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A - V üksek Meclisi doğrudan doğruya alakadar eden bazı 
kanun, nizamname ve talimatnameler 

... 
1 - Teşkilatı esasiye ·kanunu 

(Kanun No. 491) 

BİRİNCİ F ASIL 

Abkaını esasiye 

Cü mlı ıwi ye t 

Birinci madde - Türkiye Devleti bir cüm
huriyettir. 

Lisan, makaı· 

İkinci madde - (Muaddel : 5 şubat 1937) -
Türlciye Devleti, Cümhuriyetçi, milliyetçi, halk
çı, devletçi, laik ve inkrlapçıdır. Resmi dili 
türkçedir. Makarri Ankara şehridir. 

Htıkimiyeti milliye 

tt~üncü madde - Hakimiyet bilakaydüşart 
milletindir. 

Büyük Millet .ll eelisi 

Dördüncü madde - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, milletin yegane ve hakiki müm essili 

olnp millet narnma hakkı hakimiyeti istimal 
eder. 

SalôJıiyctleı· 

Beşinci madde - Teşri salahiyeti ve ıcra 

kud.~eti Büyük Millet Meclisinde tecelli ve te
merküz eder. 

1.'eşri 

Altıncı madde - Meclis, teşri! salahiyetini 
bizzat istimal eder. 

i cm 

Yedinci madde - Meclis, icra salahiyetini, 

kendi tarafından müntehab Reisicümhur ve 
onun tayin edeceği bir İcra V e killeri Heyeti 
mari:fetile istimal eder. 

Hiikı1meti mııı-akabe ve ıslwt 

Meclis, Hükumeti her vakit murakabe ve 
ıskat edebilir. 

Hcıkkı kaza 

Sekizinci madde - Hakkı kaza, millet na
roma, usulü ve kanunu dairesinde müstakil 
mehakim tarafından istimal olunur. 

İKİNCİ FASIL 

Vazifei teşriiye 

Meclisin teşekkiilii 

Dokuzuncu madde - 'rürkiye Büyük Millet 
Meclisi kanunu mahsusuna tevfikan millet tara
fından müntehab mebuslardan müteşekkildir [*]. 

[*] 906 numaralı karar: 
1 - lntihab bitibde reylerin en çoğunun bir zat 

uhdesinde taayyiin yahud müsavi r eylerde çekilecek 
kanuni kuranın bir zat uhdesinde takarrür ettiği an, 
o zatin mebusluğunun mebdeini teşkil eder. 

2 - Bir memuriyette iken mebus olanlar hakkında 
teşkilatı esasiye kanununun yirmi üçüncü ve yirmi 
sekizinci maddeleri ahkamı lazimüttatbik olabilmek 
yani memuriyet kabulü vesilesile mebusluğun suku
tuna hükmolunabilmek için mebus olan bu. memurun 
kendi intihabına resmen ıttıla hasıl ettikten sonra 
memııriyette devam etmek istediğine dair merciine sa
rihan malumat arzetmiş olması lazımdır. 

3 - M ebus intihab edilen bir zatin mebusluk tah
sisatma istihkakı Meclise iltihakı ile meşruttur. Yal
nız Meclisin kararile müeyyed mazerete milsteniden 
gelmemek/ilen iltihak addolunur. Mebus intihab ediı
diğine resmen ıttıla hasıl eden memur vazitede bulun
sun, mezun olsun bu tarihten sonraki milddete aid 
memuriyet maaş ve tahsisatı fevkaladesini alamaz ve 
işten el çektirilmiş, vekalet emrine alınmış, açıkta 
kalmış olsun yine bu müddete aid maaş ve tahsisatı 
/evlcaMdeleri verilemez. 26 şubat 1927 
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İntihrıb etmek hakkı 

Onuncu madde - (Muaddel : ll kanunuev
vel 1934) - Yirmi iki yaşını bitiren kadm, er
kek her Türk, mebus seçmek haldeını haizdir. 

hıtihcıb olunmcbk lwkb 

On birinci madde - (Muaddel : ll kanunu
evvel 1934) - Otuz yaşım bitiren kadın, · erkek 
her Türk, mebus seçilebilir. 

M ebusluğcı m.ani alıı·al 

On ikinci madde - Ecnebi hizmeti resmiye
sinde bulunanlar, mücazatı terhibiye veya sirkat, 
sahtekarlık, dolandırıcılık, emniyeti sui i st inpıl, 

hileli iflas cürümlerinden birile mahkum olanlar. 
mahcurlar, tabiiyeti ecnebiye iddiasında bulunan
lar, hukuku medeniyeden ıskat edilmiş olanlar. 
türkçe okuyup yazmak bilmeyenler mebus iııti

hab olunamazlar. 

İntihab miiddeti 

On üçüncü madde- Büyük Millet Meclisinin 
intihabı dört senede bir kere İcra olunur. 

Tekmı· intihab olunıncık lwkl;ı 

M:üddeti biten mebusların tekrar iııtilıah 

edilmeleri caizdir. 

Scıbık meclisin de mm ı 

Sabık Meclis lahik Meclisin i<;:tinıaıııı:ı k:ı.dar 

devam eder. 

lçtiınaın teuıdidi 

Yani intihabın İcrasına imidin görülınediğı 

takdirde içtima de\Tesinin bir sene tcnıdilli cn
izdir. 

V e kaletin ş iiınnl ii 

Her me b us yalnız keııdini intilıı:ı b eden dai
renin değil, umum milletin vekilidir. 

Davetsiz toplanmak 

On dördüncü madde - Büyük Millet Mec-

lisi, her sene teşrinisani iptidasında [ *] davetsiz 
toplanır. 

'l' cı til 

Meclis, azasının memleket dahilinde, devir, 
tetkik ve murakabe vazifelerinin ihzarr ve te
neffüs ve istirahatleri için senede altı aydan faz
la tatili faaliyet edemez. 

Jüınıın t eklifi lıal•hı 

On beşinci madde - Kanun teklif etmek 
hakkı Meclis azasına ve !cra V e killeri Heyetine 
aiddir. 

Tahlif 

On altıncı madde - (Muadclel 10 nısan 

1928) - Mehuslar Meclise iltihak ettiklerinde 
şu şekilde talılif olunurlar: 

[Vatan ve milletin saadet ve selametine ve 
milletin b ila kaydüşart hakimiyetine mugayir 
bir gaye takib etmeyeceğime ve Cümhuriyet 
esaslarına sadakatten ayrılmayacağrma naınu

sum üzerine söz veririm]. 

Masuniy eti teşriiye 

On yedinci. madde - Hiç bir mebns Meclis 
dahilindeki rry ve mütaleasmdan ve beyanatm
dan ve Meclisteki rey ve mütaleasının ve beya
natının M eclis haricinde irad ve izlıarmdan do
layı nıesnl değildir. Gerek intihabından evvel ve 
gerek sonı·a aleyhine cürüm isnad olunan bir 
rııehusun maznuncn isticvahı veya tevkifi veya
hud muhakemcsinin icrası Heyeti umumiyeniıı 
kararma menuttur. Cinai: cürmü meşhud lıun

clan ınii.stesnadır. Ancak bu takdirde makamı 
aidi Meclisi dcrhal haberdar etmekle mükel
leftir. Bir nıelınsıın intihabmdan evvel veya sön
ı· ı:ı aleyhine sadıı · olmuş ceza! bir hükmiiıı infazı 
nıebusluk müddetinin hitamrna kadar ta lik olu
nur. Mebusluk nıüdcleti esnasında müruru za
man ccrcyan etmez. 

Tahsis at 

On sekizinci madde- Mebnshınıı senev1 tah
sisatları kanunu mahsus ile tayin olunur. 

[*] - ()çüncü devrenin üçüncü içtimaı ile beşinci 
dem·enin ilk inikad günleri, o zaman tatil günü olan, 
cumaya tesadüf etmiş ve M eclis yine toplanmıştır. 
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F evlwlade da·L" et 

On dokuzuncu madde- Tatil esnasında Re
isicümhur veya Meclis Reisi lüzuın görürse Mec
lisi içtimaa davet edebileceği gibi azadan beşte 
biri tarafından taleb vuku bulursa Meclis Reisi 
dahi Meclisi içtimaa davet eder [*] . 

Aleniyet 

Yirminci madde- Meclis müzakcratı aleni
dir ve harfiyen neşrolunur . 

II cıfi celseleı· 

]'akat nizanınaınci dahilide münderic şerait€ 
tevfikaıı Meclis hafi celseler flnlıi al\tedebilir. 
ve hafi celseler müzakeratının ncşri Meclisin 
kararına menuttur. 

Jliizal; e ı· e l rı · 

Yirmi birinci madde - Meclis, müzakeratı
ru kendi nizamnamei dahilisi ın nci bin ce i cra 
eder. 

Mumkabe 

Yirmi ikinci madde - Sual ve İstizah ve Mec
lis tahkikatı, Meclisin cümlei salahiyetinden 
olup şekli tatbikr nizamnamei dahili ile tayin 
olunur. 

M ebııslnk ve meınnı-ı:yrt 

Yirmi üçüncü madde - Mebnsluk ile Hü
ki'ı.met memuriyeti bir zat uhdesinde içtima ede
mez [ '''f.' ]. 

[*] - 18- IX -1937 de Meclis, bir cumartesi günü, 
saat 14 te toplanmıştı?·. 

[ **] -Bu maddenin lıini müzakeresinde « Daı·ülfü
nun müderrislikleri bundan müstesnadır» mealinde 
Istanbul mebıısu Ali Rıza ve Saruhan Mebusu Vasıf 
tarafından verilen takrirler Heyeti Umumiye
ce reddedilmişti (23 / lll/1340 - Cild 7. Sayıfa 835: 
836). Hatta !zmir mebusu Seyid bu yüzden müs
tafi sayılmıştır (1340 - Cild 11, Sayıfa 195) . 

- 87 numaralı te/sir: 
Ankara Hukuk mektebinin ali bir meslek mektebi 

olduğuna ve mektebin derslerine maaş değil ücreti tak
ri?· verildiğine binaen bu mııallimliğin mebııslukla iç-
timaında hiç bir mahzur yoktur. 15 şubat 1926 

- 111 numaralı te/sir: 
Büyük Millet Meclisi azasından birine Hüku

met tarafından tevdi edilen muayyen ve mııvakkat bir 
i.:; Hükumet memuriyetinden addolunamaz. 

10 şubat 1927 

Reisle'l" 

Yirmi dördüncü madde - Türkiye Büyük 
Millet Meclisi heyeti umumiyesi her teşrirusani 
iptidasmda bir sene için kendisine bir reis ve 
üç reis vekili intihab eder. 

T ecdidi intilıabat 

Yirmi beşinci madde - İntihab devresinin 
bitamından evvel 2\1eclis adedi mürettebinin ek
scriyeti mutlakasile intihabat tecdid olunursa 
yeni içtima eden Meclisin intihab devresi ilk teş
rinisaniden başlar. 

F evlwlade içtima 

Teşrinisaniden evvel vaki olan içtima, fevka
lüde bir içtima addolunur. 

M eelisi n başlıca vazaif i 

Yirmi altıncı madde - (Muaddel 10 nisan 
1928) - Büyük Millet Meclisi kavuninin vazı, 
tadili, tefsiri, fesih ve ilgasr, Devletlerle muka
vele, mnahede ve sulh akti, harb ilaru, muva
zenei umumiyei maliye ve Devletin umum hesabı 
katı kanunlarmm tetkik ve tasdikr, meskukat 
darbr, inhisar ve mali taahhüdü mutazammm 
mukavelat ve imtiyazatm tasdik ve feshi, umu
mi ve husus! af ilaru, cezalarm tahfif ve tahvili, 
tahkikat ve mücazatr kanuniyenin tecili, mahke
melerden sadır olup katiyet kesbetmiş olan 
idam hükümlerinin infazı [*] gibi vezaifi bizzat 
kendi ifa eder. 

[*] - Şeyh Said isyanı münasebetile harekatı as
keriye mıntakasında ve Ankarada teşkil olunan lstik
lal mahkemelerinden birincisi tarafından verilecek 
ölüm cezalarının Meclisi Atice tasdik edilmeksizin in
fazı ve Ankara lstikla.l mahkemesince verilecek bu 
kabil cezaların ise Meclisi Alinin tasvibine arzedil

mesi, 4 -ll -1341 de tahtı karara alınmış (Karar: 117) 
ve idam salahiyeti, 20- IV- 1341 de mezkur mahke
meye de teşmil olunmuştur (Karar: 136). 

Aşağıda yazılı 595 numara ve 91 mart 1941 tarih
li kanun ile bu salahiyet Divanı harblere de veril
mişti: 

«Hali harbde yahud müsellehan ve müçtemian is
yan vukuıında sahai harekat ve isyandaki idarei ör/i

ye mıntakalarında müteşekkil bilumHm Divanı har b ler
den sadır olan idam kararları, ordu veya kolordu ve
yahud müstakil fırka veya mevkii müstahkem kuman
danları tarafından badettasdik, derhal in/az o.lunur». 

M aamafih, Menemen vakas ı dolayısiZe ilan olu
nan idrı.rei ör/iye müddetince bu kanun meri olmamış 
ve Divanı harb tarafından hükmolunan ölüm cezaları, 
Meclisi Alinin tasdikına arzolunmuştur (Karar: 611). 

- 2884 sayılı «Tunceli vilayetinin idaresi hakkın -
da kanun:ı> un 33 ncü maddesi: 

Idam hükümlerinin vali ve kumandan tarafından 
tec ile lüzum görülmediği takdirde infazı emrolunur. 
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M ebuslıığıın zevali 

Yirmi yedinci madde - Bir mebusun vatana 
hİyanet ve mebusluğu zamanmda irtikab töh
metlerinden birile müttehem olduğuna Türkiye 
Büyük Millet Meclisi heyeti umumiyesi azayi 
nıevcudesinin sülüsaru ekseriyeti arasile karar 
verilir yahud on ikinci maddede münderic cera
imden birile mahkUm olur ve malıkUrniyeti ka
zıyei muhkeme halini alırsa mebusluk sıfatı zail 
olur. 

Mebusluğun sııkutu 

Yirmi sekizinci madde - !stifa, esbabı meş 
rua dalayısile mahcuriyet, bila mezuniyet ve 
mazeret iki ay Meclise ademi devam veyahud 
memuriyet kabulü hallerinde mebusluk sakıt 

olur. 

Yeni mebııs intihabı 

Yirmi dokuzuncu madde- Yukarıdaki mad
deler mucibince mebusluk sıfatı zail veya sakrt 
olan veyahud vefat eden mebusun yerine bir 
diğeri intihab olunur. 

Zabıta 

Otuzuncu madde - Büyük Millet Meclisi 
kendi zabıtasım reisi mari:fetile tanzim ve ida
re eder. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Vazifei icraiye 

Reisicümhur ve miiddeti 

Otuz birinci madde - Türkiye Reisicümhu
ru, Büyük Millet Meclisi heyeti umumiyesi ta
rafından ve kendi azasr meyanrndan bir intihab 
devresi için intihab olunur [*]. Vazifei riyaset 
yeni Reisicümhurun intihabma kadar devam 
eder. Tekrar intihab olunmak caizdir. 

Devlet riyaseti 

Otuz ikinci madde - Reisicümhur, Devletin 
reisidir. Bu sıfatla merasimi mahsusada Meclise 
ve lüzum gördükce !cra V ekilleri Heyetine riya-

[*] - Fevkalade içtimada, intihab tecdid olunur 
(Diirdüncü devre). 

'3et eder. Reisicümhur, Riyaseti Cümhur maka- · 
mrnda bulundukca, Meclis münakaşat ve müza
keratrna iştirak edemez ve rey veremez. 

Reisicühum vekalet 

Otuz üçüncü madde- Reisicümhur, hastalık 
ve memleket haricinde seyahat gibi bir sebeble 
vezaifini ifa edemez veya vefat, istifa ve sair 
sebeb dolayrsile Cümhuriyet Riyaseti inhilal eder
se Büyük Millet Meclisi Reisi vekaleten Reisi
cümhur vezaifini ifa eder. 

Reisicümhur.un intihabı 

Otuz dördüncü madde - Cümhur Riyaseti
nin inlıilalinde Meclis müçtemi ise yeni Reisi
cümhuru derhal intihab eder. 

Meclis ınüçtemi değilse reis tarafından he
men içtimaa davet edilerek Reisicüınhur intihab 
edilir. Meclisin intihab devresi hitam bulmuş 
veya intihabatrn tecdidine karar verilmiş olursa 
Reisicümhuru gelecek Meclis intihab eder. 

lfanunların ilanı 

Otuz beşinci madde - Reisicümhur, Meclis 
tarafından kabul olunan kanunları on gün zar
fında ilan eder. 

Kanunlaı-ın iadesi 

Teşkilatı esasiye kanunu ile bütçe kanunları 
müstesna olınak üzere ilarunı muvafık görmediği 
kanunları bir daha müzakere edilınek üzere es
babr mucibesile birlikte keza on gün zarfmda 
Meclise iade eder. 

Meclis, mezkfır kanunu bu defa da kabul 
ederse, onun ilanı Reisicümhur için mecburidir. 

Reisicümhurıın nutku 

Otuz altıncı madde - Reisicümhur, her sene 
teşrinisanide Hükfımetin geçen seneki faaliyeti
ne ve o sene ittihaz edilmesi münasib görülen ted
birlere dair bir nutuk irad eder veyahud Başve
kile luraat ettirir. 

H ariçte Devletin temsili 

Otuz yedinci madde - Reisicümhur, ecnebi 
Devletlerin nezdinde Türk Cümhuriyetinin siyasi 



mümessillerini tayin ve ecnebi Devletlerin siyasi 
mümessillerini kabul eder. 

Tcıhlif 

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

[Reisiciimhur sriatile Cümhuriyetin kanun
Iarına ve hakimiyeti milliye esaslarına riayet ve 
bunları ınüdafaa, Türk milletinin saadetine sa
dikane ve bütün kuvvetimle sar:fı mesai, Türk 
Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali 
şiddetle men, Türkiyenin şan ve şerefini vikaye 
ve ilaya ve deruhde ettiğim vazifenin icabatma 
lıasrınefis etmekten ayrılmayacağıma namusum 
üzerine söz veririm 1. 

Viikezanın imzcısı 

Otuz dokuzuncu madde - Reisicürn hurun ıs
dar edeceği bilcümle mukarrerat Başvekil ile 
vekili aidi tarafından imza olunur. 

Baş kumandanlık 

Kırkıncı madde - Başkumandanlık Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde 
mündemic olub Reisicümhur tarafından temsil 
olunur. Kuvayi harbiyenin emir ve kumandası 
hazarda kanunu mahsusuna tevfikan Erkanı Har
biyei Umumiye Riyasetine ve seferde İcra Vekil
Ieri Heyetinin inhasr üzerine Reisicümhnr tara
fından nasbedilecek zata tevdi olunur. 

Afesuliyet 

Kırk birinci madde - Reisicümhur, hiyaneti 
vataniye halinde Büyük Millet Meclisine karşı 

mesuldür. Reisicümlıurun ısdar edeceği bilcüm
le mukarrerattan mütevellid mesuliyet 39 ncu 
madde mucibince mezkfır mukarreratı imza eden 
Başvekil ile vekili aidine racidir. 

Reisicümhurun hususatı şahsiyesinden dolayı 
mesuliyeti lazımgeldikte işbu teşkilatı esasiye ka
nununun masuniyeti teşriiyeye taallfık eden 17 
nci maddesi mucibince hareket edilir. 

Feı·di af 

Kırk ikinci madde - Reisicümhur, Hükfı

metin inhasr üzerine, daimi malfıliyet veya şey-

5 
huhat gibi şahsi sebeblerden dolayı muayyen 
efradrn cezalarrnr rskat veya talıfif edebilir. 

Istisna 

Reisicümhur, Büyük Millet Meclisi tarafından 
itharn edilerek mahkum olan vekiller haldcrnda 
bu salahiyeti istimal edemez. 

T cılısiscıt 

Kırk üçüncü madde - Reisicümhurun tahsi
satı kanunu malısus ile tayin olunur. 

H iik{ınıet teşkili 

Kırk dördüncü madde - (Muaddel : 29 ikin
teşrin 1937) - BaŞvekil, Reisicümhur canibin
den ve Meclis azasr meyanrndan tayin olunur. 

Sair vekiller Başvekil taralindan Meclis aza
sı arasından intihab olunarak heyeti umumiyesi 
Reisicümhurun tasdikile Meclise arzolunur. 

Meclis müçtemi değilse arz keyfiyeti Meclisin 
içtimarna talik olunur. 

Hükumet hattı hareket ve siyasi noktai na
zarını azami bir hafta zarfında Meclise bildirir 
ve itimad taleb eder. 

1cm V ekilleri H eyeti 

Kırk beşinci madde - Vekiller, Başvekilin 
ri yaseti altında (İcra Vekilieri Heyeti) ni teş
kil ederler. 

Miişte l'ek nıesııliy et 

Kırk altıncı madde - İcra Vekilieri Heyeti 
Hükfıınetin umumi siyasetinden müştereken me
suldür. 

Münferiden mesııliyet 

V ekillerden her biri kendi salahiyeti daire
sindeki icraattan ve ma~yetinin efal ve mua
melatından ve siyasetinin umumi istikametin
den münferiden mesuldür. 

Vazife ve mesııliy et 

Kırk yedinci madde - (Muaddel : 29 ikinci 
teşrin 1937) -Vekillerin vazife ve mesuliyetleri 
mahnus kanunla tayin olunur. 
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V ekôütlerin adedi 

Kırk sekizinci madde- (Muaddel : 29 ikin
ci teşrin 1937) - Vekaletlerin teşkili tarzı, mah
sus kanuna tabidir. 

l l ekile niyabet 

Kırk dokuzuncu madde - (Muaddel: 29 ikin
ci teşrin 1937) - Mezun ve her hangi bir sebeb
le mazur olan bir ve kil e İcra V ekilieri Heyeti 
azasrndan bir diğeri muvakkaten niyabet eder. 
Ancak bir vekil bir vekaletten fazlasına niyabet 
edemez. 

V ekillerin it ham ı 

Ellinci madde - (Muaddel : 29 ikinci teş
rin 1937) - İcra Vekillerinden birinin Divan:r 
.Aliye sevkine dair Türkiye Büyük Millet Mec
lisince verilen karar vekaletten sukutu dahi mu
tazam.m.mdır. 

Şı1rayi devlet 

Elli birinci madde - İdari dava ve ihtilaf
larr rüyet ve hal, Hükumetçe ihzar ve tevdi 
olunacak kanun layihalarr ve imtiyaz mukavele 
v~ şartnameleri üzerine beyarn mütalea, gerek 
kendi kanunu mahsusu ve gerek kavanini saire 
ile muayyen vczaifi ifa etmek üzere bir Şfuayi 
devlet teşkil edilecektir. Şurayi devletin rü
csa ve azasr vazaifi mühimmede bulunmuş ilim, 
ihtisas ve tecrübeleri ile mütemeyyiz zevat me
yanından Büyük Millet Meclisince intihab olu
nur [•]. 

N izamnameler 

Elli ikinci madde --İcra Vekilieri Heyeti, ka
nunlarrn suveri tatbikryesini irae veyahud ka
nunun emrettiği hususatı tesbit için, ahldmr ce
dideyi muhtevi olmamak ve Şurayi devletin na
zarr tetkikinden geçirilmek şartile, nizarnname
ler tedvin eder. 

Nizamnameler · Reisicümhurun imza ve ila
nile mamulünbih olur. 

[*] - 803 numaralı karar: 
Devlet şurasının Dea·vi dairesi, kazai vazife gören 

miiiıtakil mahkeme sıfat ve salahiyetile mücehhez-
6. ı•~~ım 

Nizamnamelerin kavanine mugayereti iddia 
olundukta bunun mercii halli Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

K u vv ei kazaiye 

Mahkemelet·i?ı t eşkilatı 

Elli üçüncü madde - Malıkernelerin teşki

latı, vazife ve salahiyetleri kanunla muayyen
dir. 

istiklal 

Elli dördüncü madde - Hakimler bilcümle 
davaların muhakemesinde ve hükmünde müsta
kil ve her türlü müdahalattan azade olup ancak 
kanunun hükmüne tabidir . 

Malıkernelerin mukarreı-atmı Türkiye Büyül' 
Millet Meclisi ve İcra Vekilieri Heyeti hiç bir 
veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı alıka

mma mürnanaat edemez. 

Layenazillik 

Elli beşinci madde- Hakimler kanunen mu
ayyen olan usul ve ahval haricinde azlolunamaz
lar. 

IIakimliğin evsafı ve saire 

Elli altıncı madde - Hakimierin evsafr, hu
kuku, vezaifi, maaş ve muhassasatlarr ve sureti 
nasb ve azilleri kanunu mahsus ile tayin olunur. 

Haldmleı·in vazife kabul edemeyeceği 

Elli yedinci madde - Hakimler kanunen mu -
ayyen vezaiften başka umumi ve hususi hiç bir 
vazife deruhde edemezler. 

Aleniyet 

Elli sekizinci madde - Mahkemelerde muha
kemat alenidir. 

Ilafi rnuJwkeınat 

Yalnız usulü muhakemat kanunu mucibince 
bir mahkemenin hafiyen cereyanma mahkeme ka
mr verebilir. 
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JIIiidafaa lıctkb 

Elli dokuzuncu madde - Herkes mahkeme 
huzurunda hukukunu ınüdafaa için lüznm gördü
ğü meşru vesaiti İstimalde serbesttir. 

V azife ve salôJıiyet 

Altmışmcı madde - Hiç bir mah:-")me va
zife ve salahiyeti dahilinde olan davaları rüyetten 
imtina edemez. V azife ve salahiyet haricinde 
olan davalar ancak bir karar ile r eddolunur. 

Diwnı Ali 

Vazife 

Altmış birinci madde - (Muaddel : 29 ikinci 
teşrin 1937) - Vazifelerinden müll!bais hususatta 
İcra Vekilieri ile Şurayi devlet ve Temyiz mah
kemesi rüesa ve azasını ve Cümhuriyet Başmüd-

deiumumisini muhakeme etmek üzere bir Divanı 

Ali teşkil olunur. 

Azanın adedi 

Altmış ikinci madde - D ivanı Ali azalığ·ı 
i ı:in on biri Mahkemei temyiz, onu Şfırayi dev
l ı !t rüesa ve azası meyanmdan ve kendi heyeti 
umumiyeleri tarafından l cdel iktıza reyi hafi il c 
yırmı hir zat intihab olunur. 

Reisler 

Bu zevat rcyi hafi ve ckseriyeti mnt 1 <ıka ilc 
İ ><lerinden birini ı·e is ve birini reis vekili İlıti

r ;ıb ederler. 

Nuab 

Altmış üçüncü madde - Divanı Ali bir reis 
\ ' C on dörd aza ile teşekkül ve ekser iyeti mut
laka ile karar ittihaz eder. 

ihtiyat aza 

l\iütebaki altı zat ledelicab heyeLin noksa
rı ını ik ınal için ihtiyat aza vaziyetindcdir. 

tşbu ihtiyat aza ür::ü J\'Iahkemei teınyiz, üı;ü 
Şurayi devletten müntehab aza arasından ol
mak üzere kura ile tefrik olunurlar. 

Reisliğe ve reis vekilliğine intihab olunan
lar bu kmaya dahil olmazlar. 

lll iiddciıımııınilik 

Altmış dördüncü madde - Divanı Alinin 
müddeinmumiliği Başmüddeiumumilik taratrıı

clan ifa olunur. 

lüwarlaı-ın lwtiyeti 

Altmış beşinci madde - Divaru Alinin ka
l'arları katidir. 

Il.anıın ve ıısıılii nııılıcıkemc 

Altmış altıncı madde - Divaru Ali mevw 
kanunlara tevfikan mulıakcme icra ve hüküm 
ita eder. 

Diuanı alinin t cşkili 

Altmış yedinci madde - Divanr Ali görüleıı 
lüzunı üzerine Türkiye Büyük Millet l\Ieclisi 
kararile teşkil olunur. 

BEŞİNCİ F ASIL 

Türklerin hukuku amınesi 

H ürı-iy eti ta1·if 

Altmış sekizinci madde - Her Türk hür 
doğ·ar, hür yaşar. Hürriyet, başkasma muzrr 
olmayacak her türlü tasarrufta bulunma ktır. 

II iir1'iyetin lıııdııdıı 

Hukuku tabiiyeden olan hürriyetin herkes içi ıı 
hududu başkalarının hududu lıürriyetidir. Bıı 

hudud ancak kanun marifetile tesbit ve tayiıı 

edilir. 

llliisavat 

Altmış dokuzuncu madde - '!'ürkler kanuıı 
naza rıncla müsavi ve biEtistisna kanuna ria
yetle mükelleftirler. Her türlü zümre, sınıf, aile 
ve ferd imtiyazları mülga ve memnudur. 

IIııkukıı tabiiye 

Yetmişinci madde - Şahsi masuniyet, vic
dan, tefekkür, kelam, neşir, seyahat, akid, sayü
amel, temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şir

ket hak ve hürriyetleri Türklerin tabii huku
kundandır. 
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Masuniyetlet· 

Yetmiş birinci madde- Can, mal, ırz, mes
ken her türlü taarruzdan masundur. 

Masuniyeti şahsiye 

Yetmiş ikinci madde- Kanunen muayyen 
olan ahval ve eşkaJden başka bir suretle hiç bir 
kimse derdest ve tevkif edilemez. 

işkence tJe sai1·e 

Yetmiş üç-üncü madde - !şkence, eziyet, 
musadere ve angarya memnudur. 

lıtimval ve istimzak 

Yetmiş dördüncü madde- (Muaddel : 5 şu
bat 1937) - Umumi menfaatler için lüzumu, 
usulüne göre anlaşılmadrkça ve mahsus kanun
ları mucibince değer pahası peşin verilmedikçe 
hiç bir kimsenin malı istimval ve mülkü istim
lak oluna.maz. 

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanla
rı Devlet tarafından idare etmek için istimlak 
olunacak arazi ve ormanlarm istimlak bedelleri ve 
bu bedelierin tediyesi sureti, mahsus kanunlar
la tayin olunur. 

Fevka.lade hallerde kanuna göre tahmil olu
nacak para ve mal ve çalışmaya dair mükellefi
yetler müstesna olmak üzere hiç bir kimse hiç 
bir fedakarlık yapınağa zorlanamaz. 

Vicdan hün·iyeti 

Yetmiş beşiınci madde - (Muaddel : 5 şubat 
1937) - Hiç bir kimse mensub olduğu felsefi 
içtihad, din ve mezhepten dolayı muaheze edile
mez. Asayiş ve umumi muaşeret adabma ve 
kanunlar hükümlerine aykırı bulunmamak üze
re her türlü dini ayinler yapılması serbesttir. 

ltlesken rnasııniyeti 

Yetmiş altmcı madde - Kanun il c muay
yen olan usul ve ahval haricinde kimsenin mes
kenine girilemez ve üzeri taharri edilemez. 

lfatbııat 

Yetmiş yedinci madde - Matbuat, kanunu 
dairesinde serbesttir ve neşredilm eden evvel tef
tiş, muayeneye tabi değildir. 

Seyahat 

Yetmiş sekizinci madde- Seferberlikte, ida
rei örfiye balinde veyahud müstevli emrazdan 
dolayı kanunen müttehaz tedabir irabatından 

olarak vazedilecek takyidat müstesna olmak 
üzere seyahat hiç bir suretle takyidata tabi tu
tulamaz. 

Vkut vesai1·e 

Yetmiş dokuzuncu madde- Ukudun, sayü
aınelin, temellük ve tasarrufun, içtimaatrn, cemi
yetlerin ve şirketlerin hududu hürriyeti kanun
lar ile musarrahtır. 

'1' ed1·isat 

Sekseninci madde - Hükumetin nezaret ve 
murakabesi altmda ve kanun dairesinıle her 
türlü tedrisa.t scrbesttir. 

Mümsezat 

Seksen birinci madde - Postalara verilım 

evrak, mektublar ve her nevi emanetler sala.hi
yettar müstantık, mahkeme kararı olmadıkça 
açılamaz ve telgraf ve telefon ile vaki olan mu
haberatm mahremiyeti ihlal olunamaz [*]. 

[ *] 28 kanunusani 1998 tarih ve 9820 sayılı Resmi 
Gazetede çıkan Şurayi devlet kararı : 

Teşkilatı esasiye kanununun 81 nci maddesinde 
mahremiyeti ihlal olunamıyacağı zikredilen muhabe
rat, f erdlerin hukukuna ve muamelatına taalluk eden 
mevada ve şuna buna ifşası caiz olmayan şahsi husu
sata müteallik olmak lazımgelib yoksa asayiş ve inzi
bata müteallik ve Hükumetin müdahalesini müstelzim 
fevkalade ahvalde dairei aidesinin keyfiyetten ha
berdar edilmesi icab edeceğine ve nitekim ceza kanu
nunun 295. nci maddesinde memurlardan biri vazife
sini yaptığı sırada memuriyetine müteallik olarak ta
kibat icrasını müstelzim bir cürme vakıf olub da aid 
olduğu daireyi haberdar etmekte ihmal ve terahi 
ederse bir sene müddetle memuriyetten mahrumiyetle 
beraber ağır cezayı nakdi ile de cezalandırılacağı sa
rahaten mezkur olmasına ve telgraf muhabere memur- 1 
ları da alelitlak ' memur sınıf ve idadına dahil bu
lunmalarına göre bunların böyle bir emri kanuni ile 
mükellefiyetlerinde şek ve şübhe olmadığını ve bu 
babdaki (dairei aidesini haberdar etmek) kaydi hiç 
bir vakit de telgraf muhaberatının mahremiyetini ih
lal suretinde telakkı edilemiyeceğinden bu nassı ka
nuni Teşkilatı esasiye kanununa asla muhalif düşme
yeceği ciketle muhabere memurları suç delillerini ha
vi olduğuna kanaat ettikleri telura/nameleri müddei
umumiliğe ihbar ile mükellef olmaları lazımgeleceği 
ve suç unsurlarının mevcudiyetinden şübhe edilen 
telgrafnamelere gelince; ceza kanununun tahmil et
tiği mükellefiyet muhabere memurlarına teveccüh 
edeceği ve aid olduğu mercie haber vermek şeklinde 
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ilıbaı· ve şikaye t 

Seksen ikinci madde - Türklrr· gerek şahıs

larma g·erek amıneye müteallik olarak kaYanin 
ve nizamata muhalif gördükleri hususatta mer
ciine ve Türkiye Büyük Millet Mec lisinr mün
feriden veya müçtemian ihbar ve 1ildyette hu
lunabilir. Şahsa aid olarak vukubnlan müracaa
tin neticesi miistediye tahriren tebliğ olunmak 
mecburidir. 

Tabii ınahkeıne 

Seksen üçüncü madde- Hiç kimse kamınen 
tabi olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye 
celb ve sevkolunamaz. 

Veı·gi 

Seksen dördüncü madde - Vergi, Devletin 
umumi masarifine halkın iştiraki ıiemektir. 

Bu esasa mugayir rılarak hakiki veyn lı ükmi 

~ahıslar tarafından \'ey::ı onlar tıaııuna rüsum, 
:1şar ve sair tckiUif alınması memııudur. 

Cibayet 

Seksen ~eşinci madde - Verıriter ancak bir 
kanun ile tarh ve cibnyet ohı ı L· bilir. · 

Devlet, vilayet idarei hususiyeleri ve beledi
yelerce teamiilen cibayet edilmekte olan rüsum 
ve tekalifin kanunları tanzim edilineeye kadar 
kemakan cibayete devanı olunabilir. 

İdarei örfiye 

Seksen altmcı madde - Harb halinde veya 
harbi icab ettirecek bir vaziyet hudusuııda veya 
isyan zuhurunda veyahud vatan ve Cümhuriyct 
aleyhine kuvvetli ve fili teşebbüsat vukuunu mü
eyyid, kati emarat görüldükte, İcra Vekilieri 
Heyeti müddeti bir ayr tecavüz etmemek üzere 
umumi veya mevzii idarei örfiye ilan edebilir 
ve keyfiyet hemen Meclisin tasdikina arzolunur. 
Meclis idarei örfiye müddetini, indclicab tezyid 
veyfl. tenkis edebilir. Meclis müçtemi değilse 

derhal içtimaa davet olunur. 
!darei örfiyenin fazla temadisi Meclisin kara

rına mütevakkı:ftı:r. 

tecelli eyleyeceği ciketle muhabere memurlannın M
sıl edecekleri kanaate göre harekst etmeleri zaruri 
bulunduğu 6 - I - 1938 tarihinde ekseriyetle kabul 
edildi. 

!darei örfiye şahıs ve ikametgah masuniyetle
rinin, matlmat, müraselat, cemiyet, şirket hür
riyetlerinin mm·akkaten takyid veya talikı: de
mektir. 

İdarei örfiye ınıntakasile bu mı:ntaka dahilinde 
tatbik olunacak alıkarn ve muamelatı:n sureti İcra
sı ve harb halinde dahi masuniyet ve hürriyet
lcrin tarzı: takyid ve talikı: kanunla tesbit olunur. 

M ecbuı-i tahsil 

Seksen yedinci madde - İbtidai tahsil bütün 
'I'ürklcr için mecburi, Devlet mektebJ,rinde mec
canidir. 

1'üı·klük sıfatı 

Seksen sekizinci madde - Türkiye ahalisine 
din ve ırk farkı: olmaksı:zı:n vatandaşlık itibarile 
('I'ürk) ı:tlak olunur. 

Türkiyede veya hariçte bir Türk babanın 
sulbiinden doğan veyahud Türkiyede mütemek
kin bir ecuebi babanın sulhünden Türkiyede do
ğub da memleket dahilinde ikamet ve sinni rüş
te . vusulünde resmen Türklüğü ihtiyar eden ve 
yahud vatandaşlık kanunu mucibince Türklüğe 
kabul olunan herkes Türktür. 

Türklük sıfatı: kanunen muayyen ola'l ahval
de izaa edilir. 

ALTINCI FASIL 

Mevaddı müteferrika 

V ilayat 

'l'eşkiUUı mülkiye · 

Seksen dokuzuncu madde - Türkiye coğrafi 
vaziyet ve iktısadi münasebct noktai nazarmdan 

vilayetlere, vilayetler kazalara, kazalar nahiyele
re münkasemdir ve nahiyeler de kasaba ve köy
lerden terekküb eder. 

Hükıni şahsiyet 

Doksanmcı madde - Vilayetlerle ;şehir, ka

saba ve köyler hükmi şahsiye'ti haiZdir. 

1'evsii ınezuı;iyet ve te{1·ikı vezaif 
: :, ıJ 

Doksan birinci madde_- Vilayeper, ~uru 
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tevsii mezuniyet ve tefrikı vczaif egası U 7. "\rıne 

idare olıınıır . 

M emuı·in 

M eınıır olma!.; lwl;kı 

Doksan ikinci madde - Hukuku siyasiyeyi 
haiz her· 'I'ürk elıliyet ve istihl\akma göre Dev
let mrımıriyetl erindc istihdam olunmak lı akkmı 

hai zdi r. 

M eınuriıı kanwm 

DoKsan üçüncü madde - Bilümum memur
ların e"sıı.fı. hukuku, vezaifi, maaş ve nıu

hıı ssa~~atr ve sm·eti nasb ve aziller i ve terfi vr 
ter·akkilrri kanuıın mahsus ile nıuayyeııcliı·. 

lüınnıw ınıılwlif e l'(ıınir 

Doksan dördüncü madde - Knıııın:ı nı ulı ıı

lif olan lUnurda amire itaat !TI('ll11il'\l lll CSlllİ~' C't. 

ten kurtarmaz. 

Umııı·u maliye 

Bütçe 

Doksan beşinci madde- (MuadJel : 12 ki'ı

nnmıevn•l 1931) - Muvazeıı e i uınıınıiye ], :ı ıııınn 

lfi,vihasr ve hnna hağ lı bütçeler ve cetvell r r· ilt' 
nıii.lhak bütçeler Meclise mali yıl başından en 
nz üç ay evvel takdim olnmıı·. 

M·ıtv(tzene haricinde sarfiyat 

Doksan altmcı madde- Devlet emva li ııdt'n 

muva.zene haricinde sa rfiyat caiz d eği l d i ı·. 

· Bütçenin miiddeti 

Doksan yedinci madde - Mn vazeıı e i uııı u
miye kanununun hükmü bir seneye ın ahsustur. 

H esabı kat ği lwnııııu 

Doksan sekizinci madde - Hesabı kati ka
nunu müteallik olduğu sene bütçes inin .Jevı· , ~j 

hesabiyesi zarfmda istihsal olunan varidat il e 
yine o sene vukubulan tediyatm hakiki miktarı
nı mübeyyin kanundur. Bunun şekil ve talcsim:ı
tı muvazenei umumiye kanununa tamamile mit-

tenazır olacaktır . 

1ki .!ene 

Doksan dokuzuncu madde- Hesabı kati lc a
nununun layİlıası müteallik olduğ·u senenin sıı 

ııundnıı i tibaren nihayet ikinci senenin teşı-iıı i 
sanisinin iptidasına kadar Bü;yük Millet Mecli
sine takdim olunmak meclıuricl.ir. 

'1 ' e:;;kilül't esasiye l<rınıınıtJuı rıid ·za mb ıt 

Diı•anı mıdıcısebat 

Yüzüncü madde - Büyük Millet Meclisine 
merbut ve IJcvletin varidat ve masarifatmı 

\ anunu mahsusuna tcvfikan murakabe ile m ii
kellef bir Divanı mulıasebat müessestir [*]. 

Umuıni ınutcıbalwt beyannamesi 

Yüz birinci madde- Divam muhaselıat, nınu 

mi mııtalıakat beyıınnamcs ini , taallfık ett i ğ· i he
sabı kn ti kaınınunuıı ~1aliyece Büyük M illl' t 
Meclisine takdim i tarihinden itibaren nilı:ı~ o:! 

altr ay za rfında Meclise takdim eder. 

'l'eşkiliitı esasiye kaıııınunıın tadili 

Yüz ikinci madde - işbu teşkilatı esasiye 
kaııuııuııun taLiili aşağıdaki şeraite t abidir : 

Tadil teklifi Meclis azayi mürettebcsiııin 15.
akal bir süli.isü tarafından im za olıııımak ~aı-ttrr. 

'l'adililt, aııcak adedi mürettebin sülüsam ek
seriyeti arası ile kabul olunabilir. 

Tadil olıınınayacak madde 

tşbıı kanunun şekli Devletin Cümhuriyet ol
duğuna dair olan birinci maddesinin tadili ve 
tağyiri hiç biı· smetle teklif dahi edilemez. 

'l'adil ve ihmal 

Yüz üçüncü madde - '!'eşkilatı esasiye ka
nununun hiç bir maddesi, hiç bir sebeb ve ba
hane ile ihmal veya tadil olunaınaz. Hiç bir ka
nun teşkilatı esasiye kanununa münafi olamaz. 

[*]- 292 numaralı karar: 
Divanı muhasebatın, lü:ı:ıımunda, bir kanunun tel

sirini M eclis riyasetinden taleb etmek hakkına malik 
olduğu Heyeti umumiyenin yirmi ikinci içtimaının 
birinci eelsesinde takarrür etmiştir. 

6 kaııunusani 1927 
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Bıı kanımla, mülgrb kaı·anin 

Yüz dördüncü madde - 1293 t:ı.rihli 1\:ı.numı 

esasi ile mevaddı mnaddelesi ,.e 20 kanunusanİ 
1::337 tarihli teşkilfttr esasiye l\:ınumı ve mi.izey
yeli'ttr ve tad il atı mülgadır . 

J!eı·iyetı icnt 

Yü'!: be§inci madde - Bu kanun taı·ihi neş

l' inden itibaren mcriyülicradır. 

20 nisan 1340 

---c;;;,}c;;;il>-'il-< .. ~-----

2 - İntihabı mebusan kanunu 

[ Takvimi vakayi il c ıırşrı : 7 raıııa z;ın 1 32 fı vr 20 eylul 1324] 

F ASLI EVVEL , 

Devairi intihabiye ve aksarnı 

BİRİNCİ MADDE - Memaliki Devleti Os
m:miyede ınebusan intihabr sancn klnr itibarile 
icra kılmacak ve her sancak biı· dairei 
biye ve her nahiye bir şubei intilı.abiye 

olunacaktır. 

intiha
iıtibnr 

İKİNCİ MADDE- Kamımı esasinin altmış 
heşinci maddesi mucibince Heyet i Mebusan aza
sı her eJıli bin nüfusu zükfı.ra bir nefer olmak 
itibarile t ertib olunacak ve nüfusu zükfı.ru elli 
binden dmı veya ziyade olan sancaklarda yirnı i 
beş bin nüfus elli bin itibarmda tutulacaıktrr. 

Şöyle ki ; bir sancak yirmi beş bin nüfusu 
zü kurdan ibaret olsa da hi bir me b us :intihab ede
ceği gibi diğer bir sancak ahalisi yetmi ş beş bin 
nüfusu zükfı.rdan akal olduğu halele dahi ya lmz 
bir mebus int ihabma hakkı olacaktır. Bundan 
ziyadesi için yüz yirmi beş bine kadar iki ve yüz 
yetmiş bine kadar üç ve iki yüz y irnü hine kıı 

dar dört nefer nıebus in tihab oluna cak ye lıu 

miktardan z i yııcles i bu ni sbet üzeriıne arttrrıla-,. 
eaktrr [l]. ' 

[1 ] Bu madde, .'] niscın 1339 tarih ve 320 nıtmara

lı kanıınun birinci maddesi ile berveçhizir trulil edil
mişti: 

Türkiye Büyük Millet M eelisi mikdarı azası Tür
kiue Devleti halkınrlcın her yirmi bin nüfusu zükur
cla bi?· nefer olmcık üzeı·e intihab olunur. Bir dcıirei 
intihabiuenin niifıtsu zükurn yirmi binden dım olsa 
drıhi her halde bi?· mebııs intilırıbına hakkı olacağı 

gibi nüfusu zükii.run yirıni binden fazlası için b eı·-

FASLI SANİ 

Müntehibler defterinin t anzimi 

ÜÇtliNCiü MADDE - İşbu kanunıuımenin 
tarihi n rşr iııden itilbarcn bilcümle Osmanlılarm 

nüfusu zükul'tınu Jıavi her kazada bir defteri 
(\'ia ·i tanzim ine iphda.r oluınur. 

DÖRDttNOÜ MADDE - Her kazada nıev
rnd o1a.n Osmanlı nüfusu zükuruııun esas defte
ri n in tanzimi le vu:kuaJtımn tashihi mevaddı at i
yede beyan oluna.eıağı vec;:Jıi le beled iy0 meclis
lr ri ve naJıi ye meclisl€ri rücsası ve ci nıme ve 
pa1pa.sla.r ve halıannlar ve nıuhtarlarm deree<' 
derwc vazifelcridi,r. 

BEŞİNCi MADDE - İşbu kanunname hü
kum eti seniye marifetile iclarei belediye reisine 

veçhi ati muamele ila olu.nur. Şöyle ki: 

Otuz bine kadar bi?·, otuz lıin birden elU bine ka
rlar iki, elli bin birden yetmiş bine kadnr üç ,yetmiş 

bin bi?·den doksnn bine kadar dört mebııs intiscı1ı 

olunacak ve bu miktardan ziyadesi bu nisbetJ üzere 
rwttırılacaktır. 

- Bileılıare 2598 numcıralı kanunun birinci mad
desine göre aşağıdaki şekli almıştır : 

Türkiye Büyük Millet M eclifinin üyeleri '!ürkiye 
Devleti halkından her kırk bin nüfusta bir kişi ol
mrık üzere seçilir . . Bir intihab dcıiresinin nüfusu kırk 
!ıinden cışağı olsa dahi her haleel bir m ebus seçmeğe 
hakkı olacağı gibi nüfusun kırk binelen yukarısı için 
aşcı_ğıdcıki gibi m uamele yapılvr: 

Elli beş bine kaclcır bir, elli beş bin bifrclen 95 bine 
krıdrır iki, dokscın beş bin bi?·clen 185 bine kadar üç, 
1.].5 bin binfen 17.5 bine kadaı· dört mebus seçilecek 
ve bn miktıır-rlcın ziyaclesi bzı yoldrı arttırılacaktır. 
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Vu.suiünde :be1ediye heyeti oeİb ile alenen kwaat 
olunacaıkt:ı.r. Bardıahu ]mza dahilinde bulunan nef
si şehir v-e kasaba mahalHitı defterinin tanzimi 
için ·eimme ve paıpas ve haham ve muhrtarlar ile 
her mahallenin muteberanından ikişer veya üçer 
kişi sıırasile daiırei ıbelediyeye celbolunaraık hangi 
cemaattn olur ise olsuın mahalleriinde Imdimen 
sakin olan v.eya lbir seneden 
OsmaınJı nüf•uısu zükılrımun 

beri tavattun ıeden 

defterinin mevbut 
nümuınesi veçhile sekiz güın zarfnda tanzimi 
bunlaıra tenıbih o1unacaktır. Mezkıir nümune 
veçhile her mahalde yapılacak defter iki kıs

ma münıkasem oluJb bir Jasmı y.eni tevelliiıd eden Os
manlı nüfusu ziild1rundan ıbed ile yirmi beş 
yru;;ıına değ~n ve diğer Jasmı yirmi beş yaşını 

;tecavüz edenlerin esamisini havi olacak-
tır. Si'nleri elan nüruıs defterinde mu-
ıkıayyed olmayan Osmaınlılwrın kaç ya-
şıında olduklarına dair •eimııne ve papaısla.r ve 
halıarnlar ıile ml:ı:ııtarları'u ve muteberandan olan 
mezkıi.r iki veya üç kişinin tahkikat ifadesi mu
teber addolunacaktır. Şu kadar ,Jri, mahalle aıha

lisinden kaideten aıksini isbat eden olursa defter
ce tashihi icra olunur [1]. 

ALTINCI MADDE - Ne:fsi şehir veya ka
saba mahallfut:ıına tenbihatı Ia.zimenin İcrasım mü
teakib belediye reisi kaza dahilinde bulunan 
nevahi meclis reisierini muavinlerile ikişer ve
yahud Ü<_ier kişi celb ile zikrolunan defteri esasi
nin nihayet bera:ber ıbir defaya mahsus olmak 
üzere reisi kazaya eelb ile beşinci madde de be-

yan olunduğu veçhi1e iki lasrm olarak sekiz gün 
zarfında defteri esasinin tanzim olunmasım tarif 
ve tefhim ed~cektir ve niıhayet meclis reisi mua
vinlerile beraber reisi nahiyeye avdetlerinde o 
nahiye dahilinde bulunan kuramu eimme ve pa
pas ve halıarn ve ınuhtarlarile muteberandan iki
şer veyahud üçer kişi oolb ile zikrolunan defteri 

[1] - 9 nisan 1339 tarih ve 320 numaralı kanunun 
(On sekiz yaşını ikmal eden her ferdi zükur intihab 
etmek hakkını haizdir) mealindeki ikinci maddesi mu
cibin_ce, bu madde tadil olunmuştu . 

..,..- Yine bu madd tdeki (Sekiz gün), 1112 numaralı 
kanun ile, 1927 senesi intihabına mahsus olmak üze
re, (Dört gün) e indirilmişti. 

- 2598 numaralı kanun ile de, maddedeki (18 ya
şt7ii bitirenler) kaydi (22 yaşını bitirenler) şeklinde 
değiştirilmiş ve ( zükur) kaydi kaldırııarak yerine 
(Kadın, erkek) konulmuştur. 

esasinin niJlıayet sekiız günde tanzimini tenbih 
edecektir. 

YEDİNıC1 MADiDE - Her mahalle ve kari
yenin imam ve papas ve haham ve muıhtarlarr ve 
muteberam defteri esasi tanziıni hakimıda olan 
emri aldıl\'tan sonra ıher gün kariye ve mahalle
rinde münas~b bir malıaile tecemmü ile Türkçe 
olarak ve lisam Türkiye v·fukıf olmayan köylerde 
merkeze geldiği vakit Türkçeye tercüme olunmak 
üzere kariyderinde tekellüm olunan lisanlarr 
ve zikrolunan tertib üzere defteri ·esasiyi nil1a
yet sekiz gün zarfmda iki nüsha olaral{ tanzim 
ve temhir ile bir nüshasını hemen nalıiye reisic
rine verib diğer nüshası maihalle ve lmriyclc
rinde en müsin olan muhtarın hanesinde hıf

zolunur. 

SEK:İZİN·Cİ MlAD::OE- Yirmi ibeş [1] yaşını 
m tecavüz eden Osmanlılardan hukuku mede
niyeden salat olmuş veya tabiiyeti ecnebiyede 
veya o iddiada bulunmuş olan veyahud nizanu 
mahsus mucibince muvakkaten hizmeti ecnebiye 
imtiyazını haiz olan veya iflasına hükmolunup
ta iadei itibar etmemiş veyahud mahcuriyetine 
hüküm lahik olupta fekki lıaczedilmemiş olanla
rın ve bir kimsenin hizmetidrlığında bulunan 
ve sui ahval ile müştehir olan ve bir cünha ve 
cinayetle mahk"Cım bulunanların esamisi karşı

sında ve defterin mülahazat hanesinde keyfiyet
Ieri işar ve tasrih edilecektir. 

DOKUZUNCU MADDE - Bir kimse bir se
nedenberi her hangi kariye ve mahallede ikaııı et 
etmekte ise ol mahalle ve kariyenin defterine 
kaydolunacaktır . Şu şart ile ki intihabı mebusan 

hulmkunu haiz olduğuna dair terkeylediği ma
halle veya kariye muhtarından yeni kaydoluna
cak mahalle veya kariye muhtarma hitaben hir. 
krta ilmühaber getirecektir. 

Memurini Devleti Aliyye işbu ilmiillabere muh
taç olmayıb intihabı mebusan zamanında her 
hangi mahallede bulunur ise o mahallede rey ver
meğe haklıdır. 

Silah altmda bulunan asakiri nizarniye ve rc
dife ve zaptiyeden Hl.akal mülazim rütbesini 
haiz olanlarm bulunduğu m ahalde m bensan in
tihabmda rye verrneğe salahiyetleri olacaktır. 

[1] Keza, 320 numaralı krımun mııcibince on se
kiz •. . 

2598 - 2 ile yaş, yirmi ikiye çıkarılmıştır. 
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Mezunen vatanında bulunan ve melıus intilıahrııa 
tesadüf eden asakiri nizantiye ve redife ye zap
tiyeden müntelıiblik şeraitini haiz olanlarm ne
ferata kadar bilaistisna cümlesinin rey Yerrneğe 
hakkı olacaktır ve asakiri şahane ve zaptiye 
zabİtanından naili hakkı intihah olupta va
tamnın gayri malıalde bulunanlar mem u
rını saire gibi ilınühabere muhtaç olmayacak
tır ve kuraları çrkrp askere almacak olanlarm 
intihab için malıalleri nıecalisi maril'etile taraf
larmdan istedilderini vekiJ tayin etıneğe salMı i

yetleri bulunacaktn· [1] . 

FASLI SALtS 

Heyeti teftişiyenin ve müntehiblerin vazaif 
ve hukuku ile sureti intihabr 

ON'UiNCU MADDE - Kura ve mahamJ.tan 
matlılb olan defatir kazaıırn meclisi belediyesin(! 
vürud etmeğ,e başladığı günden itibaren azasr 
ikazanın cesametirıe göre dörtten ona kadar ol
mak üzere bir ılıeyeti teftişiye teşekkül edecek
tir. Heyeti teftişiye meclisi belediye reisinin 
taıhtr riyasetinde olmak üzere meclisi idarenin 
ahaliden intihab olunmuş buhuıan azasile beledi
Y'e azasmdan ıterekküb olunur. ve kazanın ce
sameti hasebile hariçten bir kaç azanm almma
srna lüzurn görünür ise heyeti teftişiye azalığma 
kabulü heyeti teftişiyenin intillabile ve ekseri
yeti ara ile olur [2] 

[ 1] Bıı son fıkra aşağıya dereedilen 25 eylul 1828 
tcıt'ihli kanun ile tadil edilmiştir: 

Madde 1 - Beı·ri, bahri eridin ve ümera ve zabi
tan ile küçük zabitanın ve jandarma ümera ve zabi
tan ve eiı·acli ve rütbei askeriyeyi lıavi üniformayı 
lcibis bilcümle mensııbini askeriye hizmeti askeriye
de bıılımdııkları müddetçe · gerek miintahibi evvel ve 
gerek miintehibi sani sılatile hakkı intihablarını isti
mal edemezler. 

Madde 2- Ordu hizmetinde bulunmayan bililmum 
mütekaiclini berriye ve bahriye ve silah altında bulun
mayan ihtiyat zabit ve efraclile efradı t·eclife ve miis
talıfaza hakkı intihablannı istimal edebilirler. 

[2] Bu madde, 16 haziran 1927 tarih ve 1079 nu
maralı kanun ile berveçhi zir taclil eelilmiştir: 

Kura ve mahallattan matlub olan defatir kazanın 
m eclisi beledisine vüt·ucl etmeğe başladığı günelen iti
bnren azası kazemın cesam etine göt·e dörtten ona ka
dar olmak üzere bir heyeti teftişiye teşekkül eder. 
Heyeti teftişiye meclisi, beleeliye reisinin tahtı riya
setincle ol'I'JULlc üzere vilayet m erkezlet·i olan kazalarda 
encümeni daimi vilayet azasile belediye azeısından ve 
diğ er kazalm·da yalnız belediye meclisi azasından 

ON BİRİNCİ MADDE - Yirmi beş yaşını 
ikmal etmeyen veya hukuku medeniyeden sakıt 
bulunan ve ta biiyeti ecuebiyede veya o iddi
oda bulunan veya muvakkaten hizmeti ecue-

biye iıntiyazım haiz olan veya nizamcn iflas ilc 
mahkCun olulı iadei itibar etmemiş veya nıahcn

riyetine hüküm lahik olnb da f ekki hacir etme
miş olanlar veya doğtudan doğruya Devlete az 
çok \'etgi vermeyenler intilıab haklandan sakit
tir [1]. 

teı·kib olunur ve kazanın cesameti lıasebile har·içten 
biı· kaç azanın alınmasıncı lüzııın görülürse heyeti tef
tişiye azalığına kabul, heyeti te! tişiyenin intihabile 
ve ekscriyeti arcı ile olur. 

K eza 9 mart 1981 tarih ve 1760 numaralı kanun 
ile bu maddeye aşağıdaki fıkra i lave edilmiştir: 

.4.ncnk f esih, iptal, veya meclis heyetini teşkil ede
cek nıiktm·da rıza ve yedek aza kalmamak gibi se
b ebleı·le belediye m eclisinin teşekkülü mümkün olma
yrın ycı·lenle , belediye . hududu dalıilindeki mahalle 
ihtiyrır heyetleri belediye ı·eisinin veya belediye kanu
nnnlln 90 ncı maddesi nıucibince ncısbolunan reis ve
kilinin riyaseti altında belediye binasında toplana
rak beleeliye meclisi azalığına intiha bolunmak evsa
fını h rı iz olmak üzere . kendi aı·alannda veya hariçten 
ynkandcı gösterilen mikdarda hey eti teftişiye azası 

seçerler . 
[1] Bu madde, J ni an 1889 tarih ve 820 numaralı 

kcınıınıın atiye deı·colıınan 2, 8 ve 4 ncü mcıddeleri ile 
tcıclil olunmuş tur: 

Madde 2 - On sekiz yaşını ilcmal eden her f errfi 
ziikur intihab hcıkkını lıaizdiı·. 

Madde 8 - Mııcı llimin mii.ste.ma olmak üzere nıeı·

kezden nıansııb biliimıım m emurin ile müftüler lıük

kfım ve müddeiumumiler ve belediye reisieri ( *) miin
t e /ıibi scıni intihabına mübaşerett en iki au evvel is
tifa etmiş olmadıkçcı mahalli m emuriyetlerinin da
hil bııluncluğıı claiı·ei intihabiyeden mebus intihab 
olıınamayaccıklcırı gibi orclıı, fır·ka kumandanlarile bi
Wmum alızi asker ve kalem ve şnbe reisleri, jandar·
ma alay, tcıbıır ve böliik kumandanları dahi mev lcii 
memııriye tlerinin eleılı il bulunduğu dairei intihabiyede 
m ebus intihab edilem ezler. Aksi takdirele intihabı va
ki mu teber· olmaz ( * *) . 

Madde 4 - Mün tehibi evvel, müntehibi sani veya 
m ebu.s olabilmek için vergi ile mükellef olmak meş

rııt değildir. 

- 2598 nıımcıı·alı kanunun ikinci maddesi muci
bince, (18 yaşını bitirenler) kaydi (22 yaşını biti
ı·enler) şeklinele değiştiı·ilmiş ve ( zükilr) kayeli knlrlı

rılaı·ak yerine (Krıdın, erkek) konulmuştur. 

( *) Bıı fıkı·a ile cılakadar olan 412 numaralı ka
rm· şöyledir: 

8 niscın 1839 tr:ıt·ih ve 320 numaralı intihab kanu
wtrw gör·e, f ilvaki beleeliye ı·eisleri münte/ıibi snni 
in tiltabıncı miibrışet·e t ten iki rıy evvel istifa etmiş ol-
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ON İKİNCİ MADDE - Vüruü edrıı de!'n

tiri heyeti teftişiye kanuna muvafık vr sehvLi 
hata ve fe~;atta ıı salim o)clukl arııu tetk ik ve iu
delhace m aha lla t ve kmadan ikt iza eden eri 
celb ve tahlük edecek ve i şbu tahkikat kazanın 
cesametine göre altı günden nih ayet on beş gü-

mcıodıkça mahcılli memııriyetlerinin dahil bıılıınduğıı 
dait·ei intihabiyeclen mebııs intihab eclilenıe:::ler· ve ak
si takA"li·rcle intihabı vaki mııteber olmaz; ancak, ka
nunıın bu ibar·esinin tahlilinden ve iki ay evvel istifa 
edilmediği lıcılde intihrıb edilem emek nelıyinin münte
hibi scıni intihcılHıtına mübcışm·et zamanı ile bir cıradcı 
ziki7· ı•e. ircıdından dcı anlaşıldığı üzere bıı memıır·iye t, 
mi i.?~ tc/; ibi saniler·i yeniden intihab edilmiş olan ıımu
hi intihabata mcıtııf ve evvelce intihab edilmiş mün
telıibi scınilerle mii.nhrıl vııkıııında yapılan intihcıblar 
kanıınıın maksad ve if ade s i nden hariç oldıığ u, H eyeti 
Um?Jmiyenin 12 nisan 1928 tMihli altmışıncı inikrı
dının birinci eelsesinde takarriir etmiştir. 

· ( ''* ) Aske?·le?·in mebııs luğıı hakkındaki alıklım dcı 

aşağıya derco lıınmnştıt?': 

5 eyliıl 1336 trırih ı•e 18 numarrılı kanıınun üçün
cil mrıdde.~i T'mcibince « Büyük Millet Meclisi azalığı 
ile memııriyet bir zat ııhdesinde içtima edem ez. An
ccık H eyeti V ekile azalığı ve Büyük Millet M eclisinin 
inzimamı r eyi ile se.fi?·li/;, oı·dıı ve kolordu l•umcındcın
lı,ğı memnriyetleı·inin M eclis azalığı i le cemi caiz gö
riilmü ş tü. 

Baladaki 3 niscın 1336 tarih ve 820 nıımaralı ka
nunda m ensubini askeriyenin mebııs intilıab edilme
leri bazı tadilata tabi tutu lduğu gibi bilahrıre neşı·o lıı
'Yll 'b aşcı,ğıya dercoluncın 16 kanunuevvel 1339 tarih 
N ' 885 numcıralı kanunla bu tcıkyidcıt tevsi edilmiştir- : 

Birinci nıadde - B erri ve bu/ı?·i ve jandaı·ma sıı

nııfu muhtelife erkan, ii.?nera ı•e zcıbitan ve bilı"ımıım 
mensubini asker·iyeden hcıkkı istifayı hcıiz o lmaycın
lcır·lcı istifa ve tekaiid hakkını haiz olııb intilıabcıtı 
wmıımiyenin iMnından itiba?·en nihayet on gün zar
fınrlrı usulen istifa ve te lwiidliilcleı·ini tcı le b etmeyen
ler T iir·kiye Biiyük Millet Meclisi rızalığınrı intihnb 
olıınrımazlcır . Aksi takdinle lm intihab leeenlemyekün 
rı.drlolıınıır . 

Ikinci madde - Bi?·iııci ve ikinci Tiir·lciye Biiyük 
Millet Meclisinde aza. bıılıınmıış olan ve bulunrın bi
[,<mum erkan, iimenı, zabitcın ve nıensubini askeriye
nin lıııkııku. müktesibei a.~ keriyeleri ve l•ıdemleı·i me
h" s lıık miiddetince dahi ma h/ıtz olu b clevrei intilırı bi-
1/enin hitamındrı veyahııd devı·ei intihabiye esnasın

rlrı melnı s lı.ıktan istifalan halinde mebııs olmazdmı 

evvelki sicillerine gör,e muamele göı·ür'ler . 
Üçüncü nınelele - Nisabı müzcıkere kanununun 

dij?·düncii maddesi (Yrıni balfıcla miincleı·iç 18 mıma

m.lı krınun) şiimıt.lii dahilindeki asker mebııslar vazi
f eleri nhdelerincle bıılııncl11kça trımamen lau;anin ve 
nizrımrıtı aske1·iue ah hamıncı tabi lmlıınıwlrır ve M ec
fig miizrıkercıtınrı iştinık edemezler. 

20 niscın 1840 tarih ve 491 mımcı1·rılı te.~kilatı esrı

. ~iye knnıırmnım «Muwık/;cıt mcıclde» gi ilc « Tii?·kiye 

ne kadar imtidad edecek ve bu mücldetle heyet i 
teftişiye her gün içtim a eyleyecektir [1]. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - On ikinci maddede 
beyan olunan müddetin hitamında tetkik ed il en 
müntahib defterlerinin birer sureti çıkarrlrh ea
mi ve kilise ve havra ve Hükumet konağile 

clairei belediyenin duvar veya kapıl arma ve 
sa ir memcrriııa olan )-crlore ve her r esi n ahi
re ittihaz oluınan kuraya talik olunacak ve bwı
l a.rın muhafazası için zabıta veya belediye ta-
ı•afından bir adam bulunacaktn' ve bu def-
terlerin talik ohınduklar:ma dai·r mat.baa bu
lunan yerlerde gazet,e veya varakai mahsusala-
rile ve matbaa. olma;,·aJı yurlcrde münaıdilcrlc 

dairei teftişiye tarafından köyler,e lazımgel en 

~·e rl ere t ahk için reis ve muhtaı,ana gönderi-
lecek ilannameler ile ilfuu keyfiyet olunacak-
t ı r. 1.,bu müntaJıilb defterleri talik olunduğu 
günden itibaren on beş g ün ımıallak olub on 
beş inc i günü akşamı şehirlerde ıbclccliyc dai
r e-s i \'C nevalıide ııeislcr ma,rif tile kaldırıla

ca ktır [2]. 

ON DÖRDÜNCÜ M!A:DDE - On ü çün cü 
maddede beyan olunan on beş gün za.rfmda her 
kiıııin iınti'lıaıba h akkı olubda ~ srni yazrlmamrs 
ol duğunu veya ismi yazılmak lazımgelmez iken 
ya zrlmL5 bulunduğ·unu muallak olan defterele 
~öı·cnler adi bir varaJm üzerinre ve hcyti t cf-
tiş i ycyc hita,hpn bir i.stidanıamc yazrb vcrccck-
t il'. H eyet i teftişiye tarafından icı·ayi tedki-
kat ilc ınihayct sekiz gün zarfmda ekscrycti 
fır;t ile Yerilen karar esbaıbr muciiJJcsilc bera
ber sahibi ist.idaya muhtasaır bir va.rakai mcm
hurc ilc bildirecektir ve iddiası kabul olunuır 

i. c ona göre defter tashih olunuh reddoluııdu-

ğu ve sahibi istida bu kai:ara kani olmadığı 
haJde böyle intihab dava lan için ol kazanın 

malıkeıiı ci istinafiycsi a.ddolunacak meclisi de-
avi .. in e ba arzuhal istinafr keyfiyet edecektir. 
Bu istinaf h aldcr h eyeti tefti şiye tarafından 

müstcdinin ycdi,ne Yerilen Jm.rarnamenin tcb-

Büyük Millet M eclisine intilıab eelilen ve edilecek 
olrın bilıımum mensıtbini rıskeriyenin tabi olacakları 
.~e1'Cıit hakkıneleıki 19 kanunıı.evve l 1.389 tcırihli kcınıın 

nhkr1mının » baki o lduğu trı;wilı edilmiştir. 

[1] Bıı maddedeki (on b eş) gün, 1112 rmmarnlı 
laınnn ile, 1.927 senesi intihafnnn m.ah sır H olmak üzer·e, 
(.~e fciz) giine irırlir·ilmiştiı· . 

. [2] Kezcı . . ı 
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li ğ·i tarihinden itiba .ı-en lw:;; ~ün zaı·fıııda mak
bul olub ondan sonra U.a vayr istinaf gayrimcs-
mudm· Ye meclisi deıwiııin icrayi todkikat ile 
nihayet sekiz gün zarfında ekseriyet.i arfı ilc 
vereceği hüküm .k aıbili istinaf ve tomyiz değil-

dir. l\lüstodinin hakim tobeyyün edcrsr nüfus 
defteri tashill ol unacaktır ,·c böyle is ı icla ve 
istinaf davalannda hiı;: bir nam ile harç alın-

mayacaktır. On beşinci gün müddetin hitami-
Ie defterler kaldrrıldıktan soma tiraz ve İsti-

da ve istinafa kimsen in ha:kkı olm.a.\'acaktrr. 
Şu kaclar ki, müddcti mczkürcdc ka•za dalıi-

linde bulunduklarını usul eıı ishat edenlerin 
ıııcbus intihahrmn bcdindcn on beş güne kacla r 
heyeti teftişiyeye i st İ(! 'l vel'lneğe ve lıaclehu 

istinaf dahi etmeğe hakkı olacaktır [1]. 

ON BEŞİNCi MADDE - Drftrri rs:ıs i siııi 
taıızinıe menıaliki mahrnsnıun her tnı·n fı ıı

l1n mayıs ipticlasmc1a hed olnnn enk ve lı nz inııı 

niluıyetinde musnhhah olm·ak hazır bulunacak
tır. 

ON ALTINCI MADDE- 1\Iııyısrn oıı h e~ w 
yimıisine doğru beş iııei maddede ıınıhaner 

kılffei nüfusu zi.iklıru lıavi d eftrı-ler lı e~'e ti td
t i şiyeye va sıl oldukta heı· kaza mn ne ııı ik <.lar 
nüfusu züklını olduğu ba muzhata serian mu
ta sa rrıflığa bildi ı·ilecektir . 

Ye sancağm lıavi olduğu ki\ffci kazahn<.laıı 
Inı yolda ınazbatalar geldikten sonra saııeağm 

meclisi idare ve heyeti tef ti şiyesi ha zır akluğu 

halde her kazanm nüfusu zükfını ~·ekfınnnıı 

cem ile sancak dalıilind e Osmanlı olaı·ak ne 
kadar nüfusu züklır sakin bulunduğu ımı 

luın oldukta ikinci maddede o·öste ı·ilen sn
ret ve nisbcte tatbikan sancakta bir kac: ııı e

bns olmak lazımgelirse mu ta. arrıf taı-a fında n 
vitayet gazetesine ve merkezde bulunan lı e~·e ti 

teftişi~'eye ve sancağrn sair kazalaı·r kayımı

kamlarrna ve kaymakamlar nıarifetilc her ka
zanm heyeti tcftişi~·esine ve nevahi r eisierin e 
serian lıildireC'ck vr h e~·e t i 1 cft işi_v e l e ı · Yaralw i 
ımıhsuslar ile intihab olunacak melmsamn ınik

darrnr ilan edecektir [2]. 

[1] K eza. 
[2] 2598 nıırncu·cılı kanunun ikinci rncıddes i rnu

cibince, (1 8 yaşını bitit·enle1·) haydi (22 yaşını biti
r enler) şeklinde değişti?·ilrniş ve (ziilcı1r) kayeli kal
dt?-ılarak ye·rine (Kadın, eı·kek) konııhnııştur. 

ON YEDiNCİ li!IADDE ·- Heyet.i ınehusan 
için aza lığa iıı t ihab salftlıiycti bnluıııııaya ıı , ev
vela tebaai OsınaııiyeLlen olmayan, saniyen ııi

zamr mahsus nı ucib i nce mu vakkaten h izıııet i 
ecnebiye imtiyazını haiz olan, salisen türkç:e 
bilmeyen, rabi an otuz yaşııır ikınal et ıııeyeıı . 

hamisen h ini int i ha bela hi ı· kiırısen in hizmct
l<ıirlrğmcla bulunan, ."adisen iflfı . · ile nıahküın 

olubela iadei itibar etmem i ş olan, sabihaıı su i 
a hval ile müştehir olan, saminen mahcuriyetine 
hüküm lahik olubela fekk i haC'ir edilmeyen ta
sian hukuku medeniyeclen salut olmuş ola n, 
aşiren tabiiyeti ecnebiye iddiasrnda bulunan kim
seler. 

Dört sene sonra icra olunacak intilıablaı·cla 

meıbus olmak iı;:in türkçe ~kumak ve mümkün 
mertche yazmak dahi şart olacaktır. 

(Heyeti mebusan azalığile Hükümet mcmu
riyeti bir zat uhdcsinde içtima edemez. Fakat 
Yükeludan intihab olunanlarm azalığı mecazdır 

ve sair meınurinden biri mebusluğa intihab olu
nur ise kabul edib etmemek kaydi ihtiyarmdadır. 
Fakat kabul ettiği halde memuriyetinden infisai 
eder) . 1\Iebusan intihabı umunıisi dört sene bir 
kere icra olunur ve her mebusun müddeti me
mmiyeti dört seneden ibaret olub tekrar intihab 
olunmak dahi caizdir [1]. 

ON SEKİZİNCi MADDE - Temmuzun bi
ı·inci günü mebus intihabma bedolunması iı;:in 

mutasarrıflar tarafından kaymakıaınlar ınarifeti 

le her ;bir kazanın heyeti teftişiyesine haziran 
iptidasmda ihtar olunacaktır. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Emri intihab 
kazanın her nahiyesinde ayrr ayn icra olunur· 
ve bir nalıiyecle mukayy·cd olan bir müntehibin 
diger nahiyeye gidib r ey yermeğe hakla olamaz. 

YiRMiNCİ MADDE - Her nahiye intihabr
mn hüsnü coreyanma nezar et etmek üzere hini 
intihabda heyeti teftişiyeden kura keşidesilc ta
yin olunan bir aza hazır bulunacaktır. 

YiRMi B1R1NCİ MADDE - İşbu kanunun 
on birinci maddesinde beyan olunciuğu üzere 
hakkı intihaba nail olmayanlardan maada kaf
fei Osmanlılar birinci der ecede müntehiblerdir. 

[1] Bıı rnadcleııin ( ) içinele bulıman fıkmsı 11 
nci madde zirinde rniindeı·iç 18, J20 ve 885 nurnaralı 
kanunlaı·la taclü eclilrnişti?· . 
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Defteri esaside isimleri muharrcr birinci de
ı· cce müntehib bulunan her beş yüz kişinin bir 
müııtehibi sani intihbına ilıakln olacak
tır [1] . 

YİRMİ İKİNCİ Mı.ADDE - İkinci derece 
!JUÜnıtehib olmağ·a salahiyetli olmayanlar ev
velden t~baai Devleti Aliyeden bulunmayan, 
saniyen nizarnı mahsus mucibince muvakka
ten hizmeti ecnebiye imtiyazrm haiz olan, sa
lisen on sekiz yaşını ikmal etmeyen, rabian 
hini intiha?da bir kimsenin hizmetkarlrğmda 

lmlunan, hamisen iflas ile mahkum olubela ia
dei itibar etmemiş olan, sadisen sui ahval ile 
ınüştehir olan, sabian mahcuriyetine hüküı:n 

lahik olub fekki h ae rrcli!ıneyeıı , saminen hu
kuku medeniyeden salat olmuş olan, tasian 
tabiiyeti ecnebiye iddiasında bulunan kimseler
dir. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Dir nahiye 
dairesinde beş yüzden ziyade ve yedi yüz el
ı iden du n birinci derece müntehib olduğu hal
de bir ve yedi yüz elliden bin iki yüz elli:·e 
kadar iki ve bin iki yüz elliden bin yedi yüz el
liye kadar üç Ye bin yedi yüz elliden iki lıin iki 
yüz elli:re kadar dört nefer iki nci cl erece
de ınüntehib olacaktn· ve şayed göı:;terilen 

mikdardan ziyade bir nahiyede birinci derece 
müntehib bulunur ise, bu nisbet üzere beş , ve 
altı ve daha ziyade ikinci derece müntehib in
tihab edilecektir. Bir nalliyenin müntehibi ev
velleri beş yüzden dmı ve iki yüz ell iden zi
yade olur ise bu misillu nahi.yelerin da hi bir 
ınüntehibi sani intihab etmeye haldaı·r ola 
caıkiardır [2] 

[1] 320 nıımaı·alı kanunwı 5 nci maddesi mucibin
ce 500 adedi 200 e tenzil edilmişken 23 ncii maddeye 
uot adile 2631 numaı·alı kanun ile bıı miktar 400 e 
çıkaı-ılmıştı. 

[2] Bu madde keza 820 nıımanılı kanıırııın ber
veçhi ziı· olan 5 nci mcıddesile tadil edilmişti : 

Bir nahiye dahilinele bulıınan nüfusu zükurdan 
lıe•r iki yüz kişi için bir müntehibi sani intihab olunur. 

Bu miktardan fazlası için beı·veçhi ati muamele 
ila olunuı·: 

V ç yüze kadcır bi1·, üç ?JÜZ biı·den b eş yüze kadcır 
iki, beş yüz birelen yedi yüze kadar üç ilah ... münte
hibi sani intihab olunur. 

- 2598 nıımaralı kcınıınun ikinci maddesi muci
bince, (18 yaşını biti?·enler) kaydi (22 yaşını bitiren
leı') şeklinde değişti1·ilmiş ve ( zükur) kaydi kaldırı-

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE -HcL' nahi
ye dahilinde mevcud müntehiblerin birer def
teri tanzim olunuh nahiyeye memuren gide
cek olan azaya verilecektir. İşbu defterlerin 
bir iki gün zarfmda tanzimi için heyeti tefti
şiye lüzum görür ise kaza kaymakammelan 
ınuvakkaten lüzumu kadar katib isteyecektir 
ve kaymakamlık merkezinde müstahdem ke
tebe kifayet etmediği halde kaymakam ahali
den ve erbabı harniyetten fahri katibler teda
rik edecektir. 

YİRMİ BEŞINCİ MADDE - H er nalliye
nin ne kadar miintehibi var ise heyeti tefti
şiye tarafından o mikdar puslalık ufak ve 
üzerine bir kaç isim yazılacak kadar beyaz 
ldlğrdlar hazırlamb heyeti mezkureye mahsus 
büyük mühür ile arkası bitteınhir nahiyeye 
tayin olunan meınura verilecektir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE- Nahiye ıneınu
rumm nahiye merkezine vürudundan evvel o 
nahiye dahilinde ne mikdar müntehib varsa 
bchcr lnsnu en ziyade üç yüz müntehibden iba
ret olmak üzere aksama taksim olunur ve her hir 
lasmmm müntehibleri için heyeti teftişiye mari
fetile bir gün tertib ile o günde merkezi nahiye 
olan kariyede bulunınaları her kısmın ahalisine 
haber verilir. 

YİRMİ YEDiNCİ MADDE - !ntih~ hın g·ü
nünü Ye su~·eti İcrasım her kuriyenin müntehilı
leri bilmek için nihayet haziranrn yirminci güı ü 
heyeti teftişiye ma.rifetile her nalüyenin havi ol
duğu lnırayi gezib ihbar etmek üzere r efakatin
de bir iki süvarİ ile heyeti teftişiyenin ekseriyeti 
aras ile intihab olunaca muteber kimselerden 
memurlar gönderilecek ve bunlara yevmiye olu
rak idarei belediye tarafmdan münasib mikdar 
ücret Yerilecektir. 

YİRMİ SEKİZİNCi MADDE - Otuzuncu 
maddede gösterilen memurlar her kariyeye va~nı 

lrırnk yerine (Kadın, erkek) konulmuştur. 

- Bu madde 2631 sayılı lcanunla da bir tadil göt·
rnüş tür: 

Biı· nnhiye dahilinde bulunan kadın ve erkek nü
fusun her 400 kişi için bir müntehibi sani seçilir. Bu 
rniktm·dan fazlnsı için aşağıdam gibi muamele yapı

lı?·: 

600 e kadar (1), 801 elen bine kadar (2), 1001 
elen bin dört yiize kcıda?· (3) ve fazlası için bu gidiş
le müntehibi sani seçili/ır, 
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olduğu gün muhtaran ve saire vasıtasile müna
sib ve vasi bir mahalle müntehibleri cclbedilib 
resi nahiye olan kariyeye toplanacakları günü 
beyan ile ! stanbula gidecek mebusanı intihab 
etmek için nahiyeleri dahilinde bulunanlardan 
münasib kimseleri intihab ile tayin eylemelerini 
ahaliye tefllim edecek ve her kar iyeele bu vaçhile 
vazifesini ifa eylediğini ınübeyyin muhtaran ta
raf larmdan bir kıta ilınühaber alacaktır. 

YlRM;t DOKUZUNOU MADDE - Kura aha
lisine ifuyı maJumat için gidecek memurlarm azi
ınetleriında münteh~bleırin resi nahiyıe olan karye
ye gidiıb liccilintihaıb ıtccemmulıarından iki gün 
evvol otuzuneu maddede Ibeyan olunduğu üzere 
heyeti tJeftişyeden tayin oluınan memurlar her 
nahiyıe dallıilinde ımevcud müntchiblerin deftErle
rini ve .balaqa beyan olunan arkaları mühürlü 
puslaJık kağıdıarı ve müırıtchibler twrafmdan işbu 
puslalaırı içine art:ma:k için evvelce her şubeyc iki 
kilith vıc biri diğerine uymwz .iık i a:nalıtarlı muJı

kem ve naıhiyenin puslalarnu İstiab edecek: cesa
mette ve üzer i ıuacıl~ bir zarf ihat.a edebilecek 
kadar delikli heyeti teftişiye maırifctilc inşa edi
len sandığı ve maiyotindc bir iki süvıari ve lü
zumu vwr.sa Hükumeti mahalliyedcn veyaJnııd 

ycvmıiyesi idaırei bc1ediyıedmı verilecek ücretli bir 
katilb isti.shwb ilc rmüııt·ehib1erin vürudunda!l1 bir 
iki gün evvel resi ınahiye olan karyede hazır bu
luııacaktn·. Nalliye memurlarma iıt·ası lazımgelen 
ücı,eti ycvım iyc idarei belediye sandığından veri
lecek ve lYu ücretin mikcları heyeti teftişiye tara
fından tayin olunacaktır. 

OTUZUiNOU MADDE- lntihabda hazır bu
lunacwk memur rııesi nalliye olalll kıa~ryeye vasu ol
duJ\'ta n.aihiyc meclis reisi ve azası !hirleşib işbu 
kanunnarneyi .alenen kıraat edecektir. 

OTUZ B!RlNCl M!ADDE - Kanunun lara
atindcn soma heyeti intilıabiye namile her nalli
yede muvakıkaıt 'bir :heyet teşelclrul edecektir. Bu 
heyetin •lleisi kazadan gelen intihab memurudur. 
lVIerkezi naıhiyıe olwn karye dahilindeki imam ve 
papas ve Jı.wlıam ile nahiye ınıeelisi reisi ve azası 
isbuı heyeti intİiha.biyenilll azası olacaktır. l\1uvaık
~~wt heyeti ıintihabi y<e teşkil olunduktan sonra he
yet azasmm saat lmçtJan kaça kadaır mahalli inti
habela buhınacaldaJIT ve intihalbm İcra oluna0aılc 

mahalli ekseriyeti ara ile tayıin olunur. 

OTUZ lKtNiCl MADDE - N alıiyenin heyeti 

iııtiha1biy.esi icrayi intihaıb için tonsib olunaın ma
haJle gidib ve puslalarm i1ka olunacağı sandığı 
a.çılb içi boş olcluğuaıu theyeti ıteftişiyeye ve hazır 

~ ibu!lunranlara ~ö.sterdikıten sonra kilitlen.İb aııah-
.~ taır1wrm biri kazaıclaıı gelen memwa, diğeri· naıhi

ye reminc, verilecek ve badehu sandığın dört ta
raıfınıdan sicim geçiriBb uçları muhtarm ve sai·r 
azanın mi:iıhürleril c temıhir olunaoaktır. 

OTUZ UÇUNıCU MADDE - Sandık temhir 
olunduktan sonra en uzak karyenin mevcud mün
taıhiblerile eimme ve papaslar ve halıarnları ve 
muhtadarr ve ihtiyarlardıan iki kişi eelbolunuh 
heyeti intihabiyenin reis ve azasr marifetile mün
t•ehiblerin her ıbirine arkası memlıur pmılalardan 

birer tanesi verilib yirmi altmcı maddede beyan 
olunduğu nisbet üzerine bulunduğu nalıiye için
de her ne kadar ikinci derecede müntehib intihab 
olunmak lazrmgelir ise emniyet ettiği adamların 
isimlerini puslasma yazacağı ve yıazısı olmayaili
lar emniyet eylediği kimseye mahallince mqsta
mel olan lisanla y·azdıracağr ve şayed puslada 
ikinci derecede müntehib olacak mikdardan ziya
de isim yazar ise yazdığı isimlerin iptidasmdan 

başlayLb ikinci derece müntehib olmak için taleb 
olunan mikdarı kaydolunarak ziyadesi keenJem
yekün hükmünde tutulacağı ve i~inci derece 
müntehib olacaklarm adedinden daha az isim 
yazar ise yazdığı isimlerin kalbul ve kaydoluna
cağı ve eğer bir nahiyede ikinci derece üç mün
tehib olmak lazımgelirken ınüntehib puslasının 

üzerinde bir adanun ismini üç defa yazarsa yıal
nız bir r ey itibar edileceği ve yazılan isimler 
okunmaz surette ise keenlemyekün hükmünde 
bulunacağı heyeti intilıabiye azasr tarıafmdan 
mümkün olduğu kadar müntehiblere teflıim olu
nacaktır. 

OTUZ DÖRDUNCU MADDE - Puslalar 
müntehiblere verilib bir veya iki saat sonra he
yeti intihahiyenin bulunduğu mahalde mevcud 
bulunmaları eimme ve papas ve halıarn ve :muh
+~rlara tenbih olunacak ve muayyen olan saat 
te heyeti intihabiyenin tertib edeceği üzere her 

kariyenin müntehibleri sırasile gelib puslalar san
dığa atılmadan evvel Zati Hazreti Padişahinin 
düayi ömrü şevketi şahaneleri imwrn ve pa
pas ve hraham tarafmdan k:n;aat oluınacaılrtır. 

Bir müntelıib heyeti ihtiyariyenin huzuruna gel
dikçe karyesi ve ismi v·e şöhreti heyetin katibi 
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tarafından sual olunur. Vereceği eevab üzerine 
muhtarlar kendisi olduğunu şifahen tasdiık eyler
se müntehib defterine müracaatla isminin üzerine 
ca.ize çekilib puslayı sandxğa atmasma ruhsat 
verilir. Bir müntehib puslasmı sandığa atacağı 

vakit elinde ibir pusladan ziyade bulunmamasma 
heyeti intihabiye dildrat edecektir. 

OTUZ BEŞİNCi MADDE - Arkası menı
hur olmayan puslalar hile ile sandığa atılnuş 

ise kocnlemyekün hükmündedir ve bu pnslada 
müntehib kendi imzasını dahi yazmış ise yalnız 
ikinci derece müntehiblerin isimleri kıraat ve 
kaydolunuh nıüntehiblerin iınzasr luraat ve kay-
dolunnıa?acaktrr. 

OTUZ ALTINCI MADDE - Hf' r kııı·yeııin 

müntehibleri puslalarmr attıktan so nra « Kar
yemizde mevcud olan nıüntehibler puslalamn 
sandığa attılar» diye ldtihin yanında bulunan 
miintehib defteri o karyen in imanı veya pa pas ve 
halıarn ve nmhtar ve ihtiyarları tarafmdan tem
hir ve imza olunduktan sonra çckilih di ğeı· 
karycnin nınhtar ve imam ve papas ve halıarn Ye 
miintehibleri geli b keza lik intihaha bedcdecek
lerdir. 

OTUZ . YEDiNCİ MADDE- Bir kııryeııin 
emri intihabr hitam huluhda mnhtaranr çc>kilih eli
ğer karye ahalisi intihaba bedettikten soma ha
zır bnlunma~·an müntehih gelib rey Yermek hnk
krndan sakrttır. Özrii hakikisi olmasa dnhi ma
halli üıtih aba gelmeyen müntehibin vekil ilc r ey 
verıneğe haldu olamaz. Nıı hiyelcrin haY i olduğu 
karyelerin intihabr bir günde itnıam olunanıaz
sa o gün akşam üstü heyeti intihalıiye dağılmaz
dan evvel sandığın de1iği üzerine bir kağıd va
zolunub ve etrafı ve sandrk sicim ile bağlanıb 
uçları ve anahtar delikleri heyeti intihabiye ta
rafından temhir olunduktan sonre he~retin kara
rile emin ve münasib bir mahalle vazr ile muha
fazasma itina olunacak ve ertesi günü sandığın 
mühürleri hey-etçe bilmuay-ene açr1ıb yine intihaba 
bedolunacaktrr. 

OTUZ SEKİZİNCi MADDE - Her hünta
hib reyirıi verdikten sonra avdet eder. Münte
hiblerin bir günelen ziyade resi nahiye olan kar
yede eğlenmemel erine heyeti intihabiye gayret 
eder. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Karyeler-

ele olduğu mi si ll u şehit ve kasa ha la rcla d ah i dö!'t 
beş veyahud heyeti teftişiyenin münasib görece
ği malıallerden ibaret muvakkaten şubeler teşkil 

ve her şube için heyeti teftişiye tarafından bir 
memur tayin olunur. Kura ve nalüyeler için ma
hallinde beyan olunan muamelilt ·ı:ıehir ve kasa
balarda teşekkül eden şubelerde dahi tamamile 
İcra kılınır. 

KIRKINCI MADDE - Merk ezi kazada hu
lnnarn k mahalli intİlıaba bizzat gelmeyen, yazdr
ğı rey pusl asrm teınhir eelerek bir zarf içine ,ko
yu b özrünii beyan ile mel:Euf puslamn sandığa 

atılnııısma dair heyeti tefti şiye reisine lıitaben 
gönderdiği ınektub alenen açrlrb okunarak mek
tulm gönderen maruf ise gönderdiği pusla kapa
lı olduğu halde sandığa atılır. lVIaruf değ i lse o 
pusla hükünısüz bırakr1rr. 

KIRK BİRİNCİ MADDE - Nahiye Ye şu

hel erin bilcümle miintehihler rey Yerdikten son
ra heyeti intilıab iye azasr kfımilen hazır iken san
dık açılrh ikinci clcı·eee müntehibler evvelemirde 
isimli erine hakm~·arak sandıo·a atrlan ımslalar 
birer birer sayılrrken sayısı bilinelikten sonra he
tekrar smıdrğa konularak « Nalıiye ve şube şu 

kadar ınilntelıih ~elib ııu kadar pusla atınrş» diye 
muhtasar hemen bir kıta mazbata tanzim olunur. 

KIRK İKİNOİ MADDE - Rey Yeı·en mün
tehihlerin adedinden ziyade pusla zulıur eder e 
nahi~Te ve şubenin heyeti üıtihabi~rcs i şed idcn m<'s-

ul tutularak hile ile pusla atanlarm zahire ilı

racr için canibi kaza ve livadan malısus memur ve 
miistantik gönderilerek ve fakat ahal i?i tekrar 
intihab ile meıjgul etmemek için rey veren münte
lıihin adeeline müsavi puslalar sandıktan · çrka
rrlrb fazla kalanlar asla açı1rb okunmaksrzm ale
nen ihrak olunacaktır. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Puslalarrn ade
di bilinelikten sonra her pusladaki isimlerin 
tahririne bedolunacalün·. Şöyle ki, puslada gö
rülen isimler bir kaç biiyük kağıda hurufu heca 
tertibi üzere yazrlıb sonra okunan puslalarcla 

.o isimler tekerrür ettikçe isminin yanma (1) 
numaralı rakanu çekilir. Bu arada sandık açık 

tutulmamak için isimlerin tahririne bedoluna
cağı anda saate balu1rb mesela tahrire saat 
yedide bedolmımakta saat selöze kadar bir saatte 
iki yüz elli puslanm havi olduğu isiınlerin tahrir 
olunmasına karar verilirse üç saat için sandıktan 
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yedi yüz elli pusla çrkarılrb bir sonfra üzerine 
vazolunarak kıraat ve tahrir olunur ve bir taraf
tan dahi sandık k1litlenib ve etrafına sicimler 
geçirilib uı:ları ve sandığın dcliği temhiL· oluna
rak münasib hir yerde lnfzolunur ve sandığın 

konnl duğn mahallin kapısı temhir olunur ve 
her gün tadad ve temhir ohınan puslalar bi ı.· 

:orbaya vaz ile t cm hiı· edilir. lüt es i günü lı e~· pt 

crkence t eceınınü ile eYYeleınirdc o gün kaç saat 
meşgul olacaklarını kararla ştrrarak ve sandrğr 

alenen açrb o kadar saate krıfi puslalar çrkrrla
rak şayed yine hitam bulmazsa kemafissabık de
vam olunur ve her akşam ne mikdar puslia ta
dad ve tahrir olunuh her bir ikinci derecede .mün
tehib o gün ne mikdar rey kazandrğ·nu müşir 

muhtasar bir mazbata yazılır. Bilcümle pnsla lar 
kayid ve tahrir olunduld;.,'ln sonra en ziyade rey 
kaızaJlıılb iıl\inci derecede m ünteJı i b olan lal'ın ye
eline heyeti intihabiye tarafından bir lut;.'l maz
bata verilir. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Geçen mad
delerde beyan olunan kaideler icra olunduktan 
sonra defterele çekilen caizeler mucibince nahiye
ve şube dahilinde rey vermeğ·e falan, falan ku
radan veya mahallinden şu kadar ınüntehib gel
miş ve usulü üzere sandik açrlrb pnslalar tadad 
ve tahrir olundukta faılan zat şu kadar ve falan 
şu kadar rey kazaruh ve ekseriyet kazanan ve 

falan, falan zat olduğunu müşir nahiye ve şuhe
n~n heyet i irutihabi~'esi taırafrndan ayı:ıca iki kr
ta mazbata tanzim olunuh biri kazadan gelen 
memura, diğeri nahiye reisinc verilecektir. 

KIRK BEŞİNCi MADDE - İk inci derecede 
müntehib olanlar intihab olmıduklarrna dair resi 
nahiye ve şubeele heyeti intihabiyeden alacakları 
mazbata üzerine resi kazada buhman heyeti tef
tişiyeye gidib mazbatayr ibraz eelecek ve bu ınaz
batalar defteri mahsusuna kayclolunacaktrr ve 
ınebusanm icrayi intihabı için heyeti teftişiye
nin bulunduğu mahalde han gi g-ün ve saatte lm
lunınası lazım geleceği tembih ve mebusluğa nam
zed olanlarm isimlerini havi heyeti teftişiyeden 

memur yediı1e bir kıta pusla verilib isterse namzed 
olıanlarclan, isterse namzed olmayrb dirayet ve ha
miyetine itimad eylediği ve mebus olmrak için la
znngelen · evsafı haiz olan sair zevatt&n intilıab 
edebileceği ve sancakta her ne miktar mebus ola
cak ise adeelleri o miktar is:irınleri yaznuısr ilcinci 
derece mün.tehiıb olanlara tcfhim olunacaıktır ve 

mazbatasrru kayid için heyeti te:ftişiyeye gitme
yen ilcinci derece müntehibler hangi gün ve sa
atte hazn· bulunmak laznn geleceği mahsus da
vetnameler ile ilitar olunacaktır. 

KIRK ALTINCI MADDE - Heyeti teftişi
yeden tayin olunan yevmü saatte hazır bulunacak 
ikinci derece müntehiblerin yedine, arkası heyeti 
teftişiye mühürile temhir olunmuş birer kıta 
pusla verilir. Sancakta her ne kadar mebus ola- . 
cak ise balada tarif ohmduğu üzere ilcinci derece 
müntehib olanlardan her biri o kadar isimleri ya
zacn kta· ve yazı bilmediği halde heyetin içtima 
eyled iğ i ııınlıaltlen ç:ıkınayıb orada iken emniyet 
etti ğ i adaıııa yazclmıcaktır. Sancak dahilinde me
bm; olacak achledeıı za id ve noksan isim veya

·lıud k c> ııdi imzasını yaz:ırsn otuz altmcı madde
nin ıılıknınıııa tatbikaıı icrayi muamele olunur. 

KIRK YEDiNCİ MADDE - 1ki.ıı ci derecc
ele nıüntelıih olanlar puslalarım denmuna at
mak iç:in heyeti teftişiyenin iç:tiına eylediği oda
Ll:ı sofnıııın üzerinde ve o rt:ısrııcl a yalmz bir pus
Ja sığ·abilccek k:ıtlaı· clelikJi b!ı· sandrk bnluna
caldrr. ikinci derece müntehibl er puslalarr
m :ıtıııazclan eYvel sanclrk açrlrb içi boş olduğu

nu lınzzııra gösteriJelikten sonı·a kilidi üzerine 
lıüyücck bi1· \·araka vazolunanık heyet i teftişiye 
nıülıürile Ye yevmi iııtilıabcla hazır bulunmak 
ic:in c1ıı\'et olunan ınüftii belde ve rüesayi ru
hani ye ile ikinci derece miintchib olanlardan üç 
kişinin ıııühürler·ile temhiı· olunur. 

Kl RK SEKİZNCİ MADDE - Sandık ka
pamb ınühürl mlikten sonra heyet i teftişiyeye 

ge lib nıa zbatasnır en evvel kaydettiren ikinci de
rece ınüntchibler ~;ırasile davet olunuh ellerin
deki puslalarr sandığın içine atacaklardır ve 
ata r iken biı· pusladan ziyade olmamasına dik
kat olunacaktır. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE - Y evmi in
tilıabda hazır bulunacak ikinci derece münte
hibl el'Clen kaza dalıilinele bilcümle intihab olu
nan ikinci derece müntehiblerin onda sekizi 
mevcud ise sandık açrlıb ınebusluğa rey kazanan
larm isimlerini haYi resi sancağ·m heyeti tefti
şiyesine ita olmunak için atide beyan olunacak 
mazbatanrn tanzimine iptidar olunur ve şayet 
ycvmi nıua.yyende mevcucl olan ikinci derecede 
münteh i b ler kazaıuıı ikinci derece müntehible
riııin mecmuunun onda sekizinden az ise sandık 
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açıhnayıb deliği üzerine bir varaka vaz ile heyeti 
teftişiye tarafından ve yalmz yevmi intihabda 
hazır bulunmak için davet olunan müftii belde 
ve rüesayi rühbaniye canibierinden temhir olu
nuh mevcud olmayan ikinci derece ınüntehib

ler g~inceye kadar sandık emin bir ınwhalde 
hıfzolunacak ve gelmeyen ikinci derece münte
hiblere filan gün resi kazada hazır bulunmak 
üzere Hükfımeti malıalliye tarafından malısusan 

·ihtarnameler göndereceklerdir. Puslasıru sandığa 
atmış o1anlar isterse avdet edecektir. 

ELLİNCİ MADDE - İkinci derece münte
hiblerden gelmeyib geri kalanlar muahharan 
resi kazaya geldikte heyeti teftişiye ile o gün 
için eelbolunan müftii belde ve rüesayi ruhani
ye tarafından sandığın ınühürleı:i ledelmuayene 
delik açılıb ikinci derece müntehibler puslaları
m sandığa atacak ve işbu davetten sonra maze
reti hasebile gelerneyen ikinci derece müntehib
ler beklenmeyip sandık açılacaktır. Sandık açıl
dıktan sonra gelecek ikinci derece müntelıibler 

hakkı intihabdan mahrum olur. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE - Heyetin huzu
runda sandık açıldıkta evvel emirde atılan pus
lalar tadad ile alenen okunarak mebus olmak 
için puslada yazılan isimler kaydolunur ve bir 
isim puslalarda . tekerrür ettikçe (1) rakamile 
işaret olunur ve bu veçhile bilcümle puslalarm 
tahriri hitam bularak her bir zatin kazandığı 
reyleri cem ile mazbata tanzim ve heyet tara
fından temhir olunuh kaza kaymakamı marife
tile livada bulunan heyeti teftişiyeye gönderi
lir. İşbu mazbatada sancakta mesela iki mebus 
olacak haJde kazada en ziyade r ey kazanan 
yalmz iki isim yazılmayılı sair rey kazanan 
her ne kadar isimler olur ise olsun velev cüzi 
rey kazanmış bulunan mazbataya dereile isim
lerinin altına reylerin adedi rakam ve yazı ile 
işaret olunacaktır. Sancağm heyeti teftişiyesine 

gönderilecek mazbatamn bir sureti temhir olu
narak meclisi belediyede hıfzolunacaktır. 

ELLİ İKİNCİ MADDE - Her kazamn he
yeti teftişiyesinden mazbata geldikte resi liva
olan kazanın reyleri dah~ sayılıp ana dair bir 
mazbata tanzim olunduktan soma sancağm he
yeti teftişiyesinden başka mü:ftii belde ve rüesa
yi ruhaniye ve isterlerse sair kazaların namzed
leri veya vekilieri hazır bulunduğu halde iptida 

resi liva olan kazamu mazbatası açılıp intihab 
olunanlarm isimlerile her bir ismin kazandığı 
reyin mikdarı yazıln·, badehu kazalardan ge
len mazbatalar sırasile açılıp kıraat ve kayid 
ve cümlesinin yekunu malUm. oldukta sancak 
dahilinde az ve çok r ey kazanmış ne kadar zat 
zuhur ederse cümlesinin isimleri birer birer zik
rolunur ve müsavat üzere rey kazanmışlar bulu
nur ise beyinlerinde kura keşide olunur. Badehu 
en ziyade rey kazananlar kimler ise onların me
bus olduklarılll havi hemen bir mazbata tanzin~ 
ile heyeti teftişiyei liva tarafından mührü zati
lerile temhir olunur. 

ELLİ ttÇttNCtt MADDE - Her ismin ka
zandığı reyleri havi tanzim olunan ınazbata

nm musaddak suretleri bilihraç bir kıtası me
bus olanlara ve bir kıtası vilayet matbaasm
da tabile her kazamu heyeti teftişiyesine ve
rilmek üzere valii vil.ayete ve mutasarrıfa gön
derilir. 

ELLİ DÖRDtlNCtt MADDE - Ekseriyeti 
ara ile mebus olaniT.ar sancağm heyeti teftişi
yesinden alacakları mazbatayı sancağm mecli
si idaresine tasdik ettirerek IIihayet teşrini

evvelin yirminci günü İstanbulda bulunnb yed
Ierindeki mazbatai musaddakayi heyeti inebu
sanın hini küşadmda mJUvakkat reise ibraz ede
cektir. 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE - ELli, üçüncü 
maddede beyan olunduğu üzere ekseriyeti ara 
ile mebus olanlarm mazbataları tamamen ca
nibi vilayete geldikten ve merkezi vilayetin he
yeti teftişiyesi marifetile merkezin mebusl.arr 
dahi tahakkuk eyledikten sonra valii vilayetıi.n 
tahtı ri;vasetinde olarak meclisi idare ve heye
ti teftişiye bir yere topLaruh evvela merkezi 
vilayet O'lan sancağm mazbatası ve badebu di
ğer sancaklardan gelen mazbataları kıraat ile 
vilayet dahilinde mebus olan her bir zat için 
muhtasar birer kıta mazbata tanzim olunaca
ğı misillu her sancağm heyeti teftişiyesi tara
fından gelen mazbatalarm birer sureti çıkarı

lılı heyeti hazıra tarafından mühürü zatilerile 
ve meclis~ idarenin miihürü mahsusile temhiT 
olunduktan sonra valii vilayetin inhasma lef
fen bila tehir Dahiliye nezaretine gönderile
cektir. Vilayette toplamıdıkları .gün zikrolunan 
mazbatalarm süı·ati tanzim ve tahnir ziımnmda 
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mazbatalarrn sürati tanziım ve tahrir zımnmda 

iüzumuna göre dört, beş ve daha ziyade katib 
bulundurulacaktrr. 

ELLİ ALTINCI MADDE- Elli beşinci mad
dede beyan olunan mazbatalar vilayetten Da
hiliye nezaretine geldikte heyeti mebusan açıl

mış ise hemen gönderilecek ve açıila:namış ise 
küşadma değin hıfzolunacaktrr. Vilayette;n bil
vürud Dahiliye nezaretinden heyeti mebusana 
gönderıilecek bilcümle mezabit ve evrak İ<}in 

heyeti mebusanm reıis ve katibieri tarafından 

Dahiliye nezaretine makbuz ilmühaberi verı

iecektir. 

• FASLI RABİ 

:Ôefatiri esasiyenin sureti ;tashihine dair 

ELLt YEDİNCİ MADDE - Defatiri esasiye 
intiha,bdan sonra :Mleclisi idarei kaza marifetile 
bir sandığa vaz ile gelen yerleri temhir olunduk
tan sonra idarei belediyede hifzoltmacal~ ve 

· her sene mayısrn birinci günü meclisi idarei be
lediye heyetleri huzurunda sandık açılııb ve def
teri esasiye çıkarılıb dairei belediye heyetine tes
lim olunacaktır. 

ELLİ S~KtzlNCl M)ADDE- Yedinci mad
dede beyan olunduğu üzere her mahalle ve kar
ye muıhtarları nezdinde bulunacak defteri esa
siye müracaatla mahalle ve karyeleri dahilin
de bulunan münteh'ibinden bir sene içinde vefat 
veyahud diğer mahalle nakletmiş veyahud seki
zinci maddede beyan olunan ahvalden birine 
du<}ar olaraık: müntehiblik haklandan sa
kit olmuş olanlar ile on yedi ya\lmı ilanal 
ile on sekiz yaşma girunesile veya diğer ma
halden oraya nakl~hane etmesile müntehiblik 
haikk:ım kazananlarm esanıisini havi iki kıta 

defter yaJZılarak imam ve papaz ve haham ve 
muhtarlar tarafından badettemhir nihayet ma
yısm selazinci günü merkezi kazada ibulunan 
idarei be1ediyeye gönderilecek ve defterlerin 
tanzim ve !hemen irsali için nihayet mayısın 

beşinci gününe kadar muhtarlara tahriren ten
bih ve iıhbara 1darei belediye mecbur buluna
caktır [1]. 

(1] 2598 numaralı kanunun ikinci maddesi mu
cibince, (18 yaşını bitirenler) kaydi (22 yaşını biti
renler) şeklinde değişti?·ilmiş ve ( zükıır) kaydi kaldı
rılarak yerine (Kadın, erkek) konulmuştur. 

ELLİ DOKUZUNCU M.AID.DE- Altmış bi
rinci maddede muharrer defterler vasıl oldukta 
idarei belediye tarafından mütalea ve ica
bına göre icrayi tahkikat olunduktan sonra bir 
kaç sureti tanzim ettirilib hifzolunacak ve gör
mek isteyenlere meccanen birer sureti verile
cektir :ve itiraz ··edecek olanlar on dördüncü 
madde ahk3.mına tevfikan hareket ederler. lVIu
ayyen olan va:ktin mürurundan sonra tahakkuk 
eden hale göre heyeti belediyenin nezareti altmda 
belediye katibi şerhilc lağv veya ilave olunaeak 
isimleri tashih edecektir, 

ALTMIŞINCI MADDE - Defatiri esasiye
nin tashihl0ri her sene temmuz ibtidasına ka
dar ilcınal olunacak ve badcttashih bu def.ter 
yine [Defteri csa.sii müntctlı 'i!bin] namilc yadolu
naeaktrr. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE- Her kaza da
hilinde mevcud bulunan müntehiblerin iisimleri
ni mübeyyin defterler dört senede bir defa vi
layet matbaasmda tabolunur ve her kaza için 
kaç nüshanın lüzumu olduğu ve ne fiatla satıla
cağı meclisi idarci vilayette karar verilir ve her 
kariye ve mahalle muhtarlarma kazasma mah
sus olan defteri matbuadan ikişer nüshası Hü
kumet tarafından meceanen gönderilir. 

FASLI HAMİS 
• 

Mevaddı cezaiyeye dair 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - ldarci beledi
ye ve heyeti teftişiye ve intihabiyenin taleb et
tiği malumatı vermekten imtina eden eimme ve 
papaz ve haham ve muhtarlardan iki yirmilik 
ınecidiyeden on yirmilik mccidiye kadar cezayi 
nakdi alınrr. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Sahte bir 
isim veya srfat takılarak veyahud kanunE)n hak
kı intihabdan mahrum olduğunu ketmederek 
kendisini intihab defterine yazdırınağa veya
hud ismini mükerrer kaydettirrneğe cüret eden
lerden bir yüzlük osmanlı altrumdan on altına 
kadar cezayi nakdi alımr ve bir aydan bjr sene
ye kadar hapsedilir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE -- Ya biz
zat mebus olmak veya diğer bir zatı mebus inti
hab ettirmek garezile müntehibleri ihaie eden 

\·eyahud teşvik için müntehiblere akçe ve eşya ve-· 
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renle ve verilen akçe ve · eşyayı kabul edenler 
ve bir şahıs hakkında rey vermek ve~·a verdir
mek veyahud rey itasrndan imtina etmek için 
Devlet memuriyeti veya bir hizmeti lıususiyey i 

vaid ve k!abul ederı.ler iki aydan bir buçuık sene
ye kadar hapsedilir ve on yüzlük osmanlı altmm
dan elli altına kadar cezayİ nakdi alrnrr ve 
bu cürmün faili memurinden ise tard cezasile 
de mahkum olur. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE - Reylerin va
zolnnduğu sandığı ve intihabata müteallik ev. 
rakr resmiyeyi gasb ve sirkat ve tahrib edenler 
bir seneden üç seneye kadar hapis cezasile hr
raber on yüzlük osmanlı altınından yiiz altmia 
kadar cezayi nakdi ile mahkum olur ve bu fi
le cüreti esnasmcla ınucibi mücazat eliğer bir 
file tasaddisi tebeyyiin eylediği halde ceza ka
nunnamei hüınayununa tevfikan başkaca müca
zat edilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE - İşbu ceza 
faslında beyan olunan harekata müessir olubela 
henüz maksadları nısfile mücazat olunur. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE - Gerek mah
kemece bir hüküm suclurile ve gerek İzlıari iflas 
ederek iadei itibar edememesile hakkı intİlıab

dan salut iken mahrumiyetinden evvelki ve ge
rek sonrald elefatiri intilıabiyeye kendi smıu ol
.maksızın mukayy~d olduğu halde rey verenler 
bir haftadan bir aya kadar hapis ve bir mecidi
yeden beş nıecidiyeye kadar cezayi nakdi ile 
mücazat olunur. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE - Altmış al
tıncı maddede gösterilen ilk ahval ile kendisini 
kaydettiı·miş ouduğu halele ve gerek sahte ola
rak eliğer mukayyeel bir müntehibin isim ve sı

fatını takmarak biı· cemiyeti intihabiyecle her 
kim rey verirse altı aydan iki senede kadar ha
pis ve bir altmdaJJı on altma kadar cezayi. nllikdi 
ile mücazat olunur. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE- Bir ele
fadan ziyade intihab etmek için bir mükerrer 
kayidden, istifade edenler bir aya kadar hapso
lunur. 

YETMİŞİNCİ MADDE - Rey yazmağa ta
yin olunciuğu bir müntelıibin ifadesiııin gayri 
bir ismi kaydeden her şahıs hakimıda bir aydan 
altı aya kadar hapis ile beraber biı· altmdan on 

altına kadar cezayİ nakdi ile mücazat olunur. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - Gerek mua
melei cebriye icrasile ve gerek ım.emıu·iyetten 
mahrum etmek veya zatini veya farnilyasmı ve
yahud servetini bir zarara elüçar eylemek tehdi
datr ile müııtehibi rey vermekten içtinab ettiren 
veyahud rey itasma icbar edenler bir aydan bir 
seneye kadar lıapisle beraber beş altından yirmi 
altına kadar cezayi nakdi ile mücazat olmmr. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE - Eracifi kazibe 
neşrile ve bir takım müfteriyat ilanille ve sair gu
na hile ve clesais imalile intihab muamelatınr bo
zanlar veyahud bir ve daha ziyaele müntehibi rey
vermekten içtinab ettirenler veyahud cr1nıiyetle ve 
tehclid t\miz nümayişle bir ceıniyeti intihahiyenin 
icraatrm ihlal eelerek hakkı intihahın icrasma va· 
yahud herkesin serbestçe rey vermesine İrası na
kisa edenler bir aydan hir senepe kadar hapis ile 
beraber bir altından lurkaltma kadar eeza~ri nak
di ile mücazat olunur. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Bir heyeti 
intihabiyeye meni intihab garazile her nevi hü
cumu icra veyahud kastedenler üç scnrclen beş se
neye kadar ınuvakkat kürek cezasile mücazat olu
nur. Cürüm hir veya daha ziyade kaza ve ne
vahide iera olunmak üzere evvelec tertib ve itti. 
fak ile yapılmış bulunursa ınuvakkat kürek ce
zası on beş seneye kadar temdid olunahilir. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - İşhu ka
nunda gösterilen ceraimin bir kaçı birlikte İcra 

klinursa mürtekibleri en ağır cezayİ mi.i.stelzim 
olan cürnıün cezasile mücazat olunurlar. 

YETMİŞ BECİNCİ MADDE - Emri intiha
h[l.ttan mütevellicl hukuku umumiye ve hukuku 
hususiye davaları bir intihab neticesinin neşir 
ve ilan olunduğu tarihten altı ay mürurundan 
gayri mesmu hükmüne girer. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE - Rir ınebu

sun emri intihabr makbul ve muteber olduğu bir 
heyeti mebusan tarafından tasdik ve ilan olun
duktan sonra intihaba fesad karıştırılnuş oldu
ğuna dair mahkemeden bir hüküm lahik olsa bile 
mebusluktan sukutu caiz olamaz. Fakat mebus 
olmak için kanunen muayyen olan şeraiti cami ol
madığına hükmolunur ise evveUd hüküm heyeti 
mebusanca nazarr tetkike alrmb verilecek karara 
göre mahkum olan mebus ya ipka veyahud me-
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busluktan ıskat ile yerine aharrnm intihah Ye ta 
yini için Makamı Saclarete mazbata arzolunur. 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE- A lt nırş · aıtm

cr, altmış yed inci, yetm i ş hirinci, yetmiş Ü<:Üncü, 
yetmiş dördüncü, yetmiş beşinci, yetmiş altrııcr, 

yetmiş dokuzuncu maddelerde gşsteril en efalin 
ımıhakemesi kaza eleavi meclisinde ve altmış se
kizinci, yetmiş ikinci ve yetmiş yedinci madde
lerde beyan olunan efalin nınhakemesi liva mec
lisi temyizinde İcra olunur ve divanr teınyizi vilil
yettc istinaf edilir. 

MEVADDI UMUMİYE 

YETMIŞ SEKİZİNCI MADDE- Mehuslar
dan istifade eden ve viildlfılrll:tan ma ada Devlet 

memuriyetini kabul eden ve kanunu esasi hükmün
ce ınebusluktan infisali lazımgel en ve vefat edeıı 

ve H eyeti lVIebusan tarafından usulen reddolunan 
ve hukuku medeniy-eden kamın en salut olanlarm 
intihah olundukları sancakta mebusluğa yeniden 
diğerleri intihab olunur. AJwali meşrulıa heye
ti m ebusan tarafından tahkilc olunarak es ha l ır 
mucibesi ve yerine diğer mehusun intihahı lüzuın
lu mazbata Malmmı Saclarete bildirerek oradan 
dahi tayin olunacak azanrn hulnnduğu vilfi:vet 
valisine i şarı kcyfiyet olunur. Miiccddcdcn inti
bab olunacak nı ebns o senenin içtim arna yetişe
mez ise Heyeti Mehusanrn gelecek içtimarnda lıa
zrr bulunın_ağa mecburdur. Mebusluğu kalnıl ilc 
sancağın heyeti teftişiyesi tarafından aldrğı maz
batayı meclisi idarei livada tasdik ettirildikten 
sonra istifa edenlerin istifası yalnız he~-eti me
busandan kabul olunablir. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE- İııtihah 
icra olunur iken bir zat vilayet daliilinde iki 
veya bir kaç sancakta ekseriyeti ara kazandr
ğı halde hangi sancağrn mebu. luğunu tercih 
eylediği valii vilayet tarafrndan doğrudan 

doğruya kendisinden istilfım olunub mehus 

olan zat nihayet sekiz gün zarfmda tercih ey
lediği sancağı tahriren valii vilayete bildirrne
ğe mecburdur. Du suretle mebuslarr adeeline 
noksan gelen sancakta miiceddeden diğer üüi
hab olunur. 

SEKSENİNCi MADDE - İntihab için na
hiye ve şubeye gelecek olanlar o sırada deyni 
miri için hapsolunamaz. Evvelelen mahpus ise 
muvakkate,n sebili tahliye olunub intihabrn ik
malinden sonra yine tevkif olunahiiJ,ir. 

S.EKSEN BİRİNCİ MADDE - Kanunu esa
siye tevfikan heyeti mebusoo dört seneden ev
vel ba. İradei Seniye dağıldığı halde İradei Se
niye tarihinden itibaren iki ay zarfmda işbu 

kanunun :aıhkamma tcvfilvan y-eniden intilıa

bata şuru olunmak için Dahiliye nezaretinde 
valiler ve valiler canibinden mutasarrrflara t ah
riratr mahsusa irsal olunacaktn· ve o sene için 
defteri esasinin yeniden tashihi laznngelme
yi h nınsalıhalı itibar ohmacaktrr ve işbu son-

ra.ki itibaren tarihi hitammdan itibare!TlJ me
bus olanlar nihayet üç buçuk ay zarfmda 
Dersandete bilkrürucl heyeti mebusaıun içtima
mda lıa zrr hulmımağa mecburdur. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE - Muayyen olan 
vakitten evvel hasbelicab heyeti mebusanrn ba
iradei seniye içtimar l azımgeldikte Dersaadet
te ne kadar vakit hazır bulunmaları iktiza ede
ceği Dahiliye nezaretinden valiler ve valiler 
tarafından dahi doğrudan doğruya mebuslara 
işar olunac&ktır. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE - Dersaadet
belediye kanununda muharrer huduel dahilinde 
bu~unan mahaller bir dairei intihabiye ve her 
bir dairei belediye biT şubei intihaibye itibar 
olunacak ve elviyei mülhakada vilayete merbut 
sancaklarda cereyan eden usul cari ohıb Şehre
maneti merkezi viHl.;yet addedilecektir. 

İntihabı mebusan kanunname.sinin suveri İcraiyesine dair talimat [*] 

(7 ranıazan 1326 ve 2V eylul 1324) 

BİRİNCİ MADDE - İntihabı mebusan ika-

( *] T ertibi sani düstür. Cild : 1 - Sayıfa : 37. 

nunnamesi bilcümle Memaliki Mahrıısai Şaha
neele nalliyeler teşekkül etmiş itibarile yazılıb 

zikrolunan kanunnamenin neşrinde şayed nahi-
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yeler teşekkül etmemiş yerler var ise münase
batı mevküyeyi gözederek dört, beş kuradan 
ibaret icrayi intihab için Hükumeti mahalliyeler 
marifetile muva.kkat şub~er teşkil olunacaktır 
ve resi şube ittihaz olunacak kariyenin muhtarı 
nahiye reisinin ve şubenin sair kura muhtaram 
birleşerek nahiyelerde olduğu rnisi]Qfr meclis in
tihabm vazifesini icra edeceklerdir. 

İKİNCİ MADDE - !ntihabı mebusan ka
nunnamesi iktizasmca defatiri esasiyenin tanzi
mi ve işbu defterlere dwir olan sair muamela
tm mayıs iptidasmdan ibedolunması lazimeden 
olduğundan kanunnamei mezkfrr :ç.er ne vaıkit vi
layata v·asıl olursa hemen bila t eahhur defatiri 
esasiyenin tanzimile ona müteferri olan sair a!h
kaırun icl'ası içiın vülatı ızam hazaratı tarafın

dan 1azımgelenlere emir ve tenbilıat verile
cektir. 

tiÇtiNCtt MA~E - İşbu kanunnamenin 
vilayete gönderilecek nüsh:ai müteaddidesindcn 
her sancağın cesametine göre lüzumu mikdan 
mutasarrıflara . ve valinin bulunduğu şehrin 

idarei belediye r eisine ve merkezi vilayete mer
but ikazalar ikaymwkamlarma irsal ve ahl~amı 
mündel'icesine tatbikan serian icabının icrası 

işar olunacak ve esas defterleri tanzim olunun
oaya kadar ara sıra ne yolda hareket olunduğu 
istilam lalmacaıktır. 

DÖRiD'UNCU M!ADDE - İşbu kanunname
nin nüshai müteaddidesi mutasarrııflığ·a vürud 

eylediktc mutasarrıf vey·a v·ekili kazalarm cesa
metine göre lüzumu mikdarını kaymakam1ara 
irsal ve bulunduğu şehir veya kasabanın meclis 
belediye r eisine i ta edecek ve ara sıra· kayma 
kam ve meclisi ibelediye reisinden defteri esasi
yenin tanzimine dair malfrmat taleb edecektir 
v·e vilayet kanunnamesi mucibince memaliki 
malırusanın !kaza mel'kezlerinde meclisi belediye 
mevcud olub şayed mevcud olmayan r eisi kaza 
var ise kanunnarnci mezkılre tatbik-an hemen 
meclisi ibeledi teşkiline müntelıiblerin defterinin 
tanzimine bededilecektir. 

BEŞİNCİ MADDE - İşbu kanunnamenin 
nüshai müteaddidesini kaymailmını kaza, iderei 
belediye reisine teslim edecek ve her kazada 
defteri esasiye atide beyan olunacak heyeti 
teftişiye tanzim eyleyecektir. Kaymakamı ka
za defteri esasinin tanzimine dair heyeti teftişi

yeden ve belediye reisinden arasıra tahriren 
malumat isteyecektir. I-Iıf:zı inzibat için dairei 
belediye reisi veya vekili tarafından iktiza eden 
muavenet taleb olundukça kaymakam itaya 
mecJburdur. Bu mccburiyet vilayetle reisi liva 
olan kazalar için vali ve mutasarrıfa dahi şamil
dir. 

ALII'INCI MADDE - !ntihab kanununun 
cezaya müteallik faslı mahsusu her intilıab se
nesi evrala matbua ile intiıhab maıhallerine ta
lik olunaca:ktrr ve kanunu mezkı1run,.bir.er tı.üshai 

matbuası ilıer ikarye ve mahalleye irsal oluna
caktır. 

İntihabı mebusan muamelatma müteallik bazı mukarrerat ve tebligat [ ~' ] 

(21 eylı1l1324) 

1 - Meclisi mebusana müteallik muamelatın 
icra ve ikmali için ve kura ve navahiye izam
ları icab eden memurin ve ketebeye verilecek 
ücuratm varidatı belediyesi kifayet etmeyen ya
hud dairei belediyesi teşekkül etmediği için va
ridatı olmayan kazalarda ne taraftan tesviyesi 
lazım geleceği bazı taraflardan istifsar edilme
sile ledelistizan zikrolunan ücuratın evvel emir
de kaza yahud liva meclisi idarelerince mikdar-

[*] Takvimi vakayi - No. 6. 

ları takdir ve tayin olunarak sandığından veri
lecek mazbata üzerine varidatı belediyesi mü
said olan yerlerde mahalleri dairei belediye ve 
varidatı belediyesi müsaid yahud mevcud olma
yan yerlerde dahi mahalleri mal sandıklarından 

itası icab edeceği meclis·i mahsusu vükelaca tez
kir edilerek Babralice icabı icra lulındığr. 

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

mebusan naınzedlerinin isimlerini lıavi ikinci 
derecede müntehiblere pusla verileceği mukarrer 
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ise de heyeti mezlnl.renin kimleri ne suretle nam
zed addederek isimlerini tahrir edeceği yolunda 
gerek bu maddede gerek diğer maddelerde sara
hat ve delalet olmadığından sureti müracaat ve 
kabulü ha1ckmda kanuınnamei mezkurde sarahat 
yoksa da kanunu esasinin altmış sekizinci ve 
intihabı mebusan kanunnamesinin on yedinci 
maddelerinde mebuıs :iıntihab olunması caiz ola
caklar hakkında tafsilat mifuderiç olmasma ve 
Meclisi mebusanm ilk içtimar için tatbik edil
miş olan talimatı muvakkatede mebus olmak 
üzere namzed olacaklarm ya resmen bilmüraca
at namzedliklerini kaydettiımıeleri yahud mebus
luğa ehli olduğunu musaddak intiliaba salih 
olanlardan laakal üç yüz kişiye bir varaka tah-

. tim ettirilerek bilvasrta te~1ğ eylemeleri lazım 
geleceği muharrer olmasına binaen bu şerait da
iresinde namzedlihlerini vaz edeceklerin Jrabul 
ve ilaru icab edeceği Meclisi Mahlsusai Vükela
ca tezekkür kılındığı. 

3 - Mebusrun kanunnamesinin süveri İcraiye

sine dair talimatin birinci maddesinde icrayi in
tihabat için dört beş kariyeden ibaret muivak
kat şubeler teşkil olunacağını ve yirmi üçüncü 
maddesinde bir nahiyenin müntehibi evvelleri 
beş yüzden dun ve iki yüz ·elliden efzun olursa 
bu gibi nahiyelerin dahi müntehibi sanİ intihab 
etmeğe salahiyetleri olacağı muharrer olub hal
buki bir çok kariyeler ufak ve nüfusu kalileyi 
havi yüz elli nüfus zükur bulunmadığından 
bahsile beşten ziyade karİyelerin birleştirilme
sinde beis olub olmadığı bazı mahalllerce istifsar 
odd lm.c..<ıil c bllm.uhabeı:ıe salifüzzikir maddelerin 
mazmununa nazaran ınüntehibi evvellerin mik
tarı m:üntehibi sani tayinme müsaid olmayan ku
ranm münasebeti mevkiiyeleri itibarile birleşti-

rilmesi maksudu asli olan teshill intihabat mat
labma muvafık olacağından bu gibi kuradan ica
bı kadarının birleştirilmesi Meclisi Viikelaca 
miinasib görülerek. 

4 - İntihabr mebusan kanununun sekizinci 
maddesinde tanzim edilecek esas defterlerinde 
cinayet ve cünha ile mahkum olanlarm isimleri 
bizasma şerh verileceği mulıarrer iken gerek 
miintelıib, gerek birinci ve ikinci derecede miin
tehiblerin tadad olunan şerait meyanrnda cün
ha ve cinaıyet ile ma'hkUm olıınamak ikıaydi mu
sarrah olmadığından keyfiyet ledelistizan i'flasr
na hiikınolunmuş ve iadei itibar etmemiş olanla
rm mahcur ve hukuku medeniyeden mahrum bu
lunanların intihab olunmayacaldarr kanunu esa
si ile intihab kanununda mübeyyin ve ciinha 
ve cinayet ile mahkıimiyeti sabrkanrn manii hak
kı intihab olduğuna dair sarahat gayri mevcud 
olmasma nazaran esnayi intihabatta hali mahcu
triyetıte bıulunanllaırla iooei itibar etmemiş olan 
ınüflislerin ve cünha ve cinayetle malıkirmen 

henüz ceza görmekte bulunan ve binaenalazalik 
hürriyeti şah.siy;elerine malik olmayan eşhasm i~ 
tiha;b etmek ve edilmek salahiyetiınden mahrumi
yetleri rtabii olduğu gibi salifiizzikir sekiziJıci 

maddede muilıarrer ikuyudu mania sırasında 'ffiün
deriç ib.ukuku medeniyeden sakıt olmuş olan kay
di mutlakrna göre hukuku medenileri b'ilaJıare 

iade olunanlarm da bu salamyete nail olmama
ları ic31b edeceğinden V·e ihukuku medeniyeden 
sukutu gayri mutazammın bir hüküm ile mah
kum olub ikmali miiddeti ce:;,aiye edenlere ge
lince; bunların maaiha.za evv-elce ma;hkum olmuş 
olmalarmdan dolayı salahiyeti mebhusuanihadan 
maihrumiyetleri laZIIIIlgelmiyeceğinden ona göre 
tEibliğ.at if.asr. 
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BİRİNCİ BAB 

Meclisin teşekkülü 

Devı·enin ilk içtimaı, bazı ıstılalıla1· 

Birinci madde - Devrenin ilk içtimarnın bi
rinri inikadının ilk celsesinde, daimi reis inti
hab edilineeye kadar, azarnn en yaşlrsı nıuvak
katen Heyeti umumiyeye riyaset eder veya hud 
bir muvakkat reis intihah olunur. 

En gene dört aza muvakkaten katiblik ma
kamıııda bulunurlar. 

Hangi mehnsun en yaşlı ve hangilerinin en 
gene olduklarının evvelden tetkila hususu, va
zifeleri yeni Riyaset divanının intihabma kadar 
devam edecek olan, !dare amirlerine aiddir. 

Devre, tccdidine karar vel'İlmediği halde, 
dört seneden ibaret olan intihab müddetidir. 

!çtima, her teşrinisani iptidasından gelecek 
teşrinievvel nihayetine kadar devam eden lVIec
Us senesidir. 

!nikad, Heyeti umumiyenin muayyen gün
lerde vaki toplanışlarıdır. 

Celse, her inikadm teneffüs tatilile inkıtaa 
uğrayan kısımlarından her biridir. 

Tahlif 

İkinci madde - Muvakkat Riyaset Divanı
mn teşekkülünden sonra Teşkilatı esasiye kanu
nunun 16 ncı maddesi mucibince · mebuslar in
tihab dairelerinin hece harfleri sırasile tahlif 
olunur lar. 

Tahli:f, Teşkilatı esasiye kanunundaki yemin 
metnini kürsü üzerinde yüksek sesle okumaktır. 

Sonradan Meclise iltilıak eden mebuslar da 
ilk celsede bu rasimeyi ifa ederler [*]. 

Daimi Riyaset Divanı intihabı 

ltçüncü maddtt - 'l'ahlif merasimini müte-

[*] - Tahlif için, mebusun intihab mazbatasının 
tasdik edilmiş olması lazım gelmez (Z. C. Cild - 21. 
Sayıfa - 9. 25 -IX -1990). 

a.kıb daimi R.iyaset Divanı intihabı icra edilir. 

Riyaset Divanının müddeti 

Dördüncü madde - Riyaset Divanının va
zifesi bir !çtima içindir. 

Riyaset divanının na:sıl t e1·eklcüp edeceği 

Beşinci madde - Riyaset Divanı: 
1 - Reis, 
2 - Üç reis vekili, 
3 - En az ikisi münavebe ilc Heyeti umumi

yede bulunmak üzere altı katib (lVIuaddel : 27 
nisan 1933), 

4 - Üç idare amirinden mürekkelıdir. 

Riyaset Divanmın nas1.l intilıab edileceği 

Altrncr madde - Riyaset divam, gizli rey ve 
mutlak ekseriyetle intihab edilir. 

l\Iutlak ckseriyet hasıl olmadığı takdirde ay
ni usule tcvfikan ikinci defa intihab icı-a edilir. 

Bunda da mutlak ekseriyct hasrl olmazsa en 
ziyade izafi ekseriyet kazananlardan istenilen 
adedin iki misli ayrılarak bunlar hakkında 

üçüncü dc:fa reye müracaat olunur. 
Bunda izafi ekseriyet kafidir. 
Reylerde tesavi olursa kuraya müracaat edi-

!ir. 

Reis, ·reıs vekiller-i, katible1· ve idar·e amirler-inin 
ayrı ayrı intihablcın 

Yedinci madde - Reis, reis vekilleri, 1\:&tib
ler, !dare amirleri için ayrı ayrı reye müracaat 
olunur. 

Rey varakalarına reis için bir, reis vekilleri 
için üç, ka,t ibler için altı, idare amirleri için 
üç isim yazılır (l\f.uaddel : 13 mart 1935). 

Reisiciimhur intihabı 

Sekizinci madde - Daimi Riyaset divanının 
intihabı akabinde Rcisicümhurun intihabma 
başlanır. 
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Reisicümhur gizli rey ve mutlak ekseriyetle 

intihab edilir. 

Bu intilıabda reylerin tasnifi için kura ilf 
dolruz melıus t efrik ve reyler H eyeti umumiye 
salonunda açıkca tasnif olunur. 

lntihabm neticesini l\leclis Reisi Heyeti umu
ıniycye bildirdikten sonra Reisicümlıur intihab 
olunan zatı hazır ise riyaset kürsüsünü işgale 

davet eder. 

Reisicümhur, riyaset kiirsüsüne çıkılı teşkila

tı esasiye k:ınunnnun 38 nci maddesi mucibince 
yüksek sesle yemin eder. 

Ondan sonra kürsüyü Meclis reisine bırakır. 

O da inikada derhal nihayet Yerir [*]. 

Reisicii1nhuı- intihab edilen zat luızıı· değil::;c 

Dokuzuncu madde - lntihabı esnasında Re
isiciimlıur hazır değilse, Meclis reisi intihabın 
net icesini heyete ve intjlıab olunaıı zata bildirir. 

Reisicümhur geldikte yukarıaa zikredildiğ i 

veçhile yemin eder. 

Mideakip içtiınalardcı Riyaset Dimnı intihn/,ı 

ve Reisicüınlıurıın nııtkunu okuması 

Onuncu madde - Her l c,:rtim a i p t i dasında da
imi ı:ıeis in<tihab edilineeye kadar ayni lçtimaın 
salıılı:: reis vekillerinden en yaşiısı nıuvakkaten 

Heyeti umumiyeye riyaset eder. 
Bu takdirde sabık katibler ldtiblik maka

mırala muvakkaten bulunurlar. l\1uvakkat reis, 
yoklama yapaı·. 

Nrsab varsa ve Reisicüınhur o gün nutlmnu 
irad edeeelıse kürsüyii iş gal ile celseyi açar ve 
sene başı mıtkunu irad eder. 

Ondan sonra ri yasct kürsüsünü nıuvakkat 

reise bırakır. 
Bunu miiteakıb Daiın! Riyaset Divanr inti 

habatına başlanır. 

Reisiciinıhıırun nııtkunu Baş vekil okursa, 

On birinci madde - Reisicünı hurun outku
nu Teşkilatı ,esasiye kanımunun 36 n<;r madde
sinin son fıkrası mucibince Başvekil okuyacak 
ıse hitabet küt·süsünden kıraat eder. 

(*] - Celseye nihayet verilmektedir. IV. ve V. Dev
reler, 

M emsimi mahsusa 

On ikinci madde - Merasimi mahsusa her 
lçtimaırn bidayetinde ve Teşkilatı esasiye kanu
nunun 25 nci maddesi mucibince intihabatın tec
didine karar verilmesi üzerine teşrinisaninin ilk 
gününden eVViel vuku bulan FevkaHi,de İçimala
rın bidayetinde icra olunur. 

İKİNCİ BAB 

İntihab mazbataları 

İlişiksiz ınazbatala1· 

On üçüncü madde - Daimi Riyaset Divanı
nın (ve icabında Reisicümhurun) intihabından 

sonra intihabları hakkında şikayet ve itiraz va
ki olmayan ve bu nizamnameye miizeyyel nü
munesine muvafık olan mazbatalar reis tarafın
dan heyete arz ile isimler bir bir okunarak işari 
rey ile tasdüm iktiran eder. 

Ilişikli mazbatalaı· 

On dördüncü madde - Meclis reisi intillab
ları hakkında şikayet ve itiraz. vuku bulan ve 
nümunesine muvafık olmayan muzbataları He
yeLi umumiyece kura ile tefrik edilecek otuz 
azadan mürekkeb Mazbatalarrn tetkikı enciime
nine havale eder. 

Bu encümer. devre esnasmda bir iş çıkınca 

toplanıp onu intac eder. 

Tetkik encüınenleri 

On beşinci madde - Encümen kura ile, be
şer azadan mürekkeb ihzar:l encüınenlere ayrılır . 

Her ihzari encümen gizli r eyle bir reis ve 
bir de nıazbata muharrirliğini ifa edecek katib 
intihab eder. 

Tetkik encümeni reisi her ilızari cn cümeıiin 
tetkik edeceği kadar intihab mazbatalarını kura 
ile ayırır. 

ilıza6, encünıenin tetkikatı 

On altıncı madde - lhzari e ııcümen, 'retkik 
encümeni riyaseti vasıtasile her türlü tetkikatın 
İcrasına saHihiyettardır. 

Encüm~n. bütün vesaik ve nınhaberatı t.Pf.

kik ve Hükümetin olanca tahlük YCsaitine ınü

t'acaat edebilir. 
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Tetkikattan. sonra keyfiyet reye arzolunur 

ve mucibince mazbatası tanzim edilerek Tetkik 
encümenine verilir. 

Tet>leik enaümeninin m~Uamelatı 

On yedinci. madde - Tetkik encümeni resen 
veyahud İhzari encümen mazbatalarında gördü
ğü talil esbabını tetkik edib müretteb aza ade
dinin mutlak ekseriyetile bir karar ittihaz eder 
ve tanzim edeceği mazbatayı Heyeti umumiyeye 
gönderir. 

Mebusluğu taUl obıınan zatın kendini müdafaası 
' 

On• sekizinci madde - Mebusluğu tal~.il olunan 
zatı İlhzari· encümen.de1 Tetkik encümeninde· ve 
Heyeti umumiyede kendin! müdafaa etmek ve
yab.ud . d4ğer biı: mebus vasıtasile ettirmek hak
kını haizdir. 

Bu hak hiç bir suııetle takyid edilemez. 
Müzakereden sonra., Heyeti umuıniye kararmı 

ittihaz eder. 

Bu zevatın kendi haklarında reye iştirak ede
meyecekteri 

On ciokuzun.cu madde - Maz.bataları tetkik 
edilen mebuslar kendi haklamndaki reye iştirak 
edemez.ler. 

lntihabı tetkik edilen nwbusun istifası 

Yirminci madde - İntihabı tetkik olunan 
bir mebus mebusluktan istifa edebilir. 

Şu kadar ki bu istifa keyfiyeti onun intihab 
mazbatasınm tetkik edilmesine· mani değildir. 

M'azbatası reddedilen zat 

Yirmi birinci madde - Mazbatası Heyeti u
mumiyede reddedilen zatin yerine mebus inti
habı için riyaset, aid olduğu makama tahrirat 
gönderir. 

t1Çt1NC.U BAB 

Encümenler 

Daimi encümenlerin müddetleri, intihablan, 
adedleri ve bazı alıktim 

Yirmi ikinci madde - (Muaddel ı3 mart 
1935) - Her içtimaın bşalangıcında vazife-

leri ertesi içtimaa kadar devam etmek ve azası 

H eyeti umumiyece izafi reyle intihab olmırnak · 
üezere on yedi encümen teşkil olunur. 

Meclis vazifelerile mü tenazır encümenler: 

ı - Arzuhal encümeni (25 aza, 2 muvazzaf 
katib); 

2 - Divanı muhasebat encümeni (20 aza, ı 

mu vazzaf kati b)· ; 
3 - Meclis hesablarınm tetkikı encümeni (ıO 

aza, ı mu vazzaf katib) ; 
4 - Meclis kütüpanesi encümeni ( 5 aza, bun

lardan birini, Riyaset divanı, İdare amirleri ara
sından ayırır. Bu encümene Kütüpane müdürü 
katiblik eder) ; 

5 - Teşkilatı esasiye encümeni (20 aza, ı mu
vazzaf kati b). 

Dahill 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
cümen kendine bir de reis vekili intihab eder. 

Umumi bütçe mazbatasınm yazıillı.ası ve mü.
dafaasile mükellef bir mazbat:ıa muharririnden 
başka bu encümen bir veya muhtelif dairelerin 
bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa etmekle 
mükellef hususi mazbata muharrirleri dahi inti
halı edebilir [•]. 

Vekaletlerle mütenazır encümenler (Hece 

harfleri tertibile) : 

7 - Adiiye encümeni (25 aza, ı muvazzaf ka
tib); 

8 - Dahiliye encümeni (30 aza, ı muvazzaf 
kati b) ; 

Bu encümen lüzum görüldükçe bir reis ve
kili de seçer. 

İskan işleri bu encümene muhavveldir. 
9 · Gümrük ve inhisarlar encümeni (20 aza, 

ı muvazzaf katib) ; 
10 · Hariciy.e• en:aümeniı (20 aza1. 1 mnyazzaf 

ıkatib) : 

ll · İktısad encümeni (30 aza, ı muvazzaf 
katib); 

[*] - Bütçe encümeninin muvazzaf memurlar kad
rosu, (9158) numaralı kanunla 1 büro şefi, 1 şef mua
vini, 4 memur olarak ta.dil• edilmiştir. 
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12 - Marif encümeni (20 aza, ı muvazzaf 

katib); 

ı3 - Maliye encümeni (20 aza, ı muvazzaf 
kati b) ;' 

ı4 - Milli Müdafaa encümeni (25 aza, ı mu
vazzaf kati b) ; 

15 - Nafıa encürneni (20 aza, ı muvazzaf 
katib); 

Posta, telgraf ve telefon işleri bu encümene 
muhavveldir. 

ı6 - Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni 
(20 aza, 1 ınuınzzaf kati b) ; 

17 - Ziraat encüıneni (25 aza, ı muvazzaf 
katib). 

Yukarıdaki encümenlerle tenazuru bulunma
yan dairelcre müteallik layiha ve teklifler, ma
liye nınuruna aid iseler, Bütçe ve Maliye encü
menlerinde, bundan başka bütün layiha ve tek
lifler, Dahiliye encümeninde müzakere olunur. 

Ihtisas cetveli· ve namzetlik 

Virmi üçüncü madde - Encümen intihabla
rrna medar olmak üzere mebuslarrn tercümei
hal varakalarrndan anlaşılan ihtisas ve meslek
lerini gösterir bir cetvel Riyaset eanibinden tan
zim ile hastırılır ve azaya dağıtılır ve kezalik 
levhaya talik olunur. 

Mebuslar, enciimen azalıklarma nemzedlikle
rini koyabilirler. 

Namzedlerin isimlerini muhtevi cetvel de Ri
yasetce· hastırılır ve azaya dağıtılır ve keza
lik levhaya talik olunur. 

Heyeti umumiyede encü.men intihablarr an
cak bu cetvellerin dağılmasından dörd gün son
ra başlar. 

Encümenlerde gizli celse 

Yirmi dördüncü madde - Bir encümende 
gizli celse akdini vekil veyahud encümenin 
üçte bir azasr taleb edebilir. 

Gizli celsede encümen azasrndan ve vekilier
den maadası bulunmazlar. 

Gizli celse akdi müzakerenin sır olarak mu
hafazası taahhüdünü tazamun eder. 

Encümen azalarının arttırılması, muhtelit ve 
muvakkat encümenler 

Yirmi beşinci madde- Heyeti umumiye .l:.i-

zum gorurse encümen azalarının adedini mu
vakkaten arttırabilir ve Muhtelit veyahud !vlu
vakkat encümenler [*) teşkil eder. 

Bu kabil encümenler kendilerine muha'VVel 
işin intacına kadar vazifelerine devam ederler. 

Muhtelit encümenlere numara sı:rasında mıı
kaddem olan encümenin reisi riyaset ve mazba
ta muharriri mazbata muharrirıiği· eder. 

Encümen reisi, mazbata muharriri, katibi, 
hususı mazbata muharriri, muvazzaf katibi, 

reise vektllet 

Yirmi altıncı madde - Her encümen, kendine, 
gizli reyle bir reis, bir mazbata muha.rriri ve bir 
katib intihab eder. 

Bir encümenden muayyen bir madde için, lü
zum görülürse lıususi biı• mazbata muharriri 
intihab olunur. 

Muvazzaf katibler birden ziyade encümene 
katiblik edebilirler. 

Keyfiyetin takdiri Meclis reisine aiddir. 

Encümen reisinin mazeret veyahud gaybube
tinde mazbata muharriri ona vekalet eder. Veya
hud ayrıca bir reis vekili intihab olunur. 

Bir encümene muhavvel işi.n diğer bir encümene 
aidiyeti 

Yirmi yedinci madde - Bü· encümen, kendi
sine muhavYel layiha veya tekli fin diğer bir en
cümene aid olduğu miitaleasmda bulunursa, es
babr mucibe serdederek o encümene havalesini 
taleb etmek haliliını haizdir. 

Diğer bir encümenin mütal.eası alınmak, diğer 

bir encümendeki i~ hakkında mütalea beyan 
etmek 

Yirmi sekizinci madde - Bu encümen ken
disine muhavvel layiha veya teklif veyahud alel
rtlak bir mesele hakkında mazbatasrı sonrııa yine 
kendi tarafından yazılmak üzere iptida diğer bir 
encümenin mütaleasını alınağa lüzum görürse 
layiha veya teklifin o encümene havalesini is
teyebilir. 

Kezalik bir encümen diğer bir encümene mu-

[*] - Muvakkat encümen, her enciimendJJn aza alın-
mak B'Uf'etile, Muhtelit encümen, iki. veya daha. ziyade 
encümenin birleşmesile teşkil olunur (Z. C. Cild 1,. Sa-
1Jıfa 59 - 28/V/1931.). 
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havvel bir layiha veya teklif veyahud alelıtlak 

bir mesele hakkında mütaleasım beyan etmek 
üzere o layiha veya teklifin kendisine havalesi
ni isteyebilir. 

Bu gibi ahvalde alakadar olan her iki encü
men müttefik iseler Meclis reisi icabım icra 
ederek ertesi celsede bundan Heyeti umumiyeye 
malumat verir. 

Şayet iki encümen arasında ihtiliif çıkarsa 
keyfiyet reis tarafından Heyeti umumiyeye teb
liğ olunarak mesele orada müzakere ile halle
dilir. 

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

Encümenlerin vazifesi 

Yirmi dokuzuncu madde - Encümenler 
kendilerine muhavvel işlerin tetkikinden başka 
hiç bir işle meşgul olamazlar [ *]. 

Encümenlerin içtima rnahaUi 

Otuzuncu madde - Encümenler Meclis bi
nalarında ve kendilerine tahsis edilen odalarda 
toplamrlar. 

Encümen nı,znameler·i 

Otuz birinci madde - Eııcümen ruznameleri 
encümenler tarafından tanzim ve bir gün evvel 
bütün vekiliere ve mebuslara ilan olunur. 

Bununla beraber müstacel bir iş çıkarsa Mec
lis reisi veyahud encümeu reisi azayı hususi va
sıtalarla da toplayabilir. 

Encümenlerde nısab 

Otuz ikinci madde- Azadan en az üçte biri 
hazır bulunmadıkça encümenler inikad edenrez 
ve reye müracaat olunamaz. 

Encümenleı·de müzakere ne vakit başlar 

Otuz üçüncü madde - Müstaceliyeti Heyeti 
umunıiyede kararlaştırılan maddelerden başka 

muhavvel işlerin müzakeresine ancak kırk se
kiz saat sonra başlanır. 

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

Fakat kendilerine verilen, meselti bir te/sir talıı
bini kanun şekline kovabilirler (Z. C. Cild 2, Sayıla 
118, 131 - 28/ l/1928). 

Heyeti umumiyede müzakere olunan bir ka
nunun encümene iade olunmuş bir veyahud da
ha ziyade nıaddesinin müzakeresi bundan ınüs
tesnadır. 

Muhavvel evrakın basılması 

Muhavvel evrak encümen azasından bc~ı ta
rafından istendiği takdirde veyahud reisirı ten
sibi üzerine enci.imence bastırılır. 

Encümen zabıtıaı-ı, rnazbatalann imzalanrııalaı-ı, 

takdün ve havaleleri, muhalefet kaydi 

Otuz dördüncü madde - Her encümenin 
müzakereleri hulasatan zaptedilir. 

Şu kadar ki, encümen karar verirse harfiyen 
zabıt da tutulabilir. 

Azamn isimleri zabıt ceridesinde tasrih olu
nur. Bu zabtı aza imzalar. 

Enci.imen mazbatalarım reis, mazbata muhar
riri ve katibden maada mü.zakerede hazır bu
lunmuş aza da iınzalar. 

Encümenler maı-;batalarını l\Ieclis riyasetine 
verir. 

Riyaset bu mazl.ıataları derhal bastırıb azaya 
dağıttırır. 

Bu suretle basılıb dağıtılınayan mazbatalar 
Heyeti umumiyede müzakere olunamaz. 

Heyeti umumiye, mazbatalarm, resmi gazete 
ile neşrine de karar verebilir. 

Encümen mazbataları Riyasete verildikce re
sen zabıt ceridesine ve ruznameye geçer ve lev
haya talik olunur. 

Bu babda aza tarafından itiraz vuku bulursa 
l.ıunun sair müzakere edilecek maddelere terci
han Heyeti umumiyede halli Hizımdır. 

Kcııdisinin muhalif ' kaldığı, mazbatada mu
sarrah bulunmadıkca, tarafından imzalanmrş bir 
mazbata aleyhinde ecnümen azalarından biri söz 
söyleyemez ve mazbata muharririnden İstizahat

ta bulunamaz. 

Layiha ve tekliflerin hangi rııazbata muharriri 
tarafından müdafaa edileceği 

Otuz beşinci madde - Bir layiha veya tek
li fi, Heyeti nmumiyede, başlıca aid olduğu en
cüınen nıüdafaa eder. 

!Jiğcr lıir veya daha ziyade cııcüıncnd c ayni 
layiha veya teklif hakkında müzakere geçmiş 
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ve mazhaüı dn tanzim krlmmış ise o cncümen
lcr yalnız kendilerine aid olan madde veya kı

srmlarr müdafaa ederler . 

~!uhavvel eV?·akın ne vakitte intaç edilec eği, bir 
encümenden diğerine muhavvel eV?·akın intacı 

müddeti 

Otuz altıncı madde - Encümenlere muhav
vel bir l fıyiha veya teklif, havalesi gününden 
nihayet bir buçuk ay içinde Heyeti umumiyeye 
gönderilmek lfı.znngelir. 

Eğer encümen bu müddette müzakereyi neti
celendiremezse esbabı mucibesini H eyeti umu
miyeye bildirir. 

Aksi takdirele ın ezklır layiha veya t eklifin 
doğrudan doğruya rn znam eye a lmmnsrnr Hü
kumet veya sahibleri isternek hakkım haizdirler. 

Bir encümen tarafından diğerine muhavvel 
mesele, on gün zarfmda başarılmak ve kabil ol
mazsa esbahr mncihesi bildirilmek muktazi
dir [•]. 

Layilıa ve teklifleı·in teşkilatı esasiye kanımuna 
muvafakatıeri 

Otuz yedinci madde - Encüm enl er, kendile
rine muhavvel H1yiha veya teklifierin ilk önce 
teşkilatı esasiye kanununun metin ve ruhuna 
mngayir olnb olmaclığmı tctkik etmekl e mükel
leftir. 

Bir layiha veya teklifi teşkilatı esasiye kanu
nuna mugayir g-ördükleri takdirde esbabr ınuci
besini tasrih ile maddelerin müzakeresine geı;

meyip recldederler. 

Encünıenlerin vekaletlerle rııuhabereleri 

Otuz sekizinci madde - Encümenler, bütün 
vekaletlerle doğrudan doğruya ımıhabere ede
bilirler. 

Bir rııebusun ikiden ziyade encünıene aza intihab 
edı"lenıenıesi 

Otuz dokuzuncu madde - Bir mebus ikiden 
ziyade daimi encümene aza olamaz. 

[*] - Bir encümen, kendisine muhavvel bir mese
leyi kabul veya red şeklinde katiyetle intac etmek mev
kiindedir (Z. C. Cild 6, Sayıfa 22 :26 ve Cild 7, Sa
ırıfa 9:6-29/Il/1992 ve 2/IV/1992). 

lntihabları caiz olmayan aza 

Bütçe encümenine mensub olanlar dif.cr ~ ıır 

encümene intihab edilemezler. 
Riyaset Divanr azası encümenlere intihab 

edilcmezler. 

Encii:rncnlcı-in vckilleri, memuı-lcırı, mütchassısla

rı ve teklif sahibler·ini dinlemeleri 

Kırkıncı madde - Eıı cümenler, vekiller ve 
mütehassıslarr davet etmek salahiyetini haizdir
ler. 

Davet edilen vekil bulunamayacağı takdirde 
nanıma söz söyleyecek memurin rüesasmdan bi
rini bulundurur. 

Bir kanun teklifinin sahibieri tekliflerinin 
tetkikine memur olan encümende hazır bulu
nurlar ve fikirlerini beyan etmek isterlerse mü
talealarııun dinlenmesi zaruridir. 

Teklif sahibi mevcud değilse davet edilir. 
Gelmediği takdirde encümen i ş i intacla key

fiyeti muzbatasma derceder. 

Misafir· azeının miizakcreye iştirakler-i 

Kırk birinci madde - Her mebus mensnb ol
madığı bir encüınenin vesaikrna rttıla kesb ve 
celse gizli değilse müzakerelerine iştirak edebi
lir. 

Şu kadar ki orada rey veremez. 

Bir encümen, azasmdan olmayan mebusların 
mütaleasına müracaat edebilir. 

Sabık enciimenin rnazbatası 

Kırk ikinci madde - Bir devre içinde sabık 
bir encümenin tanzim ettiği nıazhatayı, t ekab
bül eden yeni encümen müdafaa eder. 

1'cıtil esnasında- top?anacak cncünıenlcr 

Kırk üçüncü madde - Encümenler meclisin 
tatili esnasında Heyeti nınnıniye kararile muay
yen işlerin müzakeresi için toplanabilirler. 

II eyeti umumiyede enciiıncnin mahcılli mahsusu 

Kırk dördüncü madde - Mazbatası müza
kere olunan bir encümenin azası veyahud encü
men narnma müdafaaya salahiyettar ınazbata 

mnharriri veya bir aza encümenlere tahsis olu
nan masanm başmda bulunurlar. 
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Nısab bulunmadığı takdirde, encümen namı

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

Devamsızlık 

Krrk beşinci madde - Mazeretsiz veya ha
ber vermeden mütevali dört inikatta hazır bu
lunmayan encümen azası encümence istifa et
miş addolunabilirler. 

Bu takdirde yenileri intihab edilmek üzere 
keyfiyet Meclis riyasetine bildirilir. 

Encii ınenle ·rde intizamı muhil lıareketıe1· 

Krrk altmcı madde - Bir encii.mende söz ke
silir, şahsiyatla uğraşılır ve intizamı bozaca~ 

nümayişlerde bulunulursa encümen ·r eisi icabm
da celseyi tatil eder ve keyfiyeti Meclis riyaseti
ne bildirir. 

Meclis reisi bu gibi intizamı bozan hareket
lerinden dolayı hakkında şikayet vulrn bulan me
busa ihtar cezası verir. 

E nciimenlercle görüşiilen iş ler hakkında mpoı· 

Krrk yedinci madde - Encümenlerin gör
dülderi işl er hakkında senede en az iki defa Ka
tibi umumilik tarafından bir rapor tanzim ve 
M:eclis riyasetine takdim olunur. 

Riyasetce bu raporlar bastrrrl arak melıuslara 

dağıtrlrr ve Resmi Gazete ile de neşrolunur . 

E nciimenler eıımkı 

Kırk sekizinci mad'de - 'Encümeıılerin ev
rak ve v-esa ilu ile zabrtlarr, aid oldukları layiha 
ve teklifler H eyeti umumiyenin kararına ikti ran 
ettikten sonra, Meclisin evrak hazinesinde 
saklallll'. 

Divanı muhasebat encümeninin vazif esi 

Krrk dokuzuncu madde - Divanı muhase
bat encümenl, muhasebei katiye kanunu layİhasi
le daireleriı. sarfiyat ve taahhüdatı haklunda her 
üç ayda bir Divam mnhasebat tarafından tan
zim olunacak raporları tetkik eder [ •]. 

Tetkikatm n eticesini göster en mazbata bası

larak mebnslara dağıtılır. 

[*] - Bu encümen, diğeT lô,yihalar hakkında da mü
talea beyan etmek için bu Zayihaların kendisine tev
diini istiyebilir (Z. C. Cild 21, Sayıla 15-1/Xll/1997 ). 

Bu mazbata]ar H eyeti umumiyece müzakere 
ile karara raptedilir [*]. 

A1·zuhal enciimeninin vazif esi 

Ellinci madde - Meclis ·reisi teşkilatı esasi
ye kanununun 82 nci maddesi mucibince Türkle
rin gerek şahrslarına, gerek amıneye müteallik 
olarak kanunlara ve nizamnarnelere muhalif 
gördükleri hususlarla bir haldun ihkak edilme
mesi veyahud ihmal edilmesi üzerine gönderilen 
aırzuhal1eni ve bu maılıiyette telgrafuameler i [ .. ] 
üzerlerine bir numara koyduruh hususi bir def
tere kaydettiı-dikten sonra geciktirmeksizin Ar
znhal encümenine havale eder. 

Bununla beraber diğer bir encümende tetkik 
olunmalda bulunan bir teklife ınüteallik arzu
haller reis tarafından doğrudan doğruya o en
cümene havale olunur. 

Arzuhal encümeni de böyle bir havaleyi icra 
edebilir. Arzuhal sahibine bir ilmühaber veri,. 
lir [***]. • 

Arzuhalin şartları 

Elli birinci madde- Meclise Yeril ecek arzu
haller sahibinin imzasile mümza olmak, şöhreti
le oturduğu yer gösterilmek ve bir kaç imzayı 
muhtevi iseler içlerinde en az birinin oturduğu 
yer tasrih edilmek icab eder. 

V asıta ı1e takdim 

Elli 'ikinci madde - Arzuh all erin bir mebus 
vasıtasile takdimi de caizdir. 

[*) - Bu mazbatalar team\ilen, tevziinden bir haf
ta sonra ve bir defa müzakere olunur. Fıkralar hak
kında söz isteyen olmazsa, heyeti -umumiyesi reye ko
nur (Z. C. Cild 7, Sayı(a 24- 9/lV /1932). 

[**] - (Zat işlerinin son tl!tkik mercii encümeni) 
nin mukarreratı aleyhine ancak Türkiye Büyük Mil
let Meclisine müracaat olunur (Kanun 2515-Madde 4). 

- Bu encümen muka'1"1'eratı aleyhinde, Milli Mü
da/aa vekaleti de M eelise müracaat edebilir ( 4- XII-
1996). 

[ ***]-Doğrudan doğruya·rnahkemeye aid ve mah
kemeden sadır olacak hükme tabi bir mesele hakkın
da Arzuhal encümeni karar veremez (Karar - 911). 

- Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen memurin 
hakkındaki 854 numaralı kanunun 2 nci maddesinde 
zikrolunan H eyeti mahsusaca ittihaz edilen kararlar 
Arzuhal encümeni tarafından tetkik ve nakzedileme~ 
(Karar - 852). 

- Encümen, mevcud ahkamın tadili mahiyetinde 
kararlar ittihaz edemez (15 •. Xll-1992). 

- Encümıın, Devlet şurası Deavi dairesi kararla
rını bozamaz (Kar.ar - 8US)_. 
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Bu takdirde o mebus kendi vasıtasile veril
diğini şerh ile arzuhalin altına imzasını kor. 

Encümenin muamelatı 

Elli üçüncü madde - Encümen: 
1 - Bidayeten Hükfunete, Şı1rayi devlete [•], 

ma:hkemelere ve Divanı muhasebata verilmeleri ik
tıza eden arzuhalleri aid olduğu makamlara tevdi; 

2 - Gerek resen İcranın son kararına itiraz ve 
şikayeti mutazammın evrakı ve gerek aid olduğu 
makamlardan verilen eevabları ruznamesine it
hal; 

3 - Arzuhalin bir encümene havalesi lazım 
geldikte bu muameleyi ifa; 

4 - Tayini muameleye mahal olmayan arzu
halleri i'ntac eder. 

Af müstediyatı 

Elli dördüncü madde -Af veya mücazatın 
tahfifi müstediyatı mahkumlar veyahud bunla
rın akraba veya ehibbası tarafından takdim 
olunabilir. 

Bunların mü~akeresinde Adiiye vekilinin 
veyahud göndereceği devair rüesasından birinin 
huzuru şarttır. 

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

Bu encümen icab ederse bir kanun teklifi ile 
keyfiyeti Heyeti umumiyeye arzeder [U]. 

Arzuhalle1·e cevab 

Elli beşinci madde - Teşkilatı esasiye kanu
nunun 82 nci maddesinin son fıkrası mucibin
ce şahsa teallı1k eden hususlarda her arzuhalin 
neticesi hakkında sahibine tahriri cevab veril
mesi mecburidir. 

Encümenin cetveli 

Elli altıncı madde - Meclise takdim edilen 
arzuhaller hakkında her hafta encümene arzu
hallerin numarasını, sahib veya sahibierinin 

[*] - 1011 numaralı karar, bu noktayı teyid et
miştir. 

[**] -Teklif Hükumetten gelirse, af, karar şeklin
de çıkmaktadır. 

- Adliye encümeni a!fi kabul etmezse keyfiyeti 
bir mazbata ile Arzuhal encümenine bildirir (3- II-
1937). 

ısım, şöhret, oturdukları yer ve arzuhallerinin 
bulasasını ve bu babda ittihaz olunan karar ile 
esbabı mucibesini mübeyyin bir cetvel tanzim 
olunarak basılır ve bütün vekillere ve mebuslara 
dağıtılır. 

Bir arzuhalin miizakeı·esini istemek 

Elli yedinci madde - Her mebus cetvelin 
dağıtılması gününden başlayarak bir ay içinde 
Arzuhal encümeninin bir arzuhal hakkında ver
diği karar ne olursa olsun bunun Heyeti u:ınu

miyede tetkik ve müzakeresini isteyebilir. 
Bu halde encümen, o arzuhal için mazbata 

tanzim ve takdimine mecburdur. 
Bu müddet geçtikten sonra encümen karar

ları katiyet kesbeder. 

V ekil v.eya göndereceği memur dinlendikten 
sonra reye müracaat 

Elli sekizinci madde - Heyeti umumiyenin 
müzakeresine arzolunan arzuhaller hakkında icab 
ederse aid olduğu vekil veya göndereceği memur 
dinlendtlüen sonra reye müracaat olunur. 

V ekillerin cevabı 

Elli dokuzuncu madde - V ekiller kendileri
ne gönderilen arzuhallerle arzuhaller üzerine en
cümence ittihaz olunuh tebliğ edilen mukarre
rat hakkında İcra ettikleri takibatı ve kendile
rince müttehaz kararları, nihayet iki ayda encü
mene bildirirler. 

Meclis hesablarının Tetkiki Encümeninin 
vazifeleri 

Altmışınci madde - Meclis hesabıarının tet
kikı encümeni, Heyeti umumiyece kabul edilen 
Meclis bütçesile merbutu olan bütçelerin tatbi
katına nezaret eder. 

Encümen tetkikatının neticesini Heyeti umu
miyeye bildirir [•]. 

Sarftan evvel vize 

Altmış birinci madde - Bütün ita emirleri 
encümen canibinden murakıb intihab edilen bir 
aza tarafından sarftan evvel vize edilir; edilme-

[*] - Heyeti umumiye buna sadece ıttıla Msıl 
eder (10- XI -1931). 
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dikçe muhasebe hiç bir guna tediyatta buluna
maz. 

M evcud defterleri 

Altmış ikinci madde - İdare amirleri tara
fından tutulan eşya ve mevcud defterleri encü
mene arzolunur. 

Encümen, mevcud eşyayr bizzat teftiş ve def
terleri tetkik ederek raporunu Heyeti umumi
yeye verir [•]. 

Hesabı katı 

Altmış üçüncü madde - Encümen, her sene
nin sonunda ge<:en sene bütGesinin kati hesabı
nı Heyeti umumiyeye arzeder [''"»]. 

Muhasebe ve veznenin teftişi 

Altmış dördüncü madde - Meclis inikad ha
linde iken encümen heyeti mecmuasile, değil iken 
murakıb intihab olunan aza, gününü ve saatini 
bildirmeden muhasebe ve vezneyi teftiş eder. 

Teftişin neticesi filhal bir zabıt varakasile 
tesbit olunur~ 

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

!cabında neticeden Heyeti umumiyeye haber 
verilir. 

Murakıb 

Altmış beşinci madde - Encümen azasınclan 
murakıb olan zat tatil zamanlarında Devlet ma
karrmda bulunur [ '''~":) ]. 

[*] -Heyeti umumiye buna sadece ıttıla hasıl eder 
(10- XI -1932). 

[**] - Bu hesabı kati cetv .. lleri, muhasebei umumi
ye kanununun 127 nci maddesinin son fıkrası muci
bince, Meclisce ıttıla husulünden sonra doğrudan doğ
ruya hesabı umumiyeı ithal edilmek üzere Hazineye 
gönderilir (Z. C. Cild 8, Sayıfa 11 : 28 -IV -1932 ve 
Z. C. Cild 8, Sayıfa 30 : 13 -I -1936). 

[***] -1169 numara ve 25 haziran 1926 tarihli ka
nunun birinci maddesi (Muaddel: 9 mayıs 1928): 

Büyük Millet Meclisi dahili nizamnamesinin altmış 
beşinci maddesi mucibince Meclis hesabiarının tetkikı 
encümeni azasından murakabe vazifesini ifa edecek 
zata şehri yüz elli li·ra ücreti huzur verilir. 

Bu maddenin hükmü 1 teşrinisani 1927 tarihinden 
başla31an içtimaa da şamildir. 

DÖRDUNCU BAB 

Kanun layihaları ve teklifleri, esbabı 
mucibe mazbataları 

](anun zayihalarının esbabı rııucibe mazbatalan 
ve havaZeleri 

Altmış altıncı madde- Hükfımet tarafından 

Meclise takdim olunan kanun layİhaları bütün 
vekillerin imzalarını muhtevi olmak lazımdır. 

Her kanun layihası kanunun İcrasına memur 
olacak vekiller tarafından tanzim ettirilen bir 
veya müteaddid esbabı mucibe mazbatasile bir
lilde Meclis riyasetine gönderilir veya verilir. 

Bu mazbatada iptida layihanın heyeti umu
miyesi, sonra maddeleri hakkında malf1mat ve
rilir. 

Esbabı mucibe mazbatasmda ilga veya ilave
si istenilen alıkamın nelerden ibaret olduğu ve 
neden değiştirilmelerine veya ilavelerine lüzum 
görüldüğü tasrih edilmek meşruttur. 

Mazbatalar sarih ve müdellel vesikaları, ica
bında ibsai malumatı ihtiva etmek Htzrmdır. 

Bu şekilde olmayan muzbatalar İkınalleri 

zımnmda aid olduğu encümen tarafından gös
terilecek lüzum ·üzerine riyaset canibinden Hü
kfımete iade olunur. 

Reis, gelen luyibaları aid oldukları encü
menlere resen havale ve keyfiyeti zabıt ceride
sine ve levbaya derceder. 

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

Eannn teklifleı ·inin esbabı mııcib e ınazbcıtlan 

ve havaleleı·i 

Altmış yedinci madde - Mebuslar tarafın
dan veril en kanun teklifleri bir voya daha ziya
de iınzayr ihtiva edebilir. 

Kanun tcklifleri dahi, yukanki maddede ta
ri E edild i ği vecih üzere yazılmış bir esbabı mu
cibe mazbatasilc birlikte riyasete gönderilir veya 
verilir. , 

Şeraiti cami olmayan teklifleri, aid oldukları 
encümenler, sahibierine ikmal ettirriıek hakkım 

haizdir ler. 
Kanun teklifleri dahi kanun layiliaları gibi 

reis tarafından encümenlere resen havale edilir. 
Bu havalelere vuku bulacak itirazlar da diğer 

madde alıkarnı vech üzere dermeyan edilmek 
lazımdır. 



Kanun Zayilıa ve tekli[le1·inin ge1·i alımnaları 

Altmış sekizinci madde - (Muaddel : 21 ma
yıs 1932) - Hükfunet veya teklif sahibi verilen 
kanun layilıa veya tekliflerini ruznameye alın

madan evvel Heyeti umumiyeye maliimat ver
mek şartile geri alabilir. 

Şu kadar ki, bu layiha veya kanun teklifle
rini diğer bir mebus veyahud aid olduğu encü
men üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olu
nur. 

Bu layiha veya teklifler ruznameye alınmış
larsa geri alınmaları için Heyeti umumiyenin ka
rar vermesi lazımdır. 

Ifiikiimsüz kalan layilıa ve teklifler 

Altmış dokuzuncu madde - Gerek intİlıaba
tın tecdidine karar verilmesi, gerek devrenin 
sonuna gelmesi sebebile Meclisin yeniden inti
habı halinde sabık Meclis tarafından henüz 
kabul edilmemiş, yahud yalnız birinci müzakeresi 
icra edilmiş olan, veya reye konubda ekseriyete 
iktiran etmediği için ikinci defa reye konması 

Htzımgeleıı bütün kanun layiha ve teklifleri ye
ni Meclis için hükümsüzdür. 

Bu gibi vesaik Hükiimetin, yeni encümenle
rin veyahud on mebusun talebi üzerine Riyaset 
tarafından encümenlere verilir. 

Encümenlcr bu vesailn aynen veya tadilen 
kabul edebilir. 

BEŞİNCİ BAB 

Müstaceliyet ve takdimen müzakere 

Miistaceliyet esbabı nıucibesi 

Yetmişinci madde - Bir kanun layihası ve
ya teklifi hakkında ya takdim edilirken, yahud 
birinci müzakeresinden evvel Hükfunet, teklif 
sahibi veya aid olduğu encümen müstaceliyet ka
rarı isteyebilir. 

Bir layiha veya te]{lifin yalnız bir defa mü
zakeresile ikti fa edilmesi için Meclisin kabul 
edeceği esaslı bir sebeb olmadıkca müstaceliyet 
kararı verilmez. 

Müstaceliyet kararını isteyenler icabmda o 
kararın geri alınmasını taleb edebi lirler. 

:Müstaceliyet talebi tahi?·i ve nasıl kabul 
edileceği 

Yetmiş birinci madde - Müstaceliyet kara
rrmn talebi yukarıdaki maddede münderiç şart
ları nıuhtevi ve tahriri olmak lazımdır. 

l\lüstaceliyet t0klifi reis tarafından reye ko
narak müzakeresiz işarl reyle kabul veyahud 
reddedili.r. 

Miistaceliyet karannın hiiknıii 

Yetmiş ikinci madde - Müstaceliyetine ka
rar verilen layiha veya teklifler yalnız bir defa 
müzakere olunur. 

Müstacel mevaddın takdimen müzakereleı·i 

Yetmiş üçüncü madde - lVIüstaceliyet kara
rının ittihazını müteakıb Hükumet veya encü
rnen tarafından tahriren vuku bulan bir taleb 
üzerine Meclis, isterse o layiha veya teklifin saır 
işlere takdimen miızakeresıııe karar verebilir. 

Takdimen müzakerenin esbabı nıucibesi 

Yetmiş dördüncü madde - Bir kanun layi
hası veya teklifinin ruznamede bulunan sair 
ma<.ldelere takdiınen müzakeresi istendiktc bu
nuH esbabı mucibesi derıneyan edilmek lazım
dır. 

Takdimen müzakereyi yalnız Hükumet veya 
bir encümen taleb edebilir. 

Bu taleb, tahriri olmak şarttır. 

Takdimen müzakeı·enin hükmü 

Yetmiş beşinci madde - Bir kanun layihası 
veya teklifinin yalnız hemen veyahud takdimen 
müzakeresi hakkında ittihaz olunan karar müs
taceliyet kararı sayılmaz; binaenaleyh iki defa 
müzakere olunmak icab eder. 

!kinci müzakerenin taeili 

Yetmiş altıncı madde - Bir kanun layihası 
veya teklifin beş günden evvel ikinci defa mü
zakere edilmesini esbabı rnucibe serdile ancak 
Hükumet Yeyahud aid olduğu encümen tahriren 
teklif edebilir. 

Reddolunan mevaddııı sene içinde teklif 
edilmemeleri 

Yetmiş yedinci madde - H eyeti umumiyece 
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reddolunan layiha ve teklifler ayni içtimada bir 
daha Meclise takdim olunamaz. 

ALTINCI BAB 

Ruzna.me 

Ruznamenin nasıl tanzim edileceği 

Yetmi§ sekizinci madde - Ruzname şu su
retle tanzim olunur: 

1 - Riyaset Divamnm Heyeti umumiyeye 
maruzatı; 

2 - Sualler ve İstizahlar ; 
3 - Tercihan müzakeresi kararlaşan madde

ler; 
4 - Haklarmda müstaceliyet kararı verilen 

maddeler; 
5 - !ki defa müzakereye tabi olan maddeler. 
3, 4 ve 5 nci fıkralardaki maddeler encü

menlerden Riyasete gelmeleri sırasile müzakere
ye konur. 

Şu kadar ki, Meclis bu bapta ayrıca bir ka
rar da ittihaz edebilir. 

Ruzname, bir gün evvel Başvekalete ve bü
tün vekaletlere tebliğ olunur. 

Evrakı va1·ide 

Yetmi§ dokuzuncu madde - Tebrik, teşek
kür, takdir, temenni gibi hususları muhtevi 
arizalar ve telgrafnameler levhaya talik ve har
fiyen veyahud bulasatan veya sade zikredilmek 
suretile zabıt ceridesine geçer. 

Bunlara Riyaset Divaru münasib görürse 
Meclis namma cevab verir. 

Reis, bu evraktan Meclise arzım tensib et
tiklerini inikadro başmda katibierden birine 
okutur. 

YEDlNCt :BAB 

İnikadlar 

lnikad günleri 

Sekseninci madde - Hilafma Meclisin kararı 
olmadıkça, yahud resen veya Hükumet canibin
den Riyaset vasıtasile davet vuku bulmadıkça 
Heyeti umumiye, tatile müsadif olmadığı halde 

ctmıartesi, pazartesi, perşembe günleri inikad 
eder [•]. 

Meclisin açılma ve kapanması, nısab, yoklama 

Seksen birinci madde - Reis, saatinde Mec
lisi açar ve müzakerelerin sonunda kapar. 

Müretteb olan azanın yarısından bir ziyadesi 
hazır bulunroadıkça müzakereye başlanamaz. 

Nısab hususunda Riyaset Divarunca tered
düd hasıl olur, yahud azadan beşi şifahen veya 
tahriren msab bulunmadığım beyan ederlerse 
yoklama yapılır. 

Nısab yoksa Reis müzakereye başıanmaya
cağım söyleyerek veya bilahare rusab hasıl ola
cağı muhtemel ise inikadı bir saat sonraya ta
lik ederek Meclisi kapar. 

Meclis o gün açılmadığı takdirde, ertesi ini
kad için muayyen olan günde yine o ruzname 
ile toplanır. 

Yoklamanın nasıl yapılacağı 

Seksen ıkinci madde - Y oklama, divan ka
tiblerinden birinin e.sami defterini yüksek sesle 
okuması ve azanın (Burada) demeleri suretile 
icra olunur. 

Ruznarııe haricinde ifade 

Seksen üçüncü madde - Bir mebusun ruzna
me haricinde bir ifadesi olursa keyfiyeti Reis 
takdir ederek ona söz verir. 

Söz isteyenlerin kaydi 

Seksen dördüncü madde - Hiç bir mebus is
mini kaydettirmeden, yahud inikad esnasında re
isten müsaade almadan söz söyleyemez. 

Söz, kürsüden söylenir ve Heyeti umumiyeye 
hitab edilir. 

Bir mebusun pek kısa bir mülahazası olursa 
Reis ona bulunduğu yerden söz söylerneğe izin 
verir. 

Bu takdirde, o mebu.s reise hitab eder. 

Ruznamede bulunmayan maddeler hakkında 
katibler söz kaydedemezler. 

[•] - S799 sayılı tatil kanununa uymak için, inikad 
günleri pazan-tesi, çarşamba ve cumaya çevrilmiştir 
(90 maJIU 1935). 



Taleb ve kayid sırası 

Seksen be§inci madde - Söz, taleb ve kayid 
sırasına göre verilir. 

Heyet isterse, müzakere olunan meselelerin 
lehinde, aleyhinde, hakkında, münavebe ile söz 
söylemek takarrür eder. 

Reis söz alanların isimlerini sırasile Heyete 
bildirir. 

Encümen narnma söz istediklerinde reis veya 
mazbata muharrirleri sıraya tabi değillerdir. 

Son söz mebuslarındır. 

S öz sırasının başkasına ve1·ilrnesi 

Seksen altıncı madde - Bir mebus aldığı 

söz sırasını bir arkadaşına verebilir. 
Sözünü arkadaşına bırakan mebus, onun nö

betinde söz söylemek hakkını haizdir. 

V ekillerin huzuı·u ve nama gelenleı·in söz 
söylerneleri 

Seksen yedinci madde - Her müzakerenin 
başından sonuna kadar Hükfınıet narnma mütalea 
beyan etmek üzere Başvekil veyahud o nama mü
talea serdine mezun bir vekil veya birinci sınıf 
devair rüesasrndan biri bulunur. 

Bundan başka bir vek3Jete aid bir layiha ve
ya teklifin müzakeresi sırasında o vekilin veya
hud o nama gelen birinci sınıf devair rüesasrn
dan birinin Mecliste huzuru meşruttur. 

Bulunmaziarsa müzakere bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek inikada talik olunur. 

V ekiller vayahud Hükumet narnma gönderi
len birinci derece devair rüesası encümen reis ve 
mazbata muharrirlerinden evvel ve sıraya t abi 
olmaksızın söz isteyebilirler. 

Talıı·iri nutuk 

Seksen sekizinci madde - Tahriri bir nut
kun kürsü üzerinden okunınası veyahud katibe 
okutturı1lması caizuir. 

Fakat okuma müddeti yirmi dakikayı geçe
mez. 

U sul halekında söz 

Seksen dokuzuncu madde - Müzakereye ma
hal olmadığı, ruznameye veyahud bu nizarnna
me alıkamma riayete davet, takdim ve tehir 
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teklifleri asıl meseleye tekaddüm eder. 

Böyle bir teklif vuku bulursa ancak lehte 
ve aleyhte ikişer mebus - on beşer dakikadan 
fazla sürmemek üzere - söz söyleyebilirler. 

Neticede reye müracaat lazım gelirse mese
le işari reyle halledilir. 

Reis ve kıitiblerin rnüzakereye iş tiraklet"i. 

Doksanmcı madde - Reis, meseleler müza
kere edilir ve reye konurken leh ve aleyhte as
la reyini izhar etmez. 

Yalnız meseleler reye konuldukta reyini verir. 
Bu müzakereye karışmak isterse reislik mev

kiini diğer bir reise bırakarak hitabet kürsüsü
ne iner ve ancak müzakerede bulunan madde 
veya mesele reye iktiran ettikten sonra tekrar 
mevkiine çıkar. 

Fakat bu nizamnamenin tatbikı dolayısile söz 
söylerse yukarıdaki fıkra abkaını cer eyan etmez. 

Söz isteyen katibler de bu usule t abidirler. 

Söz kesrnek ve saire 

Doksan birin~\ madde - Heyeti umumiye
de söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve intizamı 
bozacak nümayişlerde bulunmak katiyen yasak
tır. 

Sadetten çıkmak 

Doksan ikinci madde - Söz söyleyen mebu
sun sözü ancak kendisini bu nizamnameye ria
yete ve sadede davet eden reis tarafından kesi
lebilir. 

İki defa sadede davetten sonra yine ondan 
haric söz söylerneğe devam ederse kendisinin o 
madde hakkında ayni inikatta söz söylemekten 
memnuiyeti reis tarafından heyete teklif olunur. 

Heyet, müzakeresiz işari reyle karar verir. 

Müstehcen sözler 

Doksan üçüncü madde - Bir mebus Heyeti 
tunumiyede galiz ve müstehcen sözler istimal 
ederse reis derhal o mebusu lisan nezahetine da
vet eder. 

Bir mebus bu gibi elfazı muhtevi bir takriri 
Riyaset Makamına verirse reis o takriri tashih 
edilmek üzere iade eder. 
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Müzakere esnasq,nda gürültü 

Doksan dördüncü madde - Heyeti umumi
ye müzakereleri gürültüyü mucib olupta reis 
bunu yatıştırmağa muvaffak olamazsa ayağa 
kalkar. 

Eğer gürültü yine devam ederse celseyi tatil 
edeceğini söyler. 

Yine intizamın iadesi kabil olmazsa bir saat 
müddetle umumi müzakereyi tatil eder. 

Bir saat geçince celseyi açar. 
Fakat gürültü yeniden başlarsa celseye hi

tam verib inikadı başka bir güne bırakır. 

Tecavüze uğmyan mebusun kelam hakkı 

Doksan beşinci madde - Zati hakkında ta
arruz vaki olan veyahud ileriye sürdüğü müta
lea hilafında kendisine bir fikir isnad olunan 
mebus her zaman söz isternek hakkını haizdir. 

Bu halde o mebus ne münasehetle söz söyle
rneğe mecburiyet hissettiğini beyan ve keyfiye
ti reis takdir eder. 

Reis buna mahal olmadığını bildirib meb).ls ta 
bunda ısrar ederse heyet müzakeresiz işari reyle 
bu babda bir karar verir. 

Gizli eelseZer 

Doksan altıncı madde - Teşkilatı esasiye 
kanununun yirminci maddesinin ikinci :fıkrası 
mucibince mülıim bir maddeden dolayı Meclis 
müzakerelerinin gizli tutulmasını vekiller veya
hud on beş mebus tahriren teklif edebilirler. 

Böyle bir teklif vukuunda içtima salonu sa
milerden ve icabında memur 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 lüzum gösteren 
mesele hallolunduktan sonra açık müzakereye 
geçilmesi reis tarafından heyete teklif olunlib 
bir karar itihaz edilir. 

Gizli eelselerin zabtı 

Doksan yedinci madde - Gizli eelsenin zap
tım divan katibieri tutarlar. 

Fakat Meclis karar verirse muvazzaf katib
ler d e tahlif olunduktan sonra bu vazifeyi göre 
bilirler. 

Aza bu zabıtları görmek hakkını haizdirler. 

Zabıt hulasası, bunların hıfzı, neşri 

Doksan sekizinci madde- Bu zabıtların tev
hidinden sonra gizli bir celse aktedilerek sabık 
zabrt hulasası okunur. Zabıt hulasasınm okun
masını müteakib bu hulasa ve zabıt ceridesi bi r· 
zarfa kon ar ak Mecliste hazır bulunan re is ve di · 
van katibieri tarafından filhal mumla mühürle
nerek Meclis evrak hazinesine tevdi olunu:.·. 

Gizli zabıtlar en a:ı: on sene geçmeden veya 
Meclis kararı olmadan neşredilemez. 

SEKİZİNCt BAB 

Kanunlarm müzakeresi 

lki müzakere 

Doksan dokuzuncu madde - Kanun layiha 
veya teklifleri ancak iki müzakereden sonra ka
ti surette kabul edilmiş olur [*]. 

İki müzake1·eye tabi olmayan layilıala1· 

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 layİhalarına şamil değildir. 

Bunlar hakkında bir müzakere kafidir [u]. 

Layiha ve tekli[le1·in bastırılması 

Yüz birinci madde - Hilafına Heyeti umu
miyenin kararı olmadıkça hiç bir kanun layİha
sı veya teklifi bastırıp azaya dağıtıldıktan en 
az kırk sekiz saat geçmeden müzakere edilemez. 

Esbabı mucibe ve maddelerin okunması 

Yüz ikinci madde- Bir kanunun müzakere
sine başlandıkta reis, esbabı mucibe mazbatala- . 
rile maddeler heyeti umumiyesinin okunmasına 

[*] -Kül halinde kabul olunan kanunlar da vardır. 
[*"'] - Teamülen, Divanı muhasebat raporları da 

bir defa müzakere olunur. 
- 114 ncü maddenin son fıkrası ile 232 nci mad

denin ikinci fıkrasına bakınız/ 



lüzum olub olmadığını heyete sorar. 
Buna lüzum gördükte aynen okunur. 

H eyeti ıımumiye hakkında söz, müzakeı·enin 
kifayeti teklifi 

Yüz üçüncü madde - Layiha veya teklifin 
müzakereye başlanmasmda reis, heyeti umumi
ye hakkında mütalea beyan etmek isteyenlere 
söz verir. 

Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hak
kında söz isteyenlerden en az ikişer mebus iradı 
kelam etmeden müzakerenin kifayeti reye kona
maz. 

Müzakeı·enin kifayeti aleyhinde söz 

Yüz dördüncü madde - Müzakerenin kifa
yeti aleyhinde söz iste~enler bulunursa içlerin
den yalnız birine ruhsat verilir. 

Ondan sonra işari reye müracaat olunur. 

M addeleı·in nıüzakeı·esi 

Yüz beşinci madde - Heyeti umumiye mü
zakeresi bittikten sonra maddelere geçilmesi re
ye konur. 

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

Beş gün sonra ikinci müzakere 

Yüz altıncı madde - İkinci müzakere birin
ci müzakereden ancak beş gün geçtikten sonra 
ruznameye alınır. 

İkinci müzakere 

Yüz yedinci madde - İkinci müzakerede la
yiha ve teklifin heyeti umumiyesi hakkında mü
zakere cereyan etmez. 

Bu müzakerede ancak tadil teklifleri üzerin
de müzakere cereyan eder [*]. 

Miiteaddid mesele leı·in birbirinden ayrılmalan 

Yüz sekizinci madde - Müzakere edilen bir 

[*] - Birinci r.rıüzakere esnasında bir maddenin 
tay teklifi reddedilmiş ve madde kabul edilmişken 
ikinci müzakere es'I'Ulsında o maddenin tekrar tayyı 
teklif olunabilir (ii. C. Cild 6, Sayıfa 64, ve 72 - 19 
•s 14/111/1932). 
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madde müteaddid mesele veya fıkralardan mü
rekkeb ise bunların birbirinden tefrikile ayrı ay
rı reye konmaları teklif olundukta muktazasr 
ifa olunur. 

ibare ve teı·tib yanlışlıkları 

Yüz dokuzuncu madde - Layiha veya tek
lifin katiyen kabulü reye konmadan evvel, iba
re ve üslfıb, yahud tertib ve tensik itibarile nok
san veya iltibas olduğu aza veya encümen tara
fından dermeyan olunursa metin aid olduğu en
cümcne gider. 

Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lazım
dır. 

Son şekil üzerinde müzakere 

Yüz onuncu madde - Layiha veya teklifin 
maddeleri üzerinde müzakere bittikten sonra 
heyeti umumiyesi hakkında lehte ve aleyhte söz 
söylemek isteyenlerden yalnız birer mebusa ruh
sat verilir [•]. 

M üzeıleere sı msında suaı 

Yüz on birinci madde - Bir kanunun veya 
bütçenin müzakeresi sırasında her mebus Hü
kümete veyahud mazbata muharririne istediği 

sualleri sorabilir. 

Sualler, sözler bittikten sonra, sıra ile soru
lur. 

llfuahede ve ınukaveleleı· 

Yüz on ikinci madde - Teşkilatı esasiye ka
nununun 26 ncı maddesi mucibince tasdiklez:i 
Meclisin müsaadesine mütevakkıf bulunan Dev
letlerle münakid muahede ve mukavelelerin tas
dikı talebini mutazammın kanun layihaları Mec
lise takdim edildikte o muahede, mukavelenin ih
tiva ettiği maddeler reye konamaz ve metinle
ri hakkında tadilat teklif edilemez. 

Birinci müzakere sırasında maddeler bakkın
da vuku bulacak itiraz layihanın encümenc iade
sini isternek suretinde olur. 

Bu itiraz, müzakereden sonra nazarı mütalea
ya alındığı takdirde encümene havale olunur. 

[*] - Kendisine böyle bir cruhsat» verilen mebus, 
yeni bir teklif yapamaz (Z. C. Cild 6, Sayıfa: 75 -
14/111/199!). 
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Encümen, tetkik edilmek için kendisine mu

havvel teklifierin heyeti mecmuası hakkında bir 
mazbata tanzim eder. 

Bu mazbata bastırılıb azaya dağrtılır. 

Encümen, mazbatasmda layihanm kabul, te
hir veya reddine karar verir-

Tebir kararı, şu esbabı mueibeyi ihtiva eder: 
«Meclis, muahede veya mukavelenin filan 

ve filan maddeleri ( Tehiri mucib maddeler ta
mamile yazılmalıdır) hakkında Bükılınetin na
zari 'dikkatini eelbederek tasdilu için muktazi 
müsaadesini tehir eden. 

Bu muahede ve mukaveleler hakkında müs
taceliyet kararı verilmişse encümen tadil teklif
lerine dair olan mazbatasrm itiraza uğramayan 
maddelerin müzakeresi akabinde Heyeti umumi
yeye takdim eder. 

Mukaveleler 

YiU on üçüncü madde - Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kabulüne muallak olarak Hü
kı1metçe aktedilen mukavelelerle bunların tas
diki talebini mutazammm kanun layİhaları hak
kında dahi geçen maddedeki usule riayet olunur. 

!ade olunan kanunların tekrar rnüzakeresi 

Yüz on dördüncü madde - Teşkilatı esasi
ye kanununun 35 nci maddesinin ikinci fıkrası 
mucibince Reisicümhurun ilarum muvafık gör
meyip esbabı mucibesile biriike bir daha müza
kere edilmek üzere· on gün zarfında Meclise 
iade ettiği bir kanun, Heyeti umumiyeye haber 
verildikten sonra, aid olduğu en·~ümene haval~:: 

olunur. 
Encümen, Reisieümhurun iade esbabı mucibe

sini de mütalea ettikten sonra o kanunun mü
zakeresini iade ve neticesinde mazbatasmı He
yeti umumiyeye takdim eder. 

İade olunan bir kanun, reye iktiran etmemiş 
laalettayin bir kanun layihasr veya teklifi gibi 
Heyeti umumiyede yeniden müzakere ve intac 
edilir. 

Hakkında vaktile gerek müstaceliyet kararı 
verilmiş olsun veya olmasın iade olunan bir ka
nun yalnız bir defa müzakere edilir. 

Bir nutkun ilanı 

Yüz on be§inci madde - Bir nutkun talik ve 

ilanı teklifi ancak onun zabıt ceridesile neşrin
den ve o nutkun taallı1k ettiği madde kabule 
iktiran ettikten sonra reya konabilir. 

DOKUZUNCU BAB 

Tadilnameler 

Tadilnarııelerin nasıl verilece~i ve encümenlere 
tevdii 

Yüz on altmcı madde - Bir encümene mu
havvel kanun layiha veya teklifi hakkında bir 
veya bir kaç mebus tadilat teklif etmek ister
lerse bir tadilname tanzim ederek reise takdim 
ederler. 

Tadilnamelerde bunların kanunun hangi mad
desine veyahud bütçenin hangi faslına aid bulun
duğu tasrili edilmelidir. / 

Bu tadilname]er encümen mazbatasmm zey
linde sahibierinin esbabı mucibeyi havi muhtı
raları ile birlikte bastırılarak haklarmda encü
mence ittihaz edilen kararlar ile esbabı beyan 
edilir. 

Layihanm Heyeti umumiyede müzakeresi es
nasında o tadilatm sırası geldikte sahibi esbabı 
mucibesini tafsil edib mevcud azadan tervic ve 
teyid eden bulunursa müzakereye konur. 

Aksi takdirde müzakeresinden vaz geçilir. 

Birinci müzake1·eden sonm verilen tadilnameler 

Yüz on yedinci madde - Kanun layihası ve
ya teklifinin birinci müzakeresi bittikten sonra 
arzolunan yeni tadilnameler o layilianın tetkikı
na memur encümene verilmek lazımdır. 

Müzakere sırasında verilen tadı'lnameleı· 

Yüz on sekizinci madde - Birinci ve ikinci 
müzakerenin cereyam sırasında takdim olunan 
tadilnamelerin aid olduğu encümene havalesini . 
mazbata muharriri taleb ederse bu havale mec
buridir. 

Birinci ve ikinci müzakere sırasında verı'lip en.
cümene havaZeleTi istenmeyen tadilnameler 

Yüz on dokuzuncu madde- Birinci ve ikin
ci müzakerenin cereyam sırasında takdim olunan 
tadilnamelerin encümene havalesi encümen tara
fından istenınediği halde tadilatm esbabı muci-
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besi sahibieri tarafından mücmelen beyan olu
nur. 

İkinci müzakere sırasında buna yalnız encü
men cevab verebilir. 

Bunun üzerine tadilnamenin nazarr mütalea
ya alınrb alınmamasma Heyetce karar verilir. 

Nazarr mütaleaya alınırsa encümene havale 
olunur [•]. Encümen isterse filhal kabul eder. 

Tadilat t eklif edenle1·in salôJıiyetle1·i 

Yüz yirminci m:ıdde - Tadilat teklif eden
ler, tadilnamelerin havale olunduğu encümende 
fikirlerini beyan etmek isterlerse mütalealarının 
dinlenmesi zarurioir. 

!kinci nıüzake1·ede enciimenc iade olııncın mad
deler hcıkkında tadil teklifle1·i 

Yüz yirmi birinci madde - İkinci müzakere
de encümene iade olunan maddeler hakkında sa
ir mebuslar tarafından encümene tadil t eklifleri 
verilebilir. 

'l'adilnameler ne zaman 1·eye konm· 

Yüz yirmi ikinci madde - 'l'adilnameler asıl 
maddeden evvel reye konur. 

Mımzam nıcıddeler 

Yüz yirmi üçüncü madde - Munzam madde
ler teklifi için de tadilnameler hakkındaki usul 
tatbik olunur. 

ONUNCU BAB 

Kanunlarm tefsiri 

Tefsir 

Yüz yirmi dördüncü madde - Bir kanunun 
tefsiri lazım geldikte, tefsir talebini havi esbabı· 

mucibeli tezkere veyahud takrir o kanunu bi
dayeten müzakere etmiş olan encümen veya en
ci.imenlere havale olunur. 

Şayet o kanunu, hususi bir enci.imen tetkik 
etmiş ise veka1etlerle mütenazrr encümenlerden 
aza alınmak suretile on beş kişiden mi.irekkeb 

[*] - Encümen, nazarı mütaleaya alınan tadilna
me ile mukayyed değildir (3101 numaralı kanun -
25 -1 -1937 ). 

muva~kat bir encümen teşkil olunur. 
Encümen mazbatasr Heyeti umumiyeye arze

dilerek tefsiri mutazammm fıkra müzakere edi
lir. 

Asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ek
seriyet msabr lazrm ise tefsir fıkrası da ayni 
usul ve nrsaba tabidir 

Tefsiı;i mutazammın fıkralar yalnız bir de
fa reye konmakla iktifa edilir [*]. 

Te1·cihan nıiizakeı·e 

Yüz yirmi beşinci madde ·- Tefsiri mutazam
mm talebler ve mazbatalar encümen ve Heyeti 
umumiyece tercihan müzakere olunur. 

ON BİRİNCİ BAB 

Bütçe müzakeratı 

Biitçe enciinıenince tedkik olıınacak işle1· 

Yüz yirmi altıncı madde - Bütçe encüme
ninin tetkik edeceği işler .Şunlardır : 

1 - Meclis ve merbutatı bütçesile munzam 
tahsisatı hakkında kanun layihaları i 

2 - Muvazenei uınumiye kanunu i 
3 - Munzam tahsisat, fevkalade tahsisat ve 

fasrllar arasında mürrakale talebini havi kanun 
layihaları ; 

4 - Devlet varidatrnrn veyahud masarifatınm 
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 tetkikı. 

Biitçe hakkında tadilname, biitçeye riııınzanı · 
madde 

Yüz yirmi yedinci madde - Muvazenei umu
miye kanununa taallfık edip masarifin arttırıl
ması veya varidatm eksiltilmesini mucib olacak 
tadilname veya munzam maddeler ancak alaka
dar bütçeye aid mazbatanrn dağrtılmasınr takib 
eden yedi gün zarfında teklif edilir. 

Umumi ve zati maaşlar, tahsisat, gündelik 
ve harcırabların arttrrrlmasma, mem.uriyet i~da-

[*]-BiT lilyiha, encümenden Heyeti umumiyeye tel
siT şeklinde sevkolunuTsa, te/siT gibi, biT defa müza

keTe olunuT (27- Xl-1993. z. C. Cild 18-Sayı/a55 :59), 
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sına veya bunların meri kanunlarla muayyen 
olan hududları haricinde tevsiine dair mebus
Lar tarafından tadilııame veya bütçeye ınunzam 
madde teklif edilemez. 

Her iki fıkradaki hükümler bilavasıta vergi
ler kanuniarına tahsisat itasını tazammun eden 
kanunlara da şamildir. ·" 

Bu maddede münderic takyidat Hqkı1met ve
ya Bütçe encümeni ta~afından kabul edilen veya 
elli imzayr havi olan tek:iflere şamil değildir. 

Bu teklifler Bütçe encümeııine havale olunur. 

Biitç;,e ye ·ve vergi lwnıınlanna taallul.;n olnuıyrın 
ah ka m 

Yüz yirmi sekizinci madde - Muvazenei 
umumiye kanunile bilavasıta vergiler kanunia
rına ve tahsisat itasrm iktrza ettiren kanunla
ra. varidat veya masarife taallflk etmeyen hü
kümler dercedilemez. 

Bu kanunların müzakercsi sırasmtla vuku
bulacak teklifler ancak mevcud maddelere doğ
rudan doğruya taallflk ehr.ek şartil e reye konu
bilir. 

Maliy e vekilinin huzurile fasıl frısıl müzakere 

Yüz yirmi dokuzuncu madde - Muvazcııei 

umumiye kanununa merbut cetveller. Mali?e ve
kilile aid olduğu vekil veya göndereceği birinci 
sınıf devair rüesasından biri hazır olduğu lıa!Je , 

fasıl fasıl müzakere ve rey istihsal olunur. 

Hüknlfii, bi1· ,seneden fcızlc!ycı şcımil mrıdde lc r 

Yüz' otuzuncu madde - MU\·azenei uınumi
:ve kanununa veyahud merbutatına hükmü hi~ 

seneden fazla zamana şamil olan maddeler der
cedilemez. 

2 - Açık rey (Üzerinde mebusların isimleri 
yazılı verakalarrn kutuya atılması veyahud, ta
leb vukuunda kabul, red, istinkaf kelimelerinin 
telaffuz edilmesidir) ; 

3 - Gizli rey (İşaretsiz yuvarlakların kutu
ya atılmasıdır). 

İşcwi ı·ey 

Yüz otuz ikinci madde - Müzakere sırtısm
da btı nizarnname alıki\ ınıııa tevfikr harekete da
veti mutazamnun meselelerle mebuslardan lı i ı:~ 
nin söz söylemekten nıenine. takbihine veyahrd 
muvakkaten Meclisten çıkarılmasına dair husus
larda işari reye müracaat olunur. 

Bu nizarnname mucihince açık veyahud gizli 
rcye müracaat zaruri olmayan bütün hususlar
da işari rey istimal olunur. 

İşari rey istimali halinde evvela lehte, son
ra aleyhte bulunanların ı-eyin e müracaat edilir. 
Ondan sonra netice reis tarafından heyete bil
dirilir. 

V ekillerden !Şikc1yet ı· e me lıtdarın itltwlttndıı 

cılHıacak el; s e ri ye t 

Yüz otuz üçüncü madde - fcra Vekillerin
den hiri hakkında şikayete ve mebuslardan 
lıiriıı iıı ithamma aid teklifierin kabulü mevcud 
azanın i.iı;:te iki ekseriyetinin husulüııe mütevak
kıftır . 

İ ş rı ri 1·eylerin Sil yılııırısı ı• e t(ıkdiri 

Yüz otuz dördüncü madde - 1şari reyleri re
isle katibler ınüttefikan saymak ve takdir et
mekle mükelleftirler. 

Binaenaleyh el kaldırmak snretile rey istih
salinin neticesinele ittifak edemezler veyahud ek
scriyetin hus11 1 üııde şübheye düşerler veya aza
dan beşi ayağa k:ılkı b bu !ltı istederse ayağa kalk-

ON İKİNCİ BAB - mak usulüne müracaat edilir. 

Reylerin istihsali 

Muhtelif şekilleı· 

Yüz otuz birinci madde - Müzakcreyp ar
zolt~nan . meseleler hakkında Mecliste üç suretle 
rey verilir: 

1 - tşari rey (El kadı·rmak veya ayağa kalk
maktır); 

Bunda da ittifak edemezler veyahud yine 
şübheleri baki kalırsa açık reye müracaat olu
nur. 

Hiç bir mebus rcy istihsal olunurken söz söy
leyemez. 

Pan~ ·ı.'e ryi ve mıuıhede lll es c l elc riııde ıı(ık ·reu 

Yüz otuz beşinci madde - l\l[uvazenei umu-
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ıniye kanunu liiyihasile vergi ihc..las veya ilgasına 
veyahud vergilerin arttırılınasma veya eksiltil
mesine ve muahede ve mukavelelerin tasdikina 
müteallik kanun layilıaları hakkında doğrudan 

doğruya açık reye müracaat olunur [>~~]. 

'Taleb 'iizerine a çı l; 1·ey 

Yüz otuz altıncı madde - lşari reye müra
caat zaruri olmayan sair hususlarda açık rey 
verilmesi talebe mütevakkıftır. Açık rcy, bir me
selenin ilk reye konmasında on beş mebus tara
fından tahriren taleb olunabilir. 

lVIesele reye konurken reis ve k3Jibl crce şüh
he hasrl olursa yalnız beş mebus ı;:ifalıeıı aı,;ık rey 
taleb edebilir. 

Açık rey isteyenlerin isimleri Resmi Gateze 
ile ilan olunur. 

Açıl.: rey ans1l is tilısal olıınw· 

Yüz otuz yedinci madde - Açık rcy, şu su
retle istihsal olunur: 

tbtida, mebuslarrn davetine mahsus çnıgrrak 
üç dakika müddetle çalınır. 

Her mebus üzerinde, ismi yazı lı heyaz, kır
mızı ve yeşil renkli, rey varakaları bulunur. 

Beyaz varaka kabulü, kırmızı reddi, yeşil 

istinkft:fı mutazamrnmdır. 

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

Reye müracaatten evvel mebusl:ır reylerinin 
gayet veciz bir surette esbabr mucibelerini kür
süden söylemek isterlerse, reis lehte ve aleyhte 
yalıuz birer zate ruhsat verebilır . 

Senra katihlerclen biri mebuslarm intihab 
dairelerine göre hece harfleri tertibi üzerine 
isimlerini olnmıağa başlar. 

Hangi harften başlanacağı reis tarafmdan 
çekilen kura ile taay}rün eder. 

!smi okunan mebns hitabet kürsüsü üzerine 
konmuş kutuya rey varakasrm bizzat atar. 

Bütün isiınierin okunmasmr müteakıb kıraat 
esnasmda rey vermemiş olanlarm isnnleri bi!· 

daha okunur. 

Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa rc~r 

verrneğe davet edilir. 

[*] - Münakale ııe tahsisatı munzamma "anunla
rı ile hesabı kati kanunlarının da açık reye konulma· 
sı 115 numaralı karar ve teamül iktızaınndandır. 

Yahud: 

İsmi okunan mebuslar ayağa kalkarak (ka
bul), (red), (i.stinkaf) kelimelerinden birini te
laffuz ile reylerini bildirirler. 

Bu rey katibler tarafından kaydedilir ve' 
zapta geçer. 

Reyler toplamnca reis muamelenin· bittiğini~ 
söyler. ,, · 

Bundan sonra rey verilemez. 
Rey kutularnu katibler açıp her birinin 

içinde bulunan varakalarr sayarlar. .. •./ 
Müstenkiflerin adedi rey üzerine tesir 'icra 

.-.) ~· y-

etmez. · 
. i!)i_ft' 

Karar ~alıuz lehte ve aleyhte bulunanların 
miktarına göre taayyün eder. 

Müstenkiflerin varakalarr sadece nrsaba da
hil olur. 

Katibierin istihsal ettilderi nrtice her halrlf: 
o celsede tafsilatile (Yani mevcud azanın adedi; 
msab olup olmadığı, lehte, aleyhte bulunanlarla 
müstenkiflerin miktarı ve ibtal edilmiş varaka
lar varsa bunların adedile iptallerinin sebebi 
tasrih olunmak suretile) reis tarafmdan Mecli
se bildirilir. 

İptal olunmuş varakalar, müstenkif reyi ad
dedilerek, ancak ıusaba ithal edilir. 

Gizli ı·ey 

Yüz otuz sekizinci madde - Açık reyin tat
bik olunabileceği hususlarda azadan on beşi giz
li rey usulünün tatbikını isterlerse bunun icrası 
heyetçe müzakeresiz ekseriyetle karara mÜte
vakkrftır. 

Gizli rey isteyenlerin isimleri zabıt cericlesi 
ve icab ederse Resmi Gazete ile ilan olunur. 

Giz li ı·ey nrıs.ı.l istihsal olıınnı-

Yüz otuz dokuzuncu madde- Gizli rey, açık · 

rey gibi istilısal olunur. 
Yalnız bu şıkta mebuslar, reisin ı;olundak1 

lditibdcn biri b<!yaz, öteki kırmızı' i~i yuvarlak' ' 
alır l ar. · '· · · 

Bunlardan beyazı kabul, kırmr~Ysı da redde ... 
1 

işarettir. 
' . ' 

Mebuslar, bunlardan birini arzularına güre 
küı·sü Ü7.erindeki rey kntusuna, ötekini .de 'taı> [ 
bi k kutusuna atarlar. , .: 1 , .• 
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Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise 

istinkaf manasını ifade eder. 
Katibler rey kutusunda bulunan yuvarlakları 

bir tepsiye döküb beyazlarla kırmızıları ayırır
lar ve açıkca sayarlar. 

Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da mura
->abe. için sayılır. 

Ondan sonra reis neticeyi heyete bildirir. 

Rey istihsali t eaddüd edeı·se 

Yüz Imkınci madde - Bir kaç madde ve Hl.
yiha veya teklif hakkında açık rey istihsali te
addüd ederse varakalarm muhtelif kutulara !1} 

ni zamanda atılinası suretile icra olunabilir. 

K utulaTın dolaştınlnıası 

Yüz Imk birinci madde - İtiraz vuku bulma
dığı !akdirde, haderne tarafından kutularm do
laştırılınası suretile de açık rey istih~al oluua · 
bilir. 

Odse sonunda rey istihsali 

Yüz kırk ikinci madde - Bir maddenin açık 
reye ·konması celse sonuna bırakılabilir. 

intihablar 

Yüz kırk üçüncü madde - Heyeti umuıniye 
ve encümenlerde icra edilecek intihablar şu şe

kilde olur: 

Kürsüye, reye mahsus olmak üzere bir kutu 
konur. 

Her mebus, hece harfleri sırasile ismi okun
. dukca kürsüye gelerek tensib ettiği zat veya zat
lerin 'isi~lerini havi varakayı kutuya atar. 

Reisin çekeceği kura ile taayyün eden üç me
bus tarafından bu rey varakaları tasnif olu
nur._ 

Musanniflerin tanzim edecekleri mufassal (Ya-
. ni azanın miktarını, nısab olub olmadığını [•], 
rey varakalarının adedini, müstenkifleri, iptal 
olunmuş varakaları ve bunların niçin ibtal edil
dilderini ve rey alan zatlerin isimlerile aldık

ları reyler miktarını gösterir) mazbata reis tara
fından okunmak suretile intihabm neticesi he
yete bildirilir. 

[*] - Re'Ve iştirak eden azanın mutlak ekseri'Veti. 

Karar nısabı 

Yüz kırk dördüncü madde - Bütün müza. 
kereler, üçte ·iki ekseriyet meşrut olmayan hu
suslarda, hazır bulunan azanın mutlak ekseriye
tile kararlaşır. 

Reylerde tesavi olursa reisinki iki sayılır. 
Huzuru muktazi azanın mevcudiyetini r eis 

ve katibler müşahede ederler. 
Bir mesele reye konurken mevcud azaı:ım 

adedini tabkik hususunda reis ve katibler itti
bad edemezlerse yoklama yapılır. 

Nısab bulunmadığından rey istihsali müm
kün olınazsa müzakere edilen maddenin kararı 
ertesi celseye bırakılarak ikinci defa r eye mü
racaat olunacağı ruznamcye geçirilir. 

tkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa 
olsun netice muteberdir. 

Neticenin reis tarafından tebliği 

Yüz kırk be§inci madde - Heyeti umumiye
de her madde kabul veyahud reddolundukça ka
ratm neticesi reis tarafından yalıırz « Kabul 
-olundu» veyahud «Reddedildi» diye beyete bil
dirilınek lazım gelir. 

Teşkilatı esasiye kanununun tadilinde icab 
eden karar nısabı 

Yüz kırk altıncı madde - Teşkilatı esasiye 
kanununun 102 nci maddesi mucibince mezkür 
kanunun tadili icab ettikte teklifin Meclis mü
retteb azasrnın en az üçte biri · tarafrııdan imza 
edilmesi meşruttur. 

Tadi].at, müretteb aza adedinin üçte iki ek
seriyetile kabul olunur . 

ON UÇUNCU BAB 

Zabitlar 

lki nevi zabıt 

\ 

Yüz kırk yedinci madde - Mecliste iki za
brt tutulur: 

1 - Harfiyen zabıt - Bu zabıt, zabıt ceride
sile ve icabmda Resmi Gazete ile ilan olunur. 

Bu za.ptm, itiraz 'vuknunda, materizin ilk eel 
sede söz alması veya Riyasete göndereceği bir 
varakamn gelecek zabıt cericlesiııin sonuna ay-



n en derci suretile tashihi lazımdır. 

2 - Zabıt bulasası - Bu hulasa, gelecek ini
kad günü zabıt ceridesine dere ve levhaya talik 
olunur. 

Bu zabıt hulasasma aza tarafından itiraz va
rid olursa harfiyen zabta müracaatle tashih ve 
o suretle bir daha neşir ve talik olunur. 

Zabıt hulasasmı reis ve inikatta bulunmuş 
olan iki katib imzalar. 

Son inikadın zabıt lıulsası ve zabıt ceridesi 

Yüz Imk sekizinci madde - Bir içtimaın 

son inikadının zabıt hulilsası katibler tarafm
dan filhal tanzim ile o inikadın sonunda okunur. 

Tashih, kıraati müteakıb olmak lazım gelir. 
Son inikadın harfiyen zabtının tashihi me

builar tarafından verilecek varaltanın ilk inti
şar edecek Resmi Gazete ile ilanı suretile olur. 

ON DÖRDUNCU BAB 

Sual 

Sual hakkı 

Yüz kırk dokuzuncu madde - Her mebus 
Hükumet narnma Başvekile veyahud vekiliere 
şifah1 veya tahriri sualler sorabilir. 

Sıtalin taı·ifi 

Yüz ellinci madde- Sual, sarih ve muayyen 
maddeler hakkında malfımat isternekten iba
rettir. 

Sual takriı·i 

YüZ elli birinci madde - Cevabı gerek tah
riren, gerek şifahen istenilen sual mutlaka tah
riren vuku bulur. 

Sual takrirleri Riyasete verilir. 
Reis bu takrirleri, verilir verilmez, zabıt ce

ridesine geçirir ve bir tezkere ile aid olduğu ve
kile bildirir. 

O eva b 

Yüz elli ikinci madde - Suale tahriri cevab 
istenmiş ise, ·gelecek cevab, sual ilc birlikte, 
aynen zabıt ceridesinin sonuna derceclilir. 

Suale şifahi cevab istenmiş ise, Riyaset tez-
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keresinin vusulünden nihayet iki inikad sonra 
vekil ona Meçlis kürsüsünden ce\·ab verir. 

Reis, cevabdaıı evvel suali katibierden birine 
okutur. 

Cevabın geciktirilmesi 

Yüz elli üçüncü madde - Vekil, sorulan su
ale umumi menfaat mülahazasma mebni veya
hud muktazi malumatm elde edilmesi için ceva
bı muayyen bir müddet geeiktireceğini - sual tah
riri ise tahriren, şifahi ise kürsüden - beyan eder. 

Vekil, umumi menfaat mülahazasrna mebni 
isterse, suale gizli celsede cevab verebilir. 

Vekil, sorulan suale gününden evvel de ce
vab vermek hakkını haizclir. 

Sııali soran giiniinde bulıınmcızsa 

Yüz elli dördüncü madde - Suali soran ce
vab gününde hazır bulunmazsa keyfiyet bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek inikada ta
lik olunur. 

Ondan sonra sakıt olur. 
Fakat, suali soran isterse bir diğer takrirle 

yalnız bir defa daha avni suali tekrar edebilir. 

Soranın nıiitcılecı beyan etmek hakkı 

Yüz elli beşinci madde - Mesul vekilin ce
vabutı müteakıp yalnız suali soran mebus mü
talea beyan etmek hakkını haizdir ["' ]. 

.Ancak bu mütalea on beş dakikadan fazla 
süremez. 

Biitçe miizakeresi sımsında sucıller 

Yüz elli altıncı madde - Bütçe heyeti umu
miyesinin müzakeresi sırasında veyahud bir ve
kaletin bütçesi müzakere olunurken bir me
bus sualler hakkındaki usule tabi olmaksızm 

[*] -Ma-rdin mebusu 1-rfan Ferid Alpayanın, Cüm
huriyet gazetesinde çıkan bazı yazılar- hakkındaki su
aline cevab ver-en Adliye vekili Mahmud Esad Boz
kur-ddan sonr-a. bu cevabda şahsı mevzubahs olan 
Muğla mebusu Yunus Nadiye söz verilmiştir- (Z. C. 
Cild 20, Sayıfa 57 - 5/VI/1980). 

-!zmir mebusu Mahmud Esad Bozkurdun, iş ka
nunu hakkındaki sualine lktısad vekili Mustafa Şe
r ef Ozlcan cevab ve-rdikten sonra mezkur layihanın 
m evdu bulunduğu lktısad encümeni mazbata muhar
r-irine söz verilmiştir (Z. C. Cild 9, Sayıfa 2 -
1/Vl/1992). 
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ona dair istediği sualleri vckilden sorabilir ve 
lüznm gördüğ·ü izahatr taleb eder . . 

ON BEŞİNCİ BAB 

İstizah 

lstizah hakkı 

Yüz elli yedinci madde - Bir maddenin Baı;;
vekilden veya vekillerden istizah olunmasını me
huslardan biri teklif ederse, İstizah edilecek 
madde tasrih edilmek suretile reise bir takrir ve
rilmek lazımgelir. 

Bu takrir, Heyeti umumiyede okunduktan 
sonra kabul veya reddi hakkmda müzakeresiz 
işari reye müracaat olunur. 

Kendisinden istizah vuku bulacak vekilin o 
gün Meclise gelmesi veya ınaiyetiııdeki ınemu

rin rüe::ıasuıdan birini gönderınesi için İstizah 

olunacak maddenin tasrihile reis tarafından o 
vekile davetname yazılır. 

Takı·iı·in geri alınması 

Yüz elli sekizinci madde - Takrir sahibi, He
yeti umumiyece istizahm günü tayin edilineeye 
kadar takririni geri alabilir. 

Eğer gün tayin edilmişse bu takririn ·geri 
alınması Heyeti umumiyenin müzakeresiz işari 

reyle karar vermesine menuttur. 

Geri alınan takriı·in bir diğeı·i tamfındrııı 

t ekabbülii 

Yüz elli dokuzuncu madde - Sahibi tarafm
dan geri alman bir İstizah takririni diğer bir me
bus tekabbül edebilir. 

l stizahta lıeı· mebusıın söz söyleyebilm esi 

Yüz altınışıncı madde - Davet olunan vekil 
muayyen günde bizzat, yahud maiyetindeki de
vair rüesasmdan biri vasrtasite Heyeti umumi
yede izahat verir. 

Ondan sonra t eklifin sahibi, veyahud sahib
Ieri nıütead<lid ise ilk imzası olan mebus önce ve 
sair ınebusla.r onu müteakib !ch ve aleylıte söz 
söyleyebilirler. 

Ruznarneye geçilmesi 

Yüz altmış birinci madde - Vekil tarafm
dan verilen izahat ve ınebuslar canibinden ınu
kaheleten vuku bulan ifadelerden sonra hiç bir 
takrir verilmezse reis ruznameye geçer. 

lstizahın kifayeti 

Yüz altmış ikinci madde - lstizahm kifayeti 
ile ruznaıneye geçilmesi ha.kkmdaki takrirler di
ğerlerine takdiınen reye konur. 

Esbabı mııcibeli tcıkı·irler 

Yüz altmış üçüncü madde - Eğer sadece ruz
naıneye geçilmesi kabul olunınazsa esbalıı muci
beli takrirlere sıra gelir. 

Bunların bir encümene havateleri kararlaştı
rılmazsa iptida Hükümetin tercih ettiği takrir 
açık reye konur. 

Bunlam fıkm ilavesi 

Yüz altmış dördüncü madde - Esbabı muci
beli bir takrire bir fıkra ilavesi hakkında vaki 
olacak teklifin mutlaka takririn reye konmasm
dan evvel tanzim ve H eyeti umumiyeye arzı la
zımdır. 

Enciim enlere ınnhavvel tab·iı· leı· ve bv,nlann 
ı- e daı 

Yüz altmış beşinci madde - Encümene mu
havvel takrirler haklandaki encümen mazbata
ları müstacel mevad usulüne tevfikan müzakere 
edilir. 

Encümen mazbatasr reddolunduğu takdirde 
esbabı mucibeli takrirler Riyasctc takdimleri 
srrasile okunarak reye iktiran eder. 

Biı- istizcıha diğerinin ilavesi 

Yüz altmış altmcr madde - Bir istizaha, İc

ra edileceği gün üzerinden üç inikad geçtikten 
veyahud müzakeresine başlandıktan sonra diğer 
bir İstizah zam ve ilhak edilemez. 

Bütçe müzakeresine hi ç bir İstizah zam ve 
ilhak olunamaz. 

Bir istizrıhrı mttnzrım istizrıl1l cıı-

Yüz altmış yedinci madde - Bir istizaha di-
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ğerleri inzimam ederse her İ stizah takririnue 
ilk im zası olan veyahud o bulunmadığı takdir
de imza edenlerden biri dinlenmcdikçe müza
kerenin kifayeti istenemez. 

Açık r eye miimcaat 

Yüz altmış sekizinci madde - lVIebuslar isti
zahın neticesine taalluk r.decek takı-i rlcr \·ere
bilirler. 

Bu takrirler açık reye konur. 
On beş mebns tarafından istenirse gizli reye 

de müracaat olnnur. 

ON ALT~N GI BAB 

Meclis tahkikatı 

İb şekil 

Yüz altmış dokuzuncu madde - (lVIuaddel: 
J 3 haziran 1932) - Hükurnetin vaki olan lı i ı· is
tizah veyahud bütçenin müzakeresi srrasmda ve
ya neticesinde veyahud resen Teşkilatı esasiye 
kanununun 46 ncr maddesinin 1 nci ve 2 nci fık

ralarında ınünderiç Hükümetin n nı ı 1111 i siyaseti rı
den ve vekJietler·in ifa ve im·asına mecbur oldul{
larr vazifelerden dolayı vekillerden birinden ve
yahud İcra Vekilieri Heyetinden ceza'i veyahud 
mal'i mcsuliyeti müstelziın efal vukuundan ba
hisle tahkikat icrasr taleb olunursa reise bir tak
rir l *] verilmek iktız a 0deı·. 

Bu takrir reis tarafından lVIeelise arzolunur. 
Alakadar vekil veyahud vekiller de keyfiyetten 
haberdar edilir. 

Meclise aı-z ve vekile lıab er 

Yüz yetmişinci madde - CMuaddel: 13 hazi
ran 1 932) - Adliyece bir i şin takibi sırasında 
İcra Vekillerinden birinin vazifesinden münbais 
hir husustan dolııyr vazife noktasından verilen 
bir kararla Meclise müracaat vuku bulursa He
yeti nmumiye hn hususta Meclis tahkilmtma ma
hal olup olmadığım tayin için evvel emirde beş 
kişilik bir encümen teşkil eder ve Meclise h~1 
encümenin mazbatası arzedilir. 

[*] - Eski Ticaret vekili Ali Genani meselesi, 
Meclisi Aliye, Divanı mulıasebat encümeninin b-ir 
mazbatasile sevkedilmiştir (10/ 111/1928). 

Arll·iyece 111 ii. rrı c rırıt 

ı: chil ı• e tnhir sahibinin dinlenmesi, tahirin 
naza1·a alınmasiL 

Yüz yetmiş birinci madde - (M:uaddel : J 3 
haziran 1932) - Alakadar vekil ve takriri veren 
veya verenler vrya. mazbııtayr yapan encümen 
dinlendikten sonra takririn veya mazbatarun 
nazan dikkate a.lrıup alınmaması hakkında J\/[ec
lis bilmüzakere işar'i reyle kararım verir. 

Alakadar vekil nıchns değilse,. Meclis bir 
mühlrt tayini ile yalmz yazılı müdafaasım al
mağa karar verir_ 

Encüınenin falıkikat icras ı 

Yiiz yetmiş ikin~i madde - Bunun üzerine 
Heyet i umnmi~·c. hıhkikat i rr~ P-m r, ya Teşkilatı 
esasiye ve Adliye encüm~?ıılerinden nıürekkeb 

Mnlıt~?lit en~ümene veyahud beşten on beı:e ka
rl:ır :ız:ı.claıı te~ekkül l?decek husns'i bir 'l'alıkikat 
encünıenine havale eder. 

I !ii k ı1ın c tin resaitinden i:;tifade ı· e ı· e.wıik eel bi 

Yüz yetmiş üçüncü madde- Tnlıkilwta ml?
mı;r olnn rncümen. Hükümt'tin hütün wsaitin
(lrn istifaile ve i': tcf!i ğ i. cvr:ık ve vcsııika, · Yazr
yet cdrr f*l . 

Eu chmenin ıniiddet i, :seyulwti, ~alı id ce ehliltibre 
dinlenmesi 

Yüz yetmiş dördüncü madde - Heyeti uron
ıniye kararmda tahkikı:ıta memur encümenin ne 
müddetle vazifesini bitireceği, icabında başka 

mahalle gidip gürneyeceği tesbit olunur. 
Bu encl.imeıı vekilieri isticvab edebileceği gi

bi hariçten herkesi şa hi d ve ehli lıibre sıfatilc 
dinl emek salahiyetini haizdir. 

DaYet olnn:ın şehicllerin i cahetl~?ri mecburi 
olup haklarmda usulü muhakematr cezaiyedc 
menıı n hkRın t:ı.tbih: olnnnr. 

Me~; elenin intcıcına kculcıı· istizalı lıakkıııdrı tal;
ı·i?· verilmem esi 

Yüz yetnıi~ be~inci madde- Eğeı· bir istizah 
neti cesinde tr.h ' i kat i cra olu:myorsa tahkikat a 

[*] - Eski Bahriye vekili lhsanın Yavuz ve 
havuz meselesinde, Tahkikat encümeni, bazı eşhawı 
tevkif dahi etmiştir (Muhtelit encümen zabtı: 22-
I -1928). 
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nırnıur eııcümcnin mc·scll'Y İ iııt:ıc etmesille ~a
dar. ayni madde hakkmda tl'krar İ stizah tahiri 
verilemez. 

Enc iinı cnin rıilıai muzbatası 

Yüz yetmiş altıncı madde - Encüınenin ni
hai mazbatasr cezai ve mali mesuliyeti müstel
z iın ise, tahkikat evrakr, Teşkilatı esasiye kann
uunun 67 nci maddesi ınucibince Meclis kararile 
teşkil olunacak Di\·~nr A !iye, nihayet 011 beş gün 
içinde tevdi olunur. 

M csııliyeti nıııcib alnıayan işler hcıkkındcı tahkikcıt 

Yüz yetmiş yedinci madde -l\IIeclis, bir mad
de hakkında resen malılınat edinmek isterse bir 
Tahkikat encümeni teşkil ediliı- veyahud mevcud 
encümenlerden biri bu vazife ile mükellef olur. 

En kabll tahlukatm i crasınr aza veyahud en
cümen teklif edebilir. 

ON YEDİNCİ BAB 

Teşrii masuniyetin kaldırılması 

Şekli 

Yüz yetmiş sekizinci madde - Bir mebusun 
teşri! masuniyctinin kaldırılması için vuku bu
lacak talebler, mahkemeden Adliye vekaletine 
tebliğ olunur. 

Adliye vekaloti, esb.abr mucibeyi muhtevi bir 
tezkere ile mezkıir talebi Bıı wckalet vasıtasile 

Meclis Riyasetine gönderir. 

Reis, bu talebi Teşkilatı esa~iye ve Adiiye en
cümenlerinden mürekkeb muHelit bir encüme
ne havale eder. 

Encümen reisi, kura ile beş azadan mürekkeb 
bir ihıari encümen tefrik eder. 

Bu ihzari encümen, gizli reyle kendine bir re
is ve bir de rna zhata rnuharrirliğini ifa ederek 
katib intihab eder. 

Encümen bütün evrakı tetkik edilı o mcbusu 
dinler. Encümen şahid dinleyemez. 

Enciiınenin ne miiddette işi intlıc edeceği 

Yüz yetmiş dokuzuncu madde - thzar1 ve 
muhtclit encümenler lıir masuniyetin kaldırıl-

ması haklanda kendilerine rnuhavvel evrala en 
çok bir ayda intac ederler. 

ll! asuniyetin kaldınlmasının sebebleri 

Yüz sekseninci madde - Bir mebusa '!'eşkila
tı esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
mevzubahs olan ınemnu fiillerden biri isnad olu
nur ve İhzari encümen tetkikat neticesinde bu
na kanaat hasıl ederse teşri! masuniyetin refi 
lüznrnuna dair müdellel bir mazbata tanzim ve 
Muhtelit encümene takdim eder. 

Eğer isnad olunan memnu fiil yukarıda zik
r edilen maddelerde sayılan nevilerden değilse 

ihzari encümen takihat ve muhakemenin devre 
sonuna t alikr hakkında bir mazbata tanzim ve 
kezalik Muhtelit enrümene takdim eder. 

Muhtelit encümen, bu bapta ikinci bir karar 
ittihaz eder. 

O mebus isterse ihzarl encümende, Muhtelit 
encümende ve Heyeti umumiyede kendini mü
dafaa eder veyahud bir arkadaşma ettirir. 

Heyeti umumiye bu hususta kararını verir. 

Bu babdcı bizzcıt mebusıın talebi 

Yüz seksen birinci madde - Masumyetinin 
kaldırrlmaş,r için bir mebusun kendi talebi kafi 
gelmez. 

Açık miizaket·e 

Yüz seksen ikinci madde ~ Hilafınn hrar 
olmadıkça masuniyetin kaldrrılrnasr hakkında

ki müzakere açrk~a cereyan eder. 

ON SEKİZİNCİ BAB 

İnzibati cezalar 

Nevileri 

Yüz seksen üçüncü madde- Bu niıamnaı ne

nin muhafazası noktasından mebuslarrn uğra

yacakları ce~alar üç türlüdür: 
1 -İhtar; 
2- Takbih; 
3 - Muvakkateıı Meclisten çıkarılmak. 

Yüz seksen dördüncü madde - İhtar ceza-



sını müstelzim hareketler şunlardır: 

ı - Söz kesmek, 
2 - Sükuneti bozmak, 
3 - Şahsiyatla uğraşmnk. 

Takdir hakkı 

Yüz seksen beşinci madde - Ihtar cezasını 
takdir ve infaz etmek hakkı Riyasetindir. 

Bir mebus ihtara uğradıktan sonra mutavaat 
gösterip kendini tebriye etmek isterse ona ruh
sat verilir. 

Mezun değil iken söz söylediğinden dolayı 

İhtar cezasına uğrayan mebus inikadın veyahud 
eelsenin sonunda söz alabilir. 

Bununla beraber bu ruhsatrn, inikadın ve
yahud eelsenin sonundan evvel verilmesi rııisin 
elindedir. 

Reis, mebusun izahatını kafi görme~se ihta
rı ipka eder. 

Katibler bunu kaydederler. 
Bir mebus ayni inikadda iki defa ihtar ceza

srna uğrarsa keyfiyet zabıt hulasasrna dercolu
nur. 

lki defa ihtarın neticesi 

Yüz seksen altıncı madde - Bir inikadda iki 
defa ihtar cezasına uğrayan bir mebusun o ini
kadın sonuna kadar söz söylemekten memnuiye
tine, reisin teklifi üzerine Meclis müzakeresiz 
İ§ari reyle karar verebilir. 

Takbih 

Yüz seksen yedinci madde - Takbih cezası
m müstelzim olan hareketler şunlardır: 

1 - Ayni inikadda iki kere ilitar cezasını gör
düğü halde bunu müstelzim hareketlerden vaz
geçmemek, 

2 - Bir ay içinde üç kere ihtar cezasına uğ
ramak, 

3 - Mecliste bir gürültüye sebeb olmak ve 
yahud Meclisin işlerine iştirakten imtina için bir 
ittifak aktetmeğe Heyeti umumiyede açıkça ve 
gürültülü bir surette önayak olmak, 

4 - Arkadaşlardan bir veya bir kaçını tah
kir, kavlen tehdid etmek. 

Meclisten nıuvakkaten çıkarılmak 

Yüz seksen sekizinci madde - Meclisten 
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muvakkaten çıkarılmak cezasını müstelzim ha
reketler şunlardır: 

ı - Takbih cezasına uğradığı halde bunu 
müstelzim hareketlerden vazgeçmemek, 

2 - Ayni inikadda üç kere takbih cezasına 
uğramak, Reisicümhuru, Meclis Reisini, Meclis 
ve Heyeti Hükumeti tehdid ve tahkir etmek, 

3 - Heyeti umumiye 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. 

M eclisten çıkarılma cezası nasıl icra olunur 

Yüz seksen dokuzuncu madde - Takbih ve 
muvakkaten Me'3listen çıkarılmak cezalaı'ı rei
sin teklifi üzerine Heyetçe müzakeresiz ve işa
ri reyle kararlaştırılır. 

Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen mebu
sun bizzat veyahud arkadaşlarmdan biri vasıta
sile izahat verrneğe hakkı vardır. 

Takbih ve ınuvakkaten Meclisten çıkarılmak 
cezaları zabıt bulasasına dercedilir. 

Af dilemek 

Yüz doksanmcı madde- Muvakkaten Mec
listen çıkarılmak cezasrna uğrayan bir mebus, 
ruhsat alıp kürsüye çıkarak açıkça af dilerse, 
tekrar Meclise girmek hakkını haiz olur. 

Mükerrirler bu haktan mahrumdurlAl'. 

S ekiz günlük izin 

Yüz doksan birinci madde - Meclisten mu
vakkaten çıkarılmak cezasına uğrayan mebus 
hemen içtima salonundan dışarıya çıkınağa mec
bur ve ondan sonra bir inikattan üç inikada 
kadar içtima salonuna girmekten memnudur. 

Bu cezaya uğrayan mebus içtima salonunu 
terketmekten imtina ederse inikad muvakkaten 
kapatılır ve reis o mebusu salondan çıkartır. 

ON DOKUZUNCU BAB 

Mezuniyet 

Salona gi1·mekten rnemnuiyet 

Yüz doksan ikinci madde - Müracaati üze-



-50-
rine reis bir mebusa sekiz günlük mezuniyet ve
rebilir. 

Daha fazla mezuniyetler için Meclisin müsa
adesi alınmak şarttır. 

Daha fazla rnezu,ıiyet 

Yüz doksan üçüncü madde - ~ekiz günden 
fazla mezuniyet talebleri iptida Riyaset diva
mnca tetkik olunur. 

111 eclist e ka mr 

Yüz doksan dördüncü madde- Reis, mezu
niyet taleblerini Meclise arzederken, bunlarrn 
her biri hakkında Divanın mütaleasım da bil
dirir. 

Meclis, müzakeresiz işari rey ile karar verir. 

Izinsizlik 

'Vüz doksan beşinci madde- Bir biri ardına 
üç inik.ıdda yapılan yoklamalarda veyahud açık 
rey İstİhsalinde bir mebusun Meclise devam et
mediği tebeyyün ederse o mebus izinsiz addedilir. 

Mebusun gaybubetini muhik gösteren husus
ların t etkik ve takdiri Riyaset divanma aiddir. 

Gaybubeti meşru bir mazerete müstenid ol
madığı anlaşılan mebusun ismi Resmi Gazeteye 
dere ile ilan olunur. 

Bu husustaki şikayetler: Riyaset divanma ar
zedilir. 

Tahsisatın kes ilmesi 

Yüz doksan altıncı madde - İzinsiz veya me
zuniyetini geçiren mebusların geçirmiş oldukları 
günler tahsisatlarından kesilir. 

lki aydan fazla rnezııniyet takdirinde tahsisat 

Yüz doksan yedinci madde - Bir içtima se
nesinde iki aydan fazla mezuniyet alana tahsisat 
verilebilmesi Heyeti umumiyenin kararına va
bestedir. 

YİRMİNCİ BAB 

Riyaset divanmm vazifeleri 

Muhtelif vazifeler 

Yüz doksan sekizinci madde - Riyaset diva-

n mm vazifeleri şunlardır: 

1 - Dahili hizmetler teşkilatı ve Meclis me
mur ve müstahdemleri hakkında Memurin ka
nununun nasıl tatbik edileceği ve o kanuna göre 
inzrbat komisyonu teşkili hakknıda istişari ola
rak rey beyanı; 

2 - Mezuniyet işleri; 

3 - Mebuslardan isimleri Resmi Gazete ile 
izinsiz veya namevcud kaydolunarılarnı şikayet
lerini dinlemek ve fasletmek; 

4 ~ Meclis bütçesinin tanzi~i ; 

5 - Dairenin tebdilat, tamirat ve inşaatma 

dair kararlar ittihaz etmek. 

Divan azası hakkında şikay et 

Yüz doksan dokuzuncu madde- Riyaset di
vanınnı bir veyahud daha ziyade azası hakkm
da münferiden deruhde ettikleri işlerden dolayı 
vaki olacak itirazlar ve şikayetler azası kami
leıı hazır bulunduğu halde Divanca müzakere 
olunarak muktazi tedbirler kararlaştırılır. 

Divanda tesavi 

İki yüzüncü madde - Riyaset Divanmda 
re.vlerde tesavi olursa reisinki iki sayılır. 

R ey tasnifinde yanlışlık 

İki yüz birinci madde- Heyeti umumiyedP 
vaki olacak rey istihsalinde tasnif vazifesi ka
tiblere aid olmakla beraber, mühim bir yanlış
lık olduğu inikad veya eelsenin bitmesinden soıı 
ra anlaşılırsa Reis, Riyaset Divaıum toplanınağa 
davetle takib edilecek yolu kararlaştırır 

lntihablardan çıkan meseleleı· 

İki yüz ikinci madde - Heyeti umumiyede 
yapılan intihablardan çıkan dahili nizarnname 
meseleleri Riyaset Divanınca müzakere olunur. 

Riyasetin vazifele ı·i 

İki yüz üçüncü madde - Riyasetin vazife. 
leri şunlardır : 

1 - Dışarıda Meclisin temsili ; 
2 - Nizarnname ah karnının tatbikı; 

3 - Müzakerelerin idaresi; 
4 - Zabıt ceridesinin ve zabıt hulasasmm 

tanzimine n ezaret ; 
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5 - Bütün Meclis memurlarırun Riyaset Di

vanile istişareden sonra tayinleri veya memurin 
kanununa göre haklarında muamele ifası ve 
müstahdemlerinin idare amirlerinin teklifi üze
rine nasb ve azilleri [•] ; 

6 - Riyaset Di varuna ri yas et ; 
7 - Riyaset Divam kararlarmın tamamile 

icra ve tatbikatıru murakabe ve temin; 
8 - Encümen ve kalemleri murakabe etmek. 

Reis veTcilleri 

İki yüz dördüncü madde - Reis vekillerinin 
vazifesi, mazeretinde veyahud gaybubetinde, re
isin makamma kaim olmak ve reisin bütün hu
kuk ve salahiyetlerini istimal etmektir. 

Katibler 

İki yüz beşinci madde - Katibierin vazife
leri şunlardır : 

ı - Müzakerelerin zabtma nezaret etmek, za
bıt halasasım tashih etmek ve bunları imzala
mak; 

::ı - Heyeti umumiyede evrak okumak; 

:3 - İnikattan evvel söz isteyenleri kaydet-
mek; 

4 - Yoklama yapmak; 

5 - Reyleri saymak ve sıralamak; 
6 - Gizli eelselerde zabıt tutmak. 

1dcwe arnideı-i 

1ki yüz aJt.mcı madde - !dare amirlerinin 
vazifeleri şunlardır: 

ı - Meclis binalarile salonlarma, mefruşat 

ve muhteviyatma ve bütün şyanın muhafaza
sına itina edib bunlarm muntazaman defterleri
ni tutmak; 

2 - Merasimi mahsusayı tertib ve idare ; 

3 - İnzibata ı 
4 - Haderne işlerine N ezaret etmek; 
5 - Masarifin tesviyesine 

6 - Riyaset divanının reyi alındıktan sonra 
Meclis bütçesini tanzim ile yine Riyaset diva
nma vermek; 

7 - Duhuliye varakaları tevzi etmek. 

[*] - 2512 numaralı kanunun 15 nci maddesine 
bakınız/ 

idare amirlerinin tatilde Ankamda oturmalart 

tki yfu yedinci madde - İdare amirleri Mec
lisin tatiline müsadif zamanlarda münavebe ile 
Devlet makarnnda otururlar. 

Vazife ve mesuliyete iştirak 

tki yüz sekizinci madde- İdare amirlerinin 
vazife ve mesuliyetleri müşterektir. 

lntizamın muhafazası, müf1·ezenin istimali 

İki yüz dokuzuncu madde - Sükıln ve inti
zamm muhafazası, müzakerelerin aleniyet ve 
serbestisinin temini ve lüzuın görüldüktc inzibat 
kuvvetile askeri müfrezenin istimali hususların
da ldare amirleri reisin icra va.srtalarıdır. 

idareden sual 

tki yüz onuucu madde - Mebuslar, Riyaset 
divaru ve idare hususları hakkında, Reise tahriri 
veyahud şifahi sualler sorabilirler. 

!dare ami?'le?·inin hesabı 

tki yüz on birinci madde - İdare amirleri her 
içtiına başmda halefierine hir sene zarfındaki 
icraatlarırun hesabiarım verm ~kle ınükelleftirler. 

YİRMİ BİRİNCI BAB 

İnzıbat 

Riyaset konağı 

İki yüz on ikinci madde- Reis, Büyük Mil
let Meclisi Riyasetine mahsus konakta oturur. 

Dahili, harici inzibat, askeri müfreze 

İki yfu on üçüncü madde - Reis, Meclisin 
dahili ve harici emniyeti hakkmda lazımgelen 
tekayyüdatı icra etmekle mükelleftir. 

!nzıbat kuvvetile askeri muhafız müfrezesi 
ancak reisin emir ve kumandası altmdadır. 

M eelise sı1ahlı gi1-mek 

İki yüz on dördüncü madde - Meclise silah
lı girmek yasaktır. 
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Giren her kim olursa olsun Riyaset marifeti

le Meclis binasmm dışarısına çıkartılır. 

Meclise ginnek rııemnuiyeti 

tki yüs on be§inci madde- Heyeti umumi
ye salonile encümcn odalarına mebuslardan, 
Meclis memur ve müstahdemlerinden, Hükumet
ten iş- için gönderilmiş memurlardan ve davııt 
edilen mütehassıslardan başkalarının girmeleri 
yasaktır. 

Girenler reis veyahud idare amirleri tara
fından dışarıya çıkartılır. 

Meclis binalarmı görmek isteyen seyircilere 
reis ancak iş zamanından başka bir saatte mü
saade edebilir. 

Samı1er 

tki yüz on a.ltmcı madde - Meclis inikadla
rmm devamı müddetince sarnilerin kendilerine 
tahsis- o_lunan mahallerde başı açık oturmaları 
ve sükılt etmeleri mecburidir. 

Samilerden tasvib veya ademi tasvibi muta
zammm kavlen veya filen bir harekette bulu
nanlar oramn inzıbatmı muhafazaya memur 
olanlar tarafından derhal dışarıya çıkarılır. 

Heyeti umumiye müzakerelerini ihlal eden
ler icabmda hemen salahiyettar mercie teslim 
olunur lar. 

M eeliste cürüm ikaı 

tki yüz on yedinci madde - Meclis binaları 
veyahud müştemilatı dahilinde mebuslardan b!lş

ka bir kimse bir cürüm irtikab ederse, eğer o 
cürüm müddeiumumiliğin resen takib edemeyf:
ceği fiillerden biri ise, Riyaset Makamı mücri
mi dışarı çıkartır. 

Eğer cürüm, resen müddeiumumilikçe takib 
olunacak fiillerden ise, Riyaset Makamı mücri
mi adliyeye teslim eder. 

Bu mevzilerde bir mebus cinai bir cürmü 
meşhud irtikab ederse Riyaset Makamı İdare 
amirleri vasıtasile mücrimin Meclis binası hari
cine çıkmasım menedecek tedbirleri ittihaz ve 
müddeiumumiyi davetle takibat icrası lüzumu
nu kendisine tebliğ ve mücrimi ona teslim eder. 

İrtikab olunan cürüm, cinai cürmü meşhud
dan başka ve fakat resen müddeiumumiliğin ta
kibatını müstelzim bir fiil ise Riyaset Makamı 

İdare amirl~ri vamasile lazım gelen iptidai tah
kikatı İcra ve tahkikat evrakım Adliyeye tevdi 
.eder. 

Adliye, cürmün teşrii masuniyetin refini 
icab ettireceğini takdir ederse Başvekalet vası
tasile göndereceği talebname Heyeti umumiye· 
ye arzolunur. 

YlRMtlKtNCl BAB 

Meclisin dahili hizmetleri 

Meclisin dahili hizmetleri 

tki yüz on sekizinci madde - Meclisin dahi
li hizmetleri : 

ı - Katibiumumilik; 
2 - Katibiumumiliğe merbut encümen katib

lerini de ihtiva eden Kanunlar, Zabıt, Evrak ve 
Matbaa müdürlükleri; 

3 - İdare amirlerine merbut Muhasebe ve 
Daire müdürlükleri ve Muhasebeye mülhak vez
nedarlık [•] ; 

4 - Encümenlerine mülhak Bütçe encümeni 
başkatibliği [U] ve Kütüpane müdürlüğü tara
fından görülür. 

M erasimde bulunacak heyetler 

!ki yüz on dokuzuncu madde - iM·eclisin, he
yeti umumiyesile ispatı vücud etmeyeceği mera
sirnde Riyaset divam Meclis narnma hazır bu
lunur. 

Meclis narnma bir heyet izamı takdirinde aza
mn adedi Meclis tarafından tayin ve heyet kura 
ile intihab olunur. 

Reis vekillerinden, katibierden ve idare amir
lerinden birer zat behemehal bu heyete dahil 
olur. 

V ekiller nam ı na söz söyleyecek memurlar 

İki yüz yirminci madde - V ekiller narnma 
Heyeti umumiyede söz söylemek için gönderi
lecek birinci derece devair rüesası vekaletle
rinden her veyahud munhasıran bir iş için be
yanatta bulunmağa mezun olduklarına dair Ri
yasete hitaben tahriratı harnil olacaklardır. 

[*] - 9158 numaralı kanuna göre, mutemedlik .... 
[**] - 9158 numaralı kanuna göre, Bütçe encü

meni Büro şefliği ... 
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Bu tahrirat müzakereden evvel Riyasete ve

rilir. 
Reis, gelen zatin hangi vekalet narnma söz 

söyleyeceğini heyete bildirir. 
Divanı muhasebat reis ve reisi sanileri de 

icabında Meclise izahat verebilir. 

Dalıili ida1·e talimatnamesi 

İki yüz yirmi birinci madde - Riyaset di
vam tarafından tanzim olunacak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi dahili idaresi talima~namesi 
zabrt ceridclerinin tanzimine, dahili idare ile 
Meclis memur ve müstahdemlerinin vazife ve 
sureti tayin, terfi ve infisanerine müteallik kai
deleri tesbit edecektir [ *]. 

Tenıenni tak1-i1·le1·i vm·ilemez 

tki yüz yirmi ikinci madde - İcra hususları
na dair Heyeti umurniyeye mebu3lar tarafından 
temenni takrirleri verilemez. 

YİRMİ UçttNcU BAB 

Kütüpa.ne 

J{ütüpaneye neza1·et 
İki yüz yirmi üçüncü madde - Kütüpane en

cümeni azasından biri bilhassa kütüpaneye ne
zaret eder. 

Nezaretin:in neticesini muhtevi rapor her 
sene basılarak azaya dağrtılır. 

Müdürün istişari reyi 

İki yüz yirmi dördüncü madde - Kütüpane 
encümenine kiitiblik eden kütüpane müdürü
nün encümence istişari reyi alınır. 

Kitab ve saire intihabı 

İki yüz yirmi beşinci madde - Kitab, gaze
te, mecmua, harita ve saire intihabı encümene 
aiddir. 

Aza da, iştira hakkında teklifler dermeyan 
edebilirler. Bunların takdiri encümene aiddir. 

Müdü1·ün vazife v e rnesuliyeti 

İki yüz yirmi altmcı madde -Müdür mev-

[*] - 2512 numaralı kanunun 19 ncü maddesine 
bakınız/ 

cudun muntazam kaydini tutmakla mükellef ve 
bundan mesuldür. 

Açık bulunduğu saatle!"de müdür veyahud 
muavini behemehal kütüpanede ispatı vücud 
eder. 

1{ i tab ·im· esi 

tki yüz yirmi yedinci madde - Kitabiardan 
hangilı:ırinin kütüpaneden çıkarılmayacağı ve 
hangilerinin mebuslara iare edilebileceği encü
men tarafından tesbit olunur. 

Makbuz alınmadıkça hiç bir kitab kütüpa
neden çıkmaz. 

Encümenler diledikleri kitabiarı tetkik et
mek için alabilirlerse de encümen odalarında.n 
dışarıya çıkaram!lzlar. 

Mebuslara iare edilen kitabiarın en çok bir 
ayda iadeleri meşruttur. 

Ay içinde iade edilmeyen kitabiarı müdür 
tahriren ister. 

Bir haftada iade edilmeyen kitabiarı me
buslar öderler. 

YİRMİ DÖRDUNCU BAB 

Mebusluğa müteallik vesika ve alametler 

Tercünıei halle1· 

tki yüz yirmi sekizinci madde - Meclise il
tihakları günü Katibiumumilik tarafından yeni· 
azaya bir tercümeihal varakası nümunesi verilir. 

Encümen intihablarına medar olacak cetvel
ıerin tanzim olunabilmeleri için bu varaka ertesi 
güne kadar doldurulup Katibiumumiliğe iad.e 
olunur. 

Bu varaka şu maddeleri ihtiva eder: 
1 - Mebusun isimleri, aile ismi; 
2 - Baba ve anasının isimleri ; 
3 - Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun 

tarihi; 
4 - Tahsili, bildiği diller, varsa ihtisası, eser

leri, ilmi rütbeleri; 
5 - Meslek ve meşguliyetleri ; 
6 - Harcırahiara esas olmak üzere evli olub 

olmadığı, varsa çocukları. 
Tekrar intihab olunan mebuslar bu varakayı 

doldurmaktan vareste iseler de evvelki devredeki 
vukuatı varakalarına zeyletmekle mükelleftirler. 
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Bu varaka ahvalde vulru bulacak değişiklik

ler kaydedilmek üzere lıir haneyi muhtevi ola
caktır. 

ller değişiklikte mebus keyfiyeti tercümei 
haline hemen kaydettirir ve devre sonunda mu
saddak bir sureti mebusa verilir. 

lntilıab mazbatalarının nıebusa verilmesi 

İki yüz yirmi dokuzuncu madde - Mebus
luğu kabul olunan zatin esasen iki nüsha ola
rak tanzim edilen mazbatalarmdan biri, kabul 
taril::.inin ilavesile ve Meclisin büyük mühürile 
mühürlenerek o mebusa verilir. 

Mebuslam verilecek mazbat,ı 

tki yüz otuzuncu madde- Her mebusa dev
renin sonunda, mebus bulunduğu müddeti ve bu 
müddet zarfında aldığı tahsisat ile verdiği ver
gileri ve tekaüd aidatı miktarım gösterir bir 
mazbata verilir. 

Hüviyet cüzdanı, rozet, hamaiZ 

İki yüz otuz birinci madde - Her mebusa 
üzerinde fotoğrafisini muhtevi ve intihab daire 
ve devresi yazılı, Meclis Reisi tarafından imza
lanmış bir hüviyet cüzdanı verilir. 

Mebuslar Riyaset divanınca şekli tayin edi
lecek bir mebusluk rozetini taşıyabilirler. 

Merasirnde kullanılacak mebusluk alameti 
kenarlarında birer beyaz çizgi ve üzerinde (Tür
kiye Büyük Millet Meclisi) ibaresi hakkediimiş 
bir madeni plakı muhtevi bulunan kırmızı renk
te bir harnail sonuna asılı mineli bir ay ve yrldrz
dır. 

YİRMİ BEŞİNCİ BAB 

Bu nizamnameye aid zabıtlar 

Tadı"l, ilave, ilga 

İld yüz otuz ikinci madde-- Bu nizamname-

nin tadil veya bir veyahud daha ziyade madde
sinin ilgası veya bu nizamnameye bir veyahud 
daha ziyade madde ilavesi hakkında vuku bu
lacak teklifler evvel beevvel Teşkilatı esasiye 
encümeninde tetkik ve ondan sonra kanunların 
müzakeresi usulüne tevfikle Mecliste müzakere 
Ye intac -:di!ir. 

Bu bapta yalnız bir müzakere kafidir. 

Bu nizarnname ile bundan sonra vukubula
cak tadilatı, teşkilatı esasiye kanununun 35 nci 
matldesinde gösterilen şekilde ilana tabi değil
dir. 

Bundan sonra vukubulacak tadilat Meclis
çe kabule ikiran eder etmez mamulünbih olur. 

Bu nizanınaınenin tefsiri 

İld yüz otuz üçüncü madde - Bu nizamna

menin tefsiri kanunların tefsiri usulüne tabidir. 

Bu nizaınnanıe ile nıiilga nizamnanıe ve kararlar 

İki yiiz otuz dördüncü madde - Sabık Mec

lisi Mebusanın nizamnamei dalıilisile Türkiye 

Büyük Millet Mec.lisinin 23/II/1338 tarih ve 38, 

40, 48, 49, 66, 79, 83 numaralı kararları mülga

dır. 

Meriyetin başlanğıcı 

İki yüz otuz beşinci madde - Bu nizarnna

me kabulünden itibaren meridir. 

Bu nizanınanıenin icrası 

İld yüz otuz altmcı madde - Bu nizarnna
me Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
İcra olunur. 

2 mayıs 1927 



4 - Sayın Uyelerin tahsisat ve. tekaüdlerine aid kanunlar 

Büyük Millet Meclisi azasmm tahsisat ve harcirahlarr hakkında kanun 

( Resmi Gazete ile n.eşir ve ilanı : 21/V j1930 - Sayı : 1499) 

Kanun No. 1613 

BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisi 
azasının senelik tahsisatı (6 000) liradır [1]. 
Bu tahsisat her ay başmda beşer yüz lira ola
rak verilir. !çtima senesi esnasında intihab edi
lenlerin tahsisatı Meclise iltihak ettikleri ay
dan itibaren ve mebusluktan ayrılanlarm mu
hassasatı ayrıldıkları ay nihayetine kadar he
sab edilir. 

Vefat eden mebuslarm, kanuni mirasçıları

na, senelik tahsisatm yarısı tazminat olarak ve
rilir [2]. 

İKİNCİ MADDE- 1452 numaralı kanunun 

[1] Bu miktar, 7 mart 1931 tarih ve 1757 numa
ralı kanun ile 4 200 limya tenzil edilmiş ve 1847 nu
maralı kanunun 2 nci maddesinin (H) fıkrası muci
bince kazanç vm·gisinden muaf tutulmuş ise de 2395 
numaralı kanun ile bu istisna re/edilmiştir. 

[2] 11 -IV- 1935 tarih ve 2507 numaralı kanun : 

Ölen mebıısların 1683 sayılı kanun mucibince dul 
ve yetim maaşına müstahak ailesi efradına müsava
ten taksim edilmek üzere bir senelik tahsisatları taz
minat olarak verilir. 

Yirmi yaşını bitiren ve geçimi babası tarafındnn 
t emin edilen kızlar dahi b ıı tazminattan müstahal,kı 

maaş diğer evladlar gibi hissedar olurlar, Müteveffa
nın miistahakkı maaş kimsesi bulunmazsa bu tazmi
nat kanuni mirasçılarına verilir. 

Bu tazminat, borç için, haczedilemez. 

Karar : 696 

Büyük Millet M eelisi azasının tahsisat ve harci
rcıhlarına mütedai?· olan 7 mar·t 1927 tarih ve 1757 
num®·alı kanunun birinci maddesinin son fıkrasında 
(Vefat eden mebuslann kanuni mirasçılarına senelik 
tahsiscıtın yarısı tazminat olarak) verileceği musar
rah ise de mezldır kanunun hüküm ve maksadına gö
re vef at eden mebııslann kanuni mi?·asçılarına veri
len tazminatın, varislere yapılan bir yardım mahiye
tinde olub ı•efat etmiş bulunan mebusun hakkı ta
allıik etmemek dolayısile, terekesinden addedilmeyece
ğine karar verilmiştir. 

9 nisan 11J32 

1757 numaralı kanuna ek olan f O- V I -1996 tarih 

üçüncü maddesinin aidat ve vergilere müteal
ilik hükümleri bu tahsisata da şamildir [3] . 

ve 3050 numaı·alı kanun aynen aşağıya konulmuştur: 

Birinci madde - Büyük Millet Meclisi azasının 
tahsisatını ihtiva eden çek ve tediye emirlerine aid 
banka muameleleri 2999 numaralı ltanunun 24 ncü 
maddesinde [*] yazılı istisnai hükümlere tabidir. 

lTdnci madde - 1757 numaralı kanımdaki yıllık 
tahsisat için mali sene başında verilen çek ve tediye 
emirleri, ölüm veya umumi intihabın tecdidi halinde 
istirdad olıınmaz. Ancaü bunlar haricindeld sebebler
den bi?·ile mebuslıılctan ayr-ılanların vadelerinden 
önce ödenmiş çek ve tediye emi7·lerinin bedelleri Bü
yük Millet M eclisince, bunları ödeyen bankalara te
diye edilerek cılakadarlardan takib ve tahsil edilmek 
üzere Maliye vekaletine bildirilir. 

O çüncü madde - Bu kanım neşri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü madde - Bu kanun hükümlerini icra
ya Büyük Millet Meclisi memurdur. 

[ *] Yirmi dördüncü madde - Bankalar, Devlet 
ı•e Devlet müesseselerile olan veya 500 lirayı geçme
yen muameleler ile kote esham ve tahvilat veya altın 

terhini mıı/,abilinde açılacaii krediler ile Ziraat ban
kasınca ver·ilecek ziı·ai kı·ediler hariç olmak üzere, 
açacakları tica~i krediler, verecekleri kefalet veya te
minatlar için bunları isteyenden en son vaziyetini 
gösteren ve mesul heyet ve milmessillerinin imzaları

nı taşıyan bir hesab vaziyeti istemeğe mecburdurlar. 

[3] 1.1,52 numaralı Devlet memurları maaşatının 

tevhid ve teadülüne dair kanunun üçüncü maddesi : 

(1) numaralı cetveldeki maaş asıllarından onun
cu dm·ecedeki (2,8) ve dokuzuncu, on birinci ve on 
i lcinci der ecedekiler (2 ,8 ) ve altıncı, yedinci, seki
zinci, on üçüncü, on dördiincü ve on beşinci derece
dekiler· (3) ve dördüncü, beşinci, ve on altıncı dere
cedekiler (8,2) ve on yedinci derecedeki (3,25) 
ve on sekizinci derecedeki (3,5) ve on doku
zııncu dereecdelci (3,75) ve bir·inci, ikinci, uçuncü 
ve yir·minci derecedekiler de ( 4) emsalile darbedi
lib hasılları maaş olarak verilir. Bu maaşlar tekaüd 
aidatı, kazanç vergisi ve maktu vergi ile kazanç ver
_qisi mıınzam kesirlerine ve maarif vergisine tabi de
_ğildir. Damga pulu ve memurların ıtol vergileri diğer 
mü/çf} lleflerd(J olduğu gibi tahseil edilir. 
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UÇUNOU MADDE - !ntihab dairlerine gi

dib gelen B'üyük Millet Meclisi azasına her iç
tima senesi ve merıkeze getirdikleri ailelerine de 
her intihab devresi için azimet ve avdet harcıra
hı verilir. Hıarcırah ve telmüd hesaıblarında (ı25) 
liııa ,esastır [ı]. 

DÖRDUNCU MADDE - Nısabı ,müzakere 
kanununun altıncı ve sekizinci maddelerini mu
'addil 23 şubat ı340 tarih ve 42ı numaralı kanun
la :buna m.üzeyyel ı3 nisan ı927 tarih ve ıo06 nu-

maralı kanun ve yedinci maddeyi muaddil 6 teş

rinievel ı338 tarih ve 272 num~ralı ikanunlar 
mülgadrr. 

BEŞlNCl MADDE - Bu kanun ı haziran 
ı930 tarihinden muteberdir. 

ALTINCI IV1ADIDE - Bu kanuımn hüküm
leri Büyük Mlillet Mıeclisi tarafından icra olu
nur. 

ı9 mayıs ı930 

R.iy~aset tahsisatı 

1339 senesi son dö-rt ·ayından itibaren, Riya
set talısisatı, mebusluk muhassasa:tınclan ibaşka 

şehri üçer yüz lira üzerinden bütçeye vazolunur
du. 1927 de ibu mikdar « Meclis Riyaseti ile Baş
vekalet tahsisatları ·arasında terı~azur tıemini içi11 >> 

ı880 lirası Divam Riyaset ıazası truzminatı rr'9.d
desinden naklen, 8 400 Eray;a iblağ edilmiştir. 

Riyase.t tahsisr.ıtı ile alakası olan 923 numaralı 
karar da aşağıya dereedilmiştir : 

.Alskeri ve mülki t ekaüd kanununun 25 nci 
maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğinde 

ibuluna.nlarla bilfiil vekiliiık etmiş olanlara t eka
üd müddetini ikmal etmemiş olsalar bile bi.rinci 
derece üzerinden tekaüd maaşı tahsis olunacağı 
mutlaJk olarak zikredilmes'ile i~titnai mülahaza-

.!ara binaen vazır kanunca ismi geçen zatlar hak
kında meslekleri memuriyet olsun olmasın maaş 
için birinci derecenin ve hizmet noktasından 

da hizmet müddeti ne olursa olslın en az yirmi 
beş senelik bir krdemin iltizam edildiği anlaş:ı:l

makta olmakla beraber hukukan mecburi sigor
ta mahiyetinde olan tekaüd maaşlarının kanunu 
medeni mucibince mirasçılara intikali iktiza 
ederken vazır kanun b11nu daha dar bir çerçeve 
dahiline alarak ı683 numaralı kanu.nun 48 nci 

maddesinde sayılr :mira.sçılara hasretmiş bulun
ınasma göre bu kamunın 25 nci maddesinde bah
solunan makamlarda bulunmuş olan zatlarm 
kendileri için kabul edilmiş olan haklun 49 ncu 
maddedeki esaslar dairesinde bunların ailele
rine de intikali tabii olduğuna ve mühtaci tefsir 
bir nokta bulunmadrğına karar veriJmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Divaru R.iyaseti azasma tazminat itasma dair kanun 

Kanun No. 756 

BİRİNCİ MADDE - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Divam Riyaseti azasma her i(}tima sene
si için bin seıkiz yüz lira taZ!Jlinat ita olu
nur [2]. 

[1] 1846 numaralı kareirak kanununa bak! 
[2] Bu tazminat, 1931 bütçesin-ı me-ı:zu kayid mu

cibince, şehri 150 şer lira üzerinden tesviye olunur. 

!KlNC! MADDE - İşbu kanun ikinci dev

rei içtimaiyenin üçüncü içtima senesinden iti

baren meridir. 

UÇt.tNCU MADDE - !şbu kanun Büyük 

Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

27 şubat 1926 
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M eclis hesablarının tedkiki encümeni azasından 'I'I'IJ1,urakıö olan zata ücreti lııızut itasına dair 

olan 25 haziran 1927 tarı"h ve 1169 nunvaralı kanunun birinci maddesi 

Büyük J\'Üllet Mkclisi dalıili nizamnamesiuin 
altmış beşinci maddesi muci'bince Meclis hesab
larmm tedkiki encümeni az·asmdan tatil esnasrn-

da murakaibe v·azifesini ifa edecek olan zata şeh

ri maktuıan yi:iz elli lira ücreti huzur verilir [1] . 

2603 numaralı kanunun 5 nci maddesi 

Büyük Uillet Meclisi bütt::rs inin birinci, ih-in
ci ve üçüncü maddelerinden verilmekte olan tah
sisatm 1934 mali yrlr sonuna kadar olan haki
yesi defaten verilir. Kezalik bu bütçenin birin-

ci faslrnm dördüncü maddesine konulub toptan 
verilmiş olan tazminatm işbu mali yrlr sonuna 
kadar olan kısmr geri almına:z. 

2638 nurnarali kanunun 2 nci maddesi 

Büyük M.illet Meclisi 1934 mali yrlr bütçesinin 
birinci fasimm beşinci maddesinden veriLmek-

te olan taıhsisat 2603 sayrlr ikanunun beşinci mad
desindeki hükme göre verilir. 

Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisleri azalığmda bulunan mütekaidin hakkinda kanun 

( Resmi Ceride ile neşir ve ilam : 30 mart 1927 - Sayr : 580 ) 

Kanun No. 995 

BİRİNCİ MADDE - Gerek birinci ve gerek 
ikinci Büyük Millet Meclislerinde aza bulunan 
asker ve sivil mütekaidin dahi memurin kanunu-

[1] Bzı kanun 1238 numara v~ı 9 ma11ıs 1928 tarih
li kanun il~ı tadil edilmiştir: 

Birinci madde - 25 haziran 1928 tarih ve 1169 
nıımarcılı kanunun birinci madd~ısi b eı·v~ıohi ati tadil 
olunmuştıır: 

Büyük Millet M eelisi dahili nizamnamesinin alt
mış b eşinci maddesi mucibince Meclis hesablarının 
tetkiki encümeni azasından murakabe vazifesini ifa 
edecek zatrı şehrı yüz elli lira ücreti huzur verilir. 

Bu maddenin hükmü 1 teş?-inisani 1927 tarihinden 
başlayan içtimaa dcı şcımildir. 

[2] Memurin kanununun yetmiş üçüncü maddesi: 
M ebuslukta geçen müddet tekaiide mahsub edilir 

ve mebusluk tahsisatının aslı olan on bin kuruş te-

kaüde esas tutulur. ! şte bu 'fi'IJU1de hükmü bi ı-inci ve 

nın yetmiş üçüncü maddesi alıkamından isti
fade ederler [2] . 

İKİNCİ MADDE Bu kanunun hükmü, 
memurin kanununun biılfunum mali mevaddr ah-

ikinci Biiyük Millet M eelisi azalarına da şamildir. 

M ebus olmazdan evvel bulundukları memuriyetler do
layısile kesbi istihkak ettikleri tekaüd maaşı miktarı 
bıı haddi mütecaviz olanlara m emuriyet maaşı üze
rinden tahsis olımur. 

324 numaralı karar: 

M emurin kanununun yetmiş üçüncü maddesi met
nindeki «On bin kuruş» kaydinin, memurini mülkiye
nin tekaüd maaşatına aid 11 ağustos 1325 tarihli ka
nunun on üçüncü maddesindeki «Miktarı vasati şeh
ri» kaydi muadili olub tekaüd maaşının, on bin ku
ruş miktarı vasati şehri addedilerek ona göre hesab 
ve tahsis edileceği, H eyeti umumiyenin 19 nisan 
1927 tarihinde münakid elli yedinci içtimaının birin
ci eelsesinde takarrür etmiştir. 
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kammm tatbiki tarihinden muteberdir [1]. 1 nü i cr aya Maliye vekili memurdur. 

UÇ'UNCU MADDE - Bu kanunun hükmü- 21 mart 1927 

995 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

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

Kanun No. : 1664 İKİNCİ lVDADDE - Bu kanunun hükmü 1 

BİRİNCİ MADDE - 21 mart 1927 tarih ve 
995 numaralı kanun, hülrmü Biiyülr Millet Mec-

lisiniın. üçürucü devresinde müntah&b azadan asker 
ve sivil mütekaidlere de şamildir. 

haziran 1930 tarihinden muteberdir. 

ttÇUNCtt MADDE - Bu kanun hükmünü 
icraya Maliye vekili memurdur. 

3 haziran 1930 

Memurin kanununun 85 nci maddesi 

·SEKSEN BEŞİNCİ MADDE - ( Muad

del : 9 Mart 1938) - Memuriyetiniıı ilga

SI dolayısile açrk,ta kalan memurların, ilganrn 

vuku bulduğu ay ile anr müteakib olan ay zar

fmda ma&Şlarr tam olarllik ve bu müddetin hita

mında tekrar hizmete tayin lulrnmamrş iseler 

yeni memuriyete tay1nlerirıe kadar, fili hizmet 

[1] 1927 senesi muvazenei unıunıiye kanununun 
sekiz ve dokuzuncu maddeleri: 

Madde fl - 1fl mart 192fi tarihli nıemurin kanunıı 
ile 7 haziran 1926 tan:hli ordu, bahriye ve jandanncı 
zabitan ve memurini hakkındaki kanunun mali me
vadelı alıkarnı tedricen tatbik ve her sene han,qi mad
deler alıkanıının tatbikina ibtidar edilebileceği nıuva-
zenei unıunıiye kanunlarile tayin olunur. 

Madde 9 - 18 mart 1926 tarihli nıemurin kanu· 
nunun 20, 21, 25, 69 ve 72 nci ve (D- H) fıkraları 

nıüstesna olmak üzere 84 ve 88 nci maddelerinden ve 
7 hazimn 1926 tarihli ordu, bahriye ve jandarma za
bitan ve nıenııw·ini hakkındaki kanunun bir-inci mad
desinin nıenıurin kl'nununun 88 nci maddesine matuf 
hiiknıile 2, 8 ve 9 nr•• nıaddele~·inden maada bilumunı 
alıkamın 1927 senei maliyesi haziran ve yalnız nıe
nıurin kanununun 86 ncı maddesi hükmünün 1927 se
nei rru.ıliyesi teşrinie vveli iptidasından itiba1·en baş
lanır (Bu madde 1204 numaralı kanunun birinci ve 
1452 numaralı kanıınun on dokuzuncu maddelerile 
kısmen tadil olunmuştur [*] . 

[*] 1204 nurnaralı 1927 senei maliyesi muvaze
nei umunıiye kanununun dokuzuncu maddesine mü
zeyyel kanunun birinci ve ikinci maddeleri: 

müddeti yedi seneye kadar olanlara dörtte bir, 
on beş seneye ilmdar olanlara üçte bir, on beş sc
neden fazla olanlara yarrm nisbetirudc •açık maa.şr 

verilir. 
Mesleki memuriyet olan mebuslar müddetleri 

bittikten sonra tekrar intihab edilmezl·erse mebus
luktan evvellü memuriyetlerine nazaran hakla
rmda bu madde tatbik olunur. 

Birinci madde - 1927 senesi nıuvazenei umumi
ye kanununun dokuzuncu maddesindeki (D, H) fık

ralan nıüstesna olmak üzere (84) ibaresi tayyolıın

muştur. 

!kinci madde - Birinci maddenin hükmü 1927 se
nei maliyesi iptidasından itibaren tatbik olunur. 

14.52 numaralı Devlet memu~·lan maaşatının tev
hid ve teadülüne dair kanunun on dokuzuncu maddesi: 

- 13 kilnunuevvel 1335 tarihli tahsisatı f evkalade 
kaı·arnamesinin memurZara müteallik alıkarnı ve ma
a~·if teşkilatıncı dair 22 ma~·t 1926 tarihli kanunun 
dokuzuncu maddesinin son fıkrasındaki orta tedri
sat mıuıllimlerine aid hüküm ile mezkıır kanunun 
onuncu ·,naddesi ve 18 mart 1926 tarihli m emurin ka
nununun 37 nci maddesinin maaş zarnnıına müteallik 
hükmü ve bu hükme mütenazır olaı·ak diğer kanunlar
da mevcud lıiikıimler ile menıurin kanununun yinni 
bü·inci maddesi ve maaş klı.nununun 17 nci ve hakim
ler kanununun on dokuzuncu maddelerinin maaş ve 
tahsisatı miktarl.anna aid hükümleri ve 25 haziran 
1927 tarihli H a~·iciye velcaleti memıırin kanununun 
dokuzuncu maddesinin maaş ve tahsisatıncı müteallik 
hükmü ve bu kanuna muhalif olan. ;;air alıkanı mül
gadır. 
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nu ıncıdde !J r aicl 947 mımaralı karaı · ŞÖ!Jl c diı· : 

1\lemurin kanununun 85 nci maddesinin son 
fıkrn'irnda şöyl " yazılıdır: 

(1\Ieslcki ıneınnriyet olan mebuslar müJdet-

leri bittikten soma tekrar intilı:ıb edilmezler 
ise ınebusluktan evvelki ıneıııuriyetlerine naza
ı·an haklanııda hu ınad<.le tatbik olunur.) 

H 8 sayılr tefsir fıkl'asr şnclur: 

(l\Iemurin kanununun tarihi neşrile mezkur 
kanunun 85 ve 89 n cu maddelerinin ıned;:i i 
meriyete girdiği 1 haziran 1927 tarihi arasmda

ki müddet içinde infisal eden memurin e mazu
liyet kanunu ahldnuna tevfikan maaş alısis 

olunur. ) 

Bu tefsirclen sonraki ~Ol sayılr tcfsiL·de ise: 

(85 nci maddenin son :fıkrası hükmü Bü
yük Millet l\Ieclisi birinci intihalı cle\Tesincleıı 

tekı·ar intihah 
tekrar intihab 

edil memiş olan ınebuslara da 
edilmeelikleri tarihten itibaren 

şamilelir) eleni !m ektedir. 

Birinci tet'sir mukayyct olarak mcmnı·ların 

a~ık maaş vaziyatlerini tayin ettiği , ikinci tel
sir daha gcııir:; m5ııasile mesleki memurluk 

olub da melıus hulunanlardan tekrar intilıab 

edilmeyenıere aid ise ele ikinci tcfsire dayana-

mk eski mazul mcıınırlann da böyle bir hak 
taleb etmeleri vaı·id olacağ·ı mülaJı;:ızasile ter
sir taleb eclilcliğ·i, fakat henüz böyle bir taleb 

vaki ol madığ r gibi Divam ınuhasebatça da bu işe 
ınüteallik re<.lde<.lilmiş bir muamele mevcucl bu
lunınadrğı an l aşılmrştrr. 

Keyfiyat tatlük olundukta: 

85 nci maddenin son fıkrası mebuslara mah
sus bir fıkra olduğu metnin sarabati ve en 
son tefsir olan 201 numaralı tefsir fıkrası da 
yukanki metne clayanaı·ak . Büyük Hcyctçe ka
bul huyurulmuş olduğuna göre tcfsirlerin bi-

risi umumiyct ifade ettiği, 201 numaralı ikinci 
tcfsir ele hususi hükmü taşıdığı için bu iki tef
sit arasmda bir ınülıaycnet tc görülıne<.liğin<.len 

pek aı,:ık olan 201 ımınanılı tefsir f rkrasmm tek
rar tefsir inc lüzum görülmediğine karar veril
miştir. 

, 

Tekaüd kanunu 

Yirmi üçüncü madde - Bilfiil yirmi beş 
sene hizmet eden mülki memurlar telmüd 
hakkına malik olur. Mesleki memuriyet olub 
mebusluğa iııtihab edilenler mebusluk 
mücldeti fili hizmet acldolunur. Harb mevki-
inde vazife ifa eyliyen ve düşmana esir düşen 
ve ihtiyat zabiti olarak seferberliğe iştirak 

eden memurlarm harb, esaret ve seferberliğe 
iştirak müddetleri iki kat saydarak bir katı fili 
hizmete ve diğeri t elmüd maaşlarnun hes::ıbnıda 
hizmet müddetine zamınolunur. 

788 numaralı memurin kanunumuı müzeyyel 
ına-cldesile kabul eelilen müddetler de yukanki 
fikra hükmüne tabidir. 

Mennu·in k anunu ve diğ·er kanunlarla mu· 
ayyen mnıtaka zamları yirmi beş seneye clahıl 
olmayı b ancak teka ücl maaşlanıını hes::ı bı~vJ a 
hizmet müddetine ilave edilir. 

l'llazuliyet veya açık maaşı almak suretile 
geçirilen müclcletin nısfı yalıuz telmüd maaşı
mn hesabında itibare cılnub eliğer nısfı hesaba 
alınmaz. 

817 numaralı karar·ın 3 ncü fıkrasından : 

Mesleki memuriyet olan ve tekrar intihab 
edilmeyen melmslara verilecek olan açık ma-
aşları ile kanun, bu zevatı evvelce mensub ol
cluldarr dai ı·eye mal ve vaziyeti sabıkalarma 

icra etmiş clenilebilib mebusluktan t elmüd olan
lara gelince; 1683 numaralı telmüd kanunu
nun 23 ncü maddesinin ikinci fıkrasnıcla «Mes
leki memuriyet olub mcbuslağa intihba edi
lenlerin mebusluk müc1lleti fili hizmet aclclo-

. lunnr» elenilmesine göre bu mücldetin fili hiz-
met itibar edilmesi ve tahsis olunacak teka-
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üd.- maaşma mebushrk tahsisatının esas ittiılıaz 

olunacağımn salifüzziıkir memurin kanununun 
73 ncii maıd.desinde tasrih kılınması bun'larm 
tekaüd maaşlarının umumi bütçeye maletmıiş 

o.1.ınasma deJ.alet eder. 
Yirmi beşinci madde - Türkiye Büyük 

:Milllet Meclisinin teessüsünden üibaren Büyük 
Millet Mecllisi Reisliğinde bulunanlar ve İcra 
Vekilieri Heyetine dahil olubda bilfii:l v·eık.illik 
etmiş olan.'lar, tekaüd müddBtini .ikmal etme
miş olsalar bile kendilerine birinci derece üze
rinden tekaüd maaşı ·tahsis edilir. 

Hizmeti. yirmi beş seneden fazla olanlara 
ikeza birinci derece üzerinden altıncı madde 
hüı.k:müne itev:f.ikan telmüd maaşı verilir. Bun
lardan on beşinci ır+addede yazılı zaanlara is
tihkakı. olanılarm bu zamları m.e~TI.r maddeye 
tevfiıkan ayrıca lıe8ab ve ilave edilir, 

Yukarıda zikrolunan makamlarıda bulun
muş olan zevattan elyevm mütekaid olanlar 
hakıkında da bu madde alıkaım caridir. İstiık
lal harbi esnasında vrduya veya koilordndan 
büyük cebheye fLlen kumanda etmiş olanlar
dan tekaüd olmuş bulunanların .aı1mrukta ol
dukları tekaüd tahsisatıarına ayda yüz elli ı:i

ra zammolunur. Bunlardan vekillik yapmış 

Ollanlar iıki cinetten tahsisat almayıb yalmz 
fazla olan eihetin 1ıa:hsisatmı allırlar. 

797 numaralı karar: 

1683 sayılı askeri ıve mülki telmüd !kanu
nunun 25 nci maddesinin (Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin teessüsünden itıiıbaren Büyük 
Millet Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve İcra 
V ekiileri Heyetine dahil olubda bilfiil vekillik 
etmiş olanılar tekaüd müddetini ikmal etmemiş 
olsalar bile kendilerine birinci derece üz.erin
den tekaüd maaşı tahsis edilir) diye mulıar

rer· ohı.n illk :f:rkrasmdaki (Büyük Millet Meclisi 
Rııisliğinde buJlunanlav) tabirinin saraJııati br
ştsındıı ne .ikinci reislerin, ne & reis ıvekille~ 
rinin bu hüıkmün şümuLü dahiline giremeyece
ğ1ne· kaı-ar verilmiştir. 

9"23 numaralı karar: 

ASkeri ve millıki telmüd kanununun 25 nci • 
maddesinde Büyük l\1il:let Medisi Reisliğinde , 
bul'UD.an.l,ara bilfiil vekillik etmiş olanlara te
kaüd müddetini ikmal etmemiş olsalar biile 

birinci derece üzerinden tekaüd maaşı tahsis 
olunacağı mutlak olarak zikredilınesi1e içtimai 
mülahazalara binaen vaz11 kanunca ismi geçen 
zatlar hakkında meslekleri memuriyet olsun 
olmasın maaş için birinci derecenin ve hizmet 
noktasından da hizmet müddeti ne olursa ol
sun en az yirmi beş senelik bir kıdemin ilti
zam edildiği anlaşılmakta olmakla beraber hu
kukan mecburi sigorta mahiyetinde olan te- ' 
kaüd maaşlarının kanunu medeni mucibince 
mirasçılara intikali iktiza ederken vazn kanun 
bunu daha dar bir çerçeve dahiline alarak 
1683 numaralı kanunun 48 nci maddesinde 
sayılı mirasçılara hasretmiş bulunmasma göre 
bu kanunun 25 nci maddesinde bahsolunan ma
kamlarda bulunmuş olan zatlerin kendileri 
için kabul edilmiş olan hakkın 49 ncu madde
deki esaslar dairesinde bunların ailelerine de 
intikali tabii olduğuna ve muhtacı tefsir bir 
nokta bulunmadığına karar verilmiştir. 

Tekaüd kanununa ek olarak çıkan 2941 nu
maralı kanun da §Öyledir. 

Birinci madde - 1683 sayılı askeri ve mül
ki tekaüd kanununun 23 ncü maddesine aşa

gıdaki fıkralar eklenmiştir : 

A - Mesleki memuriyet olup mebusluğa seçi
lenlerden gerek mebus olmazdan evvel, gerek 
mebusluğu sırasında tekaüd müddetini ·doldu
ranlara tahsis olunacak telmüd maaşının hesa
bmda (125) lira asli maaş esas tutulur. Bunlar
dan mebus olmazdan evvel veya mebusluktan 
ayrıldıktan · sonra bulundukları memuriyet dola
yısile istihkak kesbettikleri telmüd maaşr mik
tarı bu haddi mütecaviz bulunanlara memuri
yetleri maaşı üzerinden tekaüd maaşı tahsis 
olunur. 

B - Mesleki memuriyet olup tekaüd müddeti
ni doldurmadan mebusluktan ayrılanlar tekrar 
memuriyete tayin olundukları takdirde hakla
rmda 1683 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü 
tatbik olunur ve memuriyete tayin olunmayan
larni kendileri veya yetiınleri haklarmda hiz
met müddetlerine göre (125) lira asli maaş esas 
tutularak yine mezkfır kanunun hükümleri dai
resinde muamele yapılır. 

İkinci ma9.de - Mesleki memuriyet olup bi
rinci ve ikinci Büyük Millet Meclisi azalıklarm
da bulunmuş olanlara - bilahare memuriyet ka-
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bul etmiş olsun olmasın - tahsis olunacaJ~ te~a-· 

üd maaşının hesabrnda (125) lira esas tutulur. 
Ancak bunlarm birinci maddenin (A) fıkrası

nın son bendi mucibince mükteseb hakları mah
fuzdur. 

Üçüncü madde - 788 sayılr memurin kanu
nunun 73 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

Dördüncü madde - Mesleki memuriyct olan 

mebuslara veya bunlarrn yetimlerine bu kanu
nun neşrinden evvel tahsis edilmiş olan tekaüd 
maaşlarının verilmesine devam olunur. 

Beşinci madde - Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Altmcr madde - Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilieri Heyeti memurdur. 

---.:ss>e<t!!e.,.--

5 - Kütüpane talimatnamesi 

IW.tüpane encümeni ve kütüpane memurları 

BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisi 
kütüpanesi, Kütüpane encümeninin idaresinde
dir. lGitüpane umuruna nezaret, kitalJ, harita, 
gazete ve saireyi intihab ve kütüpane taıhısisatı

ru tayin ve alelusul sarf encümene a:iddir. 

İKİNCİ MADDE - Kütüpane memurları .: 
Kütüpane müdürile muavini olan kütüpaM ve 
vesaik muhafızrndan ,ibarettir. 

Kütüınmede vezaifi 6 ncr maddede mulıarrer 
bir veya iki müstahzır istihdam olunur. 

UÇUNQU MADDE - !nhilal vukuunda kü
tüpane müdürü mekatilbi aliye mez1mları ara
sından bilimtihan tayin olunur. 

lVYti.sabaka imtiham ulümun taksim ve ş na ba
tmdan ve ıtaıksi.me esas olan nazariye vıe teamill
lerden ve kütüpane ve fihristierin usulü tanzim 
ve tertibinden ve ulümu hukukiye ve ilk:tısadiye 

hıakkrnda malfunatr umumiyeden ve Türkiy~e 

ilıa.lclrrnda malfuna:tr umunıiyeden ve Türkiye 
ikanunlarr hakkında malfunatr mücmele ile 
fransrz0a kitabetten icra ve nıüteaddid lisan 
bilen tercih edilir. 

Bu imtihan ,taiJ:ıriri olub Büyül\: Millet Mecli
si Reisi tarafından tensib olunacak bir rois ve
ikili ve bir idare memuru ile Kütüpane encümeni 
reisinden teşekıkül ~edecek heyet tarafından icra 

ve imtilıanm yovın ve sureti icı·asr IGl.tibi umumi 
vasıtasile ilan olunur. 

DÖRDUNC,U MADDE - Müdür muavini 
fransızcadan tercümeye muktedir mekatibi ~li

ye veya lise mezunları arıasından Kütüpane en
cümooi tarafından yapılacak imtihan ile bilmü
sabaka tayin ve mütea.ddid lisan bilen tercih 
olunur. 

İKİNCİ FASIL 

Kütüpane vezaifi 

BEŞ!NC1 MADDE - Kütüpane vezaifi ber
\"Ct_: lı i ÜLidir : 

1 - Kuyudat, tertib ve teftiş: 

Beşinci fasılda beyan olunan usule tedikan 
nıcvcnd asaı-m mevrude, hecai ve tasnifi kuyu
dat ve fihristierinin yaprlmasr, nnmaralamak 
ve et iket vazr ve ;ısarrn fihriste nazaran tasnifi 
ve usulü müttohazo Yec;:hile husus! nı.ahallerine 

vaz ve terLi lı i ve mnayyen zamanlarda kütüpa
neniıı teİtişi. 

2 - İlızari muamelat: 
Totebbüatı toşı·iiye için istenilen kanun, ni

zanıname ve buıılarrn zcyl ve tadilatr ve müte
fcrei esasaLı ilmiye ve kavaniııi müınasilei ccno-
biyeyi ve asar \ "C YCSaikr 
ve Türkiye kanunlarının 

filwisti umumisini tanzim 

sairoyi cem ve ihzar 
kütüpaneye mahsus 

ve aleddevam kanun-
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larm tcbeddiililt ve ilavat nı miiza k<.•r:ıtınr tıı

kib. 
3 - l\luamelfttı kalemiye : 
Kiitiipaneyc alınan escderin zayl I'C maba

dini ve yeni çıkan eserleri talı:ib ile alınması la
znngelenleri ve tecdid olunacak aboneleri Kiitüpa
ne enciimenine arz ve Encüınen tarafından 

tedariki takaı·rür edenl er ile ki'ıtüpaneye 

aid, enciimenin diğer ı.ıukarreratı hak
kında icab eden muameleyi ifa ve intaç ve kü
tüpanenin muhaberat ve kuyudatı kalemiye ve 
daktiloğrafisini ve kütüpane istatistiklerini ic
ra ve kitabcılara olan hesabatr kayid ve tediye 
edilecek mebaliğin muamelesini ihzar ve hey
eti idareye arz Ye enciimenlcrdcn alınan escr
lerin iadesini temin. 

4 - V esaik ve neşriyatı teşriiyenin cem ve 
mübadelesi. 

Büyük l\Iillet Meclisine a i d za bıt cerideleri, 
esbabı mucibe ma.zbataları ve kanun layi
haları ve müfredat bütç:eleri ve saire ile Hü
kümetin neşriyatr resmiyesını ve gazeteleri 
cem ve kolleksiyonlarma ilave ve ecnebi Par
lamentolari le Büyük l\Iillet Meclisin in neşri 

yatnn mübadele ve mevcud vesaikm kuyuciatı
m tanzim ve muhafaza. 

ALTINCI MADDE - Müdür maddei sali
feele mezkfır vazaifin heyeti umumiresil e mü
kelleftir. Muavin işbu vazifeele müdüre mua
venet ve talimatname veç.hile kuyudat ve asarr 
tertib ve tanzim ve müdür tarafından irae olu
nacak sair hidematı ifa ile muvazzaftır. 

Müstahzir kütüpanenin hideınatı dahiliye
sini ve mevcud kitab ve sairesinin ve alat ve 
levazınum tathir ve muhafazasım ve gazete ve 
risalelerin ihzarmı ve kütüpaneyi açıb kapa
mak gibi sair hidematr ifa eyler . 

Kütüı;ıanede müstahzirden başka lüznmu ka
dar haderne varcln·. Bunlar kütüpane açık iken 
ve müdürün malfunat ve müsaaclesi olmadan 
kütüpaiıe haricinde Meclisin diğ·er bir hizmetile 
tavzif edilemezler. 

YEDiNCİ MADDE - Büyük Millet Mecli
sinin tabı ve tevzi olunan evrak ve vesaikrn
dan beşer nüshası ve Meclis narnma olarak Ka
tibi umumilik makamma veya Evrak kalemi
ne gelen sair vesaik ve asardan ikişer nüshası 

daima mütal eaya arzolunmak ve iht i;vat kollek
siyonlarma ilave edilmek üzere Katibi umumi 
tarafından kütüpaneye gönderilir. 

-
Kütüpane müdürü her sene, kütüpanede 

kolleksiyonu yapılan ve Meclis ruznamesine da
hil olaı·ak tevzi edilen ınatbuaların muııtazaın 

filıristine yaparak kütüpaııe fihristine zeyleıı ila
ve eder. 

SEKİZİNCi ıMADDE - Kütüpane müdürü 
ecııebi parlamentolara mübadeleten gönderile
cek Büyük Millet Mecliısi neşriyatımn cins, 
miktar ve mahal!l.i irsalini bidayeten Katibi 
umumi ile ıtesbit ve bunları martıbaadan a1araık: 

mulıta.sunlehlerine irsal eder, bu babdaki mu
haibcıraıt dosyası kütüpaneye aiddir. 

Ecne.bıi parlamentolaJI'Dnıa gönderilecek işbu 
vesikin perakendeleri rapt ve teclid ve ser
nameleri fransızcaya tercüme ve üzerlerine tah
;rir ol uniUil'. 

DOKUZUNCU MADDE - Bilmukabele Bü
yük Millet Meclisine gelecek vesaikr ecnebiye 
kütüpaneye teslim ve kütüpanede her memle
kete mahsus olanları ayrı deftere kaydedil
dikten sonra ayrıca tanzim edilerek fihristi de 
kütüpane fihristinin vesaikı ecnebiye kısmına 
ilaveten tabedilir. Bu vesaikten biri encümen
ler tarafından hasbellüzum tercüme ettirilmek 
istenilirse Katibi umumilikçe icra ettiri'lir. 

ONUNCU MADDE - Kütüpane müdürü 
Kütüpane encümeninçle müzakere edilecek me
vadelı ihzar ve kitabet vazifesini ifa eder . 

ON BİRİNCİ MADDE - Her içtima senesi 
bidayetinde kütüpane müdürü kütüpanedeki 

asarr birer birer teftiş eder, zayı olanları ve 
sureti zıyaı Kiitüpane encümeniıne arz ve encü
men kararilc zıayi nüsha}ar yenielen iştira ve 
ziyaa sebeb olanlardan bedelleri tahsil ' olunur. 

ll1'tabların suı ·eti i§tira ve tesellümii 

ON İKİNCİ MADDE - Kütüpane encümeni 
kararı olmadan kütüpaneye mahsus eser cclb ve 
iştirası menınudur. 

Encümence alınması tekarrür eden asarın 

alelusul kararı tanzim olunur. Bu karar alma
cak şeylerin müfredatını ve malum ise fiatı de 
muhtevi olur. Ancak bundan sonra Kütüpane 
müdürü bu kitablarr sipariş eder ve ibedelleri
nin tesviye olunmasına müsaa;de için heyeti ida
r eye müracaat ve bayiden ·alacağı iştira sened
lerirn veya faturalarım lef ve kitablarm kütü-
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paneye t eslim alunduğunu şerh ve 1mza ederek 
muhasebeye ita eder. 

Bu suretle bedeli mukannen hemen tesviye 
veya irsal olunur. Eğer berveçhi peşin para ir
sal ve tediyesi ilrtiza ederse bu babda heyeti 
idare muhasebe müdürünün nıuvafakatile meb
Hl,ğr nıezkuru vezneden alıiz ve gönderdilü ·~r: 

sonra bankadan veya postahaneden alacağı mak
buzu muhasebeye vererek muvakkat senedini 
istirdad ·eder . !ştira olurran veya bediyeten ge
len eserler veya listesi encümen reisine irae 
olunur. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Kütüpaneye ge
len her eser Iniilc sekiz saat zarfmda kayde ve filı
riste geçirilir. Çok mikdarda birden gelen ki
t ab vıe vesaikin krrk selriz saat zarfmda tasnif 
ve kaydine başlanması lazrmdrr. 

DÖRDÜNCÜ F ASIL 

Mevaddı müteferrika 

O:N DÖRDÜNCÜ MADDE - Büyük Millet 
Meclisi Kütüpa.ı.ıesi eyyamr resmiyei tatiliye
den maada her gün sabahları dokuz buçuktan 
akşam ·beşe kadar ve Meclis devam ediyorsa 
eelsenin bitamma kadar açrktır. Meclis mün
akid iken Kütüpane <Cllcümenince veya ::I-eye
t i İdarece takan·ür ederse cuma günleri de 
kütüpane küşad olunur. Bu takdirde kütüpane 
memurin ve müstahdemini münavebeten ge
lirler. Tatil esnasnıda Mcclcis memurlarnun 
devamı hakkında ittihaz edilen usul kütüpaııe 

memurini haklanda da caridir. 

ON BEŞİNCİ MADDE - Açrk bulunduğu 
zamanlarda ki.iti.ipaneye mebuslardan maada-
srnm girmesi ınemnudur. K~tibi umunı1 her 
zaman ve Meclis memurları vazifeten girerler. 

ON ALTINCI MADDE- Mensub olduğu 

vekalet veya daireleri tarafmdan resmen mü
racaat üzerine Heyeti İdareden tahriri müsa
ade almak şartile zevatr saire dahi kıraat sa
lonıında mütalea edebilirler. Lakin bu mi.isa
aJenin itasr mütalea edilecek asar ve vesaikm 
Meclis kütüpanesinden maada diğer kütüpane
lerde buhmmasma müteva kkıftrr. 

ON YEDiNCİ MADDE - luraat salomuıda 
kitab isteyen zevat kitab t alebine mahsus pus-

laya kitabm rümuz ve numarasım ve jinvaniUI 
ve ~irine kendi ismini yazarak memuru mah
susuna verir. Bu pusla istenilen kitabm yerine 
vazolunarak kitab dolabdan çıkarrlrr . İstenİ
len her eser için ayrı pusla yazılır . Kitabm ia
desinde pusla da SD!lıibine verilir. 

ON SEKİZİNCi MADDE - Mebusan, kiltü
pane için mubayaasnu arzu ettikleri asarin 
isimlerini kn~aat salonunda mevzu deftere ka
yid ve zirini imza ederler. Ki.itüpane en cüme
ninin ilk içtimarnda tahsisatı mevcude nazarr 
dikkate almarak bu babda bir karar ittihaz 
ve neticesi munhasrran mezkur deftere ve t a
lebin zirine tahrir olunur. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Kütüpaneye 
gelen eserler sürati illlÜmküne ile teclid ve cil
din üzerine Meclis kütüpanesine aid olduğu işa
ret ettirilir . 

YİRMİNCİ MADDE - Kıraat salonunda 
encüınen toplanması ve yüksek sesle münak a
şa edilmesi ve yemek yenilmesi ve geceleri ya
trlması memnudur. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - Her intihab 
devresi ibtidasmda kütüpane fihristi ,tabedile
rek azaya t evzi ve her encümene bir nüsıhası 

ita olunur. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE- Kütüpane me
murin ve müstahdemini yedi emanetlerine ınev
du ve kütüpanede mevcud asar ve levazrm ve 
eşyamn muhafazasile mükellef ve mesuldürler 
ve her şeyi yerli yerine koymadan müfarekat 
edemezler. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Müdür, vazi
fesini ifa ale beraber maiyetinin de vazifedolu 
devamrna ve ki.itüpane mesaisillin tensib ve 
tanzimine ve nezafet ve tathiratrmn teminine 
diklmt eder. l\Iaiyetinin mucibi tevbilı ve müca
zat ahvalini ve şayam takdir ve taltif mesaisini 
nazarr itibare almmak temennisile heyet~ idare
ye arzeyler. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE Müdür, 
hastalık veya sair mazereti mwkbulesinc biooen 
vazifesine gelemiyecek olursa Heyeti idareye 
arzı malılınat eder ve maiyetine bu gibi maze
retlerden dolayı ancak ayda üç gün için izin ıvere-
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bilir, Daha ziyadesi için Heyeti ,idarenin mıüsaa
desi lazımdır. Bila müsaade devam etmeyenlerin 
maaşından lastelyevnı icra ed.il.nıek üzere mü
dürün Heyeti idareye beyanı keyfiyet etmesi 
mecburidir. 

YlRMİ BEŞİNCİ MADDE - !ş.bu nizanına
menin tatbikına Kütüpane encümeni ve Heyeti 
idare nezaret ve lüzum görülecek tedabiri sai
reyi ittihaz ederle'r. 

BEŞİNCİ F ASIL 
Sureti tertib ve tasnif 

YİRMİ ALTINCI MADDE- Büyük Millet 
MeO'Jıisi kütüpanesi için esasen üç kayid tutulur: 

Evvelen, mevrude kaydi, 
Saniyen, hurufu heca tertibile kayid, 
Salisen, mevzu itibarile kayid. 

YİRMİ YEDİN1Cİ MADDE - Mevrude kay
di deftere berveçhi zir tanzim olunur: 
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İlk sütunda senei maliye iptidasrnda (1) 
den başlamak üzere sıra numarası taıhrir oluna
caktır. Senenin son iki rakamile sıra numar·ası 

kitabın !ffievrude numarasını teşkil eder ve hem 
kitabın ünvan sayilasına hem de hm'ufu heca 
kaydine taıhrir edilir. Mesela; kitabrn ünvan sa
yıfaı:unda veyahud kayidde 125,32 numarası g·örü
lür ise mczkür kitabın 1332 senesinde kütüpaııt:ye 
alındığı ve 1332 senesi mevruda kayeline 12:'5 ııu

maraya müracaat olunduğu halde ne suretle te
darik olunduğu taf ilatı görüleceği anlaşılır . 

İkinci sütunda h.'itabın kütüpaneye girdiği 
tarih yazılır. 

Üçüncü sütunda ınuhtasaran müellif, üırvan, 
kaçıncı tab, adedi cild, mahalli tabr, se~ei tabı 
yazılır. 

Mesela: Refik Ahm ed, tarihi unıum1, !stan
bul 1328 veyahud Ata «l\f» tarih osmani, ikinci 
tab, cild 2 - 8 !stanbul 1330. 

Dikkat edilmelidir ki, bir eseı·in kaç rild
den ibaret olursa olsun, yalıuz bir mevrude nu
marası olur ve fakat ayni numara her bir cilde 
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yazılır. Mabaidli asar ve resaili mevkute için 
her bir tam cilde bir vürud numarası ıvazolunur. 

Dördüncü sütunda eser ikaç cildden ibaret ve 
kaç mücelled ,ise ikisinin adedi de tahrir olunm. 
Mesela, sekiz cild· olarak .telif olunan bir eser 
dört mücelled içinde ise 8/4 sureti işaret olunur. 

Boşinci sütunda kitabın müccllcd oil:ub ~ima-
dığı tahrir edilir. Ki tab mücelled ise (C) terkım 

olunur. Değil ise, teclid edilineeye kadar sütun 
boş kalır. 

Altıncı sütunda eserin sureti tedariki yazılır. 

Mübadele = B, hediye = H, iştira suretile 
yeni i,se = Ş. ve müstamel ise = A. 

Yedinci sütunda fiat neşrine ve sekizinci sü
tunda fiatı baliğa. yani malolduğ·u fiat tevkim 
olunur. Dokuzuncu ffiitunda kitabın mazmununa 
göre sımfı tahrir olunur. 

YlRMİ SEKİZİNCl MADDE - M'iikerrer 
tediyatta bulunulmamak üzere kıymeti tediye 
olunan asarın fiatı baliğa sütınıuna sürhle (S) 
iJ:ı.arfı yazılır. 
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YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Cüz cüz 

n<eşrolunan asarın hitanıma ve resaili mevkute
nin bir cildinin itmanıma değin aSil mevrude def
terleri haricindB tutulacak muavin bir kayde id
hal ve cüzler ayrı raf.a konulur. Bu muavin ka
yid ilıurufu heca tertibi üzerine dizilmiş ve klasör 
derununda cemedilmiş listelerden ibarettir. 

OTUZUNCU MADDE- Her bir kirtab mev
rude kayeline idihal olunur olunmaz mevrude nu
marası ünvan sayıfasnıa işaret edilir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Hurnfu heca ter
. tibile tutulacak kayid fiş üzerine usulü artiye 

dairesinde tanzim olunur. 
(ı) H er bir eser ı2 1 / 2 X 7 1

/ 3 santimetre 
ebadında ihzar olunacak ilmrtlardan birine ve ki
:f:ayet etmediği takdirde yukarı köşeye müteselsi
len sıra numarası vaz iJ.e kafi miktarda kart ila
vesile eser için bir fiş yapılır. 

(B) Kartın y.almz bir yüzüne yazılrr. 
(T) l\Iulıtelif unvam havi müteaddid eserler

den müteşekki l mecmualar ve eınsali ic)n nnm
ınuna mahsus bir esas fiş tanzim olunacağT gibi 
aksamı için birer tali fiş yapılır. 

(S) Esas fişlerde izahart verileceğ.i gibi tali 
fişlerde de esas fişlere müracaat işaretile muh
tasaran kayid icra olunur. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Fişler berveçhi 
zir doldurulur: 

(a) Birinci satırda müellifin ismi yazrJır. İsim 
mümkün olduğu kadar kamilen tahrir edili r. 

(b) Bir eserin ınüelJifleri müteaddicl ise bi
rinci satıra ilk isim ve altmclaki satıra cli ğ·erleri 

yazılır. Mesela N ec i b Asrın ve Memecl Arifin Os
manlr t arihi esas kartta birinci satırda Asım Ne
cib ve altmda Arif Memecl ve tali bir kart ta : 

Arif, Merned 
Osmanlı tarihi : ı33ı) 

Asrım·ve Aı·if Osmanlı tarih!ne müracaat 

(c) l\Iünteha bat, nilşirin ismi le k: yelolun ur . 
(d ) Unvan kamilen t a lırir olumu. 
(a) :Müellifin rütı"ıPsi, ew·ali ve d i ğcl' ilsarr 

varsa bunlarm ınüellifi olduğ·una dair ibareler 
tayyolun ur. 

(e) Kitahm sayrfa adedi Ye ebad! nihayetin
de ·azrlır. Jh· eser müteaddicl cilcUerclen müte
şekki l ise l·artrn nihayetinde tad:ıd edilır ve her 
bir cilcl için ayrıca satn· ifraz olunur. Cildierin 

ayrı ayrı unvanlarr var ise unvanlarr dahi ayrı 
aJTı gösterilir. 

İlmi iktrsad 
Cilcl 
Cil cl 
Cil cl 
Ci l d 
Cild 

Şekil : ı 

tkttsad 

Vağ·ner (Adolf ) 

5 Cil cl Layiprizizoml ı895 
ı l\Iukadcleme 
2 Vergiler 
3 Ticaret ve ziraat 

-± Sanayi 
5 l\Iali,ret 

İki cilcl bir arada teclid oluueluğu halde bala
da gösterildiği veçhile kavis ile irae olunur. 

Bir eserden ınüteaddid :ı.tı.üshalar olursa yalnız 
hir kart tanzim olunur. Bu nüshaları tabları 

ve yahucl neşi.rleri muhtelif ise tabm adedi, na
şirleri ismi ve tabrn senesi ele gösterilir. Şu ka
dar ki , maznnuıu nüshadan nüshaya farklı ise, 
yani tadilat icra edilerek yenielen telif olumnuş 
ise her !Jir nüslıa için ayrr bir fiş tanzim olunur. 

( f) Rsas kartmda ıncvrucle numarası ve 
rrnevzuu teııtib i üzere srnrf ve kısım 'rumuzu ile 
numarası vazolunur. 

Mevrude numarası var ise bu numara dahi 
terkiıı. olunur. 

U?: ) Rcsa'ili mevknte, ncşriyatr teşriiye, asarr 
muhita misillu muaYien müe1lifi olmayan ~serin 
hurufu heca tertibi noktai nazarınclan müellifin 
yerine eserin unvam geçer. 

(h) Eserin sayıfa adedile ebadr gösterilir. 
Ebadr berveçhi zir terldm olunur: 

Kitabm zalhrr ledelııncsaha anlaşilacağı veçhile 
irtifar 20 santimetreye kadar olanl1ar sağir = S, 
ve yirmiden yukarı 30 santimetrcye kadar va
sat = V, ve 30 dan fazla olanlar kebir = K tes
ıniye H' bu rumuz fişte sayıfa adeelinelen sonra 
kavis ic;ine konulur. 

(i ) Her bir cilelin ilk Ye son sayıfalan dam
galamr. Sayıfa adeeli yüzü mütecaviz ciİcllerin 
kuru müilıürü ile 99 ncu sayıfasr cla:hi darrııga·la

mr. Atlaslar, haritalar, ve müteferrik resim lev
halarmm her biri kuru mühür ile damgalanrr. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE- Fişler müel
lif ismi tertibile hurufu heca sırasında kartlara 
mahsus gözlerde hifzelunur. 
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OTUZ DÖRDUNCU MADDE - Kitabiarın (3) Encümen mazbataları R. 
muhteviyatrna göre berveçhi zir sımflara taks!m (4) Bütçeler R. 
ve hizasrnda bulunan harflerle yadolumu. (5) :M:alfunatı ihsaiye R. 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

(8) 
(9) . 

(10) 

İlahiyat 
Tarih 
Coğrafya 

N eşriyatı teşriiye 
Hukuku esasiye 
İktısad 
Asarı muhita ve resaili mevkutei 
umumi ye 
Kavanin 
Lisaniyat 
.Asarı mütenevvia 

I 
H 
c 
R 
s 
A 

u 
K 
L 
ıvı: 

OTUZ BEŞ1NC1 MADDE - Bunlardan her 
srmf berveçhi zir kısırnlara ayrılır ve kezalik 
harflerle tarif olunur, ol veçhile ki birinci harf 
sınıfı ve ikinci harf kısım gösterir. 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

lLAHlYAT (A) 

Asarı muhita ve resaili mev
. ıkute 

Tefsir 
Hadis 

I. 
I. 
I. 

İlmi k~lam, il:ıikmet, tasavvuf I. 

T 
F 
s 
A 

(6) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

Neşriyatı mütenevvia R. 

HUKUKU ESASiYE (S) 

.Asarı muhita ve resaili mev-
kute S. 
Hukuku esasiyei umumi ye S. 
Hukuku esasiyei hususiye S. 
H ukulru idarei umumiye ve 
hususiye S. 
H ukulru beynelmil el ve mua-
heda,t S. 
Siyasiyat S. 

lXTISAD ( A) 

(1) .Asarı mruhita ve resaili mev-
kute A. 

(2) İç.timaiyat A. 
(3) İktısadiyat A. 
( 4) İlmi Mali A. 
(5) Bütçe A. 
(6) İstatistik A. 

T 
B 
s 

ıvı: 

T 
u 
H 

R 

M 
s 

T 
c 
K 
L 
B 
s 

TA.R!H (T) 

ASAR! MUH11'A VE RESAlLl MEVXUTEl 
UMUMlYE (U) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(1) 
(2) 

.Asarı muhite ve resaili mev
kute 
Tarihi umumi 
Tarihi islam 
Tarihi osmani 
Tevarihi hususiye 
Teracümü ahval 

COGRAFYA (C) 

.Asarı muhita ve resaô.li mev
kute 
Seyahat 

H. 
H. 

H. 
H. 
H. 

c. 
c. 

Coğrafiyayı siyasi ve iktısadi C. 
Atlas ve haritalar C. 

NEŞR1YATI TEŞRİ1YE (R) 

Zabıt cerideleri R. 
Kanun layİhaları R. 

H 
u 
I 

K 
H 
c 

T 

s 
c 
H 

z 
K 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
(5) 
(6) 

(7) 
(8) 

(9) 
(10) 
(ll) 

.Asarı muhitai umumiye U. 
Resaili mevlrutei umumiye U. 
Y evmi gazeteler U. 
Ta:kvim ve salna,meler U. 

KAVANlN (X) 

.Asarı mUhita ve resaili mev-
kute K. 
Kavanin ve nizamat K. 
Fıkıh ve şeri • K. 
Felsefei hukukiye K. 
Tarihi hukuk K. 
Hulruk ve kavanini medeniye K. 
Hukuk ve ka vanini cezaiye K. 
Usulü muhakematı il:ıukukiye 

ve teşkili mehakim K. 
Ceza muhaık:eme usulleri K. 
Hukuk ve kavanini ticaret K. 
Kavanini İktısadiye K. 

T 
R 
G 
s 

u 
z 
K 
F 
T 
D 

c 

s 
l\1 
R 
L 
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LlSANlYAT (L) ASAR! MÜTENEVViA (M) 

(1) .Asarr muhita ve resaili mev- (1) .Asarı mütenevia M. M 
ku te L. T (2) uıumu tabiiye M. T 

(2) Sarf ve mıJ:ıiv ve mantık L. s (3) Ulfunu riya.ziye M. R 
(3) Kamus ve lfıgat L . K (4) Askeri ilimler M. A 
(4) Edebiyat L. D 

Şekil : 2 

S, B Stourm 
----·1----

s. B 606 125,33 Bütçe 5 nci tabı, Paris, Larus kumpanyası 

sene ı905 - 608 [V] 

S. B. 606 (A) 345,34 Keza ikinci nüsha, altıncı tabı 906 

S. B 606 (B) 305,35 Keza üçüncü nüsha, yedinci tabı 909 

OTUZ ALTINCI MADDE - Müteaddid nüs- dan teşkil ve 'bir klasör derununda hifzolunur. 
haları ha vi bir eser mesela stouı•nıuıı bütçesinden 
üç nüsha bulunur ise ayni sınıf ve birinci nüsha
ya S. B. 125 işareti konulmuş ise ikinci nüshaya 
S. B. 125 « A »ve üçüncü nüshaya Ş. B, « B » 
konulm. 

Şekil : 2 

OTUZ YEDiNCİ Mı.A.DDE - Evkatı · muay

ycnede neşrolunan asar ve resaili mevkute ev
vela sıra numarası ve badehu smıf ve kısmı mü
beyyin rümuz ve sonra eserin birinci cHelinden 
itibaren müteselsilen adeeller konur. Mesela Mec
lisi Mıebusan zabıt ceridelerinden birinci cildine 
15 R. Z. - ı ve ikinci cileline 15 R. Z. - 2 ve ilcinci 
cildİill bir ilcinci nüshası var ise ı5 R. Z. - A ter
kim olunur. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE - Ber minvali 
maruz fişler tasnif olunduktan sonra her bir kı
sım için bir taıkımı elsinei şarkiye, diğeri elsinei 
garbiyeye mahsus üçer liste tanzim olunur. Lis
telerin 33 X ı;2 santimetre ebadında varakalar-

Listelerin biri kebir ve ilüncisi vasat ve üçün
cüsü sagir hacminde olan asar içindir. 

Listelerin başmda birinci satn·da şarkiye ve
ya garbiye ve ikinci sabrda sınıf ve kısmı hiza
sında hacmi yazılıdır. Liste, arZJan dört sütun·a 
taksim olunur. Birinci sütunda yukarıda sınıf ve 
kısım rümuzu ve bunun altında müteselsilen sıra 
numarası, ikinci sütunda müellifin ismi, kitabın 
unvanı, mahal ve tarihi tabı, üçüncü sütunda 
adedi cild ve dördüncü sütunda mevrude numa
rası yazılıdır. 

Şekil : 3 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Mezkfır 

listelere sıra numarası vazı için kaidei atiyeye 
riayet olunur: 

Elsinei şarkiye ile yazılan kitabiarın hacmi 
kebir · ise ı den başlar 99 za kadar devam eder. 
Vasat ise ıoo den başlar 249 za kadar devam 
eder ve sair ise 250 den başlar 499 za kadar 
devam eder. 

Şekil : 3 

Elsinei garbiye 
Kavanin, asarı muhita ve 

resaili mevkute 

K. T. 
643 

Pozener Karnusu kavanin 2 ıo5,33 

Berlin ı909 

KIRKINCI MADDE :..__ Bu listeden mütehas
sıl rürnuz ve erkarn eserin hüviyetini tayin eder. 
Mesela şekilde gösterilen kitabın işareti K. T. 

643 olacaktır. 

Listelerin ikmalinde her bir eserin rümuz ve 
erkarnı ve esere mahsus fişin sağ hamişinde üst 
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cihetinde tahrir ve kezalik o eserin unvanı sayı

:fa.sına terkim olunur. 

KIRK BİRİNCİ MADDE- Yuvarlak glase 
kağıdından mamul etik€t üzerine 15 nci madde
de mezkur rümuz ve erkarn yazılarak etiket ki
tabın zahrına yapıştırılır. Hacmi kebir olan ki
tabların etiketi yukarıda, vasat olanlar ortada 
ve sağir olanlar altta ilsak olunur. 

KIRK İKİNCİ MADDE - Zahri etiketi is
tiab ederniyecek raddede dar olan kitabiara eti
ket sağ kabın zahrına karib bir mahallinde ya
pıştrrrlrr. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE- Eser kaç cild
den ibaret olursa olsun, her bir cildin zahrına 

ayni rümuz ve nu1llilirayı havi etiket ya:prştrrıhr. 

KIRK DÖRDUNCU MADDE - Sınıfları 
mümkün olduğu kadar ayrı ayrı dolaplarda yer
leştirilmek üzere dolap1ar ihtiyaca göre taksim 
ve sınıfın ismi dolapların haricine terkim olu
aıur. 

KIRK BEŞİNC İMADDE - Kitablar urou
rniyetle alt raflardan bilipticlar sağdan sola ev
vela kebirler, badehu vasaıtLar ve niliayet sagir
ler dizilir. 

Her bir sınıfın kısımları birbirinden tefrik 
edilir ve yeniden varid olacak kitablar konula
bilmek üzere aralarmdaki h3-li y;erler bırakrlır. 

KIRK ALTINCI MADDE - Atlaslar, ha
ritalar, büyük resimler ve fevkalade büyük ki
ıtablar aid olduğu sınıfın dolapları altmda mev
cud gözler derunun3. ıkonulur. 

KIRK YEDİNCİ MADDE- Raflarda ev
vela iare olunan, sarıiye.n. mefkut olan, salisen 
hacmi büyüklüğünden veya sair esbabıtan dola
yı muayyen olan yerin gayri bir dolapta bulu
nan, rabian verile.n. kıitablarm yerine kitab 
zahrı şeklinıd.ı sade beyaz tahtadan imıal olunan 
bir levha vaz ve üzerine de kitabın etiketi ko
nulur. 

KIRK SEKİZİNCi MADDE - Kıraat salo
nunda mütalea için ki-tab taleb ohmduğu halde 
zirde şekli mulıarrer pusla i ta olunacaktır: 

Kitab talebine mahsus pusla 

Rumuz ve Müellifin 
Kitahm unvanı 

numarası ismi 

Talibin ismi ve mahalli ikameti : ........ . 
T,arihi: ........... . 

KIRK ·noKUZUNCU MADDE - İstiare için 
kitalb taleb olunduğu halde şekli mu:harrer pusla 
:iın:ıza olunacaktır : 

Büyük Millet Meclisi kütüpanesinden 
!stiare olunan kitab senfldi 

Rumuz ve numara 
\Müellifin 
Müddet 
!mza : 

ismi 

Ade d 
Millahazat 

cil d 

Meşguliyet : ...................... . 
:Mahalli ıikamet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ta,rih ......................... . 

ELLİNCİ MADDE - İaresi arzu olunan ki
tab bulunmadığı ve yahud iade olunduğu halde 

maddei sabrkada beyan olunan sened sahibi im
zaya iade edilir. 

ELLİ BİRİNCİ MAD::)E - !are senedi hıf
zmdan evvel idare defterine kaydolunur. Mezkfu 
defter zirdeki şekilqe olacaktır: 
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. 

Tarihi ita 
Ade d Tarihi Kıymeti 

MüHl.hazat 
cil d Un van iade te cl id 

ELLİ İKİNCİ MADDE - Teclid için kütüpa neden mücellide ki tab verildiği halde zirde şekli 
gösterilen ınücellid defterine kaydolunur. 

Sahibi imzanın ismi ve 

1 

Eserin Ade d Tarihi Tarihi Müddeti 
mahalli ikameti unvanr cil d No. iade i are i are 

Unvan sütununda kitabın zahrrnda basılacak ibare yazılacaktır. 
Kıymeti teclid mücel:lidin hf'Sabr tesviye olunduktan sonra kaydedilir. 

ELLİ üÇUNCU MAD<DE - Ayni şekilde tanzim olunacak pusla mücellid taranndan imza 
. olunarak hrfzedilir. 



B - Heyeti umumiyenin mesai hulasas1 

1 - Heyeti umumiyenin açılması 

V. Devrenin 3. İçtimaı, ı - XI - 1937 Pazartesi günü saat 14 de, Reisicümhur Kemal Atatürkün, 
şiddetli ve sürekli alkışları arasrnJa şereflendirdikleri başkanlık kürsüsünden verdikleri, aşağı
daki nutukla açılmıştır: 

Beşinci devrenin üçüncü yılmı açıyorum. 
Her şeyden önce, sevgili Kamutay arkadaş

larımla, yeni çalışma yılı başlangıcında, karşı 

karşıya btilunmaktan duyduğum derin sevinç 
ve saadeti ifade etmeliyim ( Alkışlar). Sizi yük
sek saygı ile selamlar ve bu çalışma yılrnızrn da, 
millet ve memleket için feyizli başarılada benze
mesini dilerim. 

Saym Millet Vekilleri, 
Memnuniyetle görmekteyiz ki, Cümhuriyet 

rejimi yurdumuzda huzur ve sükı1nunun en iyi 
yerleşmesini temin etmiş bulunuyor. Vatandaş
lar ve bu yurdda oturanlar, Cümhuriyet kanun
larının eşit şartları altmda kendileri için hazır
lanan hürriyet, refah ve saadet imkanlarmdan 
azamiğ istifade etmektedirler. 

Milletimizin layik olduğu yüksek medeniyet 
ve refa.h seviyesine varmasııiı: alıkoyabilecek hiç 
bir engel düşünmeğe yer bırakılmadığrnı ve bı
rakrlmayacağmı huzurunuzda söylemekle bahti
yarım (Bravo sesleri, alkışlar) . 

Tunceliueleki icraatımız neticeleri, bu haki
katİn yakin ifadesidir. 

İleri Hükı1metçiliğin şıarr, halkı kudretine 
olduğu kadar şafkatine de samirniyetle inand<ı:ra
bilmesidir. Büyük, küçük bütün Cümhuriyet me
murlarmda bu zihniyetin, en geniş ölçüde inki
şafrna önem vermek .çok yerinde olur. 

Hususi.ğ idarelerin geçen yılki faaliyetleri, 
verimli olmuştur. Ancak, hususiğ idareler ve 
belediyeler, büyük kalkrnma savaşrnıızda başarı 

hasılasını arttn·acak vazifeler almalı ve hususile 
hayat ucuzluğunu t emin edecek, yerine göre 
tedbirler buLmalı ve salahiyetlerini tam kullan
malıdrrlar. 

Şehireilik işlerinde de, teknik ve planlı esas-

lar dahilinde çalışmak lazımdır. Brumn için be
lediyemizi türeli bir surette aydrnlantmak, 
lulavuzlamak işile uğraşacak, merkezde, bir 
teknik büroğ kurulmasını tavsiye ederim. 

Kendille, inkilabrn ve inkilapçılrğın çeşitli 

v·e hayatiğ vazifeler verdiği Türk vaJtandıaşının 

sağlığı v·e sağlamlığı, her zaıman, üzerinde dik
J~atle durulaooık milliğ meselemüıdir. 

SağW~ ve sosiyal yaırclrm vekaletinin bu me
sele üzerıindcki sistemli çalışmaları, yüksek Ka
mutayı memnun edecek mahiyette inkişaf et
mcl\!tedir . 

Ayni vekalet, kendine verdıiğimiz göçmen iş

lerirui de sosiy.al ve ekonomik politil\JaJlllza uygun 
oara:k .başarı ile görmektedir. 

Vekal€tin, «Sağlaıın ve gürbüz nesil, Türla
yenin mayasıı:dır» prensibini, pek iyi kavrıyaraık 
çalışmaıh.1Ja olduğ.mm taıkdire değer bulurum. 

Yüce Saylavla•r, 
Bilindiğıi gibıi, biz yurd emniyeti .içinde f erd

Ierin emniyciini de, layiık o1duğuı derecede göz
önlinde tutarız. 

Bu emniyet, Türk Cümhuriyeti kaııruaılıarrnm, 
Tüı·k halkimlerinin teminatı altında, en ileri şe

Jülde mevcuddur. Kanmılarmuzclia yaptığımız 

haZ'I tadiller ve ilrabul huyurduğunuz (Meşlmıt 

cüriimler) kanunu, bu maksada kuvvetle hizmet 
etmiştir. 

Adliğ biinyemizin ve kanun diziğimizin; da
iıma l:m yönıden inoelemelerle, Türlciy€nin dina
mik hayatı:ına, lııiç şaşma<lan, uygunluldarr te
min edilmelidir. Bu lüzuıın karşısında, Kara ve 
Deniz ticaret kanunlarrmızm ekonomik bünye
mizderlü inkıişaflara daıha uygun hale getirilme
sinde, zaman geçirilmemek yrerinde oluır. Bir 
de, şu nokta üzerinde durma.ma, izin vermenizi 
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rica edeceğim: Emniyet ve lıaık işleriLe alakah 
usullerde ve kanunlarda, kolaylık, çabukfuk, 
açrklrık ve kesinlik esas olmalıdır. Bu sebeple, 
vatandaşlarm icra dairelerile olan ilişilclerini 

kolaylaştırmak kasdile yapılan etütlerin, bir 
an evvel kanuıı haline getirilmesjni tavsiyeye 
layık bulurum. Bu işaret ve tavsiyelerimin, 
iyi ·karşrlanacağrna şüphe etmem; çünkü, her 
sahada olduğu gibi adliğ usuller ve kanunlar 
sahasrnnda da Türk Cümhuriyetinin ve onun 

' yüksek, değerli Kanıutayınrn anlayı~ı, ileri an-
layıştır. 

Şimdi arkadaşlar, ekonomi hayatımızı göz
den geçireceğim. Derhal bildirmeliyim ki, ben, 
ekonomik hayat denince; ziraat, ticaret, sa
nayi :faaliyetlerini ve bütün na:fıa jşlerini, bir
birinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan bir 
kül sayarım. Bu vesile ile şunu da hatırlatma-

lrynu ki, bir millete müstakil hüviyet ve kıy

ınet veren siyasiğ varlık makinasında, dev
let, :fikir ve ekonomi hayat mekanİZilnaları, 

birbirlerine bağlı ve birbirlerine tabiğdirler; 

o kadar ki, bu cihazlar birbirine uyarak ay
ni alıenkte çalrştırılmazsa, Hükümet makina
srnrn motcis kuvveti isra:f edilmiş. olur, ondan 
beklenen tam verim . elde edilemez. Onun için
dir ki, bir milletin kültür seviyesi, üç saha
da; devlet, :fikir ve ekonomi sahalarmda ki 
:faaliyet ve başarıları netıicelerinin lıasılasiu.e 

ölçülür. 
Sayrn Mill et V ekilleri, 
Milliğ ekonominin temeli ziraattir . Bunun 

içindir ki, ziraatta kalkmmrya büyük önem 
vernıekteyiz. Köylere kadar yayılacak pro
gramlı ve pratik ~alışmalar, bu malamda eriş

meyi kolaylaştıracaktır. 
Fakat, bu hayatiğ işi, isabetle amacına 

ulaştn'abilmek içiıc, ilk önce, ciddiğ etütlere 
dayalı bir ziraat siyaseti tesbit etmek ve omuı 
içinde, her köylünün ve bütün vatandaşlarm 

kolayca kavrıyabileceği ve severek tatbik ede
bileceği bjr ziraat rejimi kurmak laznndn'. Bu 
siyaset ve rejimde, önemli yer alabilecek nok
talar başlıca şunlar olabilir: 

Bir defa, Memlekette topxaksız çi:ftÇ'i bırakrl
mamalıdrr. (B ra vo sesleri, al kışlar). Bundan da
ha önemli olanr ise, bir çiftçi ailesini geçindire
bilen toprağrn, hiç bir sebeb ve suretle, bölüne
mez bir mahiyet alması. ( Alkrşlar). Büyük çif
çi ve çiflik sahiblerirun i~letebilecekleri erazi 

genişliği, erazının bulunduğu memleket bölge
leriılin nüfus kesafetine ve toprak verim dere
cesine göre smmlaı:ı:nak lazımdır. 

Küçük, biiyük bütün çifçilerİlı iş vasrtaları

m arttırmak, yenileştirmek ve korumak tedbir
leri, vakit geçirilmeden alınmalıdır . Herhalde, 
en küçük bir çifçi ailesi, bir çüt hayvan sahibi 
kılmmahdır; bıuıda, ideal olan öküz değil, bey
gir olmalıdır. Öküz, ancak bazı şartlarm henüz 
temini güç bölgelerde hoş görülebilir. Köylü
\er için, umumiyetle pulluğu pratik ve :faydalı 
bulurum. Traktörler, büyük çiftçilere tavsiye 
olunabilir. Köyde ve yakin köylerde, müşterek, 
harman makinaları kullandrrmak, köylülerin ay
rrlamayacağı bir adet haline getirilmelidir. 
Memleıketi ; iklim, su ve toprak v~erimi bakı

ımından, ziraat bölgelerine ayırmak icab eder. 
Bu bölgelerin her birinde, köylülerin, gözlerile 
görebilecekleri, çahşmaları için önıek tutacaıkla

rı voerimli, modern, pratik ziraat merkiezleri 
kurulmak gerekitir. 

Bu gün, Devlet idaresinde bulunan çi:ftliklerin 
ve bunların içindeki türlü ziraat - sanayiğ ku
rumlarrnrn ibir kısmı; ziraat hayat ve :faaliyeti
nin !bütün sahalarında, her türlü telknik ve mo
dern tecrwbeJ.erini ikmal etmiş olarak bulunduk
ları bölgelerde en :faydalı ziraat usul ve sanğ·wt
larmı yayınağa hazır bulunnıaktadırlar. Bu, Ve
ıkıalet için, büyük kolaylıklar temin edecıek

tir. Ancak, gerek !ffievcud olan ve gerek :bütün 
menıleket ziraat bölge~eri İvin yeniden kurulacak 
ziraU~t merkezlerinin, sekteye uğramadan tam 
verimli faaliyetlerini; şimdiye kadar olduğu gi
bi, Devlet bütçesine ağırlık vermeksizin kendi 
gelirlerile kendi varlıklarının ida~:~e ve inkişafıll!I 
temin edebilmeleri için, bütün bu kurumlar ~bir

leştirilerek geniş bir işletmıe ıkurumu teşkil ıolun

malıdır. 

Bir de, başta buğday olınaık üzere, bütün 
gida iMiyaçlarrmrzla endiistimizin dayandığı 

türlü iptidaiğ maddeleri temin ve hariciğ ticare
timizin esasım teşkil eden çeşidli IIllahsullerimizin 
ayrı ayrı her birinde, miktarını arttırmak, ka
litesini yükseltmek, istihsal masraflarını wzalJt
ırna:k, hastalıık ve düşmanlarile uğraşmak için ge
reken t elmik ve kanuniğ her tedbir, vakit geçiril
meden alınmalıdır. 

Orman servetimizin korunması lüzumuna ay
rıca işaret etmek isterim. An~cak, bunda mühiın 
olan, koruıııa esaslarınr; lVlıenıleketin türlü ağaç 
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ihtiyaçlarını devamlı olarak karşilaması icab 
eden ol'Jllanlarınuzr muvazeneli ve teknik bir su
rette işleterek istifade etmek esasile makul ıbir su
rete telif . etmek mecburiyeti vardır. Buna, bÜ
yük Kamutaym layilc olduğu ehemmiyeti verece
ğin-e şüpıhe ydktur. 

Sayın Millet Voekilleri, 
Dış ticarette talkib ettiğüniz ana prensib, 

ticaret muvazenemizin aktif ıhareketini muhafa
za etmektir. Çü1ıh.-ıü Tü.rıkiye t ediye muvazenesi
nin en mühim esasrru, bu teşkil eder. 

Son yıllarm rakamlarrru ve geçirdiğimiz sene
nin bu güne ilmdar gösterdiği seyir ve istika;met, 
takib ettiğimiz prensi•bin elde edilmiş müsbet ne
ticelerini göstermektedir. 

Kontenjan usulü, muayyen anlaşma şartları

m:nzr kabul etmiş memlekiıtler için büsbütÜ'Il kal
dırı~tır. Bu memleketlerden piyasanın ka
yidısiz, şantsrz i1ıhalat yapabilmesi temin ed'ilmiş
·tir. 

Dış ticaret politi'kamrzm husuı;;iyeti şudı:ı.:r : 
! ç ve dış \ aziyet icablarını daima karşılamak 

suretile seyirlerine intibak etmek. 
İç ticarete gelince, bunda, en önde gördüğü

müz esas, teşkilatıandırma ve muayyen tipler 
üzeı·inde işleme ve rasiyonel çalışmadır. 

Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışıl

maz; lıummla beraber, hiç bir piyasa da başı 
boş değildir. Sırası gelmişken Cümlıuriyetin 

tüccar telakkisini de kısaca ifade edeyim : 'l'üc
car, milletin emeği ve üretimi lcrymetlendiril
mek için, eline ve zekasma emniyet edilen Ye 
bu emniyete liyakat gösterınesi gereken adam
dır (Bravo sesleri, alluşlar ) . Bu baluından, ih
racatçılar haklundaki kanun, nmrakabe baklun
daki kanun, teşkilatlanunma hakkındaki :ıü

kiimler, müsbet neticelerini vermektedir. 
İhracat mallarmirzm, Hükümetin yalan kon

trolü altında, satrşlarmrn teşkilatlandrı:ılması 

mühimdir. Bunu göz önünde tutan Ekonomi 
vekaleti, geçen :yıl içinde: Iğdırda, Ege, Trakya 
bölgelerinde türlü mevzulara ağit satış koopera
tifleri teşkil etmiş ve onları faaliyete geçirmiş

tir. Önümüzdeki yıl içinde, başta fındık ol
mak üzere, diğer belli ba.~lr mahsııllcrimiz.i de, 
alakalandıran birlikleri viicude getirmelidir. 

Sayın arkadaşlar, 

Endüstrileşmek, en büyük milliğ· davalarrımz 

arasında yer almaktadır. Çalışması ve ra.~ama

sı için ekonomik elemanları meınleketimizdc 

mevcud olan büyük, kii~ük her çeşid sanayiği 
kuracağız Ye i şleteeeğiz ( Allnşlar ) . En başta 
vatan müdafaa ·ı olmak üzere, mahsullerimiz 
luymetleııdirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve 
refahlı 'l'ürkiye idealine ulaşabilmek için, l.n;:. bir 
zanırettir. 

Bu kanaatle, beş yıllık ilk sanayi planJnm 
geri kalan ve bütün hazı rlıkları bitirilmiş olan 
bir kaç fabrikasını da siirğatle başarmak ve :·e
ni p].iln için hazırlanmak icab eder. 

Bnd~istrileşme karar "l"e hareketimize mütc
nazır olarak bu günkü mevzuatrmızda düşünüle
cek tadill er ve il ave eelilecek bazı yeni hüküm
ler vardır. Bunların başlıcalarım ş0yle hulasa 
edebiliriz: 

Sermayesinin tamamı veya büyük bir kısrru 
DeYlete ağit ticariğ - sanaiğ kurumlarm maliğ 
kontrol şeklini; bu kurumların bünyelerine Ye 
kendilerinden istediğimiz ve isteyeceğimiz tica
riğ usul \'e zihniyetle çalışına icabiarına sürğat

le tevfik etmek. Bu gibi kurumlarm bu günkü 
usullerle çahşabilmelerine ve inkişaf etmelerine 
imkan yoktur. 

lVIeveuel gümrük tarifeleri kanununda da, 
hu günkü politika ve t emayülümüze uygun ted
birleri yapmak lazımdır 

Diğer mühiın nokta, daha enel de işaret 

ettiğim gibi, ınemlekette, hnsusiyle bazı bölge
lerde, göze çarpacak eheınnıiyet alan hayat pa
halıhğr mcYzlm il e uğraşnıak. Bunun iı::in ilmiğ 

tbir tedkik yaptrrrlınalı ve· tesbit edilecek sebeb
lerile radikal ve planlı şekilde mücadele edil
melidir. 

Küçük esnafa ve küçiik sanayi erba:bn a mi.i·h
ta-ç oldukları kredileri kol-ayca ve ucuzca v.ere
cck bir teşekkül vücude -getirmek ve kredinin, 
normal şartlar altında, ucuzlatılmasma çalışmak 

ta · çok lazımdır. 
Türkiyede Devlet mağdeneiliği, milliğ kal

lunma hareketiyl.e yakından alakalr, mühim mev
zulardan biridir. 

Umumiğ en.düstrileşme teleklrinıizden !başka, 

mağden arama ve işletme işine, her şeyden önce, 
hariciğ tcdiye vasrtalarrmrzı, döviz gelirimizi, 
arttıraıbilmek için, devama ve husu.siğ bir ehem
miyct vermeye mecıburuz. 

Mağ·den Tetkik ve Arama Dairesinin çalış

malarına azamiğ inkişaf vermesini ve ibulunacak 
mağdenlcrin, rantwbilite IJ:ı.esablarr yapıldııktan. 

sonra, planlı şekilde hemen işletımeye konu1ma-
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smr temin etmemiz lazrrnd1r. Elde bulunan mağ
denlerin en müıhimleri için, üç yıllık bir plan 
y,apıLmalıdır. 

Ereğli Şirketini satın aldrğ11llllzr ve Ereğli 

kömürü havzasında rasiyonel iıbr istihsal planı
mn, günün meselesi olduğunu biliyorsunuz. Bu
nun ikmali çaıbuklaştırılarak, kömür istihsala
trmız lasa ibir zamanda, en az bir misli arttırıl

malıdır. 

Diğer taraftan, Mağden Tetkik ve Ara.ma 
Dairesinin, Divriki sahasında bulduğu ve cev
her nisıbeti itibarile ehemmi~etli olan demir 
mağdeninin sürğatle işletilmesine geçilmeli ve Ka
raibük demir - Çelik sanayiiımiz ihtiyaç planı dı
şındaki lusmının ihracatına başlanılmalrdrr. (Al
krşlar). 

Liman işlerinde modern ve planlı çalrşma ta
'ri:felerdeki tenzilatın uyandırdığ·ı memnuniye
tİn verimli neticeleri, ticarette dikkati ce~bet

miştir. Bu yolda devam edilmesinde isabet ola
Ca)ktrr. 

Ekonomik bünyemizdeki inlrişaf, deniz nak
liye vasrtaları ihtiyaçlarını her gün arttırmakta, 
drr. Y:eni sipariş edilen gemilerden !bir kısmı, 

önümüzdeki ilk baıharda gelmiş bulunacaktır. Fa
kat bunlar, bu günden görülınekte olan ihtiyaç 
hacrnine cevalb verecek aded ve nisbette değildir. 

Yeni gemiler inşa ettirmek ve ibilıhassa eski 
tersaneyi, ticaret filomuz için, hem tamir, hem 
yeni inşaat merkezi olarak faliyete getirmek 
esbabınr temin etmek lazımdır (Alkrşlar). 

Şu günlerde, Yüksek Meclise, Su maJısulleri 

ve Deniz bank haklanda bir layiha gelecektir. 
Mevzuunun, yüksek alfrkanızı çekeceğinden 'Şiiıbhe 

etmiyorum. 
Arkadaşlar, 

En güzel çoğrafiğ vaziyette ve üç tarafı dc
nizle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve 
isporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek ka
biliyetindedir. Bu ka:biliyetten İstifadeyi bilınc

Iiyiz; denizciliğ·i, Türkün büyük milliğ ülkü
sü olarak düşünmeli , ve onu az zamanda ba
şarmalryız (Alkışlar, yaşa sesleri). 

Ekonomik kalkmma; Türkiyenin. hür, 
ınüstakil, daima daha kuvvetli, daima daha 
refahı Tii.rkiye idealinin, bel kemiğidir. 'l'ür
Jüye bu kalkınmada, iki büyük kuvvet serisi
ne dayanmaktadır : 

Toprağının ildimleri, zenginlikleri ve baş

lıbaşına bir servet olan coğrafiğ vaziyeti; ve 

bir de, Türk milletinin, silah kadar, maki
na da tutmrya yaraşan kudretli eli ve milliğ 
olduğuna inandığı işlerde ve zamanlarda, Ta
rihin akışını değiştirir eeladette tecelli eden, 
yüksek sosiyal benlik duygusu. (Sürekli alkış
lar). 

S yın Millet V ekili eri, 
Demiryolları bir ülkeyi medeniyet ve refah 

nurlarile aydınlatan kutsal bir meşaledir . 

Cümhuriyetin ilk senelerinden beri, dik
katle, ısrarla üzerinde durduğumuz demiryol
ları inşaat siyaseti, hedeflerine ulaşmak için 
durmadan başarı ile tatbik olunmaktadır. 

Şark ve Cenupta, Sıvas, Diyarbakır gibi 
büyük menzillere varan hatlar, geçen yıl ıçın

de, Sıvas - Malatya iltisakile birbirine bağlan

mıştır. Zonguldağa varmış olan hat dahi, bu 
zengin kömür havzasını, iç vatana bağlamış 

bulunuyor. 
Sıvastan sonra, Şarka doğru uzayıp git

mekte olan hat ta, ilk menzili, Divrike varnuş

tır. Bu kol, önümüzdeki yıl, Erzincana ulaş

mış bulunacaktır. Diyarbakırdan Şarka uzarra
nacak hattın da inşasına başlnmıştır. 

Şark derniryollarınm satm alınnuş oldu
ğunu bilirsiniz. Cenupta Nusaybine giden hat
tan mağda, yurd içinde bütün demiryollarrum 
idare ve işletilmeleri, Cümlıuriyet HükUmeti
nin elindedir ( Alkışlar) . 

Demiryollar inşaatımızm inkişafı, İran tran
sit yolunun inkişafma ve matörize edilmesine 
de hizmet etmiştir. 

İstanbuldan itibaren başlayan Avrupa tu
rist yolunun asfalt olarak inşasma devam olun
maktadır. 

Bu tarz inşaatm, bir plan dahilinde, mem
leketin diğer sahalarına da teşmili, bekledi
ğimiz milliğ başarılardandır. 

Şose ve köprüler inşaatı inkişaf etmektedir. 
Demiryolları inşa siyasetimizin tatbiki yrllar1 
içinde, (78) köprü geçişe açılmış bulunuyor. 
(23) köprü de, inşa halindedir. Bu köprüler, 
her biri başlrbaşma birer fen ve sanğat eseri 
olarak, yeni nesillere, Cümhuriyetin armığan 
ağbideleri olacaktır. Demiryol hatlarrnuzı iç 
sahalara bağlıyacak ve bu hatlarm bir an evvel 
milliğ ekonomik kallunmıya azamiğ hizmetini 
temin edecek olan kara yolu inşaatı, önümüz
deki devrelerde teksif ve bir plan dahilinde 
tevsi edilmek lazımdır. 
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Her bölgenin ihtiyacına göre, istasyonlarda 

tamamlayıcı tesisat ta yapılmak ve muhtelif 
malların lazımı gibi sevkini temin edecek tek
nik şartları haiz vagon mevcudunu arttırmak 
zaruriğdir. Bunda da, büyük himmetlerin esir
·genmemesini dilerim. · 

Su ve imar işlerine, dikkatle devam edil
mektedir. 

Posta - Telgraf - Telefon işlerimizele esaslı 

bir inkişaf vardır. Bununla beraber, şehirler 

arasındaki telefon muhabereleri işinin bir an 
evvel tamamlanmasına çalışılmalıdır. 

Ankarada yeni bir radyo istasyonunun m
şasına başlannuş olduğunu, memnuniyetle kay
dederim. 

Sivil Havayolları idaresi, Devlet 
arasında modern bir idare halinde 
mıştır. 

teşkilatı 

yer al-

Bütün teknik şartlar ve emniyet icabları 

içinde çalışmakta olan bu idarenin, büyük şehir

lerimizin hepsi arasında, en modern muvasala 
yolu rolünü bir an evvel ifaya başlaması, ve ar
snüusal hatlarla da, kendi vasıtalariyle, irtibat 
tesis eylemesi iınkaıu, az zamanda teminini bek
lediğimiz önemE işlerdendir. 

Arkadaşlar, 

Bütün Devlet cihazlarnun canlılığı, gürbüz
lüğü, i şl emesi bakımından büyük dikkatle üze
rinde dnl'ulması gereldi olan maliğ hayatrmrza 
temas ediyorum. 

Cümhuriyet bütçelerinin taayyün eden ve da
ima kuvvetlemnesi gereken müşterek hususiyet
leri, yalmz denkli oluşları değil, ayn i zamanda, 
koruyucu, kurucu ve verici işlere, her defasında 

daha fazla pay ayırmakta olmalarıdır. 

· Bu politikamızm, milliğ faaliyet üzeril1Cle 
derhal yaratınıya başladığı tesir iledir ki, büt
çe tahmin rakamlarrınız, yalmz tahakkuk et
mekle kalmıyor, daima fazla ile de kapanmaya 
başlaınıştır. 

1936 senesi bütçesi, tahmine ve 1935 yılı va
ridat talıal;:kuklarına göre, 22 milyon fazla ile 
kapanmıştr. 1937 bütçesinin de, bu güne kadar 
gösterdi ği seyir, ayni ümidi, fazlasile verecek 
mahiyetteclir. 

Bu netice ; memleket ekonomisinin inkişafını, 

halkın refaha ulaşmakta olduğunu ifade ettiği 

gibi ayni zamanda, halk için çalışan bir HükCı.
metin, hallun menfaatine olarak aldığı tedbir 
deki isabeti de teyid etmektedir. 

Saınimiğ bir bütçeye ve hakikiğ bir tecliye 
ınuvazenesine dayanan paramızın filiğ istikrar 
vaziyctini kesin surette muhafaza edeceğiz. 

H er nevi maliğ taahhüdleriınizi, günü gününe 
yerine getirmek sur&tile, Devlet itibarını ve ına

liğ sermaye ve eshamı muhafaza ve t akviye hu
susunda bütün tedbirleri almak ve bu mevzucla 
dikkatli bulunmak uındeınizdir (Alluşlar). 

Devlet varidatının inkişafıru, y_eni vergiler 
ihdasından ziyade, devamlı bir programla mev
cud vergilerin tarh ve cibayet usulleı:-inin isia
lunda aramak lazımdır (Alluşlar). 

Son iki sene zarfında hayv.anlar, tuz, şeker, 
çimento, petrol ve bcnzin, elektrik, ibtidaiğ mad
deler resim ve vergilerinele yapılan ve her biri 
% 30 - 50 nisbetinde bir vergi indirilmesini ifa
de eden tahfiflerin, istihsalin 1ıeşviki !balumın

dan, vatandaş ve 'memleket için müsbet ve ha- · 
yırlr neticeler verdiğini görmekteyiz. 

Hayvan vergisi ve bulıran ve muvazene ver
gileri üzerinde tedkikler yapılarak bütçe muva
zrncsi esasını bozmayacak surette tedricen taıh

fif çareleri düşünülmelidir (Allnşlar). 

Bundan başka, meml€ketimizcle yetişmeyen 

ibticlaiğ maddeler, ve istihsal maliyeti üzerinde 
tesir yaparak, dış memleketler mamulatı ile 
rekabeti güçleştiren ıher nevi vergi ve resimler 
kalrhrılmak l azımdır (AlkışJ.a.r). 

Gerek bu mevzular Üzerinde çalışırken, gerek 
her hangi bir maliğ karar alırken, ilk göz ÖJJ.Ü

ne getireceğimiz şey, milliğ faaliyet ve milliğ 
istihsal, yani verginin bizzat ana membar üze
rinde yapacalğı tesirler olmalıdır. Maliye me
murlarr da, İç işleri m emurları gibi, halkla da
imiğ teması olan teşkilattır. Bunların da, halk 
ile t emaslarrnda, halk için çalışan bir halk hü
kumetinin tabiiğ vasfı olan azamiğ dikkat ve 
ihtimam göstermek ve azamiğ emniyet ve inan 
vermek şi arlarrnın inkişafrna, bilhassa itina 
etmeleri lazımdır (Sürekli allaşlar). 

Cümhuriyet rejiminde, nefiğ .hazine demek; 
kanunun hazine lehine t esbit ettiği ıhakla, ka
nunun mükellefi karşılaştrrdığı vazi.feyi gayet 
denk ıbir halde elde tutmak demek olduğunu 

bir an ılıatırdan uzak tutmamak önemli prensi
bimizdir (Bravo sesleri ve ,sürekli alluşlar). 

İnhisarlar mevzuuncla itina edilmesi icab 
eden esas, ibu kurumlarm maliğ monopol, ticariğ 
teşekkül ve milliğ valörizasyon kurumu karek
terlerinin dikkatle telifidir. 



Harice, tütün satışları ve ihracat mevzuu da
ha yakmdan meşgul olmaya değer ma:hiyettedir. 

Gümrüklere gelince ;ıbunda, tesisata, çalış
ma usullerine ve kanuniğ mevzular bakıımndau 
gerekli islah tedbirlerine hız veri1mck icab etmek
tedir. 

İnhisar mamulatının fiatları üzerinde yapı
lan tenzilat, satışları arttırmıştır. 

Bu usulün daima dikkatte 'bulundurulması 

faydalı olur. 
Arkadaşlar, 

Büyük davamız, en medeniğ ve en müreffeh 
millet olarak varlığımızı yükseltmektir (Alkış

lar). 
Bu, yalnız kurumlarında değil , düşüncelerin

de temelli bir inkrlab yapmış olan Büyük Türk 
milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa 
:bir zamanda başarmak için, fikir ve hareketi, 
beraber yürütmek medburiyetindeyiz. Bu te
şebbüste ıbaşarı, ancaık, türeli bir planla ve -en 
rasiyonel tarzda çalı.şmalda mümkün olabilir. 
Bu sebebl c, okuyub yazma bilmeyen tek vatan-

daş bıralanamak; memleketin ·büyük kalkmma 
savaşma ve yeni çatısının istediği t elmik ele
manları yetiştirmek; memleket davalarının ide
olojisini anlayaca:k, anlatacak, nesilden ncs'İl c 
yaşatacak, f erd ve ikuruımlarr yaratmwk; işte bu 
önemli umde1eri en krsa zamanda t emin etmek, 
Kültür vel\laletinin üze~ine aldığı büyük ve ağır 
mecbur iyetlerdir. (Allnşlar) 

!şaret ettiğim umdeleri, Türk gençli ğinin eli
mağında ve Türk milletinin şuurunda daima 
canlı bir halde tutmak, Üniversiıtel erimize ve 
yüksek okullarrmıza düşen başlrrca vazifedir. 

Brmun için, memle~eti şimdilik üç büyük 
kültür bölgesi halinde mütalea ederek; Garp 
bölgesi için İstanbul Ünivernitesinde başl anmış 
olan rslahat pııogrammı daha radikal ibir tarzda 
tatbik ederek Oümhuriyete cidden modern bir 
Üniversite ikazandmmak; mer~ez bölgesi için, 
Ab:ıkara Üniversitesini az zamanda kurmak la
ztmdır; ve Doğu bölgesi için Yan gölü salı ille

rinin en güızel bir yerinde, her şubeden ilk okul
larile ve nihayet Üniversitesile modern bir kül
tür şehri yaratmak yolunda, şimdiden fiğliyata 
geçiLmelidir ( Allaşlar). 

Bu hayırlı rteşehbüsün, Doğu vilayetlerimiz 
gençliğine bahşedeceği feyiz, Cümhuriyet Hü
kumeti için ne mutlu bir eser olacaktır. (A1kış

. lar). 

Tavsiye ettiğim bu yeni teşebbüsler1n, egl.t
men ve öğretmen ihtiyacmı ziyadeıeştireceğı şup

hesizdir. Fakat bu cihet, hiç bir vakit işe başla
ma cesaretini kırmamalı dır. V ekaletin, geçen yıl 
içinde, bu yönden yaptığı tecrübeler, çok Unııd 
verıci mahiyettedir. 

Türk Tarih ve Dil Kuruımlarının, Türk mil
liğ varlığım aydınlatan çok kıymetli ve önemlı bi
r er ilim kurumu mahiyetini aldığını görmek, hepi
mizi sevindirici bir hadisedir (A1k:ışlar). 

Tarih Kurumu; yaptığı kongre, kurduğu ser
gi, yurd . içindeki hafirler, ortaya çıkardığı eser
lerle, şimdiden bütün ilim dünyasına · kültürel 
vazifesini ifaya başlamış bulunuyor (Alkışlar). 

İlk resim galerirnizi de, bu yıl açmış bulunu
yoruz. 

Geçen yıl Ankarada kurulan Devle~ Kon
serva,tuvarı; muzikte, sahnede, kendisinden bek
lediğimiz teknik elemanları sürğatle verebilecek 
hale getrilınesi için, daha fazla gayret ve feda
ikarlıik: y·erinde olur. H er çeşid ispor :fiaaliyetle
rİni, Türk gençliğinin milliğ terbiyesinin ana 
unsurlarından saymak Hizımdrr. Bu işte, H!üku
metin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddiğ 
ve dikkatli davranması, Türk gençliğini, ispor 
bakımından da, rnilliğ heyecan içinde iğtina ile 
yetiştirmesi, önemli rtutulmalıdrr. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Ordu, Tü~k Ordusu!... İşte bütün milletin 

göğsünü iğtimat, gurur duygularile · kabartan 
şanlı ad! (Sürekli alkrşlar). Onu, bu yıl içinde, 
kısa fasılalada iki defa, büyük kütleler halinde, 
yakrndanı gördüm. 'l'rakya ve Eğe büyük ma
navraiarmda .. Disiplinini, enerjisini, subayları
mn vukuflu gayretini, büyük komutan ve ge
nerallerimizin yüksek sevk ve idare kabiliyetic
rini gördüm; (Alkışlar) derin iftihar duydum, 
takdir ettim. (Alkr~lar). 

Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve 
kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikle~
miş bir ifadesidir. 

Ordumuz; Türk topraklarrnm, ve Türkiye 
idealini tahakkuk ettirmek için sarf etmekte 
olduğumuz sistemli çalışmaların, yenilmesi im
kansız teminatıdır. (Alkrşlar). 

Teslihat ve teçhizat proğramımrzrn tatbikatı, 
muvaffakiyetıc ilerliyor. Bunları memleketimiz
de yapmak emelimiz, tahakkuk yolundadrr. 
Harp sanayii tesisatrmızı, daha ziyade inkisaf 
ve tevsi için alman tedbirlere devam edilmeli 
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ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı 
ayrıca göz önıünde tutulmalıdır. ( AlkıŞ'lar). 

Bu yıl içinde, denıizaltı gemıilerini memleke
timizde yapmaya baŞ,ladık. 

Hava kuvvetlerimıiz için yapılınış 0 1lan üç 
yıllık proğram, Büyük Milletimizin yakm ve 
şuurlu alakasİyle şimdiden başarılmı~ sayıla

bilir. 
Bundan sonrası için, bütün tayyarelerimizin 

ve matörlerinin memleketimizde yapılması ve 
harp hava sana~imizin de, bu esasa göre inki
şaf ettir.ilınesi iktiza eder. Hava kuvvetlerinin 
aldığı ehemmiyeti göz önünde tutarak, bu me
saiyi planlaştırmak ve bu mevzuu layik olduğu 
ehe:ınnııiyetle milletin nazarında canlı tutmak la-

zımdır (Alkışlar). 

Büyük Milliğ disiplin okulu <1lan ordmıun; 
ekonomik, kültürel, sosiyal savaşlarnnızda bjze 
aynı zamanda en lüzumlu elemanları da yetiş
tiren büyük bir okul haline getirilınesine, ayı•ıca 
iğtina ve himmet edileceğine, şüphe yoktur. 

Büyük Kamutay, 
Dış siyasetirn;iz, geçen yıl içinde de, sulh ve 

arsıulusal emek birliği yolunda inkişaf etmiş 
ve yürüdüğümüz yörııün deği'ŞJD.ez olduğunu 

bir daha belirtmiştir. 
Milletler cemiyetimn geçirırı:ekte olduğu çe

tin safhalarda, Cüınhm'iyet Hükümeti, bu arsı
ulusail kuruma olan bağlılığını, her sahada gös
termek suretile, sulh idealine en uygun yoldan 

ayrılmaınıştır. 

Büyük bir milliğ davaınız olan Hatay işinin 
geçirdiği safhalar ma1fununuzdur. 

Milletler Cemiyeti yüksek idaresi altmda ce
reyan etırniş olan müzakereler, Hatay halkmm 
layik olduğu mesğut ve müstakil idareye ka
vuşması yolunda amaçladığı:rru:z gay:eyi temin 
edecek vesikaların kabul ve imzasile neticelen
ıillştir ( Alkışilar) . 

Yeni Hatay rejiminin meriğyete girmesine, 
kısa bir zaman kaldı. 

Bu rejimi, kendilerile en dostane bir zih
niyetle emek birliği yapmış olduğumuz Fran
sızların, iyi niyetle ve amaçlanan gayeyi te
min edebilecek şekilde tatbika başlayacakları

na şüphe edilmemeliuir. 
Yarınki Türk - Fransız münasebetlerinin di

lediğimiz yolda inkişafrna, Hatay işinin iyi 
bir yönde yurumesi, esaslı bir ölçü ve amil 
olacaktır kanaatindeyim ( Alluşlaı·). 

Balkan siyasetirniz, en mesğut bir iş birli
ği yaratmakta devam ederek kendisine çizilmiş 

olan sulh yolunda her gün daha verinıli ne
ticelerle ilerlemektedir ( Alkışlar ) . 

Cünıhuriyet Hükfunetinin, Şarkta takib ede
gelmekte bulunduğ·u dostluk ve yakınlık siya
seti, yeni bir kuvvetli adım attı. Sadahat 'ta, 
dostlarımız Efganistan, Irak ve İran ile imza 
etmiş olduğumuz dörtlü ınuahede, büyük bir 
memnuniyetle kayde değer sulh eserlerinden 
biridir (Alkışlar ) . 

Bu misakın etrafında toplanan Devletlerin, 
ayni gayeyi takib eden ve sulh içinde inkişafı 
saıniıniyetle isteyen Hükumetleri arasında, iş 

birliğinin, iitide de hayırlı neticeler vereceğin

den emin lıulunmaktayız ( Alkışlar) . 
Cümhuriyet Hükumetinin, komşularile ve 

diğer büyük, küçük Devletlerle olan münase
betlerinde, ahenkli bir istikrar ve inkişaf göze 
çarpmaktadır. 

Sulh yolunda nereden bir hitab geldiyse, 
Türkiye onu, telıalükle karşıladı ve yardımla
nın esirgemedi ( Alkışlar) . 

İspanya hadiseleri dolayısile, Akdeniz ve 
Karadenizde alınması gereken tedbirlere, Cüm
huriyet Hükumeti, en geniş bir zihniyetle iş
tirak etti. 

Dünyamn her tarafmda olduğu gibi, bizi 
alakalandıran sahalarda ve bu arada, Akde
nizde, süktm ve istikrarın korunması, bizim 
yakından ve alaka ile takib ettiğimiz bir mev
zudur. 

Şurasım da memnuniyetle kaydedebilirim 
ki, Şerkiğ Akdeniz ve Karadeniz sularile Bal
kanlarda ve Yalun Şar~ta, geçen sene işaret 
ettiğim iyi münasebetler, ayniyle devam et
miştir. 

Geçen seneden beri, dost ve müttefik Dev
letlerin mühim ricaliyle bizim Devlet adanıları
mız arasında karşılıklı ziyaretler Vukua gel
miş ve bu, dostluklarımızin tezalıürüne vesile 
olın uştur ( Alkrşlar) . 

Hükumet, bu son sene zarfında, Devletlerle 
olan ticariğ münasebetlerini, memleketin eko
nomik bünyesine uyacak mukavele ve anlaş
malar yaparak tanzim etti. 

Bunlar arasmda Fransa, İngiltere, Alman
ya ve Sovy:et Rusya ile aktedilen mühim tica
riğ anlaşmalatr, bilhassa kaydetmek isterim. 
Hükumetin dış teşkilatının i ekonomik ikalkm-
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ma savaşımrzla alakah daireleri ıçın ibilgi ve 
istihbarat ufkunu genişleten yardımcı ıbirer 

daire olarak, çalışmalarını tanziım etmek la
zımdır. 

Dış siyasetimizin ayırıcı vasfmı kısaca an
latmış olmak için, diyebilirim ki, tuttuğumuz 

siyasiğ yol ve hedeften aynlmıyoruz . Son se
nelerde, arsıulusal münas€ibetlerde daimiğ de
ğişiklikler olmasına rağmen, biz ibu karışık

lığın ortasında, sul!hseverlikle duygulu olarak, 
karşrlrklı dostluklarrmıza riayet ediyoruz; On
ların mahiyet ve dairelerini genişletmeye mü
said zi,hniyetle arsrulusal vaziyet ve vazüeınizi 

göz önünde tutarak çalışıyoruz. Bu yolda, iğ

tina ile çalışmaya devam etmek, Hükuımete 

tavsiye edeceğim en döğru karar olduğu kana
atindeyim (Alkışlar) . 

Aziz lVIillet V ekilleri, 
Dünyaca malum olmuştur ki, bizim Devlet 

idaresindeki ana programımız, Cümhuriyet Halk 
P artisi programıdır. Bunun kapsadığı pr-ensib
ler, idarcde ve siyasette lbizi aydınlatıcı ana hat
lar.clır. Fakat, bu prensibleri, gökten indiği sa-

nılan kitabiarın doğrualarile asla bir tutmamalı
dır. Biz, ilhamalrımızı, gökten ve gayibden de
ğil , doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyo
ruz ( Alluşlar). 

Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız 
yurd, bağrından çıktığımız Türk milleti ve ·bir de 
milletler tarihinin ıbin .bir facia ve ıstiraıb kay
deden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir 
( Alkışlar) . 

Elimizdeki programın ruhu, bizi yalmz ibir 
kısım vatandaşla alakalı kalmaktan menğ eder. 
Biz, ıbütün Türk mill-etinin hadimiyiz. Geçen yıl 
içinde, Parti de Hükumet teşkilatını birleştir

mekle vatandaşlar arasında ayrılık tanımadığı

nuzı fiğlen göstermiş olduk (Varol sesleri). iBu 
hadisenin bizim, Devlet idaresinde kaJbul ettiği

miz, ~< kuvvet birdir, ve o milletindir » , hakika
tine uygun olduğu meydandadır (Alkışlar). 

Kuvvetin yegane kaynağı olan, Türk milletinin 
güzide Vekillerini, büyük bahtiyarlıkla eğilerek 
selamıarım (Bravo, yaşa sesleri, {Şiddetli ve sü
rekli alkışlar) . 



2 - Heyeti umumiyenin akdettiği inikad ve eelselerin aded ve tarihi ile ne 
kadar devam ettikle rini gösterir cetvel 

Beşinci Devrenin üçüncü İçtimamda B. M. M. Heyeti umumiyesi ı - XI - ı937 tari~ündeı ı 
29- VI- ı938 tarihine kadar 83 inikadda 88 celse akdetmiştir. Bu müddet içinde ı ay ı4 gün luş 
ve 4 ay ı gün yaz tatili yapmıştır. 

Gizli celse yapılmamıştır. 

Aşağıdaki cetvelin tedkikinden anlaşıldığı üzere Heyeti umumiye ceman ıo8 saat 49 dakika i ç~ i
ma halinde ibulunmuştur: 

İnikad 

ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ı o 
ll 
ı2 

ı3 

ı4 

ı5 

ı6 

ı7 

ı8 

ı9 

20 
2ı 

22 
23 
24 
25 
26 

C else 

ı 

2 
2 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

C elsenin 
cinsi 

Açık 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

Tarihi 

ı- XI- ı937 

5- XI- ı937 

8- XI- ı937 

ıo- XI- ı937 

ı5- XI- ı937 

ı7- XI- ı937 

ı9- XI- ı937 

22- XI- ı937 

24- XI- ı937 

26- XI- ı937 

29 - XI- 1937 
ı- XII- ı937 

8- XII- ı937 

ıo - XII- ı937 

ı3 - XII - ı937 
ı5 - XII - ı937 
ı7- XII- ı937 

20- XII - ı937 
22 - XII - ı937 

24 - XII - ı937 
27 - XII - ı937 

29 - XII - ı937 
3- I - ı938 

5- I - ı938 

7- I - ı938 
ıo- I - ı938 

Günü 

Pazartesi [ı] 
Quma 
Pazartesi 
Çarşamba [2] 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 

Çarşamba 

Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba (3] 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 

[ı] E ncümenler intihabına hazırlık olnvak üz eı·e 4 gün tatı'l edı'lmiştir. 

[2] Ruzname olmadığı için cuıııa içtiın.aı yapılrnaınıştır. 
[3] Y1lbaşı tatili. 

Devam müddeti 

Saat Dakika 

2 ıo 

ı 00 
3 05 
o 20 
o ı5 

o ıo 

o 30 
o ı8 

o ıo 

o ıo 

o 43 
2 35 
o 23 
ı 30 
o 35 
o 20 
o 45 
o 25 
o 05 
o 50 
3 22 
o ı5 

ı 50 
o 50 
o 50 
o 52 
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C elsenin Devam müddeti 

!nikad C else cinsi Tarihi Günü Saat Dakika 

27 ı Açık ı2 - I - ı938 Çarşamba o ı5 

28 ı » ı.±- I - ı938 Cuma 2 ı o 
29 ı » ı7- I - ı938 P azartesi [ı] ı 00 
30 ı » 2 - III- ı938 Çarşamba o 45 
3ı ı » 4- III - ı938 Cuma o ı9 

32 ı » 7- III - ı938 Pazartesi ı 28 
33 ı » 9- III - ı938 Çarşamba o ı5 

34 ı » ll - III - ı938 Cuma o 40 
35 ı » ı4 - III- ı938 P azartesi ı 20 
36 ı » ı6 - III - ı938 Çarşamba o 20 
37 ı » ı8 - III - ı938 Cuma o 53 
38 ı » 2ı - III - ı938 P azartesi o 30 
39 ı » 23 - III - ı938 Çarşamba ı 22 
40 ı » 25 - III - ı938 Cuma o ı 5 

4ı ı » 28 - III - ı938 P azartesi o ı o 
42 ı » 30 - III - ı938 Çarşamba o 45 
43 ı » ı- IV - ı938 Cuma o 02 
44 ı » 4- IV - ı938 P azartesi o 40 
45 ı » 6 - IV - ı938 Çarşamba o ı6 

46 ı » 8- IV - ı938 Cuma ı ı o 
47 ı » ll- IV - ı938 Pazartesi o 43 
48 ı » ı3- IV - ı938 Çarşamba o 30 
49 ı » ı5- IV - ı938 Cuma o ı5 

50 ı » ı8- IV - ı938 P azartesi ı 25 
5ı ı » 20- IV - ı938 Çarşamba [2] o 20 
52 ı » 25- IV - ı938 P azartesi o 30 
53 ı » 27- IV - ı938 Çarşamba o 25 

54 ı » 29- IV - ı938 Cuma o 25 
55 ı » 2 - V -1938 Pazartesi o ı5 

56 ı » 4- V - ı938 Çarşamba o 20 
57 ı » 6- V - ı938 Cuma o 20 
58 ı » 9- V - ı938 Pazartesi o ı5 

59 ı » ll - V - ı938 Çarşamba 2 15 
60 ı » ı3- V - ı938 Cuma o 45 
6ı ı » ı6- V - ı938 Pazartesi o 30 
62 ı » ı8 - V -1938 Çarşamba o 10 
63 ı » 20- V - 1938 Cuma ı 50 
64 ı )) 23 - V -1938 P azartesi 2 ı5 

65 2 )) 24 - V -1938 Salı 3 02 

66 ı » 25 - V -ı938 Çarşamba ı 10 

67 2 » 26- V -1938 Perşembe 3 54 

68 ı » 27- V -1938 Cuma 7 10 

69 ı » 30 - V - 1938 P azartesi 2 45 

[1 ] J(ış tatili. 
[2] 23 nisan bayramı. 
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C elsenin Devam müddeti 

:linikad Gelse cinsi Tarihi Günü Saat Dakika 

---
70 ı Açık ı- VI - ı938 Çarşamba ı ı4 

7ı ı » 3- VI - ı938 Cuma ı ı5 

7.2 . ı » 6- VI -ı938 Pazartesi o 20 
73 ı » 8- VI - ı938 Çarşamba o 30 . 
74 ı » ıo- VI -ı938 Cuma 3 50 
75 ı » ı3- VI -ı938 Pazartesi 3 ı5 

16 ı » 15- VI -1938 Çarşamba 3 50 
77 1 :. 17- VI -1938 Cuma 1 25 
78 1 » 20- VI -1938 Pazartesi 1 ı5 

7!;l ı » 22- VI - 1938 Çarşamba 3 30 
80 1 » 24- VI -ı938 Cuma 3 15 
8ı 1 » 27- VI -1938 Pazartesi 5 05 
82 ı » 28- VI -1938 Salı 4 08 
83 2 » 29- VI - 1938 Çarşamba 5 40 

3 - Umumi heyete muhtelif encümenlerden gelen mazbata:lar 

Umumi heyete muhtelif encümenlerden (591 ) tane mazbata gelmiştir. Aşağıdaki cetvel, bunla
rın "hulasalarile muamele neticelerini göstermektedir. 

Bu ( 59ı ) mazbatamn (480) i kanun, (9) u tefsir, (53) ü karar olarak, (25) i okunarak ka
bul, ( 4) ü encüinenlere iade edilmiş, (3) ü Hükümet tarafmdan geri almnuş, (ll ) i okunmuş, 

(ı) i reddedilmiş ve ( 5) i de ruznamede kalnuştrr. 

A - DA1Ml ENCÜMENLER 

Adiiye encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Adananın İncirli köyünden Aydın aşire
tinden İbrahimoğlu Hacı Alkuşun ölüm ceza
sına çarptrrrlmasr hakkında Başveldlet tezkere
sine dair (3/399) 

2 - Adiiye harç tarifesi kanununa ek noter 
harç tarifesi kanunu layihasma dair (ı/799) 

25 - IV - ı938 tarihinde ı043 sayılr karar ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - VI - ı938 tarihinde 3494 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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3 - Adiiye harç tarifesi kanununun 33 ncü 

maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet tezke
resine dair (3/525) 

4- Adiiye vekaJeti Cez.aevleri •umum müdür
lüğünün vazife ve teşkilatı hakkında kanun la
yihasma dair (1/1090) 

5 - Adiiye vekaleti teşkilat ve kadrolarm
da yapılacak değişiklik hakkında kanun layi
lıasma dair (1/ 1006) 

6 - Af kanunu layİhasile Heyeti mahsusa
larca aleyhlerine verilib kendilerine tebliğ edil
miyen kararlara karşı alakahlarm itiraz edebil
meleri hakkında kanun layİlıasma dair 
(1/1123,909) 

7 - Ahmed Demirin mahkfım olduğu cezanm 
affi ilıakkrnda (5/68) 

8 - Askeri ceza kanununun 2034 sayılr ka
nunun 8 nci roaddesile d eğiştirilen 154 ncü mad
desine bir fıkra ilavesi hakkında 1/1023 ve as
keri ceza kanununun 39 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkında 1/1092 sayılr kanun layihala
rrna -dair 

9 - A vukatlrk kanunu layİlıasma dair 
(1/962) 

10 - Bafranın Dededağr köyünden Mehmed
oğlu Çete namile maruf Çolak Hasan Bayra?;m 
ölüm cezasına çarptrrrlmasrna d•_ıir B :oı şvekfilet 

28 - VI - 1938 tarihinde 1059· sayıll· km-ar ola
rak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3500 sayrlr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3408 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3527 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3510 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3514 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 31!:99·sayrlr kanun· ola
rak kabul edilmiştir. 

tezkeresi hakkında (3/ 466) 6 - VI - 1938 tarihinde 1054 sayür karar ola-

ll - Basın birliği kammn - layihasrna daıir 
(1/811) 

12 - Bazr mad~ -iıuidalarmm dişarı çrka
rrlmasrnrn yasak edilmesi ve satın alrnması hak
kında kanun layihasrna dair (1/ 668) 

13 - Bazr müesseselerin idaresi hakkında 
kamın layİhasile Cemiyetler kanunu layihası 

14 - Ceza muhakemeleri usulü kanunımun 
bazr maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun layihasrna dair (1/1061) 

rak kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3511 sayılr kanıun ola
rak kabul edilmi,ştir. 

17 - XII - 1937 tarihinde 3284 sayılr kanun 
olarak kabuıl edilmiştir. 

28 - VI - 1.938 tarihinde 3512 sayılr kamm ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3515 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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15 - Çinenin Demircidere köyünden Salih
oğlu Ahmed ve Salihoğlu Osmanrn ölüm ceza
sına çarptırılmaları hakkında BaşvekaJet tez
keresine dair (3/338) 

16 - Çıldırın Çamdıra köyünden Bedeloğul
larından Haydaroğlu Garib Demirkayaoğlunun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başveka
let tezkeresine dair (3/4'96) 

17 - Damga resmi kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında •kanun layİhasile 

-Giresun mebusu Hakkı Tarık Usun, damga res
mi kanununun ll nci maddesindeki r esim cetve
linin 68, 71 ve 72 sayılarmda değişiklik yapıl
masma dair kanun teklifi hakkında (1/1062, 
2/40) 

18 - Diyarbakır mebusu General Kazım Se
vüktelcin ve Erzurum mebusu Şükrü Koçağın 

Milli Müdafaa vekaletinde (Zat iş:leri son ted
kik mercü encüıneni) teşkili hakkındaki 25] 5 
sayılı kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi haklanda (2/65) 

19 - Elazığın Cafola köyünden Bekiroğlu Os
man ve Dinarın Yeregiren köyünden Karagöz
oğullarından Hidayetoğlu Battalın ölüm cezası

na çarptırılmaları hakkında Başvekalet tezkere-

10 - XI - 1937 tarihinde 1016 sayılr karar ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - VI - 1938 tarihinde 1056 sayılr karar ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - VI - 1938 tarihinde 34 78 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3410 ve 3411 sayılr b
nun olarak kabul edilmiştir. 

sine dair (3/400) 9 - V - 1938 tarihinde 1049 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - Emekli binbaşı Şükrü Aytuğun cezası-
nın affine dair (5/66) 3 - VI - 1938 tarihinde reddedilmiştir. 

21 - Erzincanm Silhis köyünden Mahmud-
oğlu Muhittinin ölüm cezasına çarptırılması hak-
kında Başvekaloet tezkeresine dair (3/344) 10 - XI - 1937 tarih inde 1017 sayılr karar ola

rak kabul edilmiştir. 

22 - Ezinenin Çarıksız köyünden Ömeroğlu 
Ali Osman Koçun ölüm cezasına çarptrrrlmasma 
dair Başvekalet tezkeresi hakkında (3/452) 

23 - Fabrika mesleki kursları hakkında ka
nun layihasma dair (1/816) 

27 - IV - 1938 tarihinde 1044 sayılı karar ola
rak hbul edilmiştir. 

17 - VI - 1938 tarihinde 3457 sayılı kanuna ola
rak kabul edilmiştir. 
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24 - Gazi Antahin Şeyhçe mahallesinden 

Bostancıbaşroğullarrndan Ukkaşoğlu Ta;hir asıl 

adı Mehmed Zorarllibacrnrn ölüm cezasrna çarptı
rılmasına dair Başvekalet tezkeresi hakkında 
(3/ 322) 

25 - Gazi Antebip. Yahni mahallesinden Mu
harremoğlu şöhretli Allımedoğlu Bostancı Osman 
Eflatunun ölüm cezasrna çarptırılmasına dair 
BaşvekaJet tezkeresi ılıakkında (3/479) 

26- Hakimler kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında kanun layiliasma dair (1/ 1097) 

27 - Halebii Hacı Mehmcdoğlu Abdo Devva
mn ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başvekfi .. 
let tezkeresi hakkında (3/468) 

28 - Hava saldırınalarına karşı passif ko
ruma hakkında kanun layihasına dair (1/ 1065) 

29 - Hizmetten ayrılan nafıa memur ve müs
tahdemlerinin yapamıyacakları işler hakkmda
ki 2428 sayılı kanunda yazılı «İmtiyazlı şirket
ler» tabirinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 
hakkında (3/444) 

30 - lnegölün Osmaniye köyünden Arifoğlu 
Cevdet Cavanın ölüm cezasına çarptırılınası hak
kında Başvekalet tezkeresine dair (3/401) 

31 - İzniğin Mesudiye köyünden Tufanoğlu 
Ahmed Turanın ölüm cezasına çarptırılınası 

hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/ 449) 

32 - Karaisalımn Mansuı·lu köyünden Ali 
kızı Ayşe Gelgetin ölüm cezasına çarptn·ılmasi 

hakkında BaşvekiUet t ezkeresine dair (3/ 402) 
33 - Kazanç vergisi haldundaki 2395 sayılı 

kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun layihası haklanda (1/ 1000) 

34- Kilisin Arzab köyündenMustafa oğlu Çı
nk Hasanın ölüm cezasına çarptırılması ılıakkın
da Başvekalet tezkeresine dair (3/276) 

4 - III - 1938 tarihinde 1036 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - VI - 1938 tarihinde 1057 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

27- VI - 1938 tarihinde 3501 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3502 sayılı kanun olarak 
kabul edilmi ştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 1052 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

17 - I - 1938 tarihinde 3328 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 1058 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

ll -V - 1938 tarihinde 1050 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

2 - V - 1938 tarihinde 10± 7 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

20- VI- 1938 tarihinde 3470 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10 - XI - 1937 tarihinde 1018 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 
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3'5 - Küçük Y ozgadm Karacahasan köyüru

den Muhaciroğlullarından Alioğlu Osman Akti:ı
şm ölüm cezasına çarptrrrlmasr hakkında Başve
ikalet tezkeresine dair (3/431) 

36 - Mahsuldar ve yabani ze~in ağaçları
nın aşılanması ve zeyıtin mahsullerinin iyileşti

riLmesi ihaıkikrnda kanun layihasma dair (1/808) 

37 - Maktu fiat üzerine satış mecburiyatine 
dair kanun .layihası hakkında (1/1084) 

3'8 - Maraşm Urçan köyünden Mehmed!oğlu 
Mustafa Kargmın. .ölüm cezasına çarptırı1masına 

dair Başvekıa.let te.zıkeresi hakkında (3/403) 

39- Matbualara eşya sarılmaması haklanda 
kanun layihasına dair ,(1/101~) 

40 - Meşhud suçlarm muhakeme usulüne 
dair 3005 . sayılı kanunun L nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 1/639, ceza muhakemeleri 
usulü kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si ihakkmda 1/1054 ve meşhud suçlarm muhaike
me usulü kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hak!kında 1/1055 sayılı kanun ID.yihalarr
na dair 

41- Mühendis ve mimarlık ha:kkmda kanun 
layİılıasma dair (1/).041) 

42 - Nalband mektebleri ve nalbandlık sa
natı hakkında kanun layihasma dair (1/124) 

43- Noter kanunu layihası ve askeri ve mül
ki tekaüd kanununun 65 nci maddesi hükmü
nün noterierin vazifesine nihayet verme işinde 

de cari olub olmadığının tefsiri hakkında Baş-

29 - l!V - 1938 .tarihinde '1046. sayılı -karar olaralk 
kabul edilmiştir. 

4 - III - 1938 tarihinde Ziraat encümenine. 

. - - .--.-
~4 - VI - J.938 tarihinde 3489 sayılı ıkan un ·ola-
rak bbul edilıniştir. 

7 - III - 1938 tarihinde 1037 sayılı karara ola
rak kabul edi~ştir. 

·-
28 - VI - 1938 tarihinde 3517 sayılı kanun .ola-
rak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3498 · s~j;yılı kanun .ola
rak kabul edilmiştir. 

-- --
17 - VI - 1938 tarihinde 3458 sayılı kanun ola".. 
rak kabul edilmiştir. 

8 - XII - 1937 ·tarihinde 3277 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

:vekalet tezkeresine dair (1/800, 3/115) 15- VI- 1938 tarihinde 3456 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

44 - Ordunun Nenelü köyünden Hüsnüoğ
lu Mehmed Karahavzanın ölüm cezasına çarp
trr.ılması hakkında :Başvekalet tezkeresine dair 
(3/501) 3- VI -1938 tarihinde 1053 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 

45 - Ödünç para verme işleri hakkındaki 
22,79 say.ih kanuna ek kanun layihasma dair 
(1/950) 25- V- 1938 tarihinde 3399 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
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46 - Sigorta şirketlerinin teftiş ve muraka

besi hakkındaki 1149 sayılı kanunun bazı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler 
ilavesine dair kanun layihası hakkında (1/ 966) 

4 7 - Tunceli vilayeti halkından olu b da nü
fus ve askerlik kanuniarına göre kendilerine 
verİlınesi laznngelen bazı cezalarm affine ve 
nüfus yazımı ile askerlik işlerine dair olan 
2887 sayılı kanuna bir madde ilavesi ve 1, 3 ve 
4 ncü maddelerinin tadili hakkında kanun layi-

20 - V - 1938 tarihinde 3392 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

hasına dair (1/ 910) 14 - I- 1938 tarihinde 3323 sayılı kanun olarak 

48 - Türk ceza kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun layİlıasma 

kabul edilmiştir. 

dair (1/ 1066) 29- VI- 1938 tarihinde 3531 sayılı ·kanun ·ola
.rak kabul edilmiştir. 

119 - Tür kanunu medenisinin 88 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun layİlıası hak-
kında (1/ 1084) 15- VI- ı193-8 tariliinde 3453 -sayılı ·kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
50 ---:- Tütün ve tütün inhisarı haklanda ka-

nun layihasına dair (l/48) 10- VI- ·1938 tarihinde 31:1:37 . sayılı 'kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

51 - Umumi, mülhı:..k ve hususi bütçelerle 
idare edilen daireler arasındaki ihtilaflarm tah
kim yolu ile halli hakkında kanun layİlıasma 
dair (1/ 1035) 29- VI- 1938 tarihinde 3533 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
52- Uşağm Hamidiye mahallesinden lVIazak

oğullarından Mustafaoğlu Memedin ölüm cezası
na çarptırılınası hakkında Başvekalet tezkeresi-
ne dair (3/ 278) 10- XI- 1937 tarihinde 1019 sayılı karar ola

rak kabul edilmiştir. 
53 - Yabancılarm Türkiyede ikamet ve se

ya hatleri hakkında kanun layihasına dair 
(1/809) 29- Vıl- 1938 tarihinde 3529 sayılı kanun ola

-rak kabul edilmiştir. 

54 - Yenişehirin Ulupınar köyünden Büs
menoğullarından Mustafaoğlu İbrahim Türkün 
ölüm cezasına çarptırılmasma dair Başvekalet 
tezkeresi hakkında (3/ 405) 9- nı- 1938 tarihinde 1039 sayılı kanun ola

rak ı ka:bul edilmiştir. 

55 - Yüksek mühendis ve teknik okulları me
zunlaL'mm mecburi hizmetlerine dair kanun la-
yihası hakkında (1/ 1042) 20- VI- 1938 tarihinde 3467 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

56 - Yüzbaşı Ziya Yıldırım Belentepenin 
mahkum olduğu cezanın affi hakkında (5/69) 29- VI- 1938 tarihinde 3532 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
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57 - Ziraat bankası kanununun 25 ve zirai 

kredi kooperatifleri kanununun 10 ncu maddele
rinin icra ve 1flas kanununun 47 nci roaddesile 
ilga edilmiş olub olmadığının tayini hakkında 
Başvekalet tezkeresine dair (3/119) Bu husustaki mazbata ll - IV - 1938 tarihinde 

kabul edilmiştir. 

Arzuhal encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Denizli mebusu Necib Ali Küçükanın, 

Arzuhal encümeninin 7 - VI - 1937 tarihli hal'ta
lık karar cetvelindeki 969 sayılı kararının Umu
mi Heyette müzkeresine dair takriri hakkında 

(4/53) 

2 - Manisa mebusu Refik !ncenin, Arzuhal 
encümeninin 24 - XI - 1937 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 1099 sayılı kararın Umumi He-

Bu husustaki mazbat 20 - XII - 1937 tarihinde 
Kaıbul edilımiştir, 

yette müzakeresine dair takriri hakkında (4/61) Bu husustaki "mazbat 7- III- 1938 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

3 - Seyıhan mebusu General Naci Eldenizin, 
Arzuhal encümeninin 22 -XII- 1937 tarihli haf
talık karar cetv€lindeki 1122 sayılı kararın Umu
mi Heyette müzakeresine dair takriri hakkında 
(4/65) Bu husustaki mazıbata 16 - III - 1938 tarihinde 

4 - Yozgad mebusu Emin Dramanın, Arzu
hal encümeninin 13 - IV - 1936 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 253 sayılı kararın Umumi He
yette müzakeresine dair takriri hakkında (4/22) 

5 - Yozgad mebusu Emin Dramarun, Arzu
hal encümeninin 8 - VI - 1937 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 1003 sayılı kararın Umumi He
yette müzakeresine dair takriri haklanda (4/59) 

6 - Yozgad mebusu Emin Dramnın, Arzu
hal encümeninin 8 - VI - 1937 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 1033 sayılı kararının Umumi He-

okunmuştur. 

20 - IV - 1938 tarihinde 1042 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

Bu husustaki mazbata 24 -XII - 1937 tarihinde 
kaıbul edilmiştir. 

yette müzakeresine dair takriri ha:kkında (4/60) Bu ihusustaki mazbata 20 - XII - 1937 tarihinde 
kabul edilmiştir. 
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Bütçe encümeninden gelen mazbatala.r 

1 - Adiiye harç tarifesi kanununa ek noter 
harç tarifesi kanunu layihasrna dair (1/799) 

2 - Adiiye vekaleti Cezaevleri umum müdür
lüğünün vazife ve teşkilatı hakkında kanun la
yihasrna dair (1/1090) 

3 - Adiiye vekaleti teşkilat ve kadrolarmda 
yapılacak değişiklik hakkında kanun la.yihasma 
dair (1/1006) 

4 - Ankara şehri otomatik telefon kanunu
nun 7 nci maddesini değiştiren 1366 sayılı kanu
na ek kanun Jayihası hakkında (1/946) 

5 - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü hakkm
daki 2291 sayılı kanunun 19 ncu maddesinin 

tefsirine dair Başvekalet tezkeresi hakkında 

(3/358) 

6 - Arazi ve bina vergilerile binalardan alı
nacak iktisadi bulıran vergisinin vilayet hususi 
idarelerine devri hakkındaki 2871 sayılı kanuna 
bir madde ilavesine dair kanun layihası hakkm
da (1/725) 

7 - Askeri fabrikalar harb sanayi lutaları 
erlerine verilecek yevmiye hakkında kanun layi
hasına dair (lj775) 

8 - Askeri hastander için yemştiriecek has
ıtabalacı hemşireler hakkında kamın layiliasma 
dair (1/988) 

9 - Askeri tayinat ve yem kanuırıuna ıek ıka

nuırı layihası haklanda (1/908) 

10 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 3 
ncü maddesinin subay ve askeri memurlar hak
kmdaki fıkralarnun değiştirilmesine dair kanun 

24 - VI - 1938 tarihinde 3494 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3500 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3408 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Redeli hakkındaki mazbata 3 - VI - 1938 tari
hinde kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 228 sayılı tefsir ola
rak kabul edilmiştir . 

8 - XII - 1937 tarihinde 3279 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - XII - 1937 tarihinde 3289 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1938 ;tarihinde 3433 sayılr kanun ola
raıle kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 ;tarihinde 3310 sayılı kanun ola
rak ka:bul edilmiştir. 

layiliası hakkında (1/853) 13- IV- 1938 tarihinde 3360 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll - Askeri ve mülki tekai:id kanununun 18 
nci maddesinin değiştirilmesi haklanda kanun 
layihasrna dair (1/37) 3 - I - 1938 tarihinde 3297 sayılr kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
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12 - Askeri ve mülki t ekaüd kanununun 23 

ncü maddesinin tefsiri hakkında • Başvekalet tez-
keresine dair (3/256) 29- XII- ı937 tarihinde ı022 sayılı karar ola

rak kabul edilmiştir. 
ıs - Askeri ve mülki tekaüd, kanununun 26 

ve 43 ncü maddelerinin tefsiri hakkında Başve-

kiilet tezkeresine dair (3/23ı) 8- IV- ı938· tarihinde ıOH sayılr karar ola
rak kabul edilmiştir•. 

l4ı - Askeri ve mülki· tekaüd kanununun 48 
nci maddesinin tadili hakkında kanun layİha-
sına dair (ı/9ı2) 2ı- III- ı938 tariliinde 3337 sayılı kanun ola

rak· kabnl edilmiştir. 
ı5 ·- Askel'irv.e mülki tekaüd kanununun 58 

nci maddesinin tefsirine dair Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası hakkında (5/42) 14- I- 1938 tariliinde 227 sayılı tefsir olarak 

kabul edilmiştir. 
ı6 ·- Askert ve mülki. teltaüd kanununun 66 

ncı maddesine · bir fıkra ilavesi hakkında ka
nun layillasına dair (1/ 854) 

17 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 69 
nou maddesine bir fıkra ilav-esine dail' kanun 
layihası hakkında (1/726) 

18 - Bakımı işletmeye devredilen hatlarm 
ikmali nevakısı için ı937 mali yılında Devlet 
demiryolları v limanları işletme umum müdür
lüğüne verilecek mebaliğ •hakkında kanun l&yiha
sma dair (1/9ı9) 

19 - Balya - Karaaydın madenieri kiralama 
ve - işletme şirketinin getireceği mayi madeni mah
rukatın gümrük ve muamele resminden istis
nasına dair olan 2781 sayılı kanun hükmünün 
1940 mali yılı sonuna kadar uzatılınası haklunda 
kanun lay.ihasına dair· (1/ı093) 

20- Bazımaden hurdalarmın dışarı çıkarıl

masının Y,asak edilmesi ve satın alınması hak
kında kanun layiliasma dair (1/668) 

21 - 1513 ve 459 sayılı kanunlara göre ta
hakkuk etmiş borçlarla 193ı mali senesi ni
hayetine kadar olan tahsisatsız borçlarm su
reti tediyesi hakkında kanun layihasma dair 
(ı/727) 

22 - ı932 yılı muvazenei umumiye kanunu
nun 2ı nci maddesinin tefsirine dair Başvekalet 

ı 7 - :XII - ı937 tarihinde 3285 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ı 7 - XII - ı937 tarihinde 3286 sayılı kanun ola
rak kabul eö.ilıniştir. · 

14- I- ı938 tarihinde 3311 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 352ı sayılı kanun. olarak 
kabul edilmiştir. 

17 - XII - ı937 tarihinde 3284 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24 - VI - ı938 tarihinde 3495 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

tezkeresi hakkında (3/74) 27- IV- ı938 tarihinde ı045 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 
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23 - 1937 mali yılı muvazenei umumiye ka

nununa bağlı (N) işaretli cetvelin değiştirilmesi 
hakkında 1/ 920, 1937 mali yılı muvazenei urou
miye kanununa dahil bütçelerden bazılarında 

değişiklik yapılmasına dair 1/ 929, Gümrük ve 
inhisarlar vekaleti 1937 mali yılı bütçesinde 
19 250 liralık mürrakale yapılmasına dair 1/ 935 
sayılı kanun layihalarile İdare Heyetinin, Di
vanı muhasebat 1937 yılı bütçesinde 3 500 lira
ı !k mürrakale yapılmasına dair 2/ 61 sayılr kanun 
teklifi hakkında 14- I- 1938 tarihinde 3315 sayılr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
24 - 1937 mal! yılı muvazenei umumiye 

kanununa dahil bazı daire bütçelerinde değ·işik

lik yapılmasına dair 1/906, Milli Müdafaa veka
leti ile Düyunu umumiye 1937 mali yılı bütçe
lerinde 150 000 liralık mürrakale yapılmasına 

dair 1/ 907 sayılr kanun layihalarile İdare He
yetinin, Büyük Millet Meclisi 1937 yılı bütçesi
ne 26 202 liralık tahsisat konulmasına dair 
2/ 58 sayılı kanun teklifi hakkında 1 - XII - 1937 tarihinde 3273 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
25 - 1938 mali yılı muvazenei umumiye ka

nunu layihası hakkında (1/938) 

26 - 1341 yılı muvazenei umumiye kanunu
nun 37 ve 1932 yılı muvazenei umumiye kanu
mınun 23 ncü maddeleri yerine kaim kanun la
yihası hakkrda (1/1059) 

27 - 1334 - 1918 dahili istikrat za1hvillerinin 
1938 ikramiyeli tahvillerile ve 1933 türk borcu 
tahvillerinin de dahili istikraz tahvmerile müba
delesine dair kanun layiliası hakkında (1/921) 

28 - Birinci, üçüncü ve dördüncü umUilll.İ 

müfettişliklerle müşavirliklerinin teşkilat kadro
ları hakkındaki 286i:J sayılr kanuna ek kanun la-

27 _ V - 1938 tarihinde 3405 sayılı kanuna ola
rak kabul edilmiştir. 

13 - VI - 1938 tarihinde 3441, 3442 ve 3443 sa
yılı kanun olarak kabul ~dilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3322 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

yihasına dair (1/1060) 24 - VI - 1938 tariılıinde 3484 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29 - Dahiliye vekaleti kadrolarında bazı de
ğişiklik yapılmasma dair kanun layihasr hakkın
da (1/995) 

30 - Dahiliye vekal,eti merkez ,teşkilat ve va
zifeleri hakkındaki !kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve kanuna bazı hükümler ilave
sine dair olan 3046 sayılr kanunun 3 ncü mad
desinin tadili hakkında ikanun layİlıasma dair 

(1/996) 
ı ,, .• 

.: l~.~_t 

30 -V- 1938 tarihinde 3409 sayılr kanun olarak 
hbul edilmiştir. 

30 -V - 1938 tarihinde 3406 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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31 - Damga resmi kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 

hükümler eklenmesi hakkında kanun layİhasile 
Giresun mebusu Ha·kkr Tarık Usun, damga resmi 
kanununun ll nci maddesindeki resim cetvelinin 
68, 71 v·e 72 sayılarında değişiklik yapılmasma 
dair kanun teklifi hakkında (1/1062, 2/40) 

32 - Denizaltı sınıfı :mensublarma verilecek: 
zamlar ve tazminler hakkında kanun layihasma 
dair (1/ll06) 

33 - Denizbank kanunu layİlıasma dair 
(1/847) 

~ 

34 - Denizli mebusu Necib Ali Küçükanrn, 
gümrük tarife kanununa bağlı tıarifenin 351 nci 
pozisyonunun değiştirilmesi ha1~:kında kanun tek
lifine dair (2/29) 

-
35- Denizli mebusu Yusuf Başkayanm, as-

keri ve mülki tekaüd kanununa bazı hükümler 
eklenmesine dair olan 3028 numaralı kanuna ek 
kanun teklifi hakkında (Z/48) 

36 - Devlet demiryolları bir kısım inşaat iş! 
lerinin sureti idaresine ve demiryolları inşaat 

mukavelelerinden nıümlbais gümrük r esmile di
ğer vergilerin mahsu'buna dair kanun layihası 

haklanda (1/ 732) 

37 - Devlet demiryollarının ihtiyacı olan 
ıınuharrik ve müteharrik edevatm sipariışi için 
16 000 ·000 liraya kadar taahhüd yapılmasma da
ir olan 324 7 sayılr kanunun 1 nci maddesini de
ğiştiren kanun layihası haklanda (1/ 922) 

38 - Devlet demh·yolları ve limanları işlet

me idaresinden ayrılark Nafıa vekaletine bağ
lanan inşaat dairesinin ıbu ayrılmadan doğan va
ziyetinin tesbiti ıha:klanda kanun layihasrna dair 
(1/1079) 

39 - Devlet demiryolları ve limanları işlet

me umum müdürlüğü 1937 mali yılı bütçesine 
1 326 000 lira munzam tahsisat verilmesi hak
kında kanun layihasma dair (1/997) 

22 -VI - 1938 tarihinde 34 78 sayılr kanun olarak 
1-.abul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3486 sayılr kanun olarak 
olarak kabul edilmiştir. • 

27.- XII - 1937 tarihinde 3295 sayılr kanun ola
rak ıkabul edilmiştir. 

15- XII- 1937 tarihinde 3283 sayılr kanun ola
rak k.abul edilmiştir. 

Bu husustaki Maliye i:lncümeni mazbatası 

ll - IV - 1938 tarihinde kabuJ edilmiŞştir. 

25 - V - 1938 tarihinde 3398 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3319 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3487 sayılr kanun olark 
kabuJ edilmiştir. 

27- IV- 1938 tarihinde 3377 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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40 - Devlrt demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğü 1938 yılı ıbütçe kanunu layi
lıası hakkında (1/939) 

41 -Devlet demiryolları ve limanları teşkilat 
ve vazaifine dair olan 1042 sayılr kanunun 32 nci 
maddesinin tadili haklanda kanun layihasına 
dair (1/1096) 

42 - Devlet demiryolları ve limanları umu
mi idaresinin teşkilat ve vazifelerine dair olan 
1042 sayılı kanunun 25 nci maddesinin tadili 
ılıaklanda kanun layiliasma dair (1/825) 

43 - Devlete aid bir kısım binalar satış be
dellerile resmi daireler yapılınası hakkındaki 
kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ilavesine dair 
kanun layilıası hakkında (1/730) 

44 - Devlete aicl icareteynli ve mukataalı 
gayrimenkullerin kıymetlerndirilmesi hakkmda 
kanun layihasına dair (1/ 1007) 

45 - Devlet havayolları uınum müdürlüğü 

teşkilatı hakkkrncla kanun layihasına dair (1/ 102-!) 

46 - Devlet hesabiarında liranın esas ittihaz 
edilmesi hakkında kanun layiliasma dair (1/ 731) 

47 -Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 1452 sayılr kanuna bağlı 

cetvelin Maarif vekaleti krsmmcla değişiklik ya
pılması haldan da kanun layilıasına dair ( 1/ 1063) 

48 - Devlet memurları aylıklarının tevhicl 
ve teadülüne dair olan 1452 sayılr kanuna bağlı 
cetvelin Milli Müdafaa vekaleti krsımna askeri 
hastabalncı hemşirelerin ilaYesi hakkında ka
nun layillasına dair (1/ 989) 

49 - Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 1452 sayılr kanunun U ncü 
maddesine müzeyycl kanun layihası hakkında 

20 - V - 1938 tarihinele 3394 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22- VI- 1938 tarihinde 3474 sayılr kanun olarak 
kabul edilmh5tir. 

15 - XII - 1937 tarihinde 3282 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 - XII - 1937 tarihinde 3276 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 - VI - 1938 tarihinde 3450 sayılr kanun olarak 
kabıli edilmiştir. 

3 - VI - 1938 tarihinde 3424 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24 - XII - 1937 tarihinde 3290 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1938 tarihinde 3429 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22- VI- 1938 tarihinde 3475 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

(1/733) 18- V- 1938 tarihinde 3391 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

50 - Devlet meteoroloji işleri umum mü
dürlüğü hizmetlerinde tmllamlmak üzere satın 

alınacak telsiz muhabere ve dinleme alet ve ci-
hazları için 300 000 liralık taahhüde girişilmesi 4- V -1938 tarihinde 3381 sayılr kanun olarak 

hakkında kanun layiliasma dair (1/ 998) kabul edilmi:-:tir. 
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51 - Devlet müesseselerile Türkler veya 

Türk sermayesile müteşekkil şirketler tarafın

dan satın alınan buharlı gemilerle memlekette 
yapılan mürnasilleri ıçın getirilecek eşyanın 

gümrük resminden istisnasına dair olan 3044 
sayılı kanunun bazı hükümlerinin değiştirilme-

si hakkında kanun layillasına dair (1/897) 21- III- 1938 tarihinde 3339 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

52 - Devlet tarafından kurulacak demir ve 
çelik fabrikalarımn haiz olacakları muafiyetler 
haklanda kanun layihasrna dair (1/1075) 28- VI- 1938 tarihinde 3522 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

53 - Devlet ziraat işletmeleri kaurumu teş-
kiline dair kanun layihası hakkında (1/923) 7- I- 1938 tarihinde 3308 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
54 - Ecuebi memleketlerden idhal edilecek 

yirmi bin ton kok kömürünün gümrük resmi
nin tenzili hakkında 1/948 ve bazı pamuklu 
mensucat gümrük resminden yapılan tenzila
trn tasdikı haklanda 1/972 sayılı kanun layİha

larile Etibank tarafından idhal edilecek olan 
3 bin ton kükürde münhasır olmak üzere giinı

rük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salahi
yete istinaden indirildiğİnden keyfiyetin tasdiki 
hakkında 3/ 499 sayılı Başvekalet tezkeresine 
dair 

55 - 57 918 000 lira fevkalade tahsisat ve
rilmesi haklanda kanun layİlıasma dair (1/ 1058) 

56 - Emniyet teşkilat kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun layİha-

29 - VI - 1938 tarihinde 3528 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3420 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

sına dair (1/ 1048) 15- VI- 1938 tarihinde 3452 sayılı kanun ola
rak kabul edilıııiştir. 

57 - Fenerler idaresine verilecek tazmiııat 
karşılığının sureti temini ve Hazinenin ortak
lığı bulunan şirketlere aid hisse senedieri satın 
alınınası hakkında kanun layihasına dair 
(1/924) 

58 - Ga:zete ve me<mıualarm basılmasındıa kul-
1am1an kağıdlar ıucuzla.tıldığından 2294 sayı

lı kanunun 3 lllCÜ maddesine görıe keyfiyetin ıtas
dikırua daıir 3/339, Gümrük arifesinim (328 A 
ve B) nuımaıralarına giren mekteb ikiıtalblarmm ta
b ma ımalısus maıtba:a kağıdlarma ımevzu gümrük 
resmi 2294 sayılı ·kanunun verdiği salahiyetıe is
tinıaıden indmdiğirnıden keyfiyetin tasd.ili hak
ikmda 3/363, kömür yakarn vesait beynelmilel ser
gisinde teşhir edilmek üzere getirilen ve üzerle-

3 - I - 1938 tarihinde 3302 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir 
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rinde !irma damgası :bulunan muhtelif madde
lerden mamul eşyay;a aid gümrük ı~esıni 2294 sa
yılı kan'Uillun ver.diği salfulıiyete istinaden indiril
diğiın,den keyfiy.etin <tasdikı ha.kkmda 3/366, 
küp şeker ambalajmda kullanılmak üzre dı
şarıdan getirilmesİl:l!e zaru:ret hasıl olaın sandık
lık kerestelı·in gÜ!mrüık: resmıi 2294 sa'yılı kanu
nıını V'erdiği salahiyete istinaden indirildiğİnden 

keyfiyetin tasdiki hakkında 3/370, Matbuat 
umum müdürlüğü tarafından Almanyada bastı

rılan albümlere aid gümrük resmi 2294 sayılr 
kanunun verdiği salahiyete istinaden indirildi
ğinden keyfiyetin tasdikı hakkında 3/397, Or
man çiftliği bira fabrikası tarafından getirilecek 
ı 000 000 aded bira şişesine munhasır olmak 
üzer,e gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdi
ği salahiyete istinaden indirildiğİnden keyfiye
tin tasdiki hakkında 3/398, Orman .çiftliği bira 
fabrikası tarafından getirilecek ı 000 000 aded 
bira şişesine munhasır olmak üzere kabul edilen 
gümrük resmi tenzilatının, fazla olarak gönderi
len ı8 463 aded şişe için de gümrük resmi 2294 
sayılı kanumuı verdiği salahiyete istinaden indi
rildiğİnden keyfiyetin tasdikı hakkında 3/435, 
ve hariçten idhal edilecek şekerin gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden 
indirildiğİnden keyfiyetin tasdikı hakkında 

3/437 sayılı J3aşvekalet tezkeresine dair 

59 - Genel i~halat rejimi kararnamesine 
bağlı listelerde yazılı bir kısım eşyanın güm
rük resminde 2294 sayılı kanuna istinaden 
zam ve tenzil yapıldığından keyfiyetin tasdiki 
hakkında J3aşvekalet tezkeresine dair (3/438) 

60 - Gümrük memurlarmdan bazılarına ve
rilecek yem bedeli ve yemeklik hakkındaki ı6ı5 
sayılı kanuna ek kanun layihasma dair (ı/724) 

61 - Gümrük tarife kanununun 6 ncı mad
desinin 1 numaralı bendinin son fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kamuı H1y~hasına dair 

r, 

25 - IV - ı938 tarihinde 3373 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - VI - ı938 tarihinde 3496 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

5 - I - ı938 tarihinde 3303 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

(1/963) 20 - IV - 1938 tarihinde 3369 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

62 - Güımrük tarifesi kanununa bağlı tarife
nin 216 numarasında değişiklik yapılmasma dair 
kanun layihasr hakkında cı;ı067) 27 - VI - 1938 tarihinde 3506 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
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63 - Gümrük tarifesi kanununun 281 nci po

zisyonunun altına bir p<ızisyon ilavesi hakkında 
kanun layiliasma dair (1/1012) 

-
64 - Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 

369 ve 370 nci madedsinıe giren ipliklcre mev
zu gümrük r rsmi 2294 sayılr kanuntın verdiği 

sa~whiyıete istinaden indirildiğİnden keyfiyetin 
tasdiki haklanda 3/ 283, Gümrük tarifesinin 
366, 367, ::68, 369 ve 370 nci maddelerine 
giren ipli:klere mevzu gümrük resmi 2294 sayılı 
ıkanunun verdiği salahiyete istinaden indiril
diğİnden keyfİyıetin ıtasdikı hakkında (3/ 318) 
ve Gümrük tarifesinin (464 A) numarasına gi
ren ç~mentoya mevızu güml'iik resminden 2294 
sayılı kanunun verdiği salab.iyete istinaden ya
pılan tenzila;tın tasdiki hakkında 3/ 519 sayılı 
B~vekalet tezkarelerine dair 

65 - Güımrük tarifesi :kanununun 513 ncu po
zisyonuna bir ihtar ilavesi hakkında ikianun la
yihasma dair (1/1011) 

66 - Gümrük ve inhisarlar vekaJetince 1938 
yılına geçici ıtaahhüde girişilmesi hakkında kianun 
lı3.yihasma dair (1/1088) 

67 - Hariciye vekaleti 1937 mali yılı büt
çesinde 3 836 liralık münakale yapılması hak
kında ·1/1064 sayılı kanun layihasile İdare he
yetinin, Büyük Millet Meclisi 1937 mali yılı büt
çesine 8 400 liralık tahsisat konulmasına dair 
2/74 sayılı kanun teklifi hakkında 

68 - Hariciye veka.leti teşkilatı hakkındaki 

2223 sayılı kanuna ek kanun layiliasma dair 
(1/932) 

69- Hava kuvvetleri için 21 5000 000 liralık 
taahhüde girişilmesi hakkındaki 2881 sayılı ka
nuna ek kanun layihasma dair (1/ 930) 

70 - Hava saldırınalarına karşı passif ko
ruma hakkında kanun lô,yihasına dair (1/ 1065) 

71 - Hava sınrfr mensublarma verilecek 
zamlar ve tazminler hakkında kanun layiliasma 
dair (1/1098) 

17 - VI - 1938 tarihinde 3465 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

5 - I - 1938 Tarihinde 330'5 sayılı kanun olara:k 
kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde kabul edilmiştir. 

13 - VI - 1938 ·tarihinde 3449 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3416 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14- I- 1938 tarihinde 3312 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14- I- 1938 tarihinde 3320 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir, 

27 - VI - 1938 tarihinde 3502 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3485 sayılı kanun olara 
kabul edilmiştir. 
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72 - Havayolları Devlet işl etme idaresinin 
1938 mali yılı bütçe kanunu layiliası hakkında 

(1/940) 

73 - Hudud ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğü 1938 mali yılı bütçe kammu layihasr 
hakkında (1/ 941) 

74 - İcar ve isticar kontratalarile ferağ ve 
intikal ilmühaberlerinin ve nüfus ve hüviyet cüz
danlarrnm Ibedel mukabilinde satılması ılıakkında 
kanun layiilıasına dair (1/735) 

75 - İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1937 yılı bütçesinde 31 502 liralık münakale ya
pılmasına dair 2/ 67 ve Divanr muhasebat 1937 
mali yılı :bütçesinde 800 liralık mürrakale yaprJ-

30 - V - 1938 tarihinde 3418 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

13- V- 1938 tarihinde 3385 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1938 tarihinde 3356 sayılı kanun olarak 
kabul €dilıniştir; 

masına dair 2/ 69 sayılı kanun teklifleri haklanda 25 - IV- 1938 tarihinde 3372 sayılı kanun olarak 
ka:bul edilmiştir. 

76 - İdare H eyetinin, Divanı muhaseıbat teş

Jdlatı hakkında kanun teklifine dair (2/71) 

77 - İdare H eyetinin, 3090 numaralı kanu
mm ibirinci roaddesile verilen taahhüd salahiyeti
nin arttırılması hakkında kanun teklifine dair 
(2/ 72) 

78 - İki kaza teşkiline dair 1/ 999 ve I sparta 
vilayeti dahilinde Sütçüler adı ile bir kaza ku
rulmasına dair 1/ 1008 sayılı kanun layİhaları 

haklanda 

79 - İlk ve o~·ta tedrisat mualliınlerinin terfi 
ve tecziyeleri ılıakkındaki 1702 sayılı kanunun 
1 nci maddelerine birer frkra eldenmesine dair 
kanun layihası hakkında (1/ 860) 

80 - İngiltere HükUmetile imza edilen mu
zeyyel kliring anlaşması ve teslihat kredi anlaş
masile Export kredi garanti departman ile im
za olunan anlaşmanın tasdikr hakkında kamın 

layihasma dair (1/ 1113) 

81 - !nhisarların idaresi hakkındaki 1660 sa
yılı kanuna ek kanun laythasına dair (1/ 1025) 

82 - !nhisarlar umum müdürlüğü 1937 mali 
yılı bütçesinde 33 500 liralık mürrakale yapılma
sma dair kanun layihası hakkında (1/ 969) 

25 - V - 1938 tarihinde 3397 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir~ 

25 - V - 1938 tarihinde 3403 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - V - 1938 tariılıinde 3398 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3313 sayılı kanun olanak 
kabul edilmiştir. 

28 - VI- 1938 tarihinde 3525 sayılı kanun olaı:ak 
kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3421 sayılı kanun olamk 
kabul edilmiştir. 

30 - III - 1938 tarihinde 3348 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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83 - lnıhisarlar umum müdürlüğü 1938 yılı 
Bütçe kanunu layihası hakkında (1/942) 

84 - İnhisarlar umum müdürlüğü t~kaüd 
sandığı hakkındaki 2921 sayılı kanunun 7 nci 
roadesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi hak
kında (3/325) 

85 - !spençiyar1 ve trbb1 mıiistahzarlar ka
nununun 16 nm maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun layihasma dair (1/829) 

86 - lspe;çiyar1 ve tıbbi mü~tahzarlar !kanu
nunun 18 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
mezkılr kanunun 16 ncı maddesini değiştiren 

3304 sayılı kanun ile 17 nci maddesinin kaldml
maısı:na dair kanun layihası hakkında (1/975) 

87 - !stanbul elektrik şirketi imtiyazile tesi
satının satın almmasma, dair olan mukavelenin 
tasdiki hakkmda kanun layiliasma dair (1/ 1108) 

88 - İstanıbul elektrik işleri umum müdürlü
ğü teşkilat ve işletmesi hakkında kanun layihası
na dair (1/1109) 

89 - !stanbul T~amvay şirketinden alınan 
paralarm !stanbul şehri imarma tahsisine dair 
kanun layiliası hakkında (1/933) 

90 - !stiklal harbi malullerine verilecek para 
mükafatı h~hlnnda kanun layihasma dair 

(1/1013) 

91 - !sveç gurupundan almacak paranın 
1936 ıınali yıı:lı Nafıa vemleti bütçesine tahsisaıt 
ikayid ve sarfma dıair olan 3024 sayılı kanuna ek 
kanun layihası hakkında (1/949) 

92 - İzmir telefon tesisatrnm satın alınması

na dair Hükfı.metle Şirket arasında aktedilen 
mukavelenin tasdiki hllikkmda kanun layihasrna 
dair (1/976) 

93 - İ2illlir telefon tesisatmın teseliüro ve iş
letme muamelelerine dair kanun layihası h'a:kkm
da (1/1068) 

~ -- --- --
11 - V - 1938 tarihinde 3384 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

7 - I - 1938 tarihinde 1024 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

5 - I - 1938 tarihinde 3304 sayılı ikanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25 - V - 1938 tarihinde 3402 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - VI - 1938 tarihinde 3480 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - VI - 193Q tarihinde 3481 sayılı kanun ola
rilik kabul edilmiştir. 

17 - I - 1938 tarihinde 3333 sayıli kanun olarak 
!kabul edilmiştir. 

. 
8 - VI - 1938 tarihinde 3432 sayılı kanun ola. 
r&k kabul edilmiştir. 

28 - III - 1938 tarihinde 3346 sayılı kanun ola
rak ka;bul edilmiştir. 

25 - IiV - 1938 tarihinde 3375 sayılı kanun ola
rak kabul ıedilmiştir. 

24 - VI - 1938 rtarihinde 3488 sayılı kanun ola
rak kabul ıedilmiştir. 
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94 - Kaçakcılığın men ve takibi haldandaki 
kanunun 57 ve 60 ncı maddelerini değiştiren ve 
bu kanuna bir madde ekleyen 2550 sayılı kanu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra ilavesine dair 
kanun layiliası hakkında (1/736) 17- I- 1938 tarihinde 3327 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

95 - Kazanç vergisi haklundaki 2395 sayılr 

kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun layihası hakkinda (1/ 1000) 

96 - Kaza valuflar memurlarile tahsildarlara 
ve fen memurlarına verilecek aidat, ücret ve 
yevmiyelere ve inşaat ve tamiratın mezuniyet de
recelerine dair 1/855 ve Valuflar umum müdür
lüğü teşkilat ve vezaifi hakkında 1/858 sayılı ka
nun layİhalarına dair 

97 - Kefalet kanununun 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun layihasşı hak
kında (1/1101) 

98 - Kültür bakanhğma bağlı Ertik okulla
rı mütedavil sermayesi haklunda kanun layiha
sına dair (1/983) 

99 - Kütahyüa mebusu Mehmed Somerin, 
askeri ve mülki tekaüd kanununa bazı hükümler 
eklenmesine dair olan 3028 sayılı kanunun birin
ci maddesinin tefsiri hakkında takririne dair 
(4/66) 

100 - Kütahya mebusu Mehmed Somer ve 
Naşid "lJ1uğun, muamele vergisi kanununun 2 nci 
maddesine bir fıkra eldenmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/76) 

101 - Maarif vekaleti merkez teşkilat ve vazi
feleri haklundaki 2287 sayılı kanuna bağlı (A) 
cetvrlinde değişiklik yapılmasına dair kanun la
yiıhasr ;hakkında (1/1026) 

102- Maaş kanununa müzeyyel kanun layi
hasr hakkında (1/737) 

103 - Maden nizamnamesile 608 sayılı kanu
nun ;bazı maddelerini değiştiren 2818 sayılı ka
nuna ek kanun layilıası thakkında (1/715) 

20 - VI - 1938 tarihinde 34 70 sayılı kanun olarak 
kabul edi!!rı.iştir. 

17 - VI - 1938 tarihinde 3461 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarilıinde 3503 sayılı kanun olarak 
kabıli edilmiştir. 

3 - VI - 1938 tarihinde 3423 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6 - VI - 1938 tarihinde 1055 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

22 - VI - 1938 tarihinde 3482 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 .tarihinde 3412 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Müzakeresine lüzum olmadığı hakkındaki maz
bata 3 - VI - 1938 tarihinde ka~bul edilmiştir. 

27 - XII - 1937 tarihinde 3293 sayılı kanun ola
rak kaıbul edilmiştir. 
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104 - Mahalli idar~ler teşkiline, vazife ve sa

lii:hiyetlerinin tayinine dair kanun layihasr hak
kında (1/ 892) 

105 - Ma;hrukat kanunu layihasrna dair 
(1/ 805) 

106. - Maliye vekaleti ve Düyunu urouruiye 
1937 mali yrlr bütçelerinde değişiklik yaprlmasr 
hakkmda kanun layihasma dair (1/1005) 

107 - Mat'buat umum müdürlüğü teşkilat ve 
vazifelerine dair olan kanuna bağlı cetvelin değiş
tirilmesi ihakkrnda kanun layiıhasma dair (1/ 831) 

108 - Memurin kanununun 84 ve 85 nci mad
delerine müzeyyel kanun layihasr hakkrnda 
(1/738) 

109 - Milli Müdafaa ihtiy;açlarr için taahhüde 
girişilmesi ,hakkrnda kanun layihasma dair 
(1/1040) 

110 - Milli Müdafaa vekaletince ecuebi 
memleketlere gönderilecek talebe masraflarrnrn 
1937 yrlr bütçesiniı:. 930 ncu faslmdan verilme
si hakimıda 1/967 ve 1937 mali yrlr muvazenei 
umumiyesine dahil bazr daire bütçelerine mun
zarn ve fevkalade tahsisat verilmesine ve bazr 
dair.e bütçelerinde değişiklik yapilmasına dair 

14 - I - 1938 tarihinde 3314 sayrlr kanun olarak 
ka;bul edilmiştir. 

22 -VI - 1938 tarihinde 3473 sayrlr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3376 sayrlr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

13 - IV - 1938 tarihinde 3361 sayrlr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - III - 1938 tarihinde 3335 sayrlr kanun ola
rak kabul edilmşitir 

20 - V - 1938 tarihinde 3395 sayrlr kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

1/968 sayrlr kanun layihalarr hakkrnda 30 - III - 1938 tarihinele 3349 sayrlı kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

lll- Muhasebei nınuruiye kanununa müzey
yel kanun layihasr h~ıkkmda (1/741) 

112 - Muhasebei \.mıumiye kanununun hazr 
hükümlerinin değiştirilmPRine dair kanun layi-

17 - I - 1938 tarihinde 3325 sayrlr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

hasr hakimıda (1/917) 24 - VI - 1938 taı·ihıııde 3497 sayrlr kanun ola
rak kabilıl edilmiştir. 

113 - Muhasebei urnuıniye kamuıunun 44 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun layihasr 
hakkrncla (1/931) 

114 - Muvazene v.ergisi kanununun bazr 
hükümlerinin değiştirilmesine ve müddetinin 
uzatilmasma dair kanun layihasr hakkında 

(1/985) 

14 - I - 1938 tarihinde 3321 sayrlr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 - V - 1938 tarihinele 3404 sayrlr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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115 - Müteaddid zevata hidematı vataniye 

tertibinden maaş tahsisi hakkındaki 649 sayılİ 

kanuna müzeyyel kanını layihasına dair (1/ 742) 24 -XII - 1937 tarihmde 3291 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll6 - Müze ve milli saraylardan almacak 
dohuliye ücreti hakkında kanun layihasma da-
ir (1/743) 1 _, ....o..ı.ı; 21 - III - 1938 tarihinde 3340 sayılı kanun ola-

ll 7 - M üze ve rasadhane teşkilat kanunu
nun 10 ncu maddesinin ikinci fıkrasının kaldı
rılması hakkında kanun layiliasma dair (1/ 1056) 

ll8 - Nafıa vekaletinin teşkilat ve vazife
lerine dair olan 2443 sayılı kanuna ek kanun 
layihası hakkında (1jll03) 

ll9 - Nalband mektebleri ve nalbandlık 
sanatı hakkında kanun la.yihasına dair (1/ 124) 

120 - Orman koruma teşkilat kamuıwıun 

14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun layihasına dair (1/1080)_ 

121 - Orman umurn müdürlüğ·ü teşkilatı 

halciandaki 3204 sayılı kanuna ek kanun layiha
sına dair (1/1077) 

122 - Ormran umum müdürlüğü 1937 mali 
yılı bütçesine 277 275 lira munzam tahsisat ko
nulmasına dair kanun layihası haklunda (1/ 980) 

123 - Orman umum müdürlüğü 1937 mali 
yılı bütçesinele 10 000 liralrk münakale yapıl

masma dair kanun layihası hakkında (1/ 926 ) 

124 - Orman umum müdürlüğü 1937 mali 
yılı bütçesinele mürrakale yapılması hakkında 

kanun layihasına dair (1/ 1010) 

125 - Orman umum müdürlüğü 1938 mali 
yılı bütçe kaiıunu layihası hakkında (1/ 943 ) 

126 - Orta okul öğretmenleri yeti.ştirmek 

maksadile Gazi terbiye enstitüsünde açılan kur
sa devam eden öğretmen okulu mezunları hak
kında kanun layihasına dair (1/ 87,6) 

rak kabul edilmiştir. 

17 - VI - 1'938 tarihinde 3459 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - VI - 1938 tarihinde 3476 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 - XII - 1937 tarihinde 3277 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3490 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

13 - VI - 1938 tarihinde 3445 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1938 tarihinde 3355 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1'938 tarihinde 3316 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 - V - 1938 tarihinde 3388 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1'938 tarihinde 3419 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 - III - 1938 tarihinde 3344 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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ı27 - Orta ta:hsil mekteblerinde yardımcı 

muallim çalrştrrıl!ma,sı haklandaki 2624 nunaralı 
kanunun ı nci maddesinde yazılı müddetin uza
tılınasma dair kanun layihası hakkında (ı/927) 

ı28 - Osmanlı bankası imtiyaz müddetinin 
t emdidi hakkındaki 2292 sayılı kanuna ek kanun 
layihasma dair (ı/964) 

ı29 - Oyun aletlerinden belediyelerce ve köy 
idarelerince alınacak resim hakkında kanun la
yihasma dair (ı;ıooı) 

ı30 - Oyun aletleri resmi 'hakkında kanun 
layihasma dair (ı/744) 

ı3ı - Ödünç para verme işleri haklundaki 
2279 sayılı kanuna ek kanun layiıhasma dair 
(ı/950) .... 

ı32 - Petrol kanununun ı nci maddesine ibir 
:fıkra ilavesi hakkında kanun layi'hasma dair 
(ı;ıo36) 

. ..... - - P-. -

ı33 - Posta, telgra:f ve telefon idaresi teşki
lat ve vazifelerine dair olan 2822 sayılı kanuna ek 
kanun layiliası hakkında (ı;ı028) 

ı34 - Posta, telgra:f ve telefon unnum müdür
lüğü ı937 mali yılı ılıütçesine 540 000 liralık tah
sisat verilmesine dair kanun layiliası hakkında 

(ıj936) 

ı35 - Posta, telgra:f ve telefon umum müdür
lüğü ı937 mali yılı bütçesinde 23 650 liralık mü
nakale yapılması hakkında kanun layi-hasına dair 
(ı;ıo27) 

ı36 - -Posta, te1gra:f ve telefon umum müdür
lüğü ı937 mali yılı bütçesine ı50 000 lira mun
~am tahsisat verilmesi ilıaklunda kanun layihasma 
dair (ı/992) , . : · 

138 - Resmi dairelerde elektrik tenviratmm 
taıhdidine dair kanun layiliası hakkında (ıj745) 

ı37 - Posta, telgra::f ve telefon umum müdür
lüğü 1938 yılı bütçe kanunu layiliası ilıaklunda 

(1/944) 

3 - I - ı!138 tariılıinde 3299 sayılı kanun olarak 
kabul ·edilmiştir. 

21 - III - ı938 tarihinde 334ı sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ıo - VI - ı938 tarihinde 3434 sayılı kanun ola
_ı:ak kaıbul edilmiştir. 

ı7 - I - ı938 tariılıinde 3330 sayılı kanun olarak 
kabul ediLmiştir. 

25 - V - ı938 tar~hinde 3399 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27 - VI - ı938 tarihinde 3504 sayılı kanun ola
rak bbul edilmiştir. 

6 - VI - ı938 tariılıinde 3426 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ı4 - I - ı938 tarihinde 33ı7 sayılı kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

ı6 - V - ı938 tarihinde 3389 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir, 

27 - IV - 1938 tarihinde 3378 sayılı· kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Müzakeresine lüzum oLmadığı haklundaki maz
bata 3 - VI - ı938 tarihinde kabul edilmiştir. 

30 - V - ı938 tarihinde 34ı7 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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139 - Pul ve kıymetli kağıd bayile:::-ile h1Eıla

ra verilecek beyiye aidatı hakkında kanun layilia
sma dair (1/986) 

140 -- Satılan kinin bedelinin Sıhhat ve içti
mai muavenet vekaJeti 1937 mali yılı bütçesine 
tahsisat kaydi hakkında 1/993, 1937 mali yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağl! bazı daire 
bütçelerinde değişiklik yapılınası hakkında 

1/1033, . Sıhhat ve içtimai muavenet veka1eti 
1937 mali yılı bütçesinde 18 000 liralık mürra
kale yapılmasına dair 1/1043, 1937 mali yılı 

muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçelerin 
bazılarmda değişiklik yapıb:ı.asr hakkında 

1/1044 sayılı kanun layihalarile İda:::-e Heyeti
nin, Büyük Millet Meclisi 1937 mali yılı bütçe
sine 7 000 lira munzam tahsisat konulmasına 

dair 2/73 sayılı kanun teklifi hakkında 

141 - Serbest meslek erbabmm 2751 sayılı 
kanun mucibince mesleki teşekküller veya bele
diye heyetleri tarafından tayin olunan snııf de
recelerine mükelleflerin ve varidat idaresinin 
itiraz edib P.demiyeceklerine dair Başvekalet tez
kcresi hakkında ( 3/25()) 

142 - Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 
sayılı kanuna ek kanun layİlıasma dair (1/ 1104) 

143 - Sıhhat ve i.çtimai muavenet vekaleti 
teşkilat ve memurin kanununa ek kanun Hlyihası 
hakkında (1/987) 

144 - Tapu kanununun muvakkat maddesin
deki «Muamelenin bitmesi» tabirinin tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/260) 

145- Tapu ve kadastro umum müdürlüğü, 

Hariciye vekaleti ve Milli Müdafaa vekaJeti de
niz kısmı 1937 mali yılı bütçelerinde 17 403 lira
lık münakale yapılmasma dair 1/951 ve 1937 
mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(D) cetvelinin Jandarma genel komutanlığı kıs
mma 3 şoför ilavesi hakkında 1j956 sayılı ka
mm layihalarma dair 

20 - VI - 1938 tarihinde 3468 sayılı kanun ola
rak kalbul edilmiştir. 

20 - V - 1938 tarihinde 3396 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27 - XII - 1937 tarihinde 1021 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3505 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - V - 1938 tarihinde 3380 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29 - XII - 1937 tarihinde 1023 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

21 - Ili - 1938 tarihinde 3338 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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146 - Tayyare resmi hakkındaki 2459 sa

yılı kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna yeniden bazı hükümleT eklerr
mesine dair kanun layihası hakkında (1/1002) 

147- Teşvikı sanayi kanununun 31 nci mad
desinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresine 
dair (3/307) 

148 - Ticaret mukavelesi ve modüs vivendi 
akdetmeyen Devletler ülkesinden Türkiyeye ya
pılacak idhalata memnuiyetler veya tahdid veya 
takyidler tatbikrna dair olan 2967 sayılı kanuna 
müzeyyel kanun layihası hakkında (1/1051) 

149 - Toprak mahsulleri ofisi kanunun la
yihasına dair (1/1038) 

150- Türk gayrimübadillerine tahsis edilen 
malların vergileri hakkında kanun layihasrna 
dair (1/863) 

151 - Türk gemi kurtarma anon~m şirketi 
teşkili hakkındaki 2070 sayılı kanunla müteşek
kil şirketin tasfiyesi ve imtiyaz mevzuunu teşkil 
eden hizmetlerin İktısad veka1etine bağlı hükmi 
şahsiyeti haiz bir idareye devri lıakkmda kanun 
layihasrna dair (1/763) 

152 - Türk Hava kurumu tarafından Milli 
Müdafaa vek3Jetince teberru edilen mebaliğin 
sureti sarfrna dair olan 1831 sayılı kanuna bir 
madde ilavesi hakkında kanıun layihasına dair 
(1/748) 

153 - Türk parasının kıymetiiri koruma ka
nununa ek kanun layihasma dair (1/ 914) 

-

154 - Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası 
hrukkmdaki 1715 sayılı kanun ile 2062 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkm
da kanun layihasrna dair (1/1057) 

155 - Türkiyede açılacak beyn€lmilel pa
nayır ve sergilerin vergi ve resimierden muafi
yetine dair olan kanunun 3 ncü maddesile 2442 
sayılr kanuna eklenen (j) fıkrasının değiştirü

mesine dair kanun layihası hakkında (1/ 1029) 

25 - V - 1938 tarihinde 3401 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - III - 1938 tarihinde 229 sayılı tefsir ola
r ak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3509 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3491 sayılı kanun ola
rwk kabul edilmiştir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 337 4 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3318 sayılr kanun ola-
rak kabul edilmiştir. ' 

24 - XII - 1937 tarihinde 3292 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - III - 1938 tarihinde 3336 sayılı kanun ola
rak kabul edilrruiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3492 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3·508 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



-103 
156 - Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle 

idare edilen daireler arasındaki ihtilafların tah
kim yolu ile halli hakkında kanun layihasına 
dair (1/1085) 

157- Urfa mebusu General Ahmed Yazgan 
ve Kırşehir mebusu Ali Rıza Esenin, Ankara 
Yüksek Ziraat enstitüsü kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifine dair (2/63) 

158 - 3043 sayılr kanuna bağlı çizelgenin de
ğiştirilmesi hakkında kanun layİlıasma dair 

(1/984) 

159 - Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim su 
şirketi imtiyazı ile tesisatının satın almmaınna 

dair mukavelenin tasdikr hakkrnda kanun layi
hasına dair (1/954) 

160 - Vakfa aid hisseli mahlul yerl~rin hisse
darlarrna ne suretle satrlacağrn.a dair kanun la
yihasr hakkında (1/844) 

1ô1 - Valuflar u.mum müdürlüğü 1937 mali 
yılı bütçesinde 84 000 liralık münakaie yapıl

masma dair kanun layihasr haklunda (1/ 934) 

162 - Valuflar umum müdürlüğü 1938 yılı 
bütçe kanunu layiliasma dair (1/945) 

163 - Valuf mallarm taksitle satılması ve ki
raya verilmesi ve satış paralarının kullamlması 

ve emaneten idare edilen miilhak vakıflardan ida
re ve tahsil masrafı alınması haklundaki 2950 sa
yılr kanununa ek kanun layihasına dair (1/ 994) 

164 - Vazife esnasrnda şehid olan pilot Ek
r em ve makinist Saminin kanuni mirasçılarına 
verilecek tazminat haklunda kanun layillasına 

29 - VI - 1938 tarihinde 3533 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 - VI - 1938 tarihinde 3425 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3413 sayılr kanun ola
ra:k kabul edilmi~tir. 

ll - IV - ıe38 tarihinde 3359 sayılr kanun ola
rak kabuledilmiştir. 

27 - XII~ 1931 ia:rihinde 32M sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

17 - I - 19.38 tarihinde 3329 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30- V- 1938 tarihinde 3415 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

13 - V - 1938 tarihinde 3386 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

dair (1/915) 12 - I- 1938 tarihinde 3309 .sayılr kanup. .olarak 
kabul edilmiştir. 

165 - Vergi bakayasınm tasfiyesine dair olan 
2566 sayılr kanunun 13 ncü maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/308) 13- IV- 1938 tarihinde 230 sayılr tefsir olarak 

kabul edilıniştir. 
166 - Vilayet hususi idarelerinden maaş al

makta olan ilk tedrisat müfettişlerinin umumi 
muzaneye almmalarma dair kanun layihasr hak
kında (1/1030) 30 - V- 1938 tarihinde 3407 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
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167 - Yalova arazisinin istismarr ve parasız 

arazi dağrtıLması hakkında kanun layihasma dair 
cı;ı30) 

ı68- Yeniden yapılacak su işlerine 3ı 000 000 
lira tahsisi ve bunun için gelecek senelere geçici 
taıaJıhüd İcrasına mezuniyet verilmesi !hakkında
ki 3ı32 sayılr kanuna ek kanun layİlıasma dair 
cı;ıo20) 

ı69 - 20 teşrinisani ı334 tarihli pasaport ka
nununun ı6 ncı maddesini değiştiren 2437 sayılr 
kanunun ı nci maddesine bir fıkra ilav.esine 
dair kanun layihası hakkında (1/792) 

ı70- Yozgad mebusu Emin Dramamn, Ar
zuhal encümeninin ı3 - IV - ı936 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 253 sayılı kararın Umumi He
yette müza:keresine dair takriri hakkında ( 4/22) 

ın- Yugoslavya HükUmetinden alman taz
minatm Kızılay cemiyetine verilmesine dair ka-

17 - XII - 1937 tarihinde 3287 sayıh kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 _ VI - 1938 tarihinde 3483 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - I - 193fl tarihinde :::ıülrumet tarafından geri 
alınmıştır. 

20 - IV - 1938 tarihinde ı042 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

nun layihasr ha:kkmda (ı;ıo3ı) 6 - VI - ı938 tarihinde 3427 sayılı kanun ola
rak kalbul edilmiştir. 

ı 72 - Yüksek İktısad ve Ticaret mektebleri
nin Maarif vekaletine devri ha:kkında kanun layi-
hasına dair (ı;ıııO) 27 - VI - ı938 tarihinde 3507 sayılı kanun ola

rak kaıbul edilmiştir. 

ı 73 - Zaruri sebeblerden ötürü takib ve tah
sillerine mahal ve imkan olmadığı cihetle kayid
lerinin silinmesi istenilen 3 952 502 lira 60 ku
ruşla 10 ingiliz lirası ve 25 altın lira hakkında 
Başvekalet tezkeresine dair (3/30ı) 4- IV- ı938 tarihinde 1040 sayılr karar olarak 

kabul edilmiştir. 

174- Ziraat bankası kanununun 25 ve zirai 
kredi koperatifleri kanununun ıo ncu maddele
rinin İcra ve iflas kanununun 47 nci roaddesile 
ilga edilmiş olub olmadığının tayini hakkında 
Başvekalet tezkeresine dair (3/119) 

175 - Ziraat vekaletine bağlr bulunan Kon
ya ovası sulama idaresinin N afra vekaletine 
devri hakkında kanun layİlıasma dair (ı/1127) 

176 - Ziraat vekaleti vazife ve teşkilatı hak
kındaki 3203 sayılr kanuna ek kanun layihasma 
dair (ı;ı078) 

Bu husustaki Adiiye encümeni mazbatasr 
ll- IV- ı938 tarihinde kabul edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3538 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

13 - VI - 1938 tarihinde 3446 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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ı 77 - Ziraat veka1eti vazife ve teşkilatı kanu

nuna ek kanun layİlıası hakkında (ı;9ı6) ı 7 - I - 1938 tarihinde 3326 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir; 

Dalbiliye encümenindtın· gelen ~ba.tala.r 

ı - Basın birliği kanunu layihasına dair 
(1/811) 

2 - Bazı mü~eselerin idaresi hakkında: ka
nun layİhasile Cemiyetler kanunu layihasma dair 
(ı/60, 6ı) 

3 - Birinci, üçüncü ve dördüncü umumi 
müfettişliklerle mıüşavirliklerinin teşkilat ikadro
lart hakkındaki 2865 sayılr kanuna ek kanun layi
hasına dair (ı;ıoôO) 

. . -- -
_4- Dahiliye vekaleti kadrolarmd'c!: bazı ' deği-

şikliik yapılınasma dair kanun 1ayihası hakkında 
(ı/995) 

5 - Dahiliye vekaleti merkez teşkilaıt ve va
zif.eleri hakkındaki kanunun •bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve kanuna bazı hükümler ilave
sine dair •olan 3046~saıyılr kanunun 3-ncülmadde
sinin tadiH hakkında . kanun layihasma d'air 
(ı/996) 

6 - Emniyet ·teşkilat kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi -ha'lili:ında kanun layiliası
na dair (ıjı048) 

~ - - - . _ _,..._ -

7 ~ E.ınrı.iyet· teşkilatı kanununa ek kanun 
layiliasma dair (1/ 1132) 

8 - Hava saldırınalarına karşı passif ko
ruma hakkında kanun layihasma dair (1/ 1065) 

9- İdarei umumiyei vilayat kanununun mu
addel 84 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun layihası hakkında (ı/1100) 

ıo - İki kaza teşkiline dair ı/999 ve Ispmıta 
vilayeti dahilinde Sütçüler adı ile bir kaza ku
rulınasnıı:rdair · 1j1008 sayıli kanun layihalrr hak-

28 - VI - ı938 tarihinde 3511 sayılı kanun ola
r a;k kabul edilmiştir. 

28 - VI - ı938 tarihinde 3512 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - VI - ı938 tarihinde 3484 sayılı ikanun ola
rak kabut edilmiştir . 

30 - V - ı938 tarihi'nde 3409 sayılr kanun ola~ 
ra;k kabul edilmiştir. 

301 - Y - ı93S tarihinde 3406 sayılı kanunı ola
ra;k· kabul edn'lliiştir. 

ı5 - VI - ı938 tarihinde 3452 sayılı ilmnun ola
ra:k.ka;bul edilmiştir.' 

29 - VI - ı938 tarihinde 3534 sayılr kanun ola
rak-kabul ıed.ilmiştil' ... 

27·- VI- 1938 ·tariliinde ·~502 sayıli kanun 'Olarak 
kabul edi.ln:ı.iştir. 

22- VI- 1938 'tari:hinde·3472 saıyılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - V - 1938 tarihinde 3393 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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ll - İstanbul Tramvay şirketinden alman 

paralarm İstanbul şehri imarma tahsisine dair 
kanun layihası hakkmda (1/933) 17- I -1938 tarihinde 3333 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
12 - Kemaliye ve Tercan kazalarının Erzin

can vilayetine ve Ağın nahiyesinin de Elazığ vi
layetinin Keban kazasma bağlanmaları hakkında 
kanun layihasma dair (1/1009) ' 

14 - Mahalli idareler teşkiline, vazife ve 
salahiyetlerinin tayinine dair kanun layihtsr hak
kında (1/892) 

13 - Maarif daireleri mümeyyiz, başkatib,, ve 
katiblerile debboy, levazrm sevk memurları ve le
vazrm katibierinin hususi idarelere verilmesi ve 
ilk tedrisat müfetetişlerinin umumi muvazeneye 
alınması hakkında kanun layihasma dair (1/827) 

15- Mahrukat kanun layİlıasma dair (1/805) 

16 - Maktu .fiat üzerine satış mecburiyetine 
dair kanun layihası hakkında (1/1084) 

17 - Manisa mebusu merhum Sabri Topra
ğın, yabancı memleketlerden gelecek Türk ol
mayan yabancı göçmenler hakkında kanun tek
lifine dair (2/52) 

18 - Matbuat umum müdürlüğü teşkilat ve 
vazifelerine da;ir olan kanuna bağlı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun layihasrna dair 
(1/831) 

19 - Matbualara eşya sarılmaması hakkında 
kanun layillasına dair (1/1014) 

20 - Orta okul öğretmenleri yetiştirmek 

maksadile Gazi terbiye enstitüsünde açılan kur
sa devam eden öğretmen okulu mezunları hak
kında kanun layihasma dair (1/875) 

21 - Oyun aletlerinden belediyelerce ve köy
idarelerince almacak resim hakkında kanun H1.
yihasma dair (1/1001) 

22 -Pasaport kanunu layihasma dair 
(1/1050) 

ll - V - 1938 tarihinde 3383 sayılı kanun olarak 
kabuf edilmiştir. 

14- I -1938 tarihinde 3314 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Müzakeresine lüzum kalmadığı hakkındaki maz
bata 13- VI- 1938 tarihinde kabul edilmiştir. 

22 - VI - 1938 tarihinde 3473 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3489 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Reddine dair olan Hariciye encümeni mazba
tasr 1 -. VI - 1938 tarihinde kabul edilmiştir. 

13' - IV - 1938 tarihinde 3361 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 ta'rihinde 3517 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 - III - 1938 tarihinde 3344 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1938 tarihinde 3434 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3519 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir . 
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23 - Tunçeli vila,yeti halkından olubda nü

fus ve askerlik kanunlarına göre kendilerine ve
rilmesi lazımgelen bazı cezaların affine ve nüfus 
yaznnr ile askerlik işlerine dair olan 2887 sayılr 

kanuna bir madde ilavesi ve ı, 3 ve 4 ncü mad-
delerinin tadili hakkında kanun layiliasma dair ı4 - I - ı937 tarihinde 3323 sayılr kanun ola-
(ı;9ıO) .i~ rak kabul edilmiştir. 

24 - Türk gayrimübadillerine tahsis edilen 
malların vergileri hakkında kanun liy!lıasrna 

dair (ı/863) 

25 - Ulusal bayram ve 'genel tatiller· hal\:
kındaki 2739 sayılr kanunun 2 nci maddesine bir 
fıkra ve mezkfı.r kanuna bir madde ilavesine dair 
kanun layihası hakkında (ı;ı086) 

26 - Uımumi, millha-k ve hususi bütçelerle 
idare edilen daireler arasındaki ihtilafların tah
kim yolu ile halli hakkında kanun layihasına dair 
(ı;ıo85) 

27 _:_ Üsküdar--:veK:adrköy Türk anonim su 
şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alınrrnasına 

dair mukavelenin tasdikr ılıakkında kanun layİha
sına dair (ı/954) 

28 -Vilayet idaresi kanununun 2 nci ve 71 
nci maddelerini değiştiren 300ı sayılr kanunun 
ı nci maddesinin tadili hakıkında kanun layİhası

na dair (ı;ı004) 

-- -- -- - . 
29 - Y aJbancrlarrn Türkiyede ikamet ve se-

yahatleri hakkında kanun H1yihasma dair (1/809) 

30 - Y alo:va ·arazisinin istismarr ve paras'lz 
arazi dağrtılması ha:kkında kanun Uiy,ihasına dair 
(1/130) 

~ -.- r . ' 

25 - IV - ı938 tarihinde 3374 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - VI - ı938 tarihinde 3466 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3533 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll - IV - ı938 tarihinde 3359 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ı5 - VI - ı938 tarihinde 345ı say~r kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarihinde ·3529Say-11i -k~·ıı; ola
rak kabul edilmiştir. 

17 -XII - ı937 tarihinde 2387 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Divanx muhasebat encümeninden gelen mazbatalar 

1- Ankara şehri İmar müdürlüğü 1934 
mali yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyen
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresile Ankara şehri İmar müdür
lüğü 1934 yılı son hesabı hakkında kanun layi-

-: hasrna dair (3)4:76; 1/450) .·· 13 - IV - 1938 tarihinde 3362 s~)rılr k~un ola
rak kabul edilmiştir. 
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2- .Askeri ve mülki tekaüd kanununun 18 

nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
layihasma dair (1/37) 

3 - ASkeri ve nimid -t~k~üdkanuminun p8 
nci mş,.Qdeıı,ine Q.aj.r (.5)42) 

4 - Barut -ve mevaddı in:filakiye, , fişek, av 
mühim.matı ve av saçması inhisarları muvakkat 
idarq~ ,l.ı933 ; vrılı .son, hesahma ·ai.d mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna cdair , Divaıa.ı muı

hasebat riyaseti tezkeresile Barut ve mevaddı 
infilakiye inhisarı idaresinin 1933 yılı son he
sabı hakıkında kanun layihasma dair (3/ 389, 
lj276) 

5 - Barut ve mevaddı infilakiye fişek ve av 
mühimirnatı ve av saçması inhisarı idaresinin 
1934 mali yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
be-yannamesinin •sunııilduğuna dair Divaru mu
hasebat riyaseti tezkeresile 'Barut -ve patlayıcı 
maddeler inhisarı idaresin~n 1934 yılı hesabı 

katğisi hakkında kanun layihasma dair (3/ 487, 
1/503) 

-
6 - 1933 mali yılı Hazine -son··hesabma aid 

mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divaru muhasebat riyaseti tezkeresile 1933 yılı 
Hazine son hesabı hakkında kanun layihasma 
dair '(3f3B'4), 1/110) 

7 - Birinci kanı.ın 1937 : şubat 1938 ayla
rina aid raporun sunulduğuna dair Divaru mu
hasebat riyaseti tezkaresi hakkında (3/ 494) 

8 - Devlet demiryolları ve limanları işletr 
me umumı_ müdürliiğü 1933 mali yılı son hesa,bı
na aitl mutabakat beyannamesinin sumıldv.ğuna 
dair Divaru muhasebat riyase.ti tezkeresile Dev
let demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1933 yılı son hesabı hakkında kanun 
layihasma dair (3/455, 1/454) 

9 - Devlet demiryolları ve - lhnaniarı · işleıt
me umum müdürlüğü 1934 mali yılı hesabı kat
ğisine aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divaru muhasebat riyaseti tezkeresile 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umıum'i 

idaresi 1934 yılı hesabı katğisi hakkında kanun 
layih~wa dair . (3/pD~, flr,/615) 

·3 - 'I - ·1938 tarihinde 13297 sayılı kanun ola
rak ·kahul edilmiştir. 

lı4 - I - 1938 tacihinde •227 sayılı tefsir ola
rak kabul edilmi~tir. 

7 - I - 1938 tarihinlde '3306 ·,sayılı · kan.un ·<!>la
rak ka'bul edilmiştir. 

30 - V - 1938' tarihinde ·3414 sayılı kanun ola
rak kabul edilmi~tir. 

3 - I - 1938 tarihinde 3300 sayılı kanun ola
rak kabul ectilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarihinde ı:uznameye 

25 - III - 1938 tarihinde 3345 sayılı kanun ola
r.a.k , ~ııb:ııl r:erlili,rıjş.tir. 

8 - VI - 1938 tarihin..de G:130 saydı ~anun ola
rak kabul edilmiştir. 
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10 - Evka:f umum müdürlüğü 1933 mali yılı 

mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divam m'Uhasebat riyaseti tezkeresile Evkaf 
uınum müdürlüğü 1933 yılı son hesabı hakkında 
kanun layihasma dair (3/445, 1/ 19) 

ll - EylUl - ikinci teşrin 1936 aylarına aid 
raporun sunulduğuna dair Divam muhase.bat rı

yaseti tezkeresi 'hakkında (3/316) 

12 .- EylUl - ikinci teşrin 1937 aylaTma aid 
raporun sunulduğuna dair Div~ nı muhasebat 
riyaseti tezkeresi hakkında (3/475) 

13 - Havayolları Devlet işletme idaresinin 
1933 mali yılı hesabı katğisine aid mutaıbak!at ibe
yannamesinin •stmul'duğuna dair Divanr •muhase
bat riyaseti tezkeresile Hav.ay<>l1arı Devlet işlet

me idaresinin 1933 yılı son "ıhesabı hakkında ka
nun layihasma dair (3/ 406, 1/620) 

14 - Havayolları Devlet işletme idaresinin 
1934 mali yılı hesaıbı katğisine aid mutaJba:k.at ibe
yannamesinin sunulduğuna dair Divanr muıhase
ıbat riyıaseti tezkeresil~ HavayoUarı ·Devlet işlet

me idaresinin 1934 yılı son hesabı ılıaklanda ka
nun layiıhasma dair (3/ 470, 1/620) 

15 - Haziran - ağustos 1937 aylarrna aid ra
porun sunulduğuna dair Divanr muhasebat riya
seti tezkeresi hakkında (3/416) 

16 - Hudud ve sahHler srhlıat umum mü
dürlüğünün 1934 mali yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair'Di
valll muhasebat riyaseti tezkeresile 1Iudud ve sa
ihiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 yılı son he
sabı haklanda kanun layiliasma dair (3/473, 
1/327) 

17 - İnıhisarlar umum müdürlüğünün 1934 
yılı bilançosu ve mUTaltib raporlarının gönderil
diği hakkında Başvekalet tezkeresile İııhisarlar 
umum müdürlüğü 1934 l!llali yılı ihesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanr muhaselbat riyaseti tezlteresi ve İnhisarlar 
umum müdürlüğü 1934 yılı hesaıbı katğisi hak
landa kanun layihasına dair (3/ 258, 492, 1/504) 

. . -

2 - rn - 1938 tarih1nde 3334 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - 'ıiii - 1938 tarihinde 1035 sayılı karar ola-
rak kaıbul edilmiştir. • 

6 - V - 1938 tariıhin'de 1048 sayılı karar olarak 
k~IJ:ıul edilmiştir. 

8 - XII - ıl\9.37 tariliinde "3281 ıSayılı'·kamm ol.a
-rak ,kailııul. edilımiştir. 

4- IV- 1938-tarihinde -3351 sayılı. kanun olaı:ıak 
kabul edilmiştir. 

·9--TII - 1938-toariliinde 1038 sayılı karar olarak 
kabul eöilmiştir. 

6 - IV - 193-8 ·taTihiride 3352 -sayılı kanun ola
rak kalbul e<lilmiştir. 

1.3 - VI - 1938 tarihiı:ıde 3448 sayılı kanun ölıa.

rak kabul edilmiştir. 
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18 - Konya ovası sulama idaresinin 1933 yılı 

son hesabına dair mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresile Konya ovası sulama idaresinin 1933 yılı 
son hesabı hakkında kanun layiıhasına dair 
(3/390, 1/57) 

19 - Mart - mayıs 1937 aylarma aid raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi hakkında ( 3/415) 

20 - Mülga Seyrisefain idaresinin 1933 yı
lı haziran ayına aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile mülga Seyrisefain idaresinin 1933 
yılı haziran ayı hesabı hakkında kanun layiha
sma dair (3/391, 1/978) 

21 - Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1934 mali yılı hesabı katğisine aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresile Posta, tel
graf ve telefon umum müdürlüğü 1934 yılı son 
hesabı hakkında kanun layihasma dair (3/488, 
1/545) 

22 - Tütün, tuz ve müskirat inhisarı idare
leri 1933 mali yılına aid bilançoların gönderil
diğine dair Başvekalet tezkeresile İnhisarlar 
umum müdürlüğü 1933' mali yılı hesabı katği

sine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve 
!nhisarlar umum müdürlüğü 1933 yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun layihasına dair (3/192, 
491, 1/277) 

23 - Vakıflar umum müdürlüğü 1934 yılı 
hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Vakıflar umum müdürlüğü 1934 mali 
yılı hesabı katğisi hakkmda kanun layihasma 
dair (3/506, 1/784) 

24 - Van gölü işletme idaresinin 1932 mali 
yılı son hesabına aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Van gölü işletme idaresinin 1932 yrlr 
son hesabı hakkında kanun layihasrna dair 
(3/375, 1/850) 

22 - XI - 1937 tarihinde 3269 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - III - 1938 tarihinde 1034 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1938 tarihinde 3354 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - V - 1938 tarihinde 3379 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

13 - VI - 1938 tarihinde 3447 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1938 tarihinde 3431 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 - XI - 1937 tarihinde 3268 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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25 - Yüksek mühendis mektebi 1933 yılı 

son hesabı hakkında mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divam muhasebat riyaseti tez
leeresile Yüksek mühendis mektebinin 1933 mali 
yılı hesabı katği kanunu layiliasma dair (3/332, 
1/911) 7- I- 1938 tarihinde 3307 sayılr kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

26 - Yüksek mühendis mektebinin 1934 
mali yılına aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divam muhasebat riyaseti tezkere
sile Yüksek mühendis mektebi 1934 yılı son he
sabı hakkında kanun layihasına dair (3/472, 
1/582) 

27 - Yüksek ziraat enstitüsünün 1933 mali 
yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divam muhasebat riya
seti tezkeresile Yüksek ziraat enstitüsü 1933 yılı 
son hesabı hakkında kanun layiliasma dair 
(3/409, 1/89) 

4- IV- 1938 tarihinde 3350 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22 - XI - 1937 tarihinde 3270 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Denizli mebusu Nacib Ali Küçükanın, 

gümrük tarife kanununa bağlı tarifenin 351 nci 
pozisyonunun değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifine dair (2/29) 15- XII -1937 tarihinde 3283 sayılr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
2 - Devlet müesseselerile Türkler veya 

Türk sermayesile müteşekkil şirketler tarafın

dan satın alınan buharlr gemilerle memlekette 
yapılan mümasilleri için getirilecek eşyanın 

gümrük resminden istisnasına dair olan 3044 
sayılı kanunun bazr hükümlerinin değiştirilme

si hakkında kanun layİlıasma dair (1/897) 

3 - Ecuebi memleketlerden idhal edilecek 
yirmi bin ton kok kömürünün gümrük resmi
nin tenzili hakkında 1/ 948 ve bazı pamuklu 
mensucat gümrük resminden yapılan tenzila
tın tasdikr hakkında 1/ 972 sayılr kanun layİha
larile Etibank tarafından idhal edilecek o!an 
3 bin ton kükürde munhasır olmak üzere güm
rük resmi 2294 sayılr kanunuun verdiği salahi
yete istinaden indirildiğİnden keyfiyetin tasdikı 
hakkında 3/499 sayılr Başvekalet tezkeresine da
ir 

21 - III - 1938 tarihinde 3339 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29 -VI - 1938 tarihinde 3528 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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4 - Gazete ve ımecmualarm ibasılmasmda 

kullanılan kağıdlar ucuzlatıldığmdan 2294 sayı

lı kanunun 3 ncü maddesine göre keyfiyetin tas
dikma dair 3/ 339, Gümrük tarifesinin (328 A 
ve B) nurnaralarma giren mekteb kitabiarının ta
hı:na'. mah.sus. matbaa k3.ğidMrma mevzu: gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği • salalıiyet~ ' is
tinaden indirildiğİnden keyfiyetin tasdikı hak
kında 3/ 363, kömür yakan vesait beynelmilel ser
gisinde teşhir edilmek üzere getirilen ve üzerle
rinde firma damgası /bulunan muhtelif madde
lerden mamul eşyaya _aid gümrük resmi 2294 sa
yılı kanunun verdiği salahiyete istinaden indiril
diğİnden keyfiyetin tasdiki hakkında 3/ 366, 
küp şeker ambalajmda kullanılmak üzere dı

şarıdan g·etrilmesine zaruret hasıl olan sandık

lık kerestelerin gümrük resmi 2294 sayılı kanu
nun verdiği salaıhiyete istinaden indirildiğİnden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/370,. 1\ttatilmat 
umUilll müdürlüğü tarafından Almanyada bastı
rılan albümlere aid gümrük resmi 2294 sayılı 
kanunun verdiği salahiyete istinaden indirildi
ğinden keyfiyetin tasdikı hakkında 3/ 397, Or
man çiftliği bira fabrikası tarafından getirilecek 
ı 000 000 aded bira şişesine münhasır olmak 
üzere gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdi
ği salahiyete istinaden indirildiğİnden keyfiye
tin tasdikı hakkında 3/ 398, Orman çiftliği ibira 
fabrikası tarafından .getirilecek ı 000 000 aded 
bira şişesine munhasır olmak ür~.:ere kabul edilen 
gümrük resmi tenzilatınm, fazla olara:k gönderi
len ı8 463 aded şişe için de gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salaıhiyete istinaden indi
rildiğİnden keyfiyetin tasdikı hakkında 3/ 435, ve 
.hariçten idihal edilecek şekerin gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği s-alahiyete istinaden 
indirildiğİnden keyfiyetin tasdikı hakkında 

3/ 437 saYJ"lr.. Ba~vekalet tezkerelerine dair 

5 - Genel idhalat rejimi kararnamesine 
bağlı listelerde yazılı bir kısım eşyanın güm
rük resminde 2294 sayılı kanuna istinaden 
zam ve tenzil yapıldığından keyfiyetin tasdikı 

ihakkmda Başvekalet tezkeresine dair (3/ 438) 

6 - Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarife
nin 216 numarasında değişiklik yapılmasma dair 
kanun layihası hakkında (1/1067) 

25 - IV - ı938 tarihinde • 3373 sayılı kanun ola
rak ka: bul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3496 sayılı kanun ola
rak bbul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tariillinde 3506 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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7 - Gümrük tari:fe kanununun 6 ncı mad

desinin 1 numaralı bendinin son :fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun layihasma dair 
(1/963) 

8 - Gümrük tarifesi kanununun 281 ncı 

pozisyonunun altına bir supozisyonu ilavesi 
hakkm~a kanun layihasma dair (1/1012) 

. 9 - Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 
ve 370 nci maddelerine giren ipiikiere mevzu 
gümrük resmi 2294 sayılr kanunun verdiği 

salahiyete istinaden indirildiğİnden keyfiyetin 
tasdikr hakkında 3/283, Gümrük tarifesinin 
366, 367, 368, 369 ve 370 nci maddelerine gi
ren ipiikiere mevzu gümrük resmi 2294 sayılı 

kanunun verdiği salahiyete istinaden indiril
diğİnden keyfiyetin tasdikr hakkında (3/318) 
ve Gümrük tarifesinin ( 469 A) nurnarasma 
giren çimentoya mevzu gümrük resminden 2294 
sayılr kanunun verdiği salahiyete istinaden ya
pılan tenzilatm tasdikr hakkında 3/319 sayılr 

20 - IV - 1938 tarihinde 3369 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

17 - VI - 1938 tarihinde 3465 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

Başvekalet tezkerelerine dair 5 - I - 1938 tarihinde 3305 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - Günu·ük tarifesi kanununun 513 ncü 
pozisyonuna bir ihtar ilavesi hakkında kanun 
layihasma dair (1/1011) 

ll - İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüd san
dığı hakkındaki 2921 sayılr kanunun 7 nci mad
desinin te:fsirine dair Başvekalet tezkeresi hak
kında ( 3/325) 

12 - Ticaret mukavelesi ve modüs vivendi 
akdetmeyen Devletler ülkesinden Türkiyeye ya
pılacak idhalata memnuiyetler veya t ahdid veya 
takyid1 er tatbikma dair olan 2967 sayılr kanuna 
müzeyyel kanun layihasr hakkında (1/1051) 

13 - Tütün ve tütün inhisarr hakkında kanun 
layihasma dair (1/48) 

24 - VI - 1938 tarihinde Bütçe encümeni maz
batasr kabul edilmiştir. 

7 - I - 1938 tarihinde 1024 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3509 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1938 tarihinde 3437 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

• 
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Hariciye encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Bazı ihracat mallarnnız için İtalya ta
rafından verilen munzam kontenjan listesinin 
kwbulü ve buna mukabil İtalyanın genel idhalat 
rejimimizden ımutlak surette istifade ettirilmesi 
2294 sayılı kanunun verdiği salaJıiyete istinaden 
takarrür eylediğİnden keyfiyetin tasdiki ihakkın
da Başvckalet tezkeresine dair (3/395) 

2 - Beynelmilel sıhhi mukavelenamenin tas
diki hakkında kanun layihasrna dair (1/ 1115) 

3 - Gümrük tarifesinin 552/ B pozisyonun
dan Yugoslavyay:a verilen 100 ve 400 tonluk mun
zam kontenjanlarm Türkiye - Yugoslavya anlaş
rmasma ilavesine dair kanun layiliası ihakkmda 
(1/973) 

4 - Hariciye vekaleti teşkilatı hakkındaki 

2223 sayılı kanuna ek kanun layihasma dair 
(1/ 932) 

5 - İngiltere HükUmetile imza edHen mü
·zeyyel kliring anlaşması ve teslihat kredi ·anlaş

masile Export kredi garanti departman ile im
za olunan anlaşmanın tasdiki ih·aklunda kanun 
layiliasma dair (1/1113) 

6 - İtalyadan idhal edilecek bazı eşyaya aid 
İcra Vekilieri Heyetinin 28 - IX - 1937 tarihli 
kararnamesinin tasdiki haklanda kanun layiliası
na dair (1/903) 

7 - Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 tari
hinde akid ve imza olunan ticaret anlaşması ve 
buna müteferri mektublar ve anlaşmanın tat
bikma mütedair uzlaşmanın tasdikı ihakkrnda 
kanun layiliasma dair (1/913) 

8 - Katği ticaret l!lluahedeleri akdi için mü
zakereye başlanmış veya başlanacak Devletlerle 
muvakkat ticari itilaflar akdi hakkındaki 2759 
sayılı kanunla verilen salahiyet müddetinin iki 
sene uzatılınasma dair kanun layihası hakkında 
(1/1049) 

• 

16 - V - 1938 tarihinde 3390 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarihinde ruznameye. 

17 - VI - 1938 tarihinde 3462 sayılr kanun ola
rak kaıbul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3312 sayılı kanun olarak 
kwbul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3525 sayılr kanun ola
rak kaıbul edilmiştir, 

15 - IV - 1938 tarihinde 3366 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - IV - 1938 tarihinde 3367 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1938 tarihinde 3435 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir . 
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9 - Manisa mebusu merhum Sabri Topra

ğın, yabancı memleketlerden gelecek Türk olma
yan yabancı göçmenler hakkında kanun teklifi
ne dair (2/52) 

10- Sıhıhat patentaları üzerlerine yapılan kon
solosluk vizelerini kaldıran beynelmilel İtilafna

meye iltihakunız hakkmdaki kanun layiha.sına 
dair ( 1/ 1120) 

ll - Terbiyev1 m'ahiyeti haiz filimlerin Mil
letler arasmda intişarını kolaylaştırmak için 
Cenevrede akdolunan beynelmilel mukavelena
meye iltihakımrz hakkmda kanun layİlıasma 
dair (1/1121) 

12 - Türkiye Cümhuriyeti HükUnıeti ile 
!sveç Kırallığı HükUnıeti arasında akid ve imza 
edilmiş olan ticaret ve kliring İtilafnameleri ile 
merbutları olan protokol ve mektubların tasdikı 
hakkında kanun layihasına dair (1/937) 

13 - Türkiye Cümhuriyeti ile Afganistan 
HükUnıeti arasmda münakid ID.iUhadenet ve teş
riki masai muahedenamesinin temdidi hakkın
daki protokolün tasdikına dair kanun layihası 

hakkında (1/982) 

14 - Türkiye Cümhuriyeti ile Mgan, !ran 
ve Irak Devletleri arasmda tanzim olunan ade
mi tecavüz ve müşavere muahedenamesinin tas
dikma dair kanun layihası hakkında (1;917) 

15 - Türkiye Cümhuriyeti ile Sovyet Sos 
yalist Cümhuriyetleri ittihadi arasında hudud 
hadise ve ihtilaflaTrmn sureti tasdik ve halline 
müteallik mukavelenamenin tasdikina dair ka
nun layihasr hakkında (1/1081) 

16 - Türkiye Cümhuriyeti ile Sovyetik 
Sosyalist Cüınhuriyetleri !ttihadı arasında imza 
edilen ticaret ve seyrisefaİnı muahedenamesile 
merbutlarımn ve ticaret ve tediye anlaşmasınm 

Reddine dair olan mazbata 1 - VI - 1938 tari
hinde kabul edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarihinde ruznameye 

28 - VI - 1938 tarihinde 3520 sayılı kanun ola
raık kabul edilmi1ştir. 

13 - IV - 1938 tarihinde 3363 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - VI - 1938 tarihinde 3479 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3324 sayılı kanuıı ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - VI - 1938 tarihinde 3471 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

tasdikı hakkında kanun layihasına dair ( 1/ 905 ) 6 - V - 1938 tarihinde 3382 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

17 - Türkiye ile Çekoslovakya arasmda ak
ıtedilıniş olan 12 mayıs 1936 tarihli ticari müba
dele anlaşmasma ek olarak tanzim olunan proto
kol ile merbutu listelerin tasdikı hakkında kanun 
layihasına dair (1/960) 13 - IV - 1938 tarihinde 3364 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
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18 - Türkiye ile Çekoslovakya arasında im

za edilen ticari ımüıbadeleleri tanzime müıtedair 

anlaşmanın tasdiki hakıkında kanun layihasma 
dair (1jıOı9) 

ı9 - Türkiyıe - EkıHanda ticaret anlaşması 
ve merbutlarının tasdikı hakkında kanun layilia
sma dair (1/79ı) 

20- Türkiye ile İran arasmdaiii hudud hat
tının ıtashihine mütealliık anlaşmanın tasdikına 

dair kanun liiyihası hakkında (ı/928) 

- -~----~ -

2ı - Türkiye - ltalya ücaret anlaşmasına mü
teallik olan İcra Vekilieri Heyetinin 2-XI-ı937 
tarihli kararnamesinin tasdiki hakkında- kanun 
layiliasma dair (ı/904) 

22 - 'l1ii:rıkiye - Lehistan kQnsolosluık muka
velesinin tadiline mütedair protokolün tasdiki 
hakkında kanun layihasına dair (ı/1083) 

23 - Türkiye - Lettonya arasmda Rigala 
imzalanan ticaret ve kliring anlaşmaları ve mer
butlarının ıtasdikı haJ.clunda kanun liiyihasma 
dair (ı/953) 

24- Türkiye - Lettonya ticaret mukavelena
mesinin tasılikı hakkında kanun layihasına 

dair (ı/952) 

25 - Türkiye - Romanya ticaret ve tediye 
anlaşmaları hükümlerinin tasdiki hakkında 

kanun layihasma dair (ı/96ı) 

26- Türkiye -Sovyet ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesinin ı ikinci kanun ı937 tarihin
den itibaren bir ay uzatılınası hakkında 1/72ı, 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahede
namesinin ı şubat ı937 den ı mart ı937 tarihine 
kadar bir ay müddetle uzatılınası hakkında 

lj722, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesinin meriyet müddetinin bir ay 
temdidi hakkında ı;782, Türkiye - Sovyet tica
ret ve seyrisefain muahedenamesinin ı mart 
ı937 tarihinden itibaren bir ay daha uzatılına
sma dair ı/885, Türkiy.e - Sovyet ticaret ve sey
risefain muahedesinin meriyet müddetinin bir 
ay daha uzatılınası hakkında ı/895, Türkiye -

ı5 - VI - ı938 ıtarihinde 3454 sayılı kanun ola
rak hbul edilmiştir. 

ı - XII - ı937 tarihinde 3274 sayılı kanun ola
rak hbul edilmiştir. 

17 - I - 1938 tarihinde 3332 sayılı kanun ola
rak hbul edilmiştir. 

15 - IV - 1938 tarihinde 3368 sayılı kanun ola
rak ka:bul edilmiştir. 

20 - VI - 1938 tarihinde 3469 sayılı kanun ola
rak kalbul edilmiştir. 

ll - IV - 1938 tarihinde 3357 sayılı kanun ola
rak ka:bul edilmiştir. 

8 - IV - ı938 tarihinde 3353 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1938 tarihinde 3358 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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Sovyet tearet ve seyrise:fain muahedena
mesinin ı haziran ı937 tarihinden ı temmuz 
ı937 tarihine kadar bir ay müddetle meriyetinin 
tasdikr hakkında 898, Türkiye - Sovyet ticaret 
ve seyrisefain muahedenamesinin ı temmuz 
ı937 tarihinden ı agustos ı937 tarihine kadar 
bir ay müddetle meriyetinin tasdikr hakkında 

1/899, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesinin ı ağustos ı937 tarihinden 
ı eylul ı937 tarihine kadar bir ay müddetle 
meriyetinin tasdikr hakkında l /900, Türkiye -
Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 
ı eylül ı937 tarihinden ı5 teşrinievvel 1937 tari
hine kadar bir buçuk ay müddetle raeriyetinin 
tasdikr hakkında ıj90ı sayılr kanun layİhalarına 
dair 

27 - Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye anlaş

masına bağlı (ı) numaralı listede 754 tarife po
zisyonu karşısında gösterilen harfler arasmda 
yapılacak değşikliğe aid notanın tasdikr hakkm
da kanun layihasrna dair (ı;ı082) 

28 - Türk - İsveç ticaret ve kliring anlaşma-
' larrna merbut protokolde icra edilecek değişiklik 

hakkında kanun layihasrna dair (ı;ıo03) 

29 - 'rürk - Sovyet ticaret muahedeesinin. 
15 nci maddesine mütedair Sovyet Hükumeti ile 
t'eati olunan notalarrn meriyete konulmasına dair 
İcra V ekilieri Heyetince ittihaz olunan kararın 
tasdiki hakkında kanun layinasına dair (1/ı021 ) 

30 - Türk - Yugoslav ticaret ve seyrise
fain muahedenamesine munzam protokolün tas
dikrna dair kanun layihası hakkında (ı/1052 ) 

3ı - Türk - Yunan dostluk, bitaraflrk, uz
laşma ve hakem muahedenamesi ile samimi an
laşma misalana munzam muahedenamenin tas
dikr hakkında kanun layihasrna dair ( 1/ı039) 

32 - 20 teşrinisani ı334 tarihli pasaport 
kanununun ı6 ncı maddesini değiştiren 2437 sa
yılı kanunun ı nci maddesine bir fıkra ilavesine 
dair kanun layihasr hakkında (ı/792) 

3 - I - ı938 tarihinde 330ı sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24 -VI - ı938 tarihinde 3493 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17- VI- 1938 tarihinde 3463 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ı7 - VI - 1938 tarihinde 3464 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 - VI - ı938 tarihinde 3455 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1 -VI - 1938 tarihinde 3422 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ıo - I - 1938 tarihinde Hükumet tarafından geri 
alrnrnr~tır. 
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İktısad encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Balya - Karaaydın madenieri ikiralama 
ve işletme şirketinin getireceği mayi madeni mah
rukatın gümrük ve muamele resminden istisna
sına dair olan 2781 sayılı kanun hükmünün 1940 
mali yılı sonuna kadar uzatılınası hakıkında kanun 
lrayihasına dair (1/1093) 

2 - Bazı ihracat maffiirımız için Italya tara
fından verilen m1IDZam kontenjan listesinin ka
bulü ve buna muka:bil İtalyanın genel idhalat re
jiımimizzden mutlak surette istifade ettirilmesi 
2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden 
takarrür eylediğİnden keyfiyetin tasdiki ıhaıkıkın
da Başve:kıalet te~eresine dair (3/395) 

3 - Bazı maden burdalarının dışarı çıkarıl
masının yasak edilmesi ve satın alınması hakkm
da kanun layiliasma dair (1/668) 

4 -1334-- 1918 dahili istikraz tahvilleri
nin 19·38 ikramiyeli tahvillerile ve 1933 tJürk bor
cu tahvillerinin de dahili istikraz tahvillerile mü
badelesine dair kanun layiliası hakkında (1/921) 

5 - Drumga resmi kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun layihasile Giresun 
mebusu HaJkkı Tarık Usun, damga resmi kanu
nunun ll nci maddesindeki resim cetvelinin 68, 
71 ve 72 saYılarında değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi hakkında (1/1062, 2/40) 

6- Denizbank kanunu layiliasma dair 
(1/847) 

7- Denizli mebusu Necib Ali Küçükanr:-1, 
gümrük tarife kanununa ıbağlr tarifenin 351 nci 
pozisyonunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifine dair (2/29) 

8 - Devlet müessesel-erile Türkler veya 
Türk sermayesile müteşekkil şirketler tarafın

dan satın alınan huıharlı gemilerle memlekette 
yapılan mürnasilleri için getirilecek ·eşyanın 
gümrük resminden istisnasına dair olan 3044 
sayılı kanunun ibazı hükümlerinin değiştirilme
si hakkında kanun layihasına dair (1/897) 

28 - VI - 1938 tarihinde 3521 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 - V - 1938 tarihinde 3390 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

17 - XII - 1937 tarihinde 3284 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3322 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - VI - 1938 tarihinde 3478 sayılı kanun ola
rak kaıbul edilmiştir. 

27 - XII - 1937 tarihinde 3295 sayılı kanun ola
rak kaıbul edilmiştir. 

15 - XII - 1937 tarihinde 3283 sayılı kanun ola
rak kıtbul edilmiştir. · 

21 - III - 1938 tari'lıinde 3339 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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9 - Devlet tarafından kurulacak demir ve 

çelik fabrikalarının ılıaiz olacakları muafiyetler 
hakkında kanun layiliasma dair (ı;ı075) 28 - VI - ı938 tarihinde 3522 sayılr kanun olarak 

. kabul edilmiştir. 

ıo - Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 
yirmi bin ton kök kömürünün gümrük resmi
nin tenzili ıhakkrnda ı;948 ve bazı pamuklu men
sücat gümrük resminden yapılan tenzilatrn tas
diki hakkında ı/972 sayılr kanun layilıalarile 

Etibank tarafından idhal edilecek olan 3 ıbin ton 
kükürde munhasrr olmak üzere gümrük resmi 
2294 sayılr kanunun verdiği salfuhiyete istinaden 
indirildiğİnden keyfiyetin tasdikr hakkında 3/499 
sayılr Başvt:kalet tezkeresine dair 

ll - FaJbrika mesleki kursları haklanda ka
mm layihasına dair (ı;8ı6) 

ı2 - Gazete ve mecmualrrn basrimasmda kul
lamlan kağrdlar ucuzlatrldığından 2294 sayı-

lı kanunun 3 ncü madd€sine göre keyfiyetin tas

dikina rlair 3/ 339, Gümrük tarifesinin (328 A 
ve B) numaralarına giren mekteb kitabiarının ta
brna mahsus matbaa kağrdlarma mevzu gümrük 
resmi 2294 sayılr kamınun verdiği salahiyete is
tinaden indirildiğindcn hyfiyetin tasdilu hak
h-ında 3/ 363, kömür yakan vesait ibeynelmilcl ser
gisinde teşhir edilmek üzere getirilen ve üzerle
rinde firr:o.a damgası ibulunan muhtelif madde
lerden mamul eşyaya aid gümrük resmi 2294 sa
yılr kanunun verdiği salahiyete istinaden indiril
diğİnden keyfiyetin tasdiki haklanda 3/ 366, 
küp şek.er ambalajmda kullanılmak üzere dı

şarıdan getirilmesine zaruret ılıasıl olan sandık

lık kcrestelerin gümrük resmi 2294 sayılr kanu
nun verdiği saljhiycte istinaden indirildiğİnden 

keyfiyetin tasdila hakkında 3/ 370, Matbuat 
umum müdürlüğü tarafrndan Almanyada bastı
rılan albümlere aid gümrük resmi 2294 sayılr 

karrtınun verdiği salahiyete istinaden indirildi
ğinden keyfiyetin tasdilu hakkında 3/ 397, Or
man çiftliği bira fabrikası tarafından getirilecek 
ı 000 000 aded ibira şişesine ımünhasır olmak 
üzere gümrük r esmi 2294 sayılr kanunun verdi
ği salfuhiyete istinaden indirildiğİnden keyfiye
tin tasdiki hakkrnda 3/ 398, Orman çiftliği bira 
fabrikası tarafrndan getirilecek ı 000 000 aded 

ıbira şişesine munnasır olmak üzere kp.bul edilen 
1 

gümrük resmi tenzilatrnrn, fazla olarak gönderi
lrn ı8 463 aded şişe için de gümrük resmi 2294 

29 - VI - ı938 tarihinde 3528 sayılı kanun ola
rak ka:bul edilımiştir. 

ı 7 - VI - ı938 tarihinde 3457 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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sayılı kanuntın verdiği salahiyete istinaden indi
rildiğİnden keyfiyetin tasdikı hakkında 3/ 435, 
ve hariçten idhal edilecek şekerin gümrük resmi 
2294 sayılr kanunun verdiği salahiyete istinaden 
indirildiğİnden keyfiyetin ta sıdikı hakkında 

3/437 sayılr iBaşvekalet tezkerelerine dair 25 - IV - ı938 tarihinde 3373 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. · 

ı3 - Genel idhalat rejimi kararnamesine 
bağlı listelerde yazılı bir kısnn eşyanın gümrük 
resminde 2294 sayılr kanuna istinaden zam 
ve tenzil yapıldığından keyfiyetin tasdikı hak
kında Başvekalet tezkeresine dair ( 3/438) 

14 - Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarife
nin 2ı6 numarasında değişiklik yapılmasma dair 
kanun layilıası hakkında (1/1067) 

ı5 - Gümrük tarifesi kanununtın 28ı nci 
pozisyonunun altına bir supozisyon ilavesi hak
kında kanun layihasma dair (ljıOı2) 

ı6 - Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 
369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere mev
zu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği 
salahiyete istinaden indirildiğİnden keyfiyetin 
tasdiki hakkında 3/283, Gümrük tarifesinin 
366, 367, 368, 369 ve 370 nci maddelerine giren 
iı:~liklere mevzu gümrük resmi 2294 sayılr ka
nunun verdiği salahiyete istinaden indirildiğin
ded keyfiyetin tasdikı hakkında (3/318) ve 
Gümrük tarifesinin ( 469 A) nurnarasma giren 
çimentoya mevzu gümrük resminden 2294 
sayılr kanunun verdiği salahiyete istinaden ya
pılan tenzilatm tasdiki hakkında 3/ 319 sayılr 

Başvekalet tezkerelerine dair 

ı 7 - Gümrük tarifesi kanununun 5ı3 ncü 
pozisyonuna bir ihtar ilavesi hakkında kanun 
layihasma dair (1/ıOll) 

ı8 - Gümrük tarifesinin 552/B pozisyonun
dan Yugoslavyaya verilen ıoo ve 400 tonluk 
munzam kontenjanlarm Türkiye - Yugoslavya 
anlaşmasına ilavesine dair kanun layihası hak
kında (1/973) 

24 - VI - ı938 tarihinde 3496 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27 - VI - ı938 tarihinde 3506 sayılr kanun ola
r ak kabul edilmiştir. 

ı 7 - VI - ı938 tarihinde 3465 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

5 - I - ı938 tarihinde 3305 sayılr kanun olarak 
kabul edilmşitir. 

24 - VI - ı938 tarihinde Bütçe encümeni mazba
tası kabul edilmiştir. 

ı 7 - VI - ı938 tarihinde 3462 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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19 - İngiltere Hükfunetile imza edilen mü
zeyyel kliring anlaşması ve teslihat kredi anlaş
masile Export kredi garanti departman ile im
za olunan anlaşmanın tasdiki hakkında ka
nun layihasma dair (1/1113) 

20 - İtalyadan idhal edilecek bazı eşyaya 
aid İcra Vekilieri Heyetinin 28 - IX - 1937 ta
rihli kararnamesinin tasdikı hakkında kanun la
yihasma dair (1/903) 

21 - Janponya ile 27 teşrinievvel 1937 tari
hinde akid ve imza olunan ticaret anlaşması ve 
buna müteferri mektublar ve anlaşmanın tat
biluna mütedair uzlaşmanın tasdiki hakkında 

kanun layiliasma dair (1/913) 

22- Katği ticaret muahedeleri akdi için mü
zakereye başlanmış veya başlanacak Devletlerle 
muvakkat ticari İtilaflar akdi hakkındaki 2759 
sayılı kanunla verilen salahiyet müddetinin iki 
sene uzatılınasma dair kanun layihası hakkında 
(1/1049) 

23 - Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı 

kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun layiliası hakkında (1/1000) 

24 - Kütahya mebusu Mehmed Somer ve 
Naşid 'Uluğun, muamele vergisi kanununun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
(2/76) 

25 - Maden nizamnamesile 608 sayılı kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 2818 sayılı ka
nuna ek kanun layiliası 

26 - Mahrukat kanunu layİlıasma dair 
(1/805) 

27 - Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçları
mn aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyi1eşti

rilmesi ıhakh.ında kanun layİlıasma dair (1/808) 
28 - Malrtu fiat üzerine satış mecburiyetine 

dair kanun layihası haklanda (1/1034) 

29 - Ödünç para verme işleri ihakkındaki 
2279 sayılr kanuna ek kanun lay~hasma dair 
(1/ 950) 

28 - VI - 1938 tarihinde 3525 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - IV - 1938 tarihinde 3366 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - IV - 1938 tarihinde 3367 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1938 tarihinde 3435 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20- VI - 1938 tarihinde 3470 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22 - VI - 1938 tarihinde 3482 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27 - XII - 1937 tarihinde 3293 sayılı kanun ola
rak kabul edilıniştir. 

22- VI -1938 tarihinde 3473 sayili kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

4 - III - 1938 tarihinde Ziraat encümenine. 

24 - VI - 1938 tariillinde 3489 sayılı kanun ola
rak kalbul edilmiştir. 

25 - V - 1938 tarihinde 3399 sayılr kanun ola
rak kalbul edilmiştir. 
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30 - Petrol kanununun 1 nci maddesine bir 

fıkra ilavesi hakkında kanun layihasrna dair 
(1/ 1036) 

31 - ,Serbest meslek erbabrnm 2751 sayılr ka
nun mucibince mesleki teşekküller veya beledi
ye heyetleri tarafından tayin olunan sınıf dere-

' eelerine mükelleflerin ve varidat idaresinin iti-
raz edib edemiyeceklerine dair Başvekalet tez
keresi hakkında (3/250) 

32 - Sigorta şirketlerinin teftiş ve muraka
ibesi hakkındaki 1149 sayılr kanunun 'bazı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna ibazı hükümler 
ilavesine dair kanun layihasr hakkında (1/966) 

33 - Teşviki sanayi kanununun 31 nci mad
desinin tdsiri hakkında Başıvekalet tezkeresine 
dair (3/307) 

34 - Ticaret mukavelesi ve modüs vivendi 
akdetmeyen Devletler ülkesinden Türkiyeye ya
pılacak idhalata memnuiyetler veya taJıdid veya 
takyidler tatbikina dair olan 2967 sayılr kanuna 
miizeyycl kanun layihası ılıakkında (1/1051) 

35 - Toprak mahsulleri ofisi kanunu layi
hasına dair (1)1038) 

36 - Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası 
hakkındaki 1715 sayılr kanun ile 2062 sayılr ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkm
da kamın layihasrna dai'r (1/1057) 

37 - Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti ile 
İsveç Krrallrğı Hükumeti arasmda akid ve imza 
edilmiş olan ticaret ve klirinğ itililfmı.meleri ile 
merbutları olan protokol ve mektublarrn tasdikr 
hakkında kanun layihasrna dair (1/937) 

38 - Türkiye Cümhuriyeti ile Sovyetil<: Sos
yalist Cümhuriyetleri İttihadr arasmda imza 
edilen ticaret ve seyrisefain muahedenamesile 
merbutlarmm ve ticaret ve tediye anlaşmasının 
tasdiki hakkında kanun layihasrna dair (l/905) 

27 - VI - 1938 tarihinde 3504 sayılr kanun ola
rak kalbul edilmiştir. 

27 - XII - 1937 tarihinde 1021 sayılr karar ola
rak kaJbul edilmiştir. 

20 - V - 1938 tariilıinde 3392" sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - III - 1938 tarihinde 229 sayılr tefsir ola
rak ka'bul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3509 sayılr kanun ola
rak hbul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3491 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3492 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

13 - IV - 1938 tarihinde 3363 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1938 tarihinde 3382 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir, 
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39 - Türkiye ile Çekoslovakya arasında ale

tedilmiş olan 12 mayıs 1936 tarihli ticari mü
badele anlaşmasına ek olarak tanzim olunan 
protokol ile merbutu listelerin tasdikı haklanda 
kanun layiliasma dair (1/960) 

40- Türkiye ile Çekoslavakya arasmda im
za edilen ticari mübadeleleri tanzime rpütedair· 
anlaşmannı tasdikr hakkında kanun layihasına 
dair (1/1019) 

41 - Türkiye - Rollanda ticaret anlaşma.<ıı 
ve merbutlarının tasdikr hakkında kanun layi
hasına dair (1/791) 

42 - Türkiye - İtalya t icaret anlaşımasıııa 
müteallik olan İcra Vekilieri Heyetinin 2 - XI -
1937 tarihli kararnamesinin tasdilu hakkında 

kanun layihasına dair (1/904) 

43 - Türkiye - Lettonya arasında Rigada 
imzalanan ticaret ve kliring anlaşmaları ve mer
butlarrmn tasdikr hakkrnda kanun layiliasma 
dair (1/953) 

44 - Türkiye - Lettonya ticaret mukavele
namesinin tasdiki hakkında kanun layihasrna 
dair (1/952) 

45 - Türkiye - Romanya ticaret ve tediye 
anlaşmaları hükümlerinin tasdikr hakkında ka
nun layihasına dair (1/961) 

46 - Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrise:faiı~ 
muahedenamesinin 1 ikinci Mmun 1937 tarihin
den itibaren bir ay ue;atılmasr hakkında 1/ 721, 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrise:fain muahede
namesinin 1 şubat 1937 den 1 mart 1937 tariiıi

ne kadar bir ay ımüddetle uzatılınası hakkında 

1/ 722, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrise:fain mu
ahedenamıesinin meriyet müddetinin bir ay temeli
di hakkında 1/ 782, Türki ye - Sovyet ticaret Ye 
seyrise:fain muahedenamesinin 1 mart 1937 tari
hinden itibaren bir ay daha uzatılınasma dair 
1/ 885, Türkiye - Sovyot ticaret ve seyrise:fain 
muahedesinin meriyet müddetinin bir ay daha 
uzatılmasr il:ı.al"krnda 1/895, Türkiye - Sovyet ti
caret ve seyrise:fain mu ahedenamesinin 1 haziran 
1937 tarihinden 1 tommuz 1937 tarihine kadar 
bir ay ınüddetle ıneriyetinin tasdikr hakkında 

13 - IV - 1938 tarihinde 3364 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - VI - 1'938 tarihinde 3454 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

1 - XII - 1937 tarihinde 3274 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - IV - 1938 tarihinde 3368 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1938 tarihinde 3357 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 - IV - 1938 tarihinde 3353 sayılı ka;:ıun olarnk 
kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1938 tarihinde 3358 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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1/898, Türikiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain mu
ahedenamesinin ı temmuz ı937 tarihinden ı ağus
tos ı937 tarihine kadar bir ay müddetle meriye
tinin tasdiki halclanda ı/899, Türkiye - Sovyet 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin ı ağustos 
1937 tarihinden ı eylUl ı937 tarihine kadar bir 
ay ıınüddetle meriyetinin tasdiki hakkında 

1/900, Türkiye - Sovyet ticaret · ve seyrisefain 
muaihedenamesinin ı eylUl ı937 tarihinden ı5 
,teşrinievvel ı937 tarihine \kadar bir buç.uk ay 
müddetle meriyetinin tasdiki hakkmda lj90ı 
sayılr kanun layilialarma dair 

4 7 - Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye anlaş· 
masma ibağlr (ı) numaralı listede 754 tarife po
zisyonu karşısında gösterilen harflıer arasmda ya
prlaeak değişikliğe aid notanın tasdiki hakkında 
kanıun layiihasrna dair (ıjı082) 

48 - Türkiyede açılacak beynelmilel panayir 
ve sergilerin vergi ve resimlerden muafiyetine 
dair olan kanunun 3 ncü maddesile 2442 sayılr 
kanuna eklenen (J) fıkrasının değiştirilmesine 

dair kanun layihası hakkında cı;ı029) 

49 - Türk gemi kurtarma anonim şirketi teş
kili hakkındaki 2070 sayılr kanuunla müteşekkil 

şiTketin tasfiyesi ve imtiyaz mevzuunu teşkil eden 
hizmetlerin İktısad vekaletine bağlı hükmi şah
siyeti haiz bir idareye devri hakkında kanun la
yihasma dair (ı/763) 

56 - Türk - !sveç ticaret ve kliring anlaşma
larına merbut protokolde İcra edilecek değişiklik 
hakkında kanun layihasma dair (ı;ıo03) 

5ı - Türk parasının kıymetini koruma ka
nununa ek kanun layiliasma dair (ı/914) 

52 - Türk - Sovyet ticaret muahedesinin 
ı5 nci maddesine mütedair Sovyet HükUmeti ile 
teati olunan notaların meriyete konulmasına dair 
!cra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan kar::ırm 
tasdiki hakkında kanun layiliasma dair cı;ı021) 

53 - Türk - Yugoslav ticaret ve seyrise
fain muahedenamesine munzam protokolün tas
diirma dair kanun layiliası hakkında cı;ıo52) 

3 - I - ı938 tarihinde 330ı sayılr kanun ola
rak ıkaıbul edilmiştir. 

24 - VI - ı938 tarihinde 3493 sayılı kanun ola
rak k81bul edilmiştir. 

27 - VI - ı938 tarihinde 3508 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ı4- I -ı938 tarihinde 33ı8 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ı 7 - VI - ı938 tarihinde 3463 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 - III - ı938 tarihinde 3336 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ı 7 - VI - ı938 tarihinde 3464 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ı5 - VI - ı938 tarihinde 3455 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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54 - Tütün ve tütün inhisarı haklanda ka

nun Hiyihasma dair (ı/48) 

55 - Yabancılarm Tü-rkiyede ikamet ve se
ya:lıatleri hakkında kanun layihasma dair (ı/809) 

56 - Yalova arazisinin istismarı ve parasız 
araızi dağrtılması ılıakkında kanun layiliasma dair 
(1/ 130) 

57 - Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 
lira tahsisi ve bunun ~çin gelecek sene1ere ge
çici taahrhüd İcrasına mezuniyet verilmesi hak
kındaki 3ı32 sayılı kanuna ek kamın layilıasına 

dair (ı;ı020) 

58 - Yüksek İktısad ve Ticaret rnektablerinin 
Maarif vekaletine devri hakkında kanun layiha
sına dair (ı/1110) 

59 - Ziraat bankası kanununun 25 ve zirai 
kredi kooperatifleri kanununun ıo ncu maddele
rinin icra ve iflas kanununun 47 nci roaddesile 
i1ga edilmiş oluıb olmadığnrrn tayini hakkında 

Başvekalet tezkeresine dair (3/119) 

ıo - VI - ı938 tarihinde 3437 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29 - VI - ı938 tarihinde 3529 sayılı kanun ola
rak kabvl edilmiştir. 

17 - XII - ı937 tarihinde 3287 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - VI - 1938 tarihinde 3483 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27 - VI - ı938 tarihinde 3507 sayılı kanun ola
r ak kaıbul edilmiştir~ 

Bu husustaki Adiiye encümeni maz!batasr ll -
IV - ı938 tarihinde kabul edilıniştir. 

Maarif encümeninden gelen mazbatalar 

ı - Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan ı452 sayılr kanuna bağlı 
cetvelin Maarif veka1eti kısmmda değişiklik ya
pıl~ası hakkında kanun layihasma dair (1/ 1063) 

2 - Fabrika mesleki kursları hakkında kanun 
layilıasma dair ( ı;8ı6) 

3 - İlk ve orta tedrisat muallimlerinin ter
fi ve tecziyeleri hakkındaki ı 702 sayılı kanunun 
2 nci ve 2517 say-_lı kanunun 1 nci maddelerine 
birer fıkra eklenmesine dair kanun layİlıası hak-

8 - VI - 1938 tarihinde 3429 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ı 7 - VI- ı938 tarihinde 3457 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

kında (1/860) 14- I -1938 tarihinde 3313 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

4 - Kültür bakanlrğma bağlı Ertik okulla
rı mütedavil sermayesi hakkında kanun layiliası 

na dair (1/ 983) 3 - VI - 1938 tarihinde 3423 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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5 - Maarif daireleri mümeyyiz, başkatib, ve 

katiblerile debboy, levazım sevk memurları ve le
vazrm katibierinin husus! idarclere verilmesi ve 
ilk tedrisat müfettişlerinin umumi muvazeneyc 
alınması hakkında kanun layihasrna dair (1/ 927 ) 

6 - Maarif vekaleti merkez teşkilatı ve vazi
feleri hakkındaki 2287 sayılr kanuna bağlr (A) 
cetvelinde değişiklik yapılmasma dair kanun la
yihası hakkında (1/1026) 

7 - Maarif vekaleti merkez teşkilat ve va
zifeleri haklundaki 2287 sayılı kanunun 5 nci 
maddesine göre toplanacak olan Maarif şurası

mn 1939 yılına tehirine dair kanun layihası hak
kında (1/871) 

8 - Meccam leyli talebenin mecburi hizmet
lerine dair olan 1237 sayılr kanuna ek kanun la
yihası ilıakkrnd.a (1/1018) 

9 - Müze ve rasadhane teşkilat kanununun 
10 ncu maddesinin ikinci fıkrasının kaldırılması 
ılıaklanda kanun layihasma dair (1/1056) 

10 - Orta okul öğretmenleri yeti.<ştirrnek 

maksadile Gazi terniye enstitüsıÜnde açılan kur
sa devam eden öğretmen okulu mezunları hak
landa kanun layihasrna dair (1/875) 

ll - Orta tahsil mekteblerinde yardımcı mu
allim çalıştırılması hakkındaki 2624 numaralı ka
nunun 1 nci maddesinde yazılı müddetin uzatıl
masına dair kanun layihasr hakimıda (1/927) 

12 - Siyasal bilgiıer okulu ·halclandaki 2777 
sayılr kanuna ek kanun layiliasma dair (1/1104) 

13 - Te-vıbiyevi maıhiyıeti haiz filimlerin Mil
letler arasmda intişarmr kolaylaştırmak için 
Cenevrede akd.olunan beynelmilel mukavelena
meye iltihakımrz ılıaklanda kanun layiJ:ıasma dair 
(1/1121) 

14 - 3043 sayılr kanuna bağlı çizelgenin de
ğiştirilmesi halcianda kanun layihasrna dair 

(1/ 984) 1 • : ·~ :t 

Müzakeresine lüzum kalmadığı hakkındaki Da
hiliye encüıneni mazbatasr 13- VI- 1938 tarihin
de kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3412 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3- I- 1938 tarihinde 3302 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25 - V - 1938 tarihinde 3400 sayılr kanun ola
rak kalbul edi1ımiştir. 

17 - VI - 1938 tarihinde 3459 sayılr kanun ola
rak kaıbul edilmiştir. 

25 - III - 1938 tarihinde 3344 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - I - 1938 tari'lıinde 3299 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tariılıinde 3505 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 taTiilıinde 3520 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3413 sayılı kanun olarak 
lmbul edilmiştir. 
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15 - Vilayet hususi idarelerinden maaş al

makta olan ilk tedrisat müfettişlerinin umumi 
muvazeneye alınmalarına dair kanun layilıasr 

haldunda (1/1030) 30 - V - 1938 tarihinde 3407 sayrlı kanun ola
rak Imibul edilmiştir. 

16 - Yüksek İktrsad ve Ticaret mektebleri
nin Maarif vekaletine devri hakkında kanun layi
ılıasma dair (1/1110) 27 - VI - 1::138 tarihinde 3507 sayrlr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 3 
ncü maddesinin subay ve askeri memurlar hak
kindaki fıkralarnun değ.iştirilmesine dair ka
nun layihasr hakkında (1/853) 

2 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 18 
nci maddesinin değiştirilmesi hakknda kanun la-

13 - IV - 1938 tarihinde 3360 sayrlr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

yihasına dair (1/37) 3 - I - 1938 tarihinde 3297 sayrlr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3 -Askeri ve mülki tekaüd kanmmnun 23 
ncü maddesinin tefsiri hakkinda Başvekalet 
tezkeresine dair (3/256) 

4 - .Askeri ve mülki tekai.id kanununun, 26 
ve 43 ncü maddelerinin tefsiri hakkrnda Başve-

29 - XII - 1937 tarihinde 1022 sayılr karar ola
rak kabul edilmiştir. 

kalet tezkeresine dair (3/231) 8 - IV - 1938 tarihinde 1041 sayrlı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

5 - Askeri ve nı.ülki tc:lmüd kanununun 4 t:> 

nci maddesinin tadili hakkında kanını layihasr
_na dair (1/912) 

6 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 58 
nci maddesinin tefsirine dair Divanr mu.hase
bat encümeni mazbatasr hakkinda (5/42) 

7 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 66 
ncr maddesine bir frkra ilavesi hakkında kanun 
layihasrna dair (1/ 854) 

8 - 1932 yrlr muvazenei umumiye kanunu
nun 21 nci uaddesinin tefsirine dair Başvekalet 

tezkeresi hakkında (3/74) 

21 - III - 1938 tarihinde 3337 sayrlr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 227 sayrlr tefsir ola
rak kabul edilmiştir. 

17 - XII - 1937 tarihinde 3285 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27 -IV - 1938 tarihinde 1045 sayrlr karar olarak 
kabul edilmiştir. 
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9 - 1334 - 1918 dahili istikraz tahvilleri

nin 1938 ikramiyeli tahvillerile ve 1933 Türk 
borcu tahvillerinin de dahili istikraz tahville
rile mübadelesine dair kanun layihası hakkm
da (1/921) 

10 - Damga resmi kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun layİhasile Gi
resun mebusu Hakkı Tarık Usun, damga resmi 
kanununun ll nci maddesindeki resim cetvelinin 
68, 71 ve 72 sayılarmda değişiklik yapılmasma 
dair kanun teklifi hakkında (1/1062, 2/40) 

ll - Denizbank kanunu layihasrna dair 
(1/847) 

12 - Denizli mebusu Necib Ali Küçükanrn, 
gümrük tarife kanununa bağlı tarifenin 351 nci 
pozisyonunun değiştirilmesi haklanda kanun 

14- I- 1938 tarihinde 3322 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22 - VI- 1938 tarihinde 3478 sayılr kanun olara 
kabul edilmiştir. 

27 - XII - 1937 tarihinde 3295 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

teklifine dair (2/29) 15- XII- 1937 tarihinde 3283 sayılr kanun ola
rak kabul dilmiştir. 

13 - Denizli mebusu Yusuf Başkayanrn, as
ker! ve mülki telmüd kanununa bazı hükümler ek
lenmesine dair olan 3028 numaralı kanuna ek ka
nun teklifi hakkında (2/ 48) 

14 - Devlete aid icareteynli ve mukataalı 
gayrimenkullerin krymetlendirilmesi hakkında 

kanun layihasrna dair (1/ 1007) 

15 - Devlet müesseselerile Türkler veya 
.Türk sermayesile müteşekkil şirketler tarafnı

dan satın alınan buharlr gemilerle memlekette 
yapılan mürnasilleri için getirilecek eşyanın 

gümrük resminden istisnasına dair olan 3044 
sayılr kanunun bazı hükümlerinin değiştirilme
si hakkında kanun layiliasma dair (1/897) 

16 - Devlet tarafından kurulacak demir ve 
çelik fabrikalarının haiz olacakları muafiyetler 
hakkında kanun layihasına dair (1/1075) 

17 - Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 
yirmi bin ton kok kömür-ünün gümrük r esmi
nin teıızili iha:klanda 1/849 ve ibazı pamuklu 
mensücat gümrük resminden yapılan tenzila
trn tasdikı ilıakkmda 1/972 sayılr kanun layiilıa

larile Etibank tarafından idhal edilecek olan 
3 bin ton kükürde münıhasır olmak üzere güm-

Bu husustaki mazbata ll- IV -1938 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

15 -VI - 1938 tarihinde 3450 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 - III- 1938 tarihinde 3339 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3522 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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rük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salahi
yete istinaden indirildiğİnden keyfiyetin tasdikı 
hakkında 3/ 499 sayılı Başvekalet tezkeresine dair 

ı8 - Gazete ve mecmuaların hasılınasında 
kullamlan kağıdlar ucuzlatıldığmdan 2294 sayı

lı kanunun 3 ncü maddesine göre keyfiyetin tas
dikma dair 3/ 339, Gümrük tarifesinin (328 A 
ve B) nurnaralarma giren ımekteb ki tablarının ·ta
ibına mahsus matbaa kağıdıarına mevzu gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salahiyıete is
tinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdikı hak
kında 3/363, kömür yakan vesait ibeynelmilel ser
gisinde teşhir edilmek üzere getirilen ve üzerle
rinde firma damgası bulunan muıhtelif madde
lerden mamul eşyaya aid gümrük resmi 2294 sa
yılı kanunun verdiği salahiyete istinaden indiril
diğİnden keyfiyetin tasdikı hakkında 3/ 366, 
küp şeker ambalajında kullanılmak üzjere dı

şarıdan getirilmesine zaruret hasııl olan sandık
lık kerestelerin güımrük resmi 2294 sayılı kanu
nun verdiği salahiyete istinaden indirildiğİnden 
keyfiyetin tasdikı hakkında 3/ 370, MatJbuat 
umum müdürlüğü tarafından Almanyada bastı
rılan albümler.e aid gümrük resmi 2294 sayılı 
kanunun verdiği salfuhiyete istinaden indirildi
ğinden keyfiyetin tasdiki ihakkında 3/ 397, Or
man çiftliği bira fabrikası tarafından getirilecek 
ı 000 000 aded lbira şişesine munihasır olmak 
üzere gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdi
ği sal§ıhiyete istinaden indirildiğinden keyfiye
tin tasdiki ılıakkında 3/ 398, Orman çiftliği ıbira 
fabrikası tarafından getirilecek ı 000 000 aded 
bira şişesine ınunhasır olmak üzere kaıbul edilen 
gümrük resmi tenzilatının, fazla olarak gönderi
len ı8 463 ooed şişe için de gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun 'Verdiği salfilhiyetıe istinaden indi
rildiğİnden keyfiyetin tasdilu hakkında 3/ 435, 
ve hariçten idhal edilecek şekerin gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden 
indirildiğind:en keyfiyetin tasdikr halcinnda 
3/ 437 sayılı Başveka1et tezkerelerine dair 

ı9- Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarife
nin 2ı6 numarasında değişi'klik yapılmasma 

dair kanun layihasr hakkında (ljı067) 

20 - Genel idhalat rejimi kararnamesine 
bağlı listel>erde yazılı bir kısım eşyanın gümrük 

29 - VI - ı938 tarihinde 3528 sayılr kanun ola
rak kahn1 edilmiştir. 

25 - IV - ı938 tarihinde 3373 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarilb.inde 3506 sayılr kanun ola
rak bbul ·edilmiştir. 
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resminde 2294 S?yılı kanuna istinaden zam ve 
tenzil yapıldığından keyfiyetin tasdiki hakkm
da Başvekalet tezkeresine dair (3/438) 

21 - Gümrük tarifesi kanununun 281 nci 
pozisyonununun altına bir supozisyonu ilavesi 
hakkında kanun layihasma dair (1/1012) 

22 - Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 
ve 370 nci maddelerine giren ipliklere mevzu 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunım verdiği sala
hiyete istinaden indirildiğİnden keyfiyetin tas
diki hakkında 3/283, Gümrük tarjfesinin 366, 
267, 368, 369 ve 370 nci maddelerine giren ip
liklere mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanu
nun verdiği salahiyete istinaden indirildiğinden 
keyfiyetin tasdikı hakkında (3/318) ve Güm
rük tarifesinin ( 469 A) numarasına giren ç.i
mentoya mevzu gümrük resminden 2294 sayılı 
kanunun verdiği saHihiyete istinaden yapılan 

tenzilatm tasdiki hakkında 3/ 319 sayılı Başve

kalet tezkeresine dair 

23 - Gümrük tarifesi kanununun 513 ncü 
pozisyonuna bir ihtar ilavesi hakkında kanun 
layihasma dair (1/1011) 

24 - İngiltere Hükfunetile imza edi len mü
zeyyel kliring anlaşması ve teslihat kredi anlaş
masile Export kredi garanti departman ile im
za olunan anlaşmanın tasdiki hakkmda ·kanun 

24 - VI - 1938 tarihinde 3496 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

17 - VI - 1938 tarihinde 3465 sayılı kanun ol.a
rak kabul edilmiştir. 

5 - I - 1'938 tarihinde 3305 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde Bütçe encümeni maz
batasr kabul edilmiştir . 

layihasma dair (1/1113) 28 - VI - 1938 tarihinde 3525 sayıLr ıkanun ola
rak kabul ·edilmiştir. 

25 - İnhisarlar umum müdürlüğü telmüd san
dığı haklundaki 2921 sayılı kanunun 7 nci mad
desinin tıefsirine dair Başvekalet tezireresi hak-
kında (3/ 325) 7 - I - 1938 tarihinde 1024 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 

26 - İs.pençiyari ve trbbi müstahzarlar ka
nununun 16 ncı . maddesinin değiştirilmesi hak
lunda kanun layİılıasma dair (1/829) 

27 - İspençiyari ve tnbbi .ffiüstahzarlar ka
nummun 18 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
mezkı1r kanunun 16 ncı maddesini değiştiren 

3304 sayılı kanun ile 17 nci maddesinin kaldı

rılmasına dair kanun layiihası hakkında (1/975) 

5 - I - 1938 tariılıinde 3304 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25 - V - 1938 tarihinde 3402 sayılı kanun olarak 
kaıbul edilmiştir. 
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28 - Kazanç vi:rıgisi hakkındaki 2395 sayılı 

kanunun ıbazr maddelerinin değiştirilrrnesine dair 
kanun Hiyihasr hakkında (1/ 1000) 

29 - Kaza vakıflar memurlarile tahsildarlara 
ve fen memurlarına verilecek aidat, ücret ve 
yevmiyelere ve inşaat ve tamiratm mezuniyet de
recelerine dair 1/855 ve Vıakıflar umum müdür
lüğü teşkilat ve vazaifi ılıakkında 1/858 sayılr 

20 - VI - 1938 tarihinde 3470 sayılı kanun ola
rak ka~bııl edilmiştir, 

kanun layİlıalarma dair 17 - VI - 1938 tarihinde 3461 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - Kefalet kanununun 3 ncü maddesine 
bir fıkra eldenmesine dair kanun layihası hak
kında (1/1101) 

31 - Kültür bakanlığına lbağlr Ertik okulla
rı mütedavil sermayesi 1ıakkında kanun layi
hasına dair (1/ 983) 

32 - Kütaıhya ınebusu Mehıned Somerin, as
keri ve mülki tekaüd kanununa ·bazı hükü:ınlcr 

eklenınesine dair olan 3028 sayılr kanunun birin
ci maddesinin tefsjri ılıakkında takrihine dair 

27 - VI - 1938 tarihinde 3503 sayılr kanun ola
ı·ak kabul edilmiştir. 

3 - VI - 1938 tariJıinde 3423 sayılr kanun ola
rak krubul edilmiştir. 

( 4/ 66) 6 _ VI - 1938 tarihinde 1055 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

33 - Kiitıa!ıya mebrusu l\'Lehmed Somcr ve 
Nwşiıd. U:lmğun, muamele vergisi lmnununmı 2 ınci 

maddiesine bir fık·ra eklcıımesime dair .kıaınlflı tek-
lifi haıklrnıda (2/76) 22 - VI - 1938 taırihinde 3482 sayılr kanun olıa

rak J\jabıti edilmiştir. 

34 - Muhasdbei Uım'llflııiye lmruununun bazı 

hüküımleri:nin değhştirilmesine dair kanıuınlayiha.sr 
haıkkında (1/ 977) 24- VI - 1938 tarihinde 3497 sayılr !kanun olarak 

kaıbıul ~edilmiştir. 

35 - Muvazenıe vergisi kanununurnı bazı hü
:kriimlerinin değiştirilmesine ve müddetinin uzatıl-
ımasına dair kanun layihasr h aıklmda (1/985) 25 - V- 1938 .taırihinde 3404 sayılr kamm o}arak 

36 - Muhasebei umuımiye kwnurıııuıurn 44 ncü 
maıddesinin değiştirilmesine dair kıanuın layihasr 
haık!lunda (1/931) 

37 - Pııl ve kıymetli kağrd bayiJerile bunlara 
verilccek beyiye -aidaıtr hakkında Jmnuın layi:hasma 
dair (1/986) 

38- Serbest meslek ·erbabmm 2751 sayılr ka
nınin m'UICibince mes1eki teşekküller veya helediye 
hey;etleri tarafından tayin olunan sınıf derece-

kabul eclilmştir. 

14 - I - 1938 rtaırihinıde 3321 sayılr kanun olaııak 
kabnl cıdilmiştir. 

20 - VI - 1938 ıtarihinde 3468 sayılı kanuın ol.a
raJ~ kabul edilmiştir. 
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lerine mülml1eflemı V·e variıdaıt idaıresinirn itiraz 
ed~b edemiyeceklerine dair Başvekalet tezkeresi 
halilimda '3/250) 

39 - Siyasal bilgiler okulu haklandaiki 2777 
sayılı kamma ek kanun 1ay1hasma dair (1/1104) 

40 - Tapu kanununun muvaıkıkat maddesin
dclri «Muamelenin bitmesi» tabirinin tefsiri hak
kında Başveka1et ıtezkeresine dair (3/260) 

41 - Tayyare r.esıni haıktkmdaki 2459 sayılı 
kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna yenide bazı ihükümler eklenmesinne dair 
kanun layilıasr ıhakkrnda (1/1002) 

42 - Teşviki sanayi kanununun 31 nci 1Il1ad
desinin tefmri ıha:k:landa Başvekalet tezkeresine 

· daıir (3/ 3017) 

43 - Ticaret .mukavelesi ve modüs vivendi 
akdet.meyen Devletler ütk:esinden Türkiyeye ya
pılacak idhalata meınnuiyetler veya taıhdid veya 
twkyidler tatbilana dair olan 2967 sayılı ikanuna 
nmzeyye1 kanun layiıhası ha:kık:mda (1/ 1051) 

44- Topralr maıhsulleri ofisi kanunu layiha
sma dair (1/1038) 

45 - Türk gayrimübadillerine tahsis edilen 
1Il1allarm vergileri haıldanda kanun İayihasma 
dair (1/863) 

46 - Tüı11k gemi kur.tar:ma anonim şirıketi 

teşkili haldrmda:ki 2070 sayılr kanunla müteşek
kil ışi:vketin tasfiyesi :v.e imtiyaz mevzuunu .teşkil 

eden ıhiz.metlerin İiktısad vekaletine ıbağlı ihüılani 
şahsiyeti haiz l!ıir idareye .devri hakkmda kanun 
layiliasma dair (1/763) 

4 7 - Türk parasının kıymetini koruma ka-

27 - XII - 1937 taıriıhillde 1021 saıyılı karar ola
rak J~abuıl edilmiştir. 

27 - VI - 1938 :taıcihinde 3505 sayılr kanun ola
rak kabul ediLmiştir. 

29 - XİI - 1937 tariılıinde 1023 sayılr lmrar ola
rak Ilmbul edilmiştir. 

25 - V - 1938 tarihinde 3401 sayılr kanun ola
rak kabul ediLmiştir. 

30 - III - 1938 tarihinde 229 sayılı •tefsir ola
rak ilmbul ediLmiştir. 

27 - VI - 1938 ·tariılıinde 3•509 sayılı kanun olar 
rak \kabul edilmiştir. 

24 ... VI - 1938 tarihinde 3491 sayılr kanun ola
rak lka;bul edilmiştir. 

25 - IV - 1938 tariılıinde 3374 sayılı ıkamm ola
rak ikabı:rl edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3318 sayılr kanun ola
rak kaıbul edilmiştir. 

muıuma ek ıkamm layihaısm.a dair (V914) 14 - III - 1938 taırihiııde 3336 sayılr kanun o1a
rıal\: kaıbuıl edilınişür. 

48 - Türkiyede açrlacruk beynelmilel panayır 
vıe sergilerin vergi ve r.esimlerden 1Il1uafi.yctinc 
daiır olan ıkaın.ıınu'll 3 ncü maıddıesi1e 2442 .sayılı 

.Jmınuırı:a €Jklen.en (J) fıkmsnnn değiştirilmesine 

dair kanun layiha:sı hakkında (1/1029) 27 - VI - 1938 tıarih:i:nde 3508 saylr kanun ola
rak kaıblli ediLmiştir. 
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49 - Türkiy·e Cümhuriyıet Merkıez bankası 

hakh."IDdaki ı715 sayılı kaın.ıuın ile 2062 sayılı ıl.m

n!Uıllun bazı maddelerinin ıdeğiştiırilmesi hakıkm

da kaınuın layiliasma dair (1/1057) 

50 - Tüıtfuı vıe ıtüıtün inıhisarı haıkkmda ka
mm layihaısrna dair (1/48) 

5ı - Uıınuıni, mü1lıaık ve hususi ıbütçelerlc 

idaıre edilen daireler araısmdaık:i !htilaflaırm tah-
ikiım yolu iLe hwlli haJkkmda kaın'Urrl layihaısma 

24 - VI - ı938 rtıaırihindıe 3492 sayılı ık:amm ola
ııak kaıbuıl edilmiştir. 

ıo - VI - ı938 tarihiı1de 3437 sayılı ilmnun ola
ııaık kalbul edilmiştir. 

dair (ıjı085) 29 - VI - ı938 tarihinde 3533 sayılı kanun ola 
r.ak kaıbuJ. edilmiştir. 

52 - V•aıkfa a'İd hisseli mahlfıl yerlerin hisse
dadaırına ne ~uıretle saıtılacağma ıdair kanun Ia
yiJıası haklanda ( ı/844) 

53 - Yalova •rurazisinin istismarı ve parasız 
arazi dağıtılınası halkılanda kam.m layiliasma dair 
cı;ı3ü) 

54 - Yozgad mebusu Emin Draıınanın, Arzu
hal encüme:rünin ı3· - IV - ı936 tarihli ıhaftalrık 

ikrurar eatveliııdeki 253 sayili kararın Umlllrni H ey-

27 - XII - ı937 tarihiı11dc 3294 sayılı kanun ola
rak kwbuıl edilmiştir. 

ı7 - XII - ı937 tarihinde 3287 sayılı kanun ola
:rıaJ( k:abul edilmiştir. 

e:tte müzaıkcresine dair rtaJl\!riri had\!kında (4/22) 20 - IV - ı938 ıtariıhindc ı042 sayılr karaır ola
ııak krubu~ edilmi.şür. 

55 - 20 .teşrinisaıni ı334 tarihli paısaport 

kaJnunumıın ı6 ncı maddesini değ·iştiren 2437 sa
yılı kaınruınun ı nci maddiesine bir f:ı:kra ilavesine 
dair kanun layihası haldandıa (ı/792) ıo - I - ı938 tarihinde Ilüh--fımet ıtar.afrndan 

gc)ıri alrnmrştır. 

Meclis hesablarmım tetkiki encümeııinden gelen mazbatalar 

ı - Büyük Millet ·Meclisi ı937 yılı mart, 
nisan ve mayıs ayları hesabı hakkrnda (5/54) 8 _ XI - ı937 tarihinde okunmuştur. 

2 - Büyük Millet Meclisi ı937 yılı haziran, 
temmuz ağustos ve eylUl ayları hesabı hak-
krnda (5/55 ) 8 - XI - ı937 tarihinde okunmuştur. 

3 - Büyük Millet Meclisi ı937 yılı birinci 
teşrin ayı hesabı hakkında. (5/58) 26 - XI- 1937 tarihinde okunmu.ştur. 

4 - Büyük Millet Meclisi ı937 yılı ikiııci 

teşrin ayı hesabı hakkrnda (5/59) 22 - XII _ ı937 tarihinde okunmuştur. 

5 - Büyük Millet Meclisi 1937 yılı birinci 
kanun ve 1938 yılı ikinc-i kanun ayları hesabı 

hakknıda (5/61) 9 - III - 1938 tarihinde okunmuştur. 
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6 - Büyük Millet Meclisi 1938 yılı şubat 

ayı hesabı hakkında (5/63) 18 - III - 1938 tarihinde okunmuştur. 
7 - Büyük Millet Meclisi 1938 yılı mart ayı 

hesabı hakkında (5/ 67) 15- VI -1938 tarihinde okunmuştur. 
8 - Büyük Millet Meclisi muhasebesi eşhas 

borçları hakkında (5/ 51) 10- XI- 1937 tarihinde okunmuştur. 

9 - Büyük Millet Meclisi ve müştemilatmda-
ki eşya hakkmda (5/ 64) 18- III- 1938 tarihinde okunmuştur. 

10 - Milli saraylarla müştemilatrnda ve Yalo-
va köşklerinde bulunan eşya hakkmda (5/ 65) 2!1- V- 1938 tarihinde okunmuştur. 

Milli Müdafaa encümeııinden gelen mazbatalar 

1 - 6 mayıs 1935 tarih ve 2702 sayılr ka
nunda bazı tashihler yapılınası haklanda kanun 
lftyihasrna dair (1/884) 8 - XII- 1937 tarihinde 3278 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
2 - Askeri ceza kanununun 203-:1: sayılı ka

nunun 8 nci maddesile değiştirilen 15-:1: ncü mad
desine bir fıkra ilavesi hakkında 1/ 1023 ve askeri: 
ceza kanununun 39 ncu maddesinin değiştirilme
si hakkında 1/ 1092 sayılı kanun layilialarma 
dair 

3 - Askeri fabrikalar harb sanayi kıtalan 

erlerine veril ecek yevmiye hakkında kanun layi-

28 - VI - 1938 tarihinde 3514 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

lıasma dair (1/ 775) 24 - XII- 1937 tarihinde 3289 sayılı kanun ola-

4 - Askeri hastaneler için yetişt iril ecek has
tabakıcı hemşireler hakkmda kanun layihasma 
dair ( 1/ 988) 

5 - .Aıskeri: memurlar hakkındaki 1455 sayılı 
kanunun 5 nci roaddesile zeylinin değiştirilmesi
ne ve rbu 'kanuna iki muvakkat madde eklenmesi
ne dair olan 3128 sayılı kanunun 2 nci madde
sinin tadili hakkında kanun layihasrna dair 
(1/1047) 

6 - Askeri memurlar hwkkrndaki kanuna bir 
madde ile bir muvak.kat madde eldenmesine dair 
kanun l:ayihasr hakkında (1/1071) 

7- Acıkeri: memurlar ikanununun ,6 ncı mad
desinin değiştirilmesine dair kanun layihası !hak
kında (1/882) 

rak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1938 tarihinde 3433 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8 - IV - 1938 tarihinde 3428 sayılı !kanun- ola
rak ka;bul edilmiştir. 

13 - VI - 1938 tarihinde 3438 sayılı kanun ola
rak ka;bul edilmiştir. 

8 - XII - 1937 tarihinde 3275 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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8 - Askeri memurlar kanununa lbazı ıınadde

ler ila.vesine ve 2505 sayılı !kanunun 6 ve 7 nci 
maddelerinin ilgasına dair kanun layiliası hak
kında (1/881) 

9 - ASkeri tayinat v·e yem kanununa ek ka
nun layiliası hakkında (1/908) 

10 - .Askeri ve mülki .tekaüd kanununun 3 
ncü maddesinin subay ve askeri memurlar hak
landaki fıkralarının değiştirilmesine dair kanun 
layithası ha~k!landa (1/853) 

ll -.Askeri ve mülki tekaüd kanununun 18 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun la-

8 - XII - 1937 tarihinde 3280 sayılı kanun ola 
rak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3SİO-saYJl kanun ola
rak krubul edilmiştir. 

13 - IV - 1938 tarihinde 3360 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

yihası:na dair (1/37) 2 - I - 1938 tarihinde 3297 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

12 -Bazı maden hurdalarmın dışarı çıkarıl

masrnın yasak edilmesi ve satrn almması hak-
kmda kanun H\yihasına dair (1/ 668) 17- XII- 1937 tarihinde 328-± sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

13 - 1J55 numaralı kanunun bazr maddele
rile bu kanunun ikinci maddesini tadil eden 1637 
sayılr kanunun birinci maddesini nıuaddil 2016 
numaralı kanunun ikinci maddesinin değiştiril

mesi hakkmda kanun lay ihasma dair (1/ 1072) 

14 - Denizaltı sınıfı mensublarma verile
cek zamlar ve tazminler hakkmda kanun layi
lıasma dair (/1106) 

15 - Devlet meınueları aylrklarrmn teYhid 
ve t eadülüne dair olan 1-±52 sayılı kanuna bağlı 
cetvelin Milll Müdafaa vekaleti kısmına askeri 
hastabalncı hemşirelerin ilavesi lı ı:!kkinrla kamın 

layihasma daiı· (1/ 989) 

16 - Diyarbakır mebusn General Kazıın Sc
vüktekin ve Erzurum mcbusu Şükrü Koçağın, 

Milli lVIüdafaa vekaletinde (Zat i şl eri son tct
lük mercii encümeni) teşkili hakkrndaki 2515 sa
yılr kanunun değişt irilmesine dair kanun teklifi 
lıakkmda (2/ 65) 

17 -Fabrika mesleki kursları lıakkmda ka
nun layihasına dair (1/ 816) 

18 - Hava saldırınalarına karşı pasif ko
ruma hakkmda kanun layiliasma dair (1/ 1065) 

13 - VI- 1938 tarihinde 3430 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2-1:- VI- 1938 tarihinde 3486 sayı lı kanun ola
mk kabul edilmiştir. 

22- VI -1!"138 tarih inde 3-175 sayılr kanun ola
rak kabul edi l miştir. 

30 -V- 1938 tarihinde 3-±10 ve 3-Ul sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

17 -VI- 1938 tarihinde 3-:1.57 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27 -VI- 1938 tarihinde 3502 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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19 - Hava sınıfı mensublarına verilecek 

zamlar ve tazminler lıakkrnda kanun layihasma 
dair (1/ 1098) 2..t-- Vl-1938 tarihinde 3485 sayrlı Im 

20 - İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri me
muı·larr kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra 
ilavesine dair olan 1976 sayılı kammun değişti-

rak kabul edilmiştir. 

rilmesi hakkında kanun layiha.sma dair (1/ 883) 20 _ XII - 1937 tarihinde 3288 sayılr kanun 

21 - İskan kanununa ek kanun layihası 
hakkında (1/ 957) 

22- Milli Müdafaa vekaleti hava müsteaşr
lığı hesabına Alınanyada makine mühendisliği 
tahsilinde bulunan Teğmen Fuad Hakkının em
salile birlikte yüzbaşılığa terfii hakkında kanun 
layİlıasma dair (1/654) 

23 - N al b and mektebleri ve nal b andlık sa
natı hakkında kanun layihasr~a dair (1/ 124) 

24 - Ordu subaylar heyetinin terfilerine aid 
2162 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin (B) fık

rasına ek kanun layihası hakkında (1/ 979) 

25 - Ordu zabitan heyetine mahsus terfi ka
nunumm 2 nci ve 9 ucu maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun layihasma dair (1/ 1073) 

26 - Ordu zabitan heyetine mahsus terfi ka
nununun 14 ncü maddesile bu kanunun 1494 nu
maralı kanunla tadil edilen 10 ucu ve 16 ncı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 2162 sa
yılı kanunun birinci maddesinin taclili hakkında 
kanun layihasma dair (1/ 1069) 

27 - Orman koruma teşkilat kanununun 
14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun layiliasma dair (1/ 1080) 

28 - Subaylar heyetine mahsus terfi kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren 2900 sayılı ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun layiliası hakkında (1/ 959) 

29 _.: Subay rütbe isimlerinde bazı değişiklik 

yapılmasma dair kanun Hiyihası hakkında 

(1/ 1015) 

olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV - 1938 taribinde 3370 ve 3371 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

Bu husustaki mazbata 1 - XII - 1937 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

8 - XII - 1937 tarihinele 3277 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - IV - 1938 tarihinde 3365 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

13 - VI - 1938 tarihinde 3440 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10 _ VI - 1938 tarihinde 3436 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3490 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23- III - 1938 tarihinele 3342 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

16 -V - 1938 tarihinele 3387 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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30 - Tunceli vilayeti halkından olubda nü

fus ve askerlik kanuniarına göre kendilerine 
verilmesi lazrmgelen bazı cezaların affine ve 
nüfus yazımı ile askerlik işlerine dair olan 
2887 sayılı kanuna bir madde ilavesi ve ı, 3 ve 
4 ncü maddelerinin tadili haldnnda kanun layi-
lıasma dair (ıj9ıO) ı4- I- ı938 tarihinde 3323 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
31 - Türkiye Cümhuriyeti ile Sovyet Sos

yalist Cümhuriyetleri İttihadı arasmda lıudud ha
dise ve ihtilaflarının sureti tedkik ve halline mü
teallik mukavelenamenin tasdikma dair kammn 
layihası haklnnda (1jı08ı) 

32 - Türkiye ile İran arasmdaki hudud 
lıattrnm tashihine müteallik anlaşmanın tasdikı
na dair kanun layihası hakkında (ı/928) 

33 - Türk - Yunan dostluk, bitaraflık, uz
laşma ve hakem mualıedenamesi ile samimi 
anlaşma misakma munzam muahedenamenin tas
diki hakkmda kanun layihasma dair (ı;ı039) 

20 - VI - ı938 tarihinde 34 71 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17 - I - ı938 tarihinde 3332 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1 -VI - 1938 tarihinde 3422 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Nafıa encümeninden gelen mazbatalar 

l - Ankara şehri otomatik telefon kanunu
nun 7 nci maddesini değiştiren ı366 sayılı ka
nuna ek kanuh layihası hakkmda ( ı/946) 

2 - Demiryolları ile eşya nakliyatma müte
allik beynelmilel mukavelenameye istinaden te
şekkül eden heyetle beynelmilel nakliyat komi
tesi tarafmdan ittihaz olunacak kararlarm mer
iyet sureti haklnnda kanun layihasma dair 
(ı/947) 

3 - Devlet demiryollarmill ihtiyacı olan mu
harrik ve müteharrik edevatm siparışı ıçın 

ı6 000 000 liraya kadar taahlıüd yapılmasma 

dair olan 3247 sayılr kanunun ı nci maddesini 

Müzakeresine lüzum olmadığı haklundaki Bütçe 
encümeni mazbatası 3 - VI - ı938 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

30 - III- ı938 tarihinde 3347 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

değiştiren kanun layihası hakkında (ı/922) 14- I- ı938 tarihinde 33ı9 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - Devlet demiryolları ve limanları işlet

mc idaresinden ayrılarak afra vekaletinc bağ
lanan inşaat dairesinin bu ayrılmadan doğan 
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vaziyctiniıı teshiti hakkmda kanun w~' ilı asma 

dair (1/ 1079) 

5 - DcYlct demiryolları ve limanlan teş

kilat Ye vazai !'ine dair. olan lO.J-2 sayılı lmnunnn 
32 nci maddesinin tadili hakkında kanun la~-i

ha ma dair (1/ 1096 ) 

6 - DcYlet demiryolları ve limanl arı umu
mi idaresinin teşkilat Ye vazifelerine dair olan 
1042 sayılr kanumın 25 nci maddesinin tadili 
hakkında kanun la~·ihasrna dair (1/ 825) 

7 - Devlet demiryolları um nın müdürlüğü 
teşkilatı hakkında kanun layihasma dair 

~..J:- \ 'I- l!l3S tatibinde 3487 ~ayı lı kanun ola
rak kalıul edilmiştir. 

:2:2- YI- Hl38 tarihinde 3-174 ~ayılı kanun ola
nık kalın] edilm iştir. 

15- XII- 1937 tarihinde 32 2 sayılr kanun ola
rak kalın] edilmi ştir. 

(1/ 1024) 3- YI- 1938 tarihinde 3-!2± sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 - Hizmetten ayrılan nafıa memur ve müs
tahdemlerinin yapamıyacakları işler . hakkın
daki 2428 sayılı kanunda yazılı « İmtiyazlı şir

ketler » tabirinin tefsirine dair Başvekalet tez-
kcresi hakkında (3/444) J7 - I - 1938 tarihinde 3328 sayılr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

9 - !stanbul elektrik şirketi imtiyazi le tesi
satmrn satın alınınasma dair olan mukavelenin 
tasdiki hakkında kanun layihasma dair (1/ 1108) 22 - VI - 1938 tarihinde 3480 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
10 - ! stanbul elektrik işleri umum müdür 

lüğü teşkilat ve işletmesi hakkında kanun layi
hasına dair (1/ 1109) 

ll - !zmir telefon tesisatınrn tesellüm ve iş
letme muamelelerine dair kanun layilıası hak
kında (1/1068) 

12 - ! stanbul Tramvay şirketinden alman 
paralarm İstanbul şehri imaı.'rna tahsisine dair 
kanun layihası hakkında (1/933) 

13 - İzmir telefon tesisatının satın alınma
sına dair Hükümetle Şirket ara ında akdedilen 
mukavelenenin tasdiki hakkında kanım layiha
sına dair (1/ 976) 

14 - Malınıkat kanunu layihasma dair 
(1/805) 

15 -Mühendis ve mimarlık hakkında kanun 
layihasına dair (1/ 1041) 

22 - VI - 1938 tarihinde 3481 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3488 sayılr kanun ola
r ak kabul edilmiştir. 

1 7 - I - 1938 tarihinde 3333 sayılr kanun ola
r rı k kabul edilmiştir. 

• 

25 - lV - 1938 tarihinele 3375 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - VI - 193& tarihinde 3473 sayılr kanun ola
rak kabul eclilrniutir. 

17 - VI - 1938 tarihinde 3-!58 sayılr kanun ola
r ak kabul edilmiştir. 
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16 - Nafıa vckalct.inin teşkilat ve vazifele

rine dair olan 2443 sayılı kanuna ek kamın Eı

yihasr haklanda (1/ 1103) 

17 - Posta, telgraf ve t elefon idaresi ,teşki

lat ve vazifelerine dair olan 2822 sayılr kanuna 
ek kanun lfıyihası hakkında (1/ 1028) 

18 - Üsküdar ve Kadı:köy Tüı·k anonim su 
şirıkcti imtiyazı ilc tesisatıımı satm almmasma 
dair mukavelenin tasdiki hakıkında kanun layi
ihasına dair (1/ 954) 

19 - V azife esnasında şelıid olan pilot Ek
rem ve makinis-t Sanıinin ık:anuııi mirasçılarına 

verilecek tazminat haıkkında kanun layihasıııa 

22 - VI - 1938 tarihinde 34:76 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 - VI - 1938 tarihinde 3426 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

11 - Im - 1938 tarihinde 3359 sayılı kamuı ola
rak kabul edilmiştir . 

dair (1/915) 12- l - 19:38 t:nihincle 3309 sayı ı ı kaınm ""· 
rak kabul edilmiştir. 

20- Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 
lira twhsisi ve bunun için gelecek scnelere k<X,:ic i 
taahlıüd İcrasına mezuniyet verilmesi haıkkm

daki 3132 sayılı kanuna ek kanun layiliasma 
dair (1/1020) 22 - VI - 1938 tarihinde 3483 sayılı kanun /Ola

rak kabul edilmiştir. 
21 -Yüksek mühendis ve telmik okulları mc

zunlarıııın mecburi hizmetlerine Jair kanun la
yihası hakilanda (1/1042) 

22 - Ziraat vekalctiııc bağ·lr bulunan Kon
ya ovası sulama illaresinin Nafra vekaletine dmr
ri !hakkında kanun Iayilıasrna dair (J / 1127) 

20 - VI - 1938 ~tarihinde 3467 sayılı kanun ola
raik kabul edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3538 sayılı kanun ola
rak !kabul edilmiştir. 

Sıhha.t ve içtimai muavenet encümeninden gelen ma2Jbfl!talar 

1 -Askeri hastaneler için yetiştirilecek has
tabakıcı hemşireler hakkmcla kanun lfıy iıhasnıa 

dair (1/ 988) 

. 2 - Beyıııclnıilel sıh lı l. muıkavclenameniın tas
diler haJ<lkı:ndaıki kanun l ayillasına dair (1/1115) 

3 - Fabrika ım.esl cki knrslarr hakikmda kanun 
liı y ih aıi;ma dair (1/816) 

4 - İspcn~iyad \ ' C ıtrbb1 müstahzarlar ka-
nunUJnun 16 ncr ma delesinin değiştirilmesi hak-

10 - VI - 1938 Utrihindc 3433 sayılr kamm ola
raık ka.bnl edilıııiştir . 

29 - VI - 1938 tarihinde ruızııaımcye 

17 - VI - 1938 tarihinde 3457 sayılı kanun ola
raik kabul edilmiştir. 

landa ka.n uıı layiJ ı asmıa dair (1/829) 5 - I - 1938 ta.riılünıde 3304 sayılı kanun ola
raJ, kUJbul edilmiştir. 
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5 - İı:wençiyari ve tıihbt müsta.hzarlar ika-

nıurnunun:ı 18 nci maıddesiniın. değiştiırilmesine ve 
meıJkU.r karıunun 16 ncı maddesini dıeğişt.iırıen 

3304 sayılı kaınun ile 17 nci maddıesin.im. ıkaldn

m1ınasına da~r kaın.uın layiıhası halklanda (1/975) 

6 - Mrun:isa mebusu meııhum Sahri Toprağın, 
yabancı menüeket1erden gelecek Tüm olımayan 
y.aıbancı göçmenler haJkkmda ikanun:ı ıtek:lüine dair 
(2/52) 

7 - Sıhhat paıtıentaları üzerlerine yapılan 
ikonsoloslruık vizelerini kaJ.dıran ibeynelınilel itilaf
:ııameyıe i1tihakımız hakkmda ikaın.uın layillıasına 
dair (1/1120) 

8 - Sı:hhat ve içtimai muavenet vekaleti rteş-
kill.aıt ve meıınurin kanuın'Uilla ek karnun layihası 

hailclaında (1/987) 

9 - Yozgad ıımfuumı Emiın. Dramıanm, Arzu
ihaJ ·erroümeniınin 13 - IV - 1936 tarihli haftalık 

Jra;rrur cetvelindeki 253 sayılı kararın Umumi 
Hey.e1rtıe müz~eresine daıir ıtaikriri haldrn:ıda (4/22) 

10 - Yugoslavya Hükılmetinden alıınrun taz
mina;tm Kızılay cemiyıetine verilmesine dair ka-

25 - V - 1938 ıtarihinıdıe 3402 sayılı ikaın'Uill ola;.. 
rak ~krubul edilmiştiır. 

Reddine dair olan Hariciye encümeni ıma2'lbaıtası 
1 - VI - 1938 ta;rihiınde ıkaıbul edi1ıniştix. 

29 - VI - 1938 tarihiooe ruıznamıeye 

4 - V - 1938 tarihinde 3380 sayılı kanun ola-
raik imıbul edilmiştiır. 

20 - IV - 1938 ·tarihinde 1042 sayılı karar ola
raik kaJbul .edilmiştiır. 

nun 'layihası ihaıkıkmda (1/1031) 6 - VI - 1938 tarihinde 3427 sayılı ikrun'Uill ola
raik krubul edilıniştiır. 

Teşkilatı esasiye encümeninıden gelen mazbatalar 

1- Demiryolları ile eşya nakliyatma müte
allik beynelımHel mukavelenameye istinaden te
şekkül eden heyetle ibeyn·elmilel nakliyat komi
tesi tarafından ittiha;z olunacak kararların meri
yet sureti haklkında ikanun layiihasına dair 

(1/947) 

2 - İ2liilir mebusu Cela1 Bayar ve 152 ar
kadaşıııın, Teşkilatı esasiye kanununun 44, 47, 
48, 49, 50 ve 61 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında !kanun teklifine dair (2/59) 

3 - İzmir mebusu Celal Bayar ve 18 arkada
şının, Devlet dairelerinin vekaletlere tefrikı ve 
tıiyasi müste§arlıklarm vazifeleri hakkındaki ka-

30 - III - 1938 tariılıinde 3347 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29 - XI - 1937 tarihinde 3272 sayılı kanun ola
rruk kaıbul edilmiştir. 
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nunun tadiline dair kanun tekEfi hakkında 

(2/60) 

4 - Manisa mebusu Sabri Toprağın, vekalet
ler müsteşarlarının Büyük lVIillet lVIeelisi azasm
dan intihabları ılıakkında kanun teklifine dair. 
(2/4) 

29 - XI - ı937 tarihinde 3271 sayılı kanun ola
rak kabul edilıniştir. 

Bu husustaki mazbata ıo - XI - ı937 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

Ziraat encümeninden gelen mazbatalar 

ı - Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hak
kındaki 229ı sayılı kanunun ı9 ucu maddesinin 
tefsirine dair Başvekalet tezkeresi hakkında 

(3/358) ı4- I- ı938 tarihinde 228 sayılı tefsir olarak ka
bul edilmiştir. 

2 - Devlet ziraat işletmeleri kurumu teşki-

lciline dair kanun layihası hakkında (1/923) 7- I- 1938 tarihinde 3308 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçları

nın aşılanması ve zeytin mahsullerinin i yi l eşti-

rilmesi hakkında kanun layillasına dair (1/ 808) 4- III - 1938 tarihinde encümene iade edilmiştir. 
4 - Nalband mekteblcri ve nalbadlık sanatı 

hakkında kanun layihasına dair (1jı24) 8- XII- ı937 tarihinde 3277 sayılı kanun ola-

5 - Orman koruma teşkilat 

ı 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 

nun layihasma dair (1/ı080) 

kanununun 
hakkmda ka-

6 - Orman umuın müdürlüğü teşkilatı hak
kındaki 3204 sayılı kanuna ek kanun layihasına 

rak kabul edilmiştir. 

24- VI- ı938 tarihinde 3490 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

dair (ı/1077) ı3- VI - 1938 tarihinde 3445 sayılı kanun ola
mk kabul edilmiştir. 

7 - Toprak mahsulleri ofisi kanunu l tıyihası-

na dair (1/ı038) 24- VI- ı938 tarihinde 3491 sayılı kanun ola
rak kabul edilıniştir. 

8 - Tütün ve Tütün inhisarı hakimıda ka-
nun layihasrna dair (1/48) ıo- VI- 1938 tarihinde 3437 sayılı kanun ola

rak kabul edilıniştir. 
9 - Ziraat vekaleti vazife ve teşkila.t kanu-

nuna ek kanun layihası hakkında (1/9ı6) 17- I- 1938 tarihinde 3326 sayılr kanun ola
rak kabul edilıniştir. 

10 - Ziraat vekaleti vazife ve teşkilatı hak
kındaki 3203 sayılı kanuna ek kanun layihasma 
dair (1/ 1078) 13- VI- 1938 tarihinde 3446 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
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ll - Ziraa.t bankası kanunul]UTI 25 ve zirai 

kredi kooperatifleri kanununun 10 ncu ınaddcll'
rinin İcra ve ifHis ganunmıun 47 nci mııddcsiiP 
ilga edilmiş olub olmadığının ta~'iııi h:ıkknıda 

Başvckfılct tezkeresine dair (3/ 119) Bu husustaki Adliye encümeni ımı zlıata sı 

ll- IV -ı938 tarihinde kabul cdilnıi~tiı· . 

B- MUHTELlT rE .iWlTilKAJ.(AT ENCtJMENLE R 

Adiiye ve D3ihiliye enciimen~erinden mürekkeb Muhtelit encümenden gelen 
mazbata 

ı - Matbuat kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun layihasına dair 
(ıjı119 ) 28 -VI- ı938 tarihinde 35]8 sayılı kanun ola

ra k kabul edilmi~tir. 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümenden gelen 
mazbatalar 

ı - B il ecik mebusu İbrahim Çolağm teşrii 
ınasuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekalet 

tezkeresine dair (3/392) ı4 - I - 1938 tarihinde 1025 sayılı karar ola
l'rtk ka bul edilmiştir. 

2 - Çoruh mebusu Asıın Usun teş ı ·ii masu
n iyetinin kaldırılması hakkmda Başvekalet tez-
keresine dair (3j4ı4 ) 14 - I - 193R tarihinde encüınene iade edilmiş

tir. 
3 - Edirne mebusu Şeref Aykutun teşrii 

masnniyetinin kaldırılması ha k kın da Başvekalet 
tezkeresine dair (3/ 198) 14 - I _ 1938 tarihinde 1026 sayılı karar ola

ı·a k ka bul edilmi~tir. 

4 - Eskişehir mebusu Osman Işrıun teşrii 

nınsuni yetinin kaldırılması hakkında Başveldlet 

tezkeresine dair (3/ 393) 14 - I - 1938 tarihinele 1027 sayılr karar ola
ı·n k kabul edilmiştir. 

5 - Gazi Anteb ınebus Reuzi Güresin teş

rii masuniyetinin kaldırı l ması hakkında Başve-

k5.let tezkeresine dair (3/ 361) 14 - I - J 938 tarihinde 1028 sayılı karar olarak 
k n bul edilmiştir. 

6 - Marelin mebusu Hilmi Çoruk ve Kasta
monu mebusu Dr. Tevfik .Aslamn teşri! masu-
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niyetlerinin kaldırılması lıakkrnda BaşveldUet 

tezkeresine dair (3/379) 

7 - 1\luğla mebusu Yunus Taelinin teşrii 

masuniyctinin kaldırılması hakkında Başveld-

H - 1 - 1938 tarihinde 1029 sayılr karar olarak 
kabul edilmiştir. 

let tezkeresine dair (3/394) 14 - I - 1938 tarihinde 1030 sayılı karar ola
ı· ak kabul edil,ıniştir . 

8 - Siird mcbusu l\Iclımed Ali Knrdoğlunuıı 
teşri! masuniyetinin kaldırılması hakkmda Baş-
vckalct tezkeresine dair (3/364) 14 - I - 1938 tarihinde 1031 sayılr karar ola

rak lmbul edilmiştir. 
9 - Sıvas mebusu Necmettin Sadakın ,t cş

rii masuniyetinin kaldırılması haıldunda Başve

kilJet tezkeresine dair (3/421) ı4 - I - ı938 tarihinde ı032 sayılr karar ola-
rruk kavul edilmiştir. V 

Bütçe, Dahiliye ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümenden gelen mazbata 

ı - Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve be
lediyelerce alınmalrta olan damga, ıtayyare YC 

belediye resimlerile Darülaccze hissesinin mik
darma ve sureti istifasma dair kanun layihası 

• 

hakkında (ı/1122) 24 - VI - ı938 tarihinde 3539 sayılr kanun ola-
rak kabul edilmiştir. 

Bütçe, İktısad ve Maliye encümenlerinden mürelcl{eb Muhtelit encümenden gelen mazbatalar 

ı - Bazı maddelerelen istihlik vergisi alm
masr hwkkrndaJd kammun baz ı hükümlcrüıin de
ğiştirilmesine dair kanun Jayihasr hal;ıkında 

(ı/1128) 29 - VI - 1938 tarihinde 3536 sayılı kaıınıı ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - l\Iuamele vergisi kanunuuuıı bazı hü
kümlerinin deği~tirilmesi hakkrnda kanun luyi
lıasma dair (1/1129) 

3 - Teşviki sanayi kaııumuıa müzc,vyd 2261 
sayılr kanunun değiştirilmesine dair kannn l iı

yihasr haklanda (1/1130) 

29 - VI - ı938 taı'ihiııJe 3535 sayılr kamw ola
rak ıkwbul edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarilıinclc 3537 sayılı kanun ola
'rak kabul edilmiştir. 
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Bütçe ve Maliye encüm.enlerinden mürekke b Muhtelit encnüm.enden gelen mazbatalar 

ı - Gayrimübaıdil istihkaklarının tasfiyesine 
dair ilmnun layihası hakkında (ı;ııı) 

2 - Hazinenin 25 - III - ı93ı tarihine ka
dar takside sattığı bütün .gayrimenkullerin sabş 
bedellerinin tahsil sureti haik!kı:nda kanun H1yi
hasma dair (ı;ı112) 

- -
28 - VI - ı938 .tarihinde 3523 sayılı kanun ola-
rak ıkabul edilmiştir. 

28 - VI - ı938 tarihinde 3524 sayılı ıkanun ola
raık kabul edilmiştir. 

Bütçe, Maliye ve .Ziraat encümenlerinden miirekkeb Muhtelit encümenden gelen mazbata 

ı - Hayvanlar vergisi hakkındaki 2897 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kannuna bazı hükümler eklenmesine dair 
kanun layihası hakkında (ı/965) 23- III- ı938 tarihinde 3343 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir . 

• 

İskan kanunu Muvakkat encümeninden gelen mazbata 

ı - İskan kanununa ek kanun layihası hak
kında (ı/957) 25 - IV- ı938 tarihinde 3370 ve 3371 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 

İ§ kanunu Muvakkat encümeninden gelen mazbata 

1 - İş kanununa ek kanun layihasına da-
ir (ı;ı118) 28- VI- ı938 tarihinde 35ı6 sayılı kanun o~a

rak kabul edilmiştir. 

Memurin kanunu Muvakkat encümeninden gelen mazbatalar 

ı - Memurin kanunun ek kanun layihasına 
dair (ı;9ı8) 

2 - Memurin kanununun 84 ve 85 nci mad
delerine müzeyyel kanun layihası hakkında 

(ı/738) 

29 - XII - ı937 tarihinde 3296 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - III - ı938 tarihinde 3335 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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M uvakkat encümenden gelen maz ba ta 

ı - Pasapo11t kanunu layi:hasına dair 
(ı;ıo50) 28 - Vıl - ı938 tarihinde 35ı9 sayılr lmnun ola

rakıkabul edilmiştir. 

Muvrukkat encümenden gelen mazbata 

ı - Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilmek suretile kurtılan !ktısadi tcşekküllcrin 

teşkilatı ile idare ve murakaıbcleri hakkında ka
nun layihasına dair (ı;ı037) 

- -· 
ı7 -VI - ı938 tarihinde 3460 sayılr kanun ola-
ral< kabul edilmiştir. 

MuvaJkka·t encümenden gelen maz;bata 

ı - Vakıflar kanununun bazı maddelerinirı 
değiştirilmesine dair kanuıı layihasr hakkında 
(ı/1126) 28 - VI - ı938 tarihinde 35ı3 sayılr kanun ola

rak .kabul edilmiştir. 

Muvrukkat encümenden gelen mazbata 

ı - Halk bankası ve Halk sandıklarrnrn 'i<)r

mayclcri :hakkında kanun tayilıasına dair (/192!) ) 
-

17 - I - 1938 tarihinde 333ı sayılr kanun ola-
rak .kabul edilmiştir. 

Muvakkat encümenden gelen mazbata 

- 1zınir vilfıyeti tllt'istik yollaruını inşası 
lıakkıııda kanun lay1hasına c1air (ı;ıo76) 22 - vı - 1938 tarihinde 3477 sayılr kanun ola

rak kaılml edilmiı;;tir. 
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Muvakkat encümenden gelen mazbata 

ı - Spor teşkilatı hakkmcla kanun Iayiha-
sma dair (J/1125) 29 - VI - 1938 ıtarihind{) 3530 sayılı 'kanun ola

ralk ka bul OL1irl mi:;rtir. 

Muvakkat encümenden gelen mazbata 

ı - Kayseri ve Eskişehir tayyaı·e fabrika
larına mütedavil sermaye verilmesi haklmıda 

kamm layihasma dair (ı;ıl24) 28 _ Vl - 1938 tarihinde 3526 say ılı kaııuıı ola
rak kabul edilmistir. . . 

Orman kanunu muvakkat encümeninden gelen mazbata 

1 - Orman kanununa ek kamuı layihasına 
dair (ı/958) ı3 - V [ - J 938 tarihinde 3444 sayılı kanun ola

rak ı,aiJul cL1ilmiştiT. 



4 - Heyeti umumiyenin kabul ettiği kanun, tefsir ve kararlar 

Heyeti Uımımiye, 3. İ c:tiına za.rfıııda 272 il\anun ilr 4 rtırfs~r Ye 48 kawrur kabılJ etmiştir. Bunların 
numaraları ile tarihl m·i w' ba~lıklan aşağıdaki r,rt \'('lllıl' göstiCl'iLıni~tir: 

~o. 

3268 
3269 
3270 
3271 
3272 

Kanulılar 

][ul<i sıoısı 

·Vang-ö lü işletme idaresinin 1932 nıall y ılr h esabı katği kanunu 12 
Konya ovası .sulama idaresinin 1903 mali yılı hesabı katği kanunu 24 
Yüksek Ziraat enstitüsünün J 933 mali yılı hesabı katği kanunu 2-! 
Devlet dairelerinin vekaletlere ayrılması hakkında kanun 2!1 
Teşkilatı esasiye kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 

dair kanun 20 

Tarilhi 

teşrinisan i 
teşrinisan i 
teşrinisan i 
teşrinisan i 

teşri n isan i 

1937 
1937 
1937 

1937 

1937 
:3273 1937 mali yılı muvnzenei umumiye kanununa da h il bütçelerden 

bazılarmda değişiklik yapılmasma dair kanun 3 kannnurvvel Hl37 
3274 'fürkiye - Hollanda ticın·et anlaşması ve merbutlarmm kabulüne 

3275 
3276 

3277 
3278' 

dair kanun 3 ki'ınunncY\'cl 1037 
Askeri memurlar kanununun 6 ncr maddesinin tndiline dair kanun 13 kJnnnneYVel HJ37 
Devleti? aid hir kısmı binalar satış bedelile r es mi daireler yapılınası 
hakkrnda ki 2300 sayılr kanunun ikinci maddesini değiştiren kanun 13 kaınmncvvel 1!l37 
Nalband mektebleri ve nal b andlık hakkında kanun J 8 ldi.mınue ,·ve l 1!)37 
2702 mımaralı kanunda bazı değişiklikler yaprlm~sr hakkında 

kanun 13 ldlnunuı·vvr l 1!137 
3279 Arazi ve bina vergilerile binalardım alman iktisadi bulıran ver

gisinin vilayet husus! idarelerine i!evri hak•kmdaki 2871 ınıma ralı 

kanuna bir madde ilavesine dair kanun 13 k;ınnnnev\'l' l 1!137 
3280 A~keri memurlar kanununa bazı maddeler ilaves ine ve 2505 sayılı 

kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin ilgasma dair kanun 13 ki\nnnucnel 1037 
3281 Havayolları Devlet işletme idaresi 1933 mall senesi hesabı katği 

3282 

3283 
3284 

kanunu 
Devlet demiryolalı"'II ve limanları umumi idaresüün teşkilat ve vazi
felerine dair olan 1042 sayılı kanunun 25 nci maddesinin tadili hak
kında kanun 
Gü:mruk tarifesi kanununun değiştirilmesine dair kanun 
Bae:ı maden hurdalarmm drşarı çrkarılmasımn yasak edilmesi ve 
satm alınması hakılınıda kanun 

3285 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir fıkra ek-

3286 

3287 
3288 

lenmesine dair kanun 
Askeri ve mülki tekaüd kanununun 69 ncu maddesinin değiştiril

mesine ve bu kanuna ıbir madde eklenmesine dair kanun 
Yalova kaplıcalarile kaplıca bölgesinin idaresi hakkmda kanun 
3052 sayılr kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasının değiştirilme
sine ve bu kanuna ıbir madde eldenmesine dair Jwnun 

13 k~nnnnevvcl 1!l37 

20 ki\nunuenrel El37 
20 lduunuevvel Hl37 

20 ki\nunurvvcl 1937 

20 ktınuınwvvc l 1937 

20 klınunuevvel 1037 
20 kanunuevvel 1937 

2-! kumımıevvel 1937 
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No. Hnlfısmn Tariıhi 

3289 Askeri fa!brikalar iJ.ıarb sanayii kıtaları erlerine verilecek yevmiye 
hakkında kanun 28 kanunuevvel 1937 

3290 Devlet hesabıarında liranın esas ittihaz edilmesi hkkmda kanun 28 kanunuevvel Hl87 
3291 Müteaddid zevata hidematı vataniye tertihinden maaş tahsisi hakkm-

daki 649 numaralı kanuna rnüzeyyel kanun :28 kamıınH'vvcl 1~ı:n 

3292 Türk hava kurumu tarafından Milli Müdafaa vekftletine teberru edi
len mebaliğin sureti sar:fı hakkındaki 1831 numaralı kanunu değişti-
ren kanun 28 kaıınnncnrl Hl37 

3293 Sınai müesseselerle sigorta şirketiedinde kullanılan eenehilere muka-
bil Türk memur ve ınütehassrs yetiştirilmesi hakkında kanun 31 kilnnnurnrcl Hl37 

329-! Vakfa aid hisseli mahlul yerl erin hissedarianna ne suretle satrlaca-
ğına dair kanun 31 kanunuenel 1037 

3295 Denizbank kanunu 29 ldlnnnuevvel 1!l37 
3296 l\1emurin kanununa ek kanun 31 kaınınnevvcl Hl37 
3297 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 18 nci maddesinin değiştirilm c -

sine dair kanun 
3298 Kültür bakanlığı merkez teşkilatı ve vazifeleri haldmıdaki 2287 nu

maralı kanunun beşinci maddesine göre toplanacak olan lVIaari:l' 

3209 

3300 
3301 

3302 

3303 

3304 

3305 

3306 

3307 
3308 

şurasının 1939 yılına tehirine dair kanun 
Orta tahsil ınekteblerinde yardımcı muallim çalıştınlması hakkın

daki 2624 numaralı kanunun birinci maddesinde yazrlr müd<letiıı 
uzatılınasına dair kanun 
1933 mali yılı hesabı katği kanunu 
Türkiye Cümhuriyeti ile Sovyet Cümlıuriyetleri 1ttihadr arasında 

akid ve imza edilmiş olan 16 mart 1931 tarihli tiraret ve seyrisefain 
mukavelesi müddetinin uzatılınasının tasdikına dair kanun. 
Fenerler idaresine verilecek tazminat karşılığının temin sureti ve 
Hazinenin ortaklığı bulunan şirketlere aid hisse senedieri satm 
alınması hakkında kanun. 
Gümrük memurlarmdan bazılarma verilecek yem bedeli ve yemk
lik hakkındaki 1615 sayılr kanunun birinci maddesini değiştiren 

kanun. 
İspençiyaıd ve rt:.nbbi müstalızarlar kanununun 16 ncı madd-esimin 
rtadilme dair kanruın. 
Pamuk iplikleri ve çimento gümrük resimlerinde tenzilat İcrasına 
dair HükUınetçe ittihaz olunan kararlarm tasdikı hakkmda kanun 
Barut ve mevaddı infilakiye, fişek av mühimmatı ve av saçması 
inhisarları muvakkat idaresiınİn 1933 mali yılr hesabı katği kanunu. 

Yüksek mühendis mektebinin 1933 mali yrlr hesabı katği kanunu. 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu hakkmda kanun. 

3309 Vazife esnasında şehid olan pilot Ekrem Ermek ve makinist Sami 
Demirelin kanuni m~rascılarına tazminat verilmesi hakkında 
kanun 

3310 Askeri tayinat ve yem kanununun bazı maddelerini değiştiren 

6 kfınunmmni 1!l38 

6 kilnnnnsani 1938 

6 kanunusuni 1!l3R 
6 kilnunnsa ni 1!)38 

fı kilııuıınsani 1038 

6 kfınunıı~ani 1938 

7 kfınumısaııi 1038 

7 kamınnsani 1!)38 

7 kannnusani J 038 

10 kiinunusani 1!)38 

10 ka ııunusaıı i 1938 
10 kfıııunusan i 1 !)38 

1-! kununusani 1!l3S 

1257 sayılı kanuna ek kanun. 1!1 kilnnnnsaııi 1!l38 
33] 1 Baknnı işletmeye devredilen hatlarm noksanlarrnm ikmali için 

Devlet demiryoUarı ve limanları işlrtme umum müdürlüğüne veriı-
lecek mebaliğ hakkında kanun 19 kiinunusani 1938 
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3312 Hariciye vekaJeti teşkilat kanunu 19 kfınunusani 1938 

3313 İlk ve orta tedrisat muallimler.inin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 
1702 sayılr kanumm ikinci ve 2157 sayılı kanunun birinci mad-
delerine birer fıkra eklenmesine dair kanun 10 kanuınısani 193il 

:3314 Dahiliye vekaJeti merkez teşkilat ve vazifeleri hakkındaki kanun-
da değişiklik yapılmasına dair kanun 19 ka nunusanİ 1038 

3315 1937 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe ve cet-
vellerin bazılarında değişiklik yapılmasma dair kanun 19 kfınunusani 193S 

3316 Orman umum müdürlüğü 1937 mali yılı bütçesin'de mürrakale 
yapılmasma dair kanun 19 kfımımısani 1038 

3317 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 mali yılı bütçe
sinin bazı tertibierine 540 000 lira munzaın tahs1sat verilmesi 
hakkında kanun 19 ka nunusanİ 1938 

3318 Türk gemi kurtarma şirketinin tasfiyesile bu hizmetin yeni bir 
idareye devri hakkında kanun 19 ka.nnnusani 193S 

3319 3247 sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun 19 kfınnnusani Hl3:::: 
3320 

3321 
3322 

3323 
3324 

3325 
3326 

Hava kuvvetleri için 21 milyon 500 000 bin liralrk t aahhüde giri
şilmesi hakkrnda 2881 sayılı kanuna ek kanun 19 
Muhasebei nınnıniye kanununun 44 ncü maddesini tadil eden kanun 10 
(1334 - 1918) dahili istikraz tahvillerinin (1938) ikl'am i_,·cli tahvil
lerile ve (1933) Türk borcu tahvillerinin de dalıili istikraz tahvill e-
rile mübadelesine dair kanun 22 
2887 sayılı kanunun tadiline dair kanun 22 
Türkiye Cümhuriyeti ile Afgan, !ran ve Irak Devletleri arasmda tan-
zim olunan ademi tecavüz ve ınüşavere ınualıedeııanıesinin tasdikına 
dair kanun 22 
Muhasebei umumiye kanununa ek kanun 22 
Ziraat vekaleti vazife ve teşkila.t kanununa ek kn ıınn 'N 

3327 Kaçakcılığm men ve takibi hakkındal<::i kaınıının hazr nıadclC'lrrini 

kilmııınsani 

ki\ıınııns;ıni 

k fi nnmısa ni 

kilnunnsan i 

k fı nunusani 

ldl. n u mı san i 
kilnunnsan i 

193S 
103S 

1938 
103R 

1938 
1938 
1038 

değiştiren 2550 sayılı kanunun ikinci maddesine bir frkra ekl rıını e

sine dair kanun 22 k iirınıı usa n i 1038 

3328 Hizmetten ayrılan Nafra memur ye müst:ıhcl enılerinin yapaııırya-

cakları işler haklundaki 7- V -19:34 tarih ve 2428 ııum:ırnlr hınnııuıı 
birinci maddesini ıııuaddil kanun 22 kfımınnsa ni 1038 

3329 Vakıflar umum müdürlüğünün ]937 mali yılı hütç<'Rinc1C' (R4 000 ) 
liralık münakale yapılmasma dair kanun 22 kfınuııusani 

3:330 Oyun aletleri resmi hakkında k anun 22 ldnnnusaııi 

3331 Halk bankası ve halk sandıklarının sernıayC'lC'r·i hakkmcla bırnın 22 kfınnnnsani 

3332 Türkiye ile !ran arasındaki huduel hatl arının tashihinc müteallik 
anlaşmanın tasdikrna dair kanun 22 kfınunnsani 

3333 !stanbul tramvay şirketinden alınan paralarm !stanbul şehri İnıa-
rına tahsisine dair kanun 22 ldnumısani 

3334 Evkaf mnnm müdürlüğünün 1933 mali yılı hesabı katği kanunu 4 mart 
3335 Memurin kanununun 84 ncü madde~inin (D) fıkrası ile 85 nci 12 mart 

maddesini değiştiren kanuna ek kanun 
33~6 Türk parası kıymetini konuna kanunun a ek kanun 17 mart 

1038 
1038 
1038 

1938 

1938 
193S 
1938 

1938 
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3337 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 48 nci maddesini değiştiren 
kanun 

3338 1937 mali yılı muvazenei nınuroiye kanununa bağlı bütçe ve cet-
25 

vellerin bazıl arında değişiklik yaplımasma dair kanun 2!) 
3339 Hariçten satın alman bnharlı ve motörlü gemilerle memlekette 

yapılan mürnasilleri için getirilecek eşyanın gümrük resminden 
istisnasına dair kanun 2G 

3340 Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden almacak ücret hak-
kında kanun 2:-i 

3341 Osmanlı bankasının imtiyaz müddetinin temelidi hakkındaki ka-
nuna ek kanun 21 

3342 863 sayılı subaylar heyetine mahsus terfi kanununun bazı mad
delerini değiştiren 2900 sayılı kanunun birinci maddesinin değiş-
tirilmesine dair kanun 28 

3343 Hayvanlar vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilme-

sine ve kanuna bazı hükümler eldenmesine dair kanun 28 
3344 Orta okul öğremneni kursuna iştirak eden öğretmen okulu mezunları 

hakıkında kanun 28 
3345 Devlet demiryolları ve limanları işletmıe umum müdürlüğünün 1933 

mali yılr hes81br katği kanunu 28 
3346 lsveç gurupundan alınacak paranın 1936 mali yılı Nafıa vekaleti 

bütçesine tahsisat kayid ve sarfma dair olan •kanuna ek kanun '> 

3347 Demiryolları ile eşya nakliyatma aid beynelınilel mukavelenin tatbikı 
iı;in ittihaz olunacak kararların sureti meriyeti hakkında kanun ..ı. 

3348 İnhisarla:r umum müdürlüğü 1937 bütçesinde (33 500) liralık müna-
kale yapılması hakıkında kanun -± 

3349 1937 mali yılr .muvazenei nınnıniye kanununa bağlı bütçe ve cet-
vellerin bazılarmda değişiklik yapılmasına dair kanun -1-

3350 Yüksek mühendis mektebinin 1934 mali yılı hesaıbı katği kanunu 7 
3351 HavaYQlalrı d~miz işletme idaresinin 1934 mali yılı hesabı katği ka-

nunu 7 
3352 Huduel ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1934 maJi yılına aid 

hesabı katği kanunu ll 
3353 Türkiye - Lettonya ticaret mukavelesinin tasdiki hakkında kanun 11 
3354 Mülga seyrisefain idaresinin haziran 1933 bir aylık hesabı katğ.i 

kanunu. 1-± 
3355 Orman uınum müdürlüğü 1937 mali yılı bütçesine (277 275) lira 

munzam tahsisat kanulmasıııa dair kanun. 14 
3356 Kira kotratolar·~le ferağ ve intikal ilmü·haherlerinin ve nüfus hü

viyet cüzdanlarnun bedel mukabilinde satılması hakkında kanun. H 

3357 Türkiye - J__.ettonya arasında Rigada imzalanan ticaret ve kliriııg 

anlaşmaları ile ilişikierinin taseli kı hakkında kanun . 14 
33!i8 Türkiye - Romanya ücaret ve tediye anlaşmaları hükümlerinin 

tasdikma dair kamm . 14: 

3359 Üsküclar ve Kadıköy Türk anonim Sn şirketi imtiyazı ile tesisatr-
mn satın alınmasına clair mukavelenin tasdiln hakkında kanun. H 

3360 Askeri ve mülki tekaücl kanununun 3 ncü maddesini değişti~en 

kanun. 19 

Tariılı i 

mart 

mart 

mart 

mart 

mart 

rrıı.ıı·1 

nı ar-t. 

mart 

ınaı·t 

11 ISilll 

ıı ı sn ıı 

nisan 

nısan 

nisan 

nisan 

ıı isan 
ıı i sn n 

nisan 

nisan 

n ısa n 

ıı isa ıı 

nisan 

nisan 

ni ·an 

1!)38 

Hl38 

1938 

1938 

1938 

1 !l3S 

1938 

l!l3H 

193R 

1938 

l!l3R 

Hl3R 
Hl38 

]!)38 

1!138 
] ~138 

Hl38 

l!l38 

193 

1038 

1938 

1938 

193 
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3361 Matbuat ummn müdürlüğü teşkilat kadro cetvelini değiştiren 

kanuı;ı. 19 
3362 Ankara şehri lınar nıüdürlüğ·ünün 1934 mali yılı hesabı katği 

kanunu. 1!) 
:3363 Türkiye Cüınhmiyeti Hükümeti ile 1sveç Krrnllığr Hükumeti ara

smda akicl ve imza edilmiş olan ticaret ve Idiring İtilafnameleri 

ve merbutları olan protokol ve mcktublarm tasdikr ·lıaldunda kanun 19 
3364 Tür,kiy~ ile Çekoslovakya arasında akıdedUmiş olan 12 mayıs 

1936 ·tarihli ticari mübadele anla~masına ek olarak tanzim olunan 
protokole aid ~mnun l!J 

3365 Ordu subaylar heyetinin terfilerine aid 2162 sayılr kanunun 
üçüncü maddesinin (B) fıkrasım değ·iştiren kanun 19 

3366 ıtalyadan idhal edilecek bazı cşyaya aid lcra Vekilleri Hcyotinirı 
28 - IX - 1937 tarih ve 2/ 7443 sayılr kararnamesinin .tasdikı hakkında 
kanun 1!) 

3367 Japonya ile 27 teşrin i cvvel 1937 tarihinde ah-id ıve imza olunan 
ticaret anlaşması ve buna müteferri ınektublar ve anlaşmanın tat-
bikine mütedair uzlaşmanın tasdi,kı hakkında kanun Ul 

3368 Türk - İtalyan ticaret anlaşmasına müteallik olan. i cra V ekiileri 
Heyetinin 2- XI- 1937 tarih ve 2/7554 sayılr kararnamesinin tasdiki 
haklanda kanun 1!J 

3369 Gümrük .tarifesi kanununun 6 ncı maddesinin (1 ) numaralı bendi-
nin değiştirilmesine dair kamm ~2 

3370 Askerlik kanununun bazı maddelerini değiştiren · 2850 sayılı ka-

3371 
3372 

3373 

3:374 
3375 

3376 

3377 

nunun ikinci maddesine ek kanun 27 
İska.n kanununa ek kanun '!.7 
Büyük Millet Meclisi ve Divanr muhasebat 1937 mali yılı büt-
çelerinde değişiıklik yapılmasına dair kanun :!.7 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hükılmetçe ittihaz 
olunan kararların tasdiluna dair kanun ·n 
Gayrinıübadillere tahsis edilen ınallarm vergileri hakjpnda kanun 27 
İzmir telefon tesisatmrn satın almmasma dair Hükılnıetle Şirket 
arasmda akdedilen mukavelenin tasdikr hakkında kanun '27 
Maliye ve Düyunu umuıniye 1937 mali yrlr bütçelerinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 27 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme uınum müdürlüğü 1937 
mali yrlr bütçesine mun7.am tahsisat verilmesi hakkrnda kanun 29 

:337H Posta, tclgraf ve telefon unrum müdürlüğ·ü 193·7 mali yrh büt-
ç esıne 150 000 lira munzam tahsisat verilmesi hakkında karımı :Z!J 

3379 Posta, telgraf ve telefon umuın müdürlüğünün 1934 mali yılı hesabı 
katği kanunu 

3380 Sıhhat ve içtimai ıııua verı et ve ldleti teşkilat ve meınurin kanununa 
ek kanun 

3381 Meteoroloji istasyonlan için satın alınacak alet ve cihazlarm teda-
6 

riki h<11kkında kanun 6 
3382 Türkiye Cünıhuriyeti ile Sovyetilc Sosyalist Cümhmiyetler itti

lıadı arasmda imza edilen ticaret ve seyrisefain muahedesile mer
butlarmm ve ticaret ve tediye anlaşınasınm tasdikr hakkında kanını 10 

Tari,hi 

nisan 

ntsan 

ııısan 

rusan 

ıw;au 

uısaıı 

nısan 

nısan 

ıiisım 

nısan 

nisıııı 

ı usa n 

lllt;<lll 

nisan 

nisı:ın 

nisan 

m san 

nisan 

mayıs 

mayıs 

1938 

1938 

1968 

l!l3t\ 

1!)38 

1!)38 

l!l38 
1!)3~ 

1!J3S 

1938 
Ul38 

1938 

l!J38 

l!J3S 

1938 

1!138 

1938 

1938 



No. 

3383 

3384 
3385 

3386 

a3s7 
:1388 

:1389 

3390 

3391 

152-
Hulasu~ı 

Kemaliye ve Tercan kazalarırun Erzincan vilayetine ve Ağın nahi
yesinin de El8.ziğ vilayetinin Keban kazasına bağlanmaları haldun
da kanun 
İnhisarlar umum mülürlüğü 1938 mal! yılı bütçe kanunu 
Hudud ve sahiller sı:hhat umurm müdürlüğü 1938 mali yılı bütçe 
kanunu 
.A.:bidatm tamiri ve İzmir fuarmda vakıflar paviyonunun tesis ve 
idare masrafları hakkında kanun 
Ordu dahili hizmet ıkanununun 2 nci maddesini değiştiren kanun 
Orman umum müdür1üğü 1937 mali yılı bütçesinde münakale ya
pılması hakkında kanun 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 mali yılı bütçesin
de münakale yapılması hahlrrnda kanun 
Bazı ihracat mallarmuz için İtalya tarafından verilen munzam kon
tenjan listesinin kabulü ve buna milimbil İtalyanm genel idJ.ıalat 
rejimimiızden mutlak surette istifade etmesi haklunda kanun 
Devlet memurları maa.şlarmm tevhid ve teaclülü haklundaki 1452 
sayılr kanuna ~k kanun 

3392 Sigorta şirketlerinin teftiş ve ınurakabcsi hakJnnclab 1149 sayılı 

kanunun bazı maddelerinin tadiline ve mezkilr kanuna bazı hüküm-

13 

l(j 

lG 
ıs 

ltı 

l t) 

ltı 

22 

ler ilavesine dair kanun :2ö 
3;!93 Üç kaza teşkiline dair kanun 26 
3:!94 Devlet demiryolları ve liıınaııları işletme uınuın müdürlüğü 1938 

mali yılı bütçe kanunu. 26 
3395 Milll Müdafaa ihtiyaçları için (125,5) milyon liraya kadar taah-

hüde girişilmesi hakkında kanun. 26 

3396 1937 mali yılı nıuvazenei umumiyesine dahil hazr daire lıüt.çele-

rincle değişiklik yapılması hakkında kanun. :Z.-1: 

3397 Divanı muhasebat teşkilat kanunu. 26 
3398 Devlet demiryolları bir kısm1 işletme işlerinin smeti idaresine 

ve demiryolları inşaat mukavelelerinden mümbais gümrük resmile 
eliğer vergilerin mahsubuna dair kanun. 26 

3399 Ödünç para verme işleri kanununun bazı maddeleeini değiştiren 
kanun. 26 

3400 :ıvı:.cccani leyll rtaleberıin rmccbur'i hizımetlcrinc ·dair olan 5 mayıs 
1928 tarihli ve 1237 numaralı kamına zeyil ilavesi ıhak-landa ka.nıu.ın. 26 

3401 Tayyare resmi halkkrndaki 2459 sayılı kanunun bazı hükümlerini 
değiştiren ılmnun. 26" 

3402 İspençiyar! ve tıbbi ınüstahzarlar k anununun 18 nci maddesinin 
değiştirilm~.ine ve bazı hükümlerinin kaltiırılrhasrna dair kanun. 26 

3403 Büyük Millet Meclisi binasile Başvekalet ve Hariciye vekaleti bi
nalarının yapılınası için taahlıücl icrasrna da ir olan kanuna ek kanun 2ö 

3404 Muvazene vergisi kannıınııda bazı değişiklikler yapılmasma dair 

341)5 

3406 

kanun 26 
1938 mall .vrlr ım1vazenei umnıniye kanunu 31 
Dahiliye vekaleti merkez teşkilat ve vazifeleri hakkındaki kanunun 
bazı hüküm li erini cleğiştiı·cn 30-1-6 YC 318..J. sayılr kanun larda değişik-
lik yapılınasma dair kanun 5 

'l'aridıi 

ınu.n~ 

mayıs 

ıııuyıs 

ın <ı ;n s 
IIIU,\"IS 

mayıs 

ına,vıs 

ıııuyı::; 

ıııayıs 

ına.ns 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

ıııayıs 

ınayrs 

ıııa~·ıs 

ınayrs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

ınayrs 

haziran 

ıD::: .s 

1!)3~ 

J !t:ı:-ı 

l!J:JS 

1!)38 

1 !lJci 

1!)38 

l!l;J ~ 

1\JJB 

l!);j ') 

H):)~ 

l!J;~ c-; 

l!J3r; 

1!J;J8 

1!)3~ 

1!l;J8 

1!):31-1 
1938 

l!.J38 



No. 

3407 

3408 
3409 

3410 

153-
Hulasası 

İlk tedrisat müfettişlerinin muvazenei umumiye içine alrnmasrna dair 
kanun 5 
Adiiye teşkilat kadrosu hakkında kanun 6 
Dahiliye vekaleti viHiyetler kadrosunda bazı değişiklik yapılm asma 

dair kanun 6 
Askerlerin zat işlerin" taalluk eden davalarııım tedkik ve muhakemc 
usulü haklunda kanun 16 

3411 Askeri muhakeme usulü kanununun 41 nci maddesini değiştiren ka-

3412 

3-!13 
3414 

3415 
3416 

3417 

3418 
3419 
3420 
3421 . 
3422 

3423 

3424 
3425 

nun 
Maarif vekaleti merkez teşkilatı ve vazifeleri hakinndaki kanuna bağ
lı cetvelde deği şiklik yapılmasma dair kanun 
3043 sayılı kamma bağlı çizelgcnin değiştirilmesi hakkında kanun 
Barut ve mcvaddı infilakiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması 
inJıisarl armm 1034 mall yılı h esabı katğ·i kanunu 
Vakıflar umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçe kanunu. 
1937 mali yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçele
rinde değişiklik yapılmasma dair kanun 
Posta, telgraf v'e telefon nınnın müdürlüğünün 1938 mali yılı bütçe 
kanunu. 
Devlet havayolları umum müdürlüğü 1938 mali yılı bütçe kanunu. 
Omnan umuıın müdürlüğü 1938 mali yılı biiltçe kanunıu 
57 918 000 lira fevkalade tahsisat verilmesi hakkmda kanun. 

İnhisarlar idaresinin mütedavil sermayesi hakkında kanun. 
Tüı1k - Yunan dootluki ibiıtwraıfhk, uzlaşma ve hakıem muahooenamesi 
ile samimi anlaşma misaluna munzam muanedenamenin tasdikina 
dair kanun 
Maarif vekaletine bağlı ertik okulları mütedavil sermayesi hak
kında kanun. 
Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilat kanunu. 
Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü kanununa muvakkat bir madde 

6 

6 
6 

6 
31 

31 

31 
31 
31 
31 
5 

5 

5 
5 

eklenmesine dair kanun. 13 

3426 Posta, t elgraf ve telefon teşkilat kanununa ek kanun 13 
3427 Yugoslavya Hükumetinden alman tazminatm Kızılay cemiyeti-

3428 
3429 
3430 

3431 
3432 
3433 
3434 

3435 

ne verilmesine dair kanun 13 
3128 sayılr kanunun ikinci maddesinin tadiline dair kanun 16 
DeYlet basım evi kadrosu h akkında kanun 16 
Devlet demiryolları ve limanları i şletme umum müdürlüğünün 1934 
mali yılı ihesabı ka,tği kanunu 16 
Va·krfl ar umum müdürlüğünün 1934 mali yılı hesabı katği kanunu 16 

İstiklal lıaDbi malullerine verilecek para mükafatı hakkında kaııun 16 
'Askeri hasta bakıcı h emşireler hakkında kanun 19 
Oyun alet ve vasıtalarından belediyelerce ve köy idarelerince alı-

nacak r esim hakkında kanun 19 
Katği ticaret mua:hedeleri akdi için kendilerile müzaikereye başlan-
mrş v•eya başlanacak Devletlerle IIIluvakkat ticari İtilaflar akdi hak
kmdaki 27•59 numaralı kanunla verilen salahiyet müddetinin iki 
sene uzatılınasma dair !kanun 19 

Tarihi 

haziran 
haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 
haziran 

haziran 
mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

haziran 

haziran 

haziran 
haziran 

haziran 

haziran 

haziran 
haziran 
haziran 

haziran 
haziran 

haziran 
haziran 

haziran 

haziran 

1938 
1938 

1938 

1938 

1938 

1938 
1938 

1938 
1938 

1938 

1938 
1938 
1938 
1938 
1938 

1938 

1938 
1938 

1938 

1938 

1938 
1938 
1938 

1938 
1938 
1938 
1938 

193~ 

1938 



No. 

3436 

3437 
3438 

3439 

3440 

3441 

3442 
3443 

3444 
3445 

3446 

3447 

3448 
3449 

154-
Hul3sası 

Ordu subaylar heyetine mail:ısus terfi kanununun değiştirilmesi 

hakkındaki 2162 sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline dair 
kanun 19 
Tütün ve tüıtün inhisarı kanunu 21 
Askeri m~murlar hakkındaki kanunu:ı;ı. sonuna bir madde ile 
bir muvakkat madde ilavesine dair kanun 21 
Askeri memurlar hakkındaki kanunun bazı maddelerini deliştiren 
2016 sayılı kanunun ikinci maddesini değiştiren kanun 21 
Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 2 nci ve 9 ncu 
maddelerinin tadiline dair kanun 19 
Yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcİrahları hak-
kında kanun 21 
15 mayrs 1335 tarihli mülkiye harciı·ah kararnamesine ek kamm 21 
Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve harcirahlarına dair 
olan 28 mart 1927 tarih ve 999 sayılı kanuna ek kanun 
Orman kanununa ek kanun 
Orman umum müdüdüğü teşkilat kanununda bazı değişiklikler 

yapılması hakkında kanun 

21 
21 

21 
Ziraat vekaleti vazife ve te~kilat kanununda değişiklikler yapıl
ması hakkında kanun 21 
İnhisarlar umum müdürlüğünün 1933 mali yılı hesabı katği kanunu 21 

!nhisarlar umum müdürlüğünün 1934 mali yılı hesabı katği kanunu 23 
Gümrük ve inhisarlar vekaletince 1939 yılına geçici taahhüde giri-
şilmesi haıkkında kanun 16 

3450 Devlete, mülhak ve husus! bütçelerle idare edilen teşekküllere ve 
belediyelere aid mukataalı binalarm kıymetlerinin takdiri hakkında 
kanun 23 

3451 Vilayet idaresi kanununun 2 nci ve 71 cin maddelerini değiştiren 
3001 sayılr kanunun birinci maddesini tadil eden kanun 23 

3452 Emniyet teşkilat kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 23 

3453 Türk kanunu medenisinin 88 nci maddesini taclil eden kanun 23 
3454 Türkiye ile Çekoslovakya arasmda ticari mübadeleleri tanzime 

mütedair anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 23 
3455 Türk - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mukavelesine munzam 

protokolün taf!dikrna dair kanun 23 
3456 N o ter kanunu 23 
3457 Sınai müesseselerde ve maden ocaklarında mesleki kurslar açılmasına 

dair kanun 23 
3458 Mühendislik ve mimarlık hakkmda kanun 23 
3459 l\iüze ve rasadhane teşkilat kanununda değişiklik yapılmasına dair 

kanun 23 
3460 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretile kurulan 

iktisadi teşekküllerin teşkilatı il e idare ve murakabeleri hakkında 
kanun 

3461 Vakıflar nınnın müdürlüğü teşkilatı hakkında kanun 
26 
26 

Tarihi 

haziran 
haziran 

haziı-an 

haziran 

haziran 

haziran 
haziran 

haziran 
haziran 

haziran 

haziran 
haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 
haziran 

haziran 

haziran 

haziran 
haziran 

haziran 
haziran 

haziran 

haziran 
haziran 

1938 
HJ3S 

1938 

1938 

1938 

1938 
1938 

1938 
1938 

1938 

1938 
1938 

1938 

1938 

. 
1938 

1933 
1938 

1938 

1933 

1938 
1938 

1938 
1938 

1938 

1938 
1938 
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3-:1:62 İcra Vekilleri Heyetinin ı6 şubat ı937 tarih v.e 2/ 6037 numaralı 
ve 28 temmuz ı937 tarih ve 2/718ı numaralı ıkararla'l'I ile 552/ B 
t'arife pozisyonunda Y.ugoslavyaya Vierilen ıoo ve 400 tonluık 

mumam ıkonJtenjanların 28 birinci ıteşr.in ı936 tarihli Tüıık - Yu-
goslav aTilaşmasma ilav,csine dair kanun. 26 

3463 'Tünkiye - İsrveç ticaret ve ldiı·ing anlaşmalanna merbuıt pro.tokolde 
icra odüecek değişiıldilk: hakılunda kanını. 26 

3464 Türk - Sovyet <ticaret mualıedesinin ı5 nci maddesine müıtedai.r 
Sovyet Hükürrneti ile teaıti olunan notaların meriyeıte konulımasın.a 

müıtedair İcra Vekillori Heyclince itıtihaz olunan ıkararın tasdilln 
haıkılanıda kanuın 26 

3465 Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 28ı numaırasına bir 
flikra dderınnesi ve 327 rıuımaırasmiill kaldırılması hwldunıda kanuın 26 

3466 Ulusal bayramı ıve genel taıtiller ha~kıkmda,ki 2739 sayılı kanuna ek 
kanun. 28 

3467 Yüksek mühendis ve ıtolmiJ\: okulları mezuınlarmın nıecburi hizmet-
lerine dair kanuın 28 

3468 Pul ve kryınetli ıkağıdların bayiler ve memurl.ar vasrtasile sattınl-
masına ve bnınlaıra saıtış aidaıtı verilmesine dair kanun 28 

3469 Tül'luye ile liehistan arasndaki k<ınsoloshlik mukavelesinin ıtadiline 
mütedair olUJb Ankarada ı9 kanunusanİ ı938 tarihinde i.m!Za olunan 
protoikolün tasdiki halclında Umnun 30 

3470 Kazanç vergisi kanununda bazı değişiklik yapılmasma dair kanun 30 
3471 Türkiye Cümhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cüınhuri~rctleri İttihadr 

arasmda hudud hadise ve ihtiHiflarının sureti tedkik ve halline mü
teallik ı5 temmuz ı937 tarihinde :Moskovada imza edilen mukave

3472 

3473 
3474 

3475 

3476 
3-:1:77 
3478 

3479 

3480 

348ı 

lenamenin tasdikina dair kanun 
İdarei umumiyei vilayat kanununun nıuaddcl 8-:1: ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun 
Malınıkat kanunu 
Devlet demiryolları ve limanları idare i umumiyesi nin teşkilfıt ve ve
zaifine dair olan ı042 sayılr kanunun 32 nci maddesinin tadili hak
kında kanun 
Askeri hastabakıcı hemşireler kadrosu hakkmda kanun 

Nafıa vekaleti teşkilat kadrosunda değişiklik yapılmasma dair kanun 
İzmir vilayeti turistik yollarının inşası hakkında kanun 
Damga resmi kanununun bazı maddeleelinin deği şti rilmesine Ye bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
Türkiye Cümhuriyeti ile Afganistan Hükıl.meti arasmda ınünakid 
muhadenet ve teşriki mesai muahedenamesinin teındidi hakkındaki 

protokolün tasdikma dair kanun 

İstanbul elektrik şirketi imtiyazı ile tesisatrnnı satrn alınmasına da
ir mukavelenin tasdiln hakknıda kanun 
İstanbul elektrik işleri umum müdürlüğünün teşkilat ve işletmesine 
dair kanun 

3482 Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesine bir frkra ekl enmesine 

30 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

dair kanun 30 

Tarilıi 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 
haziran 

haziran 

temmuz 
temmuz 

t emmnz 
t emmuz 

temmuz 
temmuz 

temmuz 

temmuz 

temmuz 

temmuz 

haziran 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

Hl38 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 
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3483 Muhtelif su işleri için sarfedilecek paramu sureti temini hakkında 
kanun 30 

3484 Birinci umumi müfettişlik kadrosunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun 30 

3485 Hava srmfr mensublarına verilecek zamlar ve tazminler hakkında 
kanun 3 

3486 Denizaltı srmfr mensublarına verilecek zamlar ve tazminler hakkm-
da kanun 3 

3487 ı8ı8 numaralı kanunla Devlet demiryolları idaresinden ayrılarak 

Nafra veka1etine bağlanan demiryolları ve limanlar inşaat dairesinin 
bu ayrılmadan doğan vaziyetini tesbit eden knun 3 

3488 İzmir telefon tesisatının tesellüm ve işletme muamelelerine dair kanun 3 
3489 Pazarlıksrz satış mecburiyetine dair kanun 3 
3490 Orman koruma teşkilatı kanununun ı4 ncü maddesini değiştiren ka-

nun 3 
349ı Toprak mahsulleri ofisi kanunu 3 
3492 Türkiye Cüm:huriyet merkez bankası kanununun bazı hükümlerini 

değiştiren kanun 3 
3493 Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye anlaşmasına bağlı bir numaralı 

listede 754 tarife pozisyonu karşrsrnda gösterilen harfler arasmda 
yapılacak değişikliğe aid notamu tasdikr ilıakkında kanun 3 

3494 Adiiye harç tarifesi kanununa ek noter harç tarifesi kanunu 3 
3495 ı938 mali yrlr muvıa21enei U!Illumİye ıkan'Uilluna ek tkanun 3 
3496 Bazı maddelerin gümrük resimleri haıklunda Hükiımetçe ittihaz olu-

nan kararların tasdikma dair kanun 3 
3497 ı927 ve da:ha evvellri bütçe senelerine ·taalluk eden zimmetlerin tas-

fiyesi hakkında kanun 3 
3498 Meşlıud suçların muıhakeme usu1üne dair 3005 sayılr kanunun üç 

maddesinin değiştirilmesi hakkında ıkanun 3 

3499 Aıvukatlık kanunu 8 
3500 

350ı 

3502 
3503 
3504 

3505 
3506 

3507 

Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün vazife ve teşkilatı hak
kında kanun 
Hakimler kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 
Hava taarruzlarına karşı korunma kanunu 
Kefalet kanununun üçüncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
Petrol kanununun birinci maddesine bir fıkra eldenmesine dair 
kanun 
Siyasal bilgiler okulu kanununa ek kanun 
Gümrük tarifesi kanununa bağl tarifenin 2ı6 numarasında deği
şiıklik yapılmasma dair kanun 
Yüksek İktısad ve ticaret mektebinin Maarif vekaJetine devrine 
dair kanun 

3508 Türkiyede açılacak beynelmilcl panayrr ve sergilerin vergi ve re
simlerden muafiyetine dair olan 276ı sayılı kanunun üçüncÜ mad-

5 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

desinin değiştirilmesi hakkında kanun ı 

3509 2294 numaralı kanunun meriyet müddetinin uzatılınası hakkındaki" 
2967 numaralı kanuna müzeyyel kanun ı 

Tarihi 

haziran 

haziran 

temmuz 

temmuz 

temmuz 
temmuz 
temmuz 

temmuz 
temmuz 

temmuz 

temmuz 
temmuz 
temmuz 

temmuz 

temmuz 

tC'nıımız 

temmuz 

temmuz 
temmuz 
temmuz 
temmuz 

temmuz 
temmuz 

temmuz 

temmuz 

temmuz 

temmuz 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

ı938 

1938 

1938 

ı938 



No. 

3510 

3511 
3512 

3513 
3514 
3515 

3516 
3517 

3518 
3519 
3520 

3521 
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Ahmed Demirin Edirne Emniyet müdürlüğünde bulunduğu sırada 
mahkUın oldtıtğu cezanın affi hakkında kanun 
Basım birliği kanunu 
Cemiyetler kanunu 

Vakıflar kanununun bazı maddelerinin tadiline dair kanun 
Askeri ceza kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun 
İş kanununa ek kanun 
Yazılı ve · basılı kağıdlarm kese kağıdı o.larak kullamlmamasma 
dair kanun 
Matbuat kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 
Pasaport kanunu 
Terbiyevi mahiyeti haiz filimlerin milletler arasmda intişarmı 
kolaylaştırmak için ll birinci teşrin 1933 tarihinde Cenevrede 
a.l"doluınan lbeynelmilel mukavelen3!Illeye iltiılı31ka dair 
Balya - Karaayıdın madenieri tkiralama vıe işLetme şiı~kctinin getire
ceği nıayi madeni mahrukrutm gümrüık· ve muamele resmiınıden istis-

7 
7 
7 

7 
7 

7 
7 

7 
7 
7 

7 

nasımı. dair olan karı.rma ,ek kanun 7 
3522 Devlet trurafından kwrulacaık demir ve çelik faJbriıkalarmm haiz 

olacakları muafiyet hakıkında kanun 7 
3523 Gayrimübadil istihkaklarının tasfiyesine dair kanun 7 
3524 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedelle-

rinin tahsiı sureti hakkında kanun 7 
3525 Londrada 27 mayıs 1938 tarihinde İngiltere HükUıneti ile imza 

edilen müzeyyel kliring anlaşması ve testihat kredi anlaş.masile, 

Export Credits Guarantee Department ile imza olunan on milyon 
sterlinlik kredi anlaşmasının tasdilu hakkında kanun 7 

3526 Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrikalarına mütedavil sermaye 

3527 
3528 

3529 
3530 

3531 
3532 

3533 

3534 
3535 

3536 

· verilmesi hakkmda kanun 7 

Af kanunu 7 
Bazı madenierin gümrük resimleri hakkmda Hükumetçe ittihaz 
olunan kararlarm tasdikına dair kanun 7 
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakimıda kantın 7 
Beden terbiyesi kanunu 7 

Türk ceza kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 7 
Yüzbaşı Yıldırım Ziya Belentepenin mahkum olduğu cezanın affi 
hakkında kanun 7 
Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen daireler ve be
lediyelerle sermayesinin tamamı Devlete veya belediye veya hususi 
idare.lere aid daire ve müesseseler arasındaki ihtilaflarlll tahkim 
yolile halli hakkında kanun 7 
Emniyet teşkilat kanununa ek kanun 7 
Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerini tadil eden ve bu 
kanuna yeniden bazı hükümler ekleyen kanun 7 
Bazı maddelerden istihlak vergisi almması hakkındaki 2731 nu-
maralı kanunun bazı hükümlerini değiştiren kanun 7 

Tariıhi 

temmuz 
temmuz 
temmuz 

temmuz 
temmuz 

temmuz 
temmuz 

temmuz 
temmuz 
temmuz 

temmuz 

temmuz 

temmuz 
temmuz 

teııunuz 

temmuz 

temmuz 
temmuz 

temmuz 
temmuz 
temmuz 

temmuz 

temmuz 

temmuz 
temmuz 

temmuz 

temmuz 

1938 
1938 
1938 

1938 
1938 

1938 
1938 

1938 
1938 
1938 

1938 

1938 

1938 
1938 

1938 

1938 

1938 
1938 

1938 
1938 
1938 

1938 

1938 

1938 
1938 

1938 

1938 
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3537 Teşviki sanayi kanunile bu kanuna müzeyyel 2261 sayılr kanunun 
babr hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun 7 temmuz 1938 

3538 Konya sulama idaresinin teşkilat ve vazaifi hakkında kanun 7 temmuz 1938 
3539 Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve belediyelerce almmakta olan 

damgaı tayyare ve belediye resimlerile darülaceze hissesinin mik-
darma ve sureti ifasına dair ilmnun 7 temmuz 1938 

Tefsirler 

227 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 58 nci maddesinin tefsiri 14 kanunusanİ 1938 
228 Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü hakkındaki 2291 sayılr kanunun 

229 
230 

ikinci muva:kkat maddesinin .tefsiri 
Teşvikı sanayi kanununun 31 nci maddesinin ltefsiri 
Vergi bakayasının tasfiyesine dair olan 2566 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesinin tefsiri 

Kararlar 

14 kanunusanİ 

30 mart 

13 nisan 

1938 
1938 

1938 

1015 İcra Vekilleri Heyetine itimad beyan olunduğuna dair 8 teşrinisani 1938 
1016 Çinenin Demircidere köyünden Salihoğlu Allımed ve Salihoğlu Os-

manın ölüm cezasına çarptrrrlmaları haldmııda 10 teşrinisani 1938 
1017 E'rzincanın Silıbis köyünden 1\'Iahmudoğlu :Mulıittinin ölüım. cezasına 

çarptrrılmasına dair 10 teşrinisani 1938 
1018 Kilisin Arzab köyünden Mustafaoğlu Çırrk Hasanın ölüm cezasırna 

çarptırılmasr hakkında 10 teşrinisani 1938 
1019 Uşağın Hamidiye mahallesinden Mazakoğullarmdan Mustafaoğlu 

Mehmedin ölüm cezasına çarptıı·ılması hakkında 10 teşrinisani 1938 
1020 Reisicümllıur Atatürkün nutuklarile Hükfunet programının bastırı-

larak dağrtılması hakkında 10 teşrinisani 1938 
1021 Serbest meslek erbrubından 2751 sayılr kanun mucibince mesleki 

teşekküller veya belediye heyetleri tarafından tayin olunan sınrf 

derecelerine mükelleflerin ve varidat idarelerinin itiraz edib ed"'-
meyecekleri hakkında 27 kanunuevvel 1938 

1022 Aıskeri ve mülki tekaüd kanununun 23 ncü madedsi !hakkında 29 ldinunuevvel 1938 
1023 Tapu kanununun muvalckat maddesindeki « muamelesi bitmemiş » 

tabiri haıkkında 29 kanunuevvel 1938 
1024 İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüd sandığı halciandaki 2921 

1025 
1026 
1027 
1028 
1029 

sayılı ıkaıııuınuıı 7 nci maıd!desiniın tefsiri haJklanda 
Bilıeciık mebusUı İbrahim Çolağın teşrii masuniyeti haıklanda 
Edirn~ meb'USu Şeref Ayil\!Uitun .teşri} masuniyeti hakkında 
Eskişehir mebusu Osman Işmın teşrii masuniyeti haıkkmda 
Gazi Anteb m€1busu Reınzi Güresin teşrii maswniyeti hakkııda 
lVIarıdin ınebUSUı Hilmi Çoruk ıve Kaıstamonru mobusu Dr. Tevfik 
Aslanın teşrii masunİJie-tleri hakkında 

7 kanunusanİ 

1± kanunusanİ 

14 kanunusanİ 

1± kanunusanİ 

14 kanunusanİ 

1± kanunusanİ 

1938 
1938 

1938 
1938 
1938 

1938 



No. 

1030 
1031 
1032 
1033 

1034 
1035 

1036 

1037 

1038 
1039 

1040 

1041 

1042 
1043 

1044 

1045 
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Muğla mebusuı YUilltlS Nadin1n teşrii masu~iyeti haikkmda 
Sürd mobusu Ali Kurdoğh1m.un teşri! ınasuniryeti haıkıkrnda 

Sivas nıebusu Necmettin Sadakm teşrii masuniyeti hakkında 
Biiyiik Millot Meclisinin 2 rmaı:ıt 1938 tarihine kadar tatili faaliyet 
etmesi hakıkıında 
Mart : mayıs 1937 aylarma aid Divam muhasebat raporuna dair 
EylUl : ikincir teşrin 1936 aylarma aid Divam muhasebat raporuna 
dair 
Gazi Antebin Şeyhçe mahallc:>sinden Bostancıpaşaoğullarmclan Uk
kaşoğlu Tahir asıl adı Mehmecl Zorara hacnun ölüm cezasın a çarp
tırılınası hakkında 

Maraşın Urçan köyünden Mehmedoğlu Mustafa Kargınm ölüm ce
zasına zarptırılması hakkında 

Haziran: ağustos 1937 aylarma aid Divam muhasebat raporuna dair 
Yenişehirin Ulupınar köyünd en Hüsmenoğullarmdan Mustafaoğlu 
İbrahim Türklin ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 

Mücbir ve zaruri sebebler dolayısile takib ve t ahsiline imld n görül
meyen borçlarm terkinine dair 
Tekaiid kanununun 26 ve 43 ncü madcleleerinin, memuriyetten isti
fa suretile ayrılarak malul olanlara 65 yaşmı dolelurmuş bulunan
lara da tatbikı hakkmcla 

Ebelerin kazanç vergisine dair 
Adananın İncirlik köyünden Aydın aşiretinden İbrahimoğlu Ha cı 
Alkuşun ölüm cezasına çarptrrılm ası hakkında 
Ezİnenin Çarksız köyünden Ömeroğlu Ali Osma n Koçun ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında 

Ziraat bankasırn, 3202 sayılı kanunun meriyetinden evvet ~ernıayesi

. nin % 50 si Devlete aid miiesse~el cr meyanrnda sayınağa kanuni im
kan olmadığı hakkmda 

17 
2 

4 

4 

7 

9 

7 

8 

20 

27 

25 

27 
1046 Kiiaiik Yozgadm .Karaca Ha~an köyünelen Muhaciroğullarıııcla n 

Alioğlu Osman Aktaşm ölüm cezasına çarptrrılmasr hakkmda 29 
104 7 Karaİsalının Mansur lu köyünden Ali kızı Ayşe Gelgetin ölüm 

cezasına çarptırılması hakkında 2 
1048 Eylul : ikinci teşrin 1937 aylarına aid Divam muhasebat raporu-

na dair 6 
J 049 El azığın Cafola köyünden Bekiroğlu Osman Calknun ölüm ceza-

sına çarptırılması hakkında 9 
1050 İzniğin Mesudiye köyünden Tufanoğlu Ahmed Turaıun ölüm ce-

zasına çarptırılması hakkında ll 
1051 Büyük Millet Meclisinin orduya selam ve itimadının ulaştırrlma-

sma dair 26 
1052 Hal ebii Hacı Mehmedoğ-lu Abclo Devvarenin ölüm cezasına çarptı-

rılması hakkında 30 
1053 Ordunun N enel ii köyünden Hüsnüoğlu Mehmed Karahavzarnn 

ölüm cezasına çarptırılması hakkında 3 
1054 Baframn Decleclağı köyünelen Mehm edoğlu Çete namile maruf 

Çolak H asan Bayrağnı ölüm cezasma çarptırrlmasr hakknıda 6 

Tariıhi 

kanunusan i 
kanunusan i 
kanunusan i 

ldnunusani 
mar t 

mart 

mart 

mart 
mart 

mart 

nisan 

nisan 

nisan 

nisan 

nisan 

nisan 

nisan 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

haziran 

haziran 

1938 
1938 
1933 

1938 
1938 

1938 

1938 

1938 
1938 

1938 

1938 

1938 
1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 

1938 
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No. Hulasasr 

1055 Askeri ve mülki tekaüd kanununa bazı hükümler eklenmesine 
dair olan 3028 sayılı kanunun birinci maddesinin tefsirine mahal 
olmad:ı;ğı hakkında 6 

1056 Çıldrrın Çamdrra kmyünden Bedeloğullarından Haydaroğlu Garib 
Demir Kayaoğlunun ölüm cezasına çarptırılması hakkında 20 

1057 Gazi Antebin Yahni mahallesinden Muharremoğullarından Ahmed
oğlu Bostancı Osman Eflatunnn ölüm cezasma çarptırılması hak-
kında 20 

1058 İnegölün Osmaniye köyünden Arifoğlu Cevdet Cavanın ölüm ceza-
sına çarptrrılmasr hakkında 27 

1059 Adliye harç tarifesi kanununun 33 ncü maddesinin tefsirine ma-
hal olmadığı hakkında 28 

J060 İcra Veki11eri Heyetine itimad beyan olunduğuna dair 29 
1061 Meclis içtimarnın ikinci teşrinin birinci salı gününe talikma dair 29 
1062 Atatürke Büyük Millet Meclisinin saygı ve b:ığlrlrğınm arzma dair 29 

5- Seçimler 

Sayın üye1er işlerine iLgili olanlrurdan ibaşıka seçim yaprLmış.trr. 

6 - Heyeti umumiyenin kapanması 

Tarihi 

haziran 1938 

haziran 1938 

haziran 1938 

haziran 1938 

haziran 1938 
:utziran . 1938 
hazi ran ] 938 
h azinın 1938 

Üçüncü ·içtima 29 - VI - 1938 de Trabzon mebusu Hasanı Saka ve Antalya mebusu Dr. Cemal 
Tuncanımı: 

<~Bu icftiıma senesi zarfında H üıh.-fınnetten gönderilen kanun layihalarr i1J11taç edilerek elde ım.üıhim» 
<4bir iş ık.almarrınş o1duığunıdan, sayın üyelerin intilıaıb dairelerini dolaşmaları ve ha1k ile temasa gel-» 
«melm-1. için Tıeşkilatı ~esasiye kanrmuaıun 14 ncü maddesi muıcibince Mecliıs içtimaı:mn her sene da-» 
«Viotsİz toplanıma tariıhi olan 2 nci teşrinin :birinci salı gününe .taliıkini teklif eyleriz.» 
şdkılindekiı tahirlerinin kalbulünü müteakiıb, Y ozgad meıbusu S. İ çözün şu : 

« Meclisin yaz taJtili münasebeıtüe Ulu şefi:miz, sevgili Aıtaıınrza Meclisin candan sevgi ve bağ-» 
«lrlığmın Yüıksek Rıeisliık.çe 'arzını rbcldif eylerim.» 
taJkririni de kalbul ettikten sonra Reis A. Rendail!ill aşağ~daıki hiıtaıbesi ilc saat 19,15 de kapan
mrştıır : 

«Ş.iımdi ıkrubul b'uyuııduğun'U!Z rbakrir veçhile beşinci Devııcnin üçÜincü adi İçtiıma senesini, bir teşrini» 
«Sanide 'toplanmaık üzere kapıyorum.» 

«Hepinize yaz ıtaıtilini sıhhaıt ve afiyeıtle geçirmenizi tcmıe:n.ni eder ve derin saygılarımı sunarmı.» 
--•--'Oil>&-<Ciifiii;li ... --



7- Umumi Heyetin mesaisini hulasaten gösteren cetvel 

r 
Encümenler 

D&imi encümenler 

Adiiye Encümeni 
Arzuhal :t 

Bütçe > 
Dahiliye » 
.Divanı muhasebat » 

Gümrük ve İnhisarlar » 
Hariciye » 

İktısad » 

Maarif » 

Maliye ·» 
Meclis h E-sa hla.rmm tedkikı ~~ 

Milli Müdafaa » 

Nafıa » 
Sıhhat ve İç. muavenet , 
Teşkilatı esasiye :. 
Ziraat » 

Muhtelit ve muva.kka.t encü
menler 

Adiiye ve Dahiliye encümen
lerinden mürekkeb muhtelit en
cümen 
Adiiye ve teşkil atı esasiye encü
menlerinden mürekkeb Muhte-
lit encümen 
Bütçe, Dahiliye ve MR liye encü
menlerinden mü.rekkeb Muht e-
lit encüm en 
Bütçe, İktısad ve Maliye encü 
menlerinden mürekkeb :Muh te-
lit encümen 
Bütı;e ve lVfHliye enc ünı cn l cr in 

den mür ekkeb Mnhteli t encü -
men 
Biitı;e, 1\faliye ve Ziraat encü-

57 34 
6 o 

177 ı57 

30 28 
27 21 
13 ll 
32 28 
59 5 4 
Hı 18 
55 42 
10 c 
33 32 
22 21 
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4 3 
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9 o 

3 3 

2 2 
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o o 2 
o o o 
o o o 
o o o 

10 o o 
o o o 
o o o 
o o 2 
o o o 
o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

1 

menlerinden mürekkeb Muhte- 1 

lit encümen 1 1 O O O O O O O O 
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Encümenler 

!skan kanunu muvakkat en
cümeni 
İş kanunu muvakkat encümeıu 
Memurin kanunu muvakkat en
cümeni 

Muvakkat encümen 
Muvakkat » 
Muvakkat » 
Muvakkat » 
. Muvakkat :. 
Muvakkat » 
Muvakkat » 
Orman kanunu muvakkat en
cümeni 

2 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 
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o o o 

o o o 



C - Riyaset Divananan mesai hulasasa 

Reis : Çankırı Mııstafa Abdiilhalik Renda 
Reis Vekili Bıırsa Refet Canıtez 

» » : K onya Tevfik Fikret Sılay 
» » : Seyhan Hilmi Uran 

idare Amiri Bayazıd Halid Bayrak 
» » . Manisa Dr. Saim U zel . 
» » : Mardin lrfan Ferid Alpaya 

Kô,tib : Çanakkale Ziya Gevher Etili 
» : Çorııh Ali Zırh 
» .. Isparta Kemal Vnal . 
» : Konya Ali ]fıızaffer Göker 
» . Kütahya Naşid Ulıığ . 
» i • Niğde Cavid Oral .. 

ı- XI- ı937 tarihinde seçilmiş olan Riyaset Divam, üçüncü !çtima zarfmda (7) defa toplan
mış ve ( 40) karar ittihaz eylemiştir. Bu ibaıbda tanzim olunan cetvel aşağıya dereolunmuştur : 

Karar 
No. İnikad tarihi 

ı 9- XI - ı937 

2 ı3 - XII - 1937 

V erilen kararların hulasasr 

ı - B. M. M. Ambar memuru Faik Yazıcıoğluna hasta çocuğunun tedavisi 
için ı20 lira verilmesine dair 

2 - Sayrn üyelerden ı6 kişinin izinleri hakkında 
3 - Dalınabahçe sarayının denize nazrr cephesinin :flora lambalarile tenviri

ne dair 
4 - B. M. M. Posta müvezzii iken ölen Mustafa Sarının ailesine 60 lira ve

rilmesine dair 
5 - Dalınabahçe sarayr salırk Veliahd dairesinin Güzelsanatlar akademisine 

devri hakkında 
6 - Kütüpane encümeni azalığına İdare Heyetinden Manisa mebusu Dr. 

Saim U zelin intihab edildiğine dair 

1 - Güzelsanatlar akademisine devrolunan sabrk Veliahd dairesindeki eşya 
ile sair bir krsrm eşyanın da mezkfı.r akademiye devri hakkında 

2 - Dahili nizaınnamenin 50 nci ve teşkilatı esasiye kanununun 82 nci mad
deleri hakkında Reis Vekili Refet Camtez tarafından ihzar olunan ra
pora dair 

3 - D olmabahçe sarayı m üştemilatrndan Ağavat dairesinin içindeki eşya ile 
birlikte Maarif vekaletine devrine dair 

4 - Sayrn üyelerden ı 7 kişinin izinlerine dair 
5 - Kızılay kurumu tarafından tertib olunan balonun biletlerinden 300 lira

lığının satın alınmasına dair 



Karar 
N o. İnikad tarihi 

3 15- I -1938 

4 9 - III - 1938 

5 4- IV -1938 

6 18 - IV - 1938 

7 4- V -1938 

164-

Verilen kararların hulasası 

6 - Türk Maarif cemiyeti tarafından tertib olunan piyango biletlerinden 
200 liralığının satın alınmasına dair 

1 - B. M. ıvı. Matbaası için yarım otomatik tabı malünesinin satın alınma
sına dair 

2 - Dolmabahçe sarayı için 400 ton maden kömürü mubayaasına dair 
1 - Giresun mebusu Hakkı '!'arık Us tarafından bastırılacak olan 93 Mec

lisi Mebusanına aid zabıt ceridelerinden satın alınmasına dair 
2 - Dolmabahçe sarayı eşya ve mefruşatından işe yaramaz bir hale gelmiş 

olanlarının kayidierinin terkini hakkında 
3 - Sinob mebusu Dr. Galib Üstünün cenazesine vasiyeti üzerine gönderil

memiş olan çelenk parasının Topkapı Fukaraperver kurumuna verilme
sine dair 

4 - Sayın üyelerden 20 kişinin izinlerine dair 

1 - B. M. M. Bahçesinin yolları için lüzumu olan bir yol silindirinin pa
zarlıkla satın alınmasına dair 

2 - B. M. ıvı. Bahçesi dahilindeki katranlf şosanın üzerine asfalt kaplattı
rılmasına dair 

3 - Ankara Halkevi tarafından tesis olunan polikilinik için 500 lira yardım 
yapılmasma dair 

4 - Türk Hava kurumu tarafından tertib olunan balonun biletlerinden 150 
liralığının satın almmasına dair 

5 - İdare Heyeti tarafından tanzim olunan 1938 senesi B. M. ıvı. Bütçesi
nin kabul olunduğuna dair 

6 - B. M. M. Kütüpane katibi Şefik Erguna hastalığının tedavisi için 100 
lira yardım yapılmasına dair 

7 - Dolmabahçe sarayında yaptınlacak olan mutfağın 2 600 liraya pazar
lıkla ihalesine dair 

8 - Sayın üyelerden 12 kişinin izinleri hakkında 

1 - B. M. M. Zabıt kati bi iken ölen Saidin muhtaç olan babasına 50 lira 
verilmesine dair 

2 - Yeni yapılacak Meclis binası için istimlak edilecek arazi bedelinin An-
kara Belediyesi nam ve hesabına Ziraat bankasına yatırılmasına dair 

3 - Kızılay kurumu Ankara şubesine 150 lira verilmesine dair 
4 - Sayın üyelerden 8 kişinin izinlerine dair 
1 - B. M. ıvı. Hademelerinden yaşı ilerlemiş olanlara ikranliye verilmek 

suretile işlerine nihayet verilmesi hakkında 
2 - Galatasaray kulübü tarafından tertib olunan müsamere biletinden 30 li

ralığının satın alınmasına dair 
3 - B. ıvı. M. Hademelerinden İbrahim Morovaya asker bulunduğu müddet

le ayda 20 lira verilmesine dair 
4 - B. M. M. Kundura boyacısı İsmail Tungaya her ay 15 lira verilmesine 

dair 
5 - Yıldız merasim köşkü bahçıvanbaşısı Arif Alagöze 700 lira ikramiye ve

rilmek suretile işine nihayet verilmesine dair 
6 - Müstahdemin için inşası mutasavver hamam ve duş binasının pazarlıkla 

ihalesine dair 



Karar 
N o. İnikad tarihi 
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V erilen kararlarm hulasası 

7 - Dalınabahçe sarayı eşya ve mefruşatmdan işe yaramaz olanlarrmn ka
yidlerinin terkini haklanda 

8 - Kayseri mebusu merhum Veli Yaşımn Ziraat bankasma olan 61 lira 
62 kuruş borcunun masarifi müteferrika ve gayrimelhuza tertibinden 
verilmesine dair 

9 - Hukuk ilmini yayma kurumu tarafından bastırılacak olan (Les consti
tutions modernes) isimli eserden satın alınmasına dair 

10 - Sayın üyelerden 5 kişinin izinleri hakkında 



Ç - Encümenlerln mesai hulasas1 

1 - Daimi encümenler 

ADLİYE ENCUMENt 

Reis 
M. M. 
Ka. · 

: Çorum 
: Ankara 
: Erzurum 

Münir Çağıl 
Mümtaz Okmen [*] 
Fuad Sirmen 

Antalya 
Antalya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Bursa 
Denizli 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 
Gazi Anteb 

NumanAksoy 
Tevfik Arıcan 
Osman Niyazi Burrcu 
Orge Evren 
AtıfAkgüç 
S adetti n F erid Talay 
N ecib Ali K üçüka [**] 
Şeref Aykut 
Abdülhak Fırat 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Omer Asım Aksoy 

!çel 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Manisa 
Ordu 
Urfa 

Hamdi Ongun 
Dr. Şükrü Şenozan 
Hasan Fe~rid Perker 
Reşid Ozsoy 
H asan H ayri Tan 
Ragıb Akca 
Salah Yargı [**] 
Ali Rıza :Türel [**] 
Refik Ince 
Muhittin Baha Pars 
Fuad Gökbudak 

Encümen, 96 (55 layihaı 5 teklif, 34 tezkere, 2 muhtelif evrak) işin (60) nı intaç etmiş ve 
geriye kalan 36 iş gelecek içtimaa kal:ınıştır. 

LAYİRALAR 

No. Hulisam 

1/32 Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun 
1/48 Tütün ve tütün inhisarı hakkında 

1/60 Bazı müesseselerin idaresi hakkında 

1/61 Cemiyetler kanunu layiliası 

1/91 Gezici tapu sicil memurları ihdası hakkında 

Muameleııi. 

Encümendedir. 
10 - VI - 1938 tarihinde 3437 sayılı 
kanun olarak kabul edilıni~tir. 
28 - VI - 1938 tarihinde 3512 sayılı 
ıkanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

28 - VI - 1938 .tarihinde 3512 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

[*] Mazbata mulıar1·irliğinden istifa ettiğinden yerine Kocaeli mebusu SalaJı Yargı seçilmiştir. 

[••] 13- XII - 1937 tarihli 15 nci inikadda seçilmişlerdir. 



No. 

1/118 

1/ 185 
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Deniz ticaret kanununun 1472 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 

Şurayi devlet kanunu layihası 

1/227 Umumi mahkemeler ve karar hakimleri ve müstan
tıklar ile umumi ve hususi kaza salasiyetini haiz 
makamlar arasındaki ihtilafm halli hakkındaki ka-

MUAmelesi 

Encümendedir. 
18 - V - 1938 tarihinde Bütçe cn
cümenine. 

nunu değiştiren kanun layihasr Encümendedir. 

1/312 Kaçakçılİktan başka inhisar suçlarmdan doğan para 
cezalarmdan vazgeçilebilmesine izin verilmesine dair 9 - VI - 1938 tarihinde Bütçe en

cümenine. 
1/365 Adiiye müntesiblerinin izinlerile vazifeden ayrılma 

ve devamları hakkında Encümendedir, 

1/401 !cra ve iflas kanununun 6 ncı maddesinin kasdettiği 
hususlara munhasır olmak üzere hususi bir kefa}et 
sandığı tesisi hakkında 8 - XI - 1937 tarihinde Hükmet ta

'rafmdan -geri .alınmıştır. 
1/470 Devlet hazinesi aleyhine v;erilib katileşen Hamlarm 

1/580 

1/597 

1/622 

1/ 639 

1/ 697 

1/799 

1/800 

1,;1808 

1/809 

1/811 

icrasma dair 
İpek iböcekçiliği i·şleri, ipek böceği tohumu yetiştiril
mesi, muayene ve satılması ihakkrnda 

Hukuk usulü muhakerneleri kanununun 569 ncu mad
desinin değiştirilmesi ılıakkında 

İcra Vekilieri Heyeti kararile tayin olunacak yerler
de tatbik olunmak üzere ceza mUıhakemeleri usulü ka
nununa müzeyyel kanun layihasr 
Meşhud suçlarm mUıhakeme usulüne dair olan 3005 
sayılr kanunun ıbirinci maddesinin değiştirilrrnesi hak-
kında 

!mar kanununun 9 ncu ve 2290 sayılı belediye yapı 
ve yollar kanununun 8 nci maddeleri hükümlerinden 
mazbut vakıflarm mülkiyeti hususiye kaidelerine 
tfubi gayrimenkullerin istisnasına dair 
Adiiye ihaırtç tarifesi ikanrmuna ek Noter harç tarifesi 
®anunu layhlıası 

Noter ikanunu layiliası 

Malısuldar ve yabani zeytin ağaçlaTinm aşılanması 

ve ZJey:tin mahsullerinin iyileştirilmesi haıldanda 

YabancılaTin Türlüyede ika.m:et vıe seyaıhartJeri 

h&drmd.a 

Basın ibirliği ikanunruı layihası 

Encümendedir, 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3498 sayılr 
kanunla birleştirilerek kaıbul edil-
n-ıiat' ..........,uır. 

Encümendedir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3494 sayılı 
kanun olaraik ilmbul edilmiştir. 
15 - VI - 1938 tariliinde 3456 sayılı 
kanun olaraik kabul edilmiştir. 

4 - III - 1938 tarihinde ZiraUJt en
cümenine. 

29 - VI - 1938 tariılıinde 3529 sayılı 
ikanun olarak ika;bul edilmiştir. 
29 - VI - 1938 tariılıinde 3'511 sayılı 
kanun olaraik ilmbul edilmiştir. 



No. 

1/814 

1/815 

1/816 

1/818 

1/909 

1/910 

1/950 

1/962 

1/966 
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Hul!sasr 

Köy ka~uınrun ıbazı maddelerinin değiştirilmesine 

V'e mezkıir ikıanuna yeni hükümler eklenmesine dai.r 

Köy kanununun 16 ncı maddesi,ni değiştiııen 2491 
sayılr kanrunun ibirinci! maıddıesile ık:öy ikanurnıuınun 

44 ncü maddesiniın ıbeşinci frkrasırun kaLdrrrlmasma 
ve iiYu ıkamma y.en1den bazı hükümler eklenmesille dair 

Faıbri,ka meslclô lkıuırslarr haıkkrnda 

Küçü:k sanatlar ıkıanunu layi,hası 

Heyeti mahsusalarca aleyhlerine verili'b kendilerine 
tebliğ edilmeyen kararlara karşı alakahlarm itiraz ede
bilmeleri hakkında 

Tunceli vilayeti halkından ohrbda nüfus ve askerlik 
kanuniarına göre kendilerine verilmesi lazımgelen 

bazı cezalarm affine ve nüfus y.azımr ile askerlik işlr.
rine dair olan 2887 sayılr kanuna ıbir madde ilavesi 
ve 1, 3 ve 4 ncü maddelerinin tadili iJıakkrn<.la 

Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 sayılr ka
nuna ek 

Avukatlık kanunu layihası 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 
1149 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve ilm 
kanuna ibazı hiikilınler ilavesine dair 

1/1000 Kazanç vergisi hakkrnda:ki 2395 sayılr kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 

1/1006 .Ailliye veikaleti teşkilat ve kadrolarmda yapılacak 
değişiidik ilıakıkm.dıı. 

1/1014 Matbualara eşya sarılmaması hakkında 

1/1017 On sene içinde sahibi çıkmayan şivket ve müessese
lerdeki depozito a:kçelerinin ma.J.:ı.alli belediyelerine 
tevdi hakilmıda 

1/1023 Askeri ceza kanununun 2034 sayılr kanunun 8 nci 
roaddesile değiştirilen 154 ncü maddesine bir fıkra 
ilavesi hakkında 

1/1034 Maktu fiat üzerine satış mecburiyetme dair 

1/1041 Mühendis ve mimarlık hakkında 

Muamelesi 

Encümendedir. 

EncÜım.endedir. 

17 - VI - 1938 tarihinde 3457 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
EncÜım.endedir. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3527 sayılr 
kanunla birleştirilerek ikabul edil
miştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3323 sayılr 
kanun olaraık kabul edilmiştir. 

25 - V - 1938 tarihinde 3399 sayılr 
!kanun olaraık kabul edilmiştir. 
2,7 - VI - 1938 .tarihinde 3499 sayılr 
kanun olaraik kabul edilı:niştir. 

20 - V - 1938 tarihinde 3392 sayılı 
ikanun olaraık kabul edilmiştir. 

20 - VI - 1938 tarihinde 34 70 sayılr 
kanun olaraik kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3408 sayılr 
ıkanun olarak ilmbul edilmiştir. 
28 - VI - 1938 tarihinde 3517 sayılr 
kanun olaraık kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3514 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
24 - VI - 1938 tariilıinde 3489 sayılr 
ilmnun olarak kabul edilmişti'r. 
17 - VI - 1938 tarihinde 3458 sayılr 
kanun olarak kaibul edilmişti'r. 
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No. Hul3.sası 

1/1042 Yüksek mühendis ve teknik okullan mezunlarırun 

mecburi hi·zmetlerine dair 

1/1054 Ceza mu:hakemeleri usulü kanunurum bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında 

1/ 1055 Meşhud suçlarm muha'keme usulü kaııununuıı 

maddelerinin değ·iştirilmesi lıakkmda 

bazı 

1/1061 Ceza muhakemeleri usulü kamınunmı bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair 

1/ 1062 Damga resmi kanununun .bilZI maddeleriniri değiştiıril-

Muamelesi 

20 - VI - 1938 tarihinde 3467 sayılı 
kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 .tarihinde 3498 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul ediıl

m~ir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3498 sayrlı 
kanun olarak kalbul edilmiştir. 

28 - VI - 193<8 ıtarihinde 3615 sayılı 
kanun olarak bbul edilmiştir. 

mesi ve bu kanuna ıbazı hükümlei' eklenmesi hakkında 22 - Vi - 1938 tarihinde 3478 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ :1065 !Hav:a saldrrmalarrna 'kar.Şr passif korunma hakkında 27 - VI - 1938 .tarihinde 3502 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 1066 Türk ceza kanununun baızr maddelerinin değiştiril
mesine dair 

1/1084 Türk kanunu medenisinin 88 ın.ci madciiesiniın değiş

tirilmesine dair 

1/1085 Uımumi, mülhak ve husus1 hütçelerle ida·re edilen dai
reler arasındaıki ihtilafların taıhkim yo1ile halli ha·k
iJmıda 

1/ 1089 Nüfus deneme yazım kanunu layiliası 
1/ 1090 Adiiye vekaleti ceza e~leri umum müdürlüğünün va

zife ve teşkilatı ılıakkında 

1/i091 .AJdli evraJnn posta, te1graf ve telefon idaresi vasrta
aile tebliğine dair 

1/ 1092 Askeri -ceza kanununun 39 ııcu maddesinin değişti
rilmesi hakkında 

1/1095 Depozito ve emanet sandığı tesisi hakkında 
1/1097 · Hakimler kanurlunun bazı maddelerinin tadili hak

kında 

1/1123 AJf kanunu layihası 

1/1105 Altın, platin ve giiımüşten yaprlan her nevi eşyaya 
damga vurulması mechuriyetine dair 

29 - VI - 1938 tarihinde 3531 sayılı 
kanrun olarak kaıhul .edilmiştir . 

15 - VI - 1938 tarihinde 3453 sayılı 
kanun olarak kaıbul .edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3533 sayılı 
kanun olarak kaibuJ -edilmiştir. 

Encümendedir. 

·27 - VI - 1938 tarihinde 3500 sayılr 
kanun olarak kaibul edilmiştir. 

Encümendedir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3514 sayılı 
kanunla birleştirilerek ikabul edil
miştir. 

Enciiımendedir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3501 sayılı 

kanun olarak ka'bul .edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3527 sayılr 
kanun olarak kabul .edilmiştir, 

Eneüımend-edir. 
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TEKLiFLER 

2/ 2 Kırklareli (Or. Fuad Umay) - Çocuklarm umumi si
nema !ara ve tiyatrolara girmelerinin yasak edilme&i 

Muamelesi 

hakkında Encümendedir. 
2/ 21 Kırklareli (Dr. Fuad Uınay) - Köylerde genlik dü

zeyinin yükselmesi ve yardım tarlaları vücude geti-
rilmesi hakkında Encümendedir. 

2/ 41 Giresun (Hakkı Tarık lTs) - İcra ve iflas kanuııumın 
258 nci madd~sinin değiştirilmesi hakkında Encümendedir. 

2/ 62 Manisa (Sabri Toprak) - l\filli Türkdili yerine ya-
bancı dil kullananların cezalandırılması hakkında Encümendedir. 

2} 65 Diyarbakır (General Kiazım Sevüktekin ve Erzurum 
(Şükrü Koçak) - Milli lVIiidafaa vekalctinde (Zat iş

leri· son tedkik mercii enciimen i) teşkili hakkındaki 

2515 sayılı kanunun değiştirilmesine dair 30 - V - 1938 ıtarihinde a410 ve 3411 

TEZKERELER 

3/ 52 Umumi harb seneleı·incle ihracat ve meni ihtikar 
heyetlerinde bulunan eski Ticaret nazırı Ah med N e
simi ve Mustafa Şeref Özkanla arkada.;;ları hakkında 

sayılı kanun olara:k kabul edilmi~tir. 

katğ·i bir karar verilmesine dair Başv•ekalet tczkcr·esi Encümendedir. 
3j ll5 Askeri ve mülki telmüd kanununun 65 nci maddesi 

hükmünün noterierin vazifesine nihayet verme işinde 
de cari oln'b olmadığının tefsiri hakkında Başvckalet 

tezkeresi 

3} 119 Ziraat ibankası kanununun 25 ve zirai kredi koope
ratifleri kanunun un 10 ne u maddelerinin i cra ve iflas 
kanununun 47 nci maddesite i1ga edilmiş olub olma
dığının tayini hakkında Başvek3Jct tczkeresi 

3/ 216 Hilafetin ilgasr ılıakkındaki kanumm 8 nci maddesinin 

15 - VI - 1938 ·tarihinde 3456 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabıli edil-
miştir. 

Bu ilıusustwki ınazbata ll - IV - 1938 
tarihinde kwbul edilmiştir. 

tcfsirine dair Başvckalet tezkercsi Encümendcdir. 

3/314 İmtiyazlı madenierin ihtiva eylcdiği sahanın b c>her 
hel<tarr için maadin nizamnamesinin muaddel 49 ncu 
maddesi mueibince her sene ibtidasında alınması la
zrmgelen on kuruşun resim veya icar bedeli olub olma-
dığının tefsiri hakkında Başvekalct tezkoresi 9 - V - 1938 tarihinde İktısad en

cümenine. 
3/322 Gazi Antebin Şeyıhçc mwhal1csindcn Bostancıpaşaoğul

larından Ülkkaşoğlu Tahir a.sıl adı lVIemod Zorara:ba
. etnın ölüm cezasına çarptır·rlmasr hahılruıda Başrvıekalot 
11Jez;ker€Si 4 - III - 1938 tarihinde 1036 sayılı 

karar olarak kwbul edilmiştir. 
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No. Hul8.sası Muame1es1 

d/359 Hapisane ve tev.kiıfıhandcrin idaresi hakkındaıki 1721 
sayılı Jca.nunru111 8 nci maddesinin tcfsirioo dair Başve-

kalet tel'lkeresi Encümcndedir. 

3/399 Aıdanamn İncirlik ıköyündcn Aydın asireıtinden İbra
hiımoğlu Hacı A~kıuşun ölüm cezasın a çarptırılrması 

ıhaıkıkmıda Başvekalet ,tezkoresi 25 - IV - 1938 .tarihinde 1043 sayılr 
karar olaraık krubul edilmiştir. 

3/ 400 Elazığm Cafa1o köyünden Bekiroğlu Osman Ca.lkrn 
ile Dinarın Yiercgircn köyünden Karagüzoğulla.rmdan 

Hidaycıtoğlu Baıttalın ölüm cezasına çaın:ııtrrılm a.la rı 

ha'kılunda Ba.şvekalci tol'lkeresi 

3/ 401 İncgölün Osmaniye köyünden Arifoğlu Cevdet Ca.va
mn ölüm cczasm a çar ptı rılrma s~ lıa ·kıkmda Ba~vP-kfıl~t 

9 - V - 1938 tarihinde 1049 sayılı 

karar olarad' kabul edilmiştir. 

tezkoresi 27 - VI - 1938 tarihinde 1058 sayılr 

karar olarak lmbul edilmişti r. 

3/402 Karaisaimm Mansuırlu kiiyün(lien Ali kızı Ayşe Gel
getin ölüm ceza'SI'na ça rptrrılması haJclunda Başvckalct 
lbezlreresi 

3/403 l\faraşm Urcan köyünden l\Lemedoğlu l\'Iootafanın 

ölüm cczaısı·na çarptırrlması hal\Jlunda Başvdki\.lct tcz
l\ierıesi 

3/404 Pınarhisarın Teke köyünden Hüseyinoğlu Hasan di
ğer adı Kara Hasan Tarinin ölüm cezasma çarptırıl-

2 - V - 1938 tarihinde 1047 sayılı 
karar olaraıle kabul edilmiştir. 

7 - III - 1938 tarihinde 1037 sayılr 
karar olaraık kabıli edilmiştir . 

masr hakkında Başvekalet tezkoresi Encümendedir. 
3j405 Yenişehirin Ulupınar köyünden Hüscyinoğullarrndan 

Mustafaoğlu İbrahim Türkün ölüm cezasına çarp tı-
rılması ilıaikkmda Başveka1et tezkeresi 9 - III - 193-8 tarihinde 1039 sayılr 

karar olarak kabul cdilmi.ş.tir . 

3/411 Denizlinin Kale köyünden ümeroğlu İsmailin ölüm 
cezaS1lla çarptrrılmasr hakkında Başvekal ct tezkoresi 4- IV - 1938 tarihinde Hükumet ta

rafından geri alınmıştır. 

3/431 Küçük Yıozgadm Karaca Hasan köyünden muh acir
oğullarından Alioğlu Osman Aktaşrn ölüm cczasrna 
çarptrrrlmasr hakıkında Ba.şvekalet t ezkeresi 29 - IV - 1938 tarihinde 1046 sayılı 

karar olarak kaıbul edilmiştir. 

3/ 444 Hizmetten ayrılan ııafıa memur ve müsıtahdemleri
nin yapamayacakları işler haklundaki 2428 sayılı ka
nunda yaızıh (imtiyll!zlı şirketler) tabirinin tefsirin c 
dair Başvekalet ıtezkeresi 17 - I - 1938 tarihinde 3328 sayılı 

3/446 O~dunun Nenelü köyünden Hüsnüoğlu Memed Kara 
havzamn ölüm cezasına çarptrrılması lırukkında Baş-

kanun olarak :k.abul edilmiştir. 

vekalet .tezkeresi 2 - III - 1938 tarihinde Hükumet ta
rafmdan geri alınmıştır. 
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No. Hulasası 

3/449 İzniğin :Mesudiye köy:ünlen Tufanoğlu .Aihmed Tura
mn ölüm cezasına çarptırtlması haıkkmda Başvekftl et 

Muamelesi 

r tezkeresi 11 - V - 1938 tarihinde 1050 sayılı 
karmr olarak krubul cdümiş.tir. 

3/452 E:zinenin Çarıksız köyünden Ömeroğlu Ali Osman 
Kıoçun ölüm cezasına qarptırılmasına dair Başveldl
let te~eresine dair 

3j 4fi8 Poshofun Rumamis köyünden Osml}noğ1u Habib Ko
çağın ölüm cezasına çarptırrlrnasma dair Başvekhlct 

27 - IV - 1938 tarihinde 1044 sayılr 

karar olarak kabul edilmişti .r. 

te~keresi Encümendedi:ıı. 

3/ 466 Bafranın Dedeıilağı köyünden Mernedoğlu Çete na
mile maruf Çolak Hasan Bayrakı:n ölüm cıızasma 

çarptırılmasrna dair Ba. vekalet -tezkercsi 6 - VI - 1938 tarihinde 1054 sayılı 
karar olarak kabul cdiilm~tir. 

3/ 467 Gazi Arıtebin Lohan köyünden Karahacıoğlu şöhretli 
Mcmedoğlu Memed Ali Karanın ölüm cezasına çarp-
tırrlrnasma dair Başvekalet tezkerıısi Erıcümendedir. 

3/ 468 Halebii Hacımemcdoğlu A'bdo Devvarcnin ölüm ceza-
sına ç.arptırılmasına dair Başvekalet 1ıezkeresi 

3/ 479 Gazi Anwbin Yahni mahallesinden Muharremoğlu 

şöhretli AhmedoğLu .bostancı Osman Eflatunun ölüm 

30 - V - 1938 tarihinde 1052 sayılı 
karar olarak kaıbul edilmiştir. 

cezasına çar:ptırılması 'ha:klunda Başv·ekalet tezkeresi 20 - VI - 1938 tarihinde 1057 sayılr 
karar olarak kabul edHmiştir. 

3}496 Çıldırın Çamdıra köyünden Bedeloğullarından liiiay
daroğlu Garib Demirkayaoğlunun ölüm ceğasına çarp• 
tmlması hakkında Ba-\)vekalet tezkeııesi 20· - V] - 1938 tarihinde 1056 sayılı. 

karar olarak kabul edibniştıin. 

3/501 

3}505 

3}508 

3/ 511 

3/518 

3/522 

Ordunun Nenelü köyünden lilüseyinoğlu Memed Ka~ 
raıhanzanın ölüm cezasına çaı:ptırılrnası hakkında Baş

vekalet teZlkeresi 

Manisanın İsmailler köyünden Kösememedoğulların
dan Abdullahoğlu Küçük Mustafa Baltacınm ölüm 
eczasına çarpıtırılmasr haklunda Başvekalet tezkeresi 
Kayserinin Hacılar nahi~esinden Mernedoğlu. Ahmed 
Baktırm ölüm cezasına çarptırılması haklurıda Başvc

kalet tezkeresi 
Ankaranın Kakuba'bdal köyünden Yoııgadoğullarından 
Ahmedoğlu Satılmış Kayanın ölüm ceZJasına, çl1ııptıirrl

ması· haklunda Başıvıekalet tezkeresi 
ıManisanın İly.asçıJaı: köyünden Mustafaoğlu Hakkr 
Bicicinin ölüm cezasına çarptrrılmasrnaı dair Baş.veka

let tezkeresi 
Gazi Antebin Zambur köyünden Haydaroğlu Abdullah 
Kırtılın ölüm cezasrna çaı:ptırılrnasr hakkında Baf,!VC
kalet tezkeresi 

3 - VI - 1938 taııihinde 1053! sayılıı 

kMıar ola:r:ak kaıbul edihruştir. 

Encümendediıı. 

Eneümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



No. 

3/ 523 

3/ 525 

- 173' - -
Rul!sasr 

Ofun Tervel köyünden Kıvırcıkoğullarından Pehlivan
oğlu Memcd Ersoyun ölüm cezasrna çarptırılması hak
kında Başvekalet tezkeı·esi 

Adliy-e harç tarifesi kanununun 33 ncü maddesinin 
tefs.iri hakkında Baışveka.kt tezk-eresi 

iM!UH'DEDİF EVRAK 

5/1 Bursa vilayeti iskan işlerinde kullanılmakta iken 
vekalet emrine alınan İsmail Haıkıla hakkında Şurayi 
Devletçe ittihaz olunan mukarrerata dair Arzuhal en-

Muamelesi 

Encümendedir. 

28 - VI - 1938 tarimnde 1059 sayılı 
karar olarak bbul edilmiştir. 

cüımeni mazbatası: 4 Encümendedir. 
5/27 Kütahya müstantikı Memed Saidin hakimler kanunu

nun muvakkat maddesinin A fıkrasına tevfikan teka
iide sevkile müddet hizmetine göre verilmek istenilen 
paı:a;nm vizesi ica;b edib etmeyeceğine dair Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası Encümendedir. 

A1nasya 
Antalya 
Balıkesir 
Bıırsa 
Çorııh 
Çorııh 
Denizli 
Gazi Anteb 
Giimiisane 
lstanbııl 
IspOJY·ta 

ARZUHAL ENCÜMENİ 

Reis 
J.l!. M. 
Ka. 

: Giresıın 
Istanbul 

1 sm an H akl-ı: ı M mn en 
Ta'yfıır Sökmen 
I-layrcttin Karan 
Mu,stafa Frhm·i Grn,;akrr: 
Ak if Aıkyiitz 
!Jısan F urtkan 
Gl. Şefik Tü1·san 
JJ1 ehm e rı Ş (J]hı:n 
Şetıket Erdo.ğan 
Ali Ba'J'!as 
lbr:aı7vim, ]i) rnmi 1;·o:ltrty 

General lhsan S ökmen 
Zt'ya Ka1·amıırsal 

Meliha Ulaş 

Kars 
Kocaeli 
Malatya 
Ord!UJ 
Svird 
Si~ird 

Sıvas 
Swas 
Trabzon 
Van 
Zongtu,ıfiiak 

Om er K iintay 
Kemalettı:n Olpak 
Gl. Os41wrv Koptag:el! 
1sma.i~ Çam(JLŞ 
Mehrı11ed Ali Kw'Pdo.rJlnt 
Şeveki Swsrg.y• 
(r]-l .. Akif Ozteldn Eri/Jt?mgil 
Z iya 13(1Jşarw 
Siiley.rnan S'llt!rı 61ıedik 
M ii.nib Boya 
Ra1f .FJ imç 
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816 

ı 42·6 
ı ikinci teşrin ı937 tarihinde encüımende bulunan avzulıaller 
ı ikinci teşrin 1937 tarihinden 3ı birinci teşrin ı938 ·tarihine kadar encumene gelen 
arzuhaller 

2 302 
491 Vekaletlerden gelen arzuhaller 

2 793 
ı3 

2 806 
67·5 

2 131 
33 

2 098 
43 

Encümenlerden gelen arzuhaller 

V ekaletlere gönderilen arzuhaller 

Encümenlere gönderilen arzuhaller 

Encümenlere gönderilen arzu.haller 
Hifzedilen arzuhaler 

2 055 
350 3410 numaralı kamm muci:binıce Milli Müdafaa vekaletine devred ilen arzuhaller 

ı 705 
648 

ı 057 

Karara bağlanan arzmaller 

Encüıınende bulunan arzuhaller 

Encüımen arzuıhalden ma'cllda, kendisine haNaLe ediien ıo (9 :takrir, ı muhtelif evraık) işin 5 ni inrtaç 
etmiş ve geriye kalan 5 iş gelecôk içtimaa brrak1lmışt111·. 

No. Hul~ Muamelesi 

TAKRİRilER 

4/23 Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümeninin 
ı3 - IV - ı936 tarilıli haftalrl\: karar cetvelindeki 263 
sayılı kararnı UmıJmi Heyıot.ıtıc ımiiızaılooı:wine dair Encümendedir. · 

4/36 Yozgad (Emin Draman) - Arzırlıal encümemnın 

30 - XI - ı936 tarihli ha:fltalık karar cetv-elindeki 519 
.. , 
' 

sayılı kal!'arm Umumi Heyıe1ıte müzaıl\:evesine dair Encümendedir. 
f :i9 Yozgad (Emin Draman) - Arzmal ·encümeninin 

8 - VI - 1937 rtarilıli haftalık karar oetv·elindeki ı003 
sayılı ik:al!'arın Umuımi Heyeıt:Jte müzakeresine dair 

4/ 60 Y<n;gad (Emin Draman) - ArzU!hal encüımenirnin 

8 - VI - 1937 tarihli thwtahk kamr cetvelindeki ı033 
sayılı ıkararın Umumi HeyetJte müzakeres1nıe dair 

4j61 Manisa (Refiık İnce) - Arzuthal eneümeninin 24 - XI -
1937 <tarihli haftalık karar cetvelindeki 1099 sayılr ka
rarın Umumi HeyetJtıe rmüzaıkıercsine dair 

Bu husustaki mazbata 24 - XII - 1 937 
tarihinde kabul edilmıiı;ıtir. 

Bu ıhusustaki mazbata 20-XII-ı937 
tarihinde kabul edilmiştir. 

Bu husustaki mazbaıta 7 -III-1938 
ıtarilıinde kabul edilmiştir. 
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No. Hulasası 

4/65 Soyhan (G.eneral Na~i E1deniız) - Arzıı~hal •encümeni
nin 22 - XII - 1937 rtar.ihli haftalıık karar cetvelindeki 

Muamelesi 

1122 sayılr ıkararın Uımımıi H eyetrte müzal<'er,e.sinc dair Bu husustaki ma:zıbata 16-III-1938 
4/71 Y'0zgad (Emin Draıman) - Arzuhal eJlJCÜmenınııı tarihinde kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1938 ıtarihli :hartalrk karar cetvelindeki 2355 
sayılr ıkıaraırın Umumi Heyertte müzaker.esine dair Encümendedir. 

4/73 Yozgad (Emin Draman) - Armhal en~ümenının 

25 - İV - 1938 ıtarrhli haftaluk ıkiarar ·cetvelindeki 1402 
sayılr ıkararın Uırrmmi Hcyetıte ımrüzaıkere.sine dıair Encümcndcdir. 

4/75 Balııke.sir (General Kaz]m Özalp) - Arzuhal ·encüme
ninin 18 - V - 193<8 rtariMi Jıafıtahk karar cetvdindcki 
1564 sayıJı ıka11arın Umumi Heyettıc rmüzakıeresinc dair 8 - VI - 1938 ~tarihinde sa:hibi t-a

rafından geri alınmı·ştır. 

MUHTELİF EVRAK 

5/14 Rasim Asıım i1c 1\IIul'taza Kaptmı adlarında iıki yıuıTd-

da.~a .aid olan ımotör hakkında Arzuhal cncümcni 
mazJbaıtası Encümendedir. 

Anka1'a 
Balıkesir 
Çorum 
Çorum 
Diyar·bakır 
Elazığ 
Gazi Anteb 
Giimiisane 

- ! zmir' 
lzmir 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Konya 
Kütahya 

BÜTÇE ENCÜMENİ 

R e is 
Rs. V. 
M. M. 
Ka. 

Bıırclwr 
Ispa1·ta 
Tr·abzon 
lstanbul 

Ya.h,ljrt Galib Ka'ryı 
J1nv e ·ı- ArZakan 
Dr. J.lf1ıstafo; Cantekin [*] 
R;l}üu Sab·1·i Alı·völ 
Rüştü B ekit 
Tcıhsin B erk 
Ol. Ali Hikmet Ayerclem 
Dwra/1' Saka_irya 
fil. KazMn I nanç 
Hiisnii Cakır -> 
Faik Ba.!Jsal [**] 
ıV rılıirl K e1''1Hn 

8eı• ke t Örlii.l 
Jlf ehnuıcl Se.yfez.i 
N aim H az im. Oncd 
VNlid U z.r;ö·ren [**] 

Mwstafcı Şeref Özkan 
J.lhil.: e rreın Ünsal 
Raif Kw·acleniz 
Fa!n'lıe Ö ynı en 

JI!Ialatya 
Malatya 
Manisa 
Mm··aş · 
lifarelin 
Mıış 
Muş 
Orclıı 
Seyhan 
Si?: reZ 
Sıvas 
Sıvas 
Trabzon 
'Pokacl 
Yozgacl 
Zonguldak 

Osrnan Tan er 
J.l1uttrılilJ Öker ·[**] 
T nr,<; url '1' iirkoğlıı 
A ld.ettin Ti·rido,ijlu 
Rıza E ·rten [**] 
Şevki Çiloğlu 
Siikrü Ataman 
flmndi Yalnıan 
Gl. Naci Eldeniz 
İ s mail M üş{alı: M a;tiakon 
Rasinı Başara 
R emzi Çiner 
Sı ·rn Da11 [**] 
Sürey.11a Genççı 
Hırn l çöz '' 
R Pceb Zühtii Soyak 

['~] 13- XII -1937 tarihli 15 nci inikadda Sıkhat ve içtinıai rııuavenet encünıeninıe seçilrnişti1'. 

[** J 13- XII -1937 taı·ihli 15 nci inikaddcı lie t,; ilıniştir·. 
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Encümen, 258 (197 layiha, 18 teklif, 36 tezkere, 5 takrir, 2 muhtelif evrak) işıin 229 nu intaç 

etmiş ve geri kalan ·29 iş gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. 

1/37 

lj124 

1/ 130 

1/185 

1/ 192 
1/ 312 

1/ 321 

Hnlasası 

LAYİliALAR 

Askeri ve mül-ki tekaüd kanunu:nun 18 nci maddesi
nin değiştirilmesi ılıakinnda 

Nalband mektebleri ve nalbandlrk sanatı hakkında 

Yalova arazisinin istismarı v.e parasız arazi dağrtrl

mas.ı: halı:kında 

Şürayi devlet kanunu layihası 

Devlete aid matbaların birleştiı,ilmesi hakh.-ı:nda 

Kaçakçılrktan başka inhisar suçlarından d0ğan pa:ra 
cezalarından ;vaııgeçihJbilımesine izin verilmesine dair 

Devlet memurları ayhklarımn tev·hid ve teadülüne 
dair kanunun 'bazı maddelerinin deği-ştirilmesine ve 
bazı maddeler eklenmesine dair 

1/ 358 Subay ve askeri memurların aylıkları hakkmdalı:i 

1453 '>"e 2702 sayılı kanunlarm !bazı madd€lerinde de-
ğişiklik yapılmasma dair 

1/ 417 Birinci, üçüncü '.re dördüncü umumi müfettişliklerle 
müşavirliklerinin teşkilat kadroları hakkındaki kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

Muamelesi 

3 - I - 1938 tari'lıinde ·3297 sayılr 
kanun olarak ;kabul-edilmiştir. 

8 - xn - ı937 tarihinde 3277 sayı'lı 
kanun olarak kabul edilmi~r. 

ı 7 - XII - ı937 ta'rihinde 3·287 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encüımendedir. 

Encüımendedir. 

Encüımendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

bir madde eklenmesine dair 8- XII- 1937 •tarihinde Hükümet ta-

1/ 559 Ankara bel.ediyıesinin muhtelif kanunlarla Hazineden 
istikraz · eylediğ.i 5 650 000 liranın tahakku-k etmiş 

ve edecek -faitlerile Yeni~ehirdeki evlere aid tediye 
müddetinin uzatıl-ması hakkında 

1/ 577 Bazı müessesat muafiyetleri hakkındaki alıkamın il-

rafmdan geri alınmıştır. 

8 - XII- 1937 tarihinde Hüküınet :ta
rafından geri alınmıştır. 

gçısma ·dair olan kanunun 5 nci maddesine ek kanun 29 -XI - 1937 tarihinde PiükUmet ta
rafından geri alınmıştıT. 

J / 592 E cm ebi memleketlerde hizmet etmekte olan memur ve 

l / 657 

1/ 668 

müstahdemlerin maa:ş, ücret ve tahsisatlaTinm tediye 
~ureti .hakh.-ı:ndaki kanunda değişiklik yapılmasına dair 
Maa:şatrn tevhid ve teadülü ,hakkındaki 1452 ve 1498 
sayılr kanunlara ek 1843 sayılr kanunün ikinci ve 
dördüncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
Bazr m.aden hurdalarrnrn dışarı Grkarılmasmrn yasak 
edilım-esi ve satrn alınması hakkında 

1/711 Devlet momuırları ay1:ıikı1ar'lınln rtevhid ve ıteadülüne 
dair olan 1452 sayılı ıkanuna bağlı iki .sayılı cetvelde-

Encümendedir. 

Encümendedir. 

ı 7 - XII - 1937 tarihinde 3284 say.Llı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/715 

1/724 

1/725 

1/726 

1/727 

1/728 

-177-

iki Milli Müdafaa v·akaleti ıkara kısmı muallimlerinin 
miıkdar ve maaşları 'derecelerinhlı değiştirilmesine dair 
lVIaden nizamnamesile 608 sayılı kamunun bazı mad
delerini değiştiren 2818 uruımıaralı kanuna ek kanun 
layiliası 

A1tm ve gümüş <avani ve meskılkattan v~ ziyenet altm
larmdan darph.ancce alnıac&k ücret ihakıkrnda 

Arazi ve ibina vergilerile binalardan almacak iktisadi 
bulıran 'vergisinin vilayet hrususi dairelerine devri 
haıldunıdaJki 2871 sayılı ,kanuna 1 ma:dde ilavesine dair 

Askıeri ve millıki telmüd kanununun fi9 ncu m&Jdesine 
bir f:ııkra ilavesine dair 

1513 ve 459 sayılı kanunlara göre tahwkıkıurk etmiş 

borçlarla 1931 mali senesi nihayetine kadar olan taıh
sisatsız iborçları:n sı:ııreti tediyesi hakkında 

1335 tarihli ılıarcırab kararnamesine müzeyyel kanun 
Iayihası 

lj729 Hazinece satılmış ve satılacak milli ve metruk bütün 
mallarm taksitlerile icar bedellerinin tahsili suretine 
dair 

1/730 

1/731 

Devlete aid bir kısım ·binalar satış bedelleri!~ resmi 
daireler yapılınası hakkındaıki kanunun :birinci madde
sine bir fnkra ilavesine dair 

Devlet hesruhlarmda liı•amn esas ittihaz edilmesi haiD
ikında 

1/732 Devlet demiryolları bir Jmsmn işletme işlerinin sureti 
idaresine ve demiryolları inşafllt muıkavelelerinden 

mümbais gümrük resmile diğer vergilerin mahsul:Yuıı:ıa 
dair 

lj733 Devlet memurları ayhklarımn tevhid ve teadülüne 
dair olan 1452 sayılı kanunun 14 ncü maddesine mü
zeyyel kanun layiliası 

lj734 Gümrük memurlarmdan b~zılarnıa verilecek yem be-
deli ve yemeklik hakknıdaki 1615 sayılı kanuna ek 

kanun layihası 

Muamelesi 

Encümendedir. 

27 - XII - 1937 tarihinde 3293 sayılı 
kanun olara:k kabul edilmişti'r. 

18- IV- 1938 tariılıinde HükUmet ta
rafından geri alınmıştır. 

8 - XII - 1937 tarihinde 3279 sayılı 
kanun olarak kabul edilınişti'r. 

17 - XII - 1937 tarihinde 3286 sayılı 
kanun olar&k bbul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3495 sayılı 
kanun olarak kalbul edilmiştir. 

7 - I - 1938 tarihinde H ükılınet ta
rafından geri alınmıştır. 

ll- IV- 1938 ıtarihinde Hükfunet ta
rafından geri alınmıştır. 

8 ·- XII - 1937 tarihinde 3276 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - XII - 1937 tarihinde 3290 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - V - 1938 tarihinde 3398 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - V - 1938 tarihinde 3391 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - I - 1938 . tarihinde 3303 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. HuUsasr Muamelesi 

1/735 !car ve isticar kontııatolarile ferağ ve intikal ilmüıha
iberlerinin ve nüfus.. hüviyet cüzdanlarınm bedel mu-
kabilinde satılması haklanda ll - IV - 1938 tarihinde 3356 sayılı 

kı:ı.nun olarak kabul edilmiştir. 

1/736 ıKaçakçılığm men ve ta,ki:bi hakkindaki kanunun 57 
ve 60 ncı maddelerini değiştiren vıe 'bu kanuna ibir 
madde ekleyen 2550 sayılı kanunun 3 ncü maddesine 
ibir fıkra ilav.esine dair 17 - I - 1938 ıtarıihinde 3327 saylliı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 737 Maaş kanununa müzeyyel kanun layiliası Müzakeresine 1üzum olmadığı hak
kmdaki mazbata 6 - VI - 1938 
ıtarihinde kabul edilın:i.%ir. 

1/738 Memurin kanununun 84 ve 85 nci maddesine müzeyyel 
kanun layihası 9 - III - 1938 tariliinde 3335 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/739 Merakibi bahriyeden alınack rüsum haklandaki 216 

1/740 

1/ 741 

1/742 

1/743 

1/744 

1/745 

sayılı kanuna ek kanun layiili.ası 13-XII-1937 tarihinde Hü:kum··t ta
rafından geri alınıruştır. 

Milll Hükurrret bütçelerine aid ıhizmetler ı·çın yapıl

.mı:ş tediyatm tasfiye ve mruhsubu hakinndaki 2012 sa
yılı kanuna müzeyy.el kanun layiliası 

Muhasebei umuıniye kanununa müzeyyel kanun la
yihası 

Müteaddid zevata hidematı vataniye tert~binden ma
~ tahsisi hakkmdaki 649 sayılı kanuna müızeyyel ka
nun layiliası 

Müze ve milll sarıaylardan almaca;,k duhuliye ücreti 
ha;,kkmda 

Oyun aletleri resmi hakkında 

Resmi dairelerde elektrik tenviratmm trulıdidine dair 

8-XII-1937 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 

17 - I - 1938 ıtari'hinde 3325 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - XII - 1938 tariılıinde 3291 sayılı 
kanun olarak bbul edilmiştir. 

21 - III - 1938 tarihinde 3340 sayılı 
kanun olarak krubul edilmiştir. 

17 - I - 1938 tarihinde 3330 sayılı 

!kanun olarak krubul edilmiştir. 
Müzakeresine lüzıum olmadığı ılıak

kındaki ma21bata 3 - VI - 1938 tari
hinde kaıbul edilmiştir. 

1/ 746 Sefarethane ve şehbendıerhan€ler vasıtasile istifa edil
mekte olan ılıarç ve resimler ihakkmda 14 - I - 1938 tarihinde Hükfı.met ta

'rafından. geri alınmıştır. 
1/ 747 Sefaret ve konsoloslıanelere veril.ecek arsalar hak-

1/748 

kında 8 -XII - 1937 tarihinde HükUmet ta
rafından geri alınmrştır. 

Tayyare cemiyeti tarafından i:Milli Müdafıaa vekale
tine teberru edilen mebaliğin sureti sarfına dair olan 
1831 sayılı kanuna bir madde ilavesi ihakkmda 24-XII-1937 <tarihinde 3292 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. HulAsası :Muamelesi 

1/ 749 Tapu münakalclcr inin merkezde tescili için çalıştırı-
lacak memurlara verilecek ücret hakkında 8 -XII - 1937 tarihinde HükUmet ta

rafından geri almmr~trr. 

1/ 763 

1/ 775 

1/ 792 

Türk gemi kurtarma anonim şirketi teşkili hakkın

daki 2070 sayılr kanunla müteşekkil şirketin tasfiye
si ve imtiyaz mevzuunu teşkil eden hizmetlerin İk

tısad vekaletine bağlı hükmi şahsiyeti haiz ibir ida
r eye devri haklanda 

Askeri fabrikalar har b sanayii lnta l arı erlerine ve
rilecek yevmiye hakkında 

20 teşrinisaııi 1334 taı·ihli pasaport kanununun 16 
ncı maddesini değiştiren 24:37 sayrlı kanunun birinci 
maddesine bir fıkra ilavesine dair 

1/ 799 Adl iye h arı;: tarifesi kanununa ek noter harç tarifesi 
kanunu l ayihası 

1/ 805 

1/ 825 

1\[ahrnkat kanun l ayih ası 

Devlet demiryollan ve limanları umum1 idaresinin 
tcşkiHlt ve vazifelerine dair olan 1042 sayılr kanunun 
25 nci maddesinin ta.dili hakkında 

1/ 829 !spençiyari ve tıbbi ınüstahzarlar kanununun 16 ncr 
maddesinin değiştirilmesi halcinnda 

1/ 831 Matbua.t nmum müdürlüğü teşkilat ve vazifelerine 
dair olan kanuna bağ·lr cetvelin değ·iştirilmesi hak
kında 

1/ 844 Vakfa aid hisseli mahlnl yerlerin hissedarlarnıa ne 

14 - I - 1938 .tarihinde 3318 sayıh 
kanun olarak: kabul edilmiştir. 

24 - XII - 1937 tarihinde 3289 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - I - 1938 tarihinde Hiiıkı1met ta
rafından geri alınmıştır. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3494 sayılr 
kanun olarak: ka;bul edilmiştir. 
22 - VI - 1938 tarihinde 3473 sayılr 

kanun olarak ka.bul edilmiştir. 

15 - XII - 1937 tarihinde 3282 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - I - 1937 tarihinde 3304 sayılı 

kanun olarak: kabul edilmiştir. 

13 - IV - 1938 tarihinde 3361 sayılr 

kanun olaral{ kabul edilmiştir . 

suretle satrlacağına dair 27 - XII - 1937 tarihinde 3294 sayılr 
kanun olarak: kabul ediliniştir. 

1/ 84:7 Denizbank kanunu layilıası 27 - XII - 1937 tarili.inde 3295 sayrh 
kanun olarak: kabul edilmiştir. 

1/ 849 Hariciye vekaleti teşkila.tı hakkındaki 2223 sayılı ka-
mına ek kanun layİlıası 24-XII-1937 tarihinde Hükı1met ta

rafmdan geri alınmıştır. 
1/ 853 Askeri ve mülki tekaiid kanununun 3 ncü maddesinin 

subay ve askeri memurlar hakkındaki fıkralarrnm 

değiştirilmesine dair 

1/ 854 Askeri ve mülki tekaiid kanununun 66 ncı maddesine 
bir fıkra ilavesi hakkmda 

13 - IV - 1938 tarihinde 3360 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 -XII - 1937 tarihinde 3285 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulasası 

ıj855 Kaza vakıflar memurlarile tahsildarlara ve fen me
murlarına verilecek aidat, ücret ve yevmiyelere ve 
inşaat ve tamiratın mezuniyet derecelerine dair 

ı/857 Tapu ve kadastro umum müdürlüğü teşkilat ve vazi
feleri hakkındaki 2997 sayılı kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair 

ıj858 

ı/859 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilat ve vazaifi hak
kında 

Belediye kanununa ek 2763 sayılr kanun ile belediye
ler imar heyetinin fen işleri teşkilatma aid 3042 sa
yılı kanunda değişiklik yapılmasına ve yeni hüküm
ler ilavesine dair 

ıj860 İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziye
leri hakkındaki ı702 sayılr kanunun ikinci ve 25ı7 
sayılr kanunun birinci maddelerine birer fıkra ekıen
mesine dair 

1/875 

1/880 

ı;892 

1/897 

1/906 

Türk gayrimübadillerine ta:hsis edilen mallarm ver
gileri hakkında 

Orta okuİ öğretıınenleri" yetiŞtirmek maksadile Gazi 
tel"biye enstitüsünde açılan kursa devam eden öğret
men okulu mezunları hak!kmda 

Hariciye vekaleti >teŞkilatı hakkındaki 2223 sayılı ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

Malıanı idareler riyaseti teşkiline vazife ve saialı.i
yetlerinin tayinine dair 

Devlet müesseselerile Türkler veya Türk sermayesile 
müteşekkil şirketler tarafından satın alman buharlı 
gemilerle memlekette yapılan mürnasilleri için geti
rilecek eşyanın gümrük resminden i~tisnasrna dair 
olan 3044 sayılr kanunun bazı hükümlerinin değişti
rilmesi haklanda 

1937 mali yılı muvazenei umumiye kanununa dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılınasma aair 

iMaumelesi 

ı 7 - VI - ı938 tarihinde 346ı sayılı 
kanunla birleştirilerek ilmbul edil
miştir. 

ı3-XII-ı937 tariılıinde HükUmet ta
rafından geri alınmıştır. 

ı 7 - VI - ı937 tarihinde 3461 sayılr 

kanun olarak kabul edilrniştir. 

24-XII-1937 tarihinde Hiikfırnet ta
rafından geri alrnmrştır. 

ı4 - I - 1938 tarihinde 3313 sayrlr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3374 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - III - 1938 tarihinde 3344 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 -III- ı938 tarihinde Hukumet ta
rafından geri alınmıştır. 

ı4 - I - 1938 tarihinde 33ı4 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - III - 1938 tarihinde 3339 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

- -

ı - XII - 1937 tarihinde 3273 sayılr 
k~un olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/907 

1/908 

1/912 

1/914 

1/915 

1/916 

1/919 

1/920 

-181-
Hulasası 

Milli Müdafaa vekaleti ile Düyunu umumiye 1937 
mail yılı bütçelerinde 150 000 lirıı.lık münakale yapıl
masma dair 

.Askeri tay1nat ve Y:eıü-ıi:anununa ek kanun ~yihası 

Askeri ve mülki tekaüd kanununun 48 nci maddesi
nin tadili hakkmda 

Türk parasınin kıymetini korÜİİıa Ii:anununa ek ka
nun layiliası 

V azife esnasında şehid olan pilot Ekrem ve makinist 
Saminin kanuni mirasçılarına verilecek tazminat hak
kında 

Ziraat vekaleti vazife ve teşkilat kanununa ek ikanun 
Iayihası 

Bakımı iŞletmeye devredilen ılıatların ikmali nevakısı 
için 1937 mali yılmda Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğüne verilecek mebaliğ 

hakıkında 

1937 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 

(N) işaretli cetvelin değiştirilmesi ıhakkrnda 

1/921 1334 - 1918 dahili istikraz tahvillerinin 1938 ilcrami
yeli tahvillerile ve 1933 Türk borcu tahvillerinin de 
dahili istil~raz tahvilleril€ mübadelesine dair 

1/922 

1/ 923 

1/ 924 

1/ 926 

Devlet demiryollarının ihtiyacı olan muıharrik ve mü
teharrik edevatm siparişi için 16 milyon liraya ka
dar taaıhhüd yapılmasına dair olan 3247 sayılı ka
nunun ılıirinci maddesini değiştiren kanun layiJ:ıası 

Devlet ziraat işletmeleri kurumu teşkiline dair 

Fenerler idaresine verilecek tazminat karşılığının 
sureti temini ve Hazinenin ortaklığı ·bulunan şirket
lere aid hisse senedieri satın alınması hakkında 

Orman umum müdürlüğü 1937 mali yılı bütçesinde 
10 000 liralık münakale yapılmasına dair 

1/ 927 Orta tahsil mekte'blerinde yardımcı muallim çalıştr

rılması hakkındaki 2624 numaralı kanunun birinci 

Maumelesi 

1 - XII - 1937 tarihinde 3273 sayılı 
ikanunla bir1eştiriü~rek ika:bul edil
miştir . 
14 - I - 1938 tarihinde 3310 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - III - 1938 tarihinde 3337 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - III - 1938 tarihinde 3336 sayıli 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - I - 1938 tarihinde 3309 sayılr 

ikanun olarak !kabul edilmiştir. 

17 - I - 1938 tarihinde 3326 sayılr 

ikanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 .tarihinde 3311 sayılr 

kanun olarak ikabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3315 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3322 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarilllnde 3319 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
7 - I - 1938 tarihinde 3308 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - I - 1938 tarihinde 3302 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - I • 1938 tarihinde 3316 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/929 

-18~-

maddesinde yaızılı müddetin uzatılınasma dair 

1937 mali yılı muvazenei umumiye 'kanununa dahil 

bütçelerden ıbazrlarmda değişiklik yapılmasma dair 

1/ 930 Hava kuvvetleri için 21 500 000 liralık taa:hhüde gi
rişilmesi hakkındaki 2881 sayılı kanuna ek kanun 

Muamelesi 

3 - I - 1938 Uuihinde 3299 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3315 sayılr 

ıkanunla birleştirilerek bbul edil
miştir. 

layiliası 14 - I - 1938 tarihinde 3320 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 931 

1/ 932 

1/ 933 

1/934 

1/ 935 

1/ 936 

1/ 938 

1/ 939 

1/ 940 

1/ 9-l-1 

1/ 942 

1/ 943 

Muhase!bei umumiye kanununun 44 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair 

Hariciye vekaleti •teşkilatı hakkındaki 2223 sayılr 

kanuna ek kanun layihası 

İstanıbul tramvay şirketinden alınan paraların İstan
bul şeılıri imarına tahsisine dair 

Valaflar umum müdürlüğü 1937 yılı bütçesinde 
84 000 liralık münakale yapılmasma dair 

Gümrük ve iruhisarlar vekaleti 1937 mali yılı bütçe
sinde 19 250 liralık münakale yapılması hakkında 

Posta, telgra:I ve telefon umum müdürlüğü 1937 mali 
yılı bütçesine 540 000 liralık •taıhsisat verilmesine 
dair 

1938 mall yılı muvazenei uınumiye kanunu l ayihası 

Devlet demiryollan ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1938 yılı bütçe kanunu layihası 

Hava?olları işletme idaresinin 1938 yılı bütçe kanu
nu layihası 

Hndud ve sahiller sıhhat umnm müdürlüğü 1938 yrll 
hiitçe kanunu layihasr 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 yılı bütçe kanunu 
layihası 

Orman umum müdürlüğü 
layihası 

193 yrlr bütç kanttn :ı 

14 - I - 1938 .tariıb.inde 3321 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3312 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - I - 1938 <taııiil:ıinde 3333 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - I - 1938 tarihinde 3329 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3315 sayılr 
kanunla birleştirilerek kalbul edil
miştir. 

14: - I - 1938 tarihinde 3317 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
27 - V - 1938 tariil:ıinde 3405 sayılı 

kanun olaraJk kabul edilmiştir. 

20 - V - 1938 tarihinde 3394 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3418 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştir. 

13 - V - 1938 tarihinde 3385 sayılı 

ikanun olarak kabul edilıniştir. 

ll - V - 1938 tarihinde 3384 sayılr 
kanun olarruk kabul edilıniştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3419 sayılı 

kanun olarak kabul ed.ilmiştir. 



No. 

1/ 944 

-183-
HulBsasr 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1938 yılı 

bütçe kanunu Hiyihası 

1/ 945 Vakıflar umuın müdürlüğü 1938 yılı bütçe kanunu 
layihası 

1/ 946 Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci 
maddesini değiştiren 1366 sayılr kanuna ek kanun 

Muamelesi 

30 - V - 1938 tarihinde 3417 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 tarihiınde 3415 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

layihası Reddi hakkındaki mazbata 3 - VI -
1938 tariılıinde kabuıl edilmiştir. 

1/ 9-:1:8 Ecnebi memleketlerden idhal edilecek yirmi bin ton 
kok kömürünün gümrük resminin tenzili hakkında 29 - VI - 1938 tarihinde 3628 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 949 

1/ 950 

İsveç grupundan alınacak paranın 1936 mali yılı Na
fıa vekaleti bütçesine tahsisat kayid ve sarfma dair 
olan 302.-± sayılı kanuna ek kanun layihası 

Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 sayılr ka
nuna ek kanun lilyihası 

1/ 951 Tapu ve kadastro umum müdürlüğü, Hariciye veka
leti ve lVIilll Müdafaa velı:fileti deniz kısmı 1937 mali 
yılı bütçelerinde 17 403 liralık münakale yapılma
sma dair 

1/ 95-:1: Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim su şirketi imtiyazı 
ile tesisatmm satm almmasma dair olan mukavelenin 

28 - III - 1938 tarihinde 3346 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştiT. 

25 - V - 1938 ıtarihinde 3399 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - III - 1938 tarilıiDd.e 3338 sayılı 
kanun olaraık kabul edilmiştiT. 

tasdiki hakkmda ll - IV - 1938 tari1ıinde 3359 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 956 1937 mali yılı :muvazenei umumiye kanununa bağlı 

(D) cetvelinin J andarma genel komutanlığı kısmına 

üç şoför ilavesi hakkında 

1/ 963 Gümrük tarife kanununun 6 ncı maddesinin (1) nu-

21 - III - 1938 tarihinde 3338 sayılı 
ıkanrunla birleştirilerek kwbul edil
miştir. 

maralı ıbendinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkmda 20 - IV - 1938 .tarihinde 3369 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştiT. 

1/ 964 

1/ 967 

Osmanlı bankası imtiyaz müddetinin temdidi hak
kmdaki 2292 sayılı kanuna ek kanun layİlıası 

Milli Müdafaa vckaletince ecuebi memleketlere gön
derilecek ·talebe masraflarının 1937 yılı bütçesinin 
930 ncu fıaslından verilmesi hakkında 

1/ 968 1937 mali yılı muvazenei umumiyesine daili.il bazı 

daire ıbütçelerine munzam ve fevkalade .tahsisat ve
rilmesine ve iba:zr daire bütçelerinde değişiklik ya-

21 - III - 1938 tarihinde 3341 sayılı 
kanun olaraık kabul edilmiştir. 

30 - III - 1938 tarihinde 3349 sayılı 
kanunla birleştirilerek ıkabul edil
miştir. 



No. 

1/ 969 

1/970 

-184-
Hulasası 

primasma dair 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 mali yılı bütçe
sinde 33 500 lirairk münakle yapılmasma dair 

Arazi vergisi kanununun ikinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair 

1/972 Bazı pamuklu mensücat .gümrük resimlerinden 
· pılan tenzila tın tasdikr hakkında 

ya-

1/ 975 

lj976 

1/ 977 

İspençiyari ve tıbbi müsta:hzarlar kanununun 18 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve mezh.-fır kanunun 16 nci 
maddesini değiştiren 3304 sayılı kanun ile 17 nci 
maddesinin kaldırrlmasma dair 

İzmir ·t elefon tesisatmm satm alıilmasma dair Hü
kfı.metle Şirket arasmda akdedilen mukavelenin tas
diki hlllkkmda 

Muhasehei umumiye kanununun 
değiştirilmesine dair 

bazı i!ıükümlcrinin 

1/ 980 Orman umum müdürlüğü 1937 mali yılı ibütçesine 

Maumelesi 

30 - III - ~938 tarihinde 3349 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - III - 1938 tarihinde 3348 sayılı 
kanun olarak kabul edilrnistir. 

Encümendedir. 

29 - VI - 1938 tariılıinde 3528 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

25 - V • 1938 ,tarihinde 3402 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV 1938 tariılıinde 3375 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3497 sayılı 
kanun olarale kabul edilmiştir. 

277 275 lira munzam taıhsisat konulmasına dair ll - IV - 1938 tariılıinde 3355 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 983 Kültür bakanlığına bağlı ertik okullarr mütedavil 
sermayesi hakkında 3 - VI - 1938 tarihinde 3423 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/984 3043 sayılr kanuna bağlı 

ılıakkında 

çizelgellin değiştirilmesi 

1j985 Muvazene vergisi kanununun bazı hükümlerinin de-

30 - V - 1938 tarihinde 3413 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ğiştirilmesine ve müddetinin uzatılınasma dair 25 - V - 1938 ta;rihi-nde 3404 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/986 iPul ve krymetli kağrd bayHerile bunlara verilecek 
beyiLfe aidatı hakkında 

1/987 Sıhıhat ve içtimai muavenet vekaleti teşkilat ve me
ınııurin kanununa ek kanun layiihası 

1/988 Askeri hastaneler için yetiştirilecek hasta bakıcı hem
şi•reler halk!kmda 

1/989 Devlet memurları aylıklarnım tevhid ve teadülüne 
dair olan 1452 sayılı kanuna bağlı cetvelin Milli 
Müdafaa vekaleti kısmına askeri hasta bakıcı hem-

20 - VI - 1938 tariılıinde 3468 sayılı 
kanun olarak kabul edilmi~tir. 

4 - V - 1938 tarihinde 3380 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1938 tarihinde 3433 sayılr 
kanun olarak -kabul edilmiştir. 



- 185. -
No. Hulasası 

şirelerin ilavesi hakkında 

1/991 Mübadele ve ·tefriz· işlerinin katği tasfiyesi ve iııt :ıcı 

hakkındaki 1771 sayıılı ıkanuna ek kanun layihası 
1/992 . P.oota,: tel~ai ve telefon ·uımıım müdürlüğü 1937 ma

li yılı büıtçesine 150 - 000 ıJira munzam tahsisat veril
masi hakkında 

1/993 Satılaln kinin bede1iıun Sıhhat ve içtimai ıuuaveııet 
vcikaleti 1937 ırnali yılı rbürtçcsine tahs.isat kaydi rlıaık

ıkında.· 

1/994 Vakıf malların taksitıc satılması ve kiraya verilmesi 
ve satış paralarının kullamlması ve eınaneten idare 
edilen mülhak • vakıflardan idare ve tahsil masrafı 
alıııması - hakkında:ki 29.50 sayılr kamma ek kanun 
layihasr. 

1/995 · Dahiliye ··vekale1ıi ' kadrolarında bazı değişiklik ya-

Maumelesi 

22 - VI - 1938 tarihinde 3475 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ehcümendedir. 

27 - IV - 1938 tarihinde 3378 sayı-lr 
kanun olaraık kabul edi'lmiştir. 

23 - V - 1938 rtarilhinde 3396 sayılı 

kanun olarak kabul edlimiştir. 

13 - V - 1938 tariliünde 3386 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

pılmasına · dıı:ir 30 - V - 1938 tarihinde 3409 sayılı 
ıkanun olarak kabuıl edilmiştir·. 

1/996" Dahiliye·· vekaleti merkez teşkilat ve vazifeleri hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve kanuna bazı hükümler ilavesine dair ·olan 3046 
sayılı · kanunun 3 ncü · maddesinin tadili hakkında 

1/997 Dovlcıt demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1937 mali yıh bütç;csine 1 326 000 lira ınımı
zam taıhıs.isat verilmesi haJkkında 

1/998 Devlet meteoroloji işleri uınum müdürlüğü hizmet
lerinde kullamlmak üzere satın alınacak telsiz mu
habeı·e ve dinleme alat ve cihazlan i~in 300 000 lira
Irk taahhüde girişilmes-i hakkında 

1/999''' İki kaz-a teşkiline dair 

1/1000 Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun bazr 
maddelerinin değiştirilmesine dair 

1/1001 Oyrm aleitlel'inclen beledj.yelerce ve köy idarelerinee 
alınacak resim hakkında 

1/ 1002 · Tayyare ·resmi haiclundaki 2459 sayılı kanunun 1 nei 
m·addesinin · değ-iştirilmesine ve bu kanuna yeniden 
b~zı hükümler eklcnıncsine dah·ı 

30 - V - 1938 tarihinde 3406 sa yıl ı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - IV - 1938 tariılıinde 3377 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

4 - V - 1938 tarihinde 3387 sayılı 

kanun ola:rak kabul edilmiştir. 

20' - V - 1938 ·tarihinde 3393 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 '- VI - 1938 tarihinıde: •S470 sayılı 

kanun olamak ı kab'iıl edilmiştir. 

10 ı. VI - 1938 tariliinde·3434 sa.yıh~ 
kanun olarak kahm·. edilmiştir. 

25 - V · - 1938 tarihineltı • 3401 sayılı
kanun •olarak :~~bi.ıl edil.nriştir. 



-186-
N o. Hulasası Maumelesi 

1/ 1005 ~·[ ::ı li~·e vekaleti ve Düyunu uınuıniye 1937 mali yılı 

bütç;clcrinde değişiklik yapilması hakkında 25 - IV - 1938 tarihinde 3376 sayrlr 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 1006 i \ di iye Ycldleti tc:;;kilat ve kadrolanııda yapılacak lk-
ğişiklik hakkında 30 - V - 1938 tarihinde 3408 sayılr 

kanun olarak kaJbul edilmiştir. 

1/ 1007 Dc,·lctc aid icareteyııli ,.c ımıkataalı gayrimcııkulle-
riıı kıymetlcndirilıncsi lıakkıııda 15 - VI - 1938 .tarihinde 3450 sayılı 

kanun olarak lmbul edilmiştir. 

1/ 1008 Is pa rta ,·i layet i dahilinde Sütçüler adı ile bir kaza 
kurulmasına dair 

1/ 1010 Orman umnm müdürlüğü 1937 mall yılı bütçesinde 
ınünakale yapılması hakkında 

1/ 1011 (i ümrük tari fes i kanuııuııun 51:3 lH'Ü pozisyon una biL' 
ihtar ilavesi hakkmda 

1/ 1012 Uümrük tarifesi kanununun 281 nci lJOzisyoııunuıı 
altma bir su pozisyonu ilavesi hakkrnda 

1/ 1013 1stiklal harbi malülleritıc verilecek para ıııüküfatı 
hakkında 

1/10~0 Yeniden ?apı l acak sn işlerine 31 milyon lira talı · ı

si ve bunun için gelecek sendere geçici taalıhüd ic
rasına mezuniyet verilmesi hakkıııduki 3132 say ı!ı 

kanuna ek kanun layihası 

1/1024 Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilatı ·lıak

klnda. 

1/1025 !nhisarlarm idaresi hakkındaki 1660 sayılr bııuııa 
müzeyyel 2159 sayılr kan_una ~~kanun layihası 

1/1026 Maarif vekaleti merkez ·teşkilatı ve vazifeleri hak
ikındaki 2287 sayılr kannna bağlı (A) cetvelinde de
ğişiklik yapılmasma dair 

1/1027 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 
mali yılı bütçesinde 23 650 lirahk münakalc yapılma
sı iha:kkmda 

1/1028 Posta, .telgraf ve telefon idaresi te~kilat ve vazifele
rine dair olan 2822 sayılr kanuna ek kanun layihasr 

20 - V - 1938 tarihinde 3393 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

16 - V , - 1938 tarihinde 3388 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

lVIüza~eresine lüzum kalmadığı hak
kında ki mazbata 24 - VI - 1938 ta
rihinde kabıli edilmiştir. 

17 - VI - 1938 tarihiındc 3465 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1938 tarihinde 3432 sayılı 

kanun olarak kabul edilıııiştir. 

22 - VI - 1938 tarihinde 3483 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - VI - 1938 tarihinde 3424 sayılı 
kanun olarak kabul edi·lmiştir. 

30 - V 1938 tarihinde 3421 sa..rıh 

kanun olarak kabul odi•lmiştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3412 sayılı 
lmnun olarak kabul edilmiştir . 

16 - V - 1938 tarihinde 3389 sayılr 

kaJnun olarak kabul edilmiştir. 

6 - VI - 1938 taiııihinde 3426 sayılı 
kanun olar;:ık kabul edilmiştir. 



-187-
No. Hulasası 

1/1029 Türkiyede aç.ılacaık beynelımilcl panayır ve sergilerin 
vergi ve resimlerıden muafiyetine dair olan kanunun 
üçüncü maddesile 2442 sayılr kanuna eklenen (J) 
fı~rasmm değiştirilmesine dair 

1/1030 Vilayet hususi idarelerinden maaş almakta olan m~ 

tedrisat müfettişlerinin umumi muvazen eye almma· 
larma dair 

1/1031 Y~goslavya HükUmetinden alınan tazminatm Kızıl
ay cemiyetine verilmesine dair 

1/1032 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 66 ncı maddesine 
ibir fıkra eklenmesine dair 

1/ 1033 1937 mali yılı muvazenei umurmiyc kanununa bağlı 
ibazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması lıakbnda 

1/1035 Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı haynınl:ırm 

Maumelesi 

27 - VI - 1938 tarihinde 3508 sayılr 
kaınun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 t81rihinde 3407 sayılı 

kamm olarak kabul edilmiştir. 

6 - VI - 1938 tarihinde 3427 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

23 - V - 1938 tarihinde 3396 sayılı 

kammla birleştiri lerek kabul edil
miştir. 

iköylü ve yetiştiriciye satılması haklanda Encümendedir. 
1/ 1036 Petr-ol kanununun birinci maudesiıı c ib ir· fıhıı rklen-

ınesi Jıakkmda 

1j J03R Toprak mahsulleri ofisi kmıunu lu yihasr 

1/ 1040 lU illi lVIüdafaa i lı tiya.çları için ta ah lıüdr gi ri~il m esi 
lıakkmua 

1j J043 Fı ılıhat ye içtimai muaYenct Yekaleti 1937 bütçrsi ııd c 

18 000 liralik ınüna kle ~·aprl ı"P.asına da.ir 

1/ 10:!.4 1937 m :-ı ll yılı mnnızc ıı e i ııınıııni,vc kanıınnna b;ığ·lı 

27 - VI - 1938 tarihinde 3504 sayılr 
kaınun olarak kabul edilmi şt ir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3491 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - V - 1938 tarihinde 3395 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

·23 - V - 1938 tarihinde 3396 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

bi! ~ c:( I L' ı ·i n bı:ıztla ı ·!nclıı ueğ·i~iklik yapılınası lıaklmıd;ı 23 - V - 1938 taı:ihinde 3396 sayılt 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

l j l04:J Askrl'l fııbrikalıır tekaüd w muaven ct sandrğr hak
krnda 

1/ 1046 Askeri ve mülki telmüd kanununun J4 nrü madd<'si
nin son fıkrasrımı taJil i lıakknıda 

1/ 1048 Emni y:>t teşk il ili r kamınunun bazı maudrl rrinin 
ğ i ::; tirilm e::;.i hakkında 

1/ 10!11 Ti caret mukav·cl csi ve modüs vivendi akclct.meycn 
devletler ülkesinden 'l'ürkiyeye yııprlacak idhalata 
nırı:ınniyetlı·r Ye~-::ı tnhlid wy:ı t::ıl;~· icll cr tathikin C' 

. ! ' 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

15 - VI - 1938 tarihinde 3452 sayılı 
kanun. olarak kabul edilm~ştir. 

cbir obı '! ~G7 ::- . yılı kanuna müzeyyel kanun layihas1 27 - VI - 1938 tarihinde 3509 sayılr 
kanUJl olarak kabul edilmiştir. 



-· '.1SS 
No. Rul§sasi 

1/ 1056 lVIüze ve rasad:hanc teşkilat kanununun 10 .ncu mad
desinin 2 nci fıkrasının kaldrrrlmasr hakkm.da 

1Y,1057 ·Türkiye' Cü.mlnı:ııiyeti Merkez :bankasr haklundaki 
:1715- sayrl:ıl kanun ı He 2062- sayrlr kanunun lbazr mad-

Muamelesi 

17 - VI - ı938 taıriiliinde 1 3459 sayılr 
.kanun 'olarak •kabul ··edilmiştir. 

dc•lcrinin değiiştirilmesi hakimıda . 24 - ·VI .., !1.938 .tarihinde! 3492- :sa~lr 

kanun olaruk kanul ıedi:lmiştir. 

1.f11058 57 918 OQO lira fevka-lade tahsisat verilmesi hakkında. 30 - V - 1938 tari:lrinde 3'420 sayrlr 
kanun olarak kalbul edilmiştir . 

. 1/1059 1341 sayılı muvazenffi umumiye kanunutWI! i$7 ve 
1932 yılııımuvazenei umumi;ye kanununun 23 ncü mad

ı cle1eri- ;yerine. kaim kanun layihası 

1/1060 Birinci, üçüncü ve dördüncü umumi. müfettişükl•• ,.J c 

m~avirliklerinin -teşkilat kadroları · hakkındaki 2865 
sayılı kanuna·. ek ilmnun ılayihası 

1/1062 Damga resmi kanununun bazı madtle"1erinin değişti 
rilmesi ve bu-kan.una bazr hükümler eklenmesi! hak
kında 

1/1063 :Devlet marnurları • aylıkla:rnun tevhid ve teadühi "ı c 

·dair-olan ·1452 .sayrh kanuna bağlı cetvelin Maan:r ve
' ·kaleti• ikısmmda değişiklik> . yapılması hakkında 

ıy1{)64 rHariciye vek:Mett 1937 mali yılı bütçesinde 3836 lira
· .• lık müna.ka.le. yıı.pılm~~da 

1yl1005 ı ·Hava~salchmıala:rma ·karşLp~if korunma hakkında 

1/1067 Giimrük tarifesi kanununa hağlı tarifenin 216 numa
· :ı~asmda . değişiklik yapılnııısına diı.ir . -

1/1068 İzmir telefon tesisatrnıır ıtesellfun ve işletme muame
lelerine dair 

l/1071- Devlet demiryolları işletme ilaresi hesablarrnda ka
yidli 1929 yılı sonuna kadar olan muamelaUan doğan 
bir kısım borçların ne suretle terkin edileceğine dair 

· 1 )f1!ı'J5 · .iDevle1ı . tarafından kurtılacak demir ve çelik fabrika
larının haiz ., o1acaklarr.ı i1Ill!l.afiyetler hakkında 

1/ 1077 Orman umum müdürlüğü teşkiHitr .hakkmclaki 320! 
sayrlr kanuna ek kanun l ~yihası 

13 - VI - 1938 tarihinde 3441, 3442 
ve :'3443. sayılı t !kanun noolarak. kabul 
edimustir ' . 

24 - V·I - 1938 tarihinde 3484 sayılı 
kanun olarak kabuJ edilmiştir. 

22 - 'VI - •1938 tari.ıJıinde 3478 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiı;ıtir. 

8 - VI - 1938 ta'rihinde 3429 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 ta~1İnde 3416 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
27 - VI - 1938 tarihinde 3502 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 -· VI - 1938 tariliinde 3506 sayılı 
kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

24 - VI - 193H tarihinde 3488 sayılı 
kanun olaral~ kabul edilmiştir. 

.Encümendedir. 

28 - VI - 1938 tarihind~ 35·22 sayılr 
kanun olarak. kabul edilmiştir. 

13 -' VI - 1938 tariihiınde 3445 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. HulBsası: Muamelesi 

1/ 1078 Ziraat vek~Ueti yazife ve teşkilatı hakkı.ndaki . 3203 
sa~rılı • kamuıa •eki kanun lôyilıasr 13 - VI -1938 tarihinde 3446 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 1079 Devlet demiryolları ve liman l arı .. işletnıe • idaresinden 
ayrılarak Nafra· . .veldiletine bağlanan inşaat dairesi-
nin hn ayrılmadan doğan vaziyetinimtesbitLhakkrnda . 24 -· VI -ı 1938. tarihinde 3487. :stıyılı 

kanliD olarak bbul .edi1miştir. 

1/ 1080 · •Ormtın koruma teşkililt kanunuıına 1-i ncü maducsi
ııin değiştirilmesi hakkında 

1/ 1085 ·umnm1, ıiıulh:ık w~ lın:ms1 l:üt~ 'lcrl c idare ed il c ; ı 

dairelee :ır:ı :ı; ııcl ~. ki ihtiHiflarm tahkim yolu ilc lıalli 

hakkında 

1/ 1088 llümrii.k ve inhisarlar vekfılctincc 1939 yılına geçi'ei 
ta:ıhhüde girişilm es i hakkmda 

1/ 1'Ü90 Adliye vekiUeti ·ecza evleri umum müdürlüğünün va

'z'ife Ye teşkilatı hakkında 

l j W93 ~Balya - Karaaydın maQenleri kiralama ve işletme şir
ketinin getireceği mayi madeni mwhrukatrn gümrük 
ve muamele resminden istisnasına dair olan 2781 sa
yılr kanun hükmünün 1940 mail yılı sonuna kadar 
uzatılınası hakkında 

1)1ıHl95 

1/ 1096 

1/ 1098 

•Dıeuıozi.to .ve e.ı:ımınet . sandığı tesisi hakkında 

Devlet demiryolları ve limanları teşkilat ve vazaifine 
dair olan 1042 sayılr kanunun 32 nci maddesinin ta
dili hakkında 

Hava sımfı mcnsnblarına.· vcrilccok zamlar ve tazmin
ler hakkmda 

l /U01 JCıefalct.kanımunun ü~Üncü maddesine bir fıkra elden
·mesine dair 

/ 

1/1103 Nafra veldletinin tcşkilut ve vazifelerine 
:2443 . sayılr kanuna .ok kanun la.yiıh ası 

dair olan 

1/ 1104 Siyasal bilgiler okulu hakkrnda:ki 2777 sayılı .kanuna 
ek k:anun Jayiıhası 

1/ llO!'i Altın, platin ve .gümüşten . yapılan her nevi eşyaya 
damga vurdurulması mecburiyetine dair 

24 - VI ..! 1938 tarihinde, 3'490ı:süyılı 

kanun olarak: • kalbul ·edilmiştir. 

29 - VI -· '1938 tarihinde' 3533 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - VI - 1938 tarihinae: 3449 sayrlr 
kanun ·Olarak. kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarhlıinde 3500 sayılr 
kanun .olarak kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 •tarihi'lde ;~521 sayılı 

kanun olaraık kabul edilmiştir. 
16 - VI - 1938 tari1ıinrh' Adliy~ en
cüımenine. 

22 -VI - .1938 .tariilıinde 3474 s:ıyılı 
kanun olaraık ka:bul edilmiştir. 

24 - V.l - 1938. taııihinde 3485 sayılr 
kanun olaraık ka:bul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihin·te 3503 sayılr 
kanun olaraık ka:bul edilmiştir. 

22 - VI -. 1938 tarihinde ::J476 sayılr 
kanun olaraık ka:bul e~ir. 

27 -.VI - 1938 tarihinde 3505 sayılı 
kanun olaraık ka:bul edilmiştir. 

21 - VI - 1938 tarihinde Adliye en
cümenine. 
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1/1106 Denizaltı sınıfı mensublarına verilecek zamlar 
tazminler hakkında 

ve 

1/1107 

l/1108 

Hariciye vekaJeti teşkilat kanununa ek kanun la-
yihası 

İstaİııbul Elektrik şirketi iımtiyazi le tesisatının satn~ 
alıınınasma dair olan mukavelenin rt·asdila haklanda 

1/ 1109 İstallibul Elek:triık işleri Uımum Müdürlüğü te~kilat V{) 

. Muamelesi 

24 - VI - 1938 tarihind~ .3-!86 sayı lr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

22 - VI ~ 1938. tarihinda 3480 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

işletıınooi ilıakılunda 22 - VI - 1938 tarihinde 3481 sayılr 

kanun olaraıle kabul edilmiştir. 
1/1110 Yükseik: İ1kıtisad v·e ı t.i.carct moktcbi.nin Maarif ve-k~

lctillle devri haıklk:mda 

1/1113 t.ngilıtere Hii'kuımeti ile imza edilen ımüzeyyel kli ring 
anlaşması ve <toolihat kredi anlaşmasilc expol't kredi 
garanti depaPtıman üc imza ohman 
tasdila haıklkrnda 

anlaı;ımanın 

1/1127 Ziraat vekaletine bağlı bulunan Konya ovası sulama 
idaresinin Nafıa vek~Jetin e devri hakkında 

TEKLİFLER 

2/~9 Denizli (Necih Ali Küçüka ) - Gümrük tarife kanu
muıa bağlı tarifenin 351 nri pozisyonununun değiş
tirilmesi hakkında 

2/ -!0 niresun ( Hakkı Tarık Us) - Damga resmi kanunn
nun ll nci maddesindeki resim cetvelinin 6R, 71 , .<' 

7'2 sayılarmda değişik lik yaprlrnasrna dair 

2/ -18 Denizli (Yusuf Başkaya) - Askeri ve mülki telmüd 
kanununa bazı hükümler ekl enm esine dair olan 30~ " 

ıınm aral r kanuna ek kanun teklifi 

2/ 57 :Muş ( Hakkı Kılreoğlu ) - Müftii adının lıaşiın::ımlrğ·a 

27 - VI - 1938 tarihinde 3507 sayı lr 

kanun olaraık ka:bul edilmişti ı·. 

28 - VI - 1938 tarihinde ;~5:!; sa,vı lr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarihindr 3fı3S sayrlı 
kaıııun olarak kabul edilmiştir. 

15 - XII - 1937 tarihinde 3233 ~:ıy ıl ı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - VI - -.1938 tarihinde 3•178 snyrlr 
kanunla birleştiril erek hbul edil
miştir. 

Bu husustaki Maliye enciimen! muz
batası ll - IV - 1938 t.ariıhindc kabul 
edilmiştiır. 

çevrilmesi hakkınua 15 - III - 1938 tarih inde DaJ1iliye 
encümenıine. 

~/58 İtl::ıre Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1937 ,vılr hüt
çesine 26 202 liralık tahsisat konınasrııa dair 1 - XII - 1937 tarihiLde 3'!73 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabuJ edil
miştir. 
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Hul3sası 

İdare Heyeti - Divanı muhascbat 1937 yılr bütçesin
de 3 500 liralıl< ınüııakale yapılınasına dair 

2/ 63 Urfa (W. Ahmed Yazgan ve Kırşehir Ali Rıza Eseıı ) 

- Ankara Yüksek ziraat enstitüsü kanununa bir mad
de cklenmcsine dair 

2/ 6± Seyhan (Ul. Naci Eldeniz) - Şehid kurmay alba.v 
Sü leyman Fethinin kardeşi Fatma Safiye Gelgüle 

Muamelesi 

14 - I - 1938 tarihinde 8315 sayılı 

·kanıunla birleştirilerek kabul edil
miıştir. 

6 - VI - 1938 tar1hinde 3425 sayılı 

lmnun olarak kabul edilmiştir. 

va ta n lı izmetleri tertibinden maaş tahsisi hakkında Encümendedir. 
2/ 67 !dare H eyeti - Büyük l\Iillet l\Ieclisi 1937 yılı büt-

çcsiııdc 31 50H I iralık ınünakale yapılmasına dair 

2/ 68 Tralızon (l\iitat Aydın ) - Askeri ve mülki telmüd 

25 - IV - 1938 tarihinde 3372 sayılr 
kanun olaraJ{ kabul edilmiştir. 

kanununun ±6 ncı maddesinin tadili hakimıda Encümendedir. 

2/6~1 Ldare Heyeti - Di\·aıu ınuhasel.ıat 1937 mali yılı büt-
(:rsimle 000 lirairk nıünaka l e yapılmasına dair 25 - IV - 1938 tarihinde 3372 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2/ 71 Idare H eyet i - l>ivaııı ımıhasubat teşkilatı hakkıııc1..ı 25 - V - 1938 tarihinde 3397 sayılı 

2/i~ lduı-e Ile.\·cti - 00!!0 ıınıııaı-alı kanunun birinci mad
ıl esile Vl'rilen taahhüd salahi~·etinin arttırılınası hak
kmda 

2/ 73 Ldare H eyeti - Bü.vük l\'lillct l\'leclisi 1937 mal! yılı 
hüt<:rsine 7 000 lira munzam tahsisat konulmasına 
tlair 

2/ 7± 

2/7i.ı 

Ltiare H eyeti - Büyük l\lillet ·i\'leclisi 1937 ıııali yılı 

bütçesine 8 400 lira l ık tahsisat konıı l ınasrıuı dair 

i daı-e l-h•yeti - Büyük l\lillet l\iccl isi memurların m 
tl'şki lfttı hakkıııda 

2/ 76 Kütahya ( Meıned Soıner ve Naı;; i d Uluğ·) - Muamele 
verg-isi kanununun ikinci maddesine bir fıkra elden-
ıncsine dair 

2/ 77 Diyarbakır (U l. Ki azım Sevüktekin ve üç al'lmdaı;;ı) 

- Askeri Ye mülki telmüd kanununun 62 nci mad
desine bir fıkra eklenınesine dair 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - V - 1938 tarihinde 3403 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - V - 1938 tarihinde 3396 sayılı 
kanunla birleştirilerek ıkabul edil
miştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3416 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

22 - VI - 1938 tarihinde 3482 sayılı 
ka:ııun olarak kabul edilmiştir. 

Encümcndedir. 
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3/4? 1932 yılı muvazenei umumiye kanununun 21 nci mad-
desinin tefsirine dair Baışvekalet tezkoresi 27 - IV - 1938 tarihinde 1045 sayılı 

karav Glaıra.k kaıbul edilmiştir. 

3/ 119 Ziraat bankası kanununun 25 ve zirai kredi koopera
tifleri· kanununun 10 ncu ·maddelerinin icra ve iflas 
kanununun 47 nci nraddcsile ilga edilmiş olub olma
dığının tayini hakkında Başvekalet •tezkeresi 

3j 167 Açıkta veya bakanlık emrinde iken ücretli bir va
zife'y1:) tayin · edilen memuriarnı kesilm~ş olan açık 

maaşlarmrn ücretli ' vazifelerinin lağvi ilıalinde iade
ten truhsisi icab edib etmeyeceğinin tefsiri ·ilıaıkkrnda 

Bu husustaki Adiiye erıcümeni maz
batası ll -IV·- 1938 tar·ihinde kabul 
edilmiştir. 

Başvekalet tezke;r..es:· Encümendedir. 

3/ 211 Divanr muhasebat kanununun 73 ncü maddesinin taf
si;ı;me. dair ıDiv·anr.muhaısebat ri yaseti tezkeresi· 

3/ 219.: • Zi'maıt bankası , ınıaıtlı1batr · atikasDnın sureti• tediyesirıc 
dair ıOlaınJmn.unda, :yazılı · (matlı1batı atika) tabirinin 
'lıudud ve şümulü derecesinin tesbiti hakkuı.da Baş-

3 - I - 1938 tarihinde Divaııı nınha
sebat riyaseti tarafından geri alın

mrştır. 

veka.let tezkeresi ll -IV- 1938· tarihinde Hükumeıt ta
rafından geri alrnmıştır. 

3/ 229 Gümııiitı m'l!lbıaıfaza •. .krta1aırındaki takım başlarnun te
kaüd kanununun 19 ncu maddesinden istifade. · ediıb 
edemeyeceklerinin t cfsiri ılı akkında: ·' Başvekalet tez-
keresi-·ı 28 - III - 1938 tariılıinde Hii!Wumat ta

rafından geri alınmıştır. 
3/ 231 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 26 ve 43 ncü 

maddelerinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 8 - IV - 1938 tarihinde 1041 sayıJı . 
karar olarak ıkaıbul edilmiştir. 

3/ 250· Serbest··mesleroı eırb&brnın 2151 sayılr kanun mucibincc 
mesleki teşekküller veyıı: .. ıbelediye heyetleri tarafm
dan tayin olunan sınıf· derecelerine mükelleflerin ve 
varidat idaresinin. •ı itiroz· ..ed·~b edemiyeceklerinc dair 
Başvekalet tezkeresi 

3/ 256· • Askeri. ve •müllm tekaiid ka:n.ununun 23 ncü maddesi-

27 - XII - 1937 .tarihinde 1021 sayrlı 
karar olarak . ıkwbul edilmiştir. 

nin .tefsiri· haliD\.ındw · B~vekalet tezkeresi 29 -XII - 1937 tariılıinde 102.2 sayılı 
karar 'Olarak :kwbuL edilmiştir. 

3/ 260 Tapu kanununun muvakkat maddesindeki (muame-· 
lenin bitmesi) taJairınin te.:fsiri hakkında Başvekalet 

tezkeresi 29 - XII - 1937 tarihinde 102i3 sayıılı 

karar olarak kalbul edilmiştir. 
3/ 283 Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci 

maddelerine giren ipliklcrc mevzu gümrük resmi 2294 



No. 

-193-
Hultwır 

sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden indirildi
ğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekalet tez
keresi 

3/~99 Srhhat ve içtimai muavcnet vekaleti memurları için 
yaptırılmış olan apartrmanlardan 1837 numaralı bina 
vergisi kanunu hükmüne göre istenilen verginin tayi. 

Maumelesi 

"5 - I - 1938 tarihinde 3305 sayılr 

kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

ni hakkında Başvekalet tezkeresi 24-XII-1937 :taııihinde HükUmet ta-
; : ' - ; . ' •' ' ..., ; ., 

3/ 301 Zaruri sebeblerden ötürü takib ve tahsillerine ma
hal ve imkan olmadığı cihetle kayidierinin silinme
si istenilen 3 952 502 lira 60 kuruşla 10 ingiliz li-

rafmdan geri alınmıştır. 

rası ve 25 altın lira hakkında Başvekalet tezkeresi 4 - IV - 1938 tal'iilb.inde 1040 saydı 
karar olarak kabu1 edilmiştir. 

3j:307 

3j:308 

Teşvikr sanayi kanumınun 31 nci maddesinin tefsiri 
haklanda Başvekalet tezkeresi 

Vergi bakayasının tasfiyesine dair olan 2566 sayılr 

kanunun 13 ncü maddesinin tefsiri hakkında Başvc
kalet tezkeresi 

3/ :118 Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci mad
delerine giren ipliklere mevzu gümrük resmi 2294 sa
yılr kanunun verdiği salahiyete istinaden indirildiğİn
den keyfiyetin tasdikr hakkında Başvekalct tezkeresi 

Gümrük tarifesinin 469/ A numarasına giren çimen
toya mevzu gümrük resminden 2294 sayılı kanunun 
verdiği salahiyete istinaden yapılan tenzilatın tasdikr 
hakkmda Başvekalet tezkeresi 

3/2:25 İnhisadar umunı müdürlüğü telmüd sandığı hakkm
daki 29:21 sa:vılr kanunun 7 nci maddesinin tcfsirine 

dair Başvekalct tezkoresi 

3/ 339 Gazrte n ın ec muaların basrimasında kullamlan ka
ğ·ıdlar ncuzlatıldığından 2294 sayılı kanunun 3 ncü 
ımıeldes ine göre keyfiyetin tasdikına dair Başvckfılct 

tczlmresi 

3/ 358 Ankara Yüksek ziraat enstitüsü haklandaki 2291 sa
yılr kanunun l!J ncu maddesinin tefsirine dair Baş
veldlet tezkeresi 

3/ 363 Gümrük tarifesinin 328/ A ve B numaralarına giren 
mekteb kitabiarının tabına mahsus matbaa kağrdla-

30 - III - 1938 tarihinde 229 sayılı 

te:rsir olarak kabu1 edilmiştir. 

13 - IV - 1938 tarihinde 230 sayılı 
tefsir olarak kabu1 edi1miştir. 

5 - I - 1938 tarihinde 3305 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabu1 edil
miştir. 

5 - I - 1938 tarihinde 3305 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

7 - I - 1938 tari'lıinde 1024 sayılı 
karar olarak kwbul edilmiştir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 228 sayılı 

.tefsi:r olarak kabu1 edilmiştir. 
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rma mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun ver
diği saHlhiyete istinaden indirildiğİnden keyfiyetin 
tasdikr hakkında Başvekalet tezkeresi 

(Kömür yakan vesait) beynelmilel sergisinde teşhi ı· 

edilmek üzere getirilen ve üzerlerinde firma damga
ları bulunan muhtelif maddelerden mamul eşyaya 
aid gümrük resmi 2294 sayılr kanunun verdiği sala
hiyete istinaden indirildiğİnden keyfiyetin tasdikr 
hakkında Başvekalet tezkeresi 

Küp şeker aım:balajında kullanılmak üzere dışarıdan 
getirilmesine zaruret hasrl olan sandıklık kerestelerin 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete 
istinaden indirildiğİnden keyfiyetin tasdiki hakkm
da Başvekalet tezkeres 

3/ 371 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 42 nci maddesi
nin B ve C frkralrrmn tefsiri hakkında Divanr mu
ıhasebat riyaseti tezkeresi 

3/ 385 Yüksek ,ziraat enstitüsü muallimlerinin müderrisliık 

kaydinden istifade edi:b etmeyeceklerinin tefsiri hak-

Mn.ıı.melesi 

25 - IV - ı938 tarihinde 3373 sayılr 
kanunla birleştirıilerek kabul edil
miştir. 

25 - IV - ı938 tarihinde 3373 sayılr 
kanunla birleştirıilerek kabul edil
miştir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

l~mda Başvekalet tezkeresi. 13- VI- ı938 tarillıinde HiiJkumet ta
rafından geri alrnrnrştrr. 

3/ 396 

3/ 397 

Esbabr müdbire ve zaruriyeden ötürü takib ve tah
sillerine mahal ve imkan o}madrğr ci'hetle kayidieri
nin silinmesi istenilen ı 045 076 lira 99 kuruşla 

240 450 kilo tuz haJ,krnda Başvekalet tezkeresi 
tlVIatbuat umum müdürlüğü tarafından Almanya;da 
bastırılan albümlere aid gümrük resmi 2294 sayılr 
kanunun verdiği salfuhiyete istinaden indirildiğİnden 

keyfiyetin tasdikr hakkında 'Başvekalet .tezkeresi. 

3/ 398 Orman çiftliği bira bbriJmsı tarafından getirilecek 
1 000 000 aded bira şişesine munihasır olmak üzere 
gümrük resmi 2294 sayılr kanunun verdiği salahiyete 
istinaden indirildiğİnden keyfiyetin tasdiki hakkm
da Başvekalet tezkeresi 

3/435 Orman çiftliği ibira fabrikası tarafıduan getirilecek 
ı 000 000 aded ibira şişesine munhasır olmak üzere 
kabul ,edilen .gümrük resmi tenzilatmrn fazla olarak 

· gönderilen ı8 463 aded şişe için de gümrük resmi 

Encümendedir. 

25 - IV - ı938 tarihinde 3373 sayrlı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

25 - IV - ı938 tarihinde 3373 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. 

3/436 

3/437 

1. 

3/438 

3/450 

3/4&9 

3/499 

3/510 
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2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden in
dirildiğinden keyfiyetin tasdilu hakkında Başvekalet 
tezkeresi 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 1452 sayılı kanunun 7 nci maddesinde ya
zılı (Garb lisanları) tabirinin tefsirine dair Başve
ıkalet tezkeresi 
Hariçten idhal edilecek şekerin gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği sal.ahiyete istinaden indiril
diğİnden keyfiyetin tasdkı hakkında Başvekalet tez
keres 

Genel idhalat r,ejimi kararnamesine bağlı listelerde 
yazılı bir kısım eşyanın gümrük resimlerinde 2294 
sayılı kanuna istinaden zam ve tenzil yapıldığından 
keyfi,yetin tasdikı hakkında Başvekalet tezkeresi 

Zaruri sebebLerden dolayı takib ve tahsiline imkan 
görülmeyen 7~4 520 lira 92 kuruşla 8400 kilo tuz 
hakkında Başvekalet tezkeresi 
Gümrük tarife cetvelinin 756 numarasına giren taz
yik veya temyi edilmiş ve metr,e mikabı üzerinden 
gümrük resmine tabi tutulmuş olan gazleı·in safi 
siklet üzerinden resim veren eşyaya kıyasen mevzu 
bulundukları zarf ve ambalajlarının resimden muaf 
olub olmayaca~ının tefsiri hakkında Başvekalet 

tezkeresi 
Etibank tarafından idhal edilecek olan üç bin ton 
kükürde munhasır olmak üzere gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden indirildi
ğinden keyfiyetin tasdikı hakkında Başvekalet tez-

keresi 

Mübadil, gayrı mübadil, muhacir ve saireye kanun
Iarına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan 
gayrimenkul emvalin tapuya raptına dair olan 1331 
sayılı kanunun 9 ncu maddesinin tefsiri halcinnda 
Başvekalet rte~eııesi. 

TAKRİRLER 

4/4 Giresun (Hakkı Tarık Us) - 1492 sayılı kanunun 

Muamelesi 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılı 
kanunla birleştiııilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

24 . VI - 1938 tarihinde 3496 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3528 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

muvakkat maddesinin C fıkrasının tefsiri hakkında Encümendedir. 
4j21 Yozgad (Eım;in Draman) - Arzuhal encümeninin 

13 - IV - 1936 !tarihli ha:Dtal.ı.ık karar cetvelindeki 226 
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ve 240 sayılı kararlarm Ummni Heyetıte müzakeresine 
dair 

4/22 Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümenının 

13 - IV - 1936 tarihli hra:fltalrk karar cetvelindeki 253 
s3Jyılı ikararm Uımuımi Heyetıte müzakeresine dair 

4j45 

4j66 

Urf,a (Gl. Ahmed Yazgan ve ilki arJmdru;;ı) - Ankara 
Yüksek ıziraaıt eııstitüsü ikanunun'llll1 20 ınci maddesi
nin rtefsiri ha:kık:mda 

Küıtahya (Mcmcd Somer) - Asireri v<e mülki tek:ıüd 

kanununa :bazı hül>ıümlcr cld enmcsine dair olan 3028 
sayrlı ıkanunun 1 nci. maddesinin tefsiri hakıkmda. 

MUH'l'ELİiF EVRAK 

5/38 V ekalet emrinde ilnm ücretli Ib ir vazifeye tayin edilen
lere her iıki cihatıten maaş vcriliıb verilmeyeceğinin 

muhtacı rtefsir ıbuliı:lillduğuna dai.r Divanı muıb.asebaıt 

Mauınelesi 

27 - IV - 1938 tariılıinde 1045 sayılı 
kararla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

20 - IV - 1938 tarihinde 1042 sayılr 
karilir olarak ik.3Jbul edilmiştir. 

8 - VI - 1938 ta'rihinde sahibi tara
fıından geri alın.mr.ştır. 

6 - VI - 1938 tarihinde 1055 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

enetimeni ımazıbatası Encümendedir. 
5/42 Aekeri ve mülki ıtekaüd •lmnununun 58 nci maddesi-

nin tcfsirine dair Divam muıhasebaıt 
{b atası 

encümeni maz-
14 - I - 1938 tarihinde 227 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 
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DAHİLİYE ENCUMENİ 

R eis Tekirdağ GemiZ Uııybadın 
Rs. V , : Samsıın Etem Tuncel [*] 
M. M. : Çanakkale Şiikrü Yaşın 
Ka. . Tolwd I-lün'em Ergıın . 

Amasya 
Antalya 
Bolu 
BU1·dur 
Bursa 
Çanakkale 
Çoruh 
Çorum 
Erzurum 
E1·zurum 
! stanbul 
Kars 
Kocaeli 

Esad U1"as Kütahya 
Rasih Kaplan J.lfalatya 
Cenıalliüsııü Ta1·ay [**] Ma1·din 
Halid Onm·a'~-ı Samsun 
Fatin GiiventÜ17en Samsun 
H ilmi Er geneli Sıvas 
Atıf 11iizün Sıvas 
1 smail Kenıçıl Alpsar Sıvas 
Gl. Z eki Soydemi1· Tokad 
Nakiye Elgiin Urfa 
Şiikrii Ali Ögel Urfa 
Esad Ozoğıız Zonguldak 
Orge·neral Ali Said Akbay- Z ongııldak 
tıığan [** * ] 

:Jfıehm·ed S om er 
Enınıllah liJ(J!f'kan 
Edib E1rgin 
Mehmed Ali; Y ü11iiker 
Z ühtü Dunıkan 
Mitat Şük't:ü Bleda 
Sabiha Görkey 
V asfi Ra:şid S eviğ 
Galib Pekel 
B ehçet Günay. 
:JJuhittin Dinçsoy 
H alil Tü1·kmen 
Rifat Vardar 

Encümen, 53 ( 43 la.yiha, 5 teklif, 3 tezkere, ,_, takrir) işin 42 sini intaç etmiş ve geriye kalan ll 
iş gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. Muamelesi 

LAYİRALAR 

1/ 120 Eycr, semer ve hayvan koşumlarmın tevhidi hak-
kında Encüm'endedir. 

1/ 138 Dahiliye vekaleti vilayet teşkilatı ve vazifeleri hak-
kında Encümendedir. 

1/ 314 Nüfus kanunu layihasr Encümendedir. 
J./717 Polis vazife ve salahiyet kanununa bir madde elden-

mesine dair Encümendedir. 
1/ 766 Hava saldn·malarrna karşı passif korunma tedbirleri 

hakkında 7 - rrr- 1938 .tarihinde F.lülb1met ı:a. 
rafmdan geri alınmrştı.r. 

1/ 05 Mahrukat kanunu layihasr 22 - VI - 1938 ıtarihiirde 3473 sayılx 
kanun olarak kabul edilmiŞtir. 

[ ~] V efcıtı, 24 - V - 1938 tarihinde U mu mı lıe ye te a1·zedilmişti1·. 
lu] Mebusluktan istifası 2 -ll! -1938 tarihin de Um14-1ni heyete aı·zediınıiş.ti1·. 

[ ~'~*] 13- XII -1937 tarihli 15 nci inikadda seçilmişti1·. 
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No. HuliBası Muamelesi 

ıj809 Yabancıların Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak-
kında 29 - VI - ı938 tarihinde 3529 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
ı/814 Köy kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 

ve mezkfı.r kanuna yeni hükümler eklenmesine dair ı6 - VI - ı938 tarihinde Adliyıe en
cümenine. 

ı;8ı5 Köy kanununun ı6 ncı maddesini değiştiren 249ı sa
yılı kanunun birinci maddesile köy kanununun 41 
ncü maddesinin beşinci fıkrasının kaldırılmasına ve 
bu kanuna yeniden bazı hükümler eklenınesine dair ı6 - VI - ı938 tarihinde Adiiye en

cümenine. 

ı;8ı8 Küçük sanatlar kanunu layiliası 

ı/827 Maarif daireleri mümeyyiz, başkatib ve katiblerile 
debboy, levazım, sevk memurları ve levazrm katibie
rinin hususi dairelere verilmesi ve ilk tedrisat mü-

27 - V - ı938 tariılıinde Adliye en
cümenine. 

fettişlerinin umumi muvazeneye alınması hakkında Müzakeresine lüzum olırnadığı hak
ikındaki maııbata ı3 . VI - ı938 ta
rihinde kabul edilmiştir. 

ıj83ı Matbuat umum müdürlüğü teşkilat ve vazifelerine 
dair olan kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi hak-
kında ı3 - IV - ı938 tarihinde 336ı sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/875 Orta okul öğretmenleri yetiştirmek maksadile Gazi 

Terbiye enstitüsünde açılan kursa devam eden öğret-
men okulu mezunları hakkında 25 - III - ı938 tarihinde 3344 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
ı/889 Evlenme işlerinde kullanılan evrak hakkında ı5 - II - ı937 tarilhinde Maliye en

cümenine. 
ı/892 

1/909 

Mahalli idareler riyaseti teşkiline, vazife ve salahi
yetlerinin tayinine dair 

Heyeti mahsusalarca aleyhlerine verilib kendilerine 
tebliğ edilmeyen kararlara karşı alakahların itiraı:: 

edebilmeleri hakkında 

1/ 910 '!~unceli vilayeti halkından olub da nüfus ve askerlik 
kanuniarına göre kendilerine verilmesi lazımgelen ba
zı cezaların affine ve nüfus yazımı ile askerlik işle

rine dair olan 2887 sayılı kanuna bir madde ilavesi 
ve ı, 3 ve 4 ncü maddelerinin tadili hakkında 

1/933 İstanbul tramvay şirketinden alınan paraların İstan-

ı4 - I - 1938 tarihinde 33ı4 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tariılıinde 3527 sayılı 
kanunla birleşti·rilert:ık kabul edil
miştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3323 sayılr 

kanun olarak kabul edihniştir. 

bul şehri imarına tahsisine dair ı 7 - I - ı938 tarihinde 3333 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/954 Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim su şirketi imtiya

zı ile tesisatmın saıtm alınmasına dair olan mukavele-
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No. H ulasam 

nin tasdiki hakkında 

1/991 Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve intacı 

M namelesi 

ll - IV - 1938 tariılıinde 3359 sayrlı 
kanun olarak kabul edilmi~ir. 

ha:hlanda:ki 1771 sayılı kanuna ek kanun H1yihası 3 - VI - 1938 tariliinde Sıhhat ve 
- ·-· ..- - ·-

1/995 Dahiliye vekaleti kadrolannda bazı değişiklik yapıl
masma dair 

1/996 Daıhiliye vekaleti merkez teşkilat ve vazifeleri hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve kanuna bazı hükümler ilavesine dair olan 3046 
sayılı kanunun 3 ncü maddesinin tadili hakkında 

1/999 !ki kaza teşkil ine dair 

1/1001 Oyun -afetlerinden belediyeleree ve köy idarelerince 

içtimai M. encümenine. 

30 - V - 1938 tarihinde 3409 sayılı 

kanun olarak kabul cdilmi~ir. 

30 - y - 1938 ıtarihinde 3406 sayıjlr 

kanun olarwk kabul edilmiştiır. 

20 - V - 1938 tarihinde 3393 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

alınacak resim hakkında 10 - VI - 1938 tarihinde 3434 sayılı 
kanun olarak ka;bul edilmiştir. 

1/1004 Vilayet idaresi kanununun 2 nei ve 71 nci maddele
rini değiştiren 3001 sayılı kanunun birinci ımaddesi
nin tadili hahlmıda 

1/1008 Isparta vilayeti dahilinde Sütçüler adı ile ibir kaza 
kurulınasına dair 

l/1009 Kemaliye ve Tercan kazalarımn Erzincan vilayetine 
ve Ağın nalliyesinin de Elaziğ vilayetinin Keban ka
zasına bağlanmaları hakkında 

1/1014 MatbuaJara eşya sarılınaması hakkında 

1/ 1017 On sene içinde sahibi çıkmayan şirket ve müesseseler
deki depozito akçalarının mwhalli belediyelerine tevdii 

15 - VI - 1938 tarihinde 3451 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştiı-. 

20 - V - 1938 tariibinde 3393 sayılı 

kanunla birleştirilerek ıkwbul edil
miştir. 

ll - V - 1938 tarihinde 3383 sayılı 
kanun olaralr kabul edilmiştir. 
28 - VI - 1938 ,tarihinde 3517 sayılı 
kanun olaralr kılbul edilıniştir. 

hakkında 10 - VI - 1938 tarihinde Adiiye en
cümenine. 

1/ 1022 Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunun 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 

1/ 1034 Maktu fiat üzerine satış mooburiyetinc dair 

bazı 

1/ 1048 Emniyet teşkilat kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında 

1/ 1050 Pasaport kammu layihası 

1/1060 Birinci, üçüncü ve dördüncü umumi müfettişliklerle 
müşavirliklerinin teşkilat kadroları ıhakkmdalri 2865 

Encümendedir. 
24 - VI - 1938 tariıh,inde 3489 sayılı 
kanun olarak kabul edilmh$tir. 

15 - VI - 1938 ta'rihinde 3452 sayılr 
kanun alarak kabul edilmiştir. 
29 - VI - 1938 tarihinde 3519 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



-200-
No. Hnl8sasr 

sayılr kanuna ek kanun layihası 

1/1065 Hava sald:ırmalrına karşı passif koruma ihakkmda 

1/ 1070 ~arwn:ı!bas (itfaiye) kanunu layihası 
1/1085 Umumi, ve lıususi bütçelerle idare edilen daireler ara

smdaki ihtiiaflarm tallk:im yolile halli haklanda 

1/ 1086 Ulusal bayram ve genel tatiller ih.akkmdaıki 2739 sayılı 
kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ve mezkôr kanuna 
bir madde ilavesine dair 

1/1087 YıOllı:rrda ·seyriseierin ta:nzimi ve yollarm muhafaza-
smm temini ıh~da 

1Vl089 Nüfus deneme yazr:mr !kanunu layilliası 

1/1100 !darei .umumiFei vil8Jy,Bit ikanununun muaddel 84 ncü 
maddesinin değiştirilmesine .dair 

1j1102 Meınnu mmtaıkahirda yapılan istlmıak ibedellerinin 
tesviyesi halclrrndaki 1744 sayılı kanunun 3 ncü mad-

Muamelesi 

24 - VI - 1938 tariılıinde 3484 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişt1r. 
27 - VI - 1938 tarihinde 3502 sayılı 
kairmn olaırak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3533 sayılr 
ilranun olarak kabul ediılmiştir. 

20 - VI - 1938 tarihinde 3466 sayılı 
kanun olarak kabul ediılmiştir. 

Encümendedir. 
16 - VI - 1938 tarihinde Adiiye en
cümenine. 

22 - VI - 1938 tarihinde 34 72 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişıtir. 

desinin .tadiline dair 16 - VI - 1938 tarihinde lVIaliye en-

1}1132 Ean.İıi_yet teşkiÜl.1i -ikanununa ek kanun layilıas~ 
- - - -

TETKliİFiLEiR 

2/21 Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - Köylerde genlik düze
ğinin yükselmesi ve yardrm tarlaları vücude getiril-

cümenine. 
29 - VI - 1938 tarihi'nde 3534 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişıtir. 

ımesi iha:kkmda 16 - VI - 1938 tarihinde Adliye en-

2/45 

2/52 

2/57 

2/ 62 

!Ilemrlağ (Faik ~-~ra:k ve dO'kuız arkadaşı) - Memur
lar ha.ldmıda 

ManiSa. (!Merhum- Sabri Toprak) :-y-a;oancı memle
ketlerden gelecek '.Dfuk ·olmıayan yaıbancı göçmenler 
!hakkında 

Muş (Hllikkr- ruhçoglu) -- Müftü adının başimamlığa 
çevrilmesi hakkında 
Manisa (lVItırhum Sabri Toprak) - lVIilll Türk dili ye-
rine yabancı dil kullananlarm cezalandırılması lıak-

c üm enine. 

ll - III - 1938 tarihinde mc.murın 

kanunu Muvakkat encümenine. 

Bu husustaki Hariciye encümeni 
ma:zıbatası 1 - VI - 1938 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

,kmda 10 - I - 1938 tarihinde Adl,iye en-
c üm enine. 
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No. Hulasası 

3j 4!"i6 Donanmaıun clevı·i çark illtiyacr için gctirilın ektc 

olan nıa zot , ben zin ve yağ· gi·bi müştail madcldcrden 
ıh elediyclcree alrnmakta olan istilılak r esmin in 423 mı
ınara l r kanumm 28 nc i ınac1des il e 692 sa~·Tlr knnırııı 

hükümleri dahilinde bıı lıın ııb ,Jmlunnı adrğmm t l'f~iı · i 

Muamelesi 

hakkında Başvekület tezkeresi Encümendedir. 
3/ 497 Jandarmanın mülki ödevleri . arasrnd bulunan bazı 

işleri yaparken işled i ği suçlardan dolayı haklarında 

meınurin muıhakeınat kanununa göre takibat yapılrb 

yaprlmayacağrnrn tdsiı·ine dair Başıvekalet tezkeresi Encümendedir. 
3/ 510 Mübadil, gayriınübadil, muhaeir ve saire.rc kanıı ııl n 

rıııa tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan gayri
menkul emvalin tapuya ra:btrna dir olan 1331 sa;\ · ılr 

kanunun 9 ncu maddesi nin tefs iri hal:krnda Baş\·,~k:L-

let tezkeres i 8 - VI - 1938 tarihind e Srhlı at ve 
içt im at M. encüm enine. 

TAKRİRLER 

4/ 35 Manisa (Refik İnce) - Milli Mi.idafa vekaletinde (Zat 
işlerinin son tedkik mercii encüıneni) teşk ili lınkkm-

daJci 2515 sayılr kanunun tefsirine dair 13 - VI - 1938 tarihinde sa.hibi tara
finelam geri almnnştrr. 

4/ 55 Yozgad (Srrrr İçöz ) - Belediye ver.gi ve resimleri ka
mmunun 5 ve 7 nci maddelerinin tefs iriııe dair En ci.imendedir. 

Bwrdıır 
ÇanakkalP 
Çorıım 
D enizli 
E1·zurum 
lstanbııl 
l.'itanbul 
!stanbul 
Kastamonıı 

Dtv ANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 

R eis 
M. M. 
.Ka. 

: Ni,ijde 
'F~rabzon 

Yazgad 

İ b ,·ahi 111 ,\'er u1 i l) i l m r 11 

A h m Pd ( 'eva d Hm re 
:{ab i R1zn ) ''lf r!ınm 

Haydar Riiştii O!.'teın 
, 7 af iz Dır n tl n 
Oei/(·ra l ll efet Bele 
H anu/i G ürso'!} 
H aynıllalı E ·rg in 
lbrahi·ın Grauta'!} 

Faik Soyln 
Mil at .Aydın 
s If ll ,(j11 }' 

1\.asta mo nu 
1-(ayseri 
Kı rşe lı i·r 
Koli ya 
Jlf ara ş 
Jl1 a1·clin 
M u ,i) la 
Oulıı 

:·.Turi 'l'a. naç 
P ennli Giip,qiip 
J a:i111 Bii rckf'i 
Jf11 stcıfa Hal i;{ tiner 
illem ed Erten 
lfilmi Çonrl.' 
llii sn ii. l\itnbcı. 
A l11n erl lhsaıı 'Tok,qöz 

Encümen, 79 (42 layiha, 36 tezkere, 1 muhtelif evrak) işin 45 ini intaç etımiş ve geriye kalan 
34 iş gelecek içtimaa kalmıştır. 
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No. HulB.sası Muamelesi 

IJAY!HALAR 

1/19 Ervkaf umum müdürlüğü 1933 yılı hesabı Jmtğisi hak-

1/37 

1/ 57 

kında 2 - III - 1938 tarihinde 3334 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Askeri ve mülki tekaüd kanununun 18 nci maddesi nin 
dcğ·iştiri1mesi hakkında 

Konya ovası sulama idares inin 1933 yılı hesabı katğisi 
haklanda 

3 - I - 1938 tarihinde 3297 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - XI - 1937 tarihinde 3269 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/89 Yüksek Ziraat enstitüsü 1933 yılı hesabı katğisi hnk-
!kında 22 - XI - 1937 tarihinde 3270 sayılr 

kanun olamk kabul edilmiştir. 

1/ 110 1933 yılı Hazine ihesabı katğisi ha.ldnnda 3 - I - 1938 tarihinde 3300 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi~tir. 

1/276 

1/277 

Ba.rut ve nievaddr infilakiye i nh iwrr idaresinin 1 ~,1 33 
yılı hesabı katğisi hakkında 

1nıiisarlar umum müdürlüğü 1933 yılı hesabı kat~isi 
hal~kında 

7 - I - 1938 tarihinde 3306 sayılı 
kanun olaraık kabul edilmiştir. 

13 - VI - 1938 tarihinde 3447 sayılı 
kan un olarak kabul edilmişti-r. 

1/327 Hudud ve sahiller sıhlıat umum müdürlüğü 1934 yılı 
hesabı katğisi hakkında 6 - IV - 1938 tarihinde 3352 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/450 Ankara şehri imar müdür] iiğü 1934 yılı h esabı katğisi 

haldemda 13 - IV - 1938 tarihinde 3362 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 451 Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı hesabı 

katğiıri Enciimendedir. 
1/ 454 Devlet demiryolları ve limanları işl etme umum mü-

dürlüğü 1933 yılı hesabı katği.si hal-.h:mda 25 - III - 1938 tarihinde 3345 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 460 'l'ahlisiye umum müdürlüğü 1934 yılı lı uswbı katğisi 

halilimda Encümendedir. 
1/ 503 Barut ve patlayıcı maddeler inhisarı idaresinin 1934 

1/ fiOJ. 

1/ 50 
l / G-l-5 

yılı hesabı katğisi hakkında 30 - V - 1938 tarihinde 3414 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiı;;tir . 

Lnlıisarlar nınnın müdürlüğü l!J;H yılı hesabı katği ;; i 

lı ıldwıd a 13 - VI - 1938 tarihinde 3448 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
10::l-l: yılı Hazine hesıı br katğisi haklanda Encümendedir. 
Posta, telgraf ve tekfon umuın müdürlüğü 1934 yılı 
h cs·ıhr !ntğisi hakkında 2 - IV - 1938 tarihinde 3379 sayılı 

kanun olarak kabul cdilmi~tir. 

1/ 582 Yüksek mühendis mcktehi ] 934 yılı hesabı katğisi. 

hakkında 4 - IV - 1938 tariıhinde 3350 sayılı 
kanun olarak kabul edümiştir . 



No. 

1/ 615 

1/ 620 

1/ 627 

1/ 710 

1/ 714 

1/ 750 

1/ 753 
1/ 771 

1/ 772 

1/ 780 

-203-

Hillasası 

Devlet demiryolları Ye limanları işletme umumi ida
ı·esi 1934 yılı hesabı katğisi haklunda 

Havayollan Devlet işl etme iliaresinin 1933 ve 193-l 
yrll arı hesabı katğisi hakkında 

Konya oYası sulama idaresi 193-! yılı h esabı katği si 

Muamelesi 

8 - VI - 1938 tarilllinde 3430 say.ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - XII - 1938 tarihinde 3281 ve 
4 - IV - 1938 tarihinde 3351 sayılr 
kanun olarak ka:bul ediLmiştir. 

hakkında Encümendedir. 

Ankara şehri lmar müdürlüğü 1935 yılr h esabı kat-
ğisi lıakkrnda Encümendedir. 
İnlıisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğ·isi 
hakkında Encümendedir. 

Hudud ve sahiller srhhat umum müdürlüğü 1935 yılr 
hesabı katğisi hakkrnda Encümendedir. 
1935 yılı Hazine hesabı katğ·isi haklunda Encümendedir. 
'l'ahlisiye nınnın müdürlüğü 1935 mali yılı hesabı 

katğisi hakkrnda Encüınendedir. 

Yüksek ziraat enstitüsü 1935 mail yılı hesaln katği si 

haldunda Encümendedir. 
Havayolları DeYlet işl etme idaresinin 1935 mal:i yılı 

hesabı katğisi hakkında Encümendedir. 

1/ 784 Vakıfl ar umum müdürlüğü 193! mali ;·ılı hesa bı kat-
ğisi hakkında 

1/ 785 Vakıflar umum müdürliiğ·ü 1935 mali :· ılı hesabı kat-

8 - VI - 1938 tarihinde 3431 sayılı 

kanun olarak kabul edi lmiştir. 

ğisi hakkında ' Enciimendedir. 
1/ 890 Devlet demiryolları ve limanları işletm e unıum mü-

dürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi hakkında Encümendedir. 
1/ 891 Hudud ve sahiller sıhhat nınnın müdürlüğü 193() 

mali yılı hesabı katğisi hakkında Encümendedir. 
1/ 893 Posta, tclgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 mali 

yılı hesabı katğisi lıaklunda Jl::ncümendedir. 
1/ 896 Yüksek mühendis mektebinin 1935 mali yılı hesabı 

katğisi hakkında 

1/ 911 Yüksek mühendis mektebinin 1933 mali yılı h esabı 

katği kanunu layihası 

Encümendedir. 

7 - I - 1938 tarihinde 3307 sayılr 

kanun olarak kabul edil;-n ;ı;; t.ir. 

1/ 955 
1/ 974 

1!136 senesi hesabı katği kanunu liiyihası Encümendedir. 
İnhisarlar umuın müdürlüğü 1936 mcı li :·ılı hesabı 

katğ·isi hakkında Encümendedir. 
1/ 978 Mülga Seyrisefain idaresinin 1933 yılı haziran ayı 

hesabı katğisi hakkrnda ll - IV - 1938 tarihinde 3354 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 981 'l'ahlisiye umuın müdürlüğü 1936 mail yılı h esabı 

katğisi hakkında E ncümen d edir. 
1/ 9!10 Konya ova sı sulama ve i ş l etme idaresi ni ' ı 1935 mali 

yılı hesabı katğisi haklnncla Encümendedir. 
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No. Hulasasr Muamelesi · 

1/ 1016 Vakıflar nınnın müdürlüğü 1936 mali yılı hesabı 

katğisi hakınııda Encümendedir. 

1/ 1099 Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936 mali yılı 

hesabı katğ·isi hakkında Encümendedir. 

1/ 1131 Tahlisiye nınnın ınüdürlüğ·ünün 1937 mali yılı yedi 
aylık hesalır katğisi lıaklmıda Encümendedir. 

3/192 

'I'EZKERET.-ER 

Tütün, tnz ve ınüskirat iıılüsan idareleri 1933 mali 
yılına aid bH1nı;olarm gi.inderildiğine dair Başvcld

let tezkoresi 

3/209 lVIaliye v~kaleii 1934 yılı ayniyat son hcsabmm sunul
duğuna dair lVIaliye vekaJeti tezıkeresi 

3/237 Başvek~lct ve Hazinei evrak dairelerile ma.tbaasmm 
1934 yılı dcmir\baş eşya defterlerile hesaıbı katği cet-

13 - VI - 1938 tariıhiııde 344 7 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

velinin gönderildiği hakkında BaşvelmJet tezkon'si Encümendedir. 

3/258 İnhisarlar Umutrn müdürlüğünün 1934 yılı bilanr,osıı 
ve muraldb raporl arının gönderildiğ i halcimıda Ba~

veldlet t ezleeresi 

3/332 Yükseik Mühendis mcktcbi 1933 yılı JıesaJbı ikatğisi 

halcinnda ırnutalbakat beyannamesinin sunulduğuna 

dair Divam muıhasebat Riyaseti tezleeresi 

3/ 352 Maliye voldileti 1935 yılı ayniyat hesabı l\ıa.tğisinin 

sunulduğ'Ulıa dair Maliye Yekaleti tezker,esi 

3/ 373 Başveikalet ve H azinei evrak dairelerile ırnatbaasımn 

1935 - 1936 yılı demirbaş eşya defterleriLe hesa;br 
katği cetYelinin gönderildiği haldnnda Başvekalet 

13 - VI - 1938 tarihinde 3448 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştir. 

7 - I - 1938 tal.·ihinde 3307 sayılı 

kammla birleştirilerek kabul edil
miştir 

Encümendedir. 

ıtezıkeresi Encümendedir. 

3/384 1933 mali yılı H azine lhesaıbı bvtğisine aid rmıuıtaJbakat 
beyaıınamosinin unulduğıma dair Divanı muhasebaıt 
Riyas ti t ezkoresi 

3/389 Banü ve rıwvaddı inf il~ kiye, fi şek, av mühimm atı ve 
:w sacıması i nıhisa rları mlliVakkat idaresinin 1933 ydı 
lı rsrubr ka tği sin e aid ım'Urtabaka t beyannamesinin I"Umıl

dıı f, nmı dair Divam mulı asehat Riyaso1i t.ezrl\erıes i 

3/ 390 Konya ovası 'sulama idaresinin 1933 yılı fı esabr kat
ğ·isine aid mutabwkat beyannamesinin sunulduğUina 

3 - I - 1938 taııihinde 3300 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

7 - I - 1938 tarihiınde 3306 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. 

3/391 

- 205 -

Hulasası 

dair DiYanr muha::;ebat Riyaseti tezkoresi 

:Miilga seyriscfaiıı idaresinin 1933 yılı haziran ayrna 
aid mutabakat beyanuaımcsinin sunuldıuığuna Jair Di
vanr ınuıhascfba;t Riyasoti tezkoresi 

3/406 Havaıyolları Devlet işletme idaresinin 1933 mali yılı 

hesabı katğisine aid ımuta'bakat beyannamesinin sunul
duğıma dair Divam muha<;ebat Riyaseti tezkm·esi 

3/407 lnhisarlar Uınnm müJürlüğü 1935 mall yılımı aid 

Maumelesi 

22 - XI - 1937 tarihinde 3269 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul cdil
miştiı·. 

ll - IV - 1938 tarihinde 3354 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

8 - XII - 1937 tarihinde 3281 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil

miştir . 

bilam;o111ım gönderildiğine dair Başv kalet t ezkL'n'si Encümendedir. 
3/ 40l Yan gölü sefain işletme idaresinin 1933 ınal! yılı 

hesabı .katğisine aid mutabakat ,beyannamesinin su-
nulduğ·ıına dair Divanr muJıasebat riyascti tezkoresi Encümcndcdir. 

3/ 409 Yül\ , ~·k Ziraat C'tıstitü .·ü 1933 mali ~'ılı hC'Rabı katği-

sinC' a id mn ta hgl\n t b C'~·aııııa nwsinin sunıılduğuna da ir 
Di vam m1ıhns('lbat ri~rnsl'ti tC'zkcrcsi 

3/ -t15 l\'Inrt : ınııyıs 1937 a~·l arrııa aicl raporun snnıı l chığnna 

dair Divanı mrı:hasPhat riyaseti tC'zkcresi 

3/ 416 JT:ı ziran : ağ·nstos 1937 aylarrna aid raporun stıııul-

22 - XI - 1937 ıtarihinde 3270 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabıli edil
miştir. 

2 - ın - 193S taı·ihindc 1034 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

duğumı dair Di vanr ımıhasobat riyaseti tezkC'rC'si 9 - III - 1938 tarihinde 1038 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3 /419 tstarıhnl li n-an iş] :-- 1ın e ida resin in 193!') mail yılı hilılıı-

<:m;ııııuıı g-i iPnclL'I"iltli ğ i lıakkııırla Bnşvckillct tezkeı·0s i Encümendcdir. 
3 / -t20 tzmir linımı i şlC'r i nııının müdüelüğü 1935 y ılı hili'ın-

c:osnnnn göııdcr ildi ği lırıkkmcla Başvckalı't tezkcı·csi Encümcndedir. 
3/ 44!') E ·kııf nmum müdürlüğü J933 mali yrlr mutabakat 

beyannamesinin snıınldnğuııa drıir Di,·am ınnlıasC:bat 

3 /4:i!ı Dr \·lrt rlc, miryollaı·ı w limaıı l ınr işlC'tnıe uınnm mü
düı·lüğil 1933 ma ll :nlr llC'sabr katğL in C' aicl mutabakat 
lır~ ·annrınesinin snmıldnğ·una dair Divam muhasebat 
riynsC'ti tC'zkC'resi 

3/ 457 flümr·ük ıııulıafaza g-C'ııel komu1anlıl ve teşkilatmrn 

193!) \ ' C 1936 yrllanıw a id ayniyat katğ·i hcsab cet
-vellerini n gönc1C'rildi 9; i 'lıakkınıla (ı ümrük ve in hisar-

2 - III - 1938 tarihinde 3334 sayılr 
kanunla birlcştirilorck kabul edil
miştir. 

25.- III - 1938 tariılıinde 3345 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir 

lar vekulcti tczkcrcsi Encümendedir. 
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3/ 4 70 Havayollan Devlet i\ letme idaresinin 1934 mali yılı 

hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı mulıascbat riyaseti tezkeresi 

3/ 472 

6/ 473 

Yüksek Mühendis mcktcbinin 1934 mali yılına aid 
mu tabakat •beyannamesinin sunulduğuna dair Divam 
muı tasebat riyascti tezkercsi 

Hudud ve sahiller sııhıhat umum rmüdürlüğünün 1934 
mali yılı hesaıbı ıkatğisine aid mubalbrukat •bcyannaıme

sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti 
te~kıeresi 

3j 475 Eylul : iıkinci teşrin 1937 aylarma aid raporun sUillul
rluğuna dair Divanı ımuhasobat Riyaseti te:clmrcsi 

3/ 476 Ankara Şehri İımar müdürlüğü 1934 mali yılı hesabı 
k.ı.t"; i sine aid mutalba.kat ibeyannamesinin sunulduğuna 
dair Diwmı muhasebat Riyaseti tezüceresi 

:l/4R7 Barut ve mevaddı infilakiyc fişck ve av mühimmatı 
ve av saçması inhisarı i-daresinin 1934 mali yılr hesa~Jı 
lmtğisin c aid ımıwtabaJcaıt •beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanıı muıhascbat Riyaseti ıt.czkercsi 

3/488 P osta, t clgraf ve telefon uımum müdürlüğü 1934 mali 
yılı h esabı katğisine aid ımutalbrukwt .beyann amesinin 
sunulduğun a dair Divanı muhascbat Riyascti tez
kcresi 

3/491 lnhisadar Umum müdürlüğü 1933 mali yılı •h esabı 
kn tğ isine aid mutabakat beyannamesinin sunuldn.ı-

Muamelesi 

4 - IV - 1938 tarihinde 3351 sayılı 
kanunla birleştirileı,ek kabul edil
miştir 

4 - IV - 1938 tarihinde 3350 sayılı 
kanunla birleştıi rile:rek kabul edil
miştir 

6 - IV - 1938 .tariıhinıde 3352 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

6 - IV - 1938 tarihinde 1048 sayılı 
ikarar olarak kabul edilmiştir. 

13 - IV - 1938 tariıhinde 3362 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3414 sayılı 

kanunla birleştiril erek kabul edil
miştir. 

2 - IV - 1938 tarihinde 3379 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

U.Lına dair Divanı mllılıasebat Riyaseti tezkoresi 13 - VI - 1938 tarihinde 3447 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/49~ İııhisarl ar Urmum müdürlüğü 1934 mali yılı hcsrubr 
ka.tğisinc -aid mutaıbaJkrut beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divam muhasebat Riyaseti t•ezkeresi 13 - VI - 1938 tarihinde 3448 sayılr 

-kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



-207-

No. Huliisası Muamelesi 

3/494 Birinci ıkaruuın 1937 : şubat 1938 aylarına aid raporun 
sunulduğuna dair Divanı muıhaseibat Riyaseti tez-
ikeresi 29 - VI - 1938 tarihinde ruznamcye. 

3/495 Divam muhasebat kanununun 61 ila 67 ve 73 ncü 
maddeleri hükümlerine ım,üstenidcn Divanca it tih az 
ohmacaık kararların katği oluıb olmadığının tefsiri 
hakkında Divanı mulıasebat Riyaseti tezkeresi 20 - V - 1938 tarİihin.de Maliye en

cümenine. 
3/502 Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum mü-- ·

dürlüğü 1934 mali yılı hesabı .katğisine aid mutaba-
kat beyannamesinin sunulduğ·uma dair Divam mulıa
sebat Riyaseti tezkeresi 

3/506 Evkaf Uımım müdürlüğü 1934 yılı hesabı katğisine 

dair mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 

8 - VI - 1938 tariılıinde 3430 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştir. 

Divam muhasebat Riyaseti tezkeresi 8 - VI - 1938 tarihinde 3431 sayılı 

kanunla birleştirilerek ka.bul edi i
miştir. 

3/521 Başnık:üC't ve Hazinci cvra;k dairelerilc ma tlnasr;nn 
1936 - 1937 yılı demiribaş -eşya defterlerile hesabı 

~mtği cetvellerinin gönderildiği hakkrnda Başve:k5lct 

tezkeresi Encümendedir. 

MUHTEIJtF EVRAK 

5/22 Mütekaid iıken tekrar hizmete alınarak harb ve hizmet 
osnasrnda t erfi eden zabitlerin maluliyet sıfatının da 
Ib u terfide a;ranı1ması lazımgeliılı gel-m i ycccği nin 
tefsiri haıkkrnda Divanı muhasebat encümeni maz
batası Encümendedir. 
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GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 

R e is 
]If. JI. 
Ka. 

Çorıım 
Istanbul 
BaJıkesir 

lsmet Eker 
I::Juclettin Umz 
Sauiha Gökçiil 

Amasya 
Aydın 
Aydın 
Bolu 
D enizli 
Eskişehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 

Nafi.z Aldın 
Dr . Jlfazha1· Germen 
:•.r w·i Göktepe 
Dr. l.!J1m:n Cemal Suda 
Dr. Kazım Samanl1. 
lstanıat Özdama r 
Ali Dik1nen 
Bediz Afo1·ova 
Öm er D-inç 

lifarelin 
Jl ııf)la 
Afıış 

Srırnsıın 
8Pyhan 
Sinob 
'Trabzon 
Yoz.r;ad 

Abdii1-rezzak Şatana 
D1·. Hüseyin A vni E rca11 
Naki fiicekök 
111 ehm ('(/ G iineşdo.ifcltı 
lb1·alıim Jl1 ete [ * ] 
frıılusi Onıcoğlu. 
Da1ıt'ş Eyiboğulıı 
Ekn;m P ekel 

Encümen, 18 (10 layiha, 8 ıtezkerc) işin 17 sini intaç ctıniış ve geriye kalan (1) iş gelecek içtimaa 
kalmıştır. · 

No. Bulasası 

J...A YİllALAR 

1/ 614 Dal1ili istilılak vergisi haldundaki 1718 sayılr kanunu 
değiştiren 2414 say ılr kanunla 1718 sayılı kanuna mü-

Muamelesi 

zcyyel 2448 sayılr kanunru1 değiştirilmesine dair 24 - Vl - 1938 tarihinde İktısad en
cüınenine. 

1/861 İnhisarlar nınnın müdürlüğü memurlarının ücret ve 
dereecleri hakkmda Encümendedir. 

1/897 Devlet müesseselerile Türkler veya Türk scrmayesilc 
müteşekkil şirketler tarafından satın alınan bulıarlr 

gemilerle memlekette yapılan mürnasilleri için geti
rilccek eşyanm gümrük resminden istisnasına daü 
olan 3044 sayılı kanunun bazı hükümlerinin değişti 

rilmesi hakkında 

1/ 948 Ecuebi memleketlerden iclhal edilecek 20 lbin ton Imk 
kömürünün gümrük resminin tenzili hakkmda 

1/ 963 Clümrük tarifc kanununun 6 ncı roadelesinin 1 numa-

21 - III - 1938 tarihinde 3339 sayılr 

kanun olarak kabul edilmişti r . 

29 - VI - 1938 tiriliinde 3528 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ralı .bcndinin son fıkrasının dcğ·iştirilıncsi hakkında 20 - IV - 1938 tar:illıinde 3369 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

[ *] 21 - I Y- 1938 tarihiurfp, rnriiınrn azal1ğmd mı istifa ctmi~ vr M rr lis lı esaiJlrınmn tdkikı encii
nıenine seçilmiştü·. 



No. 

1j972 

1/1011 

1/ 1012 

- to9-
Hulasası 

Bazı pamuldu mensücat gümrük resimlerinden yapı
lan tenzilatrn tasdikı hakkında 

Gümrük tarifesi kanununun 513 ncü pozisyonuna bir 
ihtar ilavesi ilıakkmda 

Gümrük tarifesi kanununun 281 ncı pozisyonunun 
altına bir su pozisyonu ilavesi haklanda 

1/ 1051 Ticaret mukavelesi ve modüs vivendi aktetmeyen 
Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak ithalata 
memnuiyetler veya tahdid veya takyidler tatbilana 
dair olan 2967 sayılr kanuna müzeyyel kanun luyihasr 

1/ 1067 

3/ 370 

3/ 397 

3/398 

Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 216 numa
rasrnda değişiklik yapılmasma dair 

TEZKERELER 

Küp şeker ambalajmda kullanrlmak üzere dışarıdan 
getirilmesine zaruret hasıl olan sandıklık kerestele
rin gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lahiyete istinaden ind'İrildiğinden keyfiyetin tasdikı 

hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

Matbnat umum müdürlüğü tarafından Almanyada 
bastırılan albüınlere aid gümrük resmi 2294 sayılr 

kanunun verdiği salahiyete istinaden indirildiğİnden 
keyfiyetin tasdila hakkrnda Başvekalet tezkeresi 

Orman çiftliği bira fabrikası tarafından getirilecek 
bir milyon aded bira şişesine munhasır olmak üzere 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salahiye
te istinaden indirildiğİnden keyfiyetin tasdikı hak
kında Başvekalet tezkeresi 

3/435 Orman çiftliği bira fabrikası tarafından getirilecek 
bir milyon aded bira şişesine munhasrr olmak üze
re kabul edilen gümrük resmi tenzilatınrn, fazla 
olarak gönderilen 18463 aded şişe için de gümrük 

resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete istina
den indirildiğİnden keyfiyetin tasdiki haklanda Baş-

Maumelesi 

29 - VI - 1938 rtariilıinde 3528 sayılr 
kanunla birleştıirilerek kabul edil
miştir 

Müzakeresine lüzum olmadığı hak
kındaki Bütçe encümeni mazbatasr 
24 - VI - 1938 tarihinde hbul edil
miştir. 

17 - VI - 1938 tarihinde 3465 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarilıinde 3509 sayrlı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3506 sayrlı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 salyılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılı 
kanunla •birleştirilerek kabul edil
miştir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılı 
ikarıunla birleştiril.erek kabul. e<!lil
miştiır. 



-210 
No. Hu18sası 

vekalet t ezkeresi 

3/437 Hariçten idhal edilecek şekerin gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden indiril
diğİnden keyfiyetin tasdikr hakkında Başvekalet t ez
keresi 

3/438 

3/ 489 

Genel idhalat rejimi kararnamesine bağlı listelerde 
yazılı bir kısım eşyanın gümrük resimlerinde 2294 
sayılr kanuna istinaden zam ve t enzil yapıldığından 

keyfiyetin tasdikı hakkında Başvekalet tezkeresi 

Gümrük tarife cetvelinin 756 numarasına giren taz
yik veya t emyi edilmiş ve metre mikabı üzerinden 
gümrük resmine tabi tutulmuş olan gazierin safi srk
let üzerinden resim veren eşyaya kıyasen, mevzu 
bulundukları zarf ve ambalaj larının resimden muaf 
olub olmayacağının tefsiri hakkında Başvekalet t ez
keresi 

3/ 499 Etibank tarafından idhal edilecek olan 3 bin ton 
kükürde munhasrr olmak üzere gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden indiril
diğİnden keyfiyetin tasdikr hakkında Başvekalet tez
keresi 

HARİCİYE ENCttMENİ 

Muamelesi 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
mi,~ir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3496 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - VI - 1938 tarillıinde Maliye en
cümenine. 

29 - VI - 1938 tarihinde 35.28 sayılr 
!kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

R eis 
M. M. 
Ka. 

: Trabzon 
Sıvas 

: Kastamonu 

Hasan Saka 
Necmettin S adak 
Şerif ilden 

Ankara 
Antalya 
Bolu 
Bolu 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elazığ 
E1·zıırum 
istanbul 

Fazı:h Rıfkı Atay 
Dr. Cemal Tıınca 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan GemiZ Çambel 
Dr.lbrahim Tali Ongören 
Z eki Mesud Alsan 
FazılAhmed Aykaç 
Gl. P ertev Demirhan 
Salalı Cimcoz 

! zmir 
Kars 
Kocaeli 
Kütahya 
Manisa 
Niğde 
Tekirdağ 
Tokad 

H alil M enteşe 
Gl. Mııhittin Akyüz 

· lbrahim Süreyya Yiğit 
H üseyin Rahmi Gü1•pınwr 
H i km et Bayıır 
Kanı-ili rdelp 
Yahya K emal Beyatlı 
N azım Por oy 
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Encümen, 39 (35 layiha, ı ·teklü, 3 ıtezkere) işin 37 sini intaç etmiş ve geriye kalan (2) iş ge
lecek içtimaa kalnuştır. 

No. H ulisası 

ı/885 Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedesinin 
ı mart ı937 tarihinden itilıaren bir ay daha uzatıl
masına dair 

ıj894 Türkiye ile Almanya arasındaiki müıbadelata ve tedi
yata müteallik oluıb 30 ağustos ı937 tarihinde Berlin-

Muamelesi 

3 - I - ı938 tarihinde 330ı sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

de imzalanmış olan anlaşmanın tasdilana dair 22 - XI - ı937 tarihinde İıktısad en
cümenine. 

l/895 

1/898 

ıj899 

ı;ooo 

ı;9oı 

Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedesiniıı 
meriyet müddetinin ibir ay daha uzatılınası hakkında 

Türkiye - S'Oryet ticaret ve seyrisefain muahedena
mesinin ı haziran ı937 tarihinden ı temmuz ı937 ta
rihine kadar bir ay müddetle meriyetirıin tasdilu hak
kında 

Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedena
mesinin ı ilıaziran ı937 tarihinden ı ağustos ı937 ta
riıhine kadar bir ay müddetle meriyetinin tasdikı 

halkkın da 

Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedena
mesinin ı ağustos ı937 tarihinden ı eylul ı937 tari
ilıine kadar bir ay müddetle meriyetiniv tasdiikı h&k
kmda 

Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedename
sinin ı eylUl ı937 tarihinden ı5 teşrinievvel ı937 

tarihine !kadar bir ·buçuk ay ınüddetle meriyetinin 
ıtasdikı haıldrnıda 

1/903 İtalyadan idhal edilecek bazı- eşyaya ai d İcra V e.killeri 
Heyetinin 28 .- IX - ı937 tarihli kararnamesinin tas-

3 - 1 - ı938 tari!lunde 330ı sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3 - I - 1938 tarilı..inde 3301 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3 - I - ı938 tarihinde 3301 sayılı 

ikanunla ıbirleştirilerek kabul adil
miştir. 

3 - I - 1938 tarihinde 3301 sayılı 

kanunla birleştirilerek k&bul edil
miştir. 

3 - I - ı938 tarihinde 3301 sayılı 

kanunla birleştirilerek k&bul edil-
miştir. 

diki hakkında 15 - IV - 1938 tarithinde 3366 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/904 Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına müteallik olan 



No. 

1/9.05. 

1j913ı 

1/917 

1/928 

-21t-
Bulasası 

İcra Vekilieri Heyetinin 2 - XI - 1937 tarihli karar
naımesinin tasdikı hakkında 

Türkiye Gümhuriyeti ile Sovyetik Sosyalist Cümhu
riyetleri arasmda imza ·edilen ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesi ile merbutlarınm ve tica'I'et ve tedi
ye anlaşmasmm tasdiki ılıakkında 

Ja-ponya: ile. 2.']; teşrinievvel 1937 .tarihinde akid ve 
imza olunan ticaret anlaşması ve buna müteferri 
mektuıblar ve anla.şmanm tatbikina mütedair uzlaş

mamn tasdi.kı hakkında 

'11ürkiye Gümhuriyeti ile Afgan, İran ve Irak Dev
letleri arasmda tanzim olunan ademi tecavüz ve mü
şavere muahedenamesinin tasdiki hakkında 

Türkiye i1e İran anasındaki hudud hattının tashiılıine 
müteallik anlaşmamn tasdiluna dair 

1/932 Hariciye vekaleti teşkilatı hakkındaki 2223 sayılr ilm-

Maumelesi 

15 - IV - 1938 tarihinde 3368 sayılr 
!kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - V - 1938 tarihinde 3382 sayılı 

!kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - IV - 1938 tarihinde 3367 sayılı 
kanun ola:ı;ak hbul edilmiştir:. 

14 - I - 1938 tar~hinde 3324 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştiL 

17 - I - 1938 tarihinde 3332 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

nuna ek kanun layiliası 14 - I - 1938 tarihinde 3312 sayılr 

1/937 

1/952. 

1/953 

1/960 

1/961 

1/973 

Türkiye Cümhuriyeti Bükılıneti ile İsveç Kırallığı 

HükUmeti arasında aıkid ve imza edilmiş olan ticaret 
ve kliring İtilafnameleri ile meı,butları olan protokol 
ve mektubların tasdiki hakkında 

Türkiye - Lettonya ticaret mulmvelenamesinin tas
diki hakkında 

Türkiye - Lettonya arasında, Rigada imzalanan ti
caret ve kliring anlaşmaları ve merbutlarnun tas
·dikı hakkında 

'l'ürkiye ile Çekoslovakya arasında akdedilmiş olan 
12 mayıs 1936 tarihli ticari müibadele anlaşmasına 
ek olarak tanzim olunan protokol ile meııbutu liste
lerin tasdiki hakkında 

Tü·rkiye - Romanya ticaret ve tediye anlaşmaları ılıü

kümlerinin tasdiki ılıakkında 

Gümrük tarifesinin 552 ıB. Pozisyonundan Yugosla.v
yaya verilen 100 ve 400. tonluk munzam kontenjanla-· 
rm Türkiye - Yugoslavya anlaşmasına ilavesine dair 

1/982 Türkiye Cümhuriyeti ile Afganistan Hükumeti ara-

ıkanun olarak kabul edilmişti;r, . 

13 - IV - 1938 tarihinde 3363 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişıti:r. 

8 - IV - 1938 tarihinde 3353 sayılı 
ik:anun olarak kabul edilmişt'i.r. 

ll - IV - 1938 tariılıinde 3357 sayılı 
ıkanun olarak kabul edilmişt'iııı. 

13 - IV - 1938 taı:ihinde. 336'1: sayılr 
ıkanun olarak kabul edi1ınişıti!ıı. 

ll - IV - 1938 tarihinde 3358 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - VI - 1938 tarithinılı 3.4.G2 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

-tıt-

sında münakid muhadenet ve teşııiki mesai muaıhede
namesinin· temdidi hwkıkmdaki protokolün tasdilana 
dair 

ı;ıoo3 Tüırkiye - İsve§ ticaret ve ld.irinıg anlaşmalarına mer
ibut protoko1de icra edilecek değişik1ik hakılm:ml:a 

ı;ıoı9 Tü!l'kiye iJ.ie Çekeslova;kya ıtra;sında imza edilen; ticaııi 
[I)(Üibadelele11i .tanr;~ime· mütedair anlaşmanın tru:ıd.iıla 

haıkikmda 

1;ıo2ı Türk - Sovyet ticaret muahedesinin ı5 nci maddesine 
mütedair Sovy-et Hüıkil.meti ile teati olUınan notaların 
meriyete. konulımasma dair İcra Vekilieri Heyetince 

22. - VI - lı~3:8- tariliinde 34"79 sa~lı 
ka-nun 0lara.k. kabul edilmişttr. 

17ı - v;:ı; - ]938: taminde' 34<63 sayııh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - VI - 1938 tarihinde 3454 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ittihaz olunan kıararın ıtasdiıkı ihwkhnda ı 7 - VI - 1938 ta,riihinde 3464 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı;ı039 Tüı:ik - Yunan dostluk, ıbitaraflık, uzlaşma ve haıkem 
IIIllUlalhedename.Si ile saJIDimi aııla.<pna. ill1İsakma munzam 
muaJıedenamenin ıtasdiıkı \hakkında 

1/ 1049 Katği rticaret muahedeleri akdi için müzaıkereye baş

lannuş v-eya ibaşlanacaık Devletlerle muva;kkaıt ıticari 

İtilaflar aıkdi ılıa·kılnndwkıi 2759 sayılı kanunla v:erilen 
salaJıiyet müddetinin iki sene matılınasına dair 

1/1052 Türk - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain muaJhedena
mesine munzam protdkolün taısdikma dair 

ı;ı081 Tüdriye Cüınhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cümlıuri-

yet1eri lttiihaıd:ı arasmda J:ıud'Uid hadise ve ihtilaflarının 
sureti tedkik ve hall'ine müteallik mukavelenamenin 
tasdikina dair 

ı;ı082 Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye anlaşmasına bağlı 
(1) numaralı listede 754 tarife pozisyonu karşısında 
gösterilen harfler arasmda yapılacak değişikliğe aid 
notanın tasdikı hakkında 

1/1083 Türkiye - Lehistan konsolosluk mukavelesinin tadİ-

ı - VI - ı938 tariılıinde 3422 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ıo - VI - ı938 tarihinde 3435 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı5 - VI - ı938 tarihinde 3455 sayılı 
kanun olarak kabul-edilmiştir. 

20 - VI - 1:938 tarihinde 34 71 sayrlı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3493 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

line mütedair protokolün tasdikr hakkında 20 - VI - 1938 tarihinde 3469 sayılı 
kar_ıun olarak kabul edilmiştir. 

1/1107 Hariciye v·ekaleti ıteşkilfut !kanununa eki karıUın layihası 22 - VI - 1938 tarihinde Bütçe en
cümenine. 

ı;11ı3 İngiltere Hükumeti ile imza edilen müzeyyel ıldiring 
anlaşmaısı ve tesliıhat kredi anlaşmasile Export kredi 
garanti Departman ile imza olunan anlaşmanın taısdikr 
ılıakikmda 28 - VI - 1938 tarihinde 3525 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. H ulisası Muamelesi 

1/1115 Beynelmilel sıhhi mukavelenamenin tasdikı ılıak-

kında 29 - VI - 1938 tarihinde ruznameye. 
lj1120 Sıhhat patentaları üzerlerine yapılan konsolosluk 

vizelerini kaldıran Beynelmilel itilafnameye iltiha-
kımız ihakıkrnda 29 - VI - 1938 tarihinde ruznameye. 

1/1121 Terbiyevi mahiyeti haiz filimlerin milletler arasmda 
intişarmı kolaylaştmmak için Cenevrede akdolunan 
Beyne1milel mukavelenameye iltiıha.lınnız hakıkında 

TEKLİF 

2/ 52 Manisa (Merhum Sabri Toprak) - Yabancı memle
ketlerden gelecek Türk olmayan yabancı göçmenler 
hakkmda 

TEZKERELER 

3/ 98 Türk t ebaasile İran tebaasmm evlenmeleri hakkm
daki memnuiyetin muhafazasına dair olan 24 eylül 
Hl20 tarihli nizamnameyi değiştiren kanunun 2 nci 
ve 3 ncü maddelerinin tefsiri hakkmda Başvekalet 

28 - VI - 1938 tarihinde 3520 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bu husustaki Hariciye encümeni 
m~bata.sı 1 - VI - 1938 tarihinde 
:ka:bul edilmiştir. 

tezkeresi Encümendedir. 
3/ 395 Bazı ihracat mallarrmrz için İtalya tarafından ve

r ilen ınunzam kontenjan listesinin kabulü ve buna 
mukabil İtalyanm genel idhaHit rejiminden mutlak 
surette istifade ettirilmesi 2294 sayrlı kanunun ver-
diği salahiyete istinaden tekarrür eyl ediğİnden ke?
fiyetin tasdikr hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/ 517 Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşmasma bağlı 2 
sayrlı listeye dahil 379/ 2 D. 3 pozisyonunda mcvcud 
beş tonluk kontenjandan 1263 kilosunun bir defaya 
mahsus olmak üzere 379/ 2 D. 4 pozisyonuna nakli 
için teati olunan n ota hakkında İcra V ekille ri IIe
yetince ittihaz olunan kararm tasdikma dair Başve-

16 - V - 1938 tarihinde 3390 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kalet tezkeresi Encümendedir. 
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İKTISAD ENCOMENİ 

R eis 
Af. Af. 
Ka. 

: lzrnir 
: Giresun 
: Niğde 

Rahmi Köken 
1 smail S ab ı,ıncıı 
DT. Rasinı Fer·id Talay 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ankara 
Aydın 
Çanakkale 
Çoruh 
Edirne 
Eskişehir 
Gazi Anteb 
Gazi Anteb 
Giresun 
Giirnüşane 
l zrnir 

B eTç T ii1·keT 
! zzet Alıosman 
A hnıed Ulııs 
Nazrn1: Topcoğlıı 
DT. Af·ııstafa Beng isıı 
Hasan Cavid 
Af ecdi Boysan 
EminSazak 
B ekir Kaleli 
R ernzi Gii1·e.c:; 
~Muzaffer Iülıç 
Edib SeTvet 'Pö1' 
B enal A nman 

l zrnir 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütahya 
]faraş 

Sanısun 
'i eyhan 
Si no b 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zongııldak 

I-I am di Ak soy 
V eli Yaşın [*] 
lbralıinı Dıblan 
Ahmed H anıdi Dikmen 
Kazını Okay 
B es inı Atalay 
K emal K 1,1 sıın 
A li Tıw alı 
E sm a N aynıan 
Ynsııf K emal Tengi1·şenk 
FJsad Çakmakkaya 
H asa,ıı KaTabacak 
Ragıb ÖzdemiToğlu 

Encümen, 87 (64 layiha, 5 teklif, 18 tezkere) işıin 74 nü intaç etmiş ve geriye kalan (13) iş gele
cek içtimaa kalmıştrr. 

No. HulAsasx Muamelesi 

LAYİRALAR 

1/ 48 Tütün ve tütün inhisarı hakkında 10 - VI - 1938 tarihinde 3437 sayılı 
ik:anun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 569 Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üretme 
vasıtalarının yasak edilm€si ve yasaklarm yabancı 

memlcketlerin yasak maddelerile değiştirilmesine dair Encümendedir. 

1/ 586 Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesine müzey-
yel itilafrn tasdilı:ma dair Encümendedir. 

1/ 614 Dahili istihlak vergisi hakkındaki 1718 numaralı ka
nunu değiştiren 2414 sayılr kanunla 1718 numaralı 
kanuna müzeyyel 2448 sayılı kanunun değiştirilmesine 
dair 27 - VI - 1938 tarihinle Maliye en

cümenine. 
1/721 Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain mua,hedename

sinin 1 ikinci kanun 1937 tarihinden itibaren ibir ay 
uzatilması hakkında 3 - I - 1938 tarihinde 3301 sayılı 

kanun olarak kabul edilınişıtir. 

[•] Vefatı, 2- V -1938 tarihinde Urııurnı hey e te arzedilrniştir. 



No. 

ıj722 

ıj782 

ıj79ı 

ıj805 

ı;808 

ı;809 

ı;8ı6 

ı;8ı8 

ıj822 

1/847 

- '216-

Tüvkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muaıhedename

sinin ı şubat ı937 den ı mart ı937 tarihine kadar bir 
ay müddetle uzatılınası hakkında 

Türkiye - Sovyet ticar-et ve seyrisefain muahedena
mesinin meriyet müddetinin bir ay daha temdidi 
hakkında 

Türkiye - Felemenk ticaret anlaşması ve merbutları

nm tasdiki ilırukkmda 

M-ahruıkat kanunu layihası 

Mahsuldar ve yaıbani zeytin ağaçlarının aşılanması ve 
zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hakkında 

Yabancılarm Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kında 

Fabrika mesleki kursları hakkında 

Küçük sanatlar kanunu layihasr 

Sanayiin kontrolüne dair 
Denizbank kanunu layihası 

1/885 Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedesinin 
ı mart ı937 tarihinden itibaren bir ay daha uzatıl
masına dair 

1/894 Türkiye ile Almanya arasındaki mübadelata ve te
diyata müteaUik 30 ağustos ı937 tarihinde Beriinde 

Muamelesi 

3 - I - ı938 tarihinde 330ı sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3 - I - ı938 tarihinde 330ı sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

I - XII - ı937 :tarihinde 3274 sayılı 
kanun olaırak kabul edilmiştir. 

22 - VI - ı938 tariılıinde 34 73 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - III - ı938 tariillinde Ziraalt en
cümenine. 

29 - VI - ı938 tarihinde 3529 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
ı7 - VI - ı938 ıta'rihinde 3457 saydı 
!kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı7 - I - ı938 tarihinde Maarif en
·cümenine. 
Encümendedir. 
27 - XII - ı937 tarihlnde 3295 sayılı 
kanun olarak kaibul edilmiştir. 

3 - I - ı938 tarihinde 330ı sayılı 

kanunla; birleştirilerek kabul edil
miştir. 

imzalanmış olan anlaşmanın tasdikina dair Encümendedir. 
1/895 Türkiye - Sovyet ticaret ve seyr.isefain muahedesinin 

meriyet müddetinin bir ay daha ;ue:atrlınası hakkında 3 - I - ı938 tari'lıinde 330ı sayılı 

kanunla birleştirile'rek kabul edil
miştir. 

ı/897 Devlet müesseselerile Türkler veya Türk sermayesile 
müteşekkil şirketler tarafından satın alınan buharlr 
gemilerle memlekette yapılan mümessilleri için geti
rilec.6k eşy.wı:mı güm:rüık ıııesminden istisnasına dair 
olan 3044 sayılı kanunun bazı hükümlerinin değişti
rilmesi hakkında 

ı/898 Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedena-

2ı - III - ı938 tarihinde 3339 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştiır. 
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mesinin ı haziran ı937 tarihinden ı temmuz ı937 
tarihine kadar bir ay müddetle ıneriyetinin tasdikr 
hakkında 

Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain ınualıedena
ınesinin ı temmuz ı937 tarihinden ı ağustos ı937 

tarihine kadar bir ay ınüddetlc ıneriyetinin tasdikr 
hakkında 

ı/900 Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain ınuahedena
ınesinin ı ağustos ı937 tarihind(m 1 eylul ı937 ta-

ı;9oı 

1/903 

rihine kadar 
hakkında 

bir ay ınüddetle ıneriyetinin tasdikı 

Türkiye - Sovyet tic:ıret ve seyrisefain ınuahedena

mesinin ı eylUl ı937 tarihinden ı5 teşrinievvel 1937 
tarihine kadar bir buçuk ay ınüddetle ıneriyetinin 
tasdiluna dair 

İtalyadan idhal edilecek bazı eşyaya aid İcra Vekil
Ieri Heyetinin 28 -IX- 1937 tarihli kararnamesinin 
tasdiki hakkında 

ı/90-:1: Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına ınüteallik olan 
İcra V ekilieri Heyetinin 2 - XII - ı937 tarihli karar
namesinin taseliler hakkında 

1/ 905 Türkiye Cüınlıuriyeti ile Sovyetik Sosyalist Cüın
huriyetleri ittilıadı arasmda imza edilen ticaret ve 
seyrisefain ınuahedenaınesile ınerbutlarrnın ve tica-

Muamelesi 

3 - I - 1938 tarihinde 330ı sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3 - I - 1938 tarihinde 3301 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabıli edil
miştir. 

3 - I - 1938 tarihinde 330ı sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3 - I - 1938 tarihinde 330ı sayılıı 

kanunla birleştiriler.ek kabul edil
miştir. 

15 - IV - ı938 tarihinde 3366 sayılı 
kanun olarak kabul ed.ilmiştirr. 

15 - IV - ı938 .tarihinde 3368 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştirr. 

ret ve tediye anlaşmasının taseliler hakkında 6 - V - 1938 tariılıinde 3382 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştirr. 
1/9ı3 

1/914 

Japonya ile 27 teşrinievvel ı937 tarihinde akid ve 
imza olunan ticaret anlaşması ve buna müteferri mek
tuplar ve anlaşmanın tatbiluna mütedair uzlaşmanın 
tasdiki hakkında 

Türk parasının kıymetini lroruma kanununa ek ka
nun layihası: 

1/921 1334 - 1918 Dahili istikraz tahvillerinin 1938 ikrami
yeli tahvillerile ve 1933 Türk borcu tahvillerinin de 
dahili istikraz tahvillerile mübadelesine dair 

15 - IV - 1938 tarihinde 3367 swyrlı 
kanun olarak kabıli edilmiştir. 

14 - III - 1938 tarihinde 3336 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 3322 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/937 Türkiye Cfu:nhuriyeti HükUmeti ile lsveç Kırallığı 
HükUmeti arasında aıkid ve imza edilmiş olan ticaret 
ve kliring itila:fnaımeleri ile meributlarr olan protokol 

Muamelesi 

ve me'ktubların tasdiki hakkında 13 - IV - 1938 tarihinde 3363 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/948 Ecuebi memleketlerden idhal edilecek yirmi bin ton 
kok kömürünün gümrük resminin tenzili haklanda 29 - VI - 1938 ıarihinde 3528 sayılr 

kanun olarak kablil edilmiştir. 

1/950 Ödünç para verıme işleri hakkındaki 2279 sayılı ka-
mma ek kanun layiliası 25 - V - 1938 tarihiınıde 3399 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 952 Türkiye - Lettnnya ticaret mukavelenamesinin tasdikr 
il:ıakkmda 8 - IV - 1938 tarihinde 3353 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 953 

1/ 960 

1/ 961 

Türkiye - Lettonya arasmda Rigada imzalanan ticaret 
ve kliring anlaşmaları ve merbutlarının tasdikr hak
kmda 

Türkiye He Çekoslovah7a arasmda akdedilmiş olan 
12 mayıs 1936 tariılıli ticari mübadele anlaşmasına ek 
olarak tanzim olunan protokol ile merbutu listelerin 
tasdikı hakkında 

Türkiye - Romanya ticaret ve tediye anlaşmaları hü
kümlerinin tasdiki hakkında 

1/ 966 Sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi ihaldnndalü 
1149 sayılr kanunun bazı maddelerinin taetiline ve 
.bu kanuna bazı hükümler ilave ine dair 

1/ 971 !stanbul vilayeti et ihtiyacı için hariçten idhal oluna
cak kasablık hayvanlardan alman gümrük resm.inden 

ll - IV - 1938 tarihinde 3357 sayılı 
kanu~ olarak kabul edilmi~tir. 

13 - IV - 1938 tarihinde 3364 sayılr 
kanun olara:k kabul edilmişti·r. 

ll - IV - 1938 tarihinde 3358 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - V - 1938 tariliinde 3392 sayılr 

kanun olaorak kabul: edilmiştir. 

yapılan tenzilatrn tasdiln hakkında 28- VI- 1938 tarihinde Hüıkılmct ta
rafından geri almmıştrr. 

1/ 972 Bazı pamuldu men ·ücat gümrük resimlerinden yapı

lan tenz ililtın tasdikr haklunda 

1/ 973 C:ümrük tal'ifesinin 552/ B pozisyonundan Kugoslav
yaya verilen 100 ve 400 tonluk muıızam kont enjan-

29 - VI - 1938 tarihinde 3528 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

larm Türlı:: iye - Yugoslavya anlaşmasına ilavesine dair 17 - VI - 1938 tarihinde 3462 sayılr 
kanun olara:k kabul tıdilmiştir. 

1/1000 Kazanç vergisi haklundaJd 2395 sayılr kanunun bazı 

maddelerinin değiştirihrı csine dair 

1/1003 Türkiye - !sveç ticaret ve klirinğ anlaşmalarına mer
but protokolele icra edilecek değişiklik hakkında 

20 - VI - 1938 tarihinde 3470 sayılr 
kanun olarak kabul edilıniırtir. 

17 - VI - 1938 tariiJıindıe 3463 sayılr 
kanun olaraok kabul edilmiştirr. 
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Gümrük tarifesi kanununun 513 ncü pozisyonuna 
bir ihtar ilavesi hakkında 

1/1012 Gümrük tarifesi kanununun 281 nci pozisyonunun 

Maumelesi 

Müzakeresine lüzum olmadığı ılıak

ıkındaki Bütçe encümeni ınazbatası 

24 - VI - 1938 tarihinde kabul edil
miştir. 

altına bir su pozisyonu ilavesi haklunda 17 - VI - 1938 tarihinde 3465 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştiıı·. 

1/1019 Türkiye ile Çekoslovakya arasmda imza edilen tica
ri mübadeleleri taıızime mütedair anlaşmarun tas-
diki hakkında 15 - VI - 1938 tarihinde 3454 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1020 Yeniden yapılacak su işl erine 31 000 000 lira tahsisi 

ve bunun için gelecek senelere geçici taahhüd İcra
sına mezuniyet verilmesi hakkrndaki 3132 sayılı 

kanuna ek kanun layihası 22 - VI - 1938 tariıhinde 3483 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1021 'l'ürk - Sovyet ticaret muahedesinin 15 nci madde

sine mütedair Sovyet Hükümeti ile teati olunan no
talarm meriyete konulmasına dair İcra V e killeri 
Heyetince ittihaz olunan kararrn tasdilu hakkmcla 

1/1029 Türkiyeue açılacak beynelmilel panayır ve sergilerin 
vergi ve resimlerden muafiyetine dair olan kanunun 
3 ncü roaddesile 2442 sayılı kanuna eklenen (J) 
fıkrasının. değiştirilmesine dair 

1/ 1034 Maktu fiat üzerine satış ınecburiyetine dair 

l j l036 Petrol kanununun 1 nci maddesine bir fıkra ilavesi 
hakkrnda 

1/1038 'l'oprak mahsulleri ofisi kanun layihasr 

1/1049 Katği ticaret muahedeleri akdi için müzakereye baş
lanmış veya başlanacak Devletlerle muvakkat ticari 
İtilaflar akdi hakkındaki 2759 sayılı kanunla veri-

17 - VI - 1938 tarihinde 3464 sayılr 
kanun olarak kabul edilmi~ir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3508 sayılı 
ıkanun olarak kabul edilmiştir. 
24 - VI - 1938 tarihinde 3489 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3504 sa:ı-ılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
24 - VI - 1938 tarihinde 3491 sayılr 
kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

len salahiyet müddetinin iki sene uzatılınasma dair 10 - VI - 1938 tarihinde 3435 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/1051 Ticaret mukavelesi ve Moclüs Vivendi akdetmeyen 
Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak idhalata 
memnuiyetler veya tahdid veya takyidler tatbiluna 
dair olan 2967 sayılr kanuna müzeyyel kanun 
layihası 27 - VI - 1938 tarihinde 3509 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi~ir. 

1/1052 Türk - Yug;oslav ticaret ve seyrisefain muahedena-
mesine munzam protokollin tasdiluna dair 15 - VI - 1938 tarihinde 3455 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/1053 Vasıtasız vergiler kanunu layİlıası Encümendedir, 
1/1057 Türkiye Cümhuriyeti Merkez bankası hakkındaki 1715 

sayılı kanun ile 2062 sayılı kanunun bazı maddeleri-
nin değiŞitirilmesi hakkında 

1/1062 Damga resmi kanununun bazı maddelerinin değişti

rilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hak-

24 - VI - 1938 tarihinde 3492 sayılı 
ilmnun olarak kabul edilmiştir. 

kında 22 - VI - 1938 tarihinde 3478 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/1067 Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 216 numa
rasında değişiklik yapılmasına dair 

1/1075 Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik faıbrika
larının haiz olacakları muafiyetler hakkında 

1/1082 

1/ 1093 

Türkiye - Sovyet ticret ve tediye anlaşmasına bağlı . 
(1) numaralı listede 754 tarife pozisyonu karşısında 
gösterilen harfler arasmda yapılacak değişikliğe aid 
notanın tasdikı hakkında 

Balya - Karaaydın madenieri kiralama ve işletme şir
ketinin getireceği mayi madeni ma;hrukatrn gümrük 
ve muamele resminden istisnasına dair olan 2781 sa
yılı kanun hükmünün 1940 mall yılı sonuna kadar 
uzatılınası haklanda 

1/1110 Yüksek iktisad ve ticaret mektebinin Maarif veka1e
tine devri hakkında 

lj1113 İngiltere HükUmetile imza edilen müzeyyel kliring 
anlaşması ve teslihat kredi anlaşmasile export kredi 
garanti departman ile imza olunan anlaşmanın tas
diki hakla.nda 

1/1114 Arttrrma, eksiitme ve ihale kanununa ek kanun la-

27 - VI - 1938 tarihinde 3506 sayılı 
ik:anun olarak kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 35~2 sayın 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3493 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3521 sayılı 
lkanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3507 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3525 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

yihası Encümendedir, 

TEKLİFLER 

2/15 Edirne (Mecdi Boysan) - Köylerin ve hükm1 şahsi
yetlerin ihtiyaçları için dışarıdan getirilecek radyo
larla yedek parçalarının vergi ve resimlerden muafi-
yeti hakkında Encümendedir. 

2/27 Çankırı (1\ierhum Mustafa Önsay) - İktısadi ıbuhran, 
muva.zene ve hava kuvvetlerine yardım verıgileri hak
kındaki kanunlar alıkarnının 2395 sayılı kazanç ver-
gisi kanunu ile birleştirilmesine dair Encümendedir, 

2/30 Aydın (Nazmi Topçuoğlu) - Kazanç vergisi kanunu-



No. 

2/39 

2/7ı6 

-~1-

BulAsası 

nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

Seyhan _(Damar Arıkoğlu) - Memlekete idhal edile
cek veya edilmiş olan ziraatte müsıtamel traktörlerin 
yedek parçaları ılıakkında 

Kütahya (Mehmed Somer ve Naşid Uluğ ) - Muame
le vergisi kanununun ikinci maddP.sine bir fıkra ek
lenmesine dair 

TEZKERELER 

3/64 Ölçüler kanununun 4 ncü maddesinin tefsiri hak-

Muamelesi 

1 - XII - 1937 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

Encümendedir. 

22 - VI - 1938 tarihinde 3482 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında J3aşvekaJet tezkeresi Encümendedir. 

3/119 

3/294 

Ziraat bankası kanununun 25 ve zirai kredi koope
ratifleri kanununun 10 ncu maddelerinin İcra ve 
iflas kanununun 47 nci maddesile ilaga edilmiş olub 
olmadığillill tayini hakkında Başvekalet tezkeresi 

2430 sayılr muamele vergisi kanununda yazılı müruru 
zaman hükmünün evvelki kanunlar zamamna aid 
vergilere şamil olub olmadığının tefsirine dair Baş
vekalet tezkeresi 

3/314 İmtiyazlr madenierin ihtiva eylediği sahanın beher 
hektarr için maadin nizamnamesinin inuaddel 49 ncu 
maddesi· mucibince her sene iptidasında alınması 
lazımgelen 10 kuruşun resim veya icar bedeli olub 

Bu husustaki Adiiye Encümeni rınaz
ıbatası ll - IV - 1938 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

10 - VI - 1938 -tarihinde Maliye en
cümenine. 

olmadığının tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 10 - VI - 1938 tarihinde Maliye en-

3/346 Türkiye Cümhuriyeti Merkez bankası kanununun 
8 nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet tez
k:eresi 

3/360 

3/370 

Tütün inhisarı hakkındaki 1701 sayılr kanunun 
82 nci maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

Küp şeker ambalajmda kullamlmak üzere dışarıdan 
getirilmesine zaruret hasıl olan sandıklık kereste
lerin gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği 

salahiyete istinaden indirildiğİnden keyfiyetin tas
diki hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/395 Bazı ihracat mallarrmrz için İtalya tarafından veri
len munzam kontenjan listesinin kabulü ve buna mu
kabil İtalyamn genel idhalat rejiminden mutlak 
surette istifade ettirilmesi 2294 sayılr kanunun ver
di~i salahiyete istinaden takarrür eylediğİnden 

cüınenine. · • 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılr 
Kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir 
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keyfiyetin tasdikr hakkında Başvekfdet tezkeresi 

3/ 397 Matbuat uımum müdürlüğü tarafından Alımanyada 

bastırılan albümlere aid gümrük resmi 2294 sayılı 

kanunun verdiği saHUıiyete istinaden inciirildiğinden 

keyfiyetin tasdikı hakkında Başveka.l et tczkcı·esi 

3/ 398 Orman çiftliği bira fabrikası tarafından getirilecek 
1 000 000 aded bira şişesine munhasır olmale üzere 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete 
istinaden inciirildi ğinden keyfiyetin tasdikı haklanda 
Başveldlet tezkeresi 

3/ 435 Orman çiftliği bira fwbrikası tarafından getirilecek 
ıbir milyon aded bira şişesine munhasır olmak üzere 
kabul edilen gümrük resmi tenzilatının fazla olarak 
gönderilen 18463 aded şişe için de gümrük r esmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden indirildi
ğ inden keyfiyetin tasdikı ıhakkında Başvckalct tez
kcresi 

3/ 437 Hariçten idıhal edilecek şekerin gümrük r eSill1i 2294 
sayılr kanunun verdiği salfrhiyete istinaden in.dirildi
ğinden keyfiyetin tasdikr haklanda Başvcldlet tez
kcresi 

Genel idhalat r ej imi kararnamesine ıbağlı listelerde 
yazılı bir kısım eşyanın gümrük resimlerinde 2294 
sayılr kantma istinaden zam ve tenzil yapıldığından 

keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekalet tezker·csi 

3/ 489 Oüml'ük tarifc cetvelinin 756 ıınmarasma giren tazyik 
ve tenıyi edilmiş ve metre mikabi üzerinden gümrük 
resmine tabi tutulmuş olan gazlarm safi siklet üzerin
den resim veren eşıyaya kryasen, m-evzu bulundukları 

zarf ve ambal aj larının resimden anuaf olub olmaya-
ağının tefsiri haklanda Başvekalet tezkeı·esi 

3/499 Etibank tarafından ic1hal ed ilecek olan 3 000 ton kü
·kürcle munlıasrr olm ak üzere gümrük resmi 2294 sa
y ılr kanunun Ycrdiği sa lah iycte istinaden indirildiğin

drn keyfiyetin tasdikı hakkrnda Başvekalet tezkeresi 

Muamelesi 

16 - V - 1938 tarihinde 3390 sayılr 

kanun olarak kabuJ. edilmiştiıı·. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir 

25 - IV - 1938 tariılıinde 3373 sayılı 

kanunla birleştirilel'ek kabul edil
miştir 

25 - IV - 1938 tarihind'e 3373 sayılr 

kanunla birle%iriler ek kabul edil
miştir 

25 - IV - 1938 tariıhinde 3373 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir 

24 - VI - 1938 ta-rihinde 3496 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişti11·. 

10 - VI - 1938 tariılıinde Gü1J11!I'ük ve 
inhisarlar encümenine. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3528 sayıh 

kanunla birl€Ştiri1erek kabul ediJ
miştir . 
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3/ 503 Kazanç Yergisi kanununun birinci maddesinin «A» 
ve altıncı maddesinin «3» ncü fıkralarmnı tefs iri 
hakk:nıda Başvekalet tezleeresi 23 - V - 1938 tarihinde Maliye en

cümenine. 
3/516 2-1:±2 sayılr kanunun birinci maddesinin «G» bcııdi

nin ikinci fıkrasında yazılı (maden ocakları ) t ab iri
nin şümulü derecesinin tefsiri hakknıda Başvckal ct 

tezleeresi Encümendedir. 
;:l/ 519 Muamele vergisi kanununun ikinci maddesinin «C» 

fıkrasındaki (Tasirhaneler ve tasir fabrikaları ) ka;r-
dinin hudud \e şünıulünün tayini hakkında Başve

lealet tezkeresi 

KÜTÜPANE ENCÜMENİ 

20 - VI - 1938 tarihinde Maliye en-
cümenine. 

R e·is ! stanbul Halil Etem Eldem 

B ilecik 
Malatya 

Afyon 
Ankara 
Antalya 
Ba.lıkesir 
Diyarbakır 
Erzincan 
Gir·esun 
Giresun 
Gir·esıın 

D1·. Gl. BPsi1n OnıeT· Akahn 
Jlf ihr i P elıtaş 

Man·isa 
S ·inob 

Dr. Sainı U zel 
Dr. Galib Ü stiin [ * ] 

MAARİF ENCÜMENİ 

R e·is 
111. M. 
Ka. 

: Ka·rs 
: Afyon K. 
: T 'mbzon 

!.zzet U lvi Aylı;urcl 
A lı:a Giinrliiz 
Tiidı:rin 0Ts 
! smail HaJ.ıJ..:ı Uzunçarşılı 
T evfik Büge 
Hih:m et Işık 
Haklı· 1. T ank Us 
Sadn: Maksıt. cli Arsal 
Talat Onay 

Fuacl Köp1·iilü 
Haydar Çerçel 
Seniha Hızal 

! stanbul 
! zmir 
Konya 
O-rdu 
01·du 
T-rabzon 
Trab zon 
UTfa 

D1·. N n;(' t Om er lrdelJI 
H nsa11 Al i Y ür el 
R essam Şevket Da/} 
Ali Crmib Yöntem 
Selim 811T1 Tm ·can 
Halil Niharl Boztepe 
If a.md i Olkiimen 
R ef et t7l.rJen 

[ ~~ ] V e[ ah, 2 - III- 1938 tarihinde Umumi hey e te aı ·zedilmişti r. 

Enrümen, 1 ikinci tcşrin 1937 ta rihinden 2!) haz iran 1938 tarihine kadar 3 defa toplanarak alı
nacak bazı kitablar hakkında konuşınuştur. 
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Encümen, 22 (ı8 layiha, ı teklif, 2 t ezkere, 1 takrir) işin ı8 ni intaç etmiş ve geriye kalan 

( 4) iş gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. Hulasası Maumelesi 

LAYİRALAR 

1/596 Ankarada kurulacak konservatuvar haklanda Encümendedir. 
ı/624 İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyele

ri hakkındaki kanunun ı6 ncı maddesinin değişti-
rilmesine dair 

ı/816 Fabrika mesleki kursları haklanda 

ı;8ı8 Küçük sanatlar kanunu layiliası 

1/860 İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve t ecziye
leri haklundaki ı 702 sayılı kanunun 2 nci ve 25ı 7 
sayılr ıkanunun ı nci maddelerine birer fıkra ekien
mesine dair 

ı/871 

ıj875 

Maarif vekaleti merkez teşkilat ve vazifeleri haklun
daki 2287 sayılr kanunun 5 nci maddesine göre top
lanacak olan Maarif şurasının ı939 yılına tehirine 
dair 

Orta okul öğretmenleri yetiştirmek maksadile Gazi 
terbiye enstitüsünde açılan kursa devam eden öğret
men okulu mezunları haklanda 

1/927 Orta tahsil mekteblerinde yardımcı muallim çalıştı

rılması hakkındaki 2624 numaralı kanunun ı nci 
maddesinde yazılı müddetin uzatılınasma dair 

ı/983 Kültür bakanlığına bağlı Ertik okulları mütedavil 
sermayesi haklanda 

ı/984 3043 sayılr kanuna bağlı çizelgenin değiştirilmesi 

hakkında 

ı;ıoı8 Meccani leyli talebenin mecburi hizmetlerine dair 
olan ı237 sayılı kanuna ek kanun layihası 

1/1026 ıMaarif vekaleti merkez teşkilatı ve vazifeleri hak-
kmdaki 2287 sayılr kanuna bağlı (A) cetvelinde 
değişiklik yapılmasma dair 

1/1030 Vilayet husuısi idarelerinden maaş almakta olan ilk ted
risat müfettişlerinin umumi muvazeneye alınmasına 
dair 

Encümendedir. 
17 - VI - 1938 tarihinde 3457 sayılr 
kanun olarak kabul edilmişti·r. 

2 - IV - 1938 tarihinde Dahiliye en
cümenine. 

14 - I - ı938 tarihinde 33ı3 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - I - 1938 tarihinde 3298 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştiır. 

25 - III - ı938 tarihinde 3344 sayı1r 
kanun olarak kabul edilmişti,r. 

3 - I - 1938 tarihinde 3299 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştiır. 

3 - VI - 1938 tarihinde 3423 ~~yılı 
kanun olarak kabul edilmiştiır. 

30 - IV - 1938 tarihinde 3413 sayılı: 

kanun olarak kabul edilmiştirr. 

25 - V - 1938 'tarihinde 3400 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 ~ V - 1938 tarihinde 34ı2 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3407 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/1056 Müze ve rasadhane teşkilat kanununun 10 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasrmn kaldırılması hakkında 

1/1063 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
. dair olan 1452 sayılı kanuna bağlı cetvelin Maarif 
vekaleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 

1/1104 Siyasal bilgiler okulu haklundaki 2777 sayılı kanuna 
ek kanun layihası 

1/1110 Yüksek iktisad ve ticaret mektebinin Maarif veka
letine devri hakkında 

1/1121 Terbiyevi mahiyeti haiz filimlerin milletler arasmda 
intişarrm kolaylaştırmak için Cenevrede akdolunan 

Muamelesi 

17 - VI - 1938 tarihinde 3459 sayılıı: 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1938 tarihinde 3429 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3505 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3507 sayılı 
ikanun olarak kabul edilmiştir. 

beyneJmilel mukavelenameye iltihakımız hakknıda 28 - VI - 1938 tarihinde 3520 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

TEKLİF 

2/5 Manisa (Merhum Sabri Toprak) - Maarif hakkında Encümendedir. 

TEZKERELER 

3/246 Etüt kitabı olarak kullanılmak üzere eski harflerle 
basılmış kitabiarın okul ve kültür kurumları kİtab
evlerine konulmasının 1353 sayılı kanun hükmüne 
aykırı olub olmadığının tefsiri hakkında Başvekalet 
tezkeresi Encümendedir. 

3/436 · Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair .olan 1452 sayılı kanunun 7 nci maddesinde ya
zılı CGarb lisanlarr) tabirinin tefsirine dair Başve-

kalet tezkeresi 10 - V - 1938 tarihinde Bütçe en
cümenine. 

TAKRİR 

4/70 Manisa (Refik İnce) - Eski askeri rüşti.yelerin orta 
tedrisattan sayılrb sayrlmayacağmın tefsiri hakkında 13 - V - 1938 tarihinde saıh.Lbi ta

rafından geri alınınıştır. 



-226-
MALİYE ENCUMENİ 

R eis 
M. M. 
[({i. 

: Bayazıd 
Çankın 
Yozgad 

ilısan T av 

. . Mustafa Onsey [ * ] 
Emin Draman 

Aydın 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Diya'rbakır 
Gümüsane 
! çel , 
! stanbul 
! stanbul 

Adnan M ender·es 
D r . Galib Kalı1·aman 
ilyas Sami llfııs 
Hw·iye Oniz , 
Zülfü T iijrel 
Ali Sevket Onder-sev 
Emı·;ı 1 nankıır 
Atıf B ayındır 
Yaşar Yazım 

! zmir 
Konya 
Jl1alatya 
Manisa 
Mardin 
Tekirdağ 
Van 
Zongııldak 

Kamil Dursıın 
Kazım G;ürel 
llfahmıırl Nedim Zabcı 
Tahir H itit 
Osman Dt:nçer 
Faik O ztrak 
!br-ahim A 1·vas 
N ec at i Güneri [ * *] 

Encümen, 69 ( 45 layiha, 5 teklif, 18 tezkere, 1 takrir) işin 56 sını in taç etmiş ve geriye kalan 
13 iş gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. 

1/ 48 

1/ 251 
1/580 

H ulAsam 

LAYİHALAR 

Tütün ve tütün inJıisarı haklanda 

Maliye memurları kanunu layihasr 
İpek böcekziliği işleri, ipek iböceği tohumu yetiştiTil
mesi, muayene ve satılması haklanda 

1/614 D ruhili istihlak vergisi haklundaki 1718 numaralı ka
nunu değiştiren 2414 sayılı kanunla 1718 numaralı 
immma müzeyyel 2448 sayılı kanunun değiştirilme

sine dair 
1/847 Denizıbank kanunu layihası 

1/853 Askeri ve !ITlülki tekaüd kanununun 3 ncü maddesi
nin subay ve askeri memurlar hakkındaki fıkraları

mn değiştirilmesine dair 

1/855 Kaza vakıflar memurlarile tahsildarlara ve fen me
murlarma v-erilecek aidat, ücret ve yevmiyelere ve 
inşat ve tamiratm mezuniyet derecelerine dair 

Mu:amelesi 

10 - VI - 1938 tarihinde 3437 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

21 - IV - 1938 tariılıinde Adiiye en
cümenine. 

Encümendedir. 
'1fl - XII - 1937 tarihinde 3295 sayılır 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - IV - 1938 tarihinde 3360 sayıilı 

·kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - VI - 1938 tarihinde 3461 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul ed1l
miş~ir. 

[•] Vefatı, 13- l11 -1938 tarihinde Umumı heyete arzedı"lmiştir. 
[**] 13- X II -1937 ta1·ihli 15 nci inikadda seç ilmiştir. 
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No. Hulisası Muamelesi 

1/858 Vakıflar umum müdürlüğü teşkilat ve v·ezaifi hak-
kında 17 - VI - 1938 tarihinde 3461 sayılı 

kanun olaraik kabuıl edilınişıtir. 

1/863 Türk gayrimübadillerine tahsis edilen malların ver-
gileri hakkında 25 - IV - 1938 tarihinde 3374 sayılı 

kanun olarak ka;bul edilmişti'!:' . 

1/889 Evlenme işlerinde kullamlan evrak hakkında Encümendedir. 

1/897 Devlet müesseselerile Türkler veya Türk sermayesi 
ile müteşekkil şirketler tarafından satın alman bu-
harlr gemilerle memlekette yapılan mürnasilleri için 
getirilecek eşyanın gümrük resminden istisnasına 

dair olan 3044 sayılr kanunun bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında 

1/912 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 48 nci maddesi-

21 - III - 1938 tarihinde 3339 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

nin tadili hakkında 21 - III - 1938 tarihinde 3337 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/914 Türk parasırun kıymetini koruma kanununa ek ka-
nun Hiyihası 14 - III - 1938 tarihinde 3336 sayxlı 

kanun olarak kabul edilıniştir. 
1/921 1334 (1918) dahili istikraz tahvillerinin 1938 ikrami

yeli tahvillerile ve 1933 Türk borcu tahvillerinin de 
dahili istikraz tahvillerile mübadelesine dair 14 - I - 1938 tarihinde 332Q sayılr 

kanun olarak kabul edi1miştir. 
1/931 Muhasebei umumiye kanununun 44 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dair 14 - I - ,1938 tari:h~nde 3321 sayılı 
kanun olarak ka;bul edilmiştir. 

]/948 Ecuebi memleketlerden idhal edilecek yirmi bin torı 
kok kömürünün gümrük resminin tenzili hakkmda 29 - VI - 1938 tarihinde 3528 sayıLı 

kanun olarak krubul edilmiştir. 
1/970 Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine bir fıkra 

eldenmesine dair 

1/972 Bazı paınuklu mensücat gümrük resimlerinden yapı-

29 - IV - 1938 tarihinde Bütçe en
cümenine. 

lan tenzilatın tasdikı hakkmda 29 - VI - 1938 tarihinde 3528 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 975 lspençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanununun 18 nci 

1/977 

1/ 983 

maddesinin değiştirilmesine ve mezkur 
16 ncı maddesini değiştiren 3304 sayılı 
17 nci maddesinin kaldırılmasrna dair 

kanunun 
kanun ile 

Muhasebei umumiye kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine dair 

Kültür bakanlığına bağlr ertik okulları mütedavil 
sermayesi hakkında 

1/985 Muvazene vergisi kanununun bazı hükümlerinin de-

25 - V - 1938 tarihinele 3402 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3497 sayıh 
kanun olarak kabul edilmiştiır. 

3 - VI - 1938 ta'rihinde 3423 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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ğiştirilmesine ve müddetinin uzatılınasma dair 

Pul ve kıymetli kağıd bayilerile bunlara 
beyiye aidatİ hakkında 

verilecek 

1j99ı Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve intacı 

Muamelesi 

25 - V - 1938 tarihinde 3404 sayılı 
kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

20 - VI - ı938 tariılıinde 3468 sayılr 
kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

haklundaki ı 77ı sayılı kanuna ek kanun layihası 25 - VI - ı938 tarihinde Bürtçe en
cümeni'ne. 

ı;ıooo Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair 20 - VI - ı938 tarihinde 34 70 sayılı 
kanun olarak krubul edilmiştir. 

ı;ı002 Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılr kanunun ı nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu ikanuna yeniden ba
ZI hükümler eldenmesine dair 

ı;ıoo7 Devlete aid icarefeynlf -ve :inlıkataalı gayrimengulle
rin kıymetiendirilmesi hakkında 

ı;ıoıı Gümrük tarifesi kanununun 5ı3 ncü pozisyonuna bi[' 

25 - V - ı938 tarihinde 340ı sayılı 

kanun olarak krubul edilıniştir. 

ı5 - VI - ı938 tariılıinde 3450 sayılı 
kanun olarak krubul edilıniştir. 

ilitar ilave& hakkında Müzakeresine 1üzum olmadığı hak
lkınndll!ki Büiçe encümeni maııbatası 
24 - VI - ı938 tarihinde kabul edil
miştir. 

1/1012 Gümrük tarifesi kanununun 281 nci pozisyonunun 
altına bir su pozisyonu ilavesi haikkında ı 7 - VI - ı938 tarihinde 3465 sayılı 

kanun olarak ka;bul edilınişür. 
1}1029 Türlciyede açılacak beynelınilel panayır ve sergilerin 

vergi ve resimlerden muafiyetine dair olan kanu;ıun 
3 ncü maddesile 2442 sayılı kanuna eklenen (J) fık-

rasmm değiştirilmesine dair 27 - VI - ı938 tariılıinde 3508 sayılır 

kanun olarak krubul edilmiştir. 
1/1032 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 66 ncı ımaddesine 

bir fıkra eldenmesine dair 

1/1038 Toprll!k mahsıilleri ofisi kanunu ıa.yıN{ası 

1/1045 'Meti -faibrikaiar- tekaüd ve muavenet :sandığı hak
kında 

ı;ı057 Tü-ekiye Cümhur1yeti Merkez ·banhsı hakkındaki 
ı 715 sayılı kanun ile 2062 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değişıtirilmesi hakkında 

ı ;ı062 Damga resmi kanununun bazı maddelerinin değişti

rilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hak-

23 - V - ı938 tariılıinde Büıtçe en
cümenine. 

24 - VI - ı938 tarihinde 349ı sayılı 
kanun olarak krubul edilmiştir. 
14 - VI - 1938 · tariılıinde Bütçe en
cümenine. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3492 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında 22 - VI - 1938 tariılıinde 3478 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı;ı067 Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 216 nnma-
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rasında değişiklik yapılmasma dair 

1/ 1075 Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik bbri
kalarının haiz olacakları muafiyetler hakkında 

1/ 1085 Umumi, mül.ha:k ve husus! bütçelerle idare edilen dai
reler arasındaki ihtilaflarm .tahkim yolile halli hak
kında 

1/1101 Kefalet kanununun 3 ncü maddesine ibir frıkra ~llcn
mesine dair 

1/1102 Memnu mıntakalarda yapılan istimlak bt!dellerinin 
tesviyesi hakkındaki 1744 sayılı kanunun 3 ncü mad
desinin tadiline dair 

1/ 1104 Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı kanıma 

ek kanun layiliası 

1/ 1105 Altın, platin ve gümüşten yapılan her nevi eşyaya 

Muamelesi 

27 - VI - 1938 tarihinde 3506 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3522 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3533 sayıLı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3503 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

E ncü ın.~lı d edir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3505 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

damga vurdurulması mecburiyetine dair 17 - VI - 1938 tarihinde Bütç.e en-

1/ 1113 İngiltere Hükumeti ile imza edilen müzeyyel kliring 
anlaşınıası ve teslihat kredi anlaşmasile Export kredi 
.garanti departman ile imza olunan anlaşmanın tasdiki 
hakkında 

1/1116 Devlet demiryolları ve limanları işletme unıurru ida
resi memurları tekaüd sandığı hakkındaki 2454 ve 
2904 sayılı kanunlara bazı maddeler eklenmesine ve 

1/1051 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi akdetmeyen 
Devletler ilikesinden Türkiyeye yapılacak idıhalata 
memnuiyetler veya taJıdid veya takyidler tatbikrna 
dair olan 2967 sayılı kanuna müzeyyel kanun layihasr 

TEKLİFLER 

2/66 Diyar.bakrr (General Kiaz.im Sevüktekin ve Erzurum 
Şükrü Koçak) - Hava ve denizaltı subaylarına verilen 

cümenine. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3525 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümerırlcdir, 

27 - VI - 1938 tarihinde 3509 sayılı 
kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

zamaimin vergilerden istisnasına dair 8 - IV - 1938 tarihinde sahibi ta-
rafından geri alınmıştır. 

2/68 Trabzon (Mitat .Aydın) - ASkeri- ve mülki .tekaiid 
kanununun 46 ncı maddesinin tadili hakkında 26 - IV - 1938 tarihinde Bütçe en

rafından geri alınmıştır. 
2/ 70 :Balıkesir (Hayretti.n Karan) - 3031 sayılı kanunun 

1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Encümendedir, 
2j76 Kütahya (Mehmed Somer ve Naşid tnuğ) - Muame

le vergisi kanununun 2 nci maddesine ibir fıkra eklen-
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2/77 Diyariba'kır (General Kiazrm Sevüktekin ve 3 al'kada
şı) - Mikeri ''Ve-mülki tekaüd kanununun 62 nci ıııad-

Muamelesi 

22 - VI - 1938 ·tarihinde 3482 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

desiıne 1bir 'fıkra eklenınesine dair 21 - VI - 1938 tarihinele Bütçe en
cümenine. 

TEZKERELER 

3/86 Orman nizamnamesinin 16 ncı maddesi mucibince 
alınacak yaylakzye resminin ilgasma dair olan kanu-
nun tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 2 - III - 1938 tarihinde Hükumet ta

rafından geri alınmıştı~. 
3/ 294 2430 sayılı muamele vergisi kanununda yazılı muru

ru zaman hükmünün evvelki kanunlar zamanına aid 
vergilere şamil olup olmadığının tefsirine dair Baş-

vekalet tezkeresi Encümended."r. 
3/314 

3/ 366 

3/ 370 

3/ 397 

lmtiyazlı madenierin ihtiva eylediği sahanın beher 
hektarı için maadin nizamnamesinin muaddel 49 ncu 
maddesi ınucibince her sene iptidasında alınması la-
zımgelen on kuruşun resim veya icar bedeli olub ol
madığının tefsiri hakkında BaşvekaJet tezkeresi 
(Kömür yakan vesait) beynelınilel sergisinde teşhir 

edilmek üzere getirilen ve üzerlerinde firma damga-
ları bulunan muhtelif maddelerden mamul eşyaya 
aid gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği sala-
hiyete istinaden indirildiğİnden keyfiyetin tasdikı 
hakkında Başvekiilet tezkeresi 

Küp şeker ambalajmda kullanılmak üzere dışarıdan 
getirilmesine zaruret hasıl olan sandıklık kerestelerin 
gümrük resmi, 2294 sayılı kanunun verdiği salahiyetc 
istinaden indirildiğİnden keyfiyetin tasdikı hakkında 
BaşvekWlet tezkeresi 

Matbuat umum müdürlüğü tarafından Almanyada 
bastırılan albümlere aid gümrük resmi, 2294 sayılı 

kanunun verdiği sala.hiyete istinaden indirildiğİnden 
keyfiyetin tasdikı hakkmda Başvekalet tezkeresi 

3/ 398 Orman çiftliği bira fabrikası tarafından getirilecek 
1 000 · 000 ad ed b ira şişesine munhasır olmak üzere 
gümrük resmi, 2294 sayılı kanunun verdiği salahiye
te istinaden · indirildiğİnden keyfiretin tasdikı hak-

Encümenclcciir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil 
miştir. 

25 - i:v - 1938 tarihinde 3373 sayıli 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. 

3/435 
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kında BaşvekiUet tezkeresi 

Orman çiftliği bira fabrikası tarafından getirilecek 
ı 000 000 aded bira şişesine munhasrr olmak üzere 
kabul edilen gümrük resmi tenzilatının, fazla olarak 
gönderilen ı8 463 aded şişe için de gümrük resmi, 
2294 sayılr kanunun verdiği salahiyete istinaden İli

dirildiğinden keyfiyetin tasdikr hakkında Başveka

let tezkeresi 

3/437 Hariçten idhal edilecek şekerin gümrük resmi, 2294 
sayılr kanunun verdiği salahiyete istinaden indiril
diğİnden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekalet 

tezkeresi 

3/438 Genel idhalat reJımı kararnamesine bağlr listelerde 
yazrlr bir kısım eşyanm gümrük resimlerinde 2294 
sayılr kanuna istinaden zam ve tenzil yapıldığından 

Muamelesi 

25 - IV - ı938 tarihinde 3373 sayılr 
!kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

25 - IV - ı938 tarihinde 3373 sayılr 
kan.unla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

25 - IV - ı938 tarihinde 3373 sayılr 
ka~vmla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

keyfiyetin tasdilu hakkında Başvekalet tezkeresi 24 - VI - ı938 tarihinde 3496 sayılr 
ıkanun olarak kabul edilmiştir. 

3/ 489 Gümrük tıırife cetvelinin 756 numarasma giren taz
yik veya temyi edilmiş ve metre mikabr üzerinden 
gümrük resmine tabi tutulmuş olan gazierin safi 
srklet üzerinden resim veren eşyaya kıyasen, nıevzu 

bulundukları zarf ve ambalajlarının resimden. muaf 
olup olmayacağının tcfsiri hakkında Başvekalet tez-
keresi 23 - VI - ı938 tarihinde Bütçe en

cümenine. 
3/495 Divanı muhasebat kanununun 6ı ila 67 ve 73 ncü 

maddeleri hükümlerine müsteniden Divanca ittihaz 
olunacak kararlarm katği olup olrnadrğnun tefsiri 

3/ 499 

3/503 

3/507 

haklanda Divanı mı:ıhasebat riyaseti tezkeresi 
Etibank tarafından idhal edilecek olan 3 bin ton kü
kürde munhasrr olmak üzere gümrük resmi, 2294 
sayılr kanunun verdiği salahiyete istinaden indiril
diğ·inden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekalet tez
kcresi 

Kazanç vergisi kanununun ı nci maddesinin A. ve 6 
nci maddesinin 3 ncü fıkralarının tefsiri hakkında 
Başvekalet tezkeresi 
Askeri ve mülki tekaüd kanununun 53 ncü maddesi
nin tadiline ve mezkı1r kanuna bir muvakkat madde 
ilavesine dair olan 2071 sayılı kanunun 2 nci madde-

Encümendedir. 

29 - VI - ı938 tarihinde 3528 sayılrr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 
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No. Hul8.sası 

sinin te:fsiri hakkında Başveka.let tezkeresi 
3/510 1\fübadil, gayrimübadil, muhacir ve saireye kanunia

rına tev:fikan te:ffiz veya adiyen tahsis olunan gay-
rimenkul emvalin tapuya raptına dair olan 1331 sa-
yılı kanunun 9 ncu maddesinin tefsiri hakkmda Baş-

Muamelesi 

Encümendedir. 

veka.let tezkeresi 25 - VI - 1938 tarihinde Bütçe en-

3/514 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 25 nci maddesine 
istinaden tekaüd maaşları birinci derece üzerinden 
tadil edilen mütekaidlerden malul olanlarm ayrıca 
bu kanunun 30 ncu maddesinden istifade edip etmi-

cümenine. 

yeceklerinin tefsiri hakkında Başveka.let tezkeresi Encümendedir, 
3/519 Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin C :fık

rasındaki (Tasirhaneler ve tasir :fabrikaları) kaydi
nin huduel ve şümulünün tayini hakkında Başveka-

let tezkeresi Encümendedir, 

TAKRİR 

4/66 Kütahya (Mehmed Somer) - Askeri ve mülki teka
üd kanununa bazı hükümler eklenmesine dair olan 
3028 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tefsiri hak
kında 

M. H. T. ENCUMEN! 

6 - VI - 1938 tariMnde 1055 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Reis 
M. M. 
M11rakıb 
K" a. 

: 
: 
: . . 

Bıırsa 
Van 
Denizli 
Anka'ra 

Esad Sagay [*] 
Hakkı Ungan 
llfazhar llfiifid Kansu 
Rifat Araz 

Ankara 
Ankara 
Balıkesir 
Çankırı 

Ras-i?n Aktar [**] 
Şakı·1· Kınacı 
lif em ed Emi1· 
Ziya Esen 

Konya 
1l1uş 
Seyhan 

llfustcıfrı Ulusan 
Hakkı Kıhcoğlıı 
lbrahim Mete [***] 

Encümen, ı ikinci teşrin ı937 tarihinden 29 haziran 1938 tarihine kadar 13 defa toplanarak 
Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cümhur ve Divaıu muhasebat ] 936 yılı hesabı katğileri hakkında 

ı, ı937 yılı birinci teşrin: ı938 sayılı mart aylari hesabına dair 6, Büyük Millet Meclisi ve müşte-

[*] Vefatı, 3- VI -1938 tarihinde Umumi heyete arzedilmiştir. 
[ **] Vefcdı, 2- III -1938 tarihinde Umıımi heyete arzedilm iştir. 
[***] Umumi heyetin 25- IV: -1938 tarihli inikadında seçilmiştir. 
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milatmdaki eşya hakkında ı, Milli saraylarla müşteınililtr ve Yalova köşlderindeki eşya hakkında 
1 ki seman 9 mazbatayı Yüksek Reisliğe sunmuş ve bunlarclan hesabı katği hakkındaki mazbata
nm Hükümete tevdiine karar verilıniç, eliğer 8 ınaz hata nın h teli f tarihli inikadıarda okunmuştur. 

1937 yılı mart : eyeCü ayları hesalır hakkında ıınuı·ak iblil;;: tarafından Yüksek Reisliğe sunulan 
2 ı-apor Umumi Heyetin 8- XI -1937 tarihli in i kudında oh1nmu~tur . 

MİLLİ MÜD AF AA ENCÜMENİ 

Re·is 
M . JI!I. 
Ka. 

D iyarbalı/l r 
: E rzıı nını 

Ot. Kia.zwı Sevülttekin 
8 ii /, · r ii K oç ak 

: f)amsıın lltuj f' ll i Baı-km 

Antalya 
BalıkesiT 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Çorııh 
Elazığ 
Er-zıırıını 
Gazi Anteb 
Giinıüsane 
!stanbul 

CPlal M P·nyiliuörü 
Cc1nal E::;ene ·ı· 

H acim Çanldı 
!b rcılıinı Çolak 
Salih Bozok 
Ası .·;? Us 
Ahnıecl Saffet Ohkay [ * ] 
.A.ziz A 1,'1/ ii.rcl,· 
A 7 i K ı l ·1 ~· 
H asan Fehmi Ataç 
Dr. Tıı,rjınaril H. 

3

Ş. Erel 

Kars 
K ı ·ı·şehi·r 
Manisa 
JJ!araş 
JJ!uğla 
Sin o b 
'Pekirdağ 
Tol-;:acl 
Urfa 
Yazgad 
Kocaeli 

H Ü::;'re·v K1,zılcloğan 

Lütfi J1!I üfid Ozdeş 
Kazım Nanı1: Dıını 
Hasan Reşid Tankııt 
Nııri T una [**] 
CvedPt K er1·m lncedayı 
Rahmi Apak 
Hii.snii Konay 
Gl. Alınıel Yazgan 
e Plô l .. t ra-t 
N edirn Bozatık [ *** ] 

Encümcıı, 39 (35 la.yiha, 1 teklif , 0 tezkere) i~in ;)(j sını inta ı; etıni~ ve geriye kalan (3) iş gelecek 
içtimaa :kalmıştır. 

No. Bulasası 

LAYlHlA!LAR 

1/ 654 Milli Müdafaa vekaleti hava müsteşarlığı hesabına 

Almanyada makine mühendisliğ·i tahsilinde bulunan 
Teğmen Fuad Hwl.,kının 863 sayılr kanunun ıo mu 
maddesinden hariç tutularak hem nasııblı teğmenlerJ. • 

Muamelesi 

biı-iikte yüzbaşılığa ıterfii hakkında Bu husustaki mazıbata ı - XII - ı937 

tarihinde kabul edilmişıtİir . 

ı;8ı6 Fabrika mesleki kursları haıkkında 17 - VI - ı938 tarihinde 3457 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi~tir. 

[*] r ej'atı, 24 - V -1938 t(ırihinde Urnurni he ye te (LI'Zedilmi~tir. 

[**] 1'atil esnas·ında vefat etmiştiı·. 

[*'i.'*] Vefatı, 17 - Xl -1937 taı·ihinde Umumi heyete arzedilmiştir . 
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No. Bulasası Muamelesi 

1/881 Askeri memurlar kanununa bazı maddeler ilavesine 
ve 2505 sayılr kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin ilga-
sma dair g - XII - 1937 tarihinde 3280 su.yılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/882 Askeri memurlar kanununun 6 ncı maddesin in dcğiı;ı-

ıtirilmesine dair 8 - XII - 1937 tarilı ·iıırle 3275 sayılı 
kaının olarak kabul edilmiştir. 

1/883 !htiyat e;abitleri ve ihtiyat askeri memurlan kann
nunun 3 ncü maddesine bir fıkra ilavesine dair olaıı 

1976 sayılr kanunun değiştirilmesi hakkında 20- XII - Hl37 tarihindl' 328~ sayı lı 

lwnun olarak kabul edilmiştir. 

1/884 6 mayıs 1935 tarih ve 2702 sayılr kanunda bazı tasilih-
ler yapılması hakkında 8 - XII - 1937 tari~ıi.ııdu 3278 s u.vılı 

ıkanunolarak kabul ed ilmiştir. 

1/902 

1/908 

J/ 909 

Emirher ve seis erleri hakkındaki 1600 sayılı kanuna 
ek kanun layihası 
Askeri tayinat ve yem kaııuııuııa ek kanuıı li\yiahsı 

Heyeti mahsusalaren aleyhleriııe vel'iliiJ k~' ııdilerine 

tebliğ edilmeyen kararlara karşı alukalıların itimz 
edebilmeleri hakkında 

1/910 Tunceli vilayeti hakkında olnlı ta nüfus ve asket·lik 
kanuniarına göre kendilerine verilmesi Etzrıngelen 
bazı cezaların affinc ve nüfus yazımı ile asker·lik iş
lerine dair olan 2887 sayılı kamuıa bir madde ilavesi 
ve 1,3 ve 4 ncü maddelerinin tadili hakkrnda 

J/928 Türkiye ile İran arasmdaki huduel hattıımı tashihine 
müteallik anlaşmanın tasdiluna dair 

1j957 İskau kanununa ek kanun layihası 

1/959 Subaylar heyetine mahsus terfi kaııunnnnn bazı 

macidel erini değişti l'Cil 2900 sayılı katınnun ] nci 
maddesinin değiştirilmesiııe dair 

1/979 Ordu subaylar heyetinin terfilerine ai cl 2162 sayılı 

kanunun 3 ncü ınaddeı:>inin (B) frluasma ek kanun 

Eneümendedir. 
14 - I - 1938 taühindc 3310 sayılı 

kanun olarak kabul ed ilmi ~tir. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3f 27 sa~r ılr 

kanunla Li rJı • <;>1iri lercık kabul edil
miştir. 

14 - I - 193 ta rhhi ııde 3323 Sö yılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

17 - I - 1938 tarihinde 3332 sayılı 
kanun olarak kabul edilmistir 
25 - IV - 1938 tarihinde 3370 ve 3371 
sayılı kanun olarak kabul ed i lmişıt~ .r. 

23 - III - 193S tal'ihiııde 3342 say ılı · 
kanun olaıoak kabul edilmiştir. 

layihası 15 - IV - 1938 tarihimk 3365 sayı lı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

lj9HH Askeri hastaneler için yetiştirilecek 
hemşireler hakkında. 

hastabakıcı 

1/989 Devlet memmları aylıklarmm tevhid ve teadülüne 
dair olan 1452 sayılı kanuna bağlı cetv.elin Milli 
Müdafaa vekilieti kısmına askeri hastabakıcı hem-

10 - VI - 1938 tarihinde 3438 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişıtir. 
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No. Hulasası 

şirelerin ilavesi hakkmcla 

J/ 1 01 G Subay rüthe isimlerinde bazı değ·işiklik yaprlm:ı sına 

Maumelesi 

22 - VI - 1938 tarihinde 3475 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

dair 16 - V - 1938 tarihinde 3387 sayı lı 

kamm olarak kabul edilmiştir. 

] / 1 023 Askeri ceza kanununun 2034 sayılr kanunun 8 nci 
nıadclesile cleğ·iştiril en 154 ncü maddesine hiı· fıkra 

iHivesi hakkında 

1/ 103!1 Ordudan çıkarılan 12 y:ışmclan yukarı hayv:ınlarm 

28 - VI - 1938 tarihinele 3514 sııyrlr 
kanun olarak kabul edilmi ştir. 

köylü ve yetiştirioiye satrl m:ısr haklnncl:ı 2 - VI - 1938 taı·iılıindr Bütçe eıı 

cümcninc. 

]/1039 Türk- Yunan dostluk, bitaraflık , uzlaşma vr hakem 
muahedenanıesi ile samimi anlaşma misaknın mun
zam muaheclenameniıı tasclikr hakkında 

1/1040 Milli Müdafaa i<lıti yaçları için t:ıahhüdc g ir işi lmesi 

1 - VI - 1938 tarihinde 3422 sa?ılr 

kanun olarak kabul edilımi ştir . 

ha.klunda 20 - V - 1938 tariılıinde 3395 sayılr 

kanUıll olarak kabul eclilmiı:.-tir. 
1/1045 Askeri fabrikalar tck:ıüd ve mmıvenct sand rğ·ı 

hakkında 14 - VI - 1938 tarihinele BütGe rn
cümenine. 

1/1046 Askeri ve mülki telmüd kanununun 14 ncü madde· 
sinin son fıkrasının tadi li hnkkrncla 

l /1047 Asker! memurlar hakkındaki 1455 sayılı k:ınunun · 
5 nci madclesile zeyli ni n değiştirilmesine ve bu ka
nuna iki nıuvnkkat nı:ıd(1e eklennıesine d:ıir olan 
3128 sayılr kanunun ikin ci maddes inin tacl ili hak-

2 - VI - 1938 tar·ihinclc Bütçr cn
cümenine. 

lunda 8 - VI - 1938 tarihinde 3428 sayılr 

1/ 10GG Ha Ya sa ldrrma ların :ı knı ·şr pnRif kol'umn ha kkrnd;ı 

1/ 1069 OrJu :ı:abitan heyetin e malısus terf i kanunuının 14 
ncü maddesil e bu kanunun l.J.!)-l: sayılı kanunla tadil 
edilen 10 ncu ve 16 ncı nıneldel e rinin d eğ i ştirilme

sine dair olan 216~ sayılr kaıınnnn 1 ııri maddesinin 

kanun olarak kabul edilmif?'tir. 

27 - VI - 1938 tal'ihinclc 3G02 ~ayı lt 

kanun olarak kabııl eJilmiştiı·. 

tadi li hakkında 10 - VI - 1938 tarihindre 3436 s:ıyılr 
kanun olarak kabul edi1mişt i ır. 

1/ 1071 A~keri memurlar lıaklnnclaki kanuna bir madde ilc 
bir muvakkat ınadde ekl enın cs ine dair 

1/ 1072 1455 sayılr kanunun bazı maddelerile hu kanunun 
2 nci maddesini tadil eden 1637 sayılr kanunun bi
rinci maddesini muaddil ~016 numaralı kanunun 
ikiıı ri maddesinin dcğ·iştirilmesi hakkında 

1/ 1073 Ordu zalıitaıı heyetine mahsus terfi kanununun 2 ncı 

13 - VI - 1938 tarilıi.nde 3438 sayrl r 
kanun olarak kabul c uil111i~tiı·. 

13 - VI - 1938 tarihindr 3439 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. İlul8sası 

ve 9 ncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

1/ 1080 Orman koruma teşkilatı kanununun 14 ncü madde~i-

Muamelesi 

13 - VI - 1938 tarihinde 3440 sayılı 
kanun olarak kabul edilımiştir. 

nin değiştirilmesi hakkında 24 - VI - 1938 tarihinde 3490 sayı! : 

imnun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 1081 Türkiye Cümhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cümhn

riyetlcri İttihadı arasında hudud hadise Ye ihtilaf
larrum sureti tetkik ve halline müteallik mukavele
namenin tasdikına dair 

1/ 1092 Askeri ceza kanununun 3~ nrn maddesinin değiştiril
mesi hakkmda 

1/ 1098 Hava smıfı mensuhlarrna veri lecek zamlar ve tuz
minler hakk:mda 

1/ 1106 Denizaltı sınıfı mensublarm::ı veri lccek zamlar ve 
tazminler haklanda 

1/ 1117 İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanu-

20 - VI - 1!!38 tarihinde 3·:1:71 sayılı 
kanu11 olarak kabul edilmiştir. 

28 - VI - 1938 1ıariıhinde 3514 S'(plr 
!kanunla birleştirilerek kabul ooi!
miştir. 

24 - VI - 1938 tariılıinde 3485 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3481) sqyılı 

·kanun olarak kabul edilmiştir. 

nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Encümendedir, 

TEKLİF 

2/ 65 Diyarbakır (G eneral Kiazım Sevüktekin ve Erzurum 
Şükrü Koçak) - Milll Müdafaa veka1etinde (Zat iş

leri son tedkik mercii cncümeni) teşkili haklundaki 
2!ı 15 :-;ay ılı kanumın değiştirilmesine dair 

TEZKERELER 

3/ 507 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 53 ncü maddesi
nin tadiline ve mezkfır kanuna bir muvakkat mad
de ilavesine dair olan 2071 sayılı kanunun 2 nci mad-

30 - V - 1938 tarihinde 3410 V'J 34-U 
sayılı kannın olarak kabul e:iö 1 mi ştir. 

desinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 23 - V - 1938 tarihinde Mali~·ı} cn
cümenine. 

3/514 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 25 nci maddesi
ne istinaden tekaüd maaşları birinci derece üzerin
den tadil edilen mütekaidlerden malul olanların ay
rıca bu kanunun 30 ncu maddesinden istifade edip 
etmeyeceklerinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 8 - VI - 1938 tarihinde lVh!iyc cn

cümenine. 
3/ 524 Ordu, deniz ve jandarma subaylarile memurini hak

lundaki 912 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin tefsi
rine dair Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 
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N AFlA ENCÜMENİ 

Re is 
M. M. 
Ka. 

: E ·rzincan 
Kayse1·i 
Jlfan·isrı 

Azi.z üam i h il ter 
Ahm ed H ilm i 1\.alaç 
Osman Er·çi11 

lfyon K. 
_:lfyon K. 
Ankara 
Elazığ 
Eskişehir 
Eskisekir 
rçel ' 
rÇel 
tzmir 

( 'emaJ Akçın 
M flH·w·c Gö11enç 
B'şr-ef D em i1·el 
Fuad Zi.IJa Çiyiltf'pf' 
Ahmed Ozrlem i1· 
Osman Işın 
Fikti llfııtlıı 
Hakl-ı·ı üayifam 
8 a ~' etti 11 B pikm rn 

Isparta 
Kars 
Kastam onu 
Kastamonıı 
Malatya 
?'{i,ijile 
Samsun 
Tokad 

Iliisnii Özclam a1' 
Baha Ön,r;ö1·en 
Sami E1··kman 
V el cd İ zburlak 
Vas1f (!ınay 
Halid JV!eng·i 
Dr·. A.s'1'm S1'rel 
Gl . 81tl-.·1 Üke 

Encümen, 26 (24 l ayilıa, 2 tezhrr) işin 25 ni inta ~ ctnıi'? ve geriye kalan ı iş gelecek içtimaa 
kalmıştır. 

No. Bulasası 

ı;so5 Mahrukat kanunu layihası 

ı;8ıO İzmir vilayeti dahilindeki turistik yollarm inşası, 
kaplrcalarla pHi.jlarda asri tesisat vücncle get irilnı es[ 

Ma um e lesi 

22 - VI - ı938 tarihinde 3473 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında ı - VI - ı938 tarihinde Hükl'mı~'.; ta
rafından geri alrnJtlliŞtır. 

ı;9ı5 Vazife esnasrnda şehid olan Pilot Ekrem ve Makinist 
Saminin kanuni mirasçılarına verilecek tazminat 
hakkında ı2 - I - ı938 tanihinde 3309 sayilr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı/922 Devlet demiryollarının ihtiyacı olan muharrik ve 
müteharrik edevatrn siparişi için ı6 milyon liraya 
kadar taahhüd yapılmasına dair olan 3247 sayılr ka . 
nunun birinci maddesini değiştiren kanun layihası 14 - I - ı938 tar~hindc 33ı9 s.'l.yılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı/933 İstanbul Tramvay şirketinden alınan paralarm İstan
bul şehri imarrna tahsisine dair 

l / 946 Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nei 
maddesini değiştiren ı366 sayılı kanuna ek kanun 
layihası 

1/ 947 Demiryollarile eşya nakliyatımı nıüteallik beyııelmi-

17 - I - ı938 tariılıinde 3333 sa.rıl~ 

kanun olarak kabul edilmiştir. , 

Reddi hakkındaki Büıtçe eneümeni 
mazbaıtası 3 - VI - ı938 tarihinlle 
kaıbul edilmiştiır. 



No. 
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Bulasası 

lel mukavelenameye istinaden teşekkül eden heyefle 
beynelmilel nakliyat komitesi tarafından ittihaz 
olunacak kararların meriyet sureti hakkında 

1/954 Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim su şirket i imti
yazile tesisatının satnı alınmasına dair olan mukave-

Maumeiesi 

30 - III - 1938 tarihinde 334 7 sayrlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

lenin tasdikr hakkında ll - IV - 1938 .tarihinde 3359 sayılr 
kanun olarak kabul edi:Lmiştir. 

1/976 İzmir telefon tesisatının satın alınmasına dair Hü
kumetle şirket arasında akdedilen mukavelenin tas-
dikr hakkında 25 - IV - 1938 ta'rihinde 3375 sayrlr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 1020 Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 lira tahsisi 
ve bunun için gelecek senelere geçici taahhüd icrn 
sına mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132 sayılı ka
nuna ek kanun layihasr 

1/1024 Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilfıtr hıı k-

22 - VI - 1938 tarihinde 3483 sayılı 

kanun olarak kabul edi:Lmiştir. 

kında 3 - VI - 1938 tariılıinde 3424 sayıli 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/1028 Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilat ve vazifele -
rine dair olan 2822 sayılr kanuna ek kanun lUyihası 6 - VI - 1938 tariılıinde 3426 sayrlr 

1/ 1041 Mühen'CHs ve mimarirk hakkında 

1/ 1042 Yüksek mühendis ve telmik okulları mezımlarmın 

kanun olarak kabul edi1miştir. 
17 - VI - 1938 tarihinde 3458 sayrlr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

mecburi hizmetlerine dair 20 - VI - 1938 tariliinde 3467 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 1068 İzmir telefon tesisatının tesellüm vr i şl rtm c muam e

lelerine dair 

1/ 1074 Devlet dem~ryoLları ve limanları işletme idaresi he
sablarrnda kayidli. 1929 yılı sonuna kadar olan mua
melattan doğan ıbir kısım borçlarm ne surct.lc terkin 

24 - VI - 1938 tariılıinde 3488 sayrJı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

edileceğine dair 3 - VI - 1938 tarihinde Büıtçc çn
cümenine. 

1/ 1079 Devlet demiryolları ve limanları işletme idaresinden 
ayrılarak Nafra vekaletine bağ·l arian inşaat dairesinin 
bu ayrılmadan doğan vziyctinin tesbiti hakkında 

1/ 1091 Adli evrakın posta, telgraf ve telefon idaresi vasıta
sile tebliğine dair 

1/ 1096 Devlet demiryolları ve limanları teşkilat ve vazaifine 
dair olan 1042 sayılı kanunun 32 nci maddesinin ta
dili hakkında 

1/ 1103 Nafıa vekaletinin teşkilat ve va"zifelerine dair olan 

24 - VI - 1938 tarihinde 3487 sayrlT 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - VI - 1938 tarihinde Adliyc rn
cüımenine. 

22 - VI - 1938 tarihinde 3474 sayılı 
kanun O~[trak kahul wilmiş~~ r. 



-239-

No. Bulasası 

J 2443 sayılr kanuna ek kanun layİlıası 

1/ 1108 1staııbul elektrik şirketi imtiyazilc tesisatının satın 

Maumelesi 

22 - VI - 1938 tarihinde 3476 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

alınmasına dair olan mukavelenin tasdikı ihakkmda 22 - VI - 1938 tarihinde 3480 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişt: r. 

1/ 1109 1sümıbul elek"i:rik işleri umum müdürlüğü teşilat ve 
işletmesi hakkında 22 - VI - 1938 tarihinde 3481 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 1116 Devlet demiryoll an ve limanlan idaresi memurlan 

tckaücl sandığı h akkıııuaki 2454 ve 2904 sayılr ka
nunlanı bazı ımıeldel er elelenınesine ve bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair 

1/ 1127 Ziraat vekiil 'tine bağlı bulunan Konya ovası sulama 
iclaresi'llin Nafıa vekiHctine devri hakkında 

TEZKERE'LER 

3/ 178 Ziraat bankasmın göııd erceeği Hazine par.a larrndan 
posta ücreti alrnrb almmayacağınrn t efsiri hakkında 

24 - VI - 1938 tarihinele Maliye en
cümıenine. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3538 sayılı 
kanun ola'rwk kabul edilmiştir. 

Bşıvekal et te~keresi EncümeııJ~~:r. 

3/ 444 Hizmetten ayrılan Nafıa .memur ve ınüstahdemlerinin 

yllipamayacakları işler Jı akkrndaki 2428 sayılr kanunda 
yazılı « İ.mtiyazlr şirketler » tabirinin tcfsirinc dair 
Başvekalet tezkoresi 17 - I - 1938 tariılünde 3328 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

An/..;wra 
BalıkesiT 
Bayazıd 
Bıwsa 
Çankın 
Çankın 
(,;'o ·rıım 
Denizli 
KayseTi 

S. İ. M. ENCÜMENİ . 

R e is 
M. JJJ. 
Ka. 

: 1'-' rz ll n ını 
Bw·sa 

/Jr . . A hıned Fikri 'Pzıze r 
Tir. Rr'fik Giiran 

: Edinıe Dr. F at ma M e mik 

Dr. 'Paptas Konya 
Dr. Hu:san Vasıf fiomy·iire/,: K ütahya 
Dr. Hiisamdtiıı K wral [ * ] lllalatya 
D 1·. fiacli Komık Mardin 
Fazıl N a.zmi 0'1"7-.;iin N i_ijele 
Hatice Ozqener Niğde 
Dr. llftıstafa Cantel..;in [ * ] O'tdıı 
D1·. Hamıdi B erkman Sinob 
Salih Ttı'fgay 

Dr. (J:s ·ınan Şevki Uluda.ğ 
Dr. Şakir Alımeel Ectiz 
Dr. H-ilmi Oytaç 
D'r. Rıza L event 
Alımeel V efı"J.c Ulııçay 
Dr. AlFravaya 
Dr. Ziya N ak i Y altınm 
H üsamettin O kan 

['''] 13 - XII -1937 tarihli 15 nci inikadd(ı seçilmişle rdir. 
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Encümen, ıo (8 layiha, ı teklif, 1 tezkere ) işin hepsini iııtaç etmiştir. 

No. Hulasası 

LAYİHALAI{ 

l/8ı6 Fabrika mesleki kursları hakkında 

ı/975 

1/987 

ı/988 

ı;'99ı 

! spençiyari ve tıbbi ınüstahzarlar kaııununun ıs nci 
maddesinin değiştirilmesine ve mezkür kanunun 1 G 
ncı maddesini değiştiren 3304 sayılı kanun ile ı 7 nci 
maddesinin kaldrrrlmasma dair 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti teşkilat \· e ııı e

ınuriıı kanununa ek kanun layihasr 

Askeri hastaneler için yetiştirilecek hastabakıcı hem
şireler hakkrnda 

Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı 

hakkrndaki ı nı sayılı kanuna ek kanun layihası 

ı;ıo3ı YugoslaYya Hükümetinden alman tuzminatın Kızıl

ay cemiyetine verilmesine dair 

ı;ı115 Beynelnıilel sıhhi mukavelenamenin tasdikı hakkında 
ı/1120 Sıhhat patentaları üzerlerine yapılan konsolosluk vi

zclerini kaldıran beynelınilel İtilafnameye iltihakıımz 

hakkında 

TEKIJİF' 

2/ 52 l\fanisa (Merhum Sabri Toprak) - Yabancı memle
ketlerden gelecek Türk olmayan yabancı göçmenler 
hakkında 

TEZKgıu.~ 

3/ 510 l\fuhadil, ı:nıyriınulıadil, mulıa('ir ve saireye kanunia
rına tevfikan tefi'iz veya adiyen tahsis olunan ga.v
riınenkul emvalin tapuya raptına dair olan ı33ı sa 
yılı kanunun 9 ncu maddesinin tefsiri hakkında Baş-

lVIaumelesi 

ı 7 - VI - ı938 tarihinde 3457 sayılr 
kanun olarak kabul e~ilmiştir. 

25 - V - ı938 tarihinde 3402 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - V - ı938 tarihinde 3380 sayılı 

kanun olarak kabul edi1ıniştir. 

ıo - VI - ı938 tarihiınde 3433 sayılr 

kanuın olarak kabul ediLmiştir . 

ıo - VI - ı938 tarihinde Maliye en
cümenine. 

6 - VI - ı938 tarihinde 342:7 sayılı 

kamm olarak kabul edilmiştir. 
29 - VI - ı938 tarihinde Ruız.narney·c . 

29 - VI -1938 tarihinde Huzııamcy•e . 

Bu husustaki Hariciyc cncüm~ni 

mazbatası ı - VI - ı938 tariihi·ndc 
kabul edilmiştir. 

vekalet tezkeresi ı5 - VI - ı938 taı~ihinde Maliye eıı
cümenine. 
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T. E. ENCtl'MENt 

Re is 
111. M. 
Ka. 

: Sıvas 
: Manisa 

Tokad 

Ş emsettin Günaltay 
Kenan Orer . . Resai Erişken 

Aydın 
Bursa 
Çoruh 
Eskişehir 
i stanbul 
i zmir 
Kars 
Kastamonu 
Kırklareli 

Tahst:n San 
Asaf Doras 
Fııad Bıılca 
Yu.suf Ziya Öze1· 
Dr. R efik Saydam 
llfahmıtil Esad Bozkıırd 
Jlf enud N afiz Sirel 
D1·. T evfik Aslan 
D·r. Fııad U·may 

Konya 
Kütahya 
K iitahya 
"JJ!alatya 
"JJJant"sa 
llfıığla 

S eyhan 
Urfa 

(}l. Alı" Fııad Gebesoy 
Jlfuhlis E1·kmen 
R eceb Pelı:eT 
1 snıet 1nönii 
Sabri Top1 ·ak [*] 
Yunus Naili 
AU 111 ünif Y e,ğena 
jJt[ em ed Emin Y ıırdakul 

Encümen, 4 (1 Hiyiha, 3 teklif ) işin 3 nü intaç etmiş \'e geriye kalan 1 iş gelecek içtimaa kalmrştır. 

No. Hulasası 

LAYİRA 

1/94 7 Demiryolları ile eşya nakliyatma müteallik beynel
milel mukavelenameye istinaden teşekkül eden he
yetle beynelmilel nakliyat komitesi tarafmdan itti
haz olunacak kararlarm meriyet sureti hakkmda 

2/ 34 

2/59 

2/ 60 

TEKLİFLER 

Afyon Karahisar (Berç Türker) - Kanunlarm iHln 
şekline dair 
İzmir (Celal Bayar ve 152 arkadaşı) - Teşkilatı esa
siye kanununun 44, 47, 48, 49, 50 ve 61 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında 

İzmir (Celal Bayar ve 18 arkadaşı) - Devlet daire
lerinin vekaletlere tefrikı ve siyasi müsteşarlarm va
zifeleri haklundaki kanunun tadiline dair 

Muamelesi 

30 - III - 1938 tarihinde 3347 sayılı 
kanun olarak kalbul edilmiştir. 

Encümendedir. 

29 - XI - 1937 tarihinde 3272 sayrlı 
kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

29 - XI - 1937 tariılıinde 3271 sayılı 
~anun olarak kabul edilmiştir. 

[*] Vefatı, 2- III -1938 tm·ihinde Umumi heyete arzedı'lmiştir. 
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ZİRAAT ENCUMENİ 

R eis 
M. M. 
Ka. 

: Edirne 
: Manisa 
: Bolu 

Fa,ik Kaltakkıran 
Yaşar Ozey 
1 smail fi.akkı U zrnay 

Ankara 
Ankara 
Balıkesir 
Bolu 
Bolu 
Bıırsa 
Çorıım 
Denizli 
Denizli 
Kastarnonu 
Kastarnonu 

Hatı Çırpan 
Müşfüc Ayaşlı 
Rahmi S elçıık 
Af itat Dağdemir 
Şükrü Giilez 
Ş ek ibe 1nsel 
A.li Rıza Ozenç 
Emin Aslan Tokad 
Y u,sııf Başka,ya 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan [*] 

Kırklareli 
Kırşehir 
Konya 
Konya 
Manisa 
Ma1·aş 
S eyhan 
S eyhan 
Seyhan 
Sıvas 
Yazgad 

Ziihtü Akın 
Ali Rıza Esen 
C ernal T ekin 
:Mustafa Eken 
Kani Karaosman 
Nuri Ural 
Damar Arıkoğlu 
OIJ'Iıe'l· Biçer · 
T evfik Tarman 
1 smail M em ed U ğur 
Orner Evci 

Encümen, ıo (9 layihıa, ı ;teııkere) ~in 8 ni intaç etmiş :ve geriye kalan 2 iş gelecek içtimaa kalımıştır. 

No. MU&melesi 

LAY.İHALAR 

lj808 ·Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının aşılanması 

ve zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hakkında Eİıcü.menddir 
l/9ı6 Ziraat vekaleti vazife ve teşkilat kanununa ek kamm 

layihası ı 7 - I - 1938 tarihinde 3326 sayılı 
kıanun olarak kabul edilmiştir. 

1/923 Devlet ziraat işletmeLeri kurumu teşkiline dair 7 - I ~ ı938 tarihi'nde 3308 say;rlı 

kanun olarak kwbul edilmiştir. 
ı;ı035 Ordudan çıkarılacak ı2 yaşından yukarı hayvanlarm 

köylü ve yetiştiriciye satılması hakkında 17 - V - ı938 tarihinde Milli Miüda
faa encümenine. 

ljı038 Toprak m~hsulleri ofisi kanunu layihası 24 - ·vi - 1938 tariılıinde 349ı sayılı 
kanun olarak kalbul edilmiştir. 

ı;ıo77 Orman umum müdürlüğü teşkilatı hakkındaki 3204 
sayılı kanuna ek kanun layihası ı3 - VI - 1938 tariılıinde 3445 sızyılı 

kanun olaraJr kalbul edilmiştir. 
ı;ı078 Ziı·aat vekaleti ~azife ve teşkilatı hakkındaki 3203 

sayılı kanuna ek kanun layihası 

1/1080 Orman koruma teşkilat kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında 

ı;ıo94 Çiftçi mallarının korunması Jıakkmda 

[*] 13- XII -1937 tarihli 15 nci inikadda seçilmiştir. 

ı3 - VI - 1938 tarihinde 3446 sayılı 
kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

24 - VI - ı938 tariıhinde 3490 say;rlı 

kanun olar·alr kaıbul edilmiştir. 
Enciimendcillr. 



No. 

3/119 

-Ma-
HulA.ı!MI· 

'I\EZKiERE 

Ziraat barukası kanunruınun 25 ve zirai ikıredi ıkoope
ratifler.i kanununun 10 ncu maddelerinin icra ve 
iflas kanununun 47 nci maddesile ilga edilmiş olub 
olmadığının tayini hakkında Başvekalet tezkeresi 

Muamelesi 

Bu h.u.susıtaıki Adliye encümıeni maz
batası ll - IV - 1938 tariılıinde kabul 
edilmiştir. 

2 - Muhtelit ve Muvakkat encümenler 

[ Adiiye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen] 

Encüıneıı, 3 (1 layiha, 1 teklif, 1 tezkere) işin 2 sini intaç etmiş ve ger iye kalan 1 iş gelecek içti
maa kalmıştır. 

LAYİHA 

1/1119 Matbuat kanununun bazı maddelerinin değiştirilme-
si: hakkında 28 - VI - 1938 tarihiın.de 3518 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

TEKLİF 

2/42 Giresun (Hakkı Tarık Us) - Matbuat kanununda de
ğişiklik yapılmasma dair 

TEZKERE 

3/53 İtalyan tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya istik
lal mahkemesi: kararile ailesile birlikte milli lıudud 
dışına çıkarılan Suad Remzinin Türk vatandaşlığı
na kabulünün muvafrk olup olmayacağma dair bir 

28 - VI - 1938 tarihinde sahiıbi ta
rafından geri alınırı.ışıtır . 

karar verilmesi hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 
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[Adliye ve Teşkil&itı esasiye enciimenleinden mürekkeb MuJ;ı:telit encümen] 

Encümene havale dilen 14 tezkerenin 8 i intaç edilnllş ve geriye kalan 6 sı gelecek içtimaa kal
;ınıştır. 

No. Muamelesi 

TEZEEREL :aR 

3/198 Edirne mebusu Şeref Aykutun teşrii masuniyetinin 
!kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 14 - I - 1938 tarithinde 1026 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/264 Çoruh mebusu 'Asım Us ve Giresun mebusu Haıkk.ı 

Tarık Usun teşrii ınasuniyetlerinin kaldırılması hak-
kında Başvekalet tezlteresi Encüınendedi.T. 

3/321 Çoruh ımebusu AsımUsun teşri'i masuniyetinin kaldı-
rılması hakkında Başvekalet tezkeresi En·;l.imeı.ıdedir. 

3/361 Gazi Anteb ımebusu Remzi Güresin teşrii masuniyeti-
nin !kaldırılması hakkında Başvekalet tezker.esi 14 - I - 1938 t arihinde 1028 sayılı 

karar olarak kabul edilmi~ir. 
3/364 Siird mebusu Mehmed Ali Kordoğlunun teşrii ma

suniyetinin kaldırılmaSI hakkında Başvekalet teZ'ke
resi 

3/367 

3/379 

3/392 

3j393 

3/394 

3/414 

3/421 

Sıvas mebuS'Il N ecımettin Sadakın teşrii masuniyetinin. 
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Mardin ınebusu Hilmi Çoruk ve Kastamonu ınebusu 

Dr. Tevfik Aslanın teşrii masuniyetlerinin kaldırılma

sı hakkında Başvekalet tezkeresi 

Bilecik mebusu İbrahim Çolağın teşrii ımasuniyetinin 
kaldmlması hakkında Başvekalet tezkeresi 

ESkişehir ınebusu Osman Işığın ıteşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Baışvekalet tezkeresi 

Muğla mebusu Yunu.S Nadfıiin teşrii ınasuniyetinin 
kaldırılması il:ı.akkmda Başvekalet tezlteresi 

Çoruıh mebusu Asmı Usun teşrii masuniyetinin 
kal dırılması hakkında Baışvekal et teZlkeresi 
Sıvas ınebusu N ecmel:Jtin Sadakın teşrii masuniyetinin 
kaldırılması ha:kkında Başveldlet tezıkeresi 

3j471 Muğla mebu8u Yunus Nadinin teşrii ınasuniyetinin 

14 - I - 1938 tarihinde 1031 sayılı 

karar olarak ka;bul edilmiştir. 

Encüınendedir. 

14 - I - 1938 tarihinde 1029 sayılı 

karar olarak !kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarilhinde 1025 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tariihinde 1027 sayılı 
ıkarar olarak kabul edilmiştir. 

14 - I - 1938 tarihinde 1030 sayılr 

ıkar ar olarak !kabul edilmiştir. 

Encüınendedir. 

14 - I - 1938 tarihinde 1032 sayılr 
karar olarak kaıbul edilmi~ir. 

kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 
3/512 İçel mebusu Ferid Celal Güvenin teşrii masuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi Enciimendedir. 
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[Bütçe, nahiliye ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhteliıt enciimen] 

Encümene havale edilen 1 layiha intaç edilmiştir. 

No. 

LAYİRA 

1/1122 Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve belediyelerce 
almmakta olan damga, tayyare ve belediye resimle
rile Darülaceze hissesinin mikdarma ve sureti istifa
sına dair 

Muamelesi 

29 - VI - 1938 tarihinde 3539 sayıli 
kanun ola'rak kabul edilmiştir. 

[Bütçe, İktısad ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen] 

Encümene havale edilen 3 layiha intaç edilmiştir . . 

LAYİRALAR 

1/1128 Bazı maddelerden istihlak vergisi alınması hakkında
ki kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair 

1/1129 Muamele vergisi kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirihnesi hakkında 

1/1130 Teşvikr sanayi kanununa müzeyyel 2261 sayılı kanu
nun değiştirilmesine dair 

29 - VI - 1938 tarihind13 3536 sayıli 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tariılıinde 3535 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3537 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen] 

Encümene havale edilen 2 layiha intaç edilmiştir. 

L.!Y1IMLAR 

1/ 1111 Gayrimübadil istihkaklarının tasfiyesine dair 

1/ 1112 Hazinenin 25 -III - 1931 tarihine kadar taksitle sattı-

28 - VI - 1938 tarihinde 3523 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştiır. 



No. 

ğı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin tahsil 
sureti hakkında 

Muaınel~ 

28 - VI - 1938 tarihinde 3524 sayılı 
kanun olarak kabul edihniştiır. 

[Bütçe, Maliye ve Ziraat encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen] 

Encümene havale eelilen 1 layiha intaç edilmiştir. 

LAYİRA 

1/965 Hayvanlar vergisi hakkındaki 2897 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ba7.I 
hükümler eklenmesine dair 23 - III - 1938 tarihinde 3343 sayılı 

ikanun olarak kabul edilmiştiır. 

[İskan kanunu Muvakkat encümeni] 

(Bütçe, Dahiliye, Hariciye, İktısad, 1faliye, Milli Mücla:faa ve Sıhhat ve içtimai muavenet 
encümenlerinden seçilen 3 er üyeden mürekkeb) 

Çoruh 
Çoruli 
Gümüşane 
!çel 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Kütahya 
!Jfalatya 

R'eis 
M. M. 
Ka. 

: Tokad 
: Gazi Anteb 
: Mardin 

Atıf Tüzii1ı. 
!lyas Sami Muş, 
Dwrak S'akarya 
Emin 1 nankur 
Ol. ~Muhittin Akyiiz 
Şer·if !lden 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
M'eJ?ıed S om er· 
M ııttalib Ö k er 

Galib Pekel 
B ekir Kaleli 
D1·. Rıza Levent 

Mardin 
Muğla 
Muş 
Si no b 
Tokad 
Tokad 
Ur.fa 
Zongııldak 
Zonguldak 

Osman. Dinçer 
Nuri Tuna · 
Şevki ÇiZoğlu 
Dr. Hüsamettin Okan 
Hüsnü Konay 
Nazım Poroy 
Gl. Ahmed Yazgan 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karaba.cak 

Encümene havale eelilen 1 layiha intaç edilmiştir. 

LAYİ IM: 

1/957 İskan kanununa ek kanun l ayihası 25 - IV - 1938 tarihinele 3370 ve 3371 
sayılı kanun olarak kabul edil.ıniştir. 



- 11'1-
[tş ·kanunu ~Muvakkat encümeni] 

(V ekaletlerle karşılıklı enciimen:lerle Bütçe encümeninden seçilen 3 er üyeden mürekkeb) 

Afyon K. 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Çorum 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
!çel 
!stanbul 
!zmir 
!zmir 
Kocaeli 

R eis 
11f. M. 
Ka. 

. !zmir 
: Bursa 
: Edirne 

1 zzet Ulvi Ay kııt 
Eş1•ef Demirel 
Tii1"kan Ors 
Nııri Göktepe 
H acim Ç arıklı 
Rahmi S elçuk 
A'tıf Akgü9 
Ali Rıza Ozenç 
II ikmet I şık 
AzizAkyürek 
Fııad Sirmen 
Ahmed Özdemir 
Enıin !nankur 
Salah Cimcoz 
H alil M enteşe 
S adetti n E pikmen 
Ali Dikmen 

Hüsnü Çakır 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Fatma M emik 

Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Niğde 
Samsun 
Samsun 
Si no b 
Sıvas 
Tokad 
Urfa 

!brahı:m Dıblan 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
K azım Gürel 
~M em ed S onıer 
M ııttalib Ö k er 
Dr. Rı.za L event 
Osman Dinçer 
Rı-za Erten 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Ali Tunalı 
Ru.şeni Barkın 
IIıılusi Orııcoğlu 
Mitat Şükrü Bleda 
NazımPoroy 
ıMııhittin Dinçsoy 

Encümene havale edilen 1 layiha intaç edilmiştir. 

No. 

LAYİRA 

1/1118 İş kanununa ek .kanun layihası 

Muamelesi 

28 - VI - 1938 tarihindfl 3516 sayılı 
kanun olarak kabul edilmi~ir. 



Afyon K. 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Bursa 
Ç arı.akkale 
Çorum 
Erzincan 
Erzincan 
!çel 

-248-
[Memurin kanunu Muvakkat encümeni] 

(VekaJetlerle karşılıklı encümenlerden seçilen 2 er üyeden mürekkeb 

Reis 
M. M. 
Ka. 

: Erzurum 
: Mardin 
: Afyon K. 

! zzet Ulvi Aykurd 
Nafiz Aktın 
Ahmed Ulus 
Tevfik Arıcan 
Dr. Galib Kahraman 
Hilmi Ergeneli 
Ali Rıza Ozenç 
Abclülhak Fırat 
Hikmet Işık 
Fikri Mııtlu 

Aziz A ky ür ek 
Edib Ergin 
Cemal Akçın 

!stanbul 
Kastamonu 
Kırşehir 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Niğde 
Samsıın 
Si no b 

A tı.f B ayındır 
Şerif llclen 
Ali Rıza Esen 
Dr. Rıza L event 
Nııri Tuma [*] 
Ahmed V efik Uluçay 
Kamillrdelp 
Ali Tıınalı 
H uUlsi Onıcoğlıı 

Encümen, 4 (3 la.yiha, ı teklif) işin 3 nü intaç etmiş ve geriye kal an ı teklif gelecek içtimaa kal
mıştır. 

No. H ulAsam 

LAYİRALAR 

ı;ıo3 Gümrük ve inhisarlar vekaleti memurları kanunu la
yihası 

ıj738 

ı;9ı8 

Memurin kanununun 84 ve 85 nci maddelerine mü
zeyyel kanun layihasr 

Meınurin kanununa ek kanun layihası 

TEKLİF 

2/45 Tekirdağ ( Faik Öztrak ve 9 arkadaşı) - Mem~rlar 

Maumelesi 

3 - I - 1938 tariliinde H ükfunıet ta
rafmd8.!1 geri alınmıştır. 

9 - III - 1938 tariılıinde 3335 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişti:r. 
29 - XII - ı937 tarihinde 3296 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştill'. 

hakkmda Encümendedir. 

[*] Tatil esnasında vefat etmiştir. 
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[Muvıtkka:t en-eümeırJ 

(Aclliye, Bütçe, :Dahiüye ve ZİTaat enci:imenlermden se~ilen 3 eT üyeden mürekıkeb) 

Reis 
M. M. 
Ka. 

: Tekad 
: Tokad 

Galib Pekel 

: K 1/rklareli 
H iin·em ETgun 
Z iiktii .Akın 

Ankara 
Bolu 
Çorum 
Kastamonu 
Kırşehir 

Mümtaz Ökmen 
Mitat IiağdemiT· 
Eyüb Sab1"i Akgöl 
D·r. Şükrü Ş mıozan 
Ali Rıza Esen 

Muş 
Muş 
Sıvas 
Urfa 

Encümene havale edilen ı teklif intaç edilmiştir. 

No. 

TEKLPF 

2/ 78 Bolu (İsmail Hakkı Uzmay) - Kara avcılığı kam:uıu
na ek kanuıı teklifi 

[Muvakkat encümen] 

Şevki Çiloğou 
ş:ükrü .Atarııan 
Sabiha G-örkey 
Fu,ad Gökbııdak 

Muamelesi 

Encüm.endedir. 

(Adliye, Bütçe, Harici ye, lVIaliye encümcnlcriııdeıı seçilen 2 cr üyeden mürekkeb) 

Balıkesir 
Elazığ 
Kayseri 
Mam~sa 

Reis : 
M. 11J.Ka. : 

Örge Evren 

Seyhan 
Aydın 

Fazıl A(ımed Aykaç 
Raşid Özsoy 
Tahir" H1'tit 

Gl. N a,ci Eldeniz 
A dncın b'lenderes 

Sıvas 
Tokad 

Remzi Çiner 
Kazım Poroy 

Encümeııe havale edilen ı layiha intaç: edilmiştir. 

LAYtHA 

ı;ıo50 Pasaport kanunu la.yihasr 29 - VI - 1938 iarıihinde 3519 sayılı 
kanun olarak kahul edilmiştir. 
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[Muvakkat encümen] 

(Adliye, Bütçe, lktisad ve l\Ialiye encüıneuleriııden seçilen 3 er üyeden uıürekkeb) 

Aydın 
Bursa 
Erzurum 
Gazi Anteb 
!zmir 

Re-is : İzmit· 
J.l.l. NI. : Kocaeli 
Ka. : ".Jlaraş 

Nazıni 'Popcof)l tı 
D1'. Galiu Kalıraınu11 
F tıad S i rm en 
Renızi Gii1·es 
Hiisnii fakır 

Rahm-i Köken 
Salalı Y aTg·ı 
Alaettin :PiTitoğlıı 

İznıir 
Konya 
Maniscı 
'Pmbzon 

K am il ]) u n;u n 
A 7 i Rıza 'l'iirel 
'I' ahi ı· H it it 
Su · ı·ı Da:IJ 

Encümene havale ıedilen layiha intaç edilmiştir. 

No. Hulasası Muamelesi 

LAYİRA 

J/1037 Sermayesinin tanıann Devlet tarafmdan verilmek 
snretile kurulan iktisadi teşekküll erin teşkilatı ilc 
idare ve murakabeleri hakkında 17 - VI - 1938 tarilhindo 3460 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Çonıh 
Kayseri 

[Muvakkat encümen] 

(Adliye ve Dahiliye cncüıueııleriııdcn ;;cc; ile u 0 ~ı· üyrdeıı m iirekkeb) 

Reı·s 

]f. ] f. 

Ka. 

Atıf 'l'iiz ii11 
.Raşid Özsoy 

: Çor·ıım 

Burdur 
Antalya 

İsmail KPIII·al A lpsar 
Halid Onaran 
N nma n Alısoy 

Koccıcli Ragıb Alıccı 

Encümene havale .edilen lfıyiha intaç edilmiştir. 

LAYİRA 

1/1126 Vakıflar kanununun bazı maddelerinin 
mesine dair 

değiştiril-

28 - VI - 1938 tarihinde 3513 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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[Muvakkat encümen] 

(Bütçe, Dahiliye, İktrsad ve lVIaliye encümenlerinden seçilen 3 er üyeden mürekkeb) 

Ço1·uh 
Çorum 
Eskişehir 
Gazi A.nteb 
İ ç;el 

R eis 
JI!I. Jlf. 
K a. 

: Jlluş 
: Bıırdm· 
: Balıkesir 

İlyas Sam·i Mıt,s 
İsmail K emrd ;llpsar 
R mi J/ S a.zalv 
Renız i Gürcs 
Emin İnankıw 

Ş iikrii A. tam an 
H n lı" d Ona1·an 
En ver Adakan 

Kayse'ri 
Jl![ cı1·din 
Samsun 
U1fa 

Faik Baysal 
Osman Dinçe1· 
Ah '1.' un alı 
Belıçrt Güney 

Encüınenc havale edilen layiha intaç edilmiştir. 

No. Hulasasr Muamelesi 

LAYillA 

1j 92G Halk bankası ve halk s:ı ndıklarrıun srrmayel eı·i 

hakkında 17 - I - 1938 tarihinde 3331 sayılr 
kanun olarak kabul ed ilmi:;ıtir . 

[Muvakkat encümen] 

(Bütçe, Dalıiliye, lktrs:ı ı1 , lVfııliyr ve Nafıa cn cünırnl erinclrn seçilrıı :3 er üyeden mürekkeb) 

D iya1·bakı1· 
Diya1·bakı1· 
Gir·esun 
İzmir 
İzmir 
Kastamonu 

R e·is 
Jll. JVJ. 
K a. 

Ilzwi:~~e Öuiz 

: E 1'Zıırtıı?n 
: Bıwd~ur 

: Gazi A nttlJ 

Z iil fii rp iğ reZ 
Muzaffer Kılıç 
K amil Dursım 
Sadettin Epikm en 
Sami Erkman 

Gl. Z eki 8 oydPm i1 · 
H alı: d Ona'ran 
B eki1· Kaleli 

K ı1·klaTel i 
Konya 
Malatya 
M am· sa 
Manisa 
ll![ ıış 

/jcv l.;et Ürliil 
A.hnıed Ham di Dikm en 
Emrıülah Barkan 
Osman Erçin 
rP·ıwg ııd Tiirkoğlıı 

Şevk·i Çiloğlıı 

Enci.imene lıaval e ,edilen 15.yiha intaç edilmiştir. 



-· ~-

LA.Y!HA 

1/1076 İzmir vilayeti turistik yollarının inşası hakkında 

[Muva.kkat encümen] 

:MuameleSi 

22 - VI - 1938 tarihinde 3477 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

(Bütçe, Dahiliye, Maarif, Milli Müdafaa ve Srhhat ve lçtimal muavenet encümenlerin
den seçilen 3 er üyeden mürekkeb) 

Balıkesir 
Bu'rsa 
Edirne 
Erzurum 
E11~zumm 

Kars 

R eis 
M. M. 
Ka. 

: Erzıırum 
: 'Tekirdağ 
: Erz·incan 

Enver Adakan 
Dr. Sadi Konıık 
Dr. Fatma Memik 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgrün 
Ilrüsrev Kızıldoğan 

Aziz Akyiirek 
RahmiApak 
ri ihnet I şık 

Kayseri 
Kiitahya 
Jfaraş 
:Pokad 
'Trabzon 
'Trabzon 

Salih Turgay 
M emed S om m· 
Alaettin Tiritoğlu 
Siireyya Genca 
H amdi tJlkiimen 
S en ı: ha, H ız al 

Encümene havale .,edilen layilıa intaç edilmiştir. 

LAY:tHA 

1/1125 Spor te~l~tı ihakkında 29 - VI - 1938 tariihinde 3530 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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[Muvakkat encümenj 

(Bütçe, Maliye ve Milli Müdafa.:ı encümcnlerinden seı;:ileıı 5 er üyeden mıiirei{keb) 

D·iya1·bakı1· 
Iqel 
i0nıir 
Malatya 
Manisa 
Mattdin 

Reis 
M. M. 
Ka. 

: Uttfa 
Manisa 

: Balıkesi1· 

Hıwiye Oniz 
Emin lnankıw 
Kamil Dıwsıın 
Osman 'Pane1· 
Tahi1· Hitit 
Ali Rıza Ertem 

Gl. Ahmed Yazgan 
Kazını N ami D uru 
Cemal Esener 

Mardin 
Muş 
Sinob 
Sıvas 
'Pokad 
Yozgad 

Osman Dinçe1· 
Şevki ÇiZoğlu 
Cevdet Kerim lncedayı 
Re1nzi Çiner 
Hiisnii Konay 
Süleyman Sın·ı lçöz 

Encüınehe lıavale ,edilen Hlyiha intaç edilmiştir. 

No. Hulasasr Maumelesi 

LAYİRA 

1/1124 Kayseri ve E~ehir tayyare fabrjkalarma mütedavil 
serımaye verilmesi haıkkmda 28 - VI - 1938 tarihinde 3526 say.ıh 

kanun olarak kabul edilmi~ir. 
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[Orman kanunu m uvakkat encümeni] 

(Adiiye, Bütçeı Dahiliye, İJd;isad, ·Maliye, Milli Müdafaa, Ziaat encümenlerinden seçi
len 5 er üyclen mürekkeb) 

Antalya 
Antalya 
Balıkesir 
Bilecik 
Bolu 
Bolıı 
Bolıı 
Bursa 
Çoruh 
Çorıım 
Diyarbakır 
Eskişehir 
Gazi Anteb 
Gümüşane 
Gü1nüşane 
!stanbul 

R eis 
M. M. 
Ka. 

: Kastamonu 
E1·zıwıım 

: Konya 

N'ıırnan Aksoy 
T evfik Ancan 
() emal Esener 
İbrahim Çolak 
İ sma,il H. U zmay 
M it at Dağdem iT 
Şükrü Gülez 
AtıfAkgüç 
Atıf Tüzün 
!smail K. Alpsar 
Huriye Oniz 
EminSazak 
R emzi Gü1·es 
Ali Şevket Onelersev 
Dıırak Sakarya 
Yaşar Yazıcı 

Tahsin Coşkan 
Fuad Sü·men 
Hameli Dikmen 

!zmir 
Kayseri 
Kayseri 
Kütahya 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kocaeli 
Ma,nisa 
Manisa 
llfanisa 
Manisa 
Samsun 
Sıvas 
Van 
Yazgad 
Zongııldak 

B enalAnman 
Nahid K erven 
Reşid Ozsoy 
Memed Somer 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 
lbrahim Dıblan 
Tahir Hitit 
TU'rgııd 'Pii1·koğln 
Nuri Tuna 
Etem Tıınçer 
Rıışeni Barkın 
Rasim Basara 
lb1·a him .A 1·vas 
Celal A1·at 
Rifat Varda1· 

Encümene havale edilen 2 layiha iutaç edilmiştir. 

No. Muamele& 

LAYİRALAR 

1/196 Devlet ormanlarından köylülerin intifa hakkı kanu-
nuna ek kanun layihası 26 -XI - 1937 tarihinele HükUmet ta

rafından geri alınmıştır. 

1/958 Orman kanununa ek kanun layihası 13 - VI - 1938 tarihinde 3444 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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[Vilayetlerin hususi idareleri kanunu layihası Muvakkat encümeni) 

(Dahiliye, İktısad, Maarif, Maliye, Nafıa ve Sıhhat ve içtimai uıuavenet cııcüınenlcriııdcn seçi
len 3 er üyeden mürekkeb) 

Tokad Galib P el-t el R eis 
~f.M. 
Ka. 

: Kayseri 
: T1·abzon 

Alımed Hilmi Kalaç 
S eniha I-Iı .zal 

A._fyon K. 
Aydın 
Balıkesir 
Bıırdur 
Bursa 
Diyarbakır 
E ·rz incan 
!çel 

Cemal Akcın İzmir 
_,_Jdnan Eı~tekin İzmir 
Dr. H asan Vas1f So111yiirclı'Kayseri 
H alicl Onaran Kocaeli 
D1·. Sarli Konuk Konya 
Zülfü '1\ğrel Samsun 
H i km et I şık S anısıın 
Fik1·i ~fııtlıı 

Encümene havale edilen 2 layiha intaç edilmemiştir. 

No. Hulasasr 

LAYİRALAH 

1/ 121 Hususi idarelerle belediyelerde c;: alrşaıt baytariarnı 

Ha::;an Ali Yücel 
Kamü Dur::;nn 
Salih Tm·gay 
İumlıim Dıulaıı 
JTamdi Dikmen 
Ali Tunalı 
Z ühtii Du mkan 

Maumelesi 

tayin, tebdil ve sair muamelelerine dair Encümendedir. 
1/ 129 Vilayetlerin hususi idareleri kanunu layihasr Encümendedir. 

--Ciiı:iilil>-8-<GiiGiii:l-----



3 - Encümenlerin toplanma sayısını gösterir cetvel 

E ncümenler 

Topian
ma sa
yısı E ncümenler 

Daimi encümenler 

Adiiye Encümeni 88 Maarif Encümcni 
Arzuhal » 75 Maliye » 
Bütçe » 95 Meclis hesablamım tedkikı » 
Dahiliye » 69 lVrilli Müdafaa » 
Divanı muhasebat » 48 Nafıa » 
Gümrük ve inhisarlar » 26 Sıhhat ve içtimai muavenet » 
Hariciye » 15 Teşkilatı esasiye » 
İktısad » 54 Ziraat » 
Kütüpane » 3 

Muhtelit ve Muvakkat encümenler 

Ad iiye ve Dahiliye encüınenlerinden mü
rekkeb l\fuhtelit encümen 
Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümenle
rinden mürekkeb Muhtelit encümen 
Bütçe, Dahiliye ve Maliye encümenle
rinden mürekkeb Muhtelit encümen 
Bütçe, İktısad ve Maliye encümenlerin
den mürekkeb Muhtelit encümen 
Bütçe ve Maliye encümenlerinden mü
rekkeb Muhtelit encümen 
Bütçe, Maliye ve Ziraat encümenlerin
den mürekkeb Muhtelit encümen 
İskan kanunu muvakkat encümeni (Büt
çe, Dahiliye, Hariciye, lktısad, Maliye, 
Milli Müdafaa ve Sıhhat ve içtimai mu
avenet encümenlerinden seçilen 3 er üye
den mürekkeb) 
İş kanunu muvakkat encümeni (V eka
letlerle karşılıklı encümenlerle Bütçe 
encümeninden seçilen 3 er üyeden mü
rekkeb 
Memurin kanunu Muvakkat encümeni 
(V ekaletlerle karşılıklı encümenlerden 
seçilen 2 şer üyeden mürekkeb) 
Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, Da
hiliye ve Ziraat encümenlerinden seçi
len 3 er üyeden mürekkeb) 
Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, Ha
riciye ve Maliye encümenlerinden seçi
len 2 şer üyeden mürekkeb) 

2 

ı 

ı 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

ı 

2 

Muvakkat encüınen (Adliye, Bütçe, 
İktısad ve Maliye encümenlerinden se
çilen 3 er üyeden ınürekkeb) 
lVIuYakkat encümen( Adliye ve Dahi
liye encümenlerinden seçilen 3 er 
üyeden ınürekkeb) 
l\'Iuvakkat encümen (Bütçe, Dahiliye, 
İktısad ve Maliye encümenlerinden 
ııeçilen 3 er üyeden mürekkeb) 
Muvakkat encümen (Bütçe, Dahiliye, 
lktrsad, Maliye ve Nafra encümenle
rinden seçilen 3 er üyeden ınürekkeb) 
Muvakkat encüınen (Bütçe, Dahiliye, 
Maarif, Milli Müdafaa ve Sıhhat ve 
içtimai muavenet encümenlerinden 
seçilen 3 er üyeden ınürekkeb) 
Muvakkat encüınen (Bütçe, Maliye 
ve lVIilll Müdafaa encümenlerinden 
seçilen 5 er üyeden mürekkeb) 
Orman kanunu Muvakkat encüıneni 
(Adliye, Bütçe, Dahiliye, İktısad, Ma
liye, lVIilll Müdafaa ve Ziraat encü
menlerinden seçilen 5 er üyeden mü
rekkeb) 
Vilayetlerin hususi idareleri kanunu 
layihasr Muvakkat encümeni (Dahili
ye, İktısad, Maarif, Maliye, Na:fra ve 
Sıhhat ve içtimai muavenet encüınen
lerinden seçilen 3 er üyeden ınürek
keb) 

Toplan
ma sa
yısı 

ı7 

71 
ı3 

5ı 

28 
14 
3 

ı o 

7 

ı 

ı 

3 

3 

2 

4 

2 



4 - Encümenlerin mesaisini hulasatan gösteren cetvel 

~ ' H 
H <ll ;... 

;... O) ....... c<:l 
~ H _.., 

c<:l H <ll 'M ;s ı:: .-o _.., <ll "-' ....... ;.::; <ll ı:: 
c<:l _.., 

H H ı:: a.ı s~ :§ :-!j a.ı -~ q;ı 1 _.1 _.., ~ .:2 -cö <::::! QO :.O c<:l 

'"'"" ~ N ~ ~ c<:l <:.l ·~ 
<:0:: a.ı c:.ı c<:l ::ı ;... a.ı ~ ~ 

ı::...., 

Encümenler ~ 
"""' """' """' 

;....; ;;. i>; f:ı'l ~ r-=:; :.ı ·H ~ 

Daimi encümenler 

.Acdliye encümeni 55 5 . 34 o 2 96 60 36 
Arzuhal » o o o 9 ı ı o 5 5 
Bütçe » ı 97 ı8 36 5 2 258 229 29 
Dahiliye » 43 5 3 2 o 53 42 ll 
Divanr muhaseJbat :. 42 o 36 o ı 79 45 34 
Gümrük ve inhisarlar » ı o o 8 o o ı8 ı7 1 
Hariciye » 35 ı 3 o o 39 37 2 
İktısad » 64 5 ı8 o o 87 74 ı3 

Kütüpane » o o o o o o o o 
Maarif » 18 ı 2 ı o 22 ı8 4 
Maliye » 45 5 ı8 ı o 69 56 ı3 

l\'Ieclis h csabl a nnın tedkikr » o o o o o o o o 
Milli Müdafaa , 35 1 3 o o 39 36 3 
Nafra » 24 o 2 o o 26 25 ı 

Sıhhat ve içtimai muavenet » 8 ı ı o o ı o ı o o 
Teşkilatı esasiye » ı 3 o o o 4 3 ı 

Ziraat » 9 o ı o o ı o 8 2 

Muhtelit ve muvakkat encümenler 

Adiiye ve Dahiliye encümcnlerinden mürekıkeb 

-:\[nhtelit encümen ı ı ı o o 3 2 ı 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümeıilerinden mü-
rekkob Muhtelit encümen o o ı4 o o ı4 8 6 
Bütçe, Druhiliye ve Maliye encürnenlerinden mü-
rekkeb Muhtelit encümen ı o o o o ı 1 o 
Bütçe, İktrsad ve Maliye encümenlerinden mü-
rekkeb Muhtelit encÜIIIlen 3 o o o o 3 3 o 
Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürckkcb Muh-
tclit enciimen 2 o o o o 2 2 o 
Bütçe, Maliye ve Ziraat encümenlerinden mü-
rekkeb Muhtelit encümen ı o o o o ı 1 o 
İskan kanunu muvaıkkat •encümeni ı o o o o ı 1 o 
İş kanunu muvakkat encümeni ı o o o o ı ı o 
Memurin kanunu muva:kkat encümeni 3 ı o o o 4 3 ı 
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E ncümenler ~ 8 8 8 i-l ;..... 
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Orman kanunu ınuva kkııt cncüııı cni 2 o o o o 2 2 o 
Vilayetlcrin hususi ida.releri kanunu layilıasr mu-
vakkat encümcni 2 o o o o 2 o 2 

Yekun 610 48 180 18 6 862 696 166 



• D - lnzibat komisyonu mesai hulasas1 

Bu i çtiınada jnzibnt koıııisyoıın teşekkül etıııfmiş Ye esıısen komisyonu alükııdar eelecek hir i ş de 
çrknıaımlitn·. 

E - Umumi evrak muamelat1 

ti çüncü 1 çtima içinde M eelisi Jf liye: 

.244 Layilıa 

.2.2 T eklif 
135 Tezkere 

.28 Takrir 
16 Muhtelif evrak 

164 Mütenevvi husıısata aid evrak 
9.2 Bazı şalıısla'r hcıkkındu, takı:lıalı l;mı : ·niy e icrası için ızın trılebini Jıcıııi Baş uekalet tezl 

kereleri 
1665 A1·zuhalle1· 

2366 E vrak gelmiştir. En ciimen ln· ve kalemleı · amsınd(ı yapılan hawıleler bu. yeMindan ha-
1''içtir. 

ı - Layihalar 

Üçüncü İçtiına içinde Yüksek Meclise (24-:1: ) lflyiha gelmiş olub ıbnnlardan (203) ü resen veya bir
leştirilerek kanun olarak kabul edilmiş, (1) i Hükumet tarafından geri alınmış, (1) nin müzakere
sine lüzum olmadığı, .(1) nin de redeli haklundaki Bütçe encümeni maZJbataları kabul edilmiş ve 
(2) si de ruznameye alınmıştır. Mütebaki (36) layiha ise gelecek içtimaa kalmışıtır. 

İkin c i ! c:timadan ~üdevver (93 ) layihamn (52) si resen veya :birleştirilerek kanun olarak, (1) i 
hakkındaki Milli Müdafaa encümeni mazbatası okunarak kabul edilmiş, (15) i HükUmet 'tarafından 

geri alrnmış, (3) nün de müzakeresine lüzum olmadığı hakkındaki Bütçe ve Daıl:ıiliye encümenleri maz
batalarr kalbul edilmiştir. Mütebaki (22) layiha dördüncü içtimaa kalmıştır. 

Bil'inci ! çtimadan müdcvver (26) layilianın (7) si kaının olarak kabul edilmiş ve (4) ü de Hüku-
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met tarafından geri alınımştır. Mütebaki (15 ) layiha dördüncü içtimaa kalmıştır. 

F evkalade lçtiınadan müdener (25 ) lay iha?a gelince; bunlardan (12) si resen veya birleştiri
lerek kanun olarak kabul edilmiş ve (2) si de Hükümet tarafmdan geri alınımştır. Müt~baki (ll) 
la.yiha dördüncü içtimaa kalnnştır. 

No. 

1/889 
1/890 

1/891 

1/892 

1/893 

11894 

J / 895 

1/ 896 

1/897 

ı;898 

l /899 

A - Üçüncü İçtima içinde gelen layihalar 

H ulasası Muamelesi 

Evlenme işlerinde kullanılan evrak hakkında Maliıy;e encümenindedir. 
Devlet demiryolları ve li manl arı işletme uımum mü-
dürlrüğü 1935 mali yılı hesabı kat.ğisi haıkı1:rnda Divanr muhasebat encüım enindcdir. 

Hud1ıd ve sahiller sııhhat umumı müdürlüğü 1936 
mali yılı lhesa.bı lkatğisi halilimda Divanr mUJhnsebat encümenin<lcdir. 
Mahalli idareler riyaseti rteşkiline, vazife ve salahiyet-
lerinin tayinine dair 14 - I - 1938 tarihinde 3314 sny1lr 

kanun olarale kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf v,e teldon U!ffium. müdürlüğü 1935 mali 
yılr ıhesaıbı ikıatğisi ihaıklnnda 

Tü:rılci ye ile Almanya arasındaki mübadelata ve tcdi
yata mütealliıkı olUJb 30 ağustos 1937 tarihinde Beriinde 
imzalanmış olan anlaşmanın tasdiluna dair 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyı·i sefain muahedesi 
nin meriyet müddetinin bir ay daha uzatılınası hal:
krnda 

Yüksek mühendis mektehinin 1936 ruııli yılı lı esnlıı 

katğisi hakkında 

Devlet müesseselerile Türkler veya Türk serınayes il e 

müteşekkil şirketler tarafından satın alman buhar·
lı gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için 
getirilecek eşyanın gü mrü k resminden istisnasmn 
dair olan 3044 sayılı kanunun bazı hüküml erinin ele-
ğiştirilmesi hakkında 

Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain mualı edenıı

mcsinin ı haziran 1937 tarihinelen ı temmuz 1937 tıcı

riliine kadar bir ay müdcl etle meriyet iııin tasd ilo 
hakkında 

Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefa in nıu:ıhr ılenn

mesinin 1 temmuz ı937 tarihinden ı ağustos J 937 
tal'ihine kadan bir ay nıüddetlc nıer i yetiııin tasdikı 

hakkında 

Divanr muhasebat encümcnindrdiı-. 

-İktısad encümcnindedir. 

3 - I - 1938 tarihinde 3301 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Divam muhasebat cncüm enindrdir. 

21 - III - 1938 tarihinde 3339 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

3 - I - 1938 taı~ihindc ,3301 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
ıni~tir. 

3 - I - 1938 tarihinde 3301 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. 

1/ 900 

1 /90ı 

- 261-
nuıasası 

Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedeııa

mesinin ı ağustos 1937 tarihinden 1 eylUl 1937 tari 
hine kadar bir ay nıüddetle meriyetinin tasdiki hak
lunda 

Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedena
mesinin ı eylUl ı937 tarihinden ı5 teşrin ievvel 1931 
taı:ilıine kadar bir buçuk ay müddetle meriyetiniu 
tasdiluna dair 

l/90~ Emirher ve seyis erieri h:ı kkındaki 1600 sayılı kanu-

Muamelesi 

3 - I - ı938 tarihinde 3301 sayılı 

kanunla birl eştiril erek kabul edil
miştir. 

3 - I - ı938 tal'ihinde 330ı sayılı 

kanunla l:i.ı i t~tirllerck kabul edil
~ir. 

na ek kanun layihası Milli Müdafaa en cünıcnindedir. 

1/ 903 İtalyadan idhal edil ecek bazr eşyaya aid İcra Vekil
Ieri Heyetinin 28 - IX - 1937 tarihli kararnamesinin 
tasdiki hakkında 15 - IV -· 1938 tariihindc 3366 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/904 Türkiye - İtalya ticaret anlaşınasrna müteallik olan 
! cra V ekiileri Heyetinin 2 - XII - 1937 tarihli karar
namesinin tasdikr hakkında 

1/ 905 Türkiye Cümhuriycti ile Sovyetik Sosyalist Cümhu
ı· i yctleri İttihadr arasında imza edilen ticaret ve sey
risefain mualıedenamesile merbutlarınrn ve ticaret vr 

15 - IV - 1938 .tarihinde 3368 sayrlı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

tediye anlaşmasının tasdiki hakkında 6 - V - 1938 tarihinde 3382 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 906 1937 mali yılı muvazenei umumiye kanununa dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılınasına dair ı - XII - 1937 taripıinde 3273 sayı lı 

kanun olarak kabul edilmiş-tir. 

1/ 907 Milli Müdafaa vekaletile Düyunu nınnıniye 1937 mall 
y ı 1 r hütçrl eriııd.e ı50 000 liralık münakale yapılma-
sına dair ı - X II - 1937 tar:iıhindc 3273 sayılr 

kanunla birll'ş~hil eı'eıl{ bbul edil
miştir. 

ı/908 Askeri tayinat ve yrm lnınunnna rk kanun layihasr ı4 - I - 1938 tarihinde 3310 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 909 Heyeti mahsusalarea aleyhleriııe verilip kendilerin e 

teuliğ edilmeyen kararlara karşr alakahlarm itiı·a z 

edeb ilmeleri hakkında 

1/ 910 Tnnceli vilayeti halkından olnpta nüfus Ye askerln;: 
kanunlarma göre kendil erine verilmesi lazımgel en er
zaların aifine ve nüfus yazımı ile askerlik işlerin e 

dair olan 2887 sayılr kanuna bir madde il~,vesi vr 

29 - VI - 1938 tarihinde 3527 sayılr 

kanunla birleştiri lerek kabul edil
miştir. 

1, 3 Ye 4 ncü maddeler in i n tad.ili baklanda ı4 - I - 1938 taı,ihinde 3323 sayrJr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/ 911 

- ~62-

Hulasası 

Yüksek mühendis ınektebinin 1933 mali yılı hesabı 
katği kanunu layihası 

1/ 912 Askeri ve mülki tekaüd kanunnmın 48 nci maddesi
nin tadili hakkrnda 

1/ 913 .Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 tarihinde akid ve 
imza olunan ticaret anlaşması ve buna ınüteferri 
mektublar ve anlaşmanın tatbiluna mütedair uzlaş-

Muamelesi 

7 - I - 1938 tarihinde 3307 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - III - 1938 tarihinde 3337 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

manın tasdiki hakkinda 15 - IV - 1938 tarihinde 3367 ı;m~·ılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 914 Türk parasının kıyıneti ni koruma lwnumına ek ka
nun layihası 

1/ 915 Vazife esnasında şehid olan pilot Ekrem ve maki
nİst Saminin kam~ııi mieasçrlarına verilccek tazıninat 

14 - III - 1938 tarihinde 3336 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında 12- I- 1938 tarihinde 3309 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 916 Ziraat vekfdeti vazife ve teşkilat kanununa ek kannn 
layilıası 17 - I - 1938 tarihinde 3326 sayılr ka . 

nun olarak kabul edilmi ştir. 

1/ 917 Türkiye Cümhuriyeti ilc Afgan, İran ve Irak Dev
letleri arasında tanzim olunan ademi tecavüz ve mü
şavere muahedenamesinin tasdilana dair 

1/ 918 Memnrin kanununa ek kanun layihası 

1/ 919 

1/ 920 

Baknm işletmeye devredilen hatlarm ikmali neYa
kısı için 1937 mali yılında Devlet demiryolları ve ]i
manları İşletme umum müdürlüğüne verilecek meha
liğ hakkinda 

1!l37 mali yılı muvazcnei nınnıniye kanununa lıağlr 

N işaretli cetvelin değiştirilmesi haklanda 

1/921 1334 - 1918 dahili istikraz tahvillerinin 1938 ikrami
yeli tahvillerile ve 1933 Tüi·k borcu tahvillerinin de 
dahili istikraz tahvillerile mübadelesine dair 

1/ 922 Devlet demiryollarının ihtiyacı olan muharrik ve 
müteharrik edevatın siparişi için 16 000 000 liraya 
kadar taahhüd yapılmasına dair olan 3247 sayılr 

14 -I - 1938 tarihinde 3324 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiştir. 
29 -XII- 1937 tarihinde 3296 sayrlr 
kanun olarak kabul ed ilmi ştiı·. 

14 - I- 1938 tarihinde 3311 ı;;ayılı b
nun olarak kabul edilmiştir. 

14- I- 1938 tarihinde 3315 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

14- I -1938 tarihinde 3322 Rayrlr ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

kanunun birinci maddesini değiştiren kanun li\ y ilı ası 14 - 1-1938 tarihinde 33J9 Rayrh ka

1/ 923 Devlet ziraat işletmeleri kurumu teşkiline dair 

1/924 Fenerler idaresine verilecek tazminat karşılığımn su
reti temini ve Hazİlı en in ortaklığı bulunan ~irketle l'e 

nun olarak kabul edilmişt ir . 

7- 1- 1938 tarihinde 3308 Rayılı ka
nım olarak kabul ed ilmişt ir. 



No. 

1/925 

1/ 926 

-263-
H ulisası 

aid hisse senedieri satın alınması hakkında 

Halk bankası ve halk sandrklarınm ı;ıermayeleri hak
kında 

Orman umum müdürlüğü 1937 mali yılı bütçesinde 
10 000 liralık münakale yapılmasma dair 

Muamelesi 

3- I- 1938 tarihinde 3302 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

17- I- 1938 tarihinde 3331 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir . 

14- I- 1938 tarihinde 3316 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/927 Orta tahsil mekteblerinde yardımcı ınuallim çalıştı

rılınası hakkındaki 2624 nurnarali kanunun birinci 
maddesinde yazılr ınüddetin uzatılınasına dair 3. I-] 938 tarihinde 3299 sayılı ka . 

nun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 928 Türkiye ile İran arasındaki hud u d hattının tash ihinc 
müteallik anlaşmanın iasdikma dair 17- I- 1938 tarihinde 3332 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 929 1937 mali yılı muvazenei umuıniye kanununa daltil 

ibütçelerden bazılarında değişiklik yapılınasına dair 14 -1- 1938 tarihinde 3315 sayılı ka . 
nunla birliştirilerek kabul edilmi ştir . 

1/ 930 Hava kuvvetleri için 21 500 000 liralık taahhüde gi
rişilmesi hakkındaki 2881 sayılı ıkanuna ek kanun la-

~ · yiliası 14- I- 1938 tarihinde 3320 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 931 Muhasebei umumiye kanununun 44 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair 14- I- 1938 tarihinde 3321 sayılr ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/932 Hariciye vekaleti teşkilatı hakkındaki 2223 sayılı ka-

nuna ek kanun layihası 14- I- 1938 tarihinde 3312 sayılı ka
nun olarak kabul edilmi ştir. 

1/ 93J İstaıılıul traınvay ş irketinden alıııaıı paraların Istan-
bul şehri iınarrna tahsisine dair 17- I- 1938 tarihinde 3333 sayılı Im

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 93-! \ "ukd'lar uınuın ınüdürlüğ·ü 1937 mali yılı IJüt~;esiıı-

1/ 9:35 

de 8± 000 liralık münakalc yapılmasma dair 19- I -1938 tarihinde 3329 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

!iüımük ve inlıisaı-lar vekaleti 1937 ıııall yılı biitt;e
~indc lU :?GO liralık ıniinakale yapı lm asına dair 14- I- 1938 tarihinde 3315 sayılı ka

nunla birleştirilerek kabul edilıni~

tir. 

1/ 936 Posta , telgTaf Ye telefon unıuın ıııüdül'lüğü 1D37 ıııal1 

yılı bütçesine G-!0 000 liralık tahsisat Y c ı·ilmcsiıı e 

dair 14- I- 1938 tarihinde 3317 sayılr ka· 
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 9:37 Tiiı·ki,, ·c Uümlıuriyeti Hükümeti ilc lsvcç Kmıllığr 
Hükümeti arasmda akid ve imza edilmiş olan t ica
ret ve kliring it ilafnanıeleri ilc ıııcrbutlan olan pro-
tokol ve ıııektubların tasdiln hakimıda 13- IV- J 93R tarihinde 3363 sayılı 

kaıınn olarak kabul edilmi~tir. 



-264-
No. Hulasası 

1/ 938 1938 yılı ımlVazenci umumiye kanunu layihası 

1/ !J3D Dev Jet demiryollan ve limanlan işletme um um mü
dürlüğü 1937 yrlr büt~c kanunu layihası 

1/ !J-:1:0 llavuyollan Devlet işletme .i<lare:siııin 1!J38 yılı büt
ı,;c kanunu layihasr 

1 /~).:IJ 

1/ !H::! 

Huuud ve sahiller srhlıat uınum müdül'lüğü l!J38 yılı 
bütçe kanunu layihasr 

lnhisarlar uınuın müdürlüğü 1938 yılr lıütı,:c kanunu 
layihasr 

1/ !J-±3 Orman uınuııı ınüuürlüğü 1938 yılr bütçe kı:ıııunu la-

Maumelesi 

27 -V - 1938 tarihinde 3405 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

20- V - 1938 tarihinde 339i! sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V- 1938 tarihinde 3418 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

13 - V - 1938 tarihinde 3385 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiştir . 

ll -V - 1938 tarihinde 3384 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

yihası 30 - V - 1938 tarihinde 3419 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/ D-:1:-:1: Posta, tclgraf Ye teldon unıum ınüuürlüğü l!l3 ' yılı 

bütçe kanunu lftyihasr 30 - V -1938 tarihinde 3417 sayrlı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/~l-1:5 Vakıf lar umuın miidiirlüğü 1!)38 yılı blilf:c kanuııu 
layihasr 30- V -1938 tarihinde 3415 sayılr ka

nun olarak kabul edilmiştir . 

1/ !J-:1:6 Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci mad
desini Jeğiştircn 1366 sayrlr kanuna ek kanun layi
hasr 

1/ 9-:1:7 Dcnıiryollarr ile eşya nakliyatma müteallik beyncl
milel mukavelenameye istinaden teşekkül eden he
yetle beynelmilel nakliyat komitesi tarafından itti
haz olunacak kararların meriyet sureti hakkrnda 

1/ 948 Ecnchi memlckctlcı·den idhal ed ilecek yimıi bin ton 

Redeli hakkındaki Bütçe cncümeııi 

mazbatasr 3- VI -1938 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

30- III -1938 tarihinde 3347 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

kok kömürünün g·ümrük resminin tenzili hakkında 29- VI - 1938 tarihinde 3528 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 9-:1:9 İsvcç grupundan almacak paranrn 1936 mali y ılr 

·Nafra vekaleti bütı:esin e tahsisat kayid ve sarfımı 

dair olan 3024 sayılr kanuna ek kanun layihasr 28- III -1938 tarihinde 3346 sayı ll 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ !J50 

1/ 951 

Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 sayılr ka
nuna ek kanun layihasr 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü, Hariciye \·c
kaleti ve :Milli Müdafaa nkaleti deniz lnsnu 1937 
mali yrlr bütçelerinde 17 -:1:03 liralık münakale yapıl
masma dair 

25 - V - 1938 tarihinde 3399 sayılı ka
nun olarak kabul edilıniştir. 

21 - III - 1938 tarihinde 3338 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/ 952 

1/ 953 

1/ 954 

1/ 955 
1/956 

-265-
Hul8sası: 

Türkiye - Lettonya ticaret mukavelenamesinin tasdi
kı hakkında 

Türkiye - Lettonya arasında Rigada imzalanan tica
ret ve kliring anlaşınaları ve ınerbutlarmrn tasdikı 
hakimıda 

Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim su şirketi imtiya
zı ile tesisatının satın alınınasma dair olan muka
velenin tasdikr haklanda 

1936 senesi hesabı katği kanunu layihası 
1937 mali yılı muvazenei uınuıniye kanununa bağlı 
D cetvelinin jandarma genel komutanlığı kısmına üç 

Muamelesi 

8 - IV - 1938 tarihinde 3353 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

ll -IV- 1938 tarihinde 3357 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll -IV - 1938 tarihinde 3359 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divam muhasebat encümenindedir. 

şoför ilavesi hakkında 21 -III - 1938 tarihinde 3338 saY'Jh 

1/957 

1/ 958 

1/959 

1/ 960 

1/961 

1/ 962 

1/ 963 

1/ 96± 

1/ 965 

İskan kanununa ek kanun layiliası 

Orman kanununa ek kanun layihası 

Subaylar heyetine mahsus terfi kanununun bazı mad
delerini değiştiren 2900 sayılr kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine ~air 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında aktedilmiş olan 12 
mayıs 1936 tarihli ticari mubadele anlaşmasına ek 
olarak tanzim olunan protokol ile merbutu listelerin 
tasdikr hakkında 

Türkiye - Romanya ticaret ve tediye anlaşmaları lıü
kümlel'inin tasdikr hakkında 

Avukatlık kanunu layahası 

Gümrük tarife kanununun 6 ncı maddesinin 1 nu
maralı bendinin son fıkrasının değiştirilmesi hak
kında 

Osmanlı bankasr imtiyaz müddetinin temdidi hak
kmdaki 2293 sayılı kanuna ek kanun layihası 

Hayvanlar Yergisi hakkındaki 2897 sayılr kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
hükümler eldenmesine dair 

1j966 Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi haklunda
ki ll49 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve 

kanunla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 
25 -IV- 1938 tarihinde 3370 ve 3371 
sayılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 -VI - 1938 tarihinde 3444 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - III - 1938 tarihinde 3342 sayılr 

kanuh olarak kabul edilmiştir. 

13 - IV - 1938 tarihinde 3364 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1938 tarihinde 3358 sayılr 

kanun olara'k kabul edilmiştir. 

27 -VI - 1938 tarihinde 3499 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 -IV- 1938 tarihinde 3369 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 -III - 1938 tarihinde 3341 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - III - 1938 tarihinde 3343 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/967 
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bu kanuna bazı hükümler ilavesine dair 

Milli Müdafaa vekaletince ecuebi memleketlere gön
derilecek talebe masraflarımn 1937 yılı bütçesinin 
930 ncu faslından veriLmesi hwkkmda 

1/968 1937 mali yılı muıvazenei umumiyesine daılıil ibazı daire 
!bütçelerine munzam ve fevkalade talısisat verilmesine 

Muamelesi 

20 -V- 1938 tarihinde 3392 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - III - 1938 rtarihinde 3349 sayılı 
kanunla tirlestirilerek kabul edil
miştir. 

ve bazı daire ıbütçelerinde değ·işiklik yapılınasma dair 30 - III - 1938 tarihinde 3349 sayılı 
-kanun olarak kabul edilıniştir. 

1/969 İnıhisadar umum ıınüıdürlüğü 1937 mail yılı bütçesinde 
33 500 lirabık mürralkale yapılmasma dair 30 - III - 1938 taihinde 3:348 sayrli 

kanun olarak kabul ·edilmiştir. 

1/970 Arazi vergisi kanun'llınun 2 nci ımaddesine bir fıkra 
eldenmesine dair · Bütçe encüıınenindedir. 

1/971 İstanbul vilayeti et ihtiyacı için hariçten idlıal oluna
calle kaswblııkı hayvanlardan alınan gümrük resminden 
yapılan ıtcnzilatm tasdiki haıklanda 28- VI- 1938 f!;arihinde Hüld'ı.mot ta

rafından geri alınmıştır. 
1/972 Bazı pamuıklu mensücat gümrük resimlerinden yapı

lan tenzilatın tasdila ılıakkında 

1/973 Gümrü!k tarifesinin 552/B pozisyonundan Yrugoslav
yaya verilen 100 ve 400 .tonl'uıl\' munzam kontenjan-

29 - VI - 1938 tarihinde 3528 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

larm Türkiye - Yruıgoslavya anlaşmasına ilavesine dair 20 - VI - 1938 tarihinde 3462 sayılı 
kanun olarak ikabul edilmiştir. 

1/974 İnıhisadar ummm müdürlüğü 1936 mali yılı hesaıbı 
katğisi hakkımda Divam muılıasebat encümenindedir. 

1/975 İspençiyari ve tıibbi müstalızllirlar kanununun 18 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve me2ikur kaniınun 16 ncı 

1/976 

ımaddesini değiştiren 3304 sayılr kan'Un ile 17 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair 

İzmir telefon tesisatrmn satın alınmasına dair Hüku
.metle şirk('lt arasmda aktedilen mukavelenin tasd ikr 
lıalldanda 

1/977 Mu!lıasebei nınnıniye kan'Ununun bazı hükümlerinin 
değiştiriLmesine dair 

1/978 Mülga s:eyrisefain idaresinin 
ıhesabr ıkıaıtğisi hakkında 

1933 yılı haziran ayı 

1/979 Ordu subaylar heyetinin terfilerine aid 2162 sayılı 

25 - V - 1938 taııilıinde 340~ sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 33 7 fı sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3497 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - IV - 1938 tarihinde 3354 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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kanunun 3 ncü 
layihası 

maddesinin (B) frl~rasına ek kanıun 

1/980 Orman umum müdürlüğü 1937 mali yılı bütçesine 

15 - IV - 1938 tarihinde 3365 sayıli 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

277 275 lira munzam tahsisat konulmasına daie ll - IV - 1938 tarihinde 3355 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/981 Tahlisiye uımuım müdürlüğü 1936 mali yılı hesaJbı 

katğ.isi hakkında Divanı muhasebat encümenindedir. 

1/982 

V983 

Türkiye Cümhuriyeti ile Afganistan Hükumeti ara
sında münakid muhadenet ve teşriki mesai muahe
denamesinin tasdilq hakkmdaki protokolün tasdikına 
dair 

Kültür bakanlığına bağlı ertik okulları 
sermayesi hakkında 

mütedavil 

1/984 3043 sayılı kanuna bağlı çizelgenin 
hakkında 

değiştiriLmesi 

1j985 Muvazene vergisi kanununun bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesine ve müddetinin uzatılınasma dair 

1/986 Pul ve kıymetli kağıd bayilerile bunlara 
beyiye aidatı hakkında 

verilecek 

1/ 987 Sıhhat ve içtimai n111avenet vekaleti teşkilat ve me-

22 - VI - 1938 tarihinde 34 79 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - VI - 1938 tariıhinde 3423 sayıli 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 ~tarihinde 3413 ' sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - V - 1938 ~taııiıhinde 3404 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - VI - 1938 tarihinde 3468 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

murin kanununa ek kanun layihası 4 ~ V - 1938 tarihinde 3380 sayılı 

kanun olarak kabul edil.miştir. 
1/988 Askeri hastaneler için yetiştirilecek 

hemşireler hakkında 

hasta bakrcı 

1/989 Devlet memurları aylıklarnun tevhid ve t eadülüne 
dair olan 1452 sayılı kanuna bağli cetvelin Milli 
Müdafaa vekiileti kısmına askeri hasta bakıcı hem
şirelerin ilavesi hakkında 

1/ 990 Konya ovasr sulama ve i şletme idaresin in 1935 mali 

10 - VI - 1938 rtarihindc 3433 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - VI - 1938 rtarininde 34 75 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

yılı hesabı katğ'isi hakkında Divanı muhasebat encümenindedir. 
1/ 991 lVIiibadele ve teffiz işl erinin katğ·i tasfiyesi ve intacı 

hakkmdaki 1771 sayılı kanuna ek kanun layihası Bütçe encümenindedir. 
1/ 992 P·osta, telgraf ve telefon umum müdürlüğu 1937 mali 

1/ 993 

yrlı bütçesine 150 000 lira munzam tahsisat verilme-
si hakkında 

Satrlan kinin bedelinin Sıhhat ve içtimai muavenet. 
vekalet.i Hl37 mali yrlr bütçesine tahsisat kaydi hak
kında 

27 -IV - 1938 tarihinde 3378 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 -V- 1938 tarihinde 3396 sayılı ka
nun olarak kabul edilmi§tir. 
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1/994 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi 
ve sat~ parala,r:uun kullamlması ve emanten idare 
edilen millhak vakıflardan idare ve tahsil masrafı 
alınması hakkındaki 2950 sayılı ka.nuna ek kanun la
yihası 

1/995 Dahiliye vekaleti kadrolarmda bazı değişililik yapıl

masına dair 

1/ 996 

1/997 

1/998 

1/909 

Dahiliye veka.leti merkez teşkilat ve vazifeleri hak
kmdaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve kanuna. bazı hükümler ilavesine dair olan 3046 
say.rlı kan.unun 3 ncü maddesinin tadili hakkında 

Devlet den:ı,iryollanr. ve limanları işletme umum mü
düplüğü ı937 maJi yılı bütçesine ı 326 000 lira mun
zam tahsisat verilmesi hakkında 

Devlet m~t~oroloji· işleri umum müdürlüğü hizmet
lerinde kullamlmak üzere satın alınacak telsiz mu
habere ve dinleme alet ve cihazıarı için 300 000 li
ral;ık taahhiide girişilmesi hakkında 

tki luı.::a. teşkiline da ir 

ı/1000 Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun ba
zı maddeleı!inin değiştirilmesine dair 

1/lOOı Oyun a1etlerinden lıelediyelerce ve köy idarelerince 

Muamelesi 

13 -V- 1~38 tarihinde 3386 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

30 -V- 1938 tarihinde 3409 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - ı 938 tarihinde 3406 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

27 - IV - 1938 tarihinde 3377 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

·4- V -1938 tarihinde 338ı sayılı ka
nun ola,rak ka,bul edilmiştir. 
20 - V - 1938 tarihinde 3393 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

20-VI- 1938 tarihinde 3470 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

aluıacak resim hakknıda 10 - VI - 1938 tanillinde 3434 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1002 Tayyare resmi hakkındaki 2-J.59 sayılı kanunun 1 

nci maddesinin değişti ri !m esine ve bu ka u una yeni
den bazı hükümler eklenmesine dair 

1/ 1003 Türkiye - İsveç t icaııet ve kliring anlaşmalarına mcr-

25 -V - 1938 tarihinde 3401 sayılr 

. kanun olarak kabul edilmiştir. 

but protokol da İcra edilecek değişiklik hakkında 20- VI- 1938 tarihinde 3463 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 1004 Vilayet idaresi kanununun 2 nci ve 71 nci madde

lerini değiştiren 3001 sayılr kan unun ı nci maddesi
nin tadili hakkında 

1/ 1005 1\~[aliyc vekaleti ve Diiyunu umuıniye 1937 mali yılı 

bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 

1/ı006 Adliye veldleti teşkilat ve kadrolarında yapılacak 

değişiidik hakkmda 

15 -VI - 1938 tarihinde 3451 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

25- IV- 1938 tarihinde 3376 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V- 1938 tarihinde 3408 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/1007 Devlete aid icareteynli ve mukataalı gayrimenkulle
rin kıymetiendirilmesi hakkında 

1/1008 Isparta vilayeti dahilinde Sütçüler aili ile bir kaza 
kurulmasına dair 

1/1009 Kemaliye ve Tercan kazalarının Erzincan vilftyetine 
ve Ağın nahiyesiııin de Elazrğ vilayetinin Keban ka
zasına bağlanmaları hakkinda 

1/1010 Orman umum müdürlüğü 1937 mali yılı bütçesinde 
münakale yapılması hakkinda 

1/1011 Gümrük tarifesi kanununun 513 ncü pozisyonuna ibir 
ilitar ilavesi h aklınıda 

1/1012 Gümrük tarifesi kanununun 281 nci pozisyonunun al
tma ıbir su pozisyonu ilavesi hakıkında 

1/1013 !stiklll harbi malullerine verilecek para müka:fatı 
hakkında 

1/1014 Matbualara eşya sarılmaması hakkında 

1/1015 Suıbay rütJbe isimlerinde bazı değişiklik yapılınasma 

ıMaumelesi 

15 -VI - 1938 taTiliinde 3!!50 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - V - 1938 tarihinde 339.3 sayılr 

kanunla bjrliştirilerek kabul edilmiş
tir. 

ll - V - 1938 tarihinde 3383 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiş_tıir. 

16 -V - 1938 tarihinde 3388 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Müzaıkeresiırıe lüzum olmadığı hak
ıkındaki Bütçe en.cümeni mazıbatası 

22 - VI - 1938 rtariliinde kabul edil
ıniştir. 

20 - VI - 1938 tariMnde 3465 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VI - 1938 tarihinde 3432 sayılı 
kanun olarak ıkrubul edilmi.ştir. 

2.8 - VI - 1938 .tarihinde 3517 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

dair 16 - V - 1938 tarihinde 3387 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1016 V rukrflar um um müdürlüğü 1936 mali yılı hesabı 

katğisi haklanda Divam muıhasebat encümenindedir. 
1/ 1017 On sene içinde sa:hibi çı:ıkmayan şirket ve müessese-

lerdeki depozito akçelerinin mahalli belediyelerine 
tevdii hakkında Adiiye encümenindedir. 

1/1018 lVIeccanileyli talebenin mecburi hizmetlerine dair olan 
1237 sayılı kanuna ek kanun layiliası 

1/1019 Türkiye ile Çekos1ovakya arasmda imza edilen ticari 
mübadeleleri tanzime mütedair anlaşmanın tasdiki 
halcinnda 

1/1020 Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 ()00 lira tahsisi 
ve bunun içinı gelecek senelere geçici taahhüd icrasma 
mezuniyet verilmesi haıkkındaki 3132 sayılı kanuna ek 

25 - V - 1938 tanillinde 3400 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 --VI - 1938 ıtarihinde 3454 sayılr 
kanun. olarak kabul e_dilmişrtir. 

kanun layiliası 22 - Vt - 1938 .tarihinde-34E3 sayılı 
kanun olarak kabul ,edilmiştir. 

1/ 1021 Türk - Sovyet ticaret ımuırlı.edesinin 15 nci maddesine 
mütedair Sovyet HükUmeti ile teati olunan notalarm 
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meriyete konulmasına dair İcra V ekilleri Heyetince 
ittihaz olunan kararın .tasdikı hakkında 20 - VI - 1938 ~tarihinde 3464 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1022 

1/1023 

Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunun bazı 
hükümlerinin değiştiriLmesi hakkında 
Askeri ceza kanununun 2034 sayılı kanunun 8 nci 
roaddesile değiştirilen 154 ncü maddesine bir fıkra 
ilavesi hakkında 

1/1024 Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilatı hak
kında 

1/1025 İnhisarlarrn idaresi hakkındaki 1660 sayılı kanuna 
müzeyyel 2159 sayılı kanuna ek kanun layihası 

1/1026 Maarif vekaleti merkez teşkilatı ve vazifeleri hak
kındaki 2287 sayılı kanuna bağlı (A) cetvelinde 
değişiklik yapılmasma dair 

1/1027 Posta, telgraf ve telefon umum 
mali yılı bütçesinde 23 650 liralık 
ması hakkında 

müdürlüğü 1937 
münakale yapıl-

1/1028 Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilat ve vazife-

Dahiliye encümenindedir. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3514 sayılı 
kanun olarak kabul •edilmiştir. 

3 - VI - 1938 tarihinde 3424 sayılı 
kanun olaraik kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 tarilhinde 3421 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1938 tarihinde 3412 sayılı 

kanun olara;k kabul edilmiştir. 

16 - V - 1938 tariılıinde 3389 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

lerine dair olan 2822 sayılı kanuna ek kanun layihası 8 - VI - 1938 tarihinde 3426 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1029 Türkiyede açılacak beynelmilel panayrr v,e sergilerin 

vergi ve resimlerden muafiyetine dair olan kanunun 
3 ncü roaddesile 2442 sayılı kanuna eklenen (J) 
fıkrasının değiştirilmesine dair 27 - VI - 1938 tarihinde 3508 sayılı 

kanun olarwk kabul edilmiştir. 
1/1030 Vilayet hususi idarelerinden maaş almakta olan ilk 

tedrisat müfettişlerinin umumi muvazeneye alınma-
larına dair 30 - V - 1938 tarihinde 3407 sayılr 

kanun olara;k kabul edilmiştir. 
1/1031 Yugoslavya Hükumetinden alınan tazıninatrn Kızıl

ay Cemiyetine veriLmesine dair 

1/1032 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 66 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesine dair 

1/1033 1937 mali yılı muvazenei umumiye 
bazı daire bütçelerinde değişiklik 

km da 

kanununa bağlı 
yapılması hak-

1/1034 Maktu fiat üzerine satış ınecburiyetine dair 

1/ 1035 Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanln-

8 - VI - 1938 tarihinde 3427 sıayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

23 - V - 1938 tarihinde 3396 sayılı 

!kanun olarak kabul edilmiştir. 
24- VI - 1938 tarihinde 3489 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

rm köylü ve yetiştiriciye satılması hakkında Bütçe encümenindedir. 
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1/1036 Petrol kanununun 1 nci maddesine bir fıkra ilavesi 
hakkında 27 -VI - 1938 tarihinde 3504 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/1037 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 

sureiile kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilatı ile 
idare ve murakabeleri hakkında 20 -VI - 1938 tarihinde 3460 sayılı 

1/1038 Toprak mahsulleri ofisi kanunu layihası 

1/1039 Türk -Yunan dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem 
muahedenamesi ile samimi anlaşma misakma nınn
zam nıuahedenanıenin tasdikı hakkında 

1/1040 Milli müdafaa ihtiyaçları için taahhüde girişilmesi 

hakkında 

1/1041 Mühendis ve mimarlık hakkında 

1/1042 Yüksek mühendis ve teknik okulları mezunlarının 

mecburi hizmetlerine dair 

1/1043 Sıhhat ve içtinıai nıuavenet vekaleti 1937 mali yılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

24- VI -1938 tarihinde 3491 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 - VI - 1938 tarihinde 3423 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

20 -V- 1938 tarihinde 3395 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 
20 -VI - 1938 tarihinde 3458 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 -VI - 1938 tarihinde 3467 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

bütçesinde 18 000 liralık nıünakale yapılmasına dair 23- V- 1938 tarihinde 3396 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiş

tir. 
1/1044 1937 mali yılı nıuvazenei unıunıiye kanununa bağlı 

bütçelerin bazılarmda değişiklik yapılınası hakkında 23 - V- 1938 tarihinde 3396 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiş

tir. 
1/ 1045 Askeri fabrikalar tekaüd ve muavenet sandığı hak-

kında Bütçe encümenindedir. 
1/ 1046 Askeri ve mülki telmüd kanununun 14 ncü madde-

sinin son frkrasmm tadili hakkında 

1/ 1047 Askeri memurlar haklundaki 1455 sayılı kanunun 
5 nci maddesile zeylinin değ·iştirilmesine ve bu ka
nuna iki muvakkat madde eldenınesine dair olan 
3128 sayılı kanunun 2 nci maddesinin tadili hakkında 

1/ 1048 Emniyet teşkilat kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında 

1/ 1049 Katği ticaret ınuahedeleri akdi için ınüzakereye baş
lanmış veya başlanacak Devletlerle ınuvakkat ticari 
İtilaflar akdi hakkındaki 2759 sayılr kanunla verilen 
salahiyet müddetinin iki sene uzatılnıasına dair 

1/ 1050 Pasaport kanunu layiliası 

Bütçe encüınenindedir. 

8 -VI - 1938 tarihinde 3428 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

15- VI- 1938 tarihinde 3452 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 -VI - 1938 tarihinde 3435 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
28 -VI- 1938 tarihinde 3519 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/1051 Ticaret mukavelesi ve modüs vivendi akdetmeyen 
Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak idhalata 
memnuiyetler :veya tahdid veya takyidler tatbilana 

Muamelesi 

dair olan 2967 sayılı kanuna müzeyye'ı kanun la.yihasr 27 - VI - 1938 tarihinde 3509 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 1052 Türk - Y:ngoslav ticaret ve seyrisefain muahedena
·mesine munzam protokolün tasdikına dair 

1/ 1053 Vasıtasız vergiler kanunu layihası 
1/ 1054 Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı maddele

rinin değiştirilmesi hakkrnda 

1/1055 M:eşhud suçların muhakeme usulü kanununun bazr 
maddelerinin değiştirilmesi haklanda 

ı/1056 Müze ve rasathane teşkilat kanununun 10 ncu mad
desinin 2 nci frkrasınrn kaldırılması haklernda 

1/1057 Türlciye 1Ciimhuriy-eti lVIerkez bankası hakkındaki 1715 
sayılı kanun ile 2@62 sayı'lı kanunun bazı maddele-

15 - VI - 1938 tarihinde 3455 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktısad encümenindedir. 

27- VI -1938 tarihinde 3498 sayılı 

kanunla birliştiriJerek kabul edilmiş
tir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3498 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

20 -VI - 1938 tarihinde 3459 sayrlı 

kanun olarak kabul edilmiştir.. 

rinin değiştirilmesi ·hakkında 24- VI - 1938 tarihinde 3492 sayılı 

kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

1/ 1058 57 9'l8 ·ooo li-ra feVk:alade tahsisat verilmesi hakkında 30 -V- 1938 tarihinde 3420 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/1059 1341 sayılı muvazenei umumiye kanununun 37 ve 
1932 yılı muvazenei umumiye kanununun 23 ncü 
maddeleri yerine kaim kanun layihasr 

1/ 1060 Birinci, üçüncü ve dördüncü umumi müfettişliklerle 
müşavirliklerinin teşkilat kadroları hakkındaki 2865 
sayılı lka:nuna ek kanun layihası 

1/1061 Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkmda 

1/ 1062 Damga ııesmi. kanununun bazı maddelerinin değişti

rilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hak
kinda 

1/ 1063 Devlet memurları aylrklarrnrn tevhid ve t eadülüne 
dair olan 1452 sayılr kanuna bağlı cetvelin Maarif 
veka.leti kısmmda değişiklik yapılması hakkında 

1/1064 Nariciye veka1eti J:937 mali yılı bütçesinde 3 836 li
ralık mürrakale yapılması hakkrnda 

13- VI -·1938 tarihinde 3441, 3442, 
3443 sayılr kanun olarak kabul edil
miştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3484 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 -VI - 1938 tarihinde 3515 sayılı 

kanlin olarak kabul edilmiştir. 

22- VI- 1938 tarihinde 3478 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

8- VI -1938 tarihinde 3429 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 -V- 1938 tarihindee 3416 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/ 1065 Hant sa ldırınal anna karşı passiC koruma hakkında 

1/ 1066 'l'ürk ceza lmnuııunuıı lJazr maddelerinin değiştiril

mesi hakkında 

1/ 1067 Uüımük tarifesi kaııurıurıa bağlı tarifenin 216 nu
marasrnda değişiklik yapılmasma dair 

1/ 1068 İzmir tel e fon tesisatının tesellüııı Ye işletme muame
lelerine dair 

1/ L069 Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun 
14 ncü maddesile bu knnurıun 1494 numanı l r kanunla 
taclil edilen 10 neu ve 16 ncı maddelerinin değiştiril

ınesine dair olan 2162 sayılr kanunun 1 nci maddesi
nin tadili hakkında 

1/ 1070 Y angmbas ( İ tfaiye) kammu layİlıası 

1/ 1071 Askeri memurlar hakkındaki kanuna bir madde ile 
bir nıuvakkat madde eklenınesine dair 

1/ 1072 1455 numaralı kanunun bazı maddelerile bu kanu
nun 2 nci maddesini taclil eden 1637 sayılı kanunun 
birinci maddesini muaclcl il 2016 numaralı kanunun 
2 nci maddesinin değiştiri lmesi hakkrnda 

· / 1073 Ordu zaıbitan iheyetine maJ1sus terfi kanınınunun 2 nci 
ve 9 ncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

l/ l074 Devlet demiryolları ve· li.manlal'I işletme idaresi he
saıblarmda kayıdlı 1929 yrlı sonuna kadar olan mua
mclattan doğan bir <kısım borçlarm ne suretle terkin 

Maumelesi 

27 -VI - 1938 tarihinele 3502 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3531 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3506 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - VI - 1938 tarihinde 3488 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1938 tarihinde 3436 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Dahiliye encümenindedir. 

13 - VI - 1938 tarihinde 3438 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - VI - 1938 tarih~nde 3439 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - VI - 1938 tarihinde 3440 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

C'dileceğine dair Bütçe encüımenindediı· . 

1/ 1075 Devlet tarafından kmul acak demir ve <,:e lik fabri-
kalarınm haiz olacakları muafiyetler hakkında 

1/ 1076 İzmir vilayoti tıuristik yollannın inşa&"! ılıakkında 

l/1077 Or1man umum müdürlüğ·ü tC'I)ki latr 
sayılı kanuna ek kanun layihasr 

hal<•lnncla:ki 3204 

:1/1078 Ziraat vekaleti vazife ve teşkilatı lıakkmdaJü 3203 
sayılı lkaıl'Uına :ek kanun l a.y~hasr 

1/ 1079 Devlet daıniryollan ve limanları işletme idaresinden 
ayrılarwk Nafıa vokaletine 

·bağlanan inşaat dairesinin ibu ayrılmadan doO.an va,zj. 

27 - VI - 1938 tariılıinde 3522 sayılı 
ikanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - VI - 1938 tarihinde 3477 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - VI - 1938 tarihinde 3445 sayılı 

kanun ciarak kabul edilmiştir. 

13 - VI - 1938 tarihinde 3446 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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yetinin tesbiti haklanda 

1/ 1080 Orman koruma teşkilat kaııuıınnun l! ncü maddesi-

Muamelesi 

24 - VI - 1938 tarihinde 3487 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

nin cl eğişıtirilmesi hakkında 211 - VI - 1938 tal'ilıinclc 3490 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1j10S1 'l'ül'kiye Cümlı uriyeti ilc Sovyet Sosyalist Cü 'l)huri
yctleri !ttihadı arasmda huduel Jıaclise ve ihtilafları
nın sureti tcdkik ve halline müteallik mukavclcıı am c

nin tasdikına dair 

1/ 1082 Türkiye - Sovyet ticaret ve tcdiyc anlaşmasnıa bağh 

(1) numaralı li. tecle 754 tn rife pozisyonu karşısında 
gösterilen ıharflcr ara smda yapılacak değişikliğe aid 

20- VI - 1938 tarihinele 3-!71 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

notanın tasdiki hakkında 24 - VI - 1938 tarihinde 3443 ~ayrlı 

kanun olarak kabul edilmi ştir. 

1/ 1083 Türkiye - J;clıistan koııso1osluk mukavelesinin tasdi-
krna mütedair protokolün tasdila hakkında 20 - VI - 1938 .tarihinde 3469 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştil'. 
1110g4 'l'ürk kamınu medenisinin 88 nci maddesinin değişti-

rilmesine dair 15 - VI - 1938 tarihinde 34!)3 sayılı 

kanun olarak kabul cdilmiştil'. 
1/ 1085 Umuan], müHıak ve husus! ıbütÇ;elL•rl c idare eelilen da

ircler arasındaki ilıtilaflarrn tahkim yolilc halli hak-
kında 29 - VI - 1938 tarih inde 3iı33 say ılı 

kanun olarak kabul cdilmiştil'. 
1/ 1086 Ulusal bayram ve genel tatill er hald;:ınllal\i 27::39 sa

yılr 'kanumın 2 nci maddesine bir fıkra ve mc~kur 

kanuna bir madde ilavesine dair 20 - VI - 1938 hırilıi'lld e 34GG sayılr 
kanun olarak kabul cdilmiı;;tir. 

1/ 1087 Yollarda seyrüseferin tanzimi ve yolların mulı a.Caza-

sınm temini hakkında Dahiliye cncümenindcdir. 
1/ 1088 Gümrük ve inhisarlar vckalctiııcc 1938 yılına geç: ici 

taahhüde girişilmesi hakkında 13 - VI - 1938tarilıiııd e 3.:J.49 s ::ı y ılı 

1/ 1089 Nüfus deneme yazımı kanunu layİlıası 
1/1090 .A:dliye vekaleti Ceza evleri umum müdürlüğünün va

zife ve teşkilatı haklanda 

1] 1091 Adli evrakın posta, telgraf ve telefon idaresi vasıta
sile tebliğine dair 

1/ 1092 Askeri ceza ıkanununun 39 ncu maddesinin değiştiril

mesi haıkkmda 

1/1093 Balrya - Karaaydın madenieri kiralama ve işletme 
şirketinin getireceği mayi madeni mahrukatın güm-

i· rük: v.e muamele resminden istisnasına dair olan 27tn 
sayılr kanun hükmünün 1940 mali yılı oonuna kadar 

Jı:anun olarak kabul edilmiştir. 
Adiiye encümcnindedir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3500 ı;ayrlı 

kanun olarak kabul edilmiı:;tir. 

Adiiye encümenindedir. 

28 - VI - 1938 tal'ihind c 351-t: sayılr 
kanunla birlc~tirilcreık kabul cdıl

miştir. 
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uzatılmasr hllikkında 

1/1094 Çiftçi mallarının korunması hakkında 
1/1095 Depozito ve emanet sandığı tesisi hakkında 
1/1096 Devlet demiryolları ve limanları teşkilat ve vcza ifin e 

. dair olan 1042 sayılı kanunun 32 nci maddesinin ta
dili hakkında 

1] 1097 Rakimler kanununun bazı maddelerinin tadili hak-

Maumelesi 

27 - VI - 1938 tarihinde 3521 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştiı'. 
Ziraat encümenindedir. 
Adiiye encümenindedir. 

22 - ~I - 1938 tariJıinde 3474 ~ayrlr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında 27 - VI - 1938 tarihinde 3!'l01 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 1098 Hava sınıfı mensublarına verilecek zamlar ve 1 azmin-
ler hakkında 24 - VI - 1938 tarihinde 3485 !'ayı 1 ı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 1 099 If avayolları Devlet işl etme idaresinin 1936 m all yılı 

hesabı katğisi hakkında DiNanı muhasobat encümenindedir·. 
1/ 1100 ldarei umumiyei vi iiiyat kanunıınnn mnaddel 4 ncü 

maddesinin değiştirilm esine dair 

1/ 1101 Kefalet kanununun 3 ncü maddesine ilıir fıkra elden
mesine dair 

1/ 1102 Memnu mmtakalarda yapılan istimilk lb edrll eriııin 

tesviyesi haklundaki 1744 sayılı kanunun 3 nc·i.i. mad-

22 - VI - 1938 tarihinde 34 72 ~ayı h 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1938 tarihinde 3!)03 sayılı 

kanun olarak kabnl edilmi~tiı·. 

desinin tadiline daiı· Maliye oncüm enindedir. 
1/ 1103 Nafıa vekaletinin teşkilat ve vazifelerine dair olan 

2443 sayılı kanuna ek kanun layihası 22 -VI - 1938 tarihinde 3476 ~a~ıl ı 
kanun olarak kabul edilmi ştir. 

1/ 1104 Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılr kanuna 
k kanun layiJıası 

l j llOG Altın, platin ve gümüşten yapıl an her nev ı rşyaya 

27 - VI - 1938 !tarihinde 3505 sayılr 
kanun olarak kabul ed ilmişti ·r. 

ıhmga nu'durnlmasma dair Aclliye encüınenindod ir. 

1/ 11 06 Den izaltr srnıfr ıncıı suhlanna veı·i l ceek zamlar ve taz-
minler hakkında 24- VI - 1938 tarihinde 3486 sarı lr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 1107 IIariciye vekaleti te.,kilat kanununa ek kanun lftyihasr Bütçe eneitm enindediı· . 

1/ 11 OR t stanbul elektrik şıirketi imtiyazile tesisatının sa tm 
a lrıun asma dair olaıı mukavelenin tasdiki haldaııda 22 - VI - 1938 tariliinde 3480 sayılr 

kanun olarak kabul edilmişti ·ı·. 

1/ 1109 !stanbul elektrik işleri unıum müdürlüğü teşkilat ve 
işletınesi hakkmda 

1/ 1110 Yüksek ıktisad ve t icaret mekteblcrinin Maaril veka
ll'tinc deYri hakkında 

l j JJll f:ayri ıııübadil i st ilıkald a rııırn tasfiyesine daiı· 

22 - VI - 1938 tarihinde 3481 sn)ılr 
kanun olarak kabul edilmişti•r. 

27 - VI - 1938 <tarihinde 3507 sayrlı 
kanun olarak kabul edilmişti·r. 

28 -VI - 1938 tarllıindc :J5 .d s:.ıy•l t 

kanun olarak kabul edilmişti·r. 
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1/1112 Hazinenin 25 - III - 1931 tarihine kadar taksitle 
sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin 

Muamelesi 

tahsil sureti hakkında 28 - VI - 1938 tarihinde 3524 sayı! ı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/1113 İngiltere Hükumetile imza edilen müzeyyel kliring 
anlaşması ve teslihat kredi anlaşmasile export kredi 
garanti departman ile. imza olunan anlaşmamn tas
diki hakkında 

1/1114 Arttırma, eksiitme ve ihale kanununa ek kanun la-

28 - VI - 1938 tariılıinde 3525 sayı lr 

kanun olara-k kabul edilmiştir. 

yihası İktısad en-cümenindedir. 
l/1115 BeyneimiJel sıhhi mukavelenamenin tasdikı hak-

kında 29 - VI - 1938 •tarihinde ruznaıncye. 
l/1116 Devlet demiryolları ve limanları işletme umumi ida

resi memurları tekaüd sandığı hakkındaki 2454 ve 
2904 sayılı kanunlara bazı maddeler .eklenmesine 
ve bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Maliye encümenindedir. 

1/1117 İıhrtiyat zaıbitleri ve ihtiyat askeri :ınemıurları kanunu-
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi iha.klunda 

l/1118 İş kammuına ek kanun layilhası 

l/1119 MatJhUıat kanununun ıbazı maddelerinin değistirilınesi 
haikkrnda • . 

1/1120 Srhhat patentaları üzerlerine yapılan ikonsolosluk vi
zelerini kaldıran Beynelmilel İtilafnameye iltihaknmz 
haldun da 

1/1121 Tcrıbiyovi mahiyeti ıhaiız filimlerin milLetler arasmda 
intişarmı kolaylaştmmaıki için Cenevreele akdolunan 
lbeyne1milel mu ika.Nelenaırneye iltihakımız lhaklunda 

1/1122 Tiyatro ve sinemalardan Devlet V·e lbelediyelerce alın
ma:kta olan damga, tayyare V•e belediye resiımlerile 

darülaceze hissesinin emikclarına ve sureti istifasına 

dair 

1/1123 Af kanunu layihası 

1/1124 Kayseri ve EskişEJhir tayyare i'aibrikal arına mütedavil 
semnaye rverilınesi haJlcl.unda 

1/1125 Spor teşkilatı lh3jl&mda 

1/1126 V·aikıflar kanununun :bazr rrnaddelerinin değişti ı·ilmc-

Milli Mıüdaifaa encıümenindedir, 
28 - VI - 1938 tarihinde 3516 sayıli 

kanun olarak kabul edilmişti-r. 

28 - VI - 1938 ıtarihinde 3518 sayıh 
kanun olarak kabul edilmişti-r. 

) 

29 - VI - 1938 ta"rihinde ruznamıcye. 

28 - VI - 1938 tarihinde 3520 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişti ·r. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3539 sayılı 
kanun olarak kabul edilınişti•r. 

29 - VI - 1938 tarihinde 3527 sayılı 
kanun olarak kabul edilınişti·r. 

28 - VI - 1938 ıtarhlıinde 3526 saıyılı 
kanun olarak kabul edilınişür. 
29 - VI - 1938 tarihinde 3530 say1lı 
kanun olarak kabul edilmişti·r. 

sine dair 28 - VI - 1938 tarihinde 3513 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/1127 Ziraat vekaleünc bağlr bulunan Konya ovası sulama 
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idaresinin N afıa vekaJetine devri hakkında 

1/1128 Bazı IIIladdelerden istiılıl5:k vergisi almıması haldun-

Maumelesi 

29 - VI - 1938 tariılıinde 3538 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

daiki kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair 29 - VI - 1938 tarihinde 3536 sayıli 
ıkanun olarak kabul ıedilmiştir. 

1/1129 Muamele vergisi .kanununun !bazı ih ükıümlerinin değiş-

tiriLmesi frırulMmda 29 - VI - 1938 tariılıinde 3535 sayılr 
[canun olarak kabul edilmiştir. 

· ı ·1 30 Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 sayılı luınu
nun değiştirilmesine dair 

1/ 1131 Tahlisiye umum müdürlüğünün 1937 mali yılı yedi 
aylık hesabı katğisi hakkında 

ı i 1 ı :ı~ Emniyet teşkilatı kammuna ek kanun ltıyihası 

29 - VI - 1938 tariılıinde 3537 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanr muhasebat encümenindt>dir. 
29 - VI - 1938 taTininde 3534 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

B - İkinci İçtimadan müdevver layihalar 

1/ 614 Dahili istihlak vergisi haldundaki 1718 numara lı ka
nunu değiştiren 2414 sayılr kanunla 1718 numaralı 

kanuna müzeyyel 2448 sayılr kanunun değ·iştirilmes ine 

dair 
1/615 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum1 ida

resi 1934 yılı son hesrubı hakkında 

1/620 Havayolları devlet işletme idaresi 1933 ve 1934 yıl -

Maliye encüm enindedir. 

8 - VI - 1938 tarihinde 3430 sayılr 

ilmnun olarak ka,bul ·edi.lmiştıir. 

l arı son hesll!bı hakkında kanun layihalarr 8 - XII - 1937 tariılıinde 3281 n• 
4 - IV - 1938 tariılıinde 3351 sayılr 

'kanun olarak kabul ·edilmişıtıir. 

1/622 

1/-624 

1/627 

1/639 

İcra Vekilleri heyeti kararile tayin olunacak yerlerde 
tatb ik olunmak üzere ceza muhakenıeleri usulü kaını 

nuna müzeyyel kanun layihası 
İll;: ve orta tedris·at muallimlerinin terfi ve tecziyeler i 
hakkındald kanunun 16 ncı maddesinin değiştirilmc
dair 
Konya ovası sulama idaresi 1934 yrlr son h esabı hak-

ıkında 

Meşhud suçlarm mu:hakeme usulüne dair olan 3005 
sayılr kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine 

dair 

1/'654 Milll Müdafaa vekaJeti ılıava müsteşarlığı hesabına 
·Almanyada makine mühendisliği tahsilinde bulunan 
Teğmen Fuad Hakkının 863 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesinden hariç tutularak hem nasr.blr teğmenler-

Adiiye cncümenindedir. 

:M:aarif encümcnindedir. 

Divanr muhascbat encümenindr>dir. 

27 - VI - 1938 tarj}ıinde 3498 sayılr 
kanunla bi rl eştirilerek kabul edil
miştir. 
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le birlikte yüzbaşılığa wr:fii hakkında 

1/657 Maaşatm tevhid ve teadülü hakıkındaki ı452 ve ı498 
sayılı kanunlara ek ı843 sayılr kanunun 2 nci ve 4 ncü 

Maumelesi 

Bu husustıaki Milli Müdafaa cncümc
ni ma.zbatasr ı - XII - ı937 tarihin
de kabul edilmiştir. 

maddelerinin değiştirilmesine dair Bütç:c cncümenindeılir. 
1j668 Bazı ınaıden hurdalarrnrn dışarı çıkarılmasının yasak 

edilmesi ve sa tm alınması hakkında ı 7 - XII - ı937 •taril1iııdc 32R4 sayı lı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 697 lmar kanununun 9 ncu ve 2290 sayılr •belediye yapı 
ve yollar kanununun 8 nci maddeleri hükümlerinden 
ma~but vakıfların mülkiyeti hususiye kaidelerinc 
trubi gayrimenkullerinin istisnasına dair Adiiye cncüınenindodir. 

1/ 710 Ankara şehri !mar müdürlüğü ı935 yılı son hesabı 
hakkında Diıvam mulı ascbat cnrüm cni nd cu ir·. 

1/ 711 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve t eadülüne 
dair olan ı452 sayılı kanuna ibağlr 2 sayılr cetveldeki 
Milli Müdafa vekaleti kara kısmı muallimlerinin mik-
dar ve maaşları derecelerinin değiştirilmesine dair Bütçe encüıın enindodiı'. 

1j714 İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı son heswbı hak-
kında Divam mı:ıJıascbat cncümenindcdir. 

1/ 715 lVIaden nizamnamesile 608 sayılı kanuhun bazr mad
delerini değiştiren 28ı8 numaralı kanuna ek kanun 
layiliası 27 - XII - ı937 tarihinde 3293 sayılı 

kanun olarak kabul edilmişt i r. 

1/ 717 Polis vazife ve salahiyet kanununa bir madde ekien
mesine dair 

1j721 Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain mualı cdcnamc

sinin ı ikind kanun ı937 tarihinden itibaren ıbir ay 

Daıbiliye encümerrindedir. 

uzatılınası hakkında 3 - I - ı938 tarilıindc 330ı saytir 
kanun olar~k kabul ·edilmi~tir. 

ı;722 Türkiye- Sovyet ticaret ve seyrisefain mnahedenamc
sinin ı şubat ı937 tarihinden ı mart ı937 tarihin e 
kadar bir ay müddetle uzatılınası hakkında 

ı;n.ı Altrn ve gümüş avani ve ıncskôldttan ve ziynct ııl -

3 - I - ı 938 tarihi nde 330ı sayılı 

kanunla birleştiril erek kabul cu il
miştir. 

tm lardan daqılıaııcce alınacak ücret hakkında 18- IV -1938 tarihinde Hüklıııı et ta
rafından geri alınmıştır. 

ı;72fl Arazi ve bina vergil eril e bunlardan almacak iktrsadl 
lmlıı ·an vergisinin vil ayet husmı1 idarr lm· in c terki 
hakkındaki 2871 sayılr kanuna lıir madde ililvrsinc 
dair 

1/ 726 Askeri \'C mülk1 t rkaüd kanıııııınıın G!l ncn maclck
sinc lıir fıkı'a ililYcsinc dair 

ı/727 ı5ı3 ve 45!) sayılr kannnla ı·a göre tahakkuk ctnı iş 

8- XII -1937 tarihinde 3279 sa?ılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

17- XII- 1937 t arihinde 328ü sn yı lı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. H u Hisası Maumelesi 

borc;hırla 1!)31 ıııali senesi nihayetine kadar olan 
tahsisatsız bon;lanıı sureti tediycsi hakkında 24- VI- 1938 tarihinde 3495 sayılı 

1/ 728 1335 tarihli harcıruh kararnamesine müzeyyel 

1/ 729 Hazinece satıl ı uı:;; ve satı l atak ıııilli ve ıııetrCık lıütüH 

malların taksitlerile icar bedellerinin tahsili suretine 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

7 - I - 1938 tarihinde Hükümet tara-
fıııdan geri alınmıştır. 

dair ll -lV- ı938 tarihinde Hükümet ta
rafmdaıı geri alınmıştır . 

1/ 730 Devlete aid hir kısım binalar satı:;; IJedellel'ile resmi 
tla i r·elcı· yapılınası hakkındaki kanunun ı nci madde-
sine biı· fıkra ilavesiııc dair kanun 8 -XII- ı937 tarihinde 3276 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

ıj70ı Ue\'lct lıesalılarımla linnuıı esas ittilıaz eclilıııl'si lı ak

kıuda 

ı/73~ Devlet dcıniryullan lıir kısım işletıııe i!;'IPI'iıı iıı snreti 
idaresine ve dcnıiryollan in~aat nınka,·cleleriııclen 

mümhais günıı·ük resmile cliğ·cr vergilerin mahsu-

24- XII- 1937 tarihimle 3290 sayılr 

kamm olarak kabul edilmiştir. 

buna dair 25- V- ı938 tarih iııde 3398 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

ı/733 Devlet ıncmuı-lan a.,·lıklanmıı tcvhid ve icaclülü
ne dair olan ı -t5~ sayıl ı kanunun 1-! ncü maddesine 
nıüzeyyel ı8- V- ı938 tarihinde 339 1 sayılr 

kamuı olarak kabul edilmiştir. 
ı ;73J (;ümrük ıııeııı uı·l;ınııtl<.ııı ha z ıla nıı;ı ve ı· i lecek :·cm be

deli ve yemeki ik hakkwdaki ıG15 sayılr kanuna ek 
kanun lay ihasr 

ı /703 1cal' ve isticar kontratolal'ilc fel'ağ ve intikal ilmü
lıaberlcriııin YC nüfus hüviyet cüzdanlannm ]Jcclcl 
mukabilinde satılınası hakkında 

1 / 73ü Ka<;akç:ılrğrn men ve takilıi hakkındak.i kanunun 57 
Ye 60 ncı maddelerini değiştiren \'C bu kanuna bir 
Illaelele ek leyen 2550 sa~·ılı kammuıı 3 ncü maddesi
ne bir :frkm ilavesine dair 

1/ 707 "Jlaa:;; kaııtuıuna ınüzcyycl. 

1/ 738 1\leırıuriıı kanuunmtn 8-! ve 85 ııci ınaddclcriııc lllÜ-

5- I- 1938 tarihinde 3303 sayılı ka
ııun olarak kabul edilmiştir. 

ll - IV - ı938 tarihinde 3:j5() sayılr 

kanun olarak kabul edilıııiştir. 

ı7- I- ı938 tarihinde 3327 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiştir . 

Müzakeresine lüzum olmadığı hak· 
kındaki Bütçe encümeni mazbatası 

6 - VI - ı938 tarihinde kabul edilmiş

tir. 

zeyyel 9 -III - 1938 tarihinde 3335 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

ı/739 l\ferakilıi IJahri,veden alınacak rüsuın haldmıdaki 2Hi 
sa:rrlr kanuna ek kanun Hi.yilıasr ı3- XII- ı937 tarihinde Hükümet ta

rafmdan geri alınmıştır. 
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No. Hulasası 

1/ 740 Milli Hükumet bütçelerine aid hizmetler için yapılmış 
tediyatın tasfiye ve maJısubu hakkındaki 2102 sayılı 

kanuna müzeyyel 

1/ 741 Muhasebei umumiye kanununa ımüzeyyel 

1/ 742 lVIüteaddid zevata hidematı vataniye tertiıbinden maaş 

Muamelesi 

8- XII -1937 tarihinde Hükılınet ta
rafından geri alınmıştır. 
17 -I - 1938 tarihinde 3325 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

tahsisi ılıakkındaki 649 sayılı !kanuna müzeyyel 24- XII -1937 tarihinde 3291 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 743 Müze ve milli saraylardan alınacak duhuliye ücreti 

hakkında 21 -III- 1938 tarihinde 3340 sayılr 

J / 7 44 Oyun aletleri resmi hakkında 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
17- I- 1938 tarihinde 3330 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

lj745 Resmi dairelerde elektrik tenviratının ta:lıuidiııe dair Müzakeresine lüzum olmadığı halı

kındaki Bütçe encümeni mazbatası 

3 -VI - 1938 tarihinde kabul edil
miştir. 

1/ 746 Sefarethane ve şehbenderhaneler vasıtasile istifa edil-
mekte olan harç ve r esimler hakkında 14- I -1938 tarihinde Hükümet tara

fmdan geri alınmıştır. 

lj747 Sefaret ve konso1oshanelere v·erilecek arsalar hak-
kında 8 - XII- 1938 tarihinde Hükümet t a

rafından geri alınmıştır. 
1/ 748 Tayyare cemiyeti tarafından Milli Müdafaa vekale

tine teberru edilen mebaliğin sureti sarfına dair olan 
1831 sayılı kanuna ibir madde ilavesi hakkında 24- XII- 1937 tarihinde 3292 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 749 'l'apu münakalelerinin merkezde tescili için çalıştırı-
lacak memurlara v·erilecek ücret hakkında 8 - XII -1937 tarihinde Hükı1met ta-

1/ 750 

1/ 753 
1/ 763 

1/ 766 

Hudud ve sahiller sııhlıat umum müdürlüğü 1935 yılı 
son hesabı hakkında 
1935 yılı Hazine son hesabı hakkında 
Tü11k gemi kurtarma anonim şirketi teşkili hakkın

daki 2070 sayılı kanunla müteşekkil şirketin tasfiyesi 
ve imtiyaz mevzuunu teşkil eden hizmetlerin İktısad 
vekaletine bağlı hükmi: şahsiyeti haiz 'bir idareye devri 
hakkında 

Hava saldırınalarına karşı passif korunma tedbirleri 
hakkında 

1/ 771 Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 mali yılı son he-

rafmdan geri alınmıştır. 

Divanr muhasebat encümenindediı·. 
Divmu muhasebat encümenindedir. 

14- I- 1938 tarihinde 3318 sayılı lc:
nun olarak kabul edilmiştir. 

7- III -1938 tarihinde Hükümet taı·a
fmdan geri alınmıştır . 

sabı hakkında Divam muhasebat encümenindedir. 
lj772 YüK.sek zirart enstitüsü 1935 mali yılı son hesaıbı 

Jı.a:kkında Divanr muhasebat encümeniııdedir. 
1}775 Alskeri fabrikalar harb sanayi kıtaları erlerine veri-



No. H ulAsam 

lecek yevmiye hakkında 

-281-

Maumelesi 

24 - XII - 1937 tarihinde 3289 say;ı:lı 
kanun olarak kabul edilmlştir. 

1/780 Havayolları Devlet işletme idaresinin 1935 mali yılı 
son hesa:bı halclmı.da Divanr muhasebat encürneHincled.ir. 

1/782 Tüvkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedena-

1/784 

1/785 

1/791 

1/792 

1/799 

1/800 

1/805 

1/808 

ıj809 

ı;8ıo 

mesinin meriyet müddetinin ıbir ay temdidi hakkında 3 - I - 1938 tarihinde 3301 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir, 

Vakıflar umum müdürlüğü ı934 mali yılı son hesabı 
hakkında 

Vakıflar um um müdürlüğü ı935 mali yılı ,s~n hesabı 
hakkında 

Türkiye - Felemenk ticaret anl~masr ve mellbutla
rınm tasdiki hakkında kanun 

20 teşrinisan ı934 tarihli pasaport kanununun ı6 ncı 
maddesini . değiştiren 2437 sayılı kanunun birinci 
maddesine bir fıkra ilavesine dair 

.A,dliye harç tarifesi kanununa e~ noter harç tarifesi 
.kanunu . l8.yihaşı: 

N~ter kanunu Iayihası 

Mahrukat kanunu layiliası 

Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının aşılanması 

ve zeytjn.. ı:rıalıs.ullerinin iyileştirilmesi hakkında 
Y aıbancrlarrn .Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kında 

tzmir vilayeti dahilindeki turistik yolların inşası, 
kaplıcalarla plajlarda asri tesi.c;;at vücude getirilmesi 
hakkında 

8 - VI - 1938 tarihinde 3431 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanr muhasebat encümenindellir. 

ı - XII - ı937 tçıırihinde 3274 tıa~lr 
kanun _olarak kab:ul edilmiştir. 

ıo - I - 1938 ıtarillıinde HükUmet ta
rafından geri alı:n)nJŞtır . 

24 - VI - 1938 tarihinde 3494 sayıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
ı5 - VI - ı938 tarihinde 3456 . sı:ı,yılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
2Q - VI - ı938 tarihinde 3473 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ziraat encümenindedir. 

.29 - VI - 1938 tarihinde 3529 say:rlı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı - VI - 1938 tariliinde Hüh.'"limet ta-
ı:afından geri alınmıştır. 

1/ 811 Basın birliği kanunu layiliası ' 29- VI -1938 tarihinde 3511 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
ı/814 

ı;sı5 

1/816 

1/818 
1/822 

Köy kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 

ve mezkür kanuna yeni hükümler eklenınesine dair 
Köy kanununun 16 ncı maddesini değiştiren 2491 sa
yılı kanunun 1 nci maddesile köy kanununun 44 ncü 
maddesinin 5 nci fıkrasının kaldırılmasına ve bu ka
nuna yeniden bazı hükümler eklenrnesine dair 
Fabrika mesleki kursları hakkında 

Küçük sanatlar kanunu layiliası 
Sanayün kontrolüne dair 

Adiiye encüınenindedir. 

Adiiye encümenindedir. 
ı7 -VI - ı938 tarihinde 3457 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Adiiye encümenindedir. 
İktısad encümenindedir. 
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1/825 Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinin 
teşkilat ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanu-
nun 25 nci m,.addesinin tadili hakkında 15 - XII - 1937 tarihinde 3282 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/827 Maarif daireleri mümeyyiz, başka,tib ve katiblerile 
debboy, levazım, sevk memurları ve levazım katib
lerinin hususi idarelere verilmesi ve ilk tedrisat mü-
fettişlerinin umumi muvazeneye alınması hakkında Müzakeresine lüzum olmadığı hak

kındaki Dahiliye encümeni mazbatası 
13 -VI - 1938 tarihinde kabul edil
miştir. 

1/829 

1/831 

İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanununun 16 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Matbuat uınuın müdürlüğü teşkilat ve vazifelerine 
dair olan kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi hak
kında 

1/844 Vak:fa aid hisseli mahlıil yerlerin hissedarlarma ne 
suretle satılacağına dair 

5 -I - 1938 tarihinde 3304 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

13 -IV- 1938 tarihinde 3361 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - ~II - 1937 tarihinde 3294 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/847 Denizbank kanunu layiliası 27- XII -1937 t arihinde 3295 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/849 Hariciye vekaleti teşkilatı hakkındaki 2223 sayılı ka-

nuna ek kanun layiliası ' 24 - XII - 1937 tarihinde Hükumet ta: 

1/853 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 3 ncü maddesi
nin subay ve askeri memurlar hakkındaki fıkraları
nın değiştirilmesine dair 

1/ 854 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 66 ncı maddesind 
bir fıkra ilavesi haklanda 

1/855 Kaza valaflar memurlarile tahsildarlara ve fen me
murlarma verilecek aidat, ücret ve yevmiyelere ve 
inşaat ve tamiratın me~niyet dereeelerine dair 

1/ 857 Tapu ve kadastro umum müdürlüğü teşkilat ve va
zifeleri hakkındaki 2997 sayılı kanuna bir muvaklı:at 

rafmdan geri alınmıştır. 

13 -IV - 1938 tarihinde 3360 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - XII - 1937 tarihinde 3285 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

17- VI- 1938 tarihinde 3461 sayılı 

kanunla birliştirilerek kabul edilmiş

tir. 

madde ilavesine dair 13- XII- 1937 tarihinde Hükumet ta
r afnıdan geri alnımıştır. 

1/ 858 Vakıflar um um müdürlüğü teşkilat ve vazifeleri 
hakkında 

1/859 Belediye kanununa ek 2763 sayılı kanun ile beledi
yeler imar heyetinin fen işleri teşkilatma aid 3042 
sayılı kanunda değişiklik yapılmasma ve yeni hüküm-

17- VI- 1938 tarihinde 3461 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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ler ilavesine dair 

ı/860 İlk ve orta tedrisat mualliınlerinin terfi ve tecziye
leri hakkındaki ı702 sayılr kanunun 2 nci ve 25ı7 

sayılr kanunun ı nci maddelerine birer fıkra ekıen
mesine dair 

ıj86ı 

ı/863 

İnhisarlar umum müdürlüğü memurlarımn ücret ve 
dereceleri hakkında 

Türk gayrimübadillerine tahsis edilen malların ver
gileri hakkında 

ıj871 Maarif veka1eti merkez teşkila.t ve vazifeleri hakkm
daki 2287 sayılr kanunun 5 nci maddesine göre top
lanack olan Maarü şurasının ı939 yılına tehirine 
dair 

ıj875 

1j880 

Orta okul öğretmenleri yetiştirmek maksadile Gazi 
terbiye enstitüsünde açılan kursa devam eden öğret
men okulu mezunları hakkında 

Hariciye vekaJeti teşkilatı hakkındaki 2223 sayılr ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

ıj88ı Askeri memurlar kanununa ibazı maddeler ilavesine 
ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci .maddelerinin il-

Muamelesi 

24 - XII - ı937 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 

ı4- I -ı938 tarihinde 33ı3 sayılr ka
nun olarak kabul edilmiş_tir. 

Gümrük ve inhisarlar encümeninde
dir. 

25 - IV - ı938 t arihinde 337 4 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - I - ı938 tarihinde 3298 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştirr'. 

25 - III - ı938 tarihinde 3344 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştirr'. 

2 - III - ı938 tarihinde HükUmet ta
rafından geri alınmıştır. 

gasrna dair 8 - XII - ı937 tarihinde 3280 sayılr 
kanun olarak kabul edilıni~ıı.·. 

ıj882 Askeri memurlar kanununun 6 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine dair 

ı;883 İhtiyat zaJbitleri ve ihtiyat askeri memurları kanu
nunun 3 ncü maddesine bir fıkra ilavesine dair olan 

8 - XII - ı937 tarihinde 3275 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniştirr'. 

ı976 sayılı kanunun değiştirilmesi hakkında 8 - XII - ı937 tarihinde 3278 sayılr 
kanun olarak kabul edilmi~ır. 

1/ 884 6 mayıs ı935 tarih ve 702 sayılı kanunda bazı tas-
lıililer yapılınası hakkında 20 - XII - ı937 tarihinde 3288 sayılr 

kanun olanlik kabul edilıniştiır. 

ıj885 Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedesinin 
ı mart 1937 tarihinden it~baren bir ay daha uzatıl
masına dair 3 - I - 1938 tarihinde 3301 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul ed1l
mişti r. 
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No. 
1/ 312 

1/314 

Hulii.sası 

Kaçakçılıktan başka inhisar suçlarından doğan para 
cezalarından vazgeçilebilmesine izin verilmesine dair 
Nüfus kanunu layİlıası 

1/3~1 Devlet memurları aylıklarının t evhid ve teadülüne 
dair kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 

Muamelesi 

Bütçe encümenindedir. 
Da:hiliye encüırnenindedir. 

bazı maddeler eldenmesine dair Bütçe encümenindedir. 
1/~27 Hudud ve sah'iller sıhhat umum müdürlüğü 1934 yıh 

son hesabı hakkında 6 - IV - 1938 tarihinde 3352 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştiır. 

1/ 358 Subay ve askeri memurlarm aylıkları hakkındaki 
1453 ve 2702 sayılr kanunların bazı maddelerinde de
ğişiklik yapılmasına dair 

1/365 Adliye müntesihlerinin izinlerile vazifeden ayrılma 

Bütçe ericümenindedir. 

ve devamları hakkında Adiiye encüinıenindedir. 
1/40i ! cra ve iflas Iranununun 6 ncı maddesinin kastettiğ· i 

hususlara münhasır olmak üzere hususi bir kefalet 
sandığı tesisi hakkında 8 - XI - 1937 tarihinde Hükumeıt ta

rafından geri alm~ır. 
1/ 417 Birinci, üçüncü ve dördüncü umumi müfettişlikler

le müşavirliklerinin teşkilat kadroları hakkındaki ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka-
nuna bir madde eklenmesine dair s--XI'I- 1937 tarihinde Hükumet ta

rafından geri alınmıştır. 

1/ 450 Ankara şehri !mar müdürlüğü 1934 yılı son hesabı 
hakkında 

1/451 

1/454 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı son hesabı 
hakkında 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1933 yılı son hesabı hakkında 

1/460 Tahlisiye umum müdürlüğü 193-! yrlr son hesabı 

13 - IV - 1938 tarihinde 3362 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştiır. 

Divam muhasebat encümenindedir. 

25 - III - 1938 tarihinde 3345 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında Divam muhasebat encümenindedir. 
1/470 Devlet Hazinesi aleyhine verilip katileşen il fmı l arrı1 

1/503 

1/504 

1/506 
1/ 545 

icrasma dair 
Barut ve patlayıcı maddeler inhisarr idaresinin 1934 
yılı son hesabı ha:kkında 

!nhisarlar umum müdürlüğü 1934 yılı son hesabı 
hakkında 

1934 yılı Hazine son hesabı hakkında 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1934 yılı 
son hesabı hakkında 

1/559 Ankara belediyesinin muhtelif kanunlarla Hazineden 

Adliye encüinenindedir. 

30 - V - 1938 tarilhinde 3414 saıyılı 

kanun olarak kabıli edilmiştir. 

13 - VI - 1938 tarihinde 3448 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Divam muhasebat encümenindedir. 

2 - V - 1938 ıtarihinde 3379 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 
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istikraz eylediği 5 650 000 liramn tahakkuk ·etmiş ı ve 
edecek faizlerile Yenişehirdeki evlere aid tediye müd-

Muamelesi 

detinin uzatılınası hakkında 8- XII- 1937 ·tarihinde HükUmet ta
rafından .geri a1mmıştır. 

1/569 Memleketten çıkacak veya memlekete girecek • üretme 
vasıtalarımn y'asak edilmesi ve yasaklarm yaibancı 

memleketlerin y;asak maddelerile değiştirilmesine 

dair l!ktısad encümenindedir. 
1/577 Bazı müesseSat muafiyetleri hakkındaki alıkamm 

ilgasma dair olan kanunun 5 nci ma<ildesine-ek ka-

1/580 

1/582 

1/586 

1/592 

1/596 
1i597 

1/19 

1/32 
1/37 

1j48 

1/57 

1/ 60 

1/ 61 

nun layihası . 29 -XI- 1937 tar-ihiil1de Hiikômet ta
rafından ger-i almmıştır. 

!pek böcekçiliği işleri, ipek ıböceği tohumu yetiştiril
mesi, muayene ve satılması hakkında 
Yüksek· mühendis mektebi 1934 yılı son hesabı ·hak
ikmda 

Türkiye - Alınanya ticaret mukavelenamesine .m\Wey
yel itilafm ıtasdikma dair 
Ecnebi memleketlerde hizmet etmekte olan. IIlienı:ur ve 
müstahdemlerin maaş, ücret ve tahsisatlarının tediye 
sureti hakkındak kanunda değişiklik· y;apılmasına · dair 
Atıkarada kurulacak konservatuar hakkında 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 569 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

.A:dJ~ye encumenindooill'. 

4 - IV - 1938 tarihinde 3350 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktısad encümenindedir. 

Bütçe encfunenindediT. 
Maarif encümenindodir. 

Adiiye enciiımenindedir. 

Ç - Fevkalade İçtimadan müdevver layilialar 

Eivkaf umum, müdürlüğü 1933 yılı son hesabı hak
kında 

Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun layihası 

Askeri ve mülkl tekaüd kanununun 18 nci maddesi
nin değiştirilinesi hakıkında 

Tütün ve tütün inhisarı hakkında 

Konya ovası sulama idaresinin 1933 yılı son hesabı 
hakkında 

Bazı müesseselerin idaresi hakkında 

Cemiyetler kanunu layiliası 

2 - nı - 1938 tarihinde 3334 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Adiiye encümenindedir. 

3 - I - 1938 tarihinde 3297 sayılı 

kan un olarak kabul edilmiştir. 
10 - VI - 1938 .tarihinde 3437 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - XI - 1937 tarihinde 3269 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
28- VI -1938 tarihinde 3512 sayılı 

kanunla birliştirilerek kabul edilmiş
tir. 
8 -VI - 1938 tarihinde 3512 sayılr 

kanun olarak kabul edilıni§tir. 



No. 

1/89 

1/91 
1/ 103 

1/ 110 

1/118 

1/120 

1/121 

1/124 

1/ 129 

1jl30 

1/138 

1/ 185 
1/192 
1/ 196 

-~6-

Hul8sası: 

Yüksek Ziraat enstitüsü 1933 yılı son hesabı hak
kında 

Gezici tapu sicil memurları ihdası hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti memurları kanunu 
layiliası 

1933 yılı Hazine son hesabı hakkında 

Deniz ticareti kanununun 1472 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında 
Eyer, semer ve hayvan koşumlarının tevhidi hak
ıkmda 

Husus1 idarelerle belediyelerde çalışan baytarlarm 
tayin, tebdil ve sair muamelelerine dair 

N alband mektıfuleri ve nalbandlık sanati hakkında 

Vilayetlerin husus! idareleri kanunu layiliası 

Yalova arazisin~n istisınarı ve parasız arazi dağıtıl

ması haJkkmda 

Dahiliye vekaleti vilayet teşkilatı ve vazifeleri hak
kında 

Şfrrayi devlet kanunu layiliası 
Devlete aid matbaların birleştirilmesi haklunda 
Devlet ormanlarmdan köylülerin intifa hakkı kanu
nuna ek kanun layiliası 

1/ 227 Umumi mahkemeler ve karar hakimleri ve müstan
tiklerle umumi ve husus! kaza salahiyetini haiz ma
kamlar arasındaki ihtilaJm halli hakkındaki kanunu 

1/ 251 
1/276 

1/277 

değiştiren kanun layihası 
Maliye memurları kanunu lay~hası 

Barut ve mevaddı infilWkiye inlı.isarı idaresinin 1933 
yılı son hesabı hakkında 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1933 yılı son hesabı 
hakkında 

Muamelesi 

22 - XI - 1937 tarihinde 3270 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Adiiye encümenindedir. 

3 - I - 1938 tarihinde Hükumet tara
fından geri alınmıştır. 
3 -I - 1938 t arihinde 3300 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir . 

Adiiye encümenindedir. 

Dahiliye encümenindedir. 

Vilayetlerin husus! idareleri kanu
nu layihası Muvakkat encümeninde
dir. 
8- XII- 1937 tarihinde 3277 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

Vilayetlerin husus! idareleri kanunu 
layihasr Muvakkat encümenindedir. 

17 -XII- 1937 tarihinde 3287 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye encümenindedir. 
Bütçe enci.i.menindedir. 
Bütçe encümenindedir. 

26 - XI - 1937 t arihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 

Adiiye encümenindedir. 
Maliye enci.i.menindedir. 

7 - I - 1938 tarihinde 3306 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

13 - VI- 1938 t arihinde 3447 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



2 - Teklifler 

Üçüncü lçtima içinde verilen (22) tekliften (13) ü resen veya birleştirilerek kanun olarak 
kabul edilmiş ve (1 ) i de sahibieri tarafından geri alınıruştır. Mütebaki (8) teklif gelecek İçtimaa 
kalmıştır. 

İkinci lçtimadan müdevver (8) tekliften (1) i birleştirilerek kanun olarak kabul edilmiş, (1) i 
sahibi tarafından geri alınmış ve (2) si haklandaki Hariciye ve }\'[aliye encümcnleri mazbataları 

kabul edilmiştir. Mütebaki ( ±) tcklif döı-düncü lçtimaa ikalıruştır. 
Birinci l çtimadan müdevver (4) tekliften (1) i rcscn kanun olarak kabul edilmiş, (1) i sahibi 

tarafından geri alınmıştır. Mütebaki (2) tekli f dördüncü lçtimaa ka1ıruştır. 
Fevkelade lçtimadan müdevver (3) teklif dör düncü lçtimaa ikalımştır. 

A - tt çüncü İçtiıma. içinde verilen teklifler 

No. Hulasası Muamelesi 

2/57 Muş (Hakkı Kılıçoğlu) - Müftü adının baş imamlığa 
çevrilmesi haklanda Dahiliye encümenindedir. 

2/58 İdare Heyeti - J3üyük Millet Meclisi 1937 yılr bütçe- : 
sine 26 202 liralık tahsisat konulmasına dair 1 - XII - 1937 tarihinde 3273 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul ediıl

mi~tir. 

2/59 İzmir (Celal Bayar ve 152 arkadaşı) - Teşkilatı esa
siye kanununun 44, 47, 48, 49, 50 ve 61 nci madde-

2/60 

2/61 

2/62 

2/ 63 

2/64 

2/65 

lerinin değ·iştirilmesi hakkında 29 - XI - 1937 ta.ırihinde 3272 sayılr 
kanun olarak kabul edilıniştiır. 

İzmir (Celal Bayar ve 18 arkadaşı) - Devlet daire
lerinin vekaletlere tefriki ve siyasi müsteşarıarın 

vazifeleri hakkındaki kanunun tadiline dair 

İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1937 yılı bütçe
sinde 3 500 liralık mürrakale yapılmasına dair 

Manisa (Merhum Sabri Toprak) - Milli Türk dili 
yerine yabancı dil kullananların cezalandırılması 

hakkında 

Urfa (General Ahmed Yazgan ve Kırşehir Ali Riza 
Esen) - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü kanununa 
bir madde eklenmesi hakkında 

.Seyhan (General Naci Eldeniz) - Şehid kurmay albay 
Süleyman Fethinin kardeşi Fatma Gelgüle vatan 
hizmetleri tertibinden maaş tahsisi hakkında 
Diyarbakır (General Kiazrm Sevüktekin ve Erzurum 

29 - XI - 1937 tarihinde 3271 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştiır. 

14 - I - 1938 tarihinde 3315 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul ed1l
miş~ır. 

At1liye encümenindedir. 

6 - VI - 1938 tarihinde 3425 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

liiitçe wciimenindedir. 



No. 

-288-
HulAaasr 

Şükrü Koçak) -Milli Müdafaa vekaJetinde (Zatişleri 
son tedkik mercii encümeni) teşkili hakkındaki 2515 

Muamelesi 

sayılr kanunun değiştirilmesine dair 30 - V - 1938 tarihinde 3410 ve 3411 
sayılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/66 Diyarbakır (General Kiazim Sevüktekin ve Erzurum 
·Şükr.ü ~ro~ak) - .Hava ve .denizaltı s-ubaylarına veri-
len zamaimin vergilerden istisnasına dair 8 - IV - 1938 :tarihinde sahibi ta-

2/67 

2/68 

2/70 

2/71 

2/72 

İdare heyeti - Büyük Millet Meclisi 1937 yılı bütçesin
de 31 508 u:.alık münakale·.yapılmasına dair 

Trllibzon (·Mitat Ay,dm) .- .Meri.ve·mülki tekaüd ka
nununun 46 ncr~dde.S:inrin ta.dili · hakkında 

İdare heyeti - Divaru muhasebllit 1937 mali yılı büt
çesnde 800 Iralık münakale yapılmasına dair 

Balıkesir (Hayrettin Karan) - 3031 sayılı kanunun 
1 nc~maddesinin değştirilmesi hakkında 

İdare heyeti - Divanr -muhasebllit 1ıeşklatı hakkında 

İdare heyeti - '3090 numaralı kanunun birinci mad
desile verilen taahlıüd salMıiyetinin arttırılması hak
lk:nida 

2/73 İdare heyeti - Büyük 'Millet Meclisi 1937 mali yılı 
bütçesine 7 000 lira munzam · tahsisat · konulmasına 

rafından geri alınm~tır. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3372 . sayılı 
kanıın olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe tıncümenindedir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3372 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul ediıl

miştir. 

•Maliye encümenindediır. 
25 - V - 1938 tariılıinde 3397 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - V - 1938 tarihinde 3403 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

dam , 23 - V - 1938 tarihinde 3396 sayılı 

2/74 

2/75 

2/7·6 

2/77 

'2/78 

İdare heyeti - Büyük Millet Meclisi 1937 mali yılı 
bü~esine 8 400 liralık tahsisat konulmasına dair 

İdare hı.ıyeti - Büyük Millet •Meclisi memurlarının 

teşkilatı hakkında 

Kütahya (Mehmed Somer ve Naşid Uluğ) - Muame
le vergisi kanununun· 2 nci maddesine ibir fıkra ekien
mesine dair 

Diyarbakır (General Kiazıın Sevliktekin ve 3 arka
daşı) - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 62 nci 
maddesine bir . fıkra_eklenmesine dar 

·Bolu (İSIIJ'ail Halcla Uzmay) - Kara avcrlığı kanunu
·na ek kanun teklifi 

kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştir. 

·ao - V - ·1938 tarihinde 3416 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Bütçe encümenindedir. 

2·2 - VI - 1938 tariılıinde 3482 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütç.·3 encümenindedir. 

Muvaklkllit encümendedir. 
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B - İkinci İçtimadan müdevver teklifler 

No. 

2/ 3-! 

2/ 39 

2/ 40 

HulAsası 

Afyon Karahisar (Berç Türker) - Kanunlarm il in 
şekline dair 
Seyhan (DamarArıkoğlu) - Memlekete idhal edile
cek veya edilmiş olan ziraatte müstamel traktörl erin 
yedek parçaları hakkında 
Giresun (H. 'l'arrk Us) . Damga resmi kaııuııunun 

ll nci maddesindeki resim cetvelinin 68, 71 ve 72 
sayılarında değişiklik yapılmasma dair 

2/ -!1 Giresun (H. Tarık U.) - İcra ve if lfts kanummmı 

Muamelesi 

Teşkilatı esasiye encümenindedir. 

İktısad cncünıcnindedir. • 

22 . VI - 1938 tarihinde 3478 sayılr 
kanunla birleştirilercık kabul edil
miştir. 

258 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Adiiye encümenindedir. 
2/ -!2 Giresun (H. Tarık Us) - Matbuat kanununda deği-

şiidik yapılmasına dair 28 - VI - 1938 ,tarihinde salıibi ta
rafrndan geri alınmıştır. 

2/45 Tekirdağ· (Faik Öztrak ve 9 arkadaşı ) - 1\Iemnrlae 
hakkrnda 

2/ 48 Denizli (Yusuf Başkaya) - Askeri ve mülki tekaüd 
kanununa bazı hükümler eldenmesine dair olan 3028 
numaralı kanuna ek 

2/52 ıvranisa (Merhum Sabri Toprak) - Yabancı mem le
ketlerden gelecek Türk olmayan yabancı göç:nıc ıılee 

hakkında 

J\femurin kanunu Uuvakkat cncüıne

nindedir. 

Bu husu ·taki l\faliye cııcüıncn i ınaz

batasr ll - IV - 1938 tarihinde kabul 
edilmiştir . 

Bu uıusıısıtaki H ariciye cncüıncni 

mazbatasr 1 - VI - 1938 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

C - Birinci lçtimadan müdevver teklifler 

2/ 21 Kırklareli (Dr. Fuad Uına,v) - Köylerde genlik dü
zeyi inin yükselm esi ve yardım tarlalan YÜcude ge-
tirilmesi h~kkrnda Adiiye cnciiıncnindedir. 

2/ 27 Çankm (l\Ierhum Mustafa Önsa~r ) - 1ktısad1 lmh
ran, muvazen e ve hava kuvvetlerine yardmı vergile
ri hakkındaki kanunl ar ah l,ammın 2395 sayılr ka-
zanç vergisi kanunu ile birleştirilmesine dair İktısad cncüın enindedir. 

2/ 29 Denizli (Necib Ali Küçüka) - Gümrük tarife kanu-
nuna bağlı tarifenin 351 nci pozisyonununun deği ş

tirilmesi hakkmda 

2/ 30 Aydm (Naznıi Topcoğ·lu ) - Kazanç· vergisi kanu-

15 - XII - 1937 tarihinde 3283 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkmda 1 - XII - 1937 tarihinde sahibi ta
rafmdan geri alrnnuştrr. 
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Ç - F,evkalade lçtimadan müdevver teklifler 

No. Hul88ası Muamelesi 

2/2 Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - Çocukların umumi si
nema ve tiyatrolara girmelerinin yasak edilmesi hak
kmua Adliye encümenindedir. 

Maarif encümenindedir. 2/5 
2/15 

Manisa (Merhum Sabri Toprak) - :Maarif hakkında 
Euirne (Mecdi Boysan) ; Köylerin ve hükmi şahsi
yetleı·in ihtiyaçları için dışarıdan getirilecek radyo-
lada yedek parçalarımn vergi ve resimlerden mua
fiyeti hakkında 

--...:!!:CS!!a>e-<t!e!!!lııo--

3- Tezkereler 

İiktısad encümenindedir. 

Üçüncü lçtima içinde Yüksek Meclise (135) tezkere gelmiş olup bunlardan (22) si resen veya 
birleştirilerek kanun, (22) si karar olarak, (6) sr okunarak, (6) sma bağlı intihab mazbataları 
reye kanarak kabul edilmiş, (43) ü okunmuş, (2) si Hükumet tarafmdan geri alınmış, (1) i de 
ruznameye almmıştır. l\'Iütebaki (33) tezkere gelecek lçtimaa kalmıştır. . 

İkinci lçtiımadan müdevver (37) tezkerenin (13 ) ü resen veya birleştirilerek kanun, (3) ü tef
sir, (:-,) i karar olarak kabul edilmiş ve (2) si de Hükumet tarafmdan geri alınmıştır. Mütebaki 
(ll) tezkere dördüncü İçtimaa kalmıştır. 

Birinci lçtimadan müdevver (13) tezkerenin (1) i birleştirilerek kanun, (·3) ü karar olarak kabul 
edilmiş, (2) si Hükumet ve (1) i de Divam muhast>bat riyaseti tarafından geri alınmıştır. Mü
tebaki (6) tezkere dördüncü lçtimaa ka1ımştır. 

Fevkalade İçtimadan müdevver (8) tezkerenin (1) i birleştirilerek kanun, (1) i karar olarak, 
(1) i hakkındaki Adiiye encümeni mazbatası okunarak kabul edilmiş ve (1) i de Hükumet tarafm
dan geri alınmıştır. Mütebaki (4) tezkere dördüncü Içtimaa kalmıştır. 

A .- tt çüncü İçtima içinde gelen tezkereler 

3/392 Bilecik mebusu İbra:him Çalağın teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekillet tezkeresi 14- I- 1938 tarihinde 1025 sayılı ka

rar olarak kabul edilmiştir . 

3/ 393 Eskişehir mebusu Osman Işmm teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekillet tezkeresi 14- I- 1938 tarihinde 1027 sayılı ka

rar olarak kabul edilmiştir. 
3/394 Muğla mebusu Yunus Nalinin teşrii masuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 14- I- 1938 tarihinde 1030 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/395 

-291-

Hulasası 

Bazı ihn1ıcat mallarNmz için İtalya tarafından veri
len munzam lwntenjan listesinin kabulü ve buna mu
lmbil İtalyanın genel idhaHit rejiırllmizden mutlak su
rette istifade ettirilmesi 2294 sayılr kanunun verdiği 
salahiyete istinaden tekarrür eylediğinden keyfiye
tin tasdikr hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/396 Eisbabr mücbire ve zaruriyelen ötürü talüb ve tahsille
rine mahal ve imldn olmadığı cihetle kayidierinin si
linmesi istenilen ı 045 076 lira 99 kuruşla 24 450 
kilo tuz hakkmda Başveldlet tezkeresi 

3/ 3'97 Matbuat umum müdürlüğü tarafından Alınanyada 

bastırılan albümlere aid gümrük resmi 2294 sayılr ka
nunun verdiğ·i salahiyete istinaden indirildiğİnden 

keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekalet teZlkeresi 

3/ 398 Or,man çiftliği bira fabrikası tarafından get irilecek 
ı 000 000 aded bira ş]şesine munhasrr olmak üzere 
gümrük resmi 2294 sayılr kanunun verdiği salahiyete 
istinaden indirildiğİnden keyfiyetin tasdiln hakkında 
Başvekalet tezkeresi 

3/ 399 Adannm İncirlik köyünden Aydın aşiretinden ilira
himoğlu Hacının ölüm cezasına ~arptrrrlmasr hal<:-

Muamelesi 

ı6 - V- ı938 tarihinde 3390 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

25 - IV - ı938 tarihinde 3373 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

krnda Başv·ekalet tezkeresi 25 - IV - 1938 tarihinde 1043 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/400 Elazrğrn Cafola köyünden Bekiroğlu Osman ve Dina
rın Yeregiren köyünden Karagözoğullarmdan Hida
yetoğlu Battalın ölüm cezasma çarptırrlınaları haık

lnııda Başvekalet tezkeresi 

3/40ı İnegölün Osmaniye köyünden Arifoğlu Cevdetiıı ölüm 

9- V- 1938 tarihinde ı049 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

cezasma çarptrrrlmasr hakkında Ba-5vekalet tezkere.<ıi 27 -VI - 1938 t arihinde ıo58 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 402 Karaisaimm Mansurlu köyünden Alj kızı Ayşenin 

ölüm cezasına çarptrrrlması hakkmda Başv·ekalet rtez- . 
keresi 2- V- ı938 tarihinde 1047 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 403 Maraşrn Urçan köyünden Merrredoğlu Mustafa Kar
gmın ölüm cezasma çarptıı·rlması hakkında Başvekalet 
tezkere.<ıi 7 -III- 1938 tarihinde ı037 sayılr 

k arar olarak ka,bul edilmiştir. 

3/ 404 Pınarhisarın Teke köyünden Hüseyinoğlu Hasan di
ğer adı Kara Hasamu ölüm cezasma çarptırılmasr 

hakkında Başvekalet tezkeresi Adliye enctiıuenindedir. 

3/ 405 Yeııiş()hiriıı Ulupınar köyünden Hüsmeııoğullarrndan 



No. 

-292-

HUlasası 

Mustafaoğlu !lJrahim Türkün ölüm cezasına çarptml
ması haklanda Başvekalet tezkeresi 

3j-.b06 Havayolları Devlet işletme idaresinin 1933 mali yılı 
l1csabı katğ·isinc aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkoresi 

3/ 407 !nhisarlar umum · müdürlüğü 1933 mali yılına aid 

Maumelesi 

9 - III - 1938 tarihinde 1039 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

8 - XII - 1937 tarihinde 3281 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir . 

bilançonun gönderildiğ·ine dair Başvekalet tezkeresi Divam muhasebat encümenindedir. 

3/ 408 Vangölü Sefain işletme idaresinin 1933 mali yılı 
hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin su-
nulduğuna dair Divam muhasebat tezkeresi Divam muhasebat encümenindedir. 

3/409 Yüksek Ziraat enstitüsünün 1933 mali yılı hesabı 
katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunuldu-
ğuna dair Divanr muhasebat riyaseti tezkeresi 22- XI - 1937 tarihinde 3270 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/ 410 l\[alatya mcbusu İsmet !nönünün Başvckalctten İsti
fası üzerine Başvekiliete !zmir mebusu Cela.l Bayarın 
tayin edildiği ve !cra V ekiileri Heyeti listesinin biti
şik olarak gönderildiği hakkında Riyaseti Cümhur 
tezkeresi 

3j411 Denizlinin Kal e köyünden Ömeroğlu !sınailin ölüm 
1 - XI- 1937 t arihinde okunmuştur. 

cezasına ~arptırrlması hakkında Başvelralet t ezkeresi 4- IV- 1938 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 

3/ 412 Bayazıd mebusu Übeydull abm ve Kütahya mebusu 
İbrahim Dalkılıcın vefat ettiklerine dair BaşvekaJet 
tezleeresi 5 - XI - 1937 tarihinde okunmuştur. 

3/ 413 !snı ve iflas kanununun 6 ncı maddesinin kastettiği 
hususlara munhasır olmak üzere :hususi bir kefalet san
dığı tesisi haJclmıdaQü kanun layihi)!Snun geri verilme-
sin e dair Başvckiilct tezleeresi 8- XI- 1937 tarihinde olmnmuş ve 

mezkı1r kanun layihası Hükümete 
ia4e edilmiştir . 

3/41± Çorum mebmıu Asm1 Usun tcşrii masuniyetiııin kal-
dırılması hakkında Başveldlet tezleeresi Adliye ve teşkilatı esasiye Muhtelit 

cncümcnindedir. 
3/415 :Mart : mayıs 1937 aylarma aid raporun sunuldıuğuna 

dair Divaıu muhasebat Riyaseti tezkeresi 

3/416 Haziran : ağustos 1937 ay1arma aid raporun sunul
duğ'tma dair Divam muhasebat Riyaseti tezleeresi 

3/417 Sayın ÜyE'lerden bazılarına izin verilmesi hakkmda 
Büyük )!(illet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

2- III- 1938 tarihinde 1034 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir . 

9 -Ili- 1938 t arihinde 1038 sayılı 

karar olarak kabul edilmi şti r. 

15 - XI - 1937 tarihinde 
kabul edilmiştk 

okunarak 



No. 

3/418 

3/419 

3/420 

3/421 
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HulAsası 

Siyasi müsteşarlıklara tayin edilen zevat hakkında 
Başvekalet tezkeresi 
İstanbul Liman işletme idaresinin 1935 yılı bilanço
sunun gönderildiği hakkında Başvekalet tezkeresi 

İzmir Liman işletme umum müdürlüğünün 1935 yılr 
bilançosunun gönderildiği hakkında Başvekalet tez
keresi 
Sıvas mebusu Necmettin Sadakın teşri i masuniyetinin 
i!ınldırı1ması hakkında Başvekalet tezk:eresi 

3/422 Bayazıd, Kütahya ve Zonguldak mebusluklarma se
çilen Dr. Hüsamettin Kural, Vedid Uzgören ve Necati 
Günerine aid intihab mazbatalarmm gönderilcliğine 

Muamelesi 

17- XI- 1937 tarihinde okunmuştur. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

14- I- 1938 tarihinde 1032 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

dair Başvekalet tezkereleri 26 - XI - 1937 tarihinde intihab maz
bataları kabul edilmiştir. 

3/423 Devlet ormanlarmdan köylülerin intifa hakkı kanu
nuna ek kanun layİhasının geri verilmesie dair Baş
vekalet tezkeresi , 26 - XI - 1937 tarihinde akımmuş ve 

mezkı1r kanun layiihası Hükı1mete 

iade edilmiştir . 

3/424 Kocaeli mı:ıbusluğuna seçilen Oı:ıgeneral Ali Said Ak
ibaytuğana aid intihab maz.ba:tasının gönderilcliğine 

dair Başvekalet tezleeresi 26 - XI - 1937 tarihinde intihab ınaz
batası kabul edilmiştir. 

3/425 Ba;zı müessesat muafiyetleri hakkındaki alıkamın il
gasma dair <Olan kanunun 5 nci maddesine ek kanun 
layİhasının geri verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 26- XI - 1937 tarihinde akımmuş ve 

mezkı1r kanun layihası Hükılmete 

iade edilmiştir. 
3}426 Ankara belediyesinin muhtelif kanunlarla Hazineden 

istikraz eylediği 5 650 000 liranın tahakkuk etmiş ve 
edecek faizlerile Yenişehirdeki evlere aid tediye müd
detinin uzatılınası hakkındaki kanun layihasının geri 
verilmesine dair Başvekalet tezker·esi 

3/ 427 Birinci, üçüncü ve dördüncü umumi mürettişllikerle 
müşavirliklerinin teşkilat kadroları Jı.akkmdaki kanu
nun ilünci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair olan kanun 1ayihasrnın 

8- XII-] 937 tarihinde okunrnuş ve 
ınezkı1r kanun layihası Hükümete 
inde edilmişt ir . 

geri '"erilmesi hakkında Başvekalet tezkeresi 8 - XH - ] 937 tarihinde okunmuş ve 
mezkfır kanun Hiyihası Hükümete 
iade edilmiştir . 

3/428 Milli Hükumet bütçelerine aid hizmetler için yapıl

mış tediyatın tasfiye ve mahsubu hakkındaki 2102 
sayılr kanuna müzeyyel kanun layİhasının geri veril-
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mesine dair Başvekalet tezkeresi 

3/ 429 Sefaret ve konsoloshanelere verilecek arsalar hakkın
daki kanun layihasınrn geri verilmesine dair Başveka

let tJezkeresi 

3/430 Tapu münakalelerinin merkezde tescili için çalıştırı
lacak memurlara verilecek ücret hakkındaki kanun 

Muamelesi 

8- XII- 1937 tarihinde olummuş ve 
mezkı1r kanun layihası Hükı1mete 

iade edilmiştir. 

8 - Xll - 1937 tarihinde okunmuş ve 
mezkı1r kanun layihası Hükı1mete 

iade edilmiştir . 

lay ihasınm geri verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 8- XII- 1937 tarihinde okunmus ve 
mezkı1r kanun layihası Hükı1mete 

iade edilmiştir. 

3/431 Küçük Yozgadrn Karacabasan köyünden Muhacir
oğullarından Alioğl.u Osınanın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekalet tezker.esi 

3/432 Mcrakilbi .ballıri;}~edtcn alınacak rüsum haJlclandaki 216 
sayılı kanuna ek kanun layi<hasının geri verilmesine 
<.b ir Başvekalet tcıJl.ooresi 

3/ 433 Tapu ve Kadastro uınum müdürlüğü teşkilat ve vazi
Leleri l:ı a!kkındaık~ 2997 sayılı kanuna bir muva:lclmt 
madde ilavesine dair olan kanun layihasının geri ve-

29 -IV- 1938 tarihinde 1046 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

12 - XII - J 937 tarihinde o kımmuş ve 
mezkı1r kanun layihası Hükı1mete 

iade edilmiştir. 

rilmesi hakkında Başvekalet tezkeresi 12- XII- 1937 tarihinde okunmuş ve 
mezkı1r kanun layihası Hükı1mete 

iade edilmiştir. 
3/434 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 15 -XII- 1937 tarihinde okunarak 
ka bul edilmiştir. 

3/435 Orman çiftliği bira fabrikası tarafından getiril ecek 
bir milyon aded bira şişesine munhasır . olmak üzere 
kabul edilen gümrük resmi tenzilatmın, fazla olarak 
gönderilen 18463 aded şişe için de gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdi ği salahiyete istinaden indirHdi
ğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekalet tez
kcresi 

3/436 l)e\'let meımmlarr ayhik}artiliil t•cvhid V·C teadülüne dair 
olan 1452 sayılı ıkanunun 7 nci maddesinde yazılı 
(0arb lisanları) taıbirinin tefsirine dair Başvekalet 

25 -IV - 1938 tarihinde 3373 sayılı 

kanunla birleştirilerek kahul cd!L 
miştir. 

tezkeresi Hüt~e encümenindedir. 
3/ 437 H ariçten idhal edilecek şekerin gümrük resmi 2294 

sayılr akımnun verdiği salahiyete istinaden indirildi
ğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekalet tez-
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k e resi 

3/438 Genel idhalat rejimi kararnamesine bağlı listelerde 
yazrlı bir kısım eşyamn gümrük resminden 2294 sayılr 
kanuna istinaden zam ve tenzil yapıldığrndan keyfi-

Muamelesi 

.25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul ediıl

miştir. 

yetin tasdikr hakkrnda Başvekalet tezkeresi 24 - VI - 1938 tarihinde 3496 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/439 Belediye kanununa ek 2763 sayılr kanun ile belediye
ler İmar heyetinin fen işleri teşkilatma aid 3042 sa
yılr kanunda değişiklik yapıl,masma ve yeni hüküm
ler ilavesine dair olan kanun layihasmrn geri veril-
mesi hakkrnda Başvekalet tezkeresi 24 - XII - 1937 tarihinde okunnıu~ 

ve mezklir kanun layihasr Hükümete 
iade edilmiştir. 

3/440 Hariciye vekaleti teşkilatı hakkrndaki 2223 sayılı 

kanuna ek kanun layihasrnm gerı verilmesine dair 
Başvekalet tezleeresi 24 - XII - 1937 tarihinde okunmuş 

v•e mezkı1r kanun layiilıası Hüklunete 

3/441 1932 yılı muvazenei umumiye kanununun 21 nci mad
desinin tefsirine dair olan tezkereni geri verilmesi 

iade edilmiştir. 

hakkıda Başvekalet tezleeresi 24 - XII - 1937 tarihinde aıkunmuş 
ve mezkı1r tezkere yi Y ozgad mebusu 
Ermin Draman tekabbül etmıiştir. 

3/442 Snhhat ve içtimai muavıenet vıekaleti memurları için 
yaptırıLrruş olan ap3!rtmanlardan 1837 sayılr bina v-er
gisi kanunu hüıkmüne gör·e isıtenilen verginin :tayini 
ha:kkındruki tezkerenin geri verilmesine dair Bru~vekalet 

tezkel'esi 

3/443 Gazi Anteb mebusluğ·una seçilen l\1[-ehmed Ali Ağaka
ya aid intrhab mazbatasımn gönderildiği halcinnda 

24 - XII - 1937 tarihinde okunmuş 
ve Mezkılr tezkere Hükumete iade 

edilmiştir. 

Başvek:a.let tezkeresi 29 - XII - 1937 tarihinde intihab 

3/444 Hizmetten ayrılan Nafıa -memur ;e müstahdemlerinin 
yapamayacakları işler hakkrndaki 2428 sayılı kanunda 
yazılı (İmtiyazlı şi:rıketler) tabirinin te:fuirine dair 

mazbatası imbul edilmiştir. 

Başveka1et tezkeresi ı 7 - I - 1938 tarihiİıd!e 3328 sayılr 

3/445 Etv'ka:f umum müdürlüğü 1933 mali yılı mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divam muhasebat ri
yaseti te2keresi 

3/44·6 Ordunun Nenelü köyünden Hüsnüoğlu Mehrmed Kara
havzanın ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başveka-

kanun olarak kabul edilmişıtir. 

2 - III - 1938 tarihinde 3334 sayılı 
kanunla birleştirilel'eık kabul edil
miştir. 



No. 

3/447 
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Hulasası 

let tezkeresi 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti memurları kanunu la
yihasınrn geri v·erilmesine dair Başvekalet tezl~eresi 

3/448 Divanı muhasebat kanununun 73 ncü maddesinin tef
siri hakkındaki tezkerenin geri verilmesine dair Diva-

Muamelesi 

2 - III - 1938 tarihinde H ükfunct ta
rafından geri· alınllliştrr. 

3 - I - 1938 .tariıhinde okunınuş ve 
mezk:U.r layiha Hükumete iade edil
miştir. 

m muhasebat riyaseti tezkeresi 3 - I - 1938 tarihinde okunmuş ve 
mez.h.'iı.r t ezkere Divanı muhasebat 
!iyasetine iade edilmiştir. 

3/449 

3/450 

3/451 

3/452 

!zniğin J\llesudiye köyünden Tufanoğlu J\llelrmed Tu
ranrn ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başveka
let tezkere.:ıi 

Zarııri sebeblerden dolayı takib ve tahsiline iınkan 
görülemeyen 794 520 lira 92 kuruşla 8 400 kilo tuz 
hakkında Başveldlet tezkeresi 
1335 tarihli harcır·ah kararnamesine ınüzeyyel kanun 
layİhasının geri verilmesine dair Başvelcalet tezkeresi 

Ezİnenin Çarıksız köyünden Ömeroğlu Ali Osman 
Koçuıi ölüm cezasına çarptn·ılmasına dair Başveka
let tezkeresi 

3/453 20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport kanununun 16 ncı 
maddesini değiştiren 2437 sayılı kanunun birinci 

maddesine bir fıkra ilihesine dair olan kanun layi
hasının geri verilmesi hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/454 Sefarethane ve şehbenderhaneler vasıtasile istifa 
edilmekte olan harç ve resimler hakkmdaki kanun 
Hiyihasmrn geri verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 

3/455 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1933 mali yılı son hesabına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı ınuhasebat 
riyaseti tezkeresi 

3/456 Donanmanın devriçark ihtiyacı için getirilmekte 
olan mazot, benzin ve yağ gibi müştail maddelerden 
belediyelerce alınmakta olan istihlak resminin 42~ 

numaralı k anunun 28 nci ınaddesile 692 sayılı kara. 
rm hükümleri dahilinde bulunup bulunmadığnmı 

ll - V - 1938 tarihinde 1050 sayrlı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

7 - I - 1938 tariılıinde okunmuş ve 
mezlrur layilia Hükfıınete iade edil
miştir. 

27 - IV - 1938 tarihinde 1044 sayılı 

karar olarak k3Jbul edilmiştir. 

10 - I - 1938 tariılıinde okunmuş ve 
mezlrur layilia Hükfumete iade edil
miştir. 

14 - I - 1938 tarihinde okunmuş ve 
.mezkur layiha Hükumete iade edil
nı:iştir. 

25 - III - 1938 tarihinde 3345 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. 

3/457 

3/ 45S 

3/ 459 

3/ 460 

3/ 461 
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HuWıası 

tefsiri hakkında Raşvekalet tezkeresi 
Gümrük mulıafnza genel koınutaıılık ve te~kilatıııııı 

1935 ve 1936 yı:llarma aid ayniyat katği hesab cet-
vellerinin g·önderildiği hakkında Gümrük ve i nh i sar
lar vel;:aleti tezkeresi 

Boshofun Rumamis köyünden Osmanoğlu H rubib Ko-
calnn ölüm cezasma çarptırılmasma dair Başvekalet 

MuJJ.melesi 

Dahiliye encümenindcdir. 

Dirvoanı muhasobat encümenindedir. 

tezker esi Adliye eneüınenindedir . 

Sinob mebusu Dr. Galib Üstünün vefat ettiği hakkm-
da Başvekalet tezkeresi 2- III- J938 tarihinde okunmuştur. 
Ankara mebusu Rasim Alctarın vefat ettiğine dair 
Başveltfilet tezkeresi 2- III -1938 tarih inde okunmuştur. 

Manisa mebusu Sabri Toprağın vefat ettiğine da ir 
Başveldlet tezkeresi 2- III - 1938 tarihinde okunmuştur. 

3/ 462 Hariciye vekaleti teşkilatı haldmıdaki 2223 sayılı ka
ııunun 4 ncü maddesi nin değiştirilmesine dair olan ka
ının layilıasmm geri verilmesi hakkında Başvekalct 

tezkeresi 2 - III- 1938 tarihinde okuııınuş ve 
ınezkfır kanun la.yihası Hükümete 
iade edilmiştir. 

3/ 463 

3/ 464 

Ordunun Nenlü köyünden Hüseyinoğlu l\iemed Kara
havzanın ölüm eczasına çarptı:rı:lmasma dair olan tez. 
kerenin geri verilmesi hakkında Başvekalct tczkcrcsi 2 - n I - 1938 tarih i nde okunınuş ve 

ın ezkfır· kanun layihası Hükümete 
iade edilınişt iı·. 

Orman niza.mnamcsinin 16 ncı maddesi mucibincc alı
nacak yayla.kiye resminin ilgasrna dair olan kaıı unun 
tcfsiri hakkındaki tezkerenin geri verilmesin e dair 
Başvekalet t ezkeresi 2-III-1938 tarihinde okunmuş ve 

ın ezkür kanun l ay İlıası Hükümete 
iade edilmiştir. 

3j -1:6fi Hava saidırınalarma ka rşı passif kon1m a tedbirleri 
lıakkmdaki kanun lfıy ihasmın gerı veri lmesine dair 

J ,l-±66 

3/-Hi7 

Başvd~alct tezkoresi 2- III- 1938 tarihinde olmıııııuş ve 
ı · ı pzk fır kaıınn lfıy il wsr Hükümete 
iade cdilnıü'!tir. 

Bafnı n I ll D eeleelağı köyünelen l\'Lc ınedoğ l u Çete na
mi le maruf Çolak Ilasan Bayrakın iilünı cezasına 

ı:arptırrlmasma daiı· Başv t-kalct tczkcrcs i 

C:a zi Antehi ıı f;ohan köv iinclcn Karahac ıoğ lu ~ölı-• . 
rctli lVfcmedoğ·lu IVIemed Ali Karanın ölüm cczasrııa 

G- VT- 19:3R larihiııde 10!)4 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir . 

çarptmlmasına dair Başvck5J et tezkercsi . \cU iye cncüıneniııdedir. 
3/:1-68 JJa l elıli Hacı Memcdoğlu Devvareoğull an soy adlı 

Abdonun öl üın ceza s ma çarptırılmasma dair Başve-

kJ let tezleeresi 30- V -1938 tarihinde 1052 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 469 

1 
Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 



!'To. 

3/ -170 

3/ 471 
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Hul&sasr 

Bü~'Ük Millet M ec 1 isi Riyaseti tezkcı·esi 

Hava~·o llaı·r Devlet işletm e idaresinin 1D34 ıwıli yılı 
hesabı katğ·isine aid ımıtabakat beyannamesinin su
nuldnğuna dair Divaıu muhasebnt riyascti tczkeresi 

Muğla m c l ıusu Y ıı n us 1\adi ıı iıı tq:ril ın astı rı iyetin in 

Muamelesi 

11 -III - 1938 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir. 

4- IV- 1938 tarihinde 3351 sayılr 

kamuıla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

kaldırılı mıs ı hakkında Ba~vekalet tczkcı·es i Adiiye ve Teşkilat ı esa:,;ıye JVluhte-

3/472 

3/ 473 

Yüksek mühendis ın ekt e hiniıı 1!l3-l- ııı ~ıli ."'lııı;ı aid 
nıntabakat he,vanmıın esiniıı sunulduğuna dair Diva 
nı ınuhaseba t riya:,;eti tezkeresi 

Huduel ve sahi ll er sıhhat Hınunı ıııüdüı·lüğünüıı Hl3-l 
mali yı lı hesabı katğ i sine aid mutabakat lır~·an nanı e

sinin sunulduğ·una dair Divanr wuhasebat riyaseti 
tezkeresi 

3/ 474 tlünır·ük muhafaza kıtalanndaki takınılıaş larıııın te
Jmüd kanununun 1!1 nru maddesinden istifade l'dilı 

etmeyeceklerinin te l'siri ha kkıntla ki tl'zkercnin gcl'l 
veri lmesine dair Başveld\l et tezkcresi 

3/ 475 B,dfıl : ikin ci tcşrin l!J37 aylarına aid raporıın su
nulduğuna dair Divanr muhaselıai riyaseti tezkoresi 

3/476 Ankara \'ehri imm· müdürlüğü 1!)34 ııwll y ılı hesa
bı katğisine aid ımıtabakat bcya ıınaıncs iniı ı suııu ldu

ğ·una dair Dinını ıııuhaschat riyaseti tezkeresi 

3/ 477 Den izi iıı i ıı Kale ki ),,-üııdeıı Ömcı·oğl u hıııa i 1 Akı,:aku 

ranın öl üırı cezasnw ~a rptrnl nı asma da ir o hı n t ez-

lit eneümenindedir. 

4- IV -1938 tarihinde 3350 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

6 -lV- J 938 tarihinde 3352 say ılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

~8 -HI - 1938 t arihinde okunnıuş ve 
mezkur tezkere Hükumete iade edil
miştir. 

6 - V-1938 tarihinde 1048 sayılr 

karar olarak kalıtü edilmiştir. 

] :3 -IV - 1938 tarih inde 3362 sayıl ı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir . 

kerenin geri verilmesi hakkında Ba~vek~ılet tezkeresi 4- IV - 1938 tar-ih inde okunmuş ve 
mezkur tezkere Hükumete iade edil
miştir. 

3/ -!78 Sa.nn ü.ve l enlc ıı lıa zı l a rına i z iıı vel'i lınes i lwkkıııda 

3/ 479 

Büyük Mil let Meclisi Ri.raseti tezketes i 6- IV -19S8 tarihinde olmııarak ka
lıul edilmiştir. 

( lazi 1\ııtcb in Yalın i mahallesind en 1\'[ulıaıTcn ı oğ· lu 

~ölıretli Ahmedoğlu Bostan cr Osman "l~f:latu n uıı ölüm 
cezasına çarptmlmasına dair Başvekalet tezkeresi 20- VI -1938 taı·ilıinde 1057 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 480 Anlmra ıncbnsluğuna seçilen l\1uaınmer Erişe aid 



No. 

3j -t81 
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Hulasası 

intihab ınazbatmıınm günderi ldiğ'ine dair Başvekalet 
tezkeresi 

Manisa mclıuslnğ·una seçi len Faik Kurdoğluna ai cl 
intihalı mazlıatasııım ıı;iiııul'l'ildiğ·iııc Jait· Başvrki'Uct 

Muamelesi 

ll -IV - 1938 tarihinde intihab ınaz
batası kabul edilmiştir. 

tezkeresi ll- IV- 1938 tarihinde intihab muz
batası kabul edilmiştir. 

3j -tR2 Sinolı mcbnsluğ·nna secıi l en 1:snıail Hakkı Veı·a l a aid 
iııti halı ıııa z lnı tasııı ııı giiııJel'i lJiğ·i ıı c Ja i 1" Başn•kJ Jet 
tezleeresi ll- IV - 1938 tarihinde intihab nıaz

Lıatası kabul eJi lnıiştiı ·. 

ITazinrrc satdmrş ve satı lıırak mil li vc mrtrlık lıü

tün nıallann taksitlerilc iear· lıcJellerinin tahsili sn
ı·etinc Jair olan kaııuıı l ayilıasıııııı gen vel' ilın csi 

lıakkrııda BaşvekJil• t tezkoresi 

3j .J8-t ?:iraat lıaııkasr ınatlulmtr at ika srnın suret i telliyesine 
a id olan kanunda yazrlı ( l\latlubatı atika) tahirinin 
lı uducl ve ş üm ulü derecesin i ıı tayin i hakkındaki tPz-

11- IV- 1938 tarihinele olummuş ve 
mezkur kanun layihasr Hükunıete 

iade edilmiştir. 

hn·ıı in geri veril nı esine dair Başveld1 i et tezkeres i ] l- IV- 1938 tarih inde oku n muş ve 
nıezkut· teıkere Hükfımete iade edil
miştir. 

8j .J-8G Çankırı mehusu J\Iustafa Üıısayrn ycf::ıt ettiği n <' dııiı· 

Baş1·c ldlct tczkeı·csi J 3 -IV-] 938 tıır ilıi nde okmımuştm. 

3/ 486 Manisa nıebusu Faik Kurdoğ'lunun Ziraat vekilliğin c 
intihab edildiğine dair Riyaset Cünıhur tezkeresi 13- IV- 1938 tarihinde olnı ıınııuı;ıtu ı'. 

3/ 487 Barut ve .ınevaddr infilakiye, fişek ve av miihimmatı 
ve av saçması inhisarr idaresinin 1934 mali yılı he-
sabı katğisine aid mut3Jbakat beyannmesinin sum1ldıı 

ğun dair Divam muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/ 488 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1934 mal'i 
yılı hesabı katğisine aid mutaıbakat lbeyıınamesinin 

30 - V - 1938 rtariıhindc 3414 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştir. 

sıuııılduğuna dair Diavnr muhasebat riyaseti tezıkeresi 2 - V - 1938 :tarihinde 3379 sayılı 

kanunla birleşt.irileı·ek kabul edi l
miştir. 

3/ 489 Gümrük tarif·e cetvelinin 756 nurnarasma giren taz
yik v·eya tenıyi edilmiş ve metre mikwbr üzerinden 
gümrük resmine tabi .tutulmuş olan gazlarm safi siklet 
üzerinden resim veı·en eşyaya 1nyasen, mevzu ıbulun
duklarr zarf ve ambalajlarrum resimden muaf ohıb ol-
mayacağının tefsiri hakkrncla Başv·ekalet tezleeresi Bürtç:e encümenindedir. 

3/ 490 Altm ve gümüş avni ve meskılkattan ve ziynet altm
larmdan darbhaneec alınacak ücret hakkındaki ka
nun . layihasnun geri verilmesine dair Başvekalet tez-
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No. iiuiasa.sı 

k e resi 

3/491 lnhi.sarlar umum müdürlüğü 1933 mali yılı hesabı 

katğisine aid mutabakat beyannamesinin sımulduğuna 

Muamelesi 

18 - IV - 1938 tariılıinde okunmuş ve· 
mezkfı.r layiha Hükümete iade olun
muştur. 

dair Divanr muhasebat riyaseti tezk-eresi 13 -VI - 1938 tarihinde 3447 sayılı 
kanunla birlc.5tirilrrPk kabul edil
miştir. 

3/ 492 İnJ1isarlar umum müdürlüğü 1934 mail yılı hesabı 
katğisine aid mutaıbakat ıbryannamesinin sunulduğuna 

dair Divam muhasebat riyaseti tezkeresi 13 - VI - 1938 tarihindr 344, sayılr 

kanunla birlrştirilerrk kab ııl ed il 
miştir. 

3/ 493 Sayın üyelerden bazılarına ızın verilmesi haklanda 
Büyük lVIillet lVI<X!lisi Riyaseti tezkeresi 20 - IV - 1938 ıt ari .hindr oknnarak 

kabul edilmiştir. 

3/ 494 Birinci kanun 1937 : şubat 1938 ayiarına aid raporun 
sunulduğuna dair Divam mubasebat riyaseti tezkr t·esi 29 - VI - 1938 tarihinde rnıznnmeyr: 

3/ 495 Divam muhasebat kanununun 61 ila 67 ve 73 ıı cü 

maddeleri hükümlerine müsteniden Divanca ittihaz 
olunacak kararlarm katği olup olmaclrğrnrn tefsiri 
hakkında Divam muhasebat riyaseti tezkeresi. Maliye encümenindediır . 

3/ 496 Çrldırm Çamdıra köyünden Bedeloğullarrndan Hay
daroğlu Garib Demirkayaoğlunun ölüm ceznsma 
çarptırTlması hakkında Başvekalet tezkeresi. 20 - VI - 1938 tarihinde 1056 sa.v ılı 

karar olaraık kabul edilmiştir. 

3/ 497 Jandarmanın mülki ödevleri arasmda bulunan bazr 
işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarrnd:ı 

memurin muhakemat kanununa göre takibat yapıhh 
yapılmıyacağmm tefsirine dair Başvekalet tezkeresi Daıhiliye encümenindcdir. 

3/ 498 Bolu mebusluğuna seçi len Osman Gökti.irkfuı vefa1 
ettiğine dair Başvekalet tezkeresi 27 - IV- 1938 tarihinde okunmuştur. 

3/499 Etibank tarafından idhal edilecek olan 3 hiıı ton 
kükürde munhasır olmak üzere gümrük resmi 2291 
sayılı kanunun verdiği salahiyete isainaden indiril-

3/ 500 

3/ 501. 

diğinden keyfiyetin tasdikr hakkında Başvekal et 

tezkeresi 

Kayseri ınebusu Veli Yaşmm vefat ettiğine dair Daş
vekaJet tezkeresi 
Ordunun Nenelü köyünden Hüsnüoğlu Meıned K:ı

rahavzanm ölüm cezasına c;arptrrılma sı hakkıncl:ı 

BaşvekaJet tezkeresi 

3/502 Devlet demiryolları ve limanları işletme umuın mü
dürlüğü 1934 mali yılı hesabı katğisine aid mutab:ı.
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divaıu ıııuha-

29 - VI - 1938 tariıhinde 3G28 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştior. 

2 - V - 1938 tarillinde okunmuşt.uı·. 

3 - VI - 1938 tarihinde 1053 sayılr 

karar olaraık kabul edilm iştir. 
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sebat riyaseti tezkeresi 

3/ 503 Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin (A) 
ve altıncı maddesinin (3) ncü fıkralarının tefs iri 

Muamelesi 

8 - VI - 1938 tarihinde 3430 sayılr 
kanunla birl~tirilerek kabul edil
miştir. 

lıakkmcla BaşvekıUet t ezkeresi ·ıvı:aliye encümenindedir. 

3/ S04 Sayın üyelerelen bazılarına izin verilm esi h:ıklon cln 

Biiyük Millet Meclisi. Riyaseti tezkeresi 6 - V - 1938 tarihinde okunarak ka
bul ,edilmiştir. 

3/ 505 Manisanın İsınailler köyünden Köse Melımedoğulla-

3/ 506 

3/507 

3/508 

3j 509 

3/ 510 

3/ 511 

3/512 

3/513 

rından .Aıbdullahoğlu Küçük Mustafa Baltaemın ölüm 
cezasına çarptrrılınası hakkında Ba.~v.ekalet tezkercsi 
Evkaf umuın ıınüdürlüğü 1934 mali yılı hesabı katği

sine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanr ınuhase at riyaseti tezkeresi 

-
A!Skeri ve mülki tekaüd kanununun 53 ncü maddesi-
nin tadiline ve ni.ezkU.r kanuna bir muvakkat madd e 
ilavesine dair olan 2071 sayılı kanunun 2 nci. mad
desinin tefsiri hakkında Başveldilet tezkeresi 

Kayserinin Hacılar nahiyesiuden l\Ielunccloğlu Ahmed 
BaMırın ölüm cezasına çarptrrrlınasr hakkınd a Baş

vekalet tezkeresi 
Elaziğ mebusu :Arunecl Saffet 0~1kay ve Samsun ınc
busu Eıthem Tuncelin vefat ettikleri hakkında Başve

kalet tezkereleri 
M:übadil, gayrimübadil, mı:rl:ıacir .ve saireyc kanunia
rına tevfikan ·teffiz veya adiyen tahsis olunan gayri
mengul em:valin tapuya raptına da.ir olan 1331 sayılı 

kanunun 9 ncu maddesinin t efsiri hakkında Başvc

ldlet tezkeresi 
Ankaranın Yakubabdal köyünden Yozgadoğullarm
dan Alımedoğlu Satılmrş Kayanın ölüm eczasına · 
çarptırılmasr halcianda Başvekalet tezkeresi 
İçel mebusu :B'erid Celal Güvenin t~rii masuniyetinin 
kaldırılması hakkmda Başveka let tezkeresi 

İzmir vilayeti dahilindeki turistik yollarm inşası , 

kaplrcalarla plajlarda asri tesisat vücude gotirilmesi 
hakkmdaki kanun layihasmın geri verilmesine dair 
Başvekalet ;tezkeresi 

3/ 514 Askeri ve mülki t elmüd kanununun 25 nci maddesine 
istinaden t ekaüd maaşları birinci derece üzerinden 
tadil edilen ınütekaidl enlc n malül olanlarm aynca 
bu kanunun 30 ncu ıııadJesi ııd en istifade edib etme-

Adliyc eneüm enindcdir. 

8 - VI - 1938 tarihinde 3431 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Maliye eıırüın enind edir. 

Aclliye •encümrninclcdir. 

24- V- 1938 tarihinde okımmuştur. 

Eüıtçe cncüm enind edir. 

Adiiye cneümeniııclcdir. 

Adliye ve Teşkilatı osasiyr Muhteli-t 
enciimenclecli r. 

1 - VI - 1938 tariOıinde olnınmnı:; W' 

mezkfır layİ'Iıa Hükfım et.c iade olun
muştur. 
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yecekler.inin tefsir.i hakkinda BaşvekaJet tezkeresi Maliye encüm-enindedir. 
3/515 ıBuı·sa mebusu Esad Sagayın vefat ettiğine dair Baş-

vekalet tezkeresi 3 - VI - 1938 tarihinde okunmn~ur. 

3/516 2442 sayılı kanunun birinci maddesinin (G) ibendinin 
ikinci fııkrasmda yazılı (ınaden ocakları) tabirinin şu-
muılü derecesinin tef.siri hakılanda Başvelialet tezikeresi İktısad encümeni·nucdir. 

3/517 Tüı,kiye - Fenlandiya ticaret anlaşmasına bağlı 2 sayılı 
listeye darhil 379/2 D 3 pozisyonunda mevcud beş 
tonluk ıkontenjandan 1263 ki1osunnn ıbir defaya mah
sus olmak üzere 379/2 D 4 pozisy.onuna nakli için teati 
olunan nota hakkinda İcra V ekiileri H eyetince ittihaz 
oLwnan kararın tasdiluna dair Başvekalet tezkoresi 

3/Gl 8 Manisanın İlyascılar köyünden Mustafaoğlu Hakkı 
iBicicinin ölüm cezasma çarptırılmasına dair Başve-

Hariciye cnrümcn i n dedi e. 

kalot tezkeresi Adliye encümenindcdir. 
3/519 Muamele verıgisi. ıkantununun 2 nci maddesinin (C) fık

rasındaki (Tasirhaneler ve tasir fabrikaları) ıkaydınm 
hudud ve şummılünün tayini ılıaJlclanda Başvekalct tez-
kcresi Maliye encümenindcdir. 

3/520 Yüksek ziraat enstitüsü muallimlerinin müderrislik 
kaydından istifade edib etmeyeceklerinin tefsiri hak
kındaki tezkerenin geri verilmesine dair Başvı>ld.let 
tezkeresi 13 - VI - 1938 tarihind e olmnmruş YC 

mezlrur tezkere Hülrumete iade .olun
muştur. 

3/521 Başvekalet ve Hazinci evrak dairelerile mathaasrnrn 
1936 : 1937 yılı demirıbaş eşya defterlerilc .hesalbr 
katği cetvellerinin göııd eri lcliği hakkında Divanr muhasebat rmümrnind(;'(]ir. 

3/522 Gazi Antebin Zambur köyünden Haydaroğlu Abdul-
lah Kırtılm ölüm cezasına çarptırılnı ası hakkında Adliye •encümcnindr.dir. 

3/523 Ofun Tervel köyünden Kıvırcıkoğullarından Pelıli

vanoğlu Meıned Ersoyun ölüm cezasına ı::arptınlmasr 

hakkmda Adliye •encümcnind edir. 
3/524 Ordu, deniz ve jandarma subaylarile memurini hak

kmdaki 9J2 sayılr kanunun 4 ncü maddesinin tefsi-
rien dair Milli Müdaiaa encümenindedir. 

3jfl2!) Adliye harç tnrifesi kanununun 33 ncü roadelesinin 
tefsiri hakkında 28 - VI - 1938 tarihinde 1059 sayrlr 

karar olarak lı:aıbnl cd ilmi ştiı·. 

3/526 İstanbul vilayeti et ihtiyacı için hariçten idhal olu
nacak kasablrk hayvanlardmı alman gümrük resmin
elen yapılan tenzilatm tasdikr hakkrnndki kanun 
l ayilıasmm geri verilmesine dail' 28 - VI - 1938 tarihinde olnınmuı;;tur. 
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B - İkinci İçtimadan müdevver tezkereler 

Hulasaısr Maumelesi 

Askeri ve mülki tekaüd kanumıımn 23 ncü rııadclı ~ -

sinin tefsiri hakkrncla Başvekalet tezkercsi 29- XII- 1937 tarihinde 1022 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 258 İnhisarlar um mn ınüdürlüğii 1934 yıl ı bi !ii nç:o:m \'(~ 

ınurakıb raporlarrııın gönderilcliğ·i hakkında Başve

Id Jet tezkeı·esi J 3 -VI- J 938 tarihinele 3448 sayı lı 

kaııuııla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/ 260 Tapu kanunuının ıııu vakluıt ıııa dc1e'l iıı c1ek i «Muaııı c

lenin bitmesi» tabirinin tefsiri hakkıııda Bnşvcki'tlct 

3/ 264 

3/ 283 

tezkeresi 29 - X U - J 937 tarih i n ele 1 023 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Çoruh nıebusu Aı-;ını Us ve Giresun ıııelın'ln Hal<kı 

Tarık Usun teşri! nıasuniyctlerinin kalıdırlması hak-
lunda Başvekalet tezkeresi Adiiye ve Teşl<il~ıtı esasıye Muhte

lit encümenindedir. 

Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 ııeı 

maddelerine giren ipl iklere nı evzu p:iiırı rük resıı ı i 
2294 sayılı kanuıınn verd i ği sal~th iye te istinaden in
dirildiğinden keyfiyetin tasdilu hakimıda Başveka-

let tezkeresi 5- I -1938 tar·ilıinde 3305 sayılı ka
ııuıı olara].;, kabul edilmiştir. 

3/ 294 2430 sayılı muamele vergisi kanununda yazılı nı ü
ruru zaman hükmünün evvelki kanunlar zaınamıı:t 
ai d vergilere şam il olup olmadrğmın tefsiriııe da il' 
Başvekalet tezkeresi Maliye eneüıncı ıinrl.edir. 

3/ 299 Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti memurları iı_:in 

yaptırılmış olan apartrmanlardan 1837 sayılı hiıı:-ı 

vergisi kanunu hükmüne göre istenilen verginin ta-
yini hakkmd'a Başvekalet tezkeı·esi 24- XII-] 937 tarihinde Hükümet 

tarafmdan geri alınmıştır. 
3/301 

3/ 307 

3/ 308 

Zaruri sebeblerden ötürü takib ve tahsillerine ın ah;• l 
ve imkan olmadığı cihetle kayıdlarınm :;iliıııııcsi iste
nilen 3 952 502 lira 60 kuruşla 10 ingiliz lirası ve 25 
altm lira hakkmda Başvekalet tezkeresi 

Teşvikr sanayi kannıniııun 31 nci maJdesiııiu tef:; iri 
. hakkinda Başvekalet tezkeresi 

Vergi bakayasının tasfiyesine dair ola n 256ö say ılı 

kammuıı J 3 ncü maddesinin tefsiri hakimıda Daşve
kalet tezkeresi 

3/ 314 İmtiyazlı madenierin ihtiva eylediğ· i sahanın beher 
hektarı için maadin niıamnamesinin muaddel 49 ncu 
maddesi mucibince her sene iptidasmda alınınası lu-

4- lV- 1938 tarihiııde 1040 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

30 -III- 1938 tarihinde 229 sayılı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

13- IV- 1938 tarihinde 230 sayılr 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 
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ırıngelen 10 kuruşun resim veya icar bedeli olup ol-
madığmm tefsiri hakkında Başveldlet tezleeresi Maliye encümenindedir. 

3/318 Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 n ci mad
dalerine giren ipliklere mevzn gümrük resmi 2294 sa
yılı kanunun verdiği saluhiyrte istinaden indirildi-

3/ 319 

3/32] 

ğinden keyfiyetin tasdikı hakkında Başvekalet t ez· 
keresi 

r1ümrük tarifesinin (469 A) nuınarasma giren ç iııı en

toya mevzu gümrük r esminden 2294 sayılı kanunun 
verdiği salahiyete istinaden yapılan tenzilatın tasdi
lu hakkında Başvekalet tezl~:eresi 

Çoruh mebusu AsımUsun teşrii masımİyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/ 322 Gazi Antebin Şeyhçe mahallesinden Dostancşpaşa 

oğullarmdan Ükkaşoğln Tahir asıl adı Menıed Zor
arabacının ölüm cezasına çarptırılmasma dair Başve-

5 -I- 1938 tarihi nde 3305 sayrl ı 
kanunla birleştirilerek kabul eclil
miştir. 

5 - I- 1938 tarihinde 3305 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Adliye ve Teşkilfttı esasıye Muhte
lit encümenindedir. 

kalet tezkeresi 4 - III - 1938 tarihinde J 036 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/325 İnhisarlar nınnın müdürlüğü telmüd sandığı hakkm

daki 2921 sayılı kanunun 7 nci maddesinin tefsiriıw 
dair Başvekalet t ezkeresi 7 -I - 1938 tarihinde 1024 sayılr ka

rar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 332 Yüksek mühendis uıektebi 1933 yılı son hesabı ha k

kmda mutabakat beyannamesinin sunulduğuna c1aiı-

Divam muhasebat riyaseti tezleeresi 7 - I- 1938 tarihinele 3307 sayılr ka
ııunla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

3/339 Gazete ve mecnıual arrn basılınasmda kullamlan k a
ğıdlar ucuzlatıldığ·ındaıı 2294 sayılr kanunun 3 ncii 
maddesine göre keyf iyetin tasdikma dair Başveka-
let tezkeresi 25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

3/ 3-!6 Türkiye Cümlıuri~·cti 1\fcrkez bankası kanununun 
8 nci maddesinin tcfsiı-i hakkıııda Başvel~:alet tezkercsi İktısad encürınenindedir. 

3/ 35:2 lVIaliye veldileti 1935 yılı a~·niyat son hesabmm sn-
nnlduğuna dair Maliye vckaleti tezkeresi Divam muili.asebat encümenindedir. 

3/ 358 Ankara Yüksek ziraat enstitüsü haklundaki 2291 sa-
yılr kanunun 19 ncu maddesinin tefsirine dair Baş
vekftlet tezkeresi 

3/ 359 Hapisane ve tevkifhanclcriıı idaresi hakkındaki p21 
sayılı kanunun 8 nci maddesinin tefsirine dair Baş-

14 - I - 1938 tarihinde 228 sayılı 

.tefsh· olarak kabul edilmiştir. 

Yckalet tezkeı·esi Adiiye encümenindedir. 
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3/360 Tütün inlıisan hakknıdaki 1701 sayılı kanunun 82 

nci maddesinin tefsirine dair Başveldlet tezkeresi İktısad encümenindedir. 
3/ 361 Gazi Antcb mebusu Remzi Güresin teşrii masuniye-

tinin kaldırılması hakkrııda Başvekalet tezkeresi 14 - I - 1938 tarihinde 1028 sayrlr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/363 Gümrük tarifesinin (328 A ve B) numaralarrna giren 
mekteh kitablarrmn tabrna mahsus matbaa kağrdla
rına mevzu gümrük resmi 2294 sayılr kanunun ver
diği salahiyete istinaden indirildiğİnden keyfiyetin 
tasdikr hakkrnda Başvekalet tezkeresi 

3/364 Siird mebusu Memed Ali Kurdağiunun teşrii masu-

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayrlı 
kanunla ibirleştirilerek kabul edil
miştir. 

niyetinin kaldırılması haklanda Başvekalet tezkeresi 14 - I - 1938 <tarihinde 1031 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 366 

3/367 

Kömür yakan vesait beynelmilel sergisinde teşhir 

edilmek üzere getirilen ve üzerlerinde firma damga
ları bulunan muhtelif maddelerden mamul eşyay.ı 

aid gümrük resmi 2294 sayılr kanunun verdiği sa
lahiyete istinaden indirildiğİnden keyfiyetin tasdi
lu hakkrnda Başvekalet tezkeresi 

Sıvas mebusu Necmettin Sadakrn teşrii masuniyeti
nin kaldırılması hakkrnda Başvekalet tezkeresi 

3/ 370 Küp şeker ambalajmda kullamlmak üzere dışarıdan 
getirilmesine zaruret hasrl olan sandıklık kerestelerin 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete 
istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki lıakkrnda 
Başvekalet tezleeresi 

3/371 Askeri ve mülki telmüd kanununun 42 nci. maddesinin 
(B) ve (C) fıkralarrnın tefsiri hakkında Başveka1et 

25 - IV - 1938 tarihinde 3373 sayrlr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye Muhtelit 
encümendedir. 

25 - IV - 1938 tariiliinde 3373 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

tezkeresi Büıtçe encümenindedir, 
3/373 Başvekalet ve Hazinci evrak dairelerile matbaasının 

1935 - 1936 yrlı demi~baş eşya de:ftıerlerile hesalbı katği 
cetvelinin gönderildiği hakkında Başvekalet tezkeresi Divam muhasebat encümenindedir. 

3/379 Mardin mebusu Hilmi Çoruk ve Kastamonu mebusu 

3/384 

Dr. Tevfik Aslamn teşrii masuniyetlerinin kaldırıl-

ması hakkında Başıvekalet tezkeresi 14 - I - 1938 rtariliinde 1029 sayılr 
karar ola'rak kabul edilmiştir. 

1933 mali yrlr H azine son hesabına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğ·una dair Divam muhasebat 
riyaseti tezkeresi 3 - I - 1938 tarihinde 3300 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
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3/385 Yüksek ziraat enstitüsü muallimlerinin müd:errislik 
kaydından istifade ed~b etmeyeceklerinin tefsiri hak-
kında Başveka1et itezkeresi 13 -VI- 1938 tarihinde Hükumet ta

rafından geri almnuştır. 

3/389 Barut ve mevaddı infilakiye, fişek, av mühimmatı 
ve ·av sa~ası inhisarları muvakkat idaresinin 1933 
yılı son hesabına aid mutaıbakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanr muhasebat riyaseti tezkeresi 7 - I - 1938 tariılıinde 3306 sa:yılı 

kanunla birleştirilerek kalbul edil
miştir. 

3/390 

3/ 391 

Konya ovası sulama idaresinin 1933 yılı son hesruhı
na aid mutrubakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanr muha:sebat riyaseti tezkeresi 

Mülga seyrisefain idaresinin 1933 yılı haziran ayına 
aid mutrubakat ibeyannamesinin sunulduğuna dair Di
vam muhasebat riyaseti tezkeresi 

22 - XI - 1937 tariılıinde 3269 sayılı 
kanunla birleştirilerek kalbul edil
miştir. 

11 - IV - 1938 tarihinde 3354 sayılr 
kanunla birleştirilerek kaıbul edil
miştir. 

C - Birinci tçtimadan müdevver tezkereler 

3/167 Açıkta veya bakanlık emrinde iken ücretli ibir vazifeye 
tayin edilen memurlarm kesilmiş olan açık maaşları
m nücretli vazifelerinin lağvi halinde iadeten tahsisi 
ica:b ed'ib etmeyeceğinin tefsiri hakkında Başvekalet 
;tezkeres Büıtçe encümenindedir. 

3/178 Ziraat bankasmrn göndereceği Hazine paralarmdan 
posta ücreti alınrb alınmayacağının tefsiri hakkında 
Başvekalet tezkeresi Nafıa encümenindedir. 

3/192 Tütün, tuz ve müskirat inhisarı idareleri 1933 mali 
yılına aid bilançonun gönderildiğine dair Başvekalet 
tezkeresi 13 - VI - 1938 tarihinde 344 7 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/198 Edirne mebusu Şeref Aykutun teşrii masuniyetinin 
kaldırılması haklunda Başvekalet tezkeresi 14 - I - 1938 tarihinde 1026 sayılır 

karar ola'rak kabul edilmiştir. 
3/209 Maliye vekaleti 1934 yılı ayniyat son hesabının su-

nulduğuna dair Maliye vekaleti tezkeresi Divanr muhasebat encümenindedir. 
3/211 Divanr muhasebat kanununun 73 ncü maddesinin 

tersirine dair Divanr muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/216 Hila:fetin ilgası hakkındaki kanunun 8 nci maddesi-

3 - I - 1938 tarihinde Divam muiha
sebat riyaseti tarafından geri alın
miştir. 
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nin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi Adliye encümenindedir. 
3/ 219 Ziraat bankası matlubatı atikasmrn sureti t ediyesi

ne dair olan kanunda yazılı (Matlubatı atika ) tabi
rinin hudud ve şümulü derecesinin t esbiti hakkında 
Başvekalet tezkeresi ll - IV - 1938 tarihinde Hükumet 

tarafından geri almJll.IŞtrr. 

3/ 229 Gümrük muhafaza kıtalarmdaki takım başılarınıı'! 

tekaüd kanununun 19 ncu maddesinden istifade 
edip edemiyeceklerinin tefsiri hakkında Başvekii -

let tezkeresi 28- III- 1938 tariilıinde Hükümet ta
rafından geri- alınlll.IŞtlıl'. 

3/ 231 

3/ 237 

3/ 246 

Askeri ve mülki tekaüd kanununun 26 ve 43 ncü 
maddelerinin tefsi:ri hakkında Başvekiilet t ezleeresi 

Başvekalet ye Hazinei evrak dairelerile matbaasının 

1934 yılı demirbaş eşya defterlerile hesabı katği cet
velinin gönderildiği hakkında Başvekalet t ezkeresi 
Etüd kitabı olarak kullamlmak üzere eski harflerle 
basılmış kitabiarın okul ve kültür kurumları kitah 
evlerine konulmasrnm 1353 sayılı kanun hükmüne. 
aykırı olup olmadığınn tefsiri haklmda Başvekalet 

8 - IV - 1938 tariılıinde 1041 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Divarn muhasebat enciimenindedir. 

tezkeresi Maarif encümenindedir. 
3/ 250 Seı·hest meslek erbabımn 2751 sayılı kanun muc.ibin

ce ~eslek! teşekküller veya belediye heyetleri t ara
fından tayin olunan sınıf der ecelerine mükellefl eı·in 

ve varidat idar esinin it iraz edip edemiyecekl erine 
dair Başvekalet tezkeresi 27 - XII - 1938 tarihinde 1021 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Q - Fevkalade İQtimadan müdevver tezkereler 

3/52 Umumi harb senelerinde ihracat ve ınıeni ihtikar hey
etlerinde bulunan eski Ticaret nazırı .Ahmed Nesimi 
ve Mustafa Şeref Ö~kanla arkadaşları ha:kkında katği 
ibir karar verilmesine dair Başveka1et te~keresi .Adliye encümenindcdir. 

3/53 !talyan ta:biiyetine girdiğinden dolayı Konya istiklal 
mahkemesi kararile ailesile birlikte milli hudud dı

şma çıkarılan Suad Remzinin Türk vatandaşlığına 
kabulünün muvafık olub olınayacağma dair bir karar 
verilmesi hakkında Başvekalet tezkeresi Adliye ve Dahiliye Muhteliıt encüme

nindedir. 

3/64 

3j74 

Ölçüler kanununun 4 ncü maillesinin tefsiri hakikm
da Başvekalet tezkeresi 
19?2 yılı muvazenei umumiye kanununun 21 nci mad
desinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

İktısad encümenindedir. 

27 - IV - 1938 tarihinde 1045 sayılı 
k arar olarak kabul edilmiştir . 
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3/86 Orman nizamnamesinin 16 ncı maddesi mucibince 
almacak yayllliye resminin ilgasına dair olan kanu-
.nun tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 2 - III_ 1938 tarihinde HükUmet ta

rafından geriı alınmıştır. 

3/98 Türk tebaasile İran tebaasmm evlenmeleri hakkındaki 
memnuiyetin muhafazasına dair olan 24 eylUl 1290 
tarihli nizamnameyi değiştiren kanunun 2 nci ve 3 
ncü maddelerinin tefsiri halclrnıda Ba,şvekalet tez-
keresi Hariciye encümenindedir. 

3/115 Askeri ve mülki tekaüd kanu_ııunun 65 nci maddesi 
hükmünün noterierin vazifesine nihayet verme işin-

3/119 

de de cari oluib olmadığının tefsiri ha'ldo:nda Ba,şve
ikalet tezkeresi 

Ziraat bankası kanununun 25 ve ziraat kredi koopera
tifleri kanununun 10 ncu ımaldelerinin icra ve ifHis 
kanununun 47 nci maddesile ilga edilmiş olub 
olmadığının tayini hakkında Başvekalet tezkeresi 

4 - Takrirler 

15 - VI - 1938 tarihinde 3456 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Bu husustaki Adliye encümeni maz
batası ll - IV - 1938 tarihinde ka
bul edi1miştir. 

Üçüncü İçtima içinde (28) takrir verilmiş olulb bunlardan (7 ) si karar olarak, ( 4) ü hakkındaki 
Arzuhal encümeni maııbatası okunarak kabul edilmiş, (12) si olummuş ve (2) si de sahibieri tarafın
dan geri alınmıştır. Mütebaki (3) taıkrir gelecek i çtimaa kalmıştır. 

İkinci İçtimadan' müdevver (5) takrirden (1) i hakkındaki Arzuhal encümeni mazbatası kabul-edil
miş ve (3) ü de sahiıbleri tarafından geri alınmıştır. Mütebaki (1) takrir dördüncü !çtimaa kal
mıştır. 

Birinci İçtimadan müdevver (3) takririn (2) si karar olarak kabul edilmiş ve (1) i de dördüncü 
!çtimaa kalmıştır. · 

Fevkalade ! çtimadan müdevver ıbir takrir dördüncü !çtimaa kalmıştır. 

A - ttçüncü İçtima içinde verilen takrirler 

4/55 Yozgad (Sırrı !çöz) -Belediye vergi ve resimleri kn-
nununun 5 ve 7 nci maddelerinin tersirine dair Dahiliye encümenindedir. 
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4/56 Zonguldak (Dr. Mitat Altrok) - Mebusluktan istifa 
ettiğine dair 5 - XI - 1937 ıtarihinde okunmuştur. 

4/57 Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümenının 

19 -V- 1937 tarihli haftalık karar cetvelindeki 938 

4/58 

sayılı kararın Umumi Heyette müzakeresine dair 
takririnin geri verilmesi hakkında 

Çanakkale (Ziya Gevher Etili ve 36 arkadaşı) - Re
isicümhur Atatürkün nutuklarile Hükumet progra
mının bastırılarak dağıtılması hakkında 

4/59 Y ozgad ( Emin Dr aman ) - Arzuhal en c üm eninin 
8- VI -1937 tarihli haftalık karar cetvelindeki 100:3 
sayılı kararın Umumi Heyette müzakeresine dair 

4/60 Yozgad ( Emin Draman ) - Arzuhal encümeniniıı 

6 - vı -1937 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1032 
sayılı kararın Umumi Heyette müzakeresine dair 

4/61 Manisa ( Refik İnce ) - Arzuhal encümeninin 24-XI-
1937 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1099 sayılı 

kararın Umumi Heyette müzakeresine dair 

4/62 

4/63 

Gazi Anteb (Numan Menemencioğlu) - Mebuscluktan 
istifa eettiğine dair 
Aydın (Nazmi Topcoğlu) - Kazanç vergisi kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin geri verilmesine dair 

4/ 64 Yozgad (Emin Draman) - 1932 yılı muvazeııe i unın

miye kanununun 21 nci maddesinin tefsil'ine dair 
olup Hükumet tarafmdan geri istenilen tezkereyi t e-

8 - XI - 1937 tarihinde okunmuş ve 
mezlillr takrixi sahibine iade edil-
miştir. 

10 - XI - 1937 tariılıinde 1020 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bu J:ı.usustaki arzuthal encürıneni maz
batası 24 - XII - 1937 tarihinde ka
bul edilmiştir, 

Bu hUS'UStaki Arzuıhal encümeni maz
batası 20 - XII - 1937 .tarihinde ka
bul edilmiştir. 

Bu husustaki Arzuhal encümeni maz
batasr 7 - III - 1938 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

1 - XII - 1937 tarihinde okunmuştur. 

1 - XII - 1937 tarihinde okunınuş ve 
memur kanun teklifi sahibine iade 
P-dilmiştir. 

kabbül ettiği hakkında 24 -XII - 1937 tarihinde okunmuştur. 
4/65 Seyhan (General Naci Eldeniz ) - Arzuhal encümeni

nin 22- XII -1937 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1122 sayılı kararın Umumi Heyette müzakeresine da
ir 

4/66 Kütahya (Memed Somer) - Askeri ve mülki tekaüd 
kanununa bazı hükümler eklenmesine dair olan 3028 
sayılı kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında 

Bu husustaıki Arzuhal encümeni maz
batası 16 - III - 1938 tarihinde okun-
muştur. 

~ 

6 - VI - 1938 ıtariıhinde 1055 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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4/67 Trabzon (Hasan Saka ve Antalya Dr. Cemal Tunca )
Büyük Mille.t Meclisinin 2 mart 1938 tarihine kadar 
tatili faaliyet etmesi hakkında 17 - I - 1938 tarihinde 1033 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
4/ 68 Bolu (Cemal Hüsnü Taray) - Mebusluktan istifa et-

tiğine dair 2 - III - 1938 tarihinde okunmuştur. 
4/69 Diyarbakır (Gen-eral Kiazım Sevüktekin ve Erzurum 

Şükrü Koçak) - Hava ve denizaltı subaylarına veri
len zamaimin vergiden istisnasına dair olan kanun 
teklifinin geri verilmesi hakkında 8 - IV - 1938 tarihinde okunmuştur. 

4/70 Manisa (Refik İnce) - Eski asker! rüştiyelerin orta 
tedrisattan sayrlıb sayılmayacağrmn tefsiri hakkında 13 - V - 1938 tarihinde sahibi ta

rafından geri alın]]l[ştı:r. 
4/71 Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümeninin 

ll - IV - 1938 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1355 
sayılı kararın Umumi heyette müz&keresine dair 

4/72 

4/73 

4/74 

Manisa (Refik İnce) - Eski askeri rüştiyelerin orta 
tedrisattan sayılıh sayılınayacağınm tefsiri ha:kkmda
ki takririnin geri veriLmesine dair 
Yozgad (E:min Draman) - Arzuhal encümenının 

25 - IV- 1938 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1402 
sayılı kararın Umumi heyette müzaikeresine dair 
Diyarb&kır (General Kiazım Sevüktekin ve 4 arka
d~) - Büyük Millet Meclisinin orduya selam ve iti-

• madmın ulaştırılmasma dair 

4/75 · Balı:ıkesir (General K.azıı:ın Özalp) - Arzuhal encüme
ninin 18 - V - 1938 tarihli haftalık karar cetvelindeki 

Arzuhal enciiımenindedir. 

13 - V - 1938 tarihinde okunmUJŞtur. 

Arzuıhal encümenindedir. 

26 - V - 1938 tarihinde 1051 sayılı 

karar ola.rak kabul edilmiştir. 

1564 sayılı kararın Umumi ilıeyette müzakeresine dair 8 - VI - 1938 tM:"ihinde sahiıbi ta
rafından geri alınrmştrr. 

4/7>6 Balıkesir (General Kazrm Özalp) - Arzuhal encüme
ninin 18 - V - 1938 tariiiıli haftalık karar cetvelindeki 
1564 sayılı kararın Umumi heyette müzakeresine dair 
olan takririnin geri verilmesi hakkında 8 - VI - 1938 tarihinde okunmuştur. 

4/77 Urfa (General Aib.med Yazgan ve Kırşehir Ali Rıza 
Esen) - Ankara Yüksek ziraat enstitüsü kanununun 
20 nci maddesinin tefsiri hakkındaki takririnin geri 
veriLmesine dair 8 - VI - 1938 tarihinde okunmuştur. 

4/78 Manisa (Refik İnce) - Milli Müdafaa vekaletinde 
(Zatişleri son rtedkik mercii encümeni) teşkili hak
kındaki 2515 sayılı kanunun tefsirine dair olan tak-
ririnin geri verilinesi haikkında 13 -VI- 1938 tarihinde okunmuştur. 

4/79 Giresun (Hakkı Tarık Us) - Maübuat kanununda de
ğişiklik yapılınasma dair olan !kanun teklifinin geri 
verilinesi hakkında 28 - VI - 1938 tarihinde okunmuştur. 

4/80 Trabzon (Hasan Saka ve Antalya Dr. Cemal Tunca)-
İcra Vekilieri Heyetine itimad beyan edilmesine dair 29 - VI - 1938 tarihinde 1060 sayılı 

karar olarak kabul edilıniştir. 
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4/81 Trabzon (Hasan Saka ve Antalya Dr. Cemal Tunca) -
Meclis içtiınıamın ikinci teşrinin birinci sali gününe 
talikma dair 29 - VI '_ 1938 taırihinde 1061 sayılı 

karar olarak ka;bul edilmiştir. 
4/82 Yo:ııgad (Sırrı İçöz) - Atartürke Büyük Millet Mecli

sinin saygı ve bağlılığının arzına. dair 29 - VI - 1938 tarihinde 1062 sayılı 
karar olarak kıabul edilmiştir. 

B- İkinci İçtimadan müdevver takrirler 

4/35 Manisa (Refik İnce) - Milli iMüdafa vekaletinde 
(Zat işlerinin son tedkik mercii encümeni) teşkili 

haklundaki 2515 sayılı kanunun tefsirine dair 13 - VI - 1938 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

4/36 Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümenının 

30 - XI - 1936 tarihli haftalık karar cetvelindeki 519 
sayılı kararının Umumi Heyette müzakeresine dair Arzu:hal encümenindedir. 

4/ 45 Urfa (General Ahmed Yazgan ve iki arkadaşı) - An
kara Yüksek ziraat enstitüsü kanununun 20 nci mad-
desinin tefsiri hakkında 8 - VI - 1938 tarihinde sahibi ta

rafından geri alınmıştır. 
4/50 Yozga.d (Emin Draman) Arzuhal encümemmn 

19 - V - 1937 tarihli Haftairk karar cetvelindeki 938 
sayılı kararının Umumi Heyette müzakeresine dair 

4/ 53 Denizli (Neciıb Ali Küçüka) - Arzuhal encümeninin 
7 - VI - 1937 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 969 
sayılı kararlarm Umumi Heyette müzakeresine dair 

8 - XI - 1937 tarihinde sahibi ta-
rafmdan geri almrmştır. 

Bu 'husustaki Arzuhal encümeni maz
bata:sı: 2 - XII - 1937 tarihinde ka-
bul edilniiştir. 

C - Birinci İçtimadan müdev-Ver takrirler 

4/21 Y~:ızıgad (Emin Draman) Arzuhal encümeninin 
13 - IV - 1936 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 226 
ve 240 sayılı kararların Umumi Heyette mÜzakeresine 
dair 27 - IV - 1938 tarihinde 1045 sayılı 

kararla birleştirilerek kabul edilmiştir. 
4/ 22 Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümenının 

13 - IV - 1936 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 253 
sayılı kararının Umumi Heyette müzakeresine dair 

4/23 Yoııgad (Emin Draman) - Arzuhal encümemnın 

13 - IV - 1936 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 263 
sayılı kararının Umumi Heyette müzakeresine dair 

20 - IV - 1938 tarihinde 1042 sayılı 
karar olarak ka:bul edilmiştir. 

Arzuhal encÜim.enındedir. 
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4/4 Giresun (Hakla Tarık Us) - 1492 sayılı kanunun 
muvakkat maddesinin C fıkrasının tefsiri hakkında Bütçe encümenindedir. 

--ooıııGiCiiiiliiJ>-&J-< ca;:ıca;:ı---

5- Muhtelif evrak 

Bu sene (16) tane muhtelif evrak gelmiştir. Bunlardan (2) si kanun olarak kabul edilmiş, (12) si 
okunmuş, (1) i reddedilmiş ve (1) nin de Hükumete tevdiine karar verilmiştir. 

İkinci İçtimadan müdevver (2) evraktan (1) i tefsir olarak !kabul edilmiş ve mütebaki (1) evrak 
dördüncü İçtimaa kalmıştır. 

Birinci ve fevkalade !çtimalardan müdevver ( 4) evrak dördüncü İçtimaa kalmıştır. 

A - tt çüncü İçtima içinde gelen muhtelif evrak 

5/54 Büyük Millet Meclisi 1937 yılı mart, nisan ve mayıs 
ayları hesabı hakkında murakrblik raporu 8 - XI - 1937 tarihinde okunmıuıştur. 

5/55 Büyük Millet Meclisi 1937 yılı haziran, temmuz. 
ağustos ve eylul ayları hesabı hakkında murakıbllk 
raporu 

5/56 Yugoslavya Mebusan Meclisi Reisliğinden gelen 

8 - XI - 1937 tarihinde okunmuştur. 

telgraf ' 8 - XI - 1937 tarihinde okunmuştur. 
5/57 Kocaeli mebusu Nedim Bozatığın vefat ettiğine dair 

Başvekilden gelen telgraf 17 - XI - 1937 tarihinde okunmuştuir. 
5/58 Büyük Millet Meclisi 1937 yılı birinci teşrin ayı he

sabı hakkında Meclis Hesablarınrn tedkiki encüme-
ni mazbatası 

5/ 59 Büyük Millet Meclisi 1937 yılı ikinci teşrin ayı hesa
bı hakkında Meclis Hesablarının tedkiki encümen i 
m az batası 

5/60 Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cümhur ve Divanr 
muhasebat 1936 yılı son hesabiarı hakkında Meclis 
Hesablarınm tedkiki encümeni mazbatalarr 

5/61 Büyük Millet Meclisi 1937 yılı birinci kanun ve 1938 
yılı ikinci kanun ayları hesabı hakkında Meclis He-

26 - XI - 1937 tarihinde okunmuştur. 

22 - XII - 1937 tarihinde okunmuştur. 

Hazine hesabı katğisine idhal edil
mek üzere 29 - XII - 1937 tarihinde 
HükUmete tevdiine karar verilmiştir. 

sablarınrn tedkiki encümeni mazbatası 9 -III- 1938 tarihinde okunmuştur. 
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5/ 62 Tekirdağ nıebusu Faik Öztrak ve 9 arkadaşnun me
murlar hakkındaki kanun teklifinin muvakkat bir 
encürnende müzakeresine dair Dahiliye encümeni 

Muamelesi 

mazbatası ll - III - 1938 tadhinde okunmuştur. 
5/63 Büyük Millet Meclisi 1938 yılı şubat ayı hesabı hak

kında Meclis Hesabıarının tedkiki encümeni maz-
batası 18 - III - 1938 tarihinde okunmuştur. 

5/64 Büyük Millet Meclisi ve müştemilatmdaki eşya hak
kında Meclis Hesabıarının tedkiki encümeni maz-
batasr 18 - III - 1938 tarihinde okunmuştur. 

5/65 Milli saraylarla müştemilatmda ve Yalova köşkle

rindeki eşya hakkında Meclis Hesablarmm tedkiki 
encümeni mazbatası 

5/66 Emekli binbaşı Şükrü Aytuğun cezasının affi hale-

25 - V - 1938 tarihinde okunmuştur. 

kmda Adiiye encümeni mazbatası 3 - VI - 1938 tarihinde reddedilmiştir. 
5/67 Büyük Millet Meclisi 1938 yılı mart ayı hesabı hak-

kında Meclis hesablarmm tedkikı encümeni mazbatasr 15 - VI - 1938 .tarihinde okunmuştur. 

5/ 68 Ahmed Demirin mahkum olduğu cezanın 
krnda Adiiye encümeni mazbatası 

affi hak-

5/69 Yüzbaşı Yıldırım Ziya Belentepenin mahkum olduğu 

28 - VI - 1938 tarihinde 3510 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

cezanın affi hakkında Adliye encümeni mazbatası 29 - VI - 1938 tarihinde 3532 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

B - likinci tçtimadan müdevver muhtelif evrak 

5/38 V e kal et emrinde iken ücretli bir vazifeye tayin edi
lenlere her iki cihetten maaş verilib verilemiyeceğinin 
muhtacı tefsir bulunduğuna dair Divam muhasebat 
encümeni mazbatası BÜ!tÇe encümenindedir. 

5/42 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 58 nci maddesinin 
tefsirine dair Divanr muhasebat encümeni mazbatası 14 - I - 1938 tarihinde 227 sayılr 

.tefsir olarak kabul edilmiştir. 

C - Birinci İçtimadan müde:vver muhtelif evrak 

5/22 Mütekaid iken tekrar hizmete almarak harb ve hiz
met esnasında terfi eden zabitlerin malı1liyet sıfa

tının da bu terfide aranrlması lazım gelib geLmeyece
ğinin tefsiri hakkmda Divanr muhasebat encümeni 
mazbatası Di'Vanr mulıasebat enriimeninde,fr. 

5/27 Kütahya müstantiki Mehmed Saidin, Hakimler kanu
nunun muvakkat maddesinin (A) fıkrasına tevfikan 
tekaüde sevkile müddeti hizmetine göre veriLmek 
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istenilen paranın vizesi icab ed~b etmeyeceğine dair 
Divam muhasebat rencümeni mazbatası Adliye encümenindedir. 

Ç - Fevıkalade İçıimadan müdevver muhtelif evrak 

5/1 Bursa vilayeti iskan işlerinde kullanılmakta iken 
vekalet emrine alman İsmail Hakkı hakkında Şu
rayi devletçe ittihaz olunan .mukarrerata dair Ar-
zuhal encümeni mazbatası Adiiye encümenindedir, 

5/14 Rasim Asım ile Murtaza kaptan adlarmda iki yurd
daşa aid olan motör hakkında Arzuhal encümeni maz-
batası Arzulıai encÜımenindedir. 

6 - Mütenevvi hususata aid evrak 

Üçüncü İçtima içinde mütenevvi hususata aid (164) ıtane evrak gelmiş olub bunlardan (38) i 
Evrak kalemine, (73) ü İdare Heyetine, (1) i Arzuhal encümenine, (16) sı Kütüpaneye, (32) si 
matbaaya, (2) si Muhasebeye, (1) i Zabıt kalemine, (1) i Daire müdürlüğüne havale edilmiştir. 

Ka yi d 
No. N ereden geldiği 

589 İstatistik umum müdürlüğü 

590 İstatistik umum müdürlüğü 

591 Matbaa müdürlüğü 

592 Başvekalet 

593 Matbaa müdürlüğü 

nuıasası Muamelesi 

İstatistik yıllığı eserinden 50 aded su- Evrak kalemine 
nulduğu haklanda 
İstatistik tedkikler serisinden 20 aded Evrak kalemine 
sunulduğu hakkında 

Mücellid çırağı Mahir Gökrengin as- İdare Heyetine 
kıere gitmesi hasebile yerin.e Cemal 
Aslanın tayinine müsaade olunması 
hakkında 

Kavanin mecmuasının 17 nci cildi n- Matbaa müdürlüğüne 
den beş aded gönderilmesi haıkkı:nda 
Matbaa tertib ş11ıhesi operatörlerin- İdare Heyetine 
den Tayyip ile Hakkının askerliJde-
'rini ikiınal ederek vazi:fıelerine başla-

dıkları hııJdmı.da 



Kayiıd 

No. Nereden geldiği 

594 C. H. P. Genel Sekreterliği 

595 Türk dili Tedkik ceıniyeti reis
liği 

315-

Huliisası Muamelesi 

Kavanin mecmuasının 17 nci cıldiıı- Matbaa müdürlüğüne 
d~n 60 aded gönderilmesi hakkıncia 

Türk dili kurumunca armağ·an olarak Kü•tüpane mıüdürlü

(Secerei Terakime) eserinden bir cil- ğüne 

din Meclis kütüpanesi için gönderil-
diği hakkında 

596 Hukuk ilmi Yayma kurumu Gönderilen 17 nci cild kavanin mec- Matbaa müdürlüğüne 
başkanlığı muasile zabıt ceridelerinin alındığı 

hakkında 

597 M. M. vek&Jeti 

598 Konya ikinci ordu müfettişli

ği 

599 Almanya HükUmeti Devlet Ha
zinesi müdürlüğü 

600 Hukuk ilmini Yayma kurumu 
başkanlığı 

601 Matbaa müdürlüğü 

602 İstatüıtik umum müdürlüğü 

603 İstatistik umum ınıüdürlüğü 

604 Matbaa müdürlüğü 

605 Matbaa müdürlüğü 

606 Gümrük ve inhisarlar vekaleti 

İzmirin istirdadı esnasında yara~ana- Evrak kalemine 
rak tevsikini . isteyen Alibay ş:erafet-

tin hakkındaki malfunatın o zaman 
ikinci süvarİ komutanı bulunan rve 
halen Erzurum mebusu general Zeki 
Soydeanivden sorularak alınacak ına-

lumatın bildirilmesi hakkında 
Eğe ordu manevrasında takib edilme
si için evvelce takdim olunan matbu 
manevra meselesinin ilişiklerile birlik
de ordu müfettişiikierine iadesi hak
kında 

Kavanin mecmua8ımn · 16 ncı cildin
den 1bir aded gönderilmesi hakkında 
1937 - 1938 seneleri konferansıarına 

aid proğramından bir aded gönderil
dİğİ hakkında 

Elektrik ve havagazi sarfiyatını gös
terir üç lata fatura ilişik olarale sunul
duğu hakkında 

Konjonktür bilgisine giriş adlı eser
den iki ve sanayi istatistiğinden de iki 
aded sunulduğu hakkında 
Sekizinci cild istatistik yıllığından 51 
aded ve mali istatistiğinden de ;ıyrıca 
51 aded gönderildiği hakkında 
Cins v·e ebadı yazılı kağıddan Maliye 
vekaleti arnbarından alınması hak
kında 

6 a.ded klişenin Ulus çink.oğra.fhanesi
ne sipariş edilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 17 nci cildin
den 4 aded ve encümenler ruznamesi
nin son cildinden de 2 aded gönderil-
mesi h akkında 

Matbaa müdürlüğüne 

Kütüpane müdürlü
ğüne 

İdare Heyetine 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

İdare Heyetine 

İdare Heyetine 

Matbaa hüdürlüğüne 



Kayid 
No. N ereden geldiği 

607 Matbaa müdürlüğü 

608 N afıa vekaleti 

609 Matbaa müdürlüğü 

610 Matbaa müdürlüğü 

611 Matbaa müdürlüğü 

612 Matbaa müdürlüğü 

613 M81tbaa ımüdürlüğü 

614 Vakıflar umum müdürlüğü 

615 Tapu ve kadastor umum mü
dürlüğü 

616 Manisa vilayeti zirai kredi ko
operatifi 

617 İstatistik umum müdürlüğü 

618 Divanı muhaseb81t riyaseti 

619 N orveç Parlamentosunda N o
bel komitesi 

620 Darıca gençler birliği başkan
lığı 

621 Muhafız alayı komutanlığı 
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nuıa.sası Muamelesi 

Matbaa sermücellidi Gençkalın ilişik İdare Heyetine 
Meclis doktoru raporuna göre Nümu-
ne hastanesinde muayenesinin icrası 

hakkında 

Yüksek mühendis mektebinde Hüku- Evrak Kalemine 
met hesabına tahsil gören Ferdi Kar-
man mecburi hizmetini ifadan imtina 
ettiğinden tahsil masarifi bulunan 
meblağın tediyesi için kefili bulu-
nan Tokad mebusu Hüsnü Konaya 
tebligat yapılması hakkında 
Tertib şubesi çin yazılı ihtiyacın sa- İdare Heyetine 
tm alınması hakkında 
Matbaanın ihtiyacı bulunan yazılı İdare Heyetine 
kırtasiyenin mubayaası hakkm,da 
Matbaamn ihtiyacı bulunan cins ve İdare Heyetine 
nurrı:araları yazılı mürekkeblerin mu-
bayaası hakkında 

Matbaanın cild şubesi için yazılı bu- İdare Heyetine 
lunan malzemenin mubayaası hak-
kında 

Tertib şubesinin intertayp makirıala- İdare Heyetine 
rının matris ve yedek parçaları ihti-
yacını gösterir liste ilişilc olarak su-
müduğu hakkında 

Kavanin mecmuasrmn 17 nci cildin - Matbaa Müdürlüğiine 
den 15 aded gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasrmn 17 nci cildin- Matbaa Müdürlüğüne 
den bir aded gönderilmesi hakkında 
Kastamonu mebusu Sami Erkmamn İdare Heyetine 
735 lira 15 kuruş borcundan dolayı 
maaşma haciz konulduğundan her ay 
tahsisatmdan lazımgelen tevkifatm 
yRprlarak gönderilmesi hakkında 
Umumi nüfus sayımına aid eserden Evrak Kalemine 
275 aded gönderildiği hakkında 
Kavani.n mecmuasının 17 nci cildin- Matbaa Müdürlüğüne 
den· 100 aded gönderilmesi hakkında 
Nobel mükafatının verilmesi lazım Kütüpane Mü. ne 
gelen zatın bildirilmesi hakkında 
Mecliste mebuslara dağıtılan mevcud Evrak Kalemine 
kitabrlardan münasiblerinin g·önde-
Tilmesi hakkında 
Matbaada yapılmakta olan 1938 se- Matbaa _Müdürlüğüne 

.nesi takvimlerinden gönderilmesi 
hakkında 



Kayid 
No. N ereden ~ldiği 

622 Türkiye İş bankası umumi ka
übliği 

317-

HulA.sası 

Kavanin mecmuasının ı 7 nci cildin
den 4 aded gönderilmesi hakkında 

Muamelesi 

Matbaa Müdürlüğüne 

623 Güzel sanatlar akademisi mü- B. Mı. M. binası konkuru için çağırılan Idare Heyetine 
dürlüğü Profesör B. Tanrtm masarifi bulunan 

100 liranın verilmesi hakkın~a 
624 Matbaa müdürlüğü Matbaanın elektrik ve havagazı sar- İdare Heyetine 

fiyatını gösterir üç kıta fatura ilişik 

olarak sunulduğu hakkında 
625 Matbaa müdürlüğü Ulus matbaasına yaptırılan klişe ve İdare Heyetine 

beş tatbik imzasına aid fatura iiişik 

olarak sunulduğu hakkında 
626 İstatistik umum müdürlüğü Hususi idareler istatistiğinden lbir Evrak Kaleminf 

aded gönderildili hakkında 
627 Kanunlar kalemi müdürlüğü İstatistik umum müdürlüğünden gön- Evrak Kalemine 

derilen cetvellerin memurlar tarafm-
dan doldurularak iade edilmesi hak-

. · ' kmda 
628 Türk Maarif cemiyeti 

ilan işleri bürosu 
resmi Meclis za:bıt kalemindeki münhal me- İdare Heyetine 

629 Matıbuat umum. müdürlüğü 

630 Başvekalet müsteşarlığı 

63ı Ankara muhasebei hususiye mü
dürlüğü 

632 Srhıliat ve içtimai muavenet ve
kaleti 

633 N afıa vekaleti 

634 Türk dili kurumu başkanlığı 

635 Matbaa müdürlüğü 

muriyet için yapılan ilanın ücretini 
gösterir fatura ilişik olarak sunuldu
ğu hakkında 

Fransızca yazılı takvimlerden 405 ade- Evrak Kalemine 
dinin mebuslara dağrtılmak üzere 
gönderildiği hakkında 

Üçüncü tertib düsturun ı8 nci cildin- Ev~·ak Kalemine 
den 50 aded gönderildiği hakkında 
Susurluktaki arazisine aid vergi borç- ]}yrak kalemine 
larını gösterir ekli hesab puslasmın 
Balıkesir mebusu Rahrın.i Selçuğa teb-
l i ği haJclrmda 
Kavanin mecmuasının ı6, ı 7 nci cild- Matıbaa müdürlüğüne 

lerinden birer tane gönderilmesi hak-
landa 
afıanın ıbir senelik başarılarını gös- Evrak kalemine 

ıteren fcvkali1de dergiden 86 tanesi-
nin ilişik liste üzerinden mebuslara 
dağrtılması hakkında 

Diyarbakır adı üzerinde toponomik ibir Evrak kalemine 
tetkik adlı eserden mebuslara dağıtıl-
mak üzere 350 aded gönderildiği hak
kında 

Matbanm elektrik ve havagazi sarfi- İdare Heyetine 
y•üını gösterir üç kıta fatura ilişik 

ol aıak sunulduğu hakkında 

636 Devlet demiryolları umum mü- Yeni Ankara garının açılınası ıtöreni- Evrak kalemine 
dürlüğü ne aid albümden bir aded sunulduğu 

hakkında 



Keyid 
No. N ereden geldiği 

637 Matbaa müdürlüğü 

638 Devlet şurası reisliği 

639 M. M. Vekaleti 

640 Hariciye vekaleti 

641 Tokyo büyük elçiliği 

642 İstatistik umum müdürlüğü 

643 Posta telgraf, telefon umum 
müdürlüğü 

318-

Hulasası Muamelesi 

Tezkerede yazılı llllebuslara aid hlişe- İdare Heyetine 
lerin Ulus matlbaasmda yaptrrrlınası 
hakkında 

Kavanin mecmuasının 17 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne 
den 10 tane gönderilmesi ılıakkında 
Kavanin mecmuasının 15, 16, 17 nci Matbaa müdürlüğüne 
cildierinden birer tane gönderilmesi 
hakkında 

İskenderun ve Antakya meselesi il:ıak- Evrak kalemine 
kında neşredilen beyaz kitabdan 440 
aded gönderildiği hakkında 
:Mebuslara tevzi edilmek üzere Er.tuğ·- Evrak kalemine 
rul kitrubmdan 389 adoo gönderildi.ği 
haklanda 
Belediyelerin 1929 - 1935 yrlları faa- Evrak kalemine 
liy,et1erini gösterir istatistikten beş 
aded gönderildiği hakkında 
Meclisin posta .telgraf ve .telefon ücre
tinin 273 lira 88 kuruş olarak 1938 
senesi bütçesine twlısisat konulması 

hakkında 

tdare Heyıetine 

644 Muntazam borçlar müdürlü- Kavanin mecmuasının 15 ve 17 nci Matbaa müdürlüğüne 
ğü cildierinden birer aded gönderilmesi 

hakkında 

645 Matbaa müdürlüğü MatJbaamn elektirik ıve havagazi sar- İdare Heyetine 
fiyatını gösterir üç kıta fatura ilişi.k 

olarak sunulduğu hakkında 
646 Türk Dili Kurumu katibi ÜçüncÜ Türk dili kurultayı müzake- Kütüpane Mü. 

umumiliği 

647 Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünden 

648 Maarif vekaleti Yayım müdür
lüğü 

649 Dalıiliye veka1eti Emniyet 
umum müdürlüğü şube 3 mü
dürlüğü. 

650 Maden tedkik ve arama ensti
tüsü müdürlüğü 

resile zabıtlarr ve tezlerini ihtiva 
eden ıkitabdan bir aded sunulduğu 

hakkında 

Posta, telgraf ve telefon idaresinin Kütüpane Mü. 
1935 yılına aid istatistik kitabından 
bir aded sunulduğu hakkında 
Alı:nerika Birleşik Devletleri re.srnl ya- Kütüpane Mü. 
yınlarile Türkiye resmi neşriyatile 

mübadele yapılmak üzere Amerikadan 
gönderilen 55 aded kitabın sunuldu-
ğuna dair 
Neşredilmiş ve edilecek olan telifat ve Evrak kalemine 
büroşürlerin kütüpanelerde mevkii is-
tifadeye vazolunmak üzere ibirer aded 
Ankara Polis enstitüsü müdürlüğü ile 
İstanbul polis mektebi müdürlüğüne 
gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmualarmdan iki takr- Matıbaa müdürlüğüne 

.mm gönderilmesi hakkında 



Ka yi d 
No. Nereden geldiği 

651 Sofya elçiliği 

652 Kayseri Tala:s nahiyesi müdür
lüğü. 

653 !.zmir valiliği 
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15 nci cildden sonra basılan kavanin ·Matbaa müdürlüğüne 
mecmuasından birer aded gönderilme-
si haldrnıda 
Kayseri mebusu .Aıhmed Hilminin Ta- İdare Heyetine. 
las nahiyesindeki evinin bekçi bor-
cundan dolayı maaşma 400 kuruş ha
ciz konulması hakkında 
İzmirin 1935 ve 1936 senelerine aid Kütiipane Mü. 
istatistik yıllığından ibir aded gönde-
rildiği haldrnıda 

654 Sıhıhat v·e i~Hmai 
vekaleti 

muavenet Köy ebelerinin vazifeleri ve sureti is- Kütüpane Mü. 
tihdamları hakkındaki kitaJbdan :bir 

655 Matbaa müdÜrlüğü 

656 Etibank müdürlüğü 

657 Matbaa müdürlüğü 

658 Sofya elçiliği 

aded sunulduğu haıkkında 
Matbaay yeniden alınan otomatik tabı İdare Heyetine. 
makinesinin mübayaa şartlarına uy
gun l{)lulb olmadığının ıtetkiki için şart
namenin bir nüshasına lüzum olduğu 
hakkında 

Kavanin mecmuasının 17 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne 
den bir tane gönderilmesi hakkında 
Matbaanın sarfettiği ·elektrik ve ha- İdare H eyetine. 
vregazi ücretini gösterir üç kıta fatura 
ilişik olarak sunulduğu hakkında 
Kavanin mecmualarmın 16, 17 nci Matbaa müdürlüğüne 
cildl1ehinin alındığı hakkında 

659 Ankara 
kanlığr 

askerlik şubesi lbaş- Trabzon civarında Arhave cebhesin- E vrak kalemine 
de iken Viçe muharebesinde yaralndı-

660 Matbaa müdürlüğü 

661 Maliye vekaleti kefalet 
dığı Reisliği 

662 Matbaa müdürlüğü 

663 Hariciye veka1eti 

ğını iddia eden er Burhanoğlu Baki-
nin ilm iddiasını tevsik için o zaman 
komutan bulunan B. M. M. Katibi 
umumisi Veysel Genyadan bu husus-
ta malumatı almarak neticenin bildi-
rilmesi hakkında 
Tezkerede yazılı rakam ve harflerin Matbaa müdürlüğüne 
592 okkasının imhasile metal olarak 
eritilmesi hakkında 

san- Meclis idare memurluğuna tayin edi- Matbaa müdürlüğüne 
,len Şükrü için cüzdan gönderilmek 
üzere ilişik künye puslasının mu-
maileyh tarafından daldurularak 
iade olunması hakkında 
Matbaanın ihtiyacı olan t ezkerede İdare Heyetine 
yazılı malzemenin mubayaası hak-
kında 

Montrö mukavelenamesinin yıllık ra- I<Jvra:k kalemine 
porundan 50 aded sunulduğu hak-
lunda 



Ka. yi d 
No. N erooen. geldiği 

664 Diyarbakır valiliğinden 

665 Matbaa müdürlüğü 

666 Dahiliye vekaleti 

667 Dahiliye vekaleti 

668 C. H. P. Katibi umumi<liği 

669 Ankara Kadastro müdürlüğü 
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Hulasası • Muamelesi 

Mebuslara tevzi edilmek üzere Ata- Evrwk kalemine 
türk Diyarbakn·da adlr eserden 402 
aded sunulduğu hakkında 
Matbaaya kurulan otomatik baskı İdare Heyetine. 
makinası haklundaki matbaada mü-
teşekkil komisyonun raporu ilişik 
olarak sunulduğu hakkında 
Dahiliye vekaleti Hukuk müşavirliği Matbaa müdürlüğüne 
için ilişik listede noksan bulunan 
kavanin mecmualarının gönderilmesi 
hakkında 

Kavanin mecmuasının 14 ncü cildin- Matbaa müdürlüğüne 
den itibaren birer tane gönderilmesi 
hakkında 

Noksan bulunan tezkerooe yazılı za- Matbaa müdürlüğüne 
bıt ceridelerinin gönderilmesi hak-
kında 

Ankara İda'rei hususiyeye aid ıbir ıevin Evrak kalemine 
üst katmda bir oda ile bir salonun 
Meclis katibi umumisi Veysel Genya 
kendi evine ilhak ettiği anlaşıldığın-

dan bu ilhakın ne suret'le ifa ·edildiği 

hakkında 

670 Kanunlar kaleımİ müdürlüğü 'Kanunlar kaleminde inhilal eden 30 

671 Maliye vekaleti 

672 Matbaa müdürlüğü 

673 Matbaa müdürlüğü 

674 Matbaa müdürlüğü 

675 Ma.tbaa müdürlüğü 

676 Matıbaa müdürlüğü 

677 MatJbaa müdürlüğü 

lira maaşlr birinci sınıf kwtibliğe Ev
rak kalemi katibierinden Salahattİn 

Altıntaşın tayin ·edildiği hakkında 

Kavanin mecmuasının 16, 17 nci cild
lerinden beşer aded gönderilmesi hak
kında 

Tezkerede yazrlı ihtiyaçlarm ınuiba
yaa:s:r hakkında 
MatJbaanm 1938 ~enesi ·bütçesile esba
bı mudbesi ilişik olarak sunulduğu 

hakkında 

Matbaanın mart 1938 ayına aid sar
fettiği elektirik ve havağazı sarfiyatı
m gösterir üç kıta fatura ilişıik ola
rak sunulduğu ılıakkında 
10 aded marukenin mubayaa edilme
si hakkında 
T,ezkerede cins ve ebadı yazılı kağıd 

ihtiyacının temini hakkında 

Matbaa müdürlüğüne 

!dare Heyetine 

Makinelerin muhafazası için örtü mu- İdare H eyetine. 
bayaası halcinnda 



Ka yi d 
No. Nereden geldiği 

678 Dahiliye vekaleti 
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Ankara Polis ·enstitüsü için kavanin Matbaa müdürlüğüne. 
· mecmuasının ll nci cildinden bir •ta
ne g·önderilmesi haklunda 

679 Hukuk fakültesi direktörlüğü Kavanin mecmuasının 16 ncı cildin- Matbaa ımüdürlüğüne. 
den vıe ·uı;bıt ceridesinin 19 ncu sayı-

680 

681 

682 

683 

Matba müdürlüğü 

İstatisük umum müdürlüğü 

Sıhhat ve içtima'i muavenet ve
kaleti 
Matbaa müdürlüğü 

srndrun ıbirer tane gönderilmesi hak-
lunda 
Matbaa binasının keşfi ve muayenesi 
hakkında 

Vilayetler itibarile neşredilen umumi 
nüfus sayımına aid eserden 525 aded 
gönderildiği hakkında 

Vekaletçe neşredilen üç cins kitaıbdan 
ibeşer tane gönderildiği haklunda 
İlişik listede yazılı işlerin ikmali için 
lüzumlu ibulunan malzemenin muba-
yaası ve ibu işlerin görülmesi için de 
muvakkat iki mücellid için de bütçe
ye tahsisat konulması hakkında 

İdare Heyetine. 

Evrak kalemine. 

Kütüpane Mü. 

İdare H eyetine. 

684 Ankara askerlik şu:besi reisliği Zabıt kaleminde mümeyyiz Halil Hil- Zabıt kalemine. 

685 MatJbaa müdürlüğü 

686 Matbaa müdürlüğü 

minin terhis tezkereesi musaddak ör
neği ile ve iki fotoğrafla ibidikte şu
beye .müracat etmesi hakkında 
Remington makinesinin tamirine mü- Matbaa müdürlüğ·üne. 
sade edilmesi hakkında 
Agusburg markalı çift battal b :ı skr İdare H eyetine. 

· makinasının hapisane matbaasına de
vir veya satılığa çıkarılması hakkın
da 

687 Diyanet işleri yazı müdürlüğ·ü Kavanin mecmuasının ı 7 nci cildin- Matıbaa müdürlüğüne 

den gönderilmesi hakkında 
688 Matbaa müdürlüğü Matbaa tertib dairesi operatörlerin- İdare H eyetine. 

den Hüsnü Yurduşen ile mücellid 

689 Ankara Hususi muhasebe mü
dürlüğü tahsil başmemurluğu 

690 İstanbul Üniversitesi Hukuk 
F. De. 

691 Matbaa müdürlüğü 

çırağr Rıza Zerenin askeri hizmetleri-
ni ifa etmek üzere vazifelerinden 
ayrıldıkları hakkında 

Keçiören mevkiinde altı şahıs narnma 
kayidli arazinin muamelatrnrn Meclis 
Katibi umumisi tarafından tedvir 
edildiğinden bu araziye aid 44 lira 91 
kuruş verginin gönderilmesi hakkm-
da 

Evrwk kalemine 

Meclisin eski ve yeni zabrtlarından Matbaa müdürlüğüne. 
gönderilmesi hakkında 
Matbaa tertib makinalarının kurşun İdare H eyetine. 
ocaklarına konulan boruların tamir i 
hakkında 



Kay id 
No. N ereden geldiği 

692 Matbaa müdürlüğü 

693 Maarif vekaleti 

694 Matbaa müdürlüğü 

695 'A. N ecib Erses Radyo sinama 
şirketi 

696 Matıbuat urınum müdürlüğü 

697 Milli Mrüdafaa vekaleti 

698 Ankara defterdarlığından 

699 Matbaa müdrürlüğü. 

700 Ankara defterdarlığı 

701 Matbaa müdürlüğü 
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Matbaanın nisan 1938 ayı zarfmda İdare Heyetine. 
sarfettiği elektrik ve havagazma aid 
ilişik üç kıta fatura esrnamnın veril-
mesi hakkında 
Amerika birleşik Devletleri resmi ya- Kütüpane Mü. 
yınlarmdan olub Türkiye resmi neşri-
yatile mübadele için gönderilen liste-
de yazılı kitablarla birlikte ayrıca iki 
eserin de ibu yazile birlikte gönderil-
diği hakkında 

F·a:zla mesai yapacak ıınüstahdemine 

ücret verilmesi hakkında 
Cümhuriyetin 15 nci yıl dönümürrat 
Meclis binasma yapılacak tenviratm 
Neon ışıklı •tenvirat yazılarile yapıl-
ması teklifi ıhakındaik 

Kavanin mecmuasının .birinci cildile 
üçüncü cildden sonra çıkanlarm Gali
fornia üniversitesine gönderilmek 
üzrere verilinesi hakkında 
TeşkiHitr mahsusa ile Artvin kazası 
bölgesinde çalıştığından dolayı ibu
nun tevsikini isteyen binbaşı İlısana 
aid malumatm Katibi umumi Veysel 
Genyadan sorularak almacak cevabın 
bildirilmesi hakkında 

İdare Heyetine. 

İdare H eyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Evrak kalemine 

Bağlı kazanç vergisine aid ihnühabe- Evrak kalemine 
rin !lllebus Mehmed Emine tebliği hak-
lunda 
Matbaanın mayıs 1938 ayına aid elek- İdare H eyetine. 
trik ve havagazi sarfiyatını gösterir 
üç luta fatura ilişik olarak sunulduğu 
hakkında 

17 - V - 1938 tarih ve 10678/3086 No. 'luhasebe Mü. 
ilmühaiberin tebliğinin tekiden ricası 

hakkında 

Ulus ibasrmevinde yaptırılan 5 krlişc- İdare Heyetine. 
ye ai<l 3 liralık fatma ilişik olar-ak su-
nulduğu hakkında 

702 Dahiliye vekaleti 
umum müdürlüğü 

vilay.etler Bir takım kavanin mecmuası gönde- Matbaa müdürlüğüne. 
rilmesi hakkında 

703 Kanunlar kalemi Evrak kaleminde inihilal eden katib- Evrak kalemine. 
liğe Hayri Bozkurdun tayin olundu-
ğu hakkında 



Ka yi d 
No. N ereden geldiği 

704 Başvekalet 

705 Sı:hıhat w içtimai muaven.et ve
kaleti 

706 Ankara Askerlik şUıbesi riyaseti 

707 Ankara Nümune hastane baş
tabibliği 

708 Matıbaa müdürlüğü 

709 Mabbaa müdürlüğü 

710 Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti 

711 Sıhhat ve içtimai muavenet 
veka1eti 

712 Matbaa müdürlüğü 

713 Trabzon çocuk eesirgeme ku
rumu başkanlığı 

714 Adiiye veka1eti 

715 Adiiye vekaleti 

716 Vooduer Slverman 
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Bulasası 

Ankara Su işleri idaresinin 1928 mali 
yılından 1938 nisan ayi sonuna kadar 
tahsil edileınİyen tahakkuk etmiş ala-
cagrn bir listesi ilişik olarak sunuldu-
ğu hakkında 

Sağlık propagandası afişlerinden 5 
aded gönderildiği hakkında 
Teşkilatı mahsusadaıtabur kumandan
lığında ibulunduğu sırada yaralanan 
t.bişoğlu Hasanın durumunun Katibi 
umumi V eysel Genyadan sorularak 
alınacak malCıma;tın bildirilmesi illak-
lunda 

Muamelesi 

İdare Heyetine. 

Evra:k kalremine. 

Evrak kal,emine. 

Matbaa sermücellidi Süreyya Gencka- İdare Heyetine. 
lın tedavi ücreti olan 7 lira 50 kuru-
şun hastaneye gönderilmesi hakkında 
İlişik talebnarnede yazılı kağıdıarın 

alınması hakkında 

1\btbaada müstwhdem Osıman Evin
say, Ali Çangarposa;t, Emin Kızıldo
ğan ve Fuad Gücün ücretlerinin 1938 
senesi mali yılı bütçesile kabul olu
nan zamlarının 1 haziran 1938 tari
hinden itibaren tesviyesi hakkında 
Okul sağlık bilgisile Tokad vilayeti Kütüpane Mü. 
sıhhi coğrafyası kitabından dörder 
aded gönderildiği hakkında 
Sağır - dilsiz ve körler müessesesi- E,vra;k kalemine. 
nin broşüründen iki aded gönderil-
dİğİ hakkında 

Matbaa mürettibi Ahmed Mumcunun :Muhasebe Mü. 

aykırı hereketinden dolayı iki gün-
lük b steJvevm yanıl ması hakluncia 
Kurnma yardrm olmak üzere birer li
ra üzerinden mebuslara dağrtılmak 

üzere büyük tarih Trabzonda adlı 

eserden 300 aded gönderildiği hak-
kında 

İdare Heyetine. 

Ali Malige aid dosyanın iadesi bak- Arzuhal encümenine. 
ln nda 
Kavanin mecmuasının 4, ve 5 nci MatJbaa müdürlüğüne 
cildlerinden üçer aded gönderilmesi 
hakkında 

Beynelmilel sergideki Türk pavyonu- Daire müdürlüğüne. 
nun tarafından yapılmasının teklifi-
ne dair 



Ka yi d 
No. 

717 

718 

719 

720 

721 
722 

723 

724 

725 

726 
727 

728 
729 

730 
731 
732 

733 

734 

735 

N ereden geldiği 

N afıa vekaleti 

A. N e ci b Ers es 

Dahiliye veldleti 

Başvekalet 

Matbaa müdürlüğü 
Matbaa müdürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 

Maliye vekaleti 

Matbaa müdürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 
Mat!baa müdürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 
Matbaa müdürlüğü 
Matbaa müdürlüğü 

Mat!baa müdürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 

736 Kastamonu valiliği 

737 Bursa sesleri mecmuası Mü. 

738 Matbaa müdürlüğü 

739 Matbaa müdürlüğü 
740 Matbaa müdürlüğü 
741 Matbaa müdürlüğü 
742 Srlılıat ve içtimai muavenet ve

Mleti 
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Bulasası Muamelesi 
------------------
Su rasad grafiklerinden 5 aded gön- Evrak kalemine. 
derildiği hakkında 

Meclis harici tenviratmm Ucon ile İdare Heyetine. 
yapılması hakkında 

Nüfus kılavuzlarmdan 8 aded gönde- Evrak ikaiemine. 
rildiği hakkında 

Mesai saatlerinin tebdil edildiğine Evrak kalemine. 
dair kararnameden gönderilcliğine 

da 
Vantilatör alınması hakkında ldare Heyetine. 
İki teneke vagum yağı alınması hak- İdare Heyetine. 
kın da 
Elektrik ve havagazr faturalarının 

g·önderildiği hakkında 

4 kangal dikiş teli faturası g·önderil
diğine dair 
Dolmabahçe sarayı Baltacı dairesinin 
mekteb ittihazma müsaade edilmesi 
hakkında 

Sabri Toprağın varisi olduğuna dair 
Matbaa çatısının tamir ettirilmesi 
hakkında 

' Kurşun ocağı yaptırılması hakkında 
Bahçeye çıkarılan maıkinenin bir an 
evvel kaldırılması hakkında 
Mat!ba için ilaç alınması hakkında 
İşçilere elbise yaptırılması hakkında 
Mat'baamn ihtiyacı olan yaz:rlı kır

tasiyenin alınması hakkında 
Makine aksarnı .tamirat faturasrnın 

gönderildiği hakkında 

İdare Heyetine. 

İdare Heyetine. 

İdare H eyetine. 

İdare H eyetine. 
İdare H eyetine. 

İd:ı.re l!eyetine. 
İdare Heyetine. 

İdare H eyetine. 
İdare Heyetine. 
1 dare Heyetine. 

İdare Heyotine. 

Muvaikkat mücellid Alırnede 70 lira İdare Heyetine. 
ücret verilmesi hakkında 
Temmuz ve ağustos 1938 ayları elek- İdare Heyetine. 
.trik ve havagazi faturaları gönderil-
diğ-i hakkında 

Kastamonu valisinin harciraJı bakiye- İdare Heyetine. 
sinin ·tesviyesi hakkında 
Kurtuluş yılı mecmuasından 10 aded Kütüpane •Mü. 
gönderildiği hakkında 

Altı cins renkli kağıd alınması hak- İdare Heyetine. 
kın da 
İki cins beyaz kağrd alınması hakkında İdare Heyetine. 
İki cins renkli kağrd alınması hakkında İdare Heyeti<ne. 
n{ı cins kağıd alınması hakkında !dare Heyetine. 
Köy sağlık koru<ıularına sağdıç eseri lGitüpane Mü. 
hakkında 



Ka yi d 
No. . Nereden geldiği 
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743 Sıhhat ve içtimai muav.enet ve- Halk sağlık propaganda risalelerin- Kütüpane Mü. 
kaleti den gönderildiği hakkında 

7 44 Matbaa müdürlüğü Benzin alınması hakkında İdare Hey.etirne. 
745 Matbaa müdürlüğü Matbaa kaloriferinin mühtaci tamir İdare Hey-etine. 

olan kısmının yapılmJası hakkında 
746 Matbaa müdürlüğü Matbaanın su muslukları muhtacı ta- İdare Hey.etirne. 

mir olduğuna dair 
747 Matbwa müdürlüğü Matbaanın bir aylık elektrik ve ha- İdare Heyetine. 

vagazr sarfiyatına aid faturalar gön
derildiği hakkında 

748 Matbaa müdürlüğü Matbaa ambarının dahili lusmına ye- !dare Heyetine. 
niden ilave yapılması hakkında 

749 Matbaa müdürlüğü Matbaa mücellid kısmındaki müstıah- İdare Heyetine. 
deminin terfilerine dair 

750 Maarif vekaleti Amerika Birleşik Devletleri r esmi Kütüpane Mü. 
neşriyatından 138 aded sunulduğu 

hakkında 

751 Ziraat bankası umum müdür- Mebuslara tevzi edilmek üzere Ziraat Evra!k kalemine. 
lüğü bankası büroşürlerinden 400 aded 

sunulduğu hakkında 

!32 Tapu Ye kadastro umum mü
diirlüğü 

Meclis kütüpanesine konulmak üzere Kütüpane Mü. 
umumi tahriratlardan bir cildinin 
gönderıildiğine dair 

--lllllllliilliiJiJ>-Iit~&&Z;..--

7 -.Bazı _ şahıslar hakkında takibatı kanuniye icrası için izin talebini havi 
. Başvekalet tezkereleri 

Üçüncü İçtima içinde bazı eşhas hakkında takibatı kanuniye icrasr için izin talebini havi (92) 
tane Başvekiilet tezkeresi gelmiş olub bunlardan (25) ine izin verilmiş, (67 ) sine de verilmemiştir. 

Ka yi d 
No. Hulasası 

---------------------------------------------
573 İstanbul - Üsküdarda Kirgor kızı Nazlı hakkında takibatı kanuniye 

ifasma müsaade edilmesi hakkında 
574 İstanbul - Galatada Aslan hakkında takibatı kanuniye ifasına müsa

ade edilmesi hakkında 
575 İstnbulda Yantof kızı mühtedi Refika hakkında takibatı kanuniye ifa

srna müsaade edilmesi 4akkinda 

Neticesi 

İzin verilmemiştir. 

İzin verilmiştir. 

» » 



Ka yi d 
No. 
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576 !stanbulda Sofya hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-

Neticesi 

mesi hakkında İzin verilmiştir. 

577 !stanbulda Ester haldunda takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-
ınesi hakkında İzin verilmemiştir. 

578 Afyon Karahisarda Alman tebaasından mühendis Motzek hakkında 
takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 

579 Iğdırda Haydar hakkında takibatı kanuniye ifasnıa müsaade edilmesi 
hakkında 

580 !stanbulda Maryarn hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesi hakkında 

581 Ankarada ! vanoğlu ! van hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesi hakkında 

582 İzmirde Ahmedoğlu I-Iasan hakkında takibatı kanuniye ifasına müsa-

» » 

» » 

» » 

» » 

ade edilmesi haklanda İzin verilmiştir. 
583 Pazarcığın Kirni köyünden Kiro İsmail ve Dede İsmail haklarında 

takibatı kanuniye ifasrna müsaade edilmesi hakkında 
584 Bergama zeytindağında Hasan Dalyan haldunda takibatı kanuniye 

ifasrna müsaade edilmesi hkkında 
585 Tekirdağda !talyan tebaasından Hayim Papu hakkında takibatı ka

nu:1iye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
586 Adanada Arab Said haklanda takibatı kanuniye ifasına müsaade edil

mesi hakkında 
587· Malatya - Kemaliyede İsınail hakkında takibatı kanuniye ifasına mü

saade edilmesi hakkında 
588 Ladikte Seyid Ahmed hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 

edilmesi hakkında 
589 Elazığda Katil suçundan mahkum Memedoğlu Kasım haklanda taki

batı kanuniye ifasma müsaade edilmesi hakkında 
590 Kadirli belediye tahsildan Kerim Ak haklanda takibatı kanuniye ifa

sına müsaade edilmesi haldunda 
591 Çanlun - Ilgazda Dava vekili Hüseyin Yazıcı hakkında takibatı ka

nuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
592 !stanbulda Yusuf Aksoy hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 

edilmesi hakkında 
593 Burdurda Hasan namı diğeri Haso Yılmaz hakkında takibatı kanuni

ye ifasına müsaade edilmesi haklanda 
594 !stanbulda Nazen Nur Nuryan hakkında t?-kibatı kanuniye ifasına 

müsaade edilmesi haklanda 
595 Ulusun Karahasan muhtarı Ahmed Kibar hakkında takibatı kanuni

ye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
596 !stanbulda Hayri Aksoy hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 

edilmesi hakkında 
597 Buldan kazası M. Jandarma karakol komutanı onbaşı Davud Pak 

haldunda takibatı kanuniye ifasına müasade edilmesi hakkında 
598 Konyada Masruh kızı İpeksi Karadayıoğlu hakkında takibatı kanu-

niye ifasına müsaade edilmesi hakkında 

» » 

» » 

İzin verilmemiştir. 

» » 

» » 

İzin verilmiştir. 

» » 

» » 

İzin verilmemiştir. 

İzin verilmiştir. 

İzin verilmemiştir. 

» » 

» » 

» » 

İzin verilmiştir. 

» » 
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599 Bireciğin Karaba köyünden Geteoğlu Haco Durmaz hakkında taki-
natı kanuniye ifasma müsaade edilmesi hakkında İzin verilmiştir. 

600 İstanbulda Harndi Bülunen hakkmda takibatı kanuniye ifasına mü-
saade edilmesi hakkında 

601 Tarsusun İbrişim köyünden Mustafa Erkek, Cumalı Erkek ve Nuri 
Erkek haklarında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 

602 Çorlunun Muratlı Nahiyesinde Tevfik Sevirgan hakkında takibatı 

kanuniye ifasma müsaade edilmesi hakkında 
603 İstanbulda Alfret Torkiya hakkmda takibatı kanuniye ifasına müsa

ade edilmesi hakkında 
604 Adapazarmda Osman Kütükçü hakkmda takibatı kanuniye ifasma 

·müsaade edilmesi haklanda 
605 Erbaa tapu memuru Fettah Uydaş hakkında takibatı kanuniye ifa

sına müsaade edilmesi hakkında 
606 Karsta Ali Kırlaz haklanda takibatı kanuniye üasına müsaade edil

mesi hakkında 
607 Ankarada Ali Rıza Madenci hakkında takibatı kanuniye ifasma mü

saade edilmesi hakkında 
608 Safranboluda Tahsin Bayar hakkında takibatı kanuniye ifasma mü

saade edilmesi haklanda 
609 Allarnurda Haydar Bal ve anası Havva Bal haklarmda takibatı ka

nuniye ifasma müsaade edilmesi hakkında 
610 Balıkesirele Abdullah Bölükbaş hakkında takibatı kanuniye ifasma 

müsaade edilmesi hakkında 
611 Ankarada Ahmed Mitat Sinar haklanda takibatı kanuniye ifasma 

müsaade edilmesi haklanda 
612 Karamamu Ilisira köyünden mülıtedi Ömer Demirci haklanda taki

batı kanuniye ifasrna müsaade edilmesi hakkında 
613 Manyasın Necib köyünden Halil Abay ve Hüseyin Vevid haklarmda 

takibatı kanuniye ifasrna müsaade edilmesi haklanda 
614 İstanbul - Beyoğlunda İstelyani Aslan hakkında takibatı kanuniye 

ifasma müsaade edilmesi hakkında 
615 İstanbulda Ahmed Yaşnar diğer adı Bekirof hakkında takibatı ka

nuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
616 İstanbul - Beyoğlunda Andidiriko Gükado hakkında takibatı kanuni

ye ifasma müsaade edilmesi hakkında 
617 Yozgadda Karabet Kanıcı haklanda takibatı kanuniye ifasma müsa

ade edilmesi haklanda 
618 Adanada İtalyan tebaasından Dirçelli hakkında takibatı kanuniye 

ifasına müsaade edilmesi hakkında 
619 İzmirde mühtedi Bohor lazı Türkan Dörtkardeşler haklanda takibatı 

kanuniye ifasma müsaade edilmesi hakkında 
620 Bnrs::ıda Emin Patlar hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade 

edilmesi hakklanda 
621 İstanbul - Kadıköyünde Anna Çıranoğlu ve Marika Digoroğlu hak

larmda takibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesi hakkında 

İzin verilmemiştir. 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

İzin verilmiştir. 

» » 

İzin verilmemiştir . 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 
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622 İstanbulda Gergirat Vayinberk ve kardeşi Yuhanna Vayinberk· hak
Larmda takibatı kanuniye ifasrna müsaade edilmesi hakkında 

623 İstanbulda İstavri Yuvanoğlu hakkında takibatı kanuniye ifasrna 
müsaade edilmesi hakkında 

624 Koçarlı nahiyesinin Timiciler köyünden 1288 doğumlu Hoca Ahmed 
Yağdı hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade edi1mesi · hakkında 

625 İstanbulda Biyavnida Kalvo hakkında takibatı kanuniye ifasrna mü
saade edilmesi hakkında 

626 İstanbul - Beyoğlunda Pol Jül Kotentan hakkında takibatı kanuni
ye ifasrna müsaade edilmesi hakkında 

627 İzmirde tüccar 1297 doğumlu Cavid Çelikbıçak hakkında takibatı 
kanuniye ifasrna müsaıade edilmesi hakkında 

628 İst:.ınbnl - Beyoğlunda Yani Fundilis hakkında takibatı kanuniye ifa
srna müsaade edilmesi hakkında 

629 Ankara - Keskinde mühtedi Ahmed Türkekul hakk'ında: takibati ka
nuniye ifasrna müsaade edilmesi hakkında 

630 Pinikenin Hallaç köyünden Ummi Yamaç hakkında · takibatı kanu
niye ifasına müsoode edilmesi hakkında 

631 İstanbulda kimya ve ecza komisyoncusu Volf Berckemayer hakkında 
takibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesi hakkında 

632 B.alrkesir - Gönende Süleyman Şen hakkında takibatı kanuniye ifası
na müsaade edilmesi hakkında 

633 Tspartada fen memuru Receb Bayraktar hakkında takibatı kanuni
ye ifasına mü'saade edilmesi hakkında 

634 Kars - Gölede Abdülkadir Budak hakkında takibatı kanuniye ifası• 
na müsaade edilmesi hakkında 

635 Eskişehirde Erivanlı Hasan Küre hakkında takibatı kanuniye ifa
srna müsaade edilmesi hakkında 

636 İzmirde Farik Faramuş hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsa
ade edilmesi hakkında 

637 Ceyhanda kasab 1\'Iemed Sefil hakkında takibatı kanuniye ifasma 
müsaade edilmesi hakkında 

638 İstanbul - Suadiyede Varnair Şoför Aliş İçer hakkında takibatı ka
, nuniye ifasrna müsaade edilmesi hakkında 

639 Kastamonu - Taşköprüde Sabri Dura hakkmda 1Jakibatı · kanuıriye 

ifasma müsaade edilmesi hakkında 
640 Göksunun Deveboynu köyünden eski muhtar İsa Özel hakkında · ta

ki batı manuniye ifasrna müsaade edilmesi hakkında 
641 İstanbul - Beyoğlunda Arnavud Tomapirasos hakkında takibatı ka

nuniye ifasrna müsaade edilmesi hakkında 
642 Eskişehir - Beylikahırrn Aşağıiğdeağacı köyünden Kıpti Sultan Sel

vi hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
643 İstanbulda Nikita Kostantoniyadis ve Danyal Ekşisi hakiaTında ta

kibatı kanuniye ifasrna müsaade edilmesi hakkında 
644 Çorumda Mustafa Çayköylü hakkındıa takibatı kanuniye ifi:ı:srna mü

saade edilmesi hakkında 

Netiıcesi 

İzin verilmemiştir. 

İzin verilmiştir. 

» » 

İzin verilmemiştir. 

» » 

» >> 

» » 

» >) 

» » 

» ))' 

» » 

lziı:ı verilmiştir. 

» » 

İzin verilmemiştir. 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 
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No. 
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Hulasasr 

li-±5 11 ı·s.i.ade J Ol'j Dudrus lıal- ;:mda takibatr kanuniye ifasma müsmıdc 

Neticesi 

edilmesi haldaııda İzin verilmemiştir. 
646 Tekirdağ - lVIalkarada tahsildar Ömer Altan ha.kkmda takibatı kanu-

n iya ifasına müsaade edilmesi hakkında 
647 Ankarada İtalyan t ebaas!ndan flatto Ettoren lıa l;kında üıkihıtr ka

nuniye i fasına r::üsaade cdilm ·si h akkıuda 

648 Balıkesir - Susurluk kazasının Demirkapı köyünden Önıeı· Topa<; \ c 
Receb Apiş haklarında takibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesi 

hakkında 

649 Çanları - Çerkeş orman mühendisi Tevfik Dürüst lı aklmıda tak i batı 

kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 
650 Denizli - Çak kazasıımı Kaklık köyünden Cafer Tuğday lıakkmda ta

kibatı kanuniye ifasına müsaade edilm esi h akkında 

651 İstanbul - Bayazıtta Bulgar tebaasmdan Saadet diğer aclı Mari hak
lunda takibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesi lıakkmda 

652 Diyarbalurda Cemi! Ergün hakkrnda takibatı kanun i~ ·e ifasma i ıı ü-

saade eelİlınesi haklanda 
653 Tekirdağ - Çorluda l\la.lkona Benzrı·e bakkmda takiiJatr kmıuııiye 

.ifasına müsaade -:ıdilmesi haldeında 

654 İstanbul - Ortaköyde Kirİstini Barm ve Şalıiııik Akbulut haklanıı
da takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi hakkında 

G55 Denizlinin Kadılar köyü hallundan Hasan Topal halcinnda taki batı 

kanuniye ifia snıa müsaade edilmesi hakkmda 
G56 Bursa - Gemlikte Alman tebaasından Paul Bethke haklanda takibatı 

lzin verilmiştir. 

» » 

L:iıı nı·ilmemiştir. 

» » 

» » 

» 

» » 

» 

» » 

» 

kanuniye ifasma müsaade edilmesi hakkında izin ,-eı·i l ıniştir. 
657 İstarubul - Beyoğlunda Mitrafan Mitrofanof halcinnda takibatı ka-

nuniye ifasına müsaade edilmesi haldu nda 
658 Adanada Said Haşukçu hakkında takibatı kannni,,-c ifasnıa müsaade 

edilmesi hakkında 
659 Amasya - Gümüşhacıköy Hükumet doktoru vekili belediye doktoru 

Zeki Akbayca ha kkınua takibatı kanuniye ifasın n ıııüsaacle eelilmesi 
hakkında 

660 Zonguldak - Daı·tmm :vuk<ıı·ı İhsaniye köyü ınuhtarr Emin Yrldınnı 
ile Aşağı İhsaniye kö~·ünden Kemıı 1 K ()<:: , Yusuf Kaynaı· Ye Alımed 
Demir lıaJ-la.rmda takibatr kanuniye ii'asına müsaade edilmesi hak-

» 

» » 

» » 

kında İtl in ,·crilıııcnı i ştir. 
661 İzmirde Tatar Şükı-ü Nurbat hakionda takil atı kanuniye ifasın a 

müsaade edilmesi hakkında 
662 Kütahya - Gedizin Alı::çaalan köyi.i.ndcn Bayram hakkında takilıatr 

kanuniye i fasına müsaade edilmesi haldemda 
663 Merzifonun Akpmaı- köyünden F ethullah Dağdelen haklerııda taki

batı kanuniye ifasına müsaade edilıiıesi haklanda 
G6"1 İstanbul - Beyoğlunda Anna Anastasya hakkında takihatr kanun i~·r 

ifasrna müsaade edilmesi hakkında 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 



8 - Arzuhaller 

I - Arzuhal encüımenine havale edilen arzuhaller 

Kayid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulii.sasr Muamelesi 

3125/ 3291 İnegöl : Kulaca okulu Kesilen idare ücretinin kesi ldiği ta- Encfu:nendooir. 
başöğretmeni Necib Ak- rihten itibaren verilmesi dileğine dair. 

3126/ 3292 

3127/ 3293 

3128/ 3294 

3129/ 3295 

sop. 
Kili: Alay 31 süvarİ bö
lük 4 ihtiyat birinci ımü-

lazim lVIehmed Rasih. 
ıvı. ıvı. Vekaleti harita 
dairesi piyade· ,şubesi 

Memduh Giriş. 
Çankırı : Orta nwlıiyesi 

Elmalı köyünden lVleıned. 

İznik : İznik müftüsü 
İdris Hıfzı A.ıkdoğan. 

Telmüd maaşma zam yapılmasma dair. 3410 numara1ı ilmnun 
mucibince M. lVI. Vekii-
letine devredilmiştlr. 

Talıdidi simıe tabi tutulmamasını ıs- 3410 numaralı ilmnun 
tiyor. ı Tllli1Cil)ince lVI. lVI. V ekii-

letine devredilmiştir. 

Şehid olan oğlundan maaş ıbağlanıma- ıvı. ıvı. Vekaletirne 
sını istiyor. 
Amerika Hart fort milli lıarik şirke- Hariciye vekHletine. 
tinden alacağı olan meblağ hakkında-

ki dileğinin nazari itibare almmasma 
dair 

3130/ 3296 <Bursa : Eocailyas ma- i skhunm teminini dileğine dair. 
halesi Kocailyas Ç!kmazr 

S. !. ıvı. Vekaletine. 

No. 4. Serdar. 
3131/ 3297 Sinason köyünden Memed 

'Ali Yüksel. 

3132/ 3298 Karaburun : Eğlen hoca 
köyünden H. Hüsnü Turr
eel ve ar. 

3133/ 3299 Samsun : İş bankası me
muru V ehib Şen döl. 

313-±/ 3300 Giresun Eski noter 
Felımi. . 

3135/ 3301 Geban : Cemil Demir. 
3136/ 3302 Lice : Camiikebir mahal

lesi Sabri Demirel. 

3137/ 3303. Üsküdar Gündoğdu 

Hazineye aid rnıektum emlak ve arazi- lVIaliye vekiUetine. 
nin menfaati şahsiye dolayrsile ıİıek-

tum tutulduğunu ihbar ediyor. 
2510 numaralı kanuna tevfikan veri- ~\[aliye vekaletine. 
len hiili arazinin emlaki milliyece mü-
zayedeye konularak satılıması m.ağdu-
riyetlerini m.ucib olduğuna dair 
10 - IV - 1937 tarih ve 2910 nurnarari Hıfzedilıniştir. 

arzuhaline cevab istiyor. 
27- V- 1937 tarih ve 3178 numaralı Karara raptedilmiştir. 

arzuhaline zeyildir. 
:K!ayınakam.dan şikayet ediyoı-. Dahiliye veldletine. 
Yol açılmak suretile bahçesinin elin- . ' af ıa vekal et;irıe . 

den 2: nması m.ağdt1riy~tini mucih 
olduğuna dair. 
Milli mücadeledeki hizmetine muka- Encümendedir. 

caddesinde Yılmaz ote- bil bir hizmete alınmasını istiyor. 
linde Ali Gürz. 



Kay id 
No. 

Aı·zuhal sahibiııin 

isim ve adresi 

- 331 

Arzuhal hulasası Muamelesi 

3138/ 330-1 İstanbul : Tophane Ka- 21- IV - 1937 tarih' ve 2971 numaralı Encüımendedir. 
rabaş caddesi Cedidin arzuhaline ektir. 

3139/ 3305 

3140/ 3306 

3141/3307 

kahvesinde Ali Rıza . 

Gelibolu : Gümrük mu
hafaza mmtaka amiri 
Nuri BaysaL 

Antalya : Selçuk mahal
lesinde N o. 1 lııanede 

Şevket Orhan. 
Bursa : SetiliaŞil İpekçi
lik caddesi No. 41 Hüse-
yin Küçüka. 

Zabit vekilliği yaptığı müddet e aid l\1. l\1. Vekaletine 
aldrğr maaşm istirdad edilmemesine 
dair. 

Malül olduğundan telmüd maaşının Encümendedir. 
ona gör e derece üzerinden verilmesi-
ni istiyor. 
Malwen t elmüd old.uğundan t erfih Encüımendedir. 

zamrnrnr istiyor. 

3142/ 3308 Ş. Karaillisar Bülbül Açrk maaşı verilmesi ve memuriyete Maliye veldlletine. 
ma:hallesinde No. 28. Tev- tayinine dair 
fik Çağıran. 

3143/ 3309 İstanJbul - Sarıatya: Mer- 551 numaralı kanundan istifadesinin 3410 nuıınaralı kanun 
haba caddesinde Hacı ka- teminine dair mucibincc M. M. V eka-
dm mahallesinde No. 97. lotine devredilmiştir . 

Babaettin Canrtez. 29- VI- 1938. 
3144/ 3300 Balıkesir : Börekçİler cad- İskan suretile vıerilen ev hakkında Karara r aptedilm işti ı ·. 

desi No. 6 Hacr Ayşe. Devlet şUrasınca v-erilen r ed kararı
mn düzeltilmesini istiyor. 

3145/ 3311 Adana : Adana üçüncü İadei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 
komiseri salbrla Susurlu 

köyünden Arif Oguzhan. 
3146/ 3312 Kadınhan : Abadaniye Meydan ve Çalder e ıhalkr .tarafrndan Dahiliye vekaletinr. 

!köyünden Memed ve Ar. arazi ve meralarına vaki müdahalenin 
menine dair. 

3147/ 3313 Gazi Anteb : Selmanpak H arb malülü olduğundan tcrfihiııin 3410 ımınaralı kanun 
P azarerk kazasında. teminini istiyor. mucibince 1\iJ:. M. V e

kalctine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
3148/ 3314 Akşehir : Reis köyü mulı- Meralarına vaki müdahalenin menine Dahiliye vekaJ etine. 

tarlrğr (İımza okunamadı). dair. 
3149/ 3315 Tokad : Ceza ıevi malı- Malık{ımiyetlerinin affini istiyorlar. E ncümendedir. 

ik:ümlarr. 
3150/ 3316 İstanbul - Beyoğlu : Nur- Türk vatandaşlığına kaıbulünü isti- Hıfzectilmiştir. 

ziye sokak No. 31 Vera yor. 
Korovkof Kostantİn Ko-
rovkof. 

3151/ 3317 Sarrhrnr.ş : 9. Kor. 9. Binıbaşrlık nasbrnın .tashi.J:ıini istiyor. 
Tüm. 28. A. 1. Th. K. 
Binbasr M. Kamil İnanç. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
kaletinc devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 

332-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

3152/ 3318 Bünyan : İbralıimbey ma- Iliedaınatı vataniye tertibinden maaş Karara rapteclilmi ştie. 
hallesinde eski Kayseri bağlanmasını istiyor. 
mebusu müteveffa Alim 
karısı Hatice Çmar. 

3153/ 3319 Muş : Hasan l\IüTI{ ve Ar. 

315.J-j 3320 ::\Iuş: Zongoğlu Abdiliaziz 
ve Ar. 

Tütün cezalarının affi ile takibatı ic
raiyenin durdurulması hakkında. 
Tütün cezalarının affi ile takibatı ic
raiyenin durdurulması hald,ında. 

Encümendedir. 

G. ve !. Vekaletine. 

3155/ 3321 Bitli: : l\Ierkcz biri nc i Van husus! muhasebesinden harcıra- Encümendedir. 
okuJ başöğretmeni Zilıni hınm verilmesü1i istiyor. 
Vural. 

3156/ 3322 Tar us : ıplak mahal- Tapnca elinden alınan tarlanın iade- Encümendedir. 
lesinde Fetlıiye Ali kızı. sini istiyor. 

3157/ 3323 İzmir : C. H. P. B aşkarn Na:lıiyelerinin kaza olmasını istiyorlar. Enciiınendedir. 

Aliağa komunu K. Ona
ran ve Ar. 

315 / 3324 Zile : Samsun nüfus mü! İsyanlarda mal-lll olan mülkiye teka- Karara rapted ilnıiştir 
dürlüğünden mütekaid üdlerinin de terfihini istiyor. 
Bahri l\Ialatya lı. 

3159/ 3325 Samsun. : Tekesarrmsak Tarlasına yapıJan tecavüz ve .müda- Encümencledir. 
köyünden l\Iuharrem ke- halenin menini istiyor. 

f cli vekili adliye binası 

civarında recati Altrnay. 
3160/ 3326 11inar : Saıbık orman me- 14 - IV - 1937 tarih ve 2933 sayılı H rfzedilmiştir. 

3161/ 332, 

muru F aikin eşi cezaevin
de Rasime. 
Hu lamk : Sürmeneli Ali 

arzuhalinin bir an evvül neticelen
dirilınesi . 

26 - V - 1937 tarih ve 3175 numaralı 
Osman. arzuhaline ektir. 

3162/ 3329 32 alay BL 1. K . Alımed asbımn taslühini istiyor. 
Hicri .Alpalclay. 

Encüımendedir. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. l\1. V elea
letine devredilıniştir. 

29 -VI - 1938. 
;j163/ 3330 Çan km : Eski varidat Ta ·fiye kararınm refini istiyor. Encümendedir. 

memuru lıiustafa Büllür. 
316':i:j 3331 l\czib: As. şubesinde mu- Ücretle istihdam edildiğinden telmüd 3410 numaralı kanun 

amel memuru l\I. Yusuf maaşr aslınm kesilmemesini istiyor. mucibi11.ce M. M. Ve-
Akmcı. kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
316;)/3332 E1malı : FNhiyeniu Ka- Bakiyei mücldeti cezaiyesini memleke- Encümendedir. 

dı köyünden ceza evinde tindeki ceza evinde ikmali n i istiyor. 
malıklım R. Yaşrl. 

3166/ 3333 Orhaneli :Kaza başkatibi Cezalı olarak tahakkuk ettirilen 250 Encümcndedir. 
uri Özkan. lira noter muavinliği ruhsat tezkeresi 

haremın affi hakkında 
3167/ 3334 İstanbul : Leyll Tıb ta- Askerliğinin tahsil sonuna kadar te- l\'L M. Vekaletine. 

lebe yurdu No. 739 .. u be cilini istiyor. 
2. İ. Hakkı Danişmen, 



Kayid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

3168/ 3335 Tarsus : Vakıflar memu
ru Sadık Özeren. 

3169/ 3336 İzmir : Krlcr mescid ma
hallesinin İğneci sokağı. 

No. ı7 Hatice Müzeyyen. 

333-

Arzuhal hulasası Muamelesi 

Açıkta kaldığı müddete aid maaşhtrı- Encümendedir. 
nın verilmesini istiyor. 
Hazineye olan borçlarının yirm1 sene Encümendedir. 
rrnüddetle taksite bağlanmasım istiyor-
lar. 

3ı70j3337 'Adapazarı : Akyazr nahi- On üç çocuk babası olduğundan Hü- Eucümendedir. 
yesinin Kozuluk köyünde kUrnetçe yardrm yapılmasım istiyor. 

3171/ 3338 

3ı72/3339 

Yusufoğlu Ali. 
Aıkdağmadeni: Bebek kö
ynüden Mevlud. 
İstanıbul : Kızıltoprak 

Zühtü Pş, Mekteb soka -
No. ı 7 evde Safter Ül
ğmda No. ı 7 evde errnekli 
piyade binbaşısı Safter 
Ülker. 

Akdağmadeni iskan memuru Haşim
den şikayet 
Alnnş olduğu 30 lira maluliyat maaşı 
ile geçinemediğinden şikayet. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir . 

3ı 73/ 3340 İstanbul : Şişli K:rrağ·ı so- Kesilen tekaüd maaşının iadeten H:rfzedilrıniştir. 
kağmda No. ı4. Eski tahsisini istiyor. 
adalar belediye direktörü 
Bedros Zeki Uzman. 

3ı74/3341 İstanbul : Tophane Ka- MalUliyet maaşr tahsisini istiyor. M. M. VekaJetine. 
rabaş, Haci Mimi Lüle-
ciler sokağı No. 2 Me

med Daloğlu Alioğlu. 

3175/3342 Afyon : Hacıavtal ma- Tedahülde kalan üç aylık ikramiye- 34ıO numaralı kanun 
hallesinde No. 23 İsmail sinin bir an evvel verilmesini istiyor. mudbince M. M. Ve
Hakkı Gökgöz. kaletine devredilmiştir 

29 - VI - ı938. 
3176/ 3343 

3177/ 3344 

Çankırı : Ziraat banka
sı muhaberat memuru 
Sabri Baç. 
Kuşadası : Hacı Feyzul
lah mahallesinde zürra-
dan Memed Çam. 

Mübadeleye tabi rumlar zirnmetin- Karara raptedilmiştir. 
deki alacağının merknınlarm rnetrü-
ldtından verilmesini istiyor. 

-14- IV- 1937 tarih ve 872 sayılı arzu- Hrfzedilmiştir. 

hal encümeni kararına itiraz. 

3178/ 3343 Elazığ· : Geban kazası Kaymakam hakkında şikayeti muta- Dahiliye vekaletine. 
Hamzikan köyü ahali- zamm:m Dahiliye vekiUetine yazılan 

sinden Memedoğlu Cemil. telgraftan haberdar olmadığım bildi-

3179/ 3346 V an : Şerefiye mahalle
sinde t ahsil memuru mer
hum Yusuf Aailesi Güllü 
Delibaş. 

3180/ 3347 Nizip : Nüfus katibi İd
r1s Fırat. 

riyor. 
HükC1metten defaten alınış olduğu on 
senelik maaşr bitirdiğİnden bahsile 
yeniden bir mikdar maaş t ahsisini is

ıtiyor. 

Harcırab ve ikamet yevmiyesinden 
alacağı olan 372 liranın bir an evvel 
verilmesini istiyor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

3181/ 3348 Ankara Samanpazarı 

Uğuz mahallesi Muştu 

sokak No. 23 evde eski 
Çorum İcra memuru M. 
Bekir Yılmaz. 

3182/ 3349 Osmancık : Günay mahal
lesinde Helvıacıoğlu Bi
lal Toprak. 

3183/ 3350 Taraş : İstinaf 
dan mütekaid 
Kuşçuoğlu. 

azalığın

Hameli 

318:1:/ 3351 Çankırı : Korgun köyün
de Baloğullarından Ali. 

3185/ 3353 İskilib - Tagovacık kö
yünden Hacı Ahmedoğul

larmdan V eysel. 
3186/ 335:1: istanbul : Fatih Çarşam

ba Fethiyede Katib Mus
lahattin camii ovlusu so
kak No. 2 Sabri. 

3187/ 3355 Tekirdağ : Fatalar n ahi
yesi köy katibi Romanya 
göçmenlerinden Suayyib 
Uyguralp. 

318 / 3367 Zile : Silis köyünde De
ğirmencioğullarmdan Ab
dullah Değirmenci . 

3189/ 3358 Sıvas : Sis orta nalliye 
müdürü Etem Gültenay. 

3190/ 3359 İzmir : İkinci kordon No. 
163 evde Kandiye müba
dillerinden lVIitat Çınar. 

3191/ 3361 Kırklareli : Vize kasaba
sında J andarnıa tabur 
ktmıandanlığrndan nıüte

kaid binbaşı Faik Erzu-
rum. 
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Adliye vekaleti inzibat komisyonun- Encümendedir. 
ca verilen kararın kaldırılmasını isti-
yor. 

Haksız olarak kiremid ocağının sed- Encümendedir. 
eledildiğinden şikayet. 

Kanunsuz olarak tarhedilen kazanç 
vergisinden muafiyetini istiyor. 

Enciimendedir. 

lVIa luliyet maaşma aid evrakının bir 3410 numaralı kanun 
an evvel tesbitile maaş tahsisini isti- ınuciJbince M. M. Ve-
yor. kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
19 - X I - 1936 tarih ve 2296 sayılr ar- Maliye vekaletine. 
zulıalinin bir an evvel neticelendiril
mesini istiyor. 
14- VI - 1937 tarih ve 3288 sayılr ar- Eneümendedir. 
zuhaline ektir. 

Romanya muJıaciri olup yedinde göç- Encümendedir. 
men vesikası olmadığından dolayı ve-
sika verilmesinin ve meccani melrteb-
lerden birine kaydedilmesini istiyor. 
Askerlik şubesince vaziyetinin düzel- 3410 numaralı kanun 
ti lmesi ve askerlikten ihracınr istiyor. mudbince M. M. Ve-

kaletine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 
1935 senesine aid harcıralı matlubu- Encümendedir. 
nun verilmesini istiyor. 
Tasarrufunda bulunan hanesinin elin- Karara raptedilmiştir. 
den alınarak alıare tenılik edilmesin-
den dolayı şikayet. 
Telmüd maaşının arttınlmasını isti- Karara raptedilmiştir . 

yor. 

3192/3362 Karasu _ Korudere aha- İskan suretile verilip istirdad edilen Maliye vekaletine. 
lisinden Osman Ak ve zeytinliklerin iadesine dair. 
Ar. 

3193/ 3363 İstanbul Sultanselim Maluliyet maaşı tahsisine dair. 
çırağı Hamza mahallesi 
Bekçi sokak N o. 2 Ce
mal Kızıltepe . 

Encümendedir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

3194/3364 Kars : Belediye başkati
bi Ali Rıza Güneri. 

3195/ 3365 Sapanca : Gazipaşa ma
hallesinde Ömeroğlu Ha
san. 

3196/ 3366 Ralya - Enverpaşa ma
hallesinde Göçmenlerden 
İsmailoğlu Halil. 

3197/ 3367 .Aıcıpayam : Denizli vila
yeti .eski idare heyeti ka
tibi Salahattİn Özmen. 

3198/ 3368 Hozat : Dersim eski me-
buslarrndan Tevfik Genç-
türk. ' 

3199/3369 Üsküdar Yıldız oteli: Ha

3200/ 3370 

3201/ 3371 

liloğlu Maraşlr Ali Gürs. 
Daday : As. Ş. erneidi 
teğmen Tev:fik Kip. 
Ankara : Maliye vekaleti 
hesahat Ş, birinci mü-
meyyizlerinden Hayri Öz
türe! nezdinde Ali Rıza 
karısı Rahime. 

3202/ 3372 İzmir : Değirmendağı Fa
tih mahallesi Maihmudağa 

sokak No. 16 lVI. Nihad. 
3203/ 3373 İstanbul : Topkapı Mal

tepe No. 2 Hullisi ıBağcı. 
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Düyunu urnumiyedeki hizmetinin. Karara raptedilmiştir. 

müddeti hizmetine ilavesine dair. 
Hukuku tasarru:fiyesine müdahale Adiiye v·ekıaletine. 

eden şahıs hakkında kanuni takibat 
yapılmasım istiyor. 
Menfasrmn Akhisara tebdili ile zaru-
retten vikayesini istiyor. 

İkamet yevmiyesinden tah&kkuk edib 
düyuna kalan 220 lira 50 kuruş mat
lubu:rmn :verilmesine dair. 
125 lira maaşı asli üzerinden tekaüd
lüğünün icrasmı: istiyor. 

lVI:ünasib bir işte istihdamrmn temi
nine dair. 

Encümendedir. 

Encürnendedir. 

E ncümendedir. 

Encümendedir. 

Malul olduğundan derece üz-erinden ıvı. M. V:ekaJetine. 
maaş tahsisile teriiinin teminine dair 
Şehid olan kocasından •tahsis edilen Encümendedir. 
maaşrn iadeten tahsisine dair. 

Ölen babasından tahsis edilen maaşrn Encümendedir. 
malul olduğundan tezyidile ter:fihinin 
teminine dair. 
Emlakini ipotek ederek aldığı borcun Encümendedir. 
taksit müddetlerinin 2220 numaralı 
kanuna tevfikan ödemesinin teminine 
dair. 

3204/ 3374 Seferhisar : Tur.aıbiye ma- 24 - III - 1937 tarilı ve 1537 n uma Hıfzedilrniştir. 

hallesinde No. 12 Ahmed- ralr arzuhali.ne ektir, 

3205/3375 

3206/ 3376 

3207/ 3377 

3208/3378 

3209/ 3379 

oğlu Tahir Çavuş. 
Kadıköy : Güneşli bah
çe sokak No. 23. Hatice 
:gikmet. 

tstanbul Şehzadebaşr 
İbrahim Pş. Cd. No. 209 
Bekir Bayraktar. 
Sandrklr : J. K. Yüzbaşı: 
Ömer Tezcan. 
Beyoğlu - İstanbul : Po
lonya S. No. 31 Kostan
tİn karısı V e ra Korofkof. 
Kartal : İstanyon ma
kascısr Ahmed Güral. 

·Devlet şurasındaki evrakının bir an Eıacümendedir. 

evvel neticelendirilınesi ve muhtacı 
muaven.et olunduğurrdan yardım edil-
mesini istiyor. 
Evkaf U. müdürlüğünde yapılan sui- Hr:fzedilmiştir. 

istimalatı ihbar ediyor. 

Mahk-G.miyet cezasrmn tecilinin temi- Encümendedir. 
nine dair. 
30- VI- 1937 tarih ve 3345 arzuhali- Hr:fzediLmiştir. 

ne ektir. 

İskammn temini dileği.ne dair. Encüırnendedir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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3101/ 3380 Serik : Sıtma mücadele
si sıhhat memuru Tahir 

Çetin. 

Çocuklarrmn tahsilini temin edecek Encümendedir. 
bir mahalle naklini istiyor. 

3211/3381 Havza : Çay mahallesin
de !zzet Çörekçi. 

3212/3382 İzmir : !cra memuru mu
vinleri Kemal Uygun 

Şehid oğlundan maaş bağlanmasım Encümendedir. 
istiyor. 
Hakimler kanunu ile ihlal edilmiş Encümendedir. 
olan mükteseb haklarrmn iadesinin 

ve ar. teminine dair. 
3213/ 3383 Niğde : Uluağa köyün- Topraksız çiftçi olduğundan toprak S. ve !. M. Vekaletine. 

den Alioğlu Mustafa Tur- verilmesi hakkmdaki vaki müracaatı 
gud. üzerine verilen arazinin geri alın-

ması mağduriyetlerini mucik olacağı-
na dair. 

3214/3384 !stanbul : Fatih, Çar- 26- VII - 1937 tarih ve 3354 sayılı Encümendedir. 
şamba, Fethiye ka tib atznhaline ek. 

3215/3385 
3216/3386 

Muslahatti!l cami avlusu 
sokak No. 2. Sabri. 

Bafra : İsmail ve Ayşe. 
!stanbul : Taksim, Ta
limhane, Aydede cad. V e-
rim apart. No. 5. Mazlum 
nezdinde Y. Ziya eşi Na-

ciye. 

Kaza kaymakamından şikayet . 

Kocasından bağlanan maaşm arttn'ıl-

masrm istiyor. 

Dahiliye vekaletine. 
Encümcndedir. 

3217/3387 !stanbul : Kemerburgaz Halili tasarrufiyesine müdalıale eden Karara nı,ptedilmiştir. 

P etnahar köyünde Şehid mirasçılar halclanda takibat yapılma
mülazim Ali eşi Hatice sım istiyor. 
Har . 

3218/3388 Urfa : Saray önünde ar- Tahsildarlığa alınmasını istiyor. 
zuhalci yazgam M. S. Ha-
r em. 

Karara raptedilmiştir. 

3219/3389 Niğde : Cezaevinde mev- Hapishane müdürü ile gardiyanlar- Encümrndedir. 
!Imf eski tahsildar Memed. dan şikayet. 

3220/3390 Sandrklı : !ğcil Savaşçı- Tütün, kibrit ve diğer inhisar road- Encümendedir. 
lar pazarı ortakları direk- delerine müteallik baYiliğin verilmesi-
törü Nail Akköse. ni istiyor. 

3221/ 3391 !stanbul : Kızıltoprak lVIallilen tekaüde sevkedildiğinden 3410 numaralı kanun 
Kayrşdağr caddesi N o. derece üzerinden maaş tahsisini isti- mucibince M. M. V eka-
100/3 Salıra topçu ibinba- yor. letine dP.vredilrniştir. 
şısı M. Tahir. 29 -VI- 1938. 

3222/3392 Kemaliye : Kemaliye il- On bir çocuğu ile beraber muhtacı S. ve !. M. Vekaletine. 
çesinin Aşutka nahiyesi ınıuavenet olduğundan yardım edilme-
Çit köyünden Yaşar Ko- sini istiyor. 

pan. 
3223/3393 Tokad Kaldıken köyün- Köylerine tatbik edilmek 

den Memed Duykan ve ar. serpiştirme muamelesinin 
olamayacağrna dair. 

istenilen Dahiliye vekaletine. 
muvafık 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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3224/3394 Çubuk : Çoculmarayıedar 2644 numaralı .kanunun 6 ncı ve ka- Encümendedir. 
köyünün 180 nüfuslu nunu mede~nin 639 ncu ve 1515 nu-
halkı narnma Mustafa maralı kanundan istifade etmelerini 
Gür. istiyorlar. 

3225/3395 İznik : İznik müftüsü İd- lVIilli mücadelede Yunanlılar tarafın- Maliye vekaletine. 
ris Hıfzı Alkdoğan. dan yapılan ve yakılan emlakine •mu

kabil yedindeiri zarar ve ziyan muka
bili emlak verilmesine dair 

3229/ 3396 .Aınkara : Tabaldıane ma
hallesi No. 53 Yüzbaşı F. 
Erem. 

Yeni tckaüd kanuııımdan istifadesini 
istiyor. 

3227/3397 'Adana : Döşeme mahalle- İskan edilmesip.i istiyor. 
sinden 131 nci sokakta 
nrmcı İsmail evinin ya-
nında Erzurum mülteci-
lerinden Emrullah As-
keroğlu. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. V eka-
letine devredilmiştir. 
29- VI- 1938. 
Encüme;ıdedir. 

3228/ 3398 !stanbul Cerrahpa.'Şa Malul olduğundan derece üzerinden 3410 numaralı kanun 
Kü11kçübaşr mahallesi maaş verilmesine dair 
Kargr sokak No. 6. İsmail. 

mucibjnce M. M. Veka-
1-etine devredilmiştir. 
29- VI -1938. 

3229/ 3399 Konya : Gazi Alemşah Hidematr vataniye tertibinden ımaa.ş Karara raptedilmiştir. 
mahallesinde kürkçü S. tahsisine dair. 
No. 3. hanede şehid Rıza 

zevcesi Fatm.a. 
3230/3400 Göynük : Subay Yenice İlçebay ve belediye reisinden şikayet. Encümendedir. 

mahallesinde No. 1. Necib 
Çağatay. 

3231/ 3401 Sarıkamış : Memed Çal- I-Iakimden şikayet. Encümendedir. 
gavur ve Ar. 

3232/3402 Antalya : Sa;b!k Antal- Meclisi umumi azalığından iskatı Dalıiliye vekaletine. 
ya meclisi umum1 azası hakkında Devlet şı1rasınca verilen ka-
Memed Ali. rarın refine dair. 

3233/ 3403 İnegöl : Yunusoğlu Tü- Sirkat edilen eşyalarının iJ:mlundurul- Encümendedir. 
f ekçi konak köyü imaını masının teminine dair. 
Şerif Topuz. 

3234/ 3404 Tokad : Mustafa Önel ve Milli emlakten taksitle satın aldık- Encümendcdir. 
Ar. Şeri Memedoğlu. ları emlak ve aral'Jinin mütebaki ıka-

. · _:. · ~ : ,...~- ·- lan taksit iborçla11~nın bir kısmının 
a.ffine dair. 

3235/3405 Osmaneli : Kardrn kö- Keçi hayvanlarının çalıirk mıntaka- Ziraat vekaletine. 
yünden Ali Zeybek. srnda gezmelerine Hükı1met~e ıınüsa

ade edi·lmesine dair. 



Ka yi d 
No. 

3236/3406 

3237/ 3407 

3238/ 3408 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Kırklar-eli : Camiikebir 
mahallesi Kayalık sokak 
No. 31 . .A!kif İlyas. 

Keskin : Bafra Küşçular 
köyü Hüseyin AJımed

oğlu. 

Bartın : İzmir ilıraca;t 

gümrüğü lı:apı memurlu-
ğundan mütckaid Nuri 
Bayrakçeken. 

3239/ 3409 Birecik : Sabık Fırat ilk 
okulu öğretmen lerinden 
Emine Gener. 

3240/ 3410 Suruç : Suruç maliye es
ki ikinci · daire tahsildarı 
Mustafa. 

3241 / 3411 Galip Altan : Önyüzbaşı 
3. Muhabere A. 8. Tb. 2. 
Bl. 
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İskan umum müdürlüğünce ,göçebe Encümendedir. 
kaydedilerek Kırklarelinin Babaeski 
kasabasında iskan olunması dileğine 
dair. 
Hukuku tasarrufiyesine vaki müda- Karara raptedilmiştir. 
halenin menine dair. 

Arzuhal encümenince hakkında itti- Karara raptedilmiştir. 
haz olunan tarih ve nu-
maralı karara itiraz. 

Kültür bakanlığınca vazifeden çıka
rılması için verilen kararın bozulma
sını istiyor. 
Açık maaşı verilmesini istiyor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

2515 sayılı kanun mucibince terfi 3410 numaralı kanun 
hakkının göz önünde tutulmasını is- mucibince 1\1. M. Ve . 
tiyor. kaletine devredilınişti•· 

~!J - VI - 1938. 
3242/ 3412 İstanbul : Fatih Kirmas- Tahdidi sinne tabi tutularak tekaüd 3410 numaralı kanun 

tr mahallesi Boyanı kapı edilmemesini istiyor. 
sokak No. 48 Emekli yüz-

3243/ 3413 

Ş244./3414 

3245/ 3415 

başı Hüsnü Ertim. 
Kilis : Sabrk polis me
muru. Bindioğlu mahal
lesinde Dede Ağaoğul

larından Galib Dedeağa. 

Afyon - Sandık : Yüzba
şı Ömer Tezcan. 
Sürmene : Orta mahalle 
Bahri Öksüs. 

3246/3416 Siird : Müftülükten müs
tafi Cevad Dürceylan. 

324 7/ 3417 Rasıriskelesi: Beşiktaşoğ

lu Neseimi Tanyurdu. 

Tekrar. polislik meslekine alınmasını 
istiyor. 

Malıkurniyeti hakkında verilen kara
rın affini istiyor . 
. Haksız yere vazifesinden çıkarıldı

ğrndan şikayet . 

Haksız yere açığa çıkarıldığından şi
kayet. 
İstanbul belediyesinin hamallar hak
kında yapılmış olduğu muameleler
den şikayet. 

mucibince M. M. V e
kal etine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 
Encümendedir. 

Eucümcndedir. 

Encürnendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine. 

3248/ 3418 Bafra: Komüsyoncu Fah- Oğlunun nüfusca tescilinin teminine Dahiliye veldletine. 
ri Ortaç vasıtasile Ah- dair. 
med Çağatay. 

3249/ 3419 Değirmendere: Paı'ti Ural Gölçük Hükumet binası inşası hak- Encümendedir. 
ocağı başkanı Rauf Sel kındaki dileklerinin nazarı itibare 
ve ar. alınması hakkında 



· Kayid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

3250/3420 ls tan bul : Malül ba!hriye 
yüzbaşılığından ınütekaid 

Erengöy Bağlarba.,<ı[ S. 
No. 32 Remzi Türal. 

3251/3421 Adapazarı : Tığcılar ma
hallesi ölü Murtaza karısı 
Esma. 

3252/3422 İstanbul : Mütekaid yüz
başı Kasımpaşa Hacı Hüs
rev ma. büyük yokuş No. 
50 Memed Ali Çoşkun. 

3253/3423 Siird: Cezaevinde Ahmed 
ve oğlu Abdülk~dir. 

3254/342.4 Siird : Holoni mahalle-
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Bursa ınebusu 
şikayet. 

Dr. Refik Gürandan Karara raptedilmiştir. 

Sarniden alacağı olan 1651 liranın 

tahsilinin terninine dair. 

Haksız yere .tekaüd edildiğinden şika
yet. 

MalıkUrniyeti hakkında verilen karar
da hatayİ adli olduğunu bildiriyor. 
Ziraat bankasına olan borçlarının on 

Encüınendedir. 

3410 nurnaralı kanun 
ınucibince M. M. V e
ldllotine devredil.ı:niştir 

29- VI - 1938. 
Enoümendedir. 

Encümendedir. 
sinden zürra Nasri rve ar. ıbeş senede ödemelerinin t emini İstir

harnma dair 
3255/ 3425 Maraş : Ceza evi gardiya

m İ:brahim Aslantürk 
3256/3426 32 A. 3. Bl. yüzıbaşı Ka

zım Eper. 

3257 / 3-!27 İzmir : İkinci Karataş 
9 aylfıl No. 51 Emekli 
binbaşı Şevket Şitiller. 

3258/ 3-:1:28 Anlmra : Afşaroğlu fab
rikı:ısmda marangoz Yoz
gadlr Ahmed. 

3259/ 3·129 Aııkara : Kurtuluş Söy
lüıı sokak No. 13 Malul 
ihtiyat zabitlerinden 2037 
No. lu Rüknettin Hakkı
oğlu. 

3260/ 3430 İzmir : Osmaniye cadJ e-

Açık maaşlarının verilmesi ve memu
riyete tayinini istiyor. 
N as bmm düze1tilmesi hakkında. 

Encümendedir. 

3410 nurnaralı ·kanun 
ınıuciıbince M. M. V e
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
'27- IV- 1936 tarih ve 376 numaralı 3410 numaralı kanun 
Arzuhal encümeni kararma itiraz. mucibinre M. M. Veka-

letine devredilmiştir. 
29 - VI - 1938. 

Hacı Zeki luzı Haticenin hudud ha- Encüınendedir. 

ri ci edilmesi dolayısil e mesu liyet ka-
bul etmediğini bildiriyor. 
Telmüd maaşı tahsisi hakkında. Karam raptedilmiştir. 

1\Iusiki dersinden sımfta kalan ÇO- Encümendedir. 
si No. 82 de manifatu- cuklarının sınıf geçmelerinin temini
racı Hulusİ Hanedar ve ne dair. 
Ar. 

3361/ 3431 İstanbul : Cezaevinde ha- l\IalıkCımiyetlerinin affine dair. 
pisane mahkumları namı-

Encümendedir. 

na İzzet. 
3262/ 3432 Zafranbolu : Esna-f mü

messillerinden demirciler 
Mustafa Ak. ve Ar. 

Mangal kiiınürü ve odun ihtiyaçları- Ziraat vekaletine. 
nrn temin edilmesi dileğine dair. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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3263/ 3433 Urfa : Hacryadigar ma- 8 - I - 1937 tarih ve 2485 numaralı Karara raptedi1miştir. 
hallesinde No. 3 de Eyü- arzuhaline ektir. 
boğlu eski muhafaza me-
murlarmdan sayı 1669 
Abdülvelıab Öcal. 

3264/ 3434 Istanbul : Galata Mum- Denizyolları idaresinde bi·r vazifeye Encümendedir. 
hane caddesi o. 177 ahmnasrnr istiyor. 
İlyasoğlu Alımed Özde-
mir. 

3265/3435 Niğde : Cezaevinde Ah
med ve Ar. 

3266/ 3436 Silivri : Fatih mahallesi 
'ranavlıçeşme Yoğurdcu 

sokak No. 5 İnayet Onur. 
3267/ 3437 Çankırı : Balıbağı kö

yünde Şeyhosman ma
hallesinden Mustafaoğlu 

Ali Onbaşr. 
3268/ 3438 Ordu : Aziziye mahalle-

3269/3439 

3270/ 3441 

3271/ 3442 

3272/ 3443 

sinde Erzurumlu Abdul
lahoğlu Feyyaz. 
Bafra : İcra memuru Os
man Çaıkır. 

Urfa : Hasan Paşa ma
hallesi Reşat Ak-soy. 
Tuzluçeşme : Tuzluçeşme 
M. M. Kayan muhaciri 
Haydar kariSI Zehra. 
Çankırı : İsmail Bacağı
krrıkoğullarmdan Receb
oğlu Mudunköy. 

3273/ 3444 Van : V. Kor. 6. Tüm. 
52. A. 4. S. ıHs. M. Ce
mil Altmsözz 

3274/ 3445 Elaziz - Keban : Emekli 
binbaşı Saffet Kıratlr. 

3275/3446 Zafranlbolu : Belediye re
isi. 

Gardiyanlar tarafından yapılan taz- Adiiye vclooJetine. 
yıktan şikayet. 

İskan suretile verilen emlak ve ara- Encüınendedir. 
zinin tapuya bağlanmasım istiyor .. 

Çankur tuzlasnıdaki muhafaza me- Encüıncnded.ir. 

ınurluğuna alınması veya ikran1İye 
verilmesini istiyor. 

İskan suretile arazi verilmesini isti- Encümendedir. 
yor. 

Meslek mektebi icra şubesi mezunla- Encümendcdir. 
rının yeni hakimler kanunu i1e ihlal 
edilmiş olan mükoteseıb haklarının ia-
desine dair. 

Hukuku tasarrufiyesine Hazinece va- Maliye vekiUctine. 
ki müdahalenin menine dair. 
Ölen baıbasrndan tahsis edilen maaşm Encümendedir. 
Yerilmesini istiyor. 

Askerlik vazifesini ifa ederken sunu 3410 nı~marah kanun 
taksiri olmaksızın kazaen mecruh ve mruciibince M. lVL Ve
malul kaldığından maaş tahsisini ve kaletine nevredilmiştir 

terfihini istiyor. 29 - VI - 1938. 
3410 numaralı kanun 
mııcibince M. M. Ve
ldletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Nafaka davasından dolayı mahkemece Encümendedir. 
verilen hükmün yolsuz olduğuna dair. 
1580 numaralı belediye kanununa Encümendedir. 
tevfikan sımrl ar hakkında Devlet 
şurasnıca verilen kararın kanuna uy-
gun olmadığına dair. 



Ka yi d 
No. 

3276/3447 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İstanbul : Abdullahoğlu 
Saraçlıanebaşı Üssanı:bey 
malıallesi Serdab S. No. 2 
de Arif Hikmet Aytaç. 
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Derece üzerinden maaş tahsisini isti- 341 O numaralı kanurt 
yor. mucibirl'($e M. M. Ve

kaletine· devredilmiştir 
29·- VI - 1938. 

3277/3448 K ula: İbrahimoğlu tüccar Maliyece istenilen: 300' · lira ecrimisil Encümend'edir. 
Hasan Kara. lıa:kkında ŞU.rayi devletçe ve Temyiz 

mahkemesince verilen kararlara na
zaran tayini merci istiyor. 

3278/3449 Çankırı : Harb malnlü Harb malnlü olduğundan senelerden- 3410 numaralı kanun 
Gümbüloğullarından Gün- beri alamadığı tütün ikramiyesinin mucibince lVI. M. Ve-
doğmuş köyü Şabanöz'ü .bir an evvel verilmesi hakkında. kaletine devredilmiştir 

nalıiyesi Hasanoğlu Musa. 29' - V'I · 1938. 
3279/3450 Posof : Zedezümde kö- Yirmi nüfustan ibaret ailesi efradım Karara raptedilm.iştir. 

yünden Memedoğlu Mur- geçindiremediğinden süvarİ hudud 
taza Erdem. bekçiliklerinden birine tayinini isti-, 

yor. 
3280/3451 Ödekköyü - Şabanözü : Tarhedilen iki yüz lira cezamn affini 

Kibaroğularından Bay- istiyor. 
3410 numaralı ilmnun 
mucibince M. M. V e
kaletine devredilmiştir 

29•- VI- 1938. 
Encümen:dedir. 

ramoğlu Ali. 

3281/3452 İzmir : İcra memuru mu- ,Meslek mektebi İcra şubesi mezunla
avini Ahmed Ogan ve ar. · rımn yeni hakimler kanunile ihlal 

edilmiş olan mükteseb haklarının ia-

3282/ 3453 Muş : Muradiye mahalle
sinde Abdülmecidoğ·lu Şa

ban Fırat. 
3283/3454 Gevaş : Orta mahallesi 

Ahmedoğ·lu Allahverdi. 
3284/ 3455 Siird : Kassar mahalle

sinde Kabuli Turhan. 

3285/3456 K. Paşa : Liman köyü 
Raşid Başar ve ar. 

3286/ 3457 K. Paşa : Dereiçi köyün
den Lokumcuoğullarrn

dan Kadiroğlu Memed. 
3287/3458 Malatya : Feradiye ma

hallesinden Battaloğulla

rmdan Hekimhanlı Ba
ban. 

desini istiyorlar. 
İskan suı·etile muhacirlere· verilen Encünrendedir. 
arazide hukuku tasarrufiyeleri ihHll 
edildiğine dair. 
Kaza kaymakamrıırn yolsuz ve ka- Dahiliye vekaletine. · 
nunsuz kareketlerinden şikayet. 
Tekaüd maaşma zam yapılması veya Encüm.endedir. 
terfihinin temini için arazi verilme-
sini istiyor. 
Tasarruflarında bulunan arazinin G. ve İ. Vekaletine. 
Hükümetçe başkalarma verilmesi 
mağduriyetini mu:cib olmadığına dair 
Tasarruflarında bulunan arazinin S. ve İ. M. Vekaletine. 
Hükfunetçe başklarına verilmesi 
mağduriyetini mucib olduğuna dair. 
Mahkeme ilamına müstenid olan ala- · Maliye vekaletine. 
cağının Hazineden tahsil edilmesini 
istiyor. 

3288/3459 Hopa : Limanköyü Be- Hazinece arazilerine vaki müdahale- Encüinendedir. 
karoğlu Osman ve akra- nin menine dair 
b aları. 

3289/3460 K. Paşa : Direkçi köyü Hazine tarafından vaki olan m>iida- S: ve İ. M. Vekaletine. 
Lokumcukrzı Meryem. halenin menine dair. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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3290/3461 Yenidoğan köyü :Roman- İskaniarına tahsis edilen araziye eşhas Encümendedir. 
ya göçmenleri Muhıtar ve tarafından vaki olan müdahalenin 
arkadaşları H. Bilgin. menine dair 

3291/3462 !stanbul : Hamamcılar Kırk çeşme suyunun harnarnlara isale Encümendedir. 
cemiyeti başkatibl. İsmi edilmesinin meni hakkında belediyece 
okunamadı. verilen kararın yolsuzluğundan şika-

yet. 
32.92/3463 Sivrihisar: Paşakadın kö- Kocasından takdir edilen nefakanrn Encümendcdir. 

yü Memed karısı .Aısiyc, icraca trub.silinin teminine dair 
3293/3464 Mersin : Kılbrıstan pasa- Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetine alın- Dahi liye vekaletine. 

ıx>rtsuz olarak yurda il- malarını istiyorlar. 
tica eden gençler mümes-
sili .AJlımed Cemal Biç-
men. 

3465/ 3294 Karamürsel : Orman mu
hafaza memuru Güngö-
ren. 

3295/ 3466 İstanbul : Alksaray Kü
çük Langa caddesi No. 10 
Emekli al!bay Sadık Nu
ri BaysaL 

3296/3467 Muğla : Bözüğü köyün
, den Süleyman B öz ük. 

3297/ 3468 5. Kor. Ş. 9, hesab me
muru Sadullah Özuygur. 

3298/ 34•69 Mersin : Belediye ınuhta
rı Rüştü ve ar. 

3299/ 3470 Maraş : Zabıta amiri 1\II. 
Sönmez ve ar. 

3300/ 3471 Çankırı : Belediye mu
hasebecisi A. Tahsin ve ar. 

3301/ 3472' Karaman : Helediye mu
hasebecisi 1\II. Kıfal ve 
ar. 

3302/ 3473 Polatlı : Belediye katib 
ve muhasiıbi T. Uguz ve 
ar. 

3303/ 3474 Kartal : Belediye memu
ru S. A. Kan ve ar. 

3304/3475 Yozgad : Belediye me
muru M. Kılıçaslan ve 
ar. 

3305/3476 Balya : Belediye memu
ru O. !miş ve ar. 

Orman idaresince sicilli bozuk olan Karara raptedi1miştir . 

memurlar meyanma dahil edilerek 
kadro harici çıkarıldığından şikayet. 
Üçüncü derece üzerinden malılliyet 341() numaralı ka.ıun 

maaşı tahsisi hakkında muci·hincc 1\II. M. V e-
kaletine devredilmi7tir 
29 - VI - 1938. 

Evkafa aid emlak yok pahasına satıl- Vakıflar U. Mü. 
dığından müfettiş izamile twhkikat ya-
pılmasını istiyor. 
3128 numaralı kanun ahkaımmdan is- 3410 numaralı Jmnun 
tifade ettirilerek dört sene kı dem mucibince :M. M. V e-
zammını istiyor. kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Belediye memurlarının Devlet memur- Encümendedir. 
ları gibi addedilmesini istiyorlar. 
Belediye memurlarının Devlet memur- Encümeııdediı· . 

ları gibi addedilmesini istiyorlar. 
Belediye memurlarınm Devlet memur- Encümeııdedir. 

ıarr gibi addedilmesini istiyorlar. 
Belediye memurlarının Devlet memur- Encümeııdediı·. 

larr gibi addedilmesini istiyorlar. 

Belediye memurlarının Devlet memur- Encümendedir. 
ları gibi addedilmesini istiyorlar. 

Belediye memurlarmrn Devlet memur- Encümendedir, 
larr gibi addedilmesini istiyorlar. 
Belediye memurlarının Devlet memur- Encümendedir. 
ları gibi addedilmesini istiyorlar. 

Belediye memurlarmm Devlet memur- Eııcümendedir. 

larr gibi addedilmesini İ$tİyorlar. 



Ka yi d 
Nu. 

Arzuhal sahibinin 
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3306/3477 Bartın : Belediye ıhaş- Belediye memurlarının Devlet me- Encümendedir. 
ikati!b ve muhas1bi M. Ayol murları gibi addedilmelerine dair. 
ve Ar. 

3307/3478 Muhalrccık : Belediy·e mu- Belediye memurlarının Devlet memur-
hasibi Teviik Tuncel. ları gibi addedümelerine dair. 

3308/3479 Tekirdağ : Belediye baş- Belediye memurlarının Devlet ımemur
kati!bi H. Uslum ve Ar. ları gilbi addedilmelerine dair. 

3309/ 3480 Amasya : Belediye tah- Belediye memurlarının Devlet memur-
sildan V. Öz ve Ar. ları gibi addedilmelerine dair. 

3310/3481 Sivrihisar : Belediye ome- Belediye memurlarrmn Devlet memur
ınuru B. Demirel ve Ar. ları gibi addedilmelerine dair. 

3311/3482 TQkad : Belediye başka- Belediye memurlarının Devlet memur-
tibi Sansar ve Ar. ları gibi addedilmelerine dair. 

3312/ 3483 Tavşanlı : Belediye baş- Belediye memurlarının Devlet memur
katibi ve evlenme memu- ları gibi addedilmelerine dair. 
ru vekili M. Yalçın ve Ar. 

3313/ 3484 Burdur : Belediye baş- Belediye memurlarının Devlet memur
ikllitibi Ali Gmey ve Ar. ları gibi addedilmelerine dair. 

3314/3485 İsparta : Belediye me- Belediye memurlarının Devlet memur-
rouru H. Ece ları gibi addedilmelerine dair. 

3315/3486 Antalya : Belediye baş- Belediye memurlarının Devlet memur-
katibi M. Şefik larr rgibi addedilmelerine dair. 

3316/ 3487 Elazığ - Belediye memu- Belediye memurlarının Devlet memur-
ru H . Os,oun ları giJ>i a.ddedilmelerine dair. 

3317/ 3488 Kırşeh ir : Belediye mu- Belediye memurlarının Devlet memur-
hasibi F. Akyül.'ek. ları rgibi addedilmelerine dair. 

3318/3489 İ:mnir : Belediye mühen- Belediye memurlarının Devlet memur-
clisi H. Er ve Ar. ları gibi addedilmelerine dair. 

3319/ 3490 Sinob : Belediye memuru 
M. Erbil ve Ar. 

3320/ 3491 Diyarbakır Belediye 
muhasiıbi Nihad S. Gökal 
ve Ar. 

3321/ 3492 İzmit : Belediye muhas~bi 
Sabri Atsoy ve Ar. 

332~/3-±93 Kesldı~ : Belediye memu
ru A. Günsoy ve Ar. 

3323/ 3494 Deleeliye memuru H. Şe
ner ve Ar. 

Belediye memurlarının Devlet memur
ları gibi addedilımelerine dair. 
Belediye memurlarının Devlet memur
ları gibi addedil.melerine dair. 

Belediye memurlarının Devlet memur
ları gibi addedilmelerine dair. 
Belediye memurl arının Devlet me
murlarr gibi a.ddedilmelerine dair. 
Belediye memurlarının Devlet mc-
murlarr gibi addedilmelerine dair. 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümcndcdir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümend edir. 

Encümendcdir. 

Eneümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

332-±/ 3-±95 Balıkesir : Belediye yazı 
işleri müdürü N. Akan 
ve Ar. 

Belediye memurlarının Devlet me- Encümendedir. 
murlarr gibi addedilmelerine dair. 

3325/ 3496 Elbistan : İnhisarlar mu
hakemat memuru Gazi 
Antebli Hüseyinoğlu Ha
lil İzgin. 

Adli ye vek5Jetince dava vekili i ği ruh- Encümendedir. 
satnamesinin verilmesini, verilmedi-
ği takdirde harc olarak ya ~rrdığr pa-
ranın iadesini istiyor. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
iıüm ve adresi 

3326/ 3497 Diyarbakır : Muhtar ma
hallesinde tüccar Mar
dinli Muhittin Can. 

3327/ 3498 Diyarbakır : Ma tar ma
hallesi Tapu müdüriye
tİnden mütekaid Mar-
dinli A. Fehmi Can. 

344-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

İdareten nefyedildiği Diyarbakırdan Encümendedir. 
Mardine naklini istiyor. 

ldareten nefyedildiği Diyarbakırdan Dah' liye vekaJetine. 
l\Iardine naklini istiyor. 

3328/ 3499 Kars : Cezaevinde 260 Af i tiyorlar. Encümendedir. 
mahkumlar . narnma İsra
fil. 

3329/ 3500 . Adana: Cezaevinde Malı- Af istiyorlar. 
mud Urokoklu. 

Encüıncndedir, 

Erzurum cezaevi mah
kfımlarr, 

Aydın cezaevi mahkUm
ları, 

Rize cezaevi mahkfımlarr. 
3330/ 3501 İstanbul : Şişli Kodaıman 

sokak No. 94 Hasan Öz
türkdu. 

3331/ 3502 Kalecik : Çiftlik köyün
den Çıtakoğlu Ali. 

3332/3503 Çapakçur Çapakçur 
mahkemesi eski başkatibi 
lVI. Dursun Erol. 

3333/ 350.-:l: İstanbul : Samatya Et
yemez Sancakta Hayret
tin .mahallesi Tekke so
kak No. 32 Nurioğlu 

Tah-ir Alpgiray. 
3334/ 3505 Paşav : Orta mahallesin

de Memed Mecetoğlu. 

3335/3506 Urfa : Meclisi umumi 

İsk3ırunın temini dileğinc ·dair. Karara r~ptedilmiştir. 

Mahkemece yalan yere yeminden do- Encümendedir. 
layı verilen hükümde kanuni isabet 
olmadığına dair. 
2330 sayılr af kanunundan istifade Encümendedir. 
edip etmeyeceğinin bildirilm.esine da-
ır. 

Tekaüdlüğünün refi ilc srurfı m.uvaz- 3-110 numaralı kanun 
zaiaya naklini istiyor. mucibince M. 1\f. Ve-

kaJ etine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 

Yolsuz olarak yapılan istimlak mağ- Encümendedir. 
duriyetini mucib olduğundan şika-

yet. 
Kaymakamlık veya emniyet müdürlü- Encümendedir. 

azasmdan ve eski kayma- ğüne tayinini istiyor. 
karnlardan Hasan Hayri 
Gerger. 

3336/3507 İzmir : Dördüncü sınıf Tekaıüdlüğünün refi ile binbaşılığa Karara ra.ptedilmiştir. 
askeri adli ihakim müs- tayinini istiyor. 
tahdem mevki K. Sami 
Dağlı. 

3337/3508 Midyat Şehid binbaşı 

Behçetoğlu Musa Kazım 
Noyan. 

Ar,zuıhal encümenince ittihaz olunan Karara raptedilmiştir . 

kararın Hükfımetçe bir an evvel in-
fazım istiyor. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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3338/3509 Karaman : Mahkfunlar Mahkılmiyetlerinin aifine dair. 
narnma ceza evinde Sü-
leyman Bekiroğlu. 

Muamelesi 

Encünren·1edir. 

3339/ 3510 Çankırı - Orta naıhiyesi: Maru;ı tahsisi hakkındaki dileğinin na- Eııcümcndedir. 

Sakarca köyünde şehid zarı itibare alınmasına dair 
SFtkı babası Nuri Değir-
mencioğullarından. 

3340/3511 Yedek subay okulu beden Nasbının düzeltilmesi hakkında. 
teııbiye öğretmeni billlbaşı 

İbrahim Tüzi.i.nsü İspen

deroğlu. 

3410 numaralı kanun 
mrucibince l\1. M. V e
ldlletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
3341/ 3512 Gazi Anteb : Kurbiibey 

mahallesinde l\1. E ryol 
Alioğlu. 

1771 sayılı kanunun neşrinden evvel Maliye veka1etine. 
bilfiil harikzede sıfatile oturduğu 

evin tapuya rabtedilmemesinden do-
layı belediyece istimlak edilen mez-
kıir mahal bedelinin kendisine veril-
mesi veya İskan suretile başka bir ev 
verilmesini istiyor. 

3342/ 3513 Samsun: Ceza evinde En- Mahkıimiyetinin affine dair. Encümcndedir. 
ver Samancıoğlu. 

3343/3514 . Erzincan : Mulla güzel 
mahallesinde Saraç Kurt
oğlu İbrahim Kurt. 

Oğlunun yüksek mekteblerden birine Encümcnded:r. 
meccani olarak alınmasına dair. 

. 
3344/ 3515 Karacaıbey : Draman ma

hallesinde Ganimetoğlu 

Ali Saçoğlu Osman ve
kili Kasım Alp. 

295 numaralı kanunun 10 ucu mad- Maliye yokaletinc. 

3345/3516 Ankara : Hürriyet ote
linde ınİsafireten Tokadın 
Tul"hal nahiyesinin Çaym 
köyünden Memed Çaydaş 
ve İbrahim Altun Scrgel-
oğlu. 

desinin tefsirile aşar borcu hakkında 
karar ittihazını istiyor. 

Otlakiye teminini istiyor. 

3346/3517 Bilecik Hasanoğlu ce- Af istiyor. 
·zaevinde İbrahim Kaynar 

3347/ 3518 Balıkesir : Cezaevinde Husus! af istiyor, 
Atrf Erol. 

3348/3519 Cezaevinde Mustafa Er- Mahkumiyetlerinin affini istiyorlar. 
man ve Ar. 

Encümcndedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

3349/3520 !stanbul Çemlberlitaş 1771 sayılı kanundan istifade etme- Maliye vekaletine. 
IG.tib Sinan yoktlŞu No. sini ve icar Ibedeli için maaşlarından 

18. •evde Bürhan, İrfan k·esilen paranın iadesini istiyorlar. 
ve Ar. 

3350/ 3521 Van : Cezaevinde malı- Mahkıimiyet1erinin affine dair. · 
kUmlar namma Kurgun 
Alıcı. 

Encümenıdedir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

3351/3522 Kırklareli : Bedriye. 

3352/3523 Bucak : Karayvatlar mu
temedi Mustafa Kurt ve 
Ar. 

3353/3524 İstanıbul : Fatili Hrrkai
şerif caddesi No. 5. iMu
za:ff.er Sözel 
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Dedeağaçlr Memedin malıkUmiyetinin Encümendedir. 
affini istiyor. 
Kanunun tatbikmda ihmal ve müsa- Dahiliye veldUetine. 
maha gösterırnek suretile ihtikara se-
bebiyet verildiğine dair. 
Posta, telgraf müdürlüğünce vazifeye Encümendedir. 
tayinini istiyor. 

3354/3525 Sürüç : Maliye eski ikin- Af kanununa göre memuriyete tayini Maliy;e veldiletine. 
ci daire tahsildarr Musta- v·e açrk maaşlarının verilmesine dair. 
fa Utku. 

3355/ 3526 Edirne : Talat Paşa ma
hallesinden malulini as
keriyeden Ömer Şerifoğlu 

Tütün ikramiyesi verilmesini istiyor. 3410 numaralı kanur. 
mucibince M. M. V e
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
3356/ 3527 İznik : Akdoğan Müftü Ciheti askeriyece istimlal\: edili:b bi- Fıncüınc·nd edir. 

3357/3528 

3358/ 3529 

3359/3530 

3360/ 3532 

3361/ 3533 

3362/ 3534 

3363/3535 

3364/ 3536 

3365/3537 

İdris Hrfzı. lahare istimlakten sarfr nazar edil
mek suretile ta:hriıb edilen fabrikası-

Urfa : Karaburç mahalle
sinde emekli muallim .Aıb
dülv·e:haıb Günay. 
Maliye vekaleti Muhase
bat U. M. !birinci şube ·em
rinde müstahdem Siird 
muhasebe müdürü Nefi 
Osman. 
Malatya : Arapkirin Şa
trk köyünden cezaevinde 
MemP.d Riza. 
Niğde : Kaya ibaşr ma. 
Mustafa Akmer. 
Geliibolu : Cezaevinde M: 
Memed Tehraker. 
Ünye : Taşkesiği köyün
den Said Aksu ve Ar. 

İstanbul - Çemberlitaş 
Leyli trb talebe yurdu 
İ. Hakkı Tanrşm,an. 
Milas : İcra memuru mu
avini Kamil Alp·tekin. 

:Samsun : 19 mayıs ma. si 
Bahariye S. No. 17 De
mir Kılıçkıran ve Ar. 

nın ·ta:zminine dair. 
Maluliyet derecesinin Şurayi devlete 
vaki rmüracaatının bir an ıevvel neti-
celendirilmesine dair. 
Maliyece istirdadı cip.etine gidilen 
açrk maruşile harcirah ve yevmiyesi
ılİn maaşından kesilmesi kanuna ımu-
gayir .olduğundan hakkının verilmesi-
ni istiyor. 

Encümcndedir. 

Karara r.aptedilmiştir. 

Mahkfuni:retinin affine dair. Encümenıdedir. 

Niğde belediyesinin kanunsuz mua- Encümendedir. 
melesinden şikayet. 
Mahkılmiyetinin affini istiyor. F.ncümendedir. 

Köylerindeki tapusuz arazinin bedeli Maliye vekaletinc. 
mukabilinde Hazinece verilmesinin 
teminine dair. 
12 - VII - 1937 tarih ve 3334 ııuma- M. M. Vekfı.letinc. 

ra.lr arzuhalinin mevkii muameleden 
çd\:arrlmasmr istiyor. 
Meslek m()lctebi İcra mezunlarının ye- Encürn.cndedir. 
ni hakimler kanunu ile ililll edilmiş 
olan haklarının iadesin() dair. 
Belediyıece aılıırlarrnrn kapattmLması EncümeHdedi.r. 
hakkındaki kararın hüküınsüz add.e-
dilmesine dair. 



Ka yi d 
No. 

Arzuha,J. sahibinin 
isim ve adresi 
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3366/ 3538 Çanıkırr Cezaevinde Mahkı1rniyetlerinin affini istiyorlar. Encümendedir. 
malıkUm Rifat Kalender 
ve Ar. 

3367/3539 İstanbul - Galata : Kara- Müddeti hizmetine göre ikramiye ve- Bııeümendedir. 
köy palas No. 19 Hacı rilm€Sini istiyor. 
Dur Sürmenel. 

3368/3540 Karasu: Askerlik şubesi Binibaşılık nasbmın düzeltilmesine dair. Karara raptedilmiştir. 
reısı Binba.şı Muhittin 
So lar. 

3369/3541 Sıvas : Oezaevinde malı- Mahkfu:n.iyetten affini istiyor. Encümendedir. 
kUm Hüseyin E,rsöz. 

3370/3542 V an : Eski emekli maliye 
k8-tibi Haıkkı Özeler. 

3371/3543 Balıkesir : Sahan hisar 
maılıa.llesinde Hamza B. 
S. No. 36 'Şehid yüzbaşı 

Bekir eşi Zeliha Koman. 
3372/ 3544 Burhaniye : Burhaniye 

malıkUmları namma Yurt
sever. 

3373/3545 

3374/3546 

3375/3547 

Çankırı : Şaban özü na
ılıiyesi Gündoğmuş kö
yünden Şehid Raşid karı
sı Mihriıban. 

Bursa : Setıbaşı İpekçi
lik caddesi No. 43. Ölü 
miralay ıSalih karısı Nu
hiye. 
Genç : Eski jandarma 
katibierinden \Mihri. 

3376/3548 Hozat : Eski varidat me
muru İbrahim Aykan. 

3777 j 3549 İstanibul : Şa:hin Paşa 
otelinde Mahmud Kartal. 

3378/3550 İstanbul : Umum müte-

Maaşlarından kesilen tekaüdiyesinin 
iadesini veya ikramiye verilmesini is
tiyor. 
Şchid kocasından taılısis edilen malli
liyet maaşmrn tezyidini istiyor. 

Mahkı1miyetleriin affine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Eııcümendedir. 

Şehid olan kocasından maaş rtahsisi Encümendedir. 
hakkındaki muamelenin ibir an evvel 
intacma dair. 

T!llhsis edilen ımaaşın tezyidini isti- Karara raptedilmiştir. 
yor. 

12- XI- 1936 tarih ve 2260, 21- III- 3410 munaralı kanun 
1936 tarih ve 1531 nmn,aralı arzuJıal- mucibince M. M. Ve
lerinin intacmı istiyor. kaletine devredilmiştir 

2996 sayılr kanunun muvakkat ikinci 
maddesi mucibince memuriyetten ala
kasının kesilmesine dair olan kararın 
refine dair. 
Gemlik suni ipek fabrikası tarafından 
ameliyatrnrn yapılmasrnr ve tazmin81t 
verilmesini istiyor. 
Eski tekaüdlerin terfihinin teminine 

29 -VI - 1938. 
Encümendedir. 

İktısad vekaletine. 

Imidini askeriye cemiyeti dair. 
A. Halid. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. V e
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 



Kayid Arzuhal sahibini:.l 
No. isim ve adresi 

3379/ 3551 Pınarhisar : Dere ma
hallesinde İzzet ve Ar. 

3380/ 3552 Mudurnu : Avukat M. 
Bedri N arda. 

3381/3553 Boğazlıyan : Osmankadı 
mahallesinden M. Ali. 

3382/ 3554 Kilis : Şehid Sakrb ma
hallesinde M. Emin ve 
Ar. 

3383/ 3555 M. lVI. V eka1eti :fen ve 
sanat U. M. Poligon me
teoroloji memuru M. Sır

rı Erkan. 
3384/3556 Antalya : Berber Hüse

yin İleri. 
3385/3557 Antalya : Ali Gebizli. 

3386/3558 Ankara : Maarif cemiye
ti avlusu içinde Salih. 

3387/3559 Ankara : C ebeci Merkez 
hastanesi emrinde suni 
aza mütehassıslarından 

Derviş Batıgün. 

3388/ 3560 Bursa : Belediye zabıta 
memuru Hüseyin Yalt. 

3389/ 3561 Ankara : İstatistik U. 

348-

Arzuhal hulas88I Muamelesi 

Teke köyü halkından Hüseyinoğlu Encümendedir. 
Hasamu ölüm cezasına çarptırılması 

hakk~ndaki cezanın tahlifini istiyor-
lar. 

Akyazıda öğretmen bulunan eşi Fe- Encümendedir. 
tiyenin Mudurnuya naklini istiyor. 
Tekaüd maaşının tahsisini istiyor. Encümendedir. 

Öğütülen buğdaylarından alınmalrta Encümendedir. 
olan muamele vergisinin yolsuz oldu-
ğuna dair. 
Askeri muvazza:f memurluğuna iade- Karara raptedilmiştir. 
sini istiyor. 

Odun ve kömür ihtiyaçlarının temi- Ziraat vekaletine. 
nini istiyor. 
Orman koruma alayından ve orman Encümendedir. 
müdüründen şikayet ediyor. 
17 - XII - 1936 tarih ve 2336 numa- Karara raptedilmiştir. 
ralı arzuhaline ektir. 
Yevmiyesine bir miktar zam ve üc
rete tahvilini istiyor. 

3410 numaralı kanun 
mucilbince M. M. V e
ka1etine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Kesilen maluliyet maaşının iadesini Karara raptedi1miştir. 

istiyor. 
8- I- 1937 tarih ve 2488 sayılı arzu- Encümendedir. 

l\f. memurlarından Hak- haline ektir. 
kı Çetin yanında Abdul-
lah Keçeci. 

3390/3562 İzmir : Dağ mahallesin- Mahkemeden şika.yet ediyor. 
de Kuşadalı Mahmud 
Koşer. 

3391 / 3563 İstanbul : Şehremini Tar- Tasfiye kararının refine dair. 
sus mahallesi Tiryakcı 

sukak No. 8 İbrahim. 

Adiiye veıkall')tine . 

Hıfzedilmiştir. 

3392/ 3564 Karaınursal : Orman mu- Haksız olarak açığa çrkarıldığına Ziraat vekaletine. 
hafa memuru Hasan Gün- dair. 
gören. 

3393/ 3565 Gönen : Bostancr köyün- Maluliyet maaşr tahsisine dair. 
de Arif Kürkçü. 

3410 numaralı kanun 
mucilbince M. M. V e
kal etine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
3394/4566 Sarayköy : Eski zabrt Tekaüde sevkolunduğundan tekaüd Karara ra.ptedilmiştir. 

katibi İsmail Yavuz Yıl- maaşı tahsisi ve ikramiyesinin ve-
...._ maz. rilmesini istiyor. 



Ka yi d 
No. 

. Arzuhal lahibinin 
iaim ve adresi 
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3395/ 3567 Akçadağ : Hususi muha- Akçadağ hakiminden şikayet ediyor. Adiiye vekıaletine. 
sebe tahakkuk memuru 
Ham di. 

3396/ 3568 Ankara : Devlet demir- Askeri tekaüd maaşım"' iadesini isti- Encümendedir. 
yolları hasılat dairesinde yor. 
Rüştü Nihad Sanay. 

3397/3569 Inebolu : Kayıkçılar rei
si Hurşid Aza. 

3398/ 3570 Adapazarı : Ceza evinde 
İbrahim Azmi ve ar. 

3399/ 3571 Siird : Belediye reisliği 

üyelerinden Ragıb Erten 
3400/3572 Kütahya : Emet kazası 

3401/ 3573 

3402/ 3574 

Hacı Mustafa karısı Du
du ve ar. 

Emirdağlı : !ncirli ma
hallesi V eli ve ar. 
!stanbul : Bayazıd Bala
hanağa mahallesi Ahmed 
Şuayıp S. bila numara
da yüzbaşı !z. Kamil Tay
§İ. 

3403/~575 Balıkesir : Balya, Büyük 
pınar köyü halkı namını,ı 
S. Şakir ve ar. 

3404/3576 Pendik - !stanbul : Bağ
dad caddesi No. 12. Salih 
Ural. 

Cekek ve kalafat yerine belediyece 
vaki olan müdahalenin menine dair 
Mahkfuniyetlerinin affini istiyorlar. 

Belediye r.eis vekilinin kanunsuz mu
amelelerinden şikayet. 
Y edindeki harikzede mazbatasma 
mukabil milli emlakten arazi verilme-
sine veya bedelinin nakten tesviyesi
ne dair 
Milli emlakten aldıkları emlak borç
ları taksitlerinin affine dair 
3212/ 3052 sayılı arzuhalinin tedkiki
ne lüzum kalmadığma dair 

Eneümendedir. 

Encümendedir. 

Encümflndedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Hıfzedilıniştir. 

Tasarruflarmdaki araziye vaki mü- Encümendedir. 
dahalenin meni ile tapularının veril-
mesine dair. 
Malilliyetinin tasdikr ile terfibinin 3410 numaralı kan~ · 
teminine dair mucihince M. M. V e

kaletine devrediliniştir 

29 - VI - 1938. 
3405/3577 Bandırma : Eski nüfus Maaşımn tezyidi dileğine dair. 

katibi Sığırlıyolu mahal-
E ncümendedir. 

lesinde Yusuf Erden. 
3406/3578 Sıvas : Belediye memur

ları, A. Akalın ve ar. 
3407/3579 Edremid Hekimzade 

malıalesinde Aıhmed ve 
ar. 

3408/3580 Diyarbakır : AB. Mevkide 
ymbaş Yıldırım. 

Belediye memurlarının da Devlet me
murları gibi addedilmelerine dair 
Arazi ve musakkafat vergisi borçları
nın taksite bağlanmasım istiyorlar. 
MalıkUmiyetinin affini istiyor. 

3409/3581 Sıvas : Yiğitler mahalle- Tekaüd maaşı rtahs~ni istiyor. 
scinde Tevfik Becit. 

En.cüm~ndedir. 

Adiiye vekaletine. 

Dahiliye vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

3410/3582 Diyarıbakır 

Muhittin. 

Mardinli İdari nefi cezasının kaldırılması ile Encümendedir. 
Mardine gitmesine müsaade edilinesi
ni istiyor. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve .adresi 

3411/3583 Şam : Saliye şüheda şa
lan mahallesinde N ecmet
tin Şahin. 

3412/ 3584 Çankırı : Yapralili nahi. 
y.esi Yukarıbadiğin kö
yünden Fatma. 

3416/3585 Ankara M(. M. V. Mat-
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Ordudaki vazifesine alınmasını istiyClr. 3410 numaralı kanun 
m'lilcihince M. M. V e
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Şehid babasından maaş tahsis ve i~ Encümendedir. 
sına dair 

400 numaralı kanundan istifadesinin Karara ra.ptedilmiştir. 

· lbaa muhabere memuru. teminine dair 
Enver Türııal. 

3414/ 3586 ·Seferihisar : Orhanlı kö
yü öğretmeni Mecid Soy
lu. 

3415,13587 Bor : Muhasebei hususi
ye tahsildan Ömer Yaz-

Maarif vekaJetince verilmeyen iık:i ay- Encümendedir. 
lık maaşının temini itasile öğretmen-
lik durumunun düzeltilmesine dair. 
Tasfiye ka.rar Devlet şurasınca refe- Ziraat veka1etine. 
dildiğinden 1777 numaralı kanun mu-

gan. cibince açık maaşının verilmesine 
dair. 

3±16/ 3588 M. M. VekaJeti harbiye 3137 ve 2983 numaralı arzuhallerinin Hıfzedilmiştir. 

dairesi muhabere poligo
nu !. Etem Özdinç. 

3417/ 3589 Filyos : Eski tuz daire
sinde mukim eski muha
faza memuru H. A vni 
BaysaL 

mevkii muameleden çıkarılınasım is
tiyor. 
!adei memuriyeti dileğine dair. Enr.iimendedir. 

Maluliyet maaşr tahsisi ile terfihinin 3410 numaralı kanun 
teminini istiyor. mueiibince M. M. Ve

3418/ 3590. Sıvas : Gökçebostan ma
hallesi Üçüncü sokak No. 
6 Abdülkadir Bilgili. kiUetine devredilmiştir 

29 - VI- 1938. 
3419/ 3591 Silifke : Saray mahalle- İkramiye verilmek suretile terfihinjn Encümendedir. 

sinden Nalband ustası t eminine dair. 
Hüseyin Çelikel. 

3420/ 3592 İstanbul : !nadiye rnek- Ölen kocasından maaş tahsisine dair. Encümendedir. 
teb sokak No. 7 Nimet 
Özkaya. 

3421/ 3593 İzmir : Alsancak Yadi- 'l'cwhedilen 900 lira muamele vergisi- Encümendedir. 
gar sokak No. 22 Tahsin nin alınmayarak aifedilmesini istiyor. 
Piyale. 

3-1:22/ 3594 lstanbnl : Boyacı köyü Tarhedilen salma vergisinin fazlalı- Dahiliye vekaletine. 
tebdil eski sokak No. 10 ğından şikayet ediyor. 
R. Hıfzr Büyükaslan. 

3423/ 3595 İstanbul : Denizyolları Tekaüd maaşından katiyat yapılma- Encümendedir. 
işletınesinde Dr. A. Faiz masını istiyor. 
Ertür .. 

3424/ 3596 Trabzon Oümhuriyet 2 - XII - 1936 tarih ve 
mahallesi Dervişpaşa so- arzuhaline zeyildir. 
kak N o. 1 Emrullah Ak-
kaya. 

numaralı Encümendedir. 
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Arzuhal sahibinin 
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.3425/ 3597 Çanlurı : Şabanözü na
lıiyesi Gündoğmuş kö
yünden Nefer Musa. 

Tütün ikramiyesinin verilmesini isti- (.41:0 ımınaralı kanun 
yor. ınuci·bince M. :ıvr. Veka

letine devredilmiştir. 
29- VI- 1938. 

3426/ 3598 !negöl - Uludağ : Orman Barcmdeki derecesinin düzeltilmesine Karara ra;ptedilmiştir. 
birinci mühendisi Zeki dair 
To ral 

3427/ 3599 Ankara : At pazarı : Tunç MalUliyat maaşı tahsisini istiyor. 
soka:k Ali Muğla. 

3410 numaralı kanun 
mrucitbince M. M. V e
kaletin.e devredilmiştir 
29 - V- 1938. 

3428ı/3600 Antalya : Kültür direk- 18 - I - 1937 tarih ve 2520 numaralı Karara raptedilmiştir. 
ıtörlüğü memuru Osman arzuhalinin intacrm istiyor. 
Andıç • 

3429/ 3602 Bursa : Zahireci Sıtkr Tekaüdlüğünün i·crasım istiyor. 3410 numaralı kanun 
Durmaz. 

3430/ 3603 Midyat : Kocamanoğlu 
kaymakam .A;rif Rahmi. 

3431/ 31604 Ordu : Şapka tamircisi 
Ömer Sarı. 

3432/ .3605 Adana : Ceza evinde 
maJbkfun Memed Dayı. 

3433/3607 Bartın : K;öy orta ıma

halesi Yalı caddesi. No. 
104 Fazıl Erensel. 

3434/ 3609 .A van us nahiyesi müdü
rü ~ Canib Uğur. 

3435/ 3610 İstanbul : Kadıköy Ha
lidağa caddesi N0. 22 
.Ahmed Hamdi. 

3436/ 3611 .Anış L<v. Yb . . B. tümen 
Mü. Hüsamettin. 

3437/ 3612 Giresun : Saytaş mahal
lesi Dürnan So. Nıo. 12 
Nizarnettin Yula. 

3438/3612 Giresun : Saytaş mahal
lesi Dürnan So. No. 12 
Nizarnettin Yula. 

muci'bince M. lVI. Ve-
k3:letine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Müterakim açık maaşının verilmesini En'Ciiimendedir. 
istiyor. 
MalUl olduğundan kazanç vergisinden Encümendedir. 
muaf tutulmasım istiyor. 
Yeni cezaevlerinden birine naklini is- Encümendedi.r. 
ıtiyor. 

Tekaüd maaşınm tezyidi dileğine Karara raptediLrniştir 

dair 

Mathkumiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 

İma'r müdürlüğünce istimlak edilerı Maliye vekaletine. 
evi haklundaki dileğinin nazarı itiba-
re alınınasma dair 
Rütbe nasbının tashihi'ne dair. :Karara raptedilmiştir. 

Harcırah 

dair. 

Harcrrah 
dair 

matlubumı.n 

mUJtl u: b ınmn 

verilrne.sine 3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir . 

~~~-V- 19%. 
verilmesine 3410 numaralı kanuB 

rnılllcibince M. M. V e
kal·~tine devredilmiştir 

2!:1- V- H~3S . 

3439/ 3613 Bursa : Veziri mahallesi Polislikten çıkM'rlması hakkındaki ka- Encüımendedir. 

Tabaklhane aralrğrda No. 
7 eski polis komiser mu
avini H. Erkok. 

rarın -veya ikramiyesinin verilmesini 
istiyor. 
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3440/ 3614 Kızrltopra·k - İstanbul: Tekaüdlüğünün refine dair. 
Reşidp~a So. No. 31 Ab
durrahman Elmalı .. 

3441/ 3615 Ankara : Yozgad mebusu Nasıb tarihinin tashihi hakkında. 
Srrrr !çöz vasıtasile Rıza 
İ çöz. 

Muamelesi 

3410 numaralı kanun 
nııwcibince M. M. V e
kaletin~ devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
3410 numaralı kanun 
nıruıci:bince M. M. V e
k aletim devredilımştir 
29- V - 1938. 

3442/3618 Ankara : Etlikte emekli 
albay Mustafa yanmda 
önyüzbaşr Şükrü Uygur. 

MalUlen telraüd maaşr .tahsisi ile .terfi- 3410 numaralı kanun 
hinin temini dileğine dair. .IlllU!Cibince M. M. Ve-

3443/ 3619 Ankara : Yenişehir Mal- Malilliyetinin tamnmasını istiyor. 
tepe Memuş apartınanı 

Abdurrahman Kalaçer. 

kaletine devredilmişt1r 

29 - VI - 1938. 
mneibince M. M. V e-
3410 numaralı kanun 
kalf·tine devredilmiştir 

29 - V -.1938. 
3444/3620 Terme : Ünye eski vaiz- · Tekaüd maaşr tahsisi veya ikramiye Encüımendedir. 

liğinden mütekaid Arif verilmesine dair. 
Kavuncuoğlu. 

3445/ 3622 Ankara : Yenişehir Sela- 9 - VI - 1937 tarih ve 3265 sayılr ar- Karara rantedilmiştir. 

nik caddesi No. 5. Aziz zuhaline zeyildir. 
Baban. 

3446/ 3623' Bursa : Milli emlak mü- On üç sene üç aylık memuriyet hiz- Maliye v~ldletine. 

dürü İlhami Bulgu. metinin tekaüdlük müddetine katıl
masım istiyor. 

3447/3624 Samsun : 19 mayıs ma- Gümrük ve inhisarlar vekaJetince Encümendcdir. 
hallesinde Hürriyet cad- tatbik olunan memuriyetten ihraç 
desi No. 15 evde eski kararmm diğer Devlet memuriyeıle-
gümrük muhafaza me- rine teşmil edilmesine dair 
muru. M. Said Dumlu. 

3448/3626 Siird : Kassar mahalle- 3- X -1935 tarih ve 798 · sayılı arzu- Encümcndcdir. 
sinde No. 6/1 evde Per- haline ektir. 
vari eski malmüdürü Hak-
kı Sever. 

3449/3627 Saray: Beyazköy Osman- 10- X- 1936 tarih ve 2157 sayılr arzu- Karara raptedilmiştir. 

lı nahiye müdürlüğün- haline bir an evvel cevab verilmesini 
den mütekaid ölü Harndi istiyor. 
karısı Mihrinisa. 

3450/3628 Ankara : Kınaclzade han 
No. 15 avukat Haysullah 
Ha:kkı elile Hüseyin Kı
lıç. 

İdari nefi cezasının ka1dırılmasım Karara raptedilmiştir. 
istiyor. 

3451/ 3629 Ankara : Yenişehir Ata- Tekaüdlüğünün refi dileğine dair. 
türk caddesi Ercan apar-
tımanı No. 11. Bekir Fik-
ri. 

Hrfzedilrr.iştir. 
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3452/3630 Kadrköy- İstanbul : Ha- Belediyece seyyar · satıcıirk etmesine Encümendedir. 
san Pş. ma. İsmail Hakkı müsaade edilmesine dair. 
Bey sokak No. 15 kahve-
de Receb Tekbacak. 

3453/3631 Ankara : İstasyonda kah- D. D. U. müdürlüğünce tekrar vazi- Encümcndedir. 
veci Ali vasıtasile Vehbi feye alınmasını istiyor. 
Dağcı. 

3454/3632 İstanbul : Galata Demir- . Hazineyi zararlandrran iki şahıs hak- Maliye vekaletine. 
bağhan No. 20. Malul kında kanuni takibat yapılmasım 

yüzbaşılardan Fahrettin ihbar ediyor. 
Pe-:Ker: 

3455/3633 Diyarbakır : Ağır ceza Terfihinin temini dileğine dair. 
mahkemesi azası Memeed 
Şefik Turan. 

3456/ 3634 Ankara : Orduevi 'küçük , Terfilıinin temini dileğine dair. 
komuta kursunda lıarb 

3457/3635 

okul silfilı fenni öğretm.e
ni Yar bay Ziya Aydınalp 
Sahanca Derebend or
mimla~ı komiseri İ. Kut-
lutan. 

3204 numaralı kanundan istifadesi
sinin dileğine dair. 

Karara raptedilmiştir. 

3410 ımınaralı kanun 
muıciıbince M. M. Ve. 
ld\letine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Karara raptedilmiş.tir. 

345Şj3635 İstanbul - Kartal : İstas
yon civarı merhum Hak
kı Paşamn köşkünde Ay
şe Vicdan. 

Hidematı vataniyedeiL maaş tahsisi- Karara rapted:i1miştiıı. 

ni 'sitiyor. 

3459/ 3638 Siird : Sihiyan köyünde 
mukim Şükrü Özcan. 

3460/ 3639 Bayındır : Hasköynden 

25 -I- 1937 tarih ve 2551 mımarali Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 
Muamele vergisi hakkındaki dilekle- Encümendedir .. 

• M. Gürel ve ar. rinin nazarr itibare alınmasını istiyor. 
3461/3640 Ankara : Belediye mü- Emniyet sandığınca 920 lira matlu- Karara raptedilmiştir. 

fettişi Edib Ülker. bunun verilmesine dair. 
3462/3642 Swas : Eyıreci köyü hal- İlk okullarının beş senelik olmasını Enciimendedir. 

kı narnma Süleyman istiyorlar. 
BirekuL 

3463/3643 İstanbul : Eyübsultan, Göçmen vesikası verilmesini istiyor. Encümendedir. 
Defterdar caddesi No. 

28. Halmoğlu Salih. 
3464/ 3644 İzmir : Noter memurları Noter kanununun müzakeresinde di- Encümendedir. 

yardım birliği başkam. leklerinin nazarı itibare alınmasına 

dair. 
3465/3645 Menemen : Berber İs- Tahsis edilen maluliyet maaşının ma- M. M. Vek5Jetine. 

mail vasıtasile Hükumet lul kaldığından itibaren verilmesini 
civarında Abdülkerim. istiyor. 

3466/ 3646 Hekimhan : Cezaevinde Hukuk) şahsiyetinin iadesini istiyor. Encümendedir. 
mevkuf Süreyya Başa-

ran. 
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3467/ 3647 İstanbul : Kartalda par- oksan hesab edilen ınüddeti hizme- En~ümendedir. 

layıcı maddeler antrepo tinin düzeltilmesini istiyor. 

3468,!3648 

3469/ 3649 

su kolcularmdan müte-
kaid Kemal Özaslan. 
Yozgad : Y~nicami mü
ezzini H. Fehmi Dündar. 
Sıvas : Maarif idaresi 
başkatibi O. Nuri Er
dem. 

Müezzinlik maaşmdan tevkifat yapıl- Karam raptedilmiştir. 

mamasma dair . 
Tekaücl. kanununun 66 ncı maddesi- Encümendedir. 

· nin tadiline dair ·kanun layihasmm 
müzakeresini ve telmüd maaşının ve
rilmesini i.stiyor. 

3470/ 3650 İstanbul : Bahçekapı Se- Kazanç vergisinde müruru zamaıu Hıfzediliniştir. 
lamet han No. 10 Hasan kateden kanuni muamelenin neden 

3471/ 3651 Denizli : İnhisarda mu
hakeme memuru Bahri 
Şar. 

3472/ 3652 Kayseri ~ Tabak esnafı 

narnma B. Dnaldı ve Ar. 

3473/ 3653 Konya - Şişeci Hasan Ü
rüklü ve Ar. 

3474/ 3654 Karadeniz Ereğiisi : Es
ki mahkeme başkatibi 

Nuri Taşdöven. 

3475/ 3655 Adana _ Derunukale ma
hallesi No. 17 Necmiye 
Yegena. 

3476/ 3656 Çubuk - Çuluk : Sarıalı
lar köyü halkından V eli 
ve Ar. 

ibaret olduğunun bildirilmesini isti
yor. 
İnhisarlar umum müdürlüğünce hak- Encümendedir. 
krnda tatbik edilen bazı gayrikanuni 
muamelelerin tashihine dair. 
Tabakhane işlemelerinin menedilme- Encümendedir. 
mesi ve döl't maddelik dileklerinin 
nazarı itibare alınmasına dair. 
İnhisara aid boş şişelerinin alım ve 
satımının menedilmesine dair . . 
Tasfiye kararı Devlat şi'ırasmca refe
dildiğinden tekrar vazifeye alınması
m istiyor. 

Encümendedir. 
~--- -

~.~ - -

Karara raptedi1miştir. 

Nlaliyece haksız olarak tahsil edilen Maliye vekaletine. 
1 075 kuruş verginin iadesini istiyor. 

1505 sayılı kanundan istifadelerinin Encümendedir. 
teminine dair. 

3477/ 3657 İstanbul : Şişli • Osman- 2- VI- 1937 tarih ve 3230 numaralı Karara raptedilımiştir. 
bey Nlatbaacr sokak No. arzuhaline zeyildir. 
71 mütekaid harita bin-
başısı Ahmed Onat. 

3478/3658 Urfa : Vakıflar eski san- Haksız olarak vekalet emrine 
dık emini Mustafa Tekin. ğından şikayet ediyor. 

3479/3661 Çankrrr : Mudun köyün- Malulen maaş tahsisini istiyor. 
den Malili Receboğlu ! s-

alındı- :mncümendedir. 

mail. 

3410 numaralı kanun 
mıuıcibince M. M. Ve 
ka1etine devrediliniştir 

29 - V1 - 1938. 
3480/3662 Anıkara : M. M. V. Te- 3128 sayılı kanuna göre ılıakkı mahfuz Encümendedir. 

kaüd ŞUJbesinde muamele tutularak m.ülki)"e hizmetinin kirle-
memuru Ruhi Kayaoğlu. mine zam .ve smıfımn tesbitine dair. 

3481/ 3663 Ankara : M. M. V. Teka- 3128 sayılı kanuna göre hakkı mırlı- Encümendedir. 
üd müdürlüğü muamele fuz tutularak mülkiye hizmetinin iki-
memuru Riza Soysal. demine ·zam ve sınıfının tesbitine dair. 
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3482/3664 Antalya : İlbralüm Kire- 2430 numaralı ıkanunun 9 ncu mad- 'Encümendedir. 
ıİıitçi ve Ar. desinden istifade etmelerini istiyor

lar. 
3483/3665 ıBafra : Belalen köyü V.crgi borçları haklandaki dilekleri- Encümentledir. 

muhtarı Şevket Yılmaz nin nazarı itibare alınmasına dair. 
ve Ar. 

3484/3666 ıBalrkesir : Ziraat banka- Münasib bir memuriyete byinini is- S. ve 1. M. Vekaletine. 
sr kooperatİf muhasibi tiyor. 
Hayri Bilsel . 

3485/3667 İzmir : Buca Aşağr ma. Yeni tekaüd kanununa göre maaş Karara raptedilmiştir. 
Uzun so. No. 37 Rıdvan tahsisini istiyor, 
Krzı1tan. 

3486/3668 İstanbul - Beşiktaş : Aka- Yeni tekaüd ıkanunundan istifadeleri- 3410 numaralı kanun 
retler 22- 24 No. A. Rıza nin ~teminine dair. muıciıbince M. M. Ve-
Ataman. kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. • 
3487/ 3669 Tokad : Cemalettin ma. 1771 numaralı kanuna tevfikan iska- S. ve 1. M. Vekaletine. 

Halid Yurdakul. nrnrn belediye hududu dahilinde itma-

3488/3670 

3489/3671 

3490/3672 

3491/3673 

Ankara : M. M. V. L. İş
leri D. Ş. 6. Hesab M. 
E. Fikret Vural. 
Bafra : Eski adiiye za
ibıt katibi Hüseyin. 
Şa:banözü - Çankırı: Gün
doğmuş köyünden Musa. 
Ankara : Çankaya caddesi 
No. 33 Nail karısı Ruhi
ye. 

mına dair. 
3128 sayılı kanuna göre hakkı malı- Karara raptedilmiştir. 
fuz tutularak mülkiye hizmetinin 
zam ve sınıfınrn tesbitine dair, 
12 - VIII - 1936 tarih ve 2084 numa- Karara raptedilrıniştir. 
ralı arzuhalinin intacınr istiyor. 
Bakiye maaşının itasm:ı istiyor. Encümendedir. 

Ölen kocasının tekaüd maaşı matlubu 3410 numaralı kanun 
ile eytam maaşının verilmesine dair. muıcibince M. M. Ve

kaletine devredilıniştir 

29 -VI - 1938. 
3492/ 3674 İstanbul : Yedek subay Nasbmm düzeltilmesi. Karara raptedilmiştir. 

okulu komutanr kurmay 
albay. Şükrü Kanatlı. 

3493/3676 İstanbul : İstanbul Vali 3028 numaralı kanuna ~tevfikan ikra- Encüınendedir. 
muavinliğinden müteka
id Şişli Hasat S. No. 28 
Hüseyin Hüsnü Alatlı. 

3494/3677 Uşak : Belediye memur
ları Osman İnal ve ar. 

ınİyesinin verilmesine dair 

Devlet memurları haklarmdaki hü- Encümendedir. 
kümlerden istifadelerinin teminine 
dair. 

3495/3678 Ba:hçe : Bahçe kazasında Memuriyete tayini ve açık maaşları- Bncümendedir. 
mukim eski Ziraat kont- nrn verilmesini istiyor. 
rolü Rıza Önen. 

3496/ 3679 Eskişehir: Akçaağlan ma- Eyıtam maaşı tahsisi haklanda. Encümendedir. 
hallesi Ötün .S. No. 14 
N edret Aydın. 



Ka yi d 
No. 

3497/3680 

3498/3682 

3499/3683 

3500/3684 

3501/3685 

3502/3686 

3503/3687 

3504/3688 

3505/3689 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Hakari : Çukurca na:hi
yesi mü. Mehdi Türker. 
İspar,ta : Cezaevinde İb

rahim. 
Siird : İlyasoğlu Hasan 
ve Ar. 

Kayseri : Eski muhase
bei hususiye müdürü M. 
Talat Ayta. 
İzmir : Tepecik Yeğitler 
mahallesi Sevği so. No. 
28. Osmanoğlu ıMümin. 

Bursa : Sulh maıl:ıkeme
leri kalem. şef-i Nuri Öz
ikan. 
Haydarpaşa İstasyon 
kapı şefi Bay Hadi elile 
Hüseyin Ünal. 

Arpazarı Tunç so. No. 
yok Hisar evinde Ali. 
İstanbul : Beşiktaş Türk
ali ma. Sel so. No. 5. M. 

356-

ı.Arzuhal hulasaaı Muamelesi 

Tekaüdlüğünün refile iadei memnri- Encüm.endedir. 
yeti dileğine dair 
Bolvadİn cezaevine ooklini istiyor. Adiiye v€1kaletine. 

Belediye vergi ve resimleri hakkın- Dahiliye 'Vekaletine. 
daki şikayetlerinin nazarr itibare 
alınmasına dair. 
'rasfiye kararının :refine dair. Dahiliye vekaletine. 

Tescil muamelesine dair sııhrlıat ve iç- Rncümendedir. 
timai muavenet V. deki evrakının bir 
an evvel intacma dair. 
Cezalı olarak tahakkuk ettirilen 250 Encümendedir. 
lira noter muavinliği harcira:hının af-
fine dair. 
Asktırlikten terhisine dair 5 madde
lik dileğinin nazarı dikkate alınmasını 
istiyor. 

M:aluliyet maaşı tahsisini istiyor. 

3410 numaralı kanun 
. m uc ibince M. M. V e
kal etine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Hrfuedilmiştir. 

Urfa on dördüncü süvarİ fırkasının M:. M:. Vekaletine. 
yardım sandığındaıki matlahunun tes-

Hamdi Babacan. viyesine dair. 
3506/ 3691 Yo;ııgad : Sığır çobanı Şehid olan babasından maaş ,tahsisini M. M:. :Vekaletine. 

Aşağı ve Yukarı nohutlu istiyor. 
ma. Haliloğlu Süleyman. 

3507/3692- İnebolu : Karşı Giboru Kaymakamdan şikayet ediyor. Encümendedir. 
köyünden Mustafa. 

3508/3695 Bayındır : Akıllı cami İrsen intikal eden emlakinin tapu se- Encümendedir. 
ma. si Mekteb S. Kapısa- nedlerinin verilmesini istiyor. 
kalın evinde Emine. 

3509/3696 Kadıköy: Caferağa ma. si 14 - IX - 1936 tarih ve 2119 numa- Encümendedir. 
Cihan seraskeri S. No. ralı arzuhaline ektir. 
48 1. Nuri Sır. 

3510/ 3697 Sungurlu : Çirkeş kö
yünden Ali Nurioğlu. 

Kazanç vergisi olaraık 'tahsil edili:b ka
nunen iadesi laznngelen paranın veril-
m~ine dair. 

Encümendedir. 

3511/ 3698 Eskişehir : Hiilillmet cad- Tasfiye kararının refine dair. Encümendedir . 
.desiNo. 91 O. Lutfi Zaim 

2512/3700 Ankara : G. M. Genel ko- Binbaşılık nasbınm tashiıhini istiyor. Karara raptedilmiştir. 
mutanlrğı şube 2. müdü
rü binibaşı Sa:bri Yep ren. 
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3513/3701 İstanbul - Üsküdar : İn- Malı1liyet maaşr bağlanmasını istiyor . . 3410. numaralı kanun· 
kilruh ma. si Mekteb S. No. mıuıcibince lVL M. Ve-
4. Osman Çakmak. kaletille devrediliniştir 

29 -.VI -1938. 

3514/ 3702 Kütaılıya : Cümhuriyet 
oteli sabık müsteciri Mitat 
Tuncalp. 

3515/ 3703 Hüdeyde Cevaş 

3516/ 3704 Develi : Lutfi. 

3517(3705 Iğdır : Doğan Salıköy 

halkı . naınrna Raha:nan. 

3518/ 3706 Söke : ·Argavlr köyü çift
çilerinden Hüseyin Sert 
ve Ar. 

351aj 3707 İstanbul : Mecidiye kö
yü İkinci taşocak o. ll 
C. Öztuna. 

3520/ 3708 İzmit : Akıneşe nahiyesi 
.İnamiye köyünden Hur
şid. 

3021/ 3709 Urfa : Hacıgazi mahalle
sinde Latif İdemen. 

3522/ 3710 İstanbul : Üsküdar Un
cumar sokak N o. 55 Ke
ına~ Ertuğrul. 

3523/ 3711 Bursa : Eşrefiler mahal
lesi Hüsaınettin camii 
No. 5 İhsan. 

3524/ 3712 İstanbul : Kadıköy 31 
ağustos sokak N o. 8 Ta
lat .Evin. 

12 - IV - 1937 tarih ve 2913 nııımaralr :Encümendedir. 
arzuılıaline ektir. 

' ' 
29 - IX - 1937 tarih ve 3454 numaralı Dahiliy~ .vekaletine. 
arzuhalinin intacrnr istiyor. 
İhtiyar heyetinden şikayet ediyor. 

Kooperatife verilen pamuklarrnrn be
delinin peşinen verilmesi veya serbest 
satışa müsaade olunması hakkında. 
Hukuku tasarrufiyelerine milli em
lakçe vaki müdahalenin menine dair. 

Encümendedir. 

. Dahiliye vekaletine. 

Enc.üm.en.dedir. 

Devlet demiryollarınca münasib bir !Encüınendedir. 

işte çalrşmasınm teminine dair. 

!skan muameleleri hakkındaki dilek
lerinin nazari dikkate alınınasma 

dair. Eneümendedir. 
!ntikal muamelesi hakkmda tapu Maliye vekaletine. 
müdürünün . gösterdiği müşkülattan 

şikayet ediyor. 
Nisbeti askeriyesi katedil<~iğinden ıhi- 3410 ınumaralr . kanun 
dematı Devlette istihdammda mahzur IUIU!cibiıace M. M. Ve
olup olmadığının. karara bağlanması- .kalet:ine devrediliniştir 

.nr istiyor. 29 - VI - 1938. 
Tekaüde sevki ile maaş bağlanınasım :Encümendedir. 
istiyor. 

Tekaüdlüğünün icrası dileğine dair. . Encümeııdedir. 

3525/ 3713 İstanbul : Sirkecide Nem- Tütün inhisar idaresince ınatlubunun Encümendedir. 
lizade hanında Cemal verilmesi hakkında. 
Nemlioğlu . 

3526/ 3714 Ankara : Sümer ınahal- Teınyiz ınahk.eınesile Devlet , ş.Ur.ası- .,Ka,r3r,a , raptedilmiştir. 

lesi Tarım sokak No. 22 nın verdiği kararın birbirine muha1if 
Vehbi Değer. .olduğundan hangisinin kabul edilece-

ğinin bildirilmesi hakkında. 

3527/ 3715 Mardin : Sabık Kars 1920 . numaralı kanuna tabi tutulm.ak 
gümrük muayene memu- suretile mı;ı.ğdur edildiğine dair. 
ru Ahmed Y.qce. 

.Enciimendedir. 
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3528/ 3717 Mardin : . Sabık Kars 1920 numaralı kanuna tabi tutulmak Karara raptedilıniştiı;. 

gümrük muayene memu- suretile mağdur edildiğine dair. 
ru Ahmed Yüce. 

3529/ 3717 Ankara : Atıfbey mahal- 5- XII- 1934 tarih ve 7014 numaralı :tlıfzedilmiştir. 

lesi N o. 287 V elioğlu Ha- arzuhaline iliş ik ilaının iadesine dair. 
san. 

3530/ 3720 . . Çankırı: Gündoğumun kö- Tütün ikramiyesinin verilmesine dair M. M. Y.eka1etine. 
yündeu Musa. 

3531/ 3721 Sıvas : Erzurum hattı in- Tekaüd maaşınrn malUl olduğundan Karara raptedilmiştir. 
şaat ba.,c:;müdürlük hekimi derece üzerinden verilmesine dair · 
Dr. Safi GaınsLZ. 

3532/ 3722 Konya : Mütekaid binba- Tekaüdlüğünün re:fine dair · 
şı Aıs. Ş. de 327/24 7 si cil 

· · 3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. V e
kaletiıne devrediliniştir 

29 - VI - 1938. 
iNo. H;ı.san Taıhsin Din-
dikan. 

Terfibinin ·eınsalinin nasıb tarihine 3410 nı::maralı kanun 
alınmasına dair mucibince M. M. V e

kal etine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 
3534/3724 Mşehir : Afyon tacirle- Afyonlarının satın alınmasım istiyor- E.ncümendedir. 

3533/3723 Eskişehir : Çatalyürek 
Kor. Ş. I. mülhakı Sv. 
binibaşı Axi:f Şaıhin. 

rinden Ali Kantarcı ve lar. 
ar. 

353·5/3725 Taşhan : Tet. endüstri ve 
tecim A. Ş. _AJrşe Pekün. 

3536/3726 A!nkara : Tapu ve kadas
tro U. Mü. Z. İş. memur
larmdan Bedri yanrnda 

. N aciye .Akçadoğan. 
3537/3727 İstanbul : Üniversite ede

biyat :fakültesi hesab me
muru lVI. Şevki Güden. 

3538/3728 Kadıköy - İstanbul: Mü
hürdar Rıza Pşa sokak 
No. 26 Melek. 

3539/3729 Beylerbeyi - !stanbul : 
Çamlıca caddesi No. 32 
Sadık. 

3540/3730 Ankara : İkinci ınınta
ka kadastro müdürlüğü 

tapu azası Zeki Etiz. · 
3541/ 3731 Gevşan : Gevşan Kenzek 

köyünden Ahdülhekim. 
3542/ 3732 Susurluk : Han mahalle

sinden Fatma Ünsal ve 
kardeşleri ölü Rıza çocuk
ları. 

Ölü kocasının hizmetl~rine binaen ey
tam maaşı tahsisini istiyor. 
Ter:fihinin teminine dair. 

Encüm~ndedir. 

3410 numaralı kanun 
mıuciıbince M. M. V e
kaletine devredilmiştrr 

29 -VI - 1938 . 
20 lira asli ımaaşının 30 liyara çrkarıl- Karara raptedilmiştir. 
masnn istiyor. 

Harikzede silatile işgal ettiği evden Enciimendedir. 
çıkarılmaması veya borçlanma kanu-
nuna göre evin verilmesini istiyor. 
Mazuliyet maaşı verilmesini iştiyor. Encümendedir. 

Askerlik hizmetinin müddeti hizmeti- Encümendedir. 
•ne ilavesini istiyor. 

Kaymabından şikayet ediyor. Dahiliye vekaJetine. 

19 - II - 1937 tarih ıve 1175 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 
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3543/ 3·733 Küta•ıiya : İn'hisarlar ida- İnhisarlar idaresince ikramiye· ıİıatlu- Encümendedir. 
resi eski mu:hakemll!t me- ıbunun verilmesine dair. 
muru M. Emin ve ar. 

3544/ 3734 Ankara : İstasyonda kaıh
veci Ali vasrtasil e Vehbi' 
Dağcı. 

3545/3735 Giresun : Giresun İcra 

memuru Osman Çakır. 
3546/ 3736 Koçhisar : Yeni mahalle 

mümessili Hasan. 
354 7/3737 · İstanbul : Beşiktaş Aka

retler No. 46. M. Şahin . 

3548/ 3738 Vefa Özgenç. 

3549/ 3739 Nazilli : Dava vekili M. 
Ali Özen. 

3550/ 3740 Kavak : Kethüda köyü 

12 - XI- 1937 tarih ve 3631 sayılı ar- Na.fıa vekaletine. 
zuhaline ektir. 

20 - IX - 1937 tarih ve 3439 numaralı EJıcümendedir. 

arzuhaline ektir. 
Linik kömürü çıkarmaları için İktı- İktısad vekaletine. 
sad vekaletince izin verilmesine dair 
Tekaüdlüğünün refine dair. Hıfzedilmiştir. 

Özbek kalenderhanesine evkafca va- Eı:icümi:ı'ndedir. 
ki müdahaleılİn menine dair. 
Maliye vekaletince arzuhallerine kat- Maliy-e veıkaletine. 

ği bir cevab verilmediğinden şikayet 
ediyor. · · 
Vergi borçları hakkındaki dilekleri- Maliye vekaletine. 

muhtarr Aydın ve ar. nin nazarr itibare alınmasına dair·. 
3551/3741 iMaden : Camiikebir ma . Eytam maaşının on senelik tutarının Encümendedir. 

hallesinde ölü Siird tah- verilmesine dair 
rirat katibi Rifat. karıı;ı 

Hatice Üstündağ . 
3552/ 3742 Ankara : ıvı. M. V. Zat- İkrainiyesinin verilmesine dair · Encümendedir. 

işleri Dr. Rs. Em. Sb. Na-
ci iBaşaran. 

3553/3743 İstanıbul - Üsküdar : M. İkramiyesinin verilmesine daır Karara raptcdilmiştir. 
M. Vekaleti Zat. lş. D 
X. Ş. de binlbruşı .Şerif Ya
pıcroğlu. 

3554/3744 'A'llkara : M. M. V. Zat. M. M. Vekaletince ikramıiye matlubu- Karara raptedilmiştir. 
İş. D. Sf. Ş. Lütfi Bü- nun verilmesine dair 
lkülmez. 

3555/3745 8. Top. A. II. Tb. 4. BL 1493 numaralı kantın mucibince ikra- 3410 numaralı kanun 
K. yfubaşr Tevfik Öngör. miye verilmesi hakkında mucibiiıce· M. M. ve-

kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
3556/3746 Amkara : !tfaiye meyda- Tekaüd rtıaaşı tahsisine veya ikramiye 3410 · n1ımnralı kanun 

nmda Kiör Memed hanın- verilrtıesine ve münhal olan Samsun ·mucibince M. ıvı. ve-
da eski jandarma başça- cezaevi müdürlüğüne tayinine dair 
vuşu Receb Başot. 

3557/ 3747 .Alkçadağ : R'ususi rmuha- Rakimden şikayet. 
sebe tahakkuk memuru. 
Hamıdi Oğuzer. 

kaletine devredilmiştir 

29- VI-- l 938. 
Adiiye velrnletine. 
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3558/3748: E-Imalı : Çoban lsa kö- Memleketlerine · gitmelerine müsaade Encümendedir. 
yünden Sasun kazasının edilmesi veyaı iaşelerinin teminini is-
Hazu nahiyıesinde Ali Ay- rtİyor. 

han. 
3559/3·749 İstanbul - Üsküdar : Pos- İstimlak edilen arazisinin bedelinin · E.iıcümendedir. 

ta havale memuru ölü Hü- verilmesine dair. 
seyinoğlu· ffivi Uygur. 

3560/3750 İzmir : Halimağa çarşr Eıınlak ve ·eytam bankasına olan borç- E.hcümendedir. 
No. 41 Muaıınmer Uşaklr. larr hakkındaıki dileklerinin Ii.azarı 

iüba:re alınmasına dair, 
3561/3751· Bertek· : Kayıma:kam nez- 0lü. kocasının borcunun eytam maa- Hrfze 1i1miştir: 

dinde merhum T·evfik eşi şmdan kesi1memesine dair. 
Meliha Ai'pat. 

3562/3753 ·İstanbul : Yağkapanı No. İmralı· adasına yerleştirilmelerini is- E.ncümendedir. 
35: ikahvede M. Ali Tun- tiyor. 
cal. 

3563/3756 ISairkesir : Emzade 8-eli- Şehid olan oğlundan' maaş tahsisini M. M. Vekaletine. 
miye mahallesi Dumlupı- istiyor;' 
nar sokak No. 7. Hasan: 
vasrtasil e. 

3564/3757 Kadınlar: Koşmar köyün
den Hüseyinoğlu Ömer 
ve Ar. 

3565/3758: hıkiliib :· GObeç kariyesin
den Battalgazi. 

3566/2559 Akhisar : Seydi köyünde 
m.u.kim k. Haıındi Yılmaz, 

3567/3760 Üsküdar : Bulgurlu Ay
dınoğlu sokak No. 33. 
Asaf Oclıan. 

Afyon mahsullerinin inhisar idare- E-ncüwendedir. 
since s3Jtın alınmasını istiyorlar. 

Bekçilik vazifesinden haksız olaraik Karara raptedilmiştir: 
çrkarıldrğma dair. 
D. D. veya inhisarlarda bir memuri-- Enuürınendedir. 

yete tayinini istiyor. 
Maliye vekaletine vergi kaçakçrlığr l\Thlfye vekaletine. 
hakkında vaik:i olan ihbarının· nazarr• 
dikkate alınmamasından şikayet edi-
yor.: 

3568/ 3761 Ankara : Orman çiftliği 191- XI - 1937 .tarih ve 3688 numa- Hrfzedilmişti.r. 

ıhat~b malfılü Ali. ralr arzuhaline ektir. 
3569(3762 Bursa : Pinar:haşı cad.de~ Malul:iyet maaşı tahsisi dUeğine dair. ~410 ' numaralr kanun 

si, Meın:edôglu Osman Bo- mu>e!bince• M. M. Ve-
dur. • kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
3-570/3763 İnEfuolu: : Muhiaır ·Nediye ATazilerinin· kıyımeti ılıakkındaki 17 Encümendedir. 

köyüh:denr Memed. ve Ar. m3Jddelik dileklerinin~ nazarı itiıbare 

alınmasmas dair. 
3571/3765 .A:ğrr : Eleşkird jandar- Oğlunun katlİ dalayısile Kültür ba- I:.~ncümendedir. 

ma· komutanı yüzbaşı Ce- kanlrğmdan· şikayet ediyor. 
mil Ataman, eşi Nimet 
.Ataman. 

3572/3766 İznik : Eşrefızade mahal- Malfı.liy.et ma:aşr tahsisi dileğine dair. E.ncümcndedir. 
lesi Tahir Çengiz. 
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3573/ 3767 Kalecik : Karacakaya kö- Mühtaci muav·enet altı çocuık anası ol- Encüm~ndedir. 

yünden Emine Gökmen. duğundan ikramiye veri1mesini isti-

3574/ 3769 Malatya : Malatya lisesi 
fransızca öğretmeni Der
viş elile lVIusa Doğan. 

3575/ 3770 Ankara : İmalatı harbi
ye civarında Özdan so
kak No. 10 Esad Tosun. 

yor. 

Vazifei askeriyesini ifa edip terhis Encümendedir. 
edildiğinden Maarif vekaletince mü-
nasib bir memuriyete tayinini istiyor. 
24- XI- 1937 tarih ve 2316 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 

3576/ 3771 İstanbul : Büyük Ayasof- ifahkfııniyetinin affine dair. Karara raptedilmiştir. 

ya Zaferiye sokak No. 7. 
Ahmed Halis Balkan. 

3577/ 3772 Samsun : Bakkal 1\ifah- l\[üterakim vergi bor<.;larından % 70 Encümendedir. 
ınud vasıtasile Saathane tenzi lat yapılmasma dair. 
civarmda Remzi ve Şev-

ket Akman. 
3578/ 3773 I stanbul - Üsküdar : A- Vazifedeki malfıliyeti gözönünde tn- Encümendedir. 

rakiyeci Hacı Mehmed tularak t ekrar tercihan D. D. yolla-
mahallesi Pazarbaşı so- rmca bir vazifeye tayinini istiyor. 
kak N o. 20. Mehmed Ka.-
zım. 

3579/ S774 Bursa : İbrahim Çırpan i\Ialfıliyet maaşı tahsisi dileğine dair. Encümendedir. 
mahallesi Kuyu sokak 
No. 20. 

3580/ 3775 Bursa : Eşrefiler mahal
lesi Hüsamettin camisi 
civarında No. 5. İhsan. 

3581/ 3776 İzmir , . Galata şehid 
Iüzhet sokak No. 67 Yu

suf Haymakioğlu. 

3582,13637 Siird :Vilayet Nüfus mü
dürü Halid Atamer. 

3583/ 3777 Biğa : Cezaevinde Os
man Kuş. 

3584/ 3778 İstanbul : Bakırköy hat 
boyu mektubcu sokak No. 
2 Melike Suna. 

3585/ 3779 A,vdm : Eski ceza reisi 
Şevket Dinçer. 

3586,13780 Hakfıri : Çukurca nahi
yesi müdürü Mehdi ço
cuklan Süheyla ve kar
deşl eri. 

3587/ 3781 A,vdın : Dr. Mehmed Hfı
lnsi Eralb. 

3588/3782 Ceyhan : lVIehmed Cive
Iek ve arkadaşları. 

Telmüd ınaaşı bağlanmasını istiyor. Encümendedir. 

Milli eınlakçe satılan emlakinin iade- Maliye veldletine. 
sini veya bedelinin verilmesini istiyor. 

Ai le harcırahı hakkmdaki dileğinin Encümendedir. 
ııazarı itibara alınmasına dair. 
Türk vatandaşlığına kabulü ile nü- Dahiliye vekaletine. 
f u stezkeresinin verilmesini istiyor. 
Babalaı·ı ölü yüzbaşı Edibden tahsis Encümendedir. 
edilen maaşm tezyidine dair. 

31 - \- - 1937 tarih ve 3216 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhali h akkında ınalfımat istiyor. 
19- :XI- 1037 tarih ve 3681 numaralı Encüm.endedir. 
dileklerinin intacrnı istiyorlar. 

lVIilli emlakten satın aldığı araziye Enciimendedir. 
ai d verdiği taksicllerin iadesini istiyor. 
Pamuk fiatlurnun yükseltilmesini ıs- İktısad veka1etine. 
tiyorlar. 
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3589/ 3783 İstanbul : Vefa k.atib çe- Ücretl-e nıünasib bir vazifede istih- Encümendedir. 
lebi caddesi No. 14. Avni dammm temiııine da,r. 
Vardar. 

3590/ 3784 Halil Bozatlı ve Ar. Ad- Milli emlaıke olan taksi.t borçları hak- Encünıendedir. 

resi yoktur. kındaki dilekl~rinin nazarı itibare 
alınması hakkında. 

3591/3785 Ankara : HükUmet cad- Oğlu Mail Gürerin cezasrnm affi v.e- Karara ~·apt~diılmişth. 

desi Türkiye hanr Nıo. 1. ya taMiline dair. 
N. Arifi Sürer. 

3592/3786 Bala : Buğdayr koruma Kaymakamdan şikay~t ediyor. Dahiliye vekaletine. 
memuru İsmail Özen. 

3593/ 3787 Ankara : M. M. V. Zat 29 - XI - 1937 tarih ve 3742 numa- Hıfzedilmiştir. 

· D. önyfuıbaşı iMemed Ba- ralr arzuhalinin muameleden alıkö-

3594/ 3788 

3595/ 3789 

şaran. 

Zonguldak : Zonguldak 
gümrük müdürü eli ile 
En:is Korkmaz. 
İstanibul - Aksaray : Taş
!kasa!b Mehter sokak N'O. 4 
süvarİ miralayr ölü Hüs
nü karısı Enver Hüsper. 

3596/ 3790 !sparta : İskender ·ına-
thallesinde emekli öğret

m~n M. Saıbri Şengüh:ıç . 
3597/ 3791 Ankara : Kadastroda Eğe 

Memedin eli ile Asrın ka-
rısı Hayriye. 

3598/ 3792 İzmir : Konakmollazade 
han Avukat Süreyya ya
zıhanesi Şirinoğlu Ali 
Şefik. 

359.9/3793 İnebolu : Çayanoğlu Mus
tafa ve oğulları. 

3600/ 3794 Turhal : Turhal halıkı na
ımma Ömer .Seçgel. 

3601/ 3795 Adapa;zarr : Türk ticaret 
bankası ambarları şefi 

Hulftsi. 
3602/3796 Ankara : Hariciye veka

letinde konsolosluk ve 
muhtelit hukuk dairesin
de Salih Behçet Samurel. 

3603/3797 Sıvas : Kültiir başsekre
teri Nuri Erdem. 

nulınasrnı :istiyor. 
Haksız olarak vazifesindoo çnkarrldı- Encü.raendedir. 
ğrna dair. 

Ölü kocasından tahsis edilen ım:aaşrn Enciim.endedir. 
malUliyet üzerinden verilmesin-e dair. 

Tekaüd maaşr maıtlubunıın verilmesi- Encünı:endedir. 

ne dair. 

Aleyılıine kocası :tarafından açılan ıbo- Encüm-endedir. 
şanma davasının üçüncü iliı.uk.uk mah-
keme:sine tevdiinin yolsu.z olduğundan 
şikayet. 

Tashihi karar hakkındaki T-emyizce Ka~ara raptedilmiştir. 

verilen red kararmda isaoot olmadı-

ğına dair. 

Yeniden tahrir yapılmasrın istiyor. Encümendedir. 

Nahiy-elerinin kaza olmasını istiym- Dahiliye vekaletine. 
lar. 
Askeri tekaüd kanununun D fıkrası- 3410 nuımaralr kanun 
na gör~ tekaüde sev ki hakkında,ki ka- mruıcibince M. M. V e
r arın ııefine dair. kaletine devredilmiştir 

Hastanede ölen babasma ~ehid rütbe- Encürnendedir. 
sinin tevciıhini istiyor. 

15 - XI - 1937 tarih ve 3642 No. arzu- Encürnendedir. 
halinin neticesinden malfunat istiyor. 
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3604/37~8 Bıusa : Vakıflar müdü- Tahsili taleb edilen: para )-akkında Encümendedir. 
rü. Hulfısi Seyıhan. Divam muhasebatça verileJ:ı kararın 

refine dair 
3605/3799 Kastrumonu : Çay mahal- Hal.'>b a:nalUlü olduğundan maaş tahsi- 3410 ıruımaralı kanun 

lesi kal'anlık cami sohk siı:ı.i istiyor. 
No. 2..Ali 

rnruıcibince M. M. V e
kal etine devrediliniştir 

29 - VI - 1938. 
3606/3800 Nev~ehir: Camiicedid ma- Kır bekçiliğiinn jandarmaya raptını Encüınendedir. 

hallesinden Mahmud De- istiyor. 
mir. 

360Jj3802 İstanbul -Beyoğlu : Ku
marcı y~kuşu tercüman 
çıkm.a:zr Teminat apartı

marn No. 5 'A.Jbra:ham Le-

Seyahat etmekten menedilmemesine Encümendedir. 
dair 

vi Gürü.nberk. 
3608/3803 Aydm :Germencik KiıZil

capınar köyünde Veli öz
demir. 

Mal'tlliyet evra:kımn ibuldurulrınası ve 3±10 mımaralı kanun 
maaş tahsisine dair. mıtlıCibince M. M. Ve

kaletiıne devrediliniştir 

29 - VI - 1938. 
3609/3805 A-dana : M:lana ceza evin- Bakiye müddeti cezaiyesinin affi ile Adliye velmletine. 

de· Dr. .A;hıned Hlamdi icrruyi sanattan menedilmemesine dair. 
Tuncel. 

3610/ 3806 Vezirköprü : Harndi Ki- Milli emlakten taksitle satın aldıkları Encümendedir. 
per· ve ar. emlak ve arazi borçları hakkındaki 

dileklerinin nazarı itibare alınmasına 
dair. 

3611/ 3808 Beyoğlu :Yeşil sokak No. Müterakim matlubunun tesyiyesi ile E.ncümendedir. 
29 apartrman Edib Kesim· tavzi-fini istiyor. 

3612/ 3808 Tarsus : Koza ve pamuk Pamuk fiatının yükseltilmesini to- İktısad vekaletine. 
tüccarları Nurettin Barrt- hum ve kredi verilmesini istiyor. 
cı ve· ar. 

3613/ 3809 Tarsus : Çiftçi Burhano- Pamuk fiatımn yüseltilmesini to- İktısad vekaletine. 

3614/3810 

3615/ 3811 

ğullarmdan Kemal Sun- hum ve kredi verilmesini istiyor. 
gur ve ar. 
Ü sküdar : Selimiye cami 
sokağında No. 6. Polis 
mütekaidi Arif Kahveci. 
Üsküdar : Yıldız hanm-

Malılliyet maaşımn: iadeten tahsisi di- Encüınendedir. 

leğine dair. 

9 - VIII - 193->7 tarih ve 3369 numaralı Encünıendedir. 

~a Maraşlı Ali Gürs Dağ- arzuhaline ektir. 
lamaz. 

3616/3812 · Bursa : Aksu köyünden 24- V- 1937 tarih ve 3166 numaralı Encüınendedir. 

Halil. arzuhali hakkında malılmat istiyor. 
3617/3813 Tokad : Tabakhanei cedid ,Milli emlakten satın aldığı emlak Encümendedir. 

mahallesi Hüsnü Özbek. hakkında defterdarlıkça yapılan ka
nunsuz muamelenin düzeltilinesine 
dair. 
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3618/3814 İstanbul : Laleli apartı- 2841 numaralı arzuhaline işbu arzu
manları daire 4 No. 22. halin raptedilmesini istiyor. 
Mütekaid binbaşı Ali Si-
nan. 

3619/ 3815 Kırşehir : Balardadı ma- Derece üzerinden maaş tahsisini isti
halle3inde mütekaid tü- yor. 
fekçi ustası Sıddrk Ba-
yındır. 

3620/ 3816 İsta_nbul - Fatih : Fethi- Tekaüd maaşının tezyidini istiyor. 
ye kapısı No. 1. Ömer Fa
ik. 

Muamelesi 

3410 ntmıaralı lmiı.un · 
mucibince M. l\1. ve
kaletine devredilmiştir 

29- VI -1938. 
3410 numaralı kaaun 
mucibince M. ıvı. ve
kaletine devredilmiştir 

2~ -vi- 1938. 
Encümendedir. 

3621/ 3817 İstanbul : Mısır Garşısı 
Balık pazarı kapısı At-

Yakub Cemilin gayrimenkul malın- Encümendedir. 
dan hissesine düşen arazinin sattırrl-

3622/ 3818 

tarlar Cad. No. 1. Fatma 
Bülgin. 
Manisa : HükUmet önün
de arzuhalci Ali H ürer 
e1ile Mahmudoğlu Taştan
budak 

ması ve kendisine yardım yapılmasım 
istiyor. 
Memleketine dönmesine müsaade edil- Encümendedir. 
mesini istiyor. 

3623/ 3819 İstanbul : Beyoğlu rnek- H eyeti mahsusaca haklarmda verilen Encümcndedir. 
t~b sokak sabık mülkiye kararlarm affini istiyorlar. 
müfettişlerinden Bedi Ne-
dim ve ar. 

3624/3820 Üsküdar : İnkil a,b ma- 22 - XI - 1937 tarih ve 3701 numaralı 3410 numaralı kan~n 
hallesi mekteb sokak No. arzuhaline ektir. mucihince M. M. Ve-
4 Osman Çakmak. ka1etine devredilmiştir 

29 - VI- 1938. 
3625/ 3821 Fatih - İstanbul : Kızta

şı Açıklar S. No. 18 Şük
rü Bekil. 

3626/3823 Ankara : Büyük Er. har
biye şifre memurluğun

dan mütekaid Cudi Umur. 

Fazla olarak tediye edilib istirdad 
edilmek istenilen meblağm maaşmdan 

kesilmemesini istiyor. 
Malulen tekaüde sevkini istiyor. 

E.ncümendedir. 

Encümendedir. 

3627/3825 Ankara : Asteğmen nak- -6 ncı sınıf askeri memur olmasım is- Karara raptedilmiştir. 
liye deposu muamele me- tiyor. 
muru Rıfat Duran. 

3628/ 3826 Eski~ehir : İstasyon civa- Emlakini terbin suretile bankalardan Encümendedir. 
rmda Tevuman S. No. 3 birinin borç vermesinin teminine dair. 
Yaşar Önsoy. 

3629/ 3828 Taksim - İstanbul : Me- Derece üzerinden maaş bağlanmasını 31:10 numaralı kanun 
zarlık sokak Gabellon istiyor. 
aprt. No. 5 Neşet Bora. 

3630/3832 İstanbul - Bayazıd : V ez- Telmüd maaşr tahsisini istiyor. 
neciler Vidinli Tevfik 
Pş. Caddesi No. 36. M.. 
Nuri. 

mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Encümendedir. 
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3631/3833 

3632/3834 

3633/3835 

3634/3836 

Arzuhal sahibinin 
· -isim ve adresi 

Adana : Hüseyin Daim 
Bengü elile eski istasyon 
doğumevi yanmda ölü 
Nilhad karısı Haüce. 

!stanbul : Şişli küçük
bahçe sokak No. 1 Karlo 
apartrman Orhan Tarhal.l. 
Diyarbakır : Askeri mev
kide mevkuf. Yıldunn Zi
ya Belentepe. 
Yalvaç : !cra memuru 
Mustafa Yoldaş. 

365-
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854 numaralı kanun ahkaminm zev
ci hrakkmda tatbik edilmemesine dair 

Muamelesi 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

1683 numaralı kanunun 47 nci mad- Encümendedir. 
desinin tefsir ve tadili ile maaşının 
iadeten tahsisine dair 
Mevkufiyetinin refi ile vazifesine iade- Encümen Riyasetine. 
sine dair 

Mustantik mektetbi mezunlarının em- Encümendedir. 
salleri gibi imtiıhana kabullerile mu-
vaffak oldukları ta:kdirde tayinleri 
cihetine gidilmesini istiyorlar. 

3635/3837 Denizli : Avukat Etem Gayrimüıbadil işlerinin kati tasfiyesi Encümendedir. 
Mutlunun ikarısı Fikriye hakkında v 
Etem. Mutlu. 

3630/3838 Üsküdar : Tabaklar Ayın Vazife başında malul kaldığından de- 3110 numaralı kanun 
sokak No. 12 mütekaid rece üzerinden maaş tahsisine dair muci.bince M. M. Ve-
nakliye yüzbaşısı Muam
mer Şener. 

3638/3839 Bafra : Gazi Pş. llllahai
lesinde emekli yüzbaşr. 

Rıza Bafra. 
3638/3840 İzmir : Basmahane civa

rında Gaziler mahallesin
de No. 186. M. Sıtkı Er-
baykal. 

kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Toprak kanununa tevfikan arazi ve- Encümendedir. 
rilmesi ve kızının leyli okullardan 
birine alınmasına dair 
Adiiye vekaletince memuriyete tayini- Encümendedir. 
ni istiyor. 

3639/ 3841 Turgudlu : Turan ma- Milli emlakten satın aldıkları eemla- Maliye vekaletine. 
hallesinden Arif Çetinka- kin mütebalı:i taksit bedellerinin affİ-
ya ve ar. ne dair. 

3640/ 3842 İzmir : Elektrik ve tram- İzmir elektrik ve traınvay şirketinde- İktısad veka.letine. 
vay şirketi vatman ve bi- ki alacaklarının verİlınesine dair. 
letçileri adına !. Yurda-
kul ve ar. 

3641/3843 İstanbul - Beyoğlu : Meş- ·P elomer kazasının Altın Hüseyin kö- Encümendedir. 
rutiyet caddesi No. 134 yündeki mütegallibelerin arazilerine 

Kahveci Etem elile Ali vaki müdahalenin menine dair. 
Aslantaş ve ar. 

3542/ 3844 Diyarbakır : Hocaahmed Harbi uni.umide ve milli mücadelede- Encümendedir. 
mahallesinde Ali Bilici. ki hizmetlerine mükafaten ikramiye 

3643/ 3845 Fatih - !stanbul : Şeyh 

resmi Mahmud mahallesi 
Bekçi sokak N o. 2. Ahmed 
Cemal Kızrlte:pe. 

verilm esin i istiyor. 
4 - VIII - 1937 tarih ve 3363 numa

ralı arzuhaline ektir. 
Encüınendedir. 
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3644/3846 Bafra. : Fırınc:r Şü'kJ:ü ., Eskişehir mebusu Emin Sazaktan şi- Karara raptedilmiştir. 
Bayram. kayret ediyor. 

3645/3847 Diyarbakır : Fatih, Pş. Milli emlakten satın aldığı evin Encnmendedir. 
mahallesinden Abdullah mütekabi taksit borçlarının affine 
Baran. dair. 

3646/3848 Konya : Ceza evinde Se.. MalıkUmiyetinin affine dai:r. Eneii.mendedir. 
yid Alioğlu Dilo. 

3647/3849 Manisa . : Bağ.cı_ ll. Fehmi Miıl:ll enılakıen, taksitle satın abnan Encümendedir. 
ve ar. gayrimenkullerin mütebaki taksit borç

larının affine dair. 
3648/3850 İstanbul : Fatih Dar\i§§er- · 189 mımaralı tefsirdeıı istifadesinin Karara raptedilmiştir. 

faka caddesi N o. 63. .. F a21l teminine dair. 
Gürhan. 

3649/3851 Samsun : 19 mayıs ma- · 2- IV -193V tarih ve 2853 numaralı 3410 mımaralı kanun 
hallesi Gazi caddesi No. a:rzuhaline ektiı'. mucibince M. M. ve-
70. Mütekaid binbaşı Ni- kaletme. devredilmiştir 
yazi Tan. 29- Vl-1938. 

3650/ 3852 Karadeniz Ereğiisi : Ar- Kesilen maliıliyet maaşının iadeten M. M . V.ekaletine. 
tıklar köyünden Hasan. tahsisine dair. 

3651/ 3853 İstanbul - Kadıköy : Mü- Harb malfrlü olduğundan terfih zam- Di. Mu. Riyasetine. 
tekaid binbaşı Hünkar- nundan istifade etmesi hakkında. 
imam Hasanpaşa mahal-
lesi Şamfıstık N o. 46. N e-
ci b Aydemir. 

3652/ 3854 Fatih - İstanbul : Koca- 30- IV- 1937 tarih ve 3037 numaralı Hıfzedilıniştir. 

mustafapaşa eski asker- arzuhaline ektir. 
lik şubesi karşısında N o. 
89. Avni Gaban. 

3653/ 3855 Geyve : Davavekili C. H. 
P. Başkanı Süleyman 
Akyol. 

3654/ 3856 Sürınene : Emekli Teğ

men Şükrü Sanun. 

2265 sayılı Maliye teşkilat kanunu- . Encümendedir. 
nun 15 nci ve 2572 sayılı Hazine avu-
katlığı kanununun 2 nci maddesi ınu-
cibince 1930 senesinde Geyve Mali-
yesi tarafından verilen ve muhakeme 
tertibinden 75 kuruş celse aidatı ile 
çalışan dava vekillerinin de bu kanu-
nun dairei sumulüne girib girmiye-
ceklerinin tefsirine dair. 
Maluliyet derecesinin haksız olarak 
kaldırıldığına dair. 

3410 ı;ı:umaralı kamın 

kaletine devredilmiştir 

29- VI -1938. 
3655/ 3857 Bozkır : Belediye reisi Belediye reis, memur ve ınüstahdenı- Encümendedir. 

Ziya Erin. lerinin terfih ve nıükteseb haklarının 

3656/ 3858 İstanbul : Feriköy avu
kat caddesi No. 26 Ölü 
Lutfi karısı. 

korunınası hakkında 

Ölen kocasından kalan yetimlere Encümendedir. 
Akay idaresince yardnn yapılınasını 

isti~or. 
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3657/ 3859 Kayseri : Pınarbaşı ç-ift
çi sokağı öğretmen Talat 
eşi Ayşe. 

2Q- X!ı: -'1936 tarib. .ve 2324 numarah ı Karara r~ptedilmiştir. 
arzuhaline cevab •istiyor. 

3658/ 3860 Ankam : · Şehilalıi camii 
civarında Akbaş mahal
lesi tanrıverdi sokak No. 
6/ 8 Ahmed Faik. 

tirramiye matlubunun Maliy-e vek.a- Encüm.endedir. 
l.etince verilmesine 4air. 

3659/ 3861 Ankara : Dahili harici Heyeti mahsusaca verilen kararlar Karara r.aptedilmiştir. 
taahhüd ve komüsyon iş- hakkında Büyük lVIillet Meclisin-ce 
leri müessesesinde A. Av- sevkedilen kanun layihasmm dairei 
ni. sumuiü.ne v.aıı;iy.etinde bulunanlarm da 

üihal edilmesine dair. 
3660/3862 Kadıköy : Kadıköy mü

hürdar caddesi No. 40. 
Faik. 

Mükerrer olarak ·alman kazanç ver- En:cümendedir. 
gisinin iadesi ile defterdar ıve malmü-
dürü hakkrnda kanuni takibat yapd-
masına dair. 

3661/3863 Derince : Emekli yüz- Para cezasının affine dair. 
başı mania ağları komu-
tanlığı emrinde perız_ 

man menıuru Tevfik Gü-
nüşen. 

3662/3864 Ankara : Topcu binbaşı T.e;rfünin temini dileğine dair. 
No. 19 silruh teftiş komis
yonu reis muavini M. lVI. 
V. Topcu Ş. müdürlüğü 

vası.tasile Fevzi Tütün-
alp. 

3663/3866 -Gevaş : Orta mahalleden Kaymakamdan şikayet ediyorlar. 
Hüseyinoğlu Memed ve ar. 

3664/3867 Manisa : Hüsrev.a mahal- T-ekaüd maaşının tevhidine dair. 
lesi No. 10 emekli binbaşı 
Ali Rıza .Besen. 

Karara raptedilmiştir. 

3410 ı numaralı kanun 
mucibinoo M. M. Ve· 
kaletine 1 devredilmişti .. 
~9 - VI - 1938. 

Dahiliye veıkaletine. 

Karam raptedilmiştir. 

3665/3869 Develi : Gençoğlu Hüse- Milli emlakten satın aldıkları emlak Maliye vekaletine. 
yin Yılmaz ve ar. ve arazi •taksit bor-Çları hakkındaki 

dileklerinin nazarı itibare alınmasına 
dair. 

3666/3870 Mozat : Hamidiye ma- Telmüd maaşının 125 lira üzerinden Encümendedir. 
hallesinde oturan Dersim verilmesine dair. 
eski saylavı ']'evfik Genç 
türk. 

3667/3871 Ankara : Koyunpazarm- 25 - V - 1936 tarih ve 1879 numarah Karanı rap.tedilmiştir. 
da No. 53 Nuri vasıtasile arzuhaline ektir. 
Ali Çelebi. 

3668j3H72 Tophane - İstanbul 308 numaralı kanundan istifadesinin Karara raptedilmiştir. 
Ereğli kömürleri işletme- teminine dair. 
si satış şubesinde Abdul-
lah Fehmi. 



• 
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3669/3~73 İznik : Kara;baş mahallesi 
.A.kçacami yokuşu No. 2 
Şerif e. 

3670/3874 Kütahya : Saray maılıı;ı,l

lesi No. 5 O. Nuri Özker. 
3671/3875 M. K·emalpaşa kazası ce

. zaevinde ma:hkı1m Yusuf 
ve Ar. 

368-
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1683 numaralı kanunun 52 nci mad
desine göre ölen çocuğundan verilme
si icab eden meblağın tesviyesine dair. 

Açıkta kaldığı müddete aid ımaaşla

rının verilmesine dair. 
Cezalarının aifedilmesi hakkmQ.a. 

Muameleai 

Encümendedir . 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir . 

3672/3876 Sinob hll!pishanesind~ Ah- Mahkumiyet cezalarının ten~ili dile- Karara raptedilmiştir. 

3673/ 3877 

3674/3878 

med ve Hüseyin. 
Ankara : Denizciler cad-. .. 
desi No. 45 Emekli piya-
. de sulhayı Receb Turoğlu. 
Ankara : M. M. V. Har-

ğine dair. 
Hanbiye mektebinde talebe iken ve- M. lVI. Vekaletine 
rilmeyen maaşlarının tesviyesine dair . 

8 - XI - 1937 tarih ve No. 3588 ar- Hıfzedi1miştir. 

biye dairesi muıha:bere f3. zuhalinin intacını istiyor. 
5. !. Etem Özdemir. 

3675/3879 Bursa : Karaca;bey ilçesi Malıiliyet maaşının verilmesine dair. 3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 - VI · 1938. 

Aibdullahpaşa ma:hallesi 
Memed .Said Gerçeker. 

3676/3880 Gömeç : Yavu:z telgraf 25 -V- 1937 tarih ve No. 3174 arzu
müdürlüğünden mütekaid halinin intacını istiyor. 
A. Rıza. 

3677/3'881 Sinan Teklioğlu Emekli Malul olduğundan tekaüd maaşının Karara raptedilmiştir. 
piyade binibaşısı sicil No. derece üzerinden tahsisine dair. 3410 nU!lllaralı kanun 

64 327. mucibince M. M. Ve-
kaletine devredilmişti~ 

29 -VI- 1938. 
3678/3882 İzmir : Haraç çıkmaz so- Hazineye aid arsalara inşaat ~ttirdik- Maliye vekaJetine. 

kak No. ll. Bekiroğlu Re- ·.leri evlerin arsaları hakkındaki dilek-
ceb ve ar. 

3679/3883 Kastamonu - Araç : Gö
reni Hadid kariyesinden 
Memed Yolcu. 

3680/3884 !stanbul : Aksaray Kürk
çübaşı mahallesi Sultan
bostan sokak No. 9. Me
med Kıyasettin. 

3681/3885 Erzurum : Erzurumda 
mukim süvari binbaşılı

ğmdan mütekaid Abdül
rahib Ataklı. 

lerinin nazarı itibare alınmas.ına dair. 
!neğini çalan meydanda iken kanuni Dahiliye vekaletine. 
takihat yapılmadığından şikayet edi-
yor. 
Barem kanunundan istifadesin temi- 3410 numaralı kanun 

nine dair. muc:iibince M. M. Ve-
kaletine devredilmiştir 
29 - VI - 1938. 

Hırsız tarafından çalman eşyalarının Encümendedir. 
Hüktımetçe tazminine dair. 

3682/3886 Düzce : Akçakocalı Ah- Milli emlake olan taksit borçları hak- Maliye vekal tine. 
med ve ar. landa dileklerinin nazarı itibare alın

ması hakkında. 



Ka yi d 
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3683/ 3887 

Arzuhal sahibinin 
isitn ve adresi 

Edirne : Emin karısı Ay
şe Külahdüz. 
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Asker olan kocasının diğer ınuhacirler 
gibi askeri mükellefiyete tabi tutula
rak terhis edilmesine dair. 

Muamelesi 

3410 numaralı kanun 
muıcibince l\1. l\1. V e
k5.letin ı> devrt-dilmiştir 

29 - VI - 1938. 
3684/ 3888 Edincik- Bandırma : Ha- Malul olduğundan ikramiye olarak Encümendedir. 

midiye mahallesinde ma- 200 lira kıymetinde arazi verilm esine 
lul Salih Aydın. dair. 

3685/ 3889 Hekimhan : Göçeören kö- Tahriri arazi komisyonunca arazileri- Encümendedir. 
yü ihtiyar heyeti ve ar. ne takdir edilen kıymetin indirilmesi 

ve vergierinin haddi layrkrna tenzili
ni istiyorl ar. 

3686/ 3890 Saimbeyli : Yardiıbin kö- T-ahriri arazi komisyonunun ara:zile- Encümendedir. 
yü ihtiyar heyeti Hıacı ve rine ve gayrimenkullerine takdir edi-

3687/3891 

ar. len kıyınetin haddi layikina indiril-

Nevşehir : Cümhuriyet 
orta mahallesinden Rrza 
J)uygulu. 

mesine dair. 
Şanbaydan şikayet ediyor. 

r - ...__ - -

Encümendedir. 

3688/ 3892 Diyarıbakır : Reisoğlu ma- Köydeki evlerinin vergiden muaf tu- Encümendedir. 
hallesinden İbrahim ka- tulması hakkında. 

rısı Fikriye. 
3689/ 3893 Milas : Askerlik şubesi 17 - XI - 1936 tarih ve 2291 No. •ar

muamele memuru. .Aıziz zulıaline ektir. 
Ersoy. 

3410 nı;maralı kanun 
niucibince lVL lVL Ve
kaletinc devredilmiştir 

29 -VI- 1938. 
3690/ 3894 İstanbul : Ayaspaşa hari- Oğlu Mitatın hidematı vataniye terti- Encümendedir. 

ciye konağı sokağı Jujun binden kesilen maaşının kendisine tah
apartı No. 12 F eride Gü- sisine dair 
vener. 

3691/ 3895 Urfa : Harran kazasma Milli emlakten satın aldığı arazi hak- Encüınendedir. 

bağlı Telescvet köyünde kındaki dileğinin nazarı itibare alın-

N aci Kara. masına dair 
3692/ 3896 Germencik : Mesudiye Üç defa zayi olan muameleli evrakının l\1. lVI. Vekaletine. 

malıalesinden Şükrü Ka- buldurularak maluliyet maaşının tah-
ya. sisine dair 

3693/ 3898 Sandrklr : Çay mahalle- Aşar !borcu hwkkında:ki dileğinin na- Maliye vekaletine. 
sinde Memed Gevrek. zarr itibare alınmasına dair 

3694/ 3899 Gered·e : Ahmed Ünan Mebusların vekil sıfatile mahkemele- Encümendedir. 
re .girib giremeyeceklerine dair. 

3695/ 3900 Ela·zığ : Saray atik ma- lVIaluli yet maaşı tahsisine dair. 
ılıallesinde Hilmi Yurda-
nur. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve· 
kaletine devredilmişti~ 

29 - VI - 1938. 

3696/ 3901 Kadıköy : Rünkar ima
mr Fıstık çı.kmazı No. 12 
Hüsnü Kan:bay. 

Tasfiye kararı refedildiğinden müte- Encümendedir. 
rakim maaşlarının verilmesi ve iadei 
memuriyetine dair. 
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3697/3902 İstanibul : ıSirkeci Derviş Maaşının harem kanununa göre veril- 3410 numaralı kanun 
soka:k No. 4 Birinci müla- mesini istiyor. mucibince M:. M:. Ve-
zim Alioğlu Faruk. ıkalt>tinP :lrvredilnıi~tir 

29 -VI - 1938. 

3698/ 3903 Ankara : Aşağı ayrancı Arzuhal encümeninin 803 numaralı Encümendedir. 
bağları No. 33 Şefik Ba- kararına itiraz. 
yer. 

3699/3904 Kırşehir : Yenice ma:hal- Kırşehir sıhıhiye memurundan ve dok-
lesinde Mahir Yüceler. torundan şikayet -ediyor. 

3700/ 3905 !stanbul: Sinem köy !Mek- Milli mücadeledeki hizmetine müka
kareci sokak No. 16 Ce- faten terfibinin teminini istiyor. 
vad Rifat Atılhan. 

3701/ 3906 Manisa : Kadınlık sokak Tekaüd maaşının tezyidine dair. 
No. 42 !sa Ruhi Emen. 

Encümendedir. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. V e
l etine gönderilmiştir. 

29 - VI - 1938. 
3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29- VI -1938. 
3702/ 3907 !stanbul - Baıkırköy : Ka- Zeytinlikleri haklanda Devlet şura- Encümendedir. 

topu sokak No. 56 J\ier- srnda ittihaz vlunan kararın lbozula-

3703/ 3908 

hum Yusuf Tahir kızı mayacağından hukukunun muhafaza-
Hayriye Kesim. 
Bozüyük - Yeni mahalle 
mütekaid miralay Şerif 

Yacaıgaz. 

sına dair. 
Terfiinin temini ile taltifini istiyor. 3410 numaralı !kanun 

mucibince M. M. V eka.
letiıre d,evredilmiştir. 

29 -VI - 1938. 

3704/ 3909 Ankara : !tfaiye meyda
m Yenice mahallesi Çık
maz sokak No. 13 Günaz. 

Mühtaci muavenet olduklarmdan yar- Encümendedir. 
dım yapılmasını ve Adanaya ·gönde-
rilmelerini ve bir an evvel maaş tah-
sisini istiyor. 

3705/ 3910 Manisa : Ayaspaşa ma- Maaşının tezyidi ile terfibinin temi- 3410 numaralı koanun 

3706/ 3911 

3707/ 3912 

ohallesinde emekli yüzbaşı nine dair. mucibince M. M. Ve-
Hüsnü Kirami. letine devredilmiştir. 

29 -VI - 193R. 

Ünye : Alivere köyünden 
Mustafa Baş ve ar. 
Doğançay nahiyesinde es
ki varidat memuru Mus-
tafa Erdem. 

Milli emlakten satın aldıkları arazinin Encümendedir. 
meccanen teffizini istiyorlar. 
Tasfiye kararnun refine dair. Encümendedir. 

3708/ 3913 Bursa : Askeri lisesi da- Yarbaylık nasıb tarihinin tashihini is- Karara raptedilmiştir. 
biliye müdürü Yarbay tiyor. 
Hüsnü Erkon. 

3709/3914 Sakarya : !nhisar nahiye- · Pamuklarının satılmasının teminine Encümendedir. 
sinde pamuk zürraı nam.İ- dair. 
na Mustafa Ercan. 
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.3710/3915 Ergani : .Askerlik şubesi Krdem ve terfi hakkının verilmesine 3410 numaralı kanun 
reisi Binbaşı Sabri Işrkay. dair. mucibince M M. Ve-

kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 

3711/3916 Tokad : Tokad kadastro ;. 24- XII- 1937 tarih ve ~-:'89 numara- Encümendedir. 
müdürü Faik Zaim. lı arzuhaline ektir . 

. 3712/3917 Koska - !stanbul: Reşid- Yeni barem kanununa göre maaş tah- 3410 numaralı kanun 
paşa sokak Şen apartırnan sisini istiyor. mucibince M. M. V e-
emekli deniz yüzbaşısı kil.letine devredilmiştir 

Fahri Turgay. 2~- vi - 1938. 
3713/3918 Uşak : İbrahimoğlu Ha- Ölen babaları tarafından ilidas olu- Encümendedir. 

san Çakar. nup muafiyet ruhsatnamesine malik 
olan fabrikanın murislerine intikali 
dalayısile ayni muacifetten istifadele
rinin teminine dair. 

3714/ 3919 İstanbul : Cerrahpaşa Ha
seki kadın sokakğr N o. 4. 
Hikmet Gökdoğan. 

.Albaylığa terfian orduda istihdamrna 3410 numaralı kanun 
veya emekli maaşının albaylrk üzerin
den verilmesine dair. 

3715/ 3920 Giresun : Giresun eski Adiiye vekaletinden şikayet ediyor. 
noteri Fehmi Akten. 

3716/3921 Bursa : Kocaİlyas mahal- İskan edilmesine dair. 
lesi Kocailyas çıkınazı 

No. 4 Mozehanoğlu Ser-
dar. 

3717/ 3922 Ereğli : Asdıkaya köyü 
muhtarı ve ar. 

3718/3923 Manisa : Askerlik şube

sinde ücretle müstahdeın 
M. Kazım Gürsan. 

Köylerinin IDukışlaya bağlanmasım 

istiyorlar. 
Yeni tekaüd maaşı üzerinden maaş ve
rilmesini istiyor. 

3719/ 3924 Kadıköy - !stanbul : Os- İskan edilmesini istiyor. 
manağa mahallesi Süley-
manpaşa sokağı No. 8. Ka-
mil Ataman. 

mudbince M. M. V e
Mletine devredilmiştir 
29 -VI - 1938. 
Karara raptedilmiştir. · 

S. ve !. M. V ekruetine. 

Encümendedir. 

3410 nurnaralı kanun 
mucibince M. M. V e
kaletine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 
Encümendedir. 

3720/ 3925 Ankara : Türk ıtrryatçr- Itrryatçrlık sanayiinin himayesi hak- Encümendedir. 
ları narnma Etem Pertev kındaki dileklerinin nazarr itibare 

3721/ 3926 
ve ar. 
Bursa : Muradiye mahal
lesi Hamzabey caddesi 
No. 30. Halil Er. 

alınmasına dair. 
Maaş bedelinin yanlış hesab edildiğin
den tahsisini istiyor. 

3722/ 3927 Şarkışla : Eski jandarma Jandarma meslekine iadesine dair. 
çavuşu Harndi Oğuz. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Veka· 
letine devredilmiştir. 
29 - VI - 1938. 
Encümendedir. 
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3723/3928 Ankara : İçeebeci Önür- Tekaüd 
me sokak N o. 7. V eysi 
Demir ok. 
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maaşının harem kanununa 
göre tahsisi hakkında. 

Muamelesi 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. V e
kaletine devredi~tir 
29 - VI - 1938. 

3724/3929 Demirci : Urucular kö- Tekaüd maaşr bağlanması hakkrnda. 3410 numaralı ilmnun 
yünden Ahmed Toprak. mucibince M. M. Ve-

3725/ 3930 İstanbul : Zeytin burnu İadei memuriyeti dil eğinc dair. 
Raşidbey sokak No. 4. 
Osman Natık Onaran. 

kaletine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 
Encümendedir. 

3726/ 2931 İstanıbul : Boğaıziçi Pa- 10 - XI - 1936 ·tarih ve 2247 numa- Karara raptedilmiştir. 
şabahçesi Sunazrrr sokak ralr arzuhaline ~ktir. 
Kenan Çetinkaya. 

3727/ 3932 Samsun : Saidıbey mahal- Memuriyetine ımuadil ibir vazifeye ta- Encümendedir. 
lesi Mukayyidzade sokak yinini istiyor. 
No. 25 İbrahim Tanyu. 

3728/3933 Ankara : S. !. ıvı. V. hıf- Mükerrer ödediği 25 lira eLbise avan-. Karara raptedilmiştir. 
zrssıhha işleri dairesi me- sının iadesini istiyor. 

3729/ 3934 
muru Raif Uluergüven . 
Sofya : Dovelen kazası 

Kara ibulak köyü ihalkı na-
Aana vatana alrnmalarr hakkında. Encümendedir. 

mına H. A. Lurnan ve Ar. 
3730/ 3935 Ankara : Arslan mahal

lesi Arga S. No. 12 Os
man Şakir Krlınç. 

Telmüd maaşınrn harem kanununa gö- 3410 numaralı kanun 
re tashihini istiyor. muc~bince M. M. Ve-

kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
3731/ 3936 Ankara : Dikmen cadde- T·ekaiid maaşmm tezyidi ile terfihi- 3410 nuanaralı kanun 

desi lzer S. No. 3 Yeni- nin teminine dair. muciibince M. M. Veka-
şehir Ahmed Selim Biitev letine devredilmiştir. 

29- VI -1938. 
3732/ 3937 Ankara : İsmet paşa ilk 3ü- IV- 1936 tarih ve 1740 numaralı Karara raptedilmiştir. 

okulu yanmda Çamlıca arzuhaline ·ektir. 
sokak No. 7 Mustafa Os-
man oğlu. 

3733/ 3938 Ordu : Şa:hincülü köyün- Maliye vekaletinee 3507 lira on kuruş Maliye vekaletine. 
den Ali Osman. matlubunun verilmesine dair. 

3734/ 3939 Sorgun : Dava vekili İh- Açık maaşının verilmesine dair. 
san elUe Memed Kılrnç 

arslan. 

Enciim~ndedir. 

3735/ 3940 İstanbul Şehzadebaşr Babasından muhassas eytam maaşrmn Encümendedir. 
16 mart Şehirller caddesi devamı itasma dair. 
No. 24 Fatma. 

3736/ 3941 Edirne : Kirişhane mev- Maluliyet maaşının tahsisine dair. 
kiinde Abdürrahman mev-
kiinde No. 21 Cemal Ekin-

L 
gezen. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Veka
letine devredilmiştir. 
29 - VI - 1938. 



Ka;rid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

3737/ 3942 Terme : Ali Keleşoğlu 

ve Ar. 

373-

Arzuhal hulAsuı Muamelesi 

Ciheti askeriyece istimlak edilen bah- M. M. Vekaletine. 
çesi haklandaki diLeğinin nazarr iti-
bare alınarak mağdur ·edilmemesine 
dair. 

3738/ 3943 Üsküdar : Maraşlı Yıldız Münasiib bir vazi:feye alınması hak- Encüm.endedir. 
otelinde Ali Gürz Dağla- krnda. 
maz. 

3739/ 3944 İzmir : Tepecik ma. Zey- Nüfus alma işinin sürünceı:nede kal- S. ve 1. M. Vekaletine . 
.tinlik ikinci S. No. 26 dığına dair. 

3740/ 3945 

3741/ 3946 

Süleymanoğlu Mustafa. 
Kadınhan : Koşmar kö
yünden M em ed H ulusi 
Ömer ve Ar. 
İstanbul : Beşiktaş Ihla
mur Nar S. No. 42 Nuri. 

Afyonlarının satın alınmasına dair. Encümendedir. 

9 senelik t·ekaüd maaşı matlubunun 3410 numaralı kanun 
verilmesine dair. rnucihince M. M. V e

kaJ.etine devredilmiştir 

29- VI · 1938. 
3742/ 3947 Saimbeyli : Süleyman Öz- İskanları için Hazineye aid arsalar- :Maliye vekaletine. 

eren ve ar. 
3743/ 3948 Samsun : Gümrük mü

dürlüğü Hulusi Kayakçı. 

3744/ 3949 Edirne : Şahabettin Pş. 

mahallesi Alhmed. 

dan verilmesine dair 
Harikzede sıfatile işgal ettiği evin is- Encü:mendedir. 
tirdad edilmesi ve icar bedeli olarak 
haczen tahsil edilen paranın iadesine 
dair 
2910 numaralı kanun hükümlerine 3410 numaralı kanun 
tevfikan terhisile 200 lira para ceza- mucibi.nr.o=ı M. M. V eka-
sil e cezalandırılmaları hakkında. letine devredilmiştir. 

29 - VI - 1938. 
3745/3950 İstanıbul : Beyoğlu Balık- H eyeti mahsusaca hakkında verilen Encümendedir. 

pazarı Nevizade sokağın- kararın aifine dair 
da No. 21 Afif Şak1r . 

3746/ 3951 İstanbul : Aksaray Eıt- Tekaüd iıkramiye matl-Cı,bunun verilme- Encümendedir. 
meydanı Tomrukçu sokak sine dair. 
No. 19. Münire 

3747/3952 5, Kor. 6 Tüm. 52. A. Kıdem zammı istiyor. 
Da. 4. S. Hs. M. Cemil 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve-

Altunöz. kaletine devredilmiştir 

20 - VI - 1938. 
3748/ 3953 Gebze : İnhisarlar müdü- Üİheti askeriyede geçen müddeti hiz- 3410 nı1maralı kanun 

rü. Musa Sezer. metinin 16 sene olarak kabulile hak- mucibince M. M. Ve
kı tekaüdden istifadesinin teminine kaletine nevredilmiştir 

dair 29- VI- 1938. 
3749/3954 Simav : Emekli malmü- Haksız olarak vazifesinden çıkarılmak Maliye vekiUetine; 

dürü Galiıb Temir. suretile mağdur ·edildiğine dair 
3750/3~)55 ün:·e : Karakuşun Dö- Arazi tahririnde yapılan haksızlık- Maliye vekaletine. 

ğ·encilü köyünden Rıza tan şikayet ediyor. 
Kuru ve ar. 



Kayid 
No. 

Arzohal sahibiniıı 
isim ve adresi 

3751/3956 Edirne : !tfaiye neferi 
Kamil Gökçener. 

3752/3957 Diyarbakır : İbrahimbey 
mahallesinde N o. 10 Ab
durrahman Çeliker . 

3753/3958 Ankara : İçeebeci Ba
yındır Ankara sokak 
N o. 11/ 1 Hami d Harun 
Ülken. 

374-

Arzuhal hulasaaı Muamelesi 

Divaru muhasebatça tazmini taleb Encümendedir. 
edilen 360 küsur lirarun kendisinden 
alınmamasına dair. 

Haksız olarak vazifeden çıkarıldığına Encümendedir. 
dair. 

Barem kanunundan istifadesinin te- 3410 numaralı kanun 
minine dair. mucibince M. M. Ve

kiletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
3754/ 3960 Diyarbakır : Uray biti- Hukuk hakiminden şikayet ediyor. 

şiğinde N o. 2 evde Şinasi 
Maliye vekaletine. 

Ertürk. 
3755/ 3961 Edirne : Talatpaşa ma- 2510 numaralı kanundan istifadesi- 3410 numaralı kanun 

hallesi No. 19 Hüseyin. nin temini ile askerlik vaziyatinin dü- muc~bi'llce M. M. Ve-
zeltilmesine dair. ıkaletine devred.ilıiDştir 

29 -VI- 1938. 
3756/ 3962 Sivrihisar Sivrihisar Tekaüd maaşı tahsisine dair. Kararn raptedilmiştir. 

mahkeme başkatibi Emin 
elile M. Zihni Konuk. 

3757/ 3963 Kocaeli : Tavukcu köyün- Mekteb tekalifi olarak istenilen pa- Maliye veka.letine. 
den Halid Çabuk. ranın gayrikanuni olduğundan şika

yet ediyor. 
3758/ 3964 Üsküdar : Selamsız silah- 551 numaralı kanundan istifadesinin 3410 numaralı kanun 

tar bahçesi Küçük emin veya başka bir suretle terfihinin te- mucibinıce M. M. V eka-

3759/ 3965 

sokak No. 9 Mustafa Bed- minine dair. 1etine devredilıniştir. 
rettin. 
Ankara : Hacımusa ma
hallesi abah sokak N o. 1 
Kazım Üsalan. 

29 -VI - 1938. 
Devlet hizmetindeki müddete beledi- Encümendedir. 
yedeki hizmetinin de ilavesini istiyor. 

3760/ 3966 Brzincan : Karaağaç ma- 1683 numaralı kanunun üçüncü mad- Karara raptedilmiştir. 
hallesinden No. 8 Saffat desinin D. fıkrasına tevfikan tekaüde 
Gönül. sevkine dair olan kararın refini isti-

yor .. 
3761/3967 Bursa : V eledikazas ma- İstimH1k edilen dükkanıarına takdir Encü.mendedir. 

hallesi Kocaİlyaszade oku- edilen kıymetin haddi layikına irca-
lu çıkmaz sokak No. 9 ma dair. 
F. Ragibe. 

3762/3968 Şarki Karaagaç ma:hke- Hayvan yem bedeli olarak verilen 445 Encümendedir. 
mesi mübaşiri Memduh kuruşun tezyidine dair. 

Üver. 
3763/39~9 !stanbul : Küçük bebek İstanbul üçüncü hukuk ma:hkemesin- Encümendedir. 

No. 22 Ahmed Muhtar deki 6/359 numaralı dosyasındaki da-
HacFbeyzade. 

3764/3970 Denizli : Temüroğlu mu
hacir Hasan Acar ve ar. 

vasmm intacma dair. 
!aşe ve ibatelerinin teminine dair. Encümendedir. 



375-
Kayid Arzuhal sahibiııiıı 

No. iaim ve adreai Arzuhal hulA.saııJ[ Muamelesi 

3765/3971 Ankara: Emniyet U. Mü. 
Ş. 4 sivil komiser A vni 
Aksoy. 

2059 lira ihale farkının tazmini hak- Karara raptedilmiştir. 

landa ınaJhkernece verilen hükümde 

3766/3973 İstanbul : Şişli Mecidiye 
köy Büyükdere caddesi 
No. 38/5 Mahmu're. 

3767/ 3974 Mardin : Ceza evinde 
mevkuf Ö. Nazmi Kayapr
nar. 

3768/3975 Tophane- İstanibul : Ner
kize Hanyalı Kale sokak 
No. 26 Hatice ve ar. 

isabetsizlik olduğundan tedkiki ile af-
fini istiyor. 

.İskan suretile oturduğu evin ve bahçe
nin belediyece istirdad edilrniyerek 
imardan evvelki layınetine göre ken-
dilerine verilmesine dair. 
İhtilas maddesinden dolayı teınyiz 
edilen evrakrnm celb ve tedkikini is-
tiyor. 
lskamnrn teminine dair. 

Maliye vekaletine. 

Encüm en d edir. 

Encümendedir. 

3769/397,6 Milas : Hisarbaşr mahal- Müddeiumurniden şikayet ediyor. Encümendedir. 
lesi Ö. Nairn Yu'rdsev. 

3770/ 3977 İstanbul - Üsküdar : tm- Arzuhal encümeninin 1087 numaralı Encürnendedir. 
rahor mahallesi Doğancr- kararına itiraz ediyor. 
lar caddesi No. 121 Ah-

3771/ 3978 

3772/ 3979 

med Tokadlroğlu. 
Maraş : Divanh mahal
lesi Tevfik Kara:küçük. 
Erzincan cezaevinde mev
kuf Tevfik Özbilen. 

3773/ 3980 Isparta : Yayla ımahalle
sinde Celal Kaya. 

3774/ 3982 Burdur : ıBorç ımaılıaile

sinden Ali ve Ar. 
3775/ 3983 Traıbzon : Bor~tebei zir 

mahallesinden Tavanlr 
çrkrna:zı sokağında N o. ll 
Salahattin. 

Milli emlake olan taksit !borçları halk
kında karar ittihazına dair. 
MalıkUrniyet cezasının affine dair. 

Dava v.ekaleti ruhsatnamesi verilmesi
ni istiyor. 
Emlruki milli yeye olan .taksit !borçla
rının tecilini istiyorlar. 
Memurl.yetten ihraç kararının refini 
istiyor. 

Encürnendedir. 

3410 numaralı kanun 
mucihince M. M. V e
kaletine devredilmiştir 
29 -VI - 1938. 
Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

3776/ 3984 Balıkesir cezaevinde rnah- İhtilastan dolayı verilen maılıukmiyet Karara raptedilıniştir. 
kum M. Yürük. cezasrnrn affini istiyor. 

3777 j 3985 İzmir: İnhisarlar memur- İnhisarlar idaresinde geçen müddeti Encürnendedir. 
larından H. A vni Ozan hizmetlerinin tekaüdlük1erine Havesi-
ve Ar. ni istiyorlar. 

3778/ 2986 Ankara : P. T. T. Müdür Tetşkilatr mahsusadaki himnetinin fili Karara raptedilrniştir. 
muavini Şefik Y organcı hi,zrnet addine dair. 
yanmda Ncşet Önen. 

3779/ 3987 Ankara : Surner mahal- Fuzulen işgalden ve gayrimenkule te- Encümendedir. 
lesi Yalçm sokak No. 36 cavüzden dolayı vilayetçe 2311 nurna-
Muhittin Andaç. ralı kanun alıkamma göre muamele 

icrasrnr istiyor. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim n adresi 

376-

Arzuhal hul&sası Muamelesi 

3780/ 3988 İstanbul : Çengelköy Me- Yetim maaşı bağlanmasım istiyor. 
zarlrk caddesi No. 29 Fat-

3410 numaralı kanun 
muci'bince M. M. Ve
kaJetine devredilmiştir ma. 
29 - VI - 1938. 

3781/3989 Ankara : Öneebeci YeşU- T<clmüd maaşımn arttmlmasına dair. 3410 numaralı kanun 
yol No. 6 İsa Hayri Pe• mucibince M. M. Ve-
rincek. kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938_ 

3782/3980 Kigı : Kasabalı İsmailoğ
lu İbrahim Pilten. 

3783/3.991 Niğde : Eski zabıt katibi 
İsmail Akpınar. 

3784./3992 İzmir : Selamile mahal
lesi İbrahim sokak No. 8 
Osman. 

Ma<hkfuniyet eczasımn af ve tecilinc Encümendedir. 
dair. 
1683 sayılı asker! ve mülki telmüd ka- Encümendcdir. 
nununun 26 ve 43 ncü maddelerinden 
istifade cdib cd cmiyeceğine dair. 
Tekaüd maaşı veya ikramiye verilme- Encümendedir. 
sine dair. 

3785/3993 Kırklareli : Noter katibi İlk okullardan yaröğretmen hakkı ve- E.ncümendedir. 
elile Karani Erkmen. rilmesine dair. 

3786/3994 İstanbul : Pangaltı Erge- Barem kanunundan istifadesinin terni
nekon caddesi No. 58/4 nine dair 

3410 numaralı kanun 
ınucllbince M. M. V e
kal etine devredilmiştir 
29 - VI - 1938. 

İhsan Karammgil, 

3787/3995 İstanbul :Taksim Lamar- Nüfus memurundan şikayet ediyor. 
tin caddesi Bürün aprt-

Dahiliye vekaletine. 

mam No. 17 Şaıban. 
3788/3996 Geyve : Davavekili Süley

man Akyol. 
3789/3997 Şehid Kazım karısı Gül

beyaz. 
3790/ 3998 Turhal : Turhal halkı na

mma Ömer Seçgel. 
3791/ 3999 Rize : Kaplıca mahalle

sinden Rıza. 
3792/4000 İstanbul :Aksaray Kürk

çübaşı mahallesi Sulubos
tan sokak No. 15. Emekli 
önyüzbaşı M. Rifat De-
rusoy. 

Hatayİ adiiye maruz kaldığından ce- Adiiye vekaletine. 
zasının affine dair. 
25 - I - 1937 tarih ve 2547 numaralı Karara raptedilıniştir. 

arzuhaline ektir. 
Turhalın kaza olmasını istiyorlar. Dahiliye vekaletine. 

Ereğli kömür şirketince malul kaldı- Encümendedir. 
ğından yardım yapılmasım istiyor. 
Milli mücadeleye iştirak edenlerin 3410 numaralı kanun 
harem kanunundan istifadelerine dair lllltlıcibince M. M. Ve-

kuletine devredilmıştİr 

29 - VI - 1938. 

3793/ 4001 Samsun : Selahiye mahal- Hidematı vataniye tertibinden maaş Encümendedir. 
lesi Yokuş sokak No. 6. tahsisine dair. 

Eski Baturo saylavı Akif 
Suner. 

3794/4004 Tosya : Dilküşa mahalle
si Akif Zobtur. 

Tekaüd kanununun 43 noü maddesi- Encünıendedir. 

nin tatbikı ile ikramiye verilmesine 
dair. 



Ka yi d 
No. 

3795/ 4005 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Bolvadin : Erlunen ma
hallesi M. Gümüş ve ar. 

3796/4006 Gümüş - Camiikebir ma
hallesinden 1\Iustafa. 

-377-

Arzuhal bulasası 

Sabrka vergi bor ·larmm tecilini ve 
,haliye lıorçlarınm kuraklık kanunun-
da muharrer sarahat ahkfumna tcv-
fikan affini istiyorlar. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Eevkafça satılan hamamdan kendisine Vakıflar U. Mü. 
isabet eden meblağrn nemasile birlikte 
verilmesine dair. 

3797/4007 Konya : Alıınetdede ma- Şehid oğlundan maaş tahsisine dair. 
hallesinde Kamil yanında 

3410 numaralı kanun 
mucibiııcc M:. M. Ve
kaktinc denedilmiştir 
29 - VI - 1938. 
Eıı cümendedir. 

H. Rahime. 

3798/ 4008 İzmir : Göztepe Mısırlı 
caddesi .Akgöz sok-ak No. 
8. Fatma. 

3799/4009 Srvas : Eski Srvas mebu
su H alis Turgud karısı 

N azife. 

Hazineye aid olub oturmakta olduğu 
evin lıarikzede sriatile verilmesini ıs-

• 1 
tıyor. 

Maaş tahsisini istiyor. Encüıncndediı· . 

3800/4010 Trwbzon 
Muzmer. 

Cezaevinde l\Ialıkı1miyet kararındaki hatayı adli- Adliye vekaletine. 
nin mahkeme heyetinden müddeiumu-

3801/4011 E'dirne : Bosna köyün
den Yaşar Sinan. 

miden, mahkeme başkatibinden ve lıa-

pisane müdüründen şikayet ediyor. 
Askerlik vaziyetinin düzeltilmesine 
dair 

3410 numaralı kanun 
mucibincc l\I. M. V e
\· aletin e clcvrcdilınist.i,. 

29 - VI - 1938. 
3802/4012 Salihli : 'Avukat .A. Türel. D. M. 28 - IX - 1932 tarih ve 546 No. Encümendedir. 

kararile namma zinımet kayicl ve 

3803/ 4013 Ankara : Samanpazarı 

Kırğız ımahalesi yeniyol 
Güner sokak No. 6/8 Ha
şim İyigün. 

3804/4014 Srvas : Küçillrminare ma
hallesinde Gülhanım Boz· 
dağı. 

3805/4015 Sungurlu : Mazgird eski 
müddeiunıumisi Samih 
Özbek. 

hillrnıolunan karar da isabet olmadı-

ğına ve tadil kanununun 7 nci mad-
desinin yanlış mfma verilmek surctile 
mağdur edileliğine dair 
Tekaüd maaşrum harem kanununa gö
re tashihini istiyor. 

Umumi savaşta şehid olan kocanından 
knedilerine ve çocuklarına maaş tahsi
sine dair 
lfakimlikten ıskatı haldundaki kara
rm ıaffi husus! ile kaldrrrlmasrna dair. 

3410 numaralı kanun 
mucib ince M. M. Ve
ld lctine clevreclilmiştir. 

29 - VI - 1938. 
Encümcndedir. 

Encümendedir. 

3806/4016 .Ankara : Harita U. Mü- Veraset' vergisi olarak tahsil edilen Ka'rara raptedilmiştir. 
dürü deniz Ş . binbaşı Nu- meblağrn iadesine dair. 
ri Katrrcroğlu. 

3807/4017 Ankara : Asker! Temyiz Mesken bedeli tazminatr hakkındaki Karara raptedi.lmiştir. 

mahkemesi adli azasrndan 
M. Kemal .Akalrn. 

dileğinin nazarr itibare 
dair. 

alrnmasma 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

3808/40ı8 Ankara : Askeri teınyiz 

mahkemesi ·adli azasr Şu
ki r Örs. 

3809/40ı9 Urfa : Dergczenli Cami 
civarında No. 37 Hüsnü 
Türkeri. 

38ıOj4020 Bcşik·taş - İstanbul : Köy 
içi meydam sokak No. ı2 
Ali Remzi Karakuş. 

3811/402ı Birecik : Tisar köyünden 
Baki Şevki ve ar. 

38ı2j40.22 Seydişehir : Sofhane ma
hallcsinden Hüseyin. 

38ı3/4023 Kızıltoprak - İstanbul : 
Kayrşclağı caddesi o. 
ı00/2 Tahir Uruç. 

381:1:/ 402-:1: ~~Ol'um : Dava vekili Tev
fik Erdoğdu. 

3 15/ -±025 İzmir : Halimağa çarşısı 
No. 72 avukat Ö. N. Ki
limcioğlu. 

38ı6/4026 Bağarası : lık okul öğ
retmeni Sarakuç. 

3817 / .J-027 KiEs : Eski Kilis orta 
mekteb müdür muavini 
ve tabiiye ınualli ıni Fik-
ret Mesut. 

378 -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

lVIeskcn bedeli tazminatr hakkındaki Karara rapteclilrniştir. 

dileğinin nazarı itibare alrnmasma 
dair. 
Telmüd maaşımn tahsisi veya memu- Encümencleclir. 
riyctc tayinine dair. 

Vazifesinelen haksız olarak çıkarıldı- Encümendeclir. 
ğından tekrar vazifeye alınınasma 

dair. 
Tahrircle fazla yazılan arazi vergileri- Encümencledir. 
nin tenzilini istiyorlar. 
Kaymakamdan şikayet ediyor. Encümendedir. 

lVIalUlinin tel'fihi hakkındaki kanunun M. lVI. Vek:aletine 
kendisine de teşmilini istiyor. 

<; unır·a kaza s ı lıfıkiminclen şikayet edi- Adiiye velmletine. 
yor. 
-:1:23 sa:nlr kanunun 6 ncı ve ı nci Encümendedir. 
ına <lde l erindeki sa lı i b kelimesinin ta-
yini ıııaııasr ile mükellefin tesb itine 
dair. 
l~ sıı a)' i vazifeele yol <la iki şa hrs taı·a- Encümendedir . 
fından tecavüze uğradığmdan hakla-
l'll1ll a kanuni takibat yapılmasma 

da İL'. 
H eyeti malısu>:a kararnun reti ı.e du- Encümendedir. 
ll' o 

38ı8/4028 Erzurum : Vanlı lVIuh lis 60 yaşında ol hı ğ' ımdaıı tahelieli sın- Encümendedır. 

Tuzlası eski müdür ü Top
lıane ötelinde Ahmed 
Hamdi Işık. 

38ı9/4029 İspir : İspirde mukim 
Tortum hususi muhasebe 
meınurluğunclan emekli 
Sabri Tan. 

3820,/.J-030 Kasımpaşa - İstanbul : 
Fatinciler sokak N o. ı 4 
Mustafa Arısoy. 

3821;-±03ı Niğde : Nevşehir eski tel
graf ve posta müdürü 
Osman Kuzucu. 

3822/ 4032 Balıkesir Hacıİsmail 

mahallesinde Fazlr Ata
kay. 

~' _; t i'tbi 1 cıt u 1 amk tclnıüde sevkini i. ·
ti~·or. 

Milli rnılU kt n sa t ın ald ığı emiakin Enci.imendedir. 
yediueleki ınazbata mukabilinin mah-
subunn :ı kahnlü Yeya yeniden kıy-

ınet t akdirine dail'. 
Fazla alrııaıı yol parası h akkındaki DahiEye vekaletine. 
dileğinin nazarr itibam alrnmasma 
dair. 
2996 numaralı kanundan istifadesinin 
temini ilc vazifeye alınınasma dair. 

İskiln hakkıllin tamnmasma dair. 

Encümendedir. 

Encümendcdir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

3823/ 4033 Ankara : Erzurum m~ 

lıallesi Yazıcıoğlu sokak 
No. 9 S. Alımed Tüzün. 

3824/ 4034 Nevşehir : Eski tahsildar 
lVI. Demir. 
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Tekaiid maaşının barem kanununa 
göre tahsisini istiyor. 

l\'Ialülen telmüd edilmesi ve~·a ikrami
ye verilmesi olmadığı takdirde me

muriyete alınınasım ist i-
yor .. 

Muamelesi . 

3410 numaralı kanun 
mucibirıce M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Encümendedir. 

3825/ 4035 Ankara : Tarih , Dil, Coğ- Leyli ve mcccani fakülteye alrnmasr. Encümendedir. 
rafya fakültesinde Arke-
oloji braşmda Kasım Ta-
rrn. 

3826/ 4036 Gevaş : Hacıoğlu Fevzi Kaymakamdan şikayet. Dahiliye Yekaletine. 

3827/ 4037 
Feyat. 
!stanbul : Kadıköy Yel- Eşhas tarafından hukuku tasal'l'ufi- Dalüliye veıkaletine. 
değ·irmeni Eşrefoğlu S. yesine vaki rnüdaıhalenin menine dair. 
No. 8 Sabiha Yücel. 

3828/ 4038 Çankırı : Orta naJ1iye El- Şehid oğlundan maaş tahsisine dair M. M. Yokaletine 
malı köyünden Ömeroğul- muamelenin bir an evvel intacma dair. 
larmdan Şehid Ali babası 
M em ed. 

3829/4039 Hopa : Hasan KazdaL 

3830/ 4040 !stanbul : Sultanahmed 
Ishak Pş. da Saraçhane 
S. 6 No. da H ayriye. 

3831/ 4041 Reşadiye : Reşadiye eski 
inhisarlar satış memuru 
Tayfur Baysal. 

3832/4042 Ürgüb : Yenicami Ma. de 
M. Sönmez ve Ar. 

Kaymakam ve belediye rei inden şı- Da.h'liye veka1etine. 
ldyet. 
Kocası tarafından iboşanma davası Adiiye velraletine. 
a\ılrb haksrzlrğa maruz kaldrğrndan 
hukukunun korunmasım istiyor . 

. Tekaüd maaşr tahsisi veya on beş se- Eucümendedh·. 
nelil\. terkettiği tcka üdi~·enin veri lm c-
sine dair. 
Milli emlakten satın aldrklarr evlerin Maliye veldletine. 
taksit borc;: larrm vaktinde ödemek 
imkanı olmadığından bir rhal çaresi 
dilemektedirler. 

3833/ 4043 Tavşanlı : Tavşanlı ka- Ailesi ·efradile ınühtaci muavenet kal- Encümendedir. 
zasr Yeni ma. Ali Coş- drldarrndan yardım edilmesini isti-
kıın. yor. 

3834/ 4044 Ankara : M. M. V. Zat Komutanlanndan alman ili şik vesik:ı 3410 numaralı kanun 
işleri dairesi seferherlik suretlerini dilekçesine birleştirilm esi- mucibince M. M. Ve-
şubesinde piyade hinbaşr- ,ne dar. kaletine devredilmiştir 

sr Lutfi Bükülmez. 29 -VI- 1938. 
3835/4045 !zmir : !zmir kadastro Adedi yüz yirmi raddesinde bulunan Encümencledir. 

fen memuru H. Türkda- · kadastro fen memurlarının da çalışma 
mar ve ar. müddetlerinin tekaüd müddetlerine 

eklenmesini istiyorlar. 
3836/ 40±6 İstanbul : Aksaray Lale- Mazuliyet ve telmüd aidatrnm tara- Enciimendedir. 

lide Şahin Haşmet Sokak frna r ed veyahud münasib bir ikra-
No. 33. Mustafa Savaşçr. miye verilmesini istiyor. 



KayiJ 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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3837 / 40-±7 Tarsus : Amerikan kollej Maarif bakanlığ·mdan çıkan yanlış Encümendedir. 
öğretmenlerinden Cafer kararın düzeltilmesi hakkında. 

İnce ve ar. 
3838/ 4048 Ankara : İçeebeci Dört- (B") fıkrasından dolayı tekaüde sevke- 3410 numaralı kanun 

yol ağzı yeni asfalt Şef- dilmesinin haksız olduğunu Ye taslıihi- m~ucibince M. M. Ve-
tren Osman evinde o. 2 ni rica ediyor. 
Bahaettin Tolunay. 

ldUetine devredilmiştir 

29- y- :!.938. 
3839/ 4050 Hopa : Avukat niaksud Müvekkilinin menkulüne belediyece Dalıiliye vekaJetine. 

Şişman. konulan haczin kanunsuz olduğuna 
dair 

38-±0/ -±051 .l\Ianisa : Muradiye kö
yünden F. 16 . .A. J..Jc . T. 
1. kumandan muaYinli 
ğinden ınütekaid l\I. ŞeY
ki Bingöl. 

l\'Iilli emlakten satın aldığı bağ hak
lundaki dil eklerinin nazarı itibare 
alınmasına dair. 

1aliye vekaletine. 

3841/4052 Giresun : Ziraat bankası .Harikzecle sıfatile işgal edip istirdad Maliye vekaletine. 
ambarcısı A. Galib V u- edilen evin 1771 numaralı kanuna gö-
ral. r e iadesini Ye;va mazbata mukabili ala-

cağrnm verilmesine dair. 
3842/ 4053 Bolu : Orta okul riyaziye Tekaüdlükten istifade etmesine dair Encümencledir. 

öğretmeni. Sabri GüYcn. 
3843/ 4054 Hizan : Eski emniyet ko- 24 - III - 1937 ve 2789 ve 10-V-1937 E.ncümendedir . 

miseri Falı.ri Ergele. . tarih 3094 numaralı arzuhallerine ek
tir. 

3844/ 4055 Urfa : Saray önünde tü- 1920 numaralı kanun hükmünün r efi Encümendedir. 
rtün ibayii eslri gümrük ile vazifeye alınmasına dair 
muhafaza rmemuru !bra-
him Akbaş. 

3845/ 4056 Siird : Tilo köyünden Arazi ve değirmenlerinin keşfi için Encümeİıdeclir . 
Hamzaoğlu Derviş ve bir müfettiş gönderilmesi clileğine dair 

ar. 
3846/ 4057 !stanbul : Sultanahmed Terfihinin t eminine dair. Encümendedir. 

camii başmüezzini A . Rı
za SesigüzeL 

3847/ 4058 Edirne : Karaağaçta D. 
D. Y. Fabrikasında t es
viyeeiMemed İ. Gün. 

3848/ 4059 Kars : Cezaevinde mah-
kfunlardan hastanede 
İbrahim. 

3849/ 4060 Kayseri : D. D. Y. Kay
seri kısmı hekimi C. JS"a
ll1Ik Sırmalı. 

3850/4061 Güdül : Yukarı mahallesi 
M. Güran. 

3851/ 4062 Dinar : Aydoğ·muş hö
yünclen Hilmi İlhan , 

len kararın t edkikile mağdur edilme
Gayrimübadiller komisyonunda veri
mesini istiyor. 
İadei muhakcmesinin teminine dair 

Telmüd maaşının kesilmemesine dair 

Encümendedir. 

Hrfzedilmiştir. 

Enciimencledir. 

Güdülde adli, srhhi ve diğ·er bazı teş- Encümendedir. 
kil at yapılmasma da ir. 
Fazla tahsil eelilen kazanç: vergisinin Encümendeclir. 
iadesine dair. 



Ka yi d 
No. • 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

3852/ 4063 Diyarbakır : Sinan nahi
yesi ahalisinden Osman 
Düğü. 

3853/4064 Zile : Hopalı l\1. Kadri 
Kiler ci. 

3854/4065 Uşak :Avukat Nuri Ayan. 
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Memleket dışına ı;ıkmadığı halde pa
saportsuz seyahat cezası tarh ve tah
sil edilmek istenildiğind en bu hwm
sun düzeltilmesin e dair. 
Rusyada görmüş olduğu zarar ve zi
yanrn tazıninine dair. 
Kesilmiş odunlarının nekletmesi ic.:in 
eiheti askeriyece vaki haksız müdaha-

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Ziraat 'rekaletine. 

-lenin menine dair. 
3855/4066 Sıvas : İskan müdürü A. Terfiinin t eminine dair. 34 lO numaralı kanun 

mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 
29 -VI- 1938. 

Rıza Erdeniz. 

3856/4067 Nazilli : Dava vekili Ali 29 - XI - 1937 tarih ve 3739 numaralı Maliye vekaletine. 
Özen. arzuhaline ektir. 

3857/4068 Nazilli : Dava vekili l\I. 29 - XI - 1937 tarih ve 3739 numaralı l\faliye vekaJetine. 
Ali Özen. arzuhaline ektir. 

3858/ 4069 Erzurum : 1\iuamelat mc- Evlenmesinin temini için dileklerinin 3410 mımarali kanun 
muru As. Şubesi Fazıl nazarr itibaı·e alınmasına dair. mucibince l\1. l\1. Ve-
Dönmez. kil letiıv~ devrcdilmi.ştir 

29 . v"'T . 1938. 
3859/ 4070 Gediz : Uluoymakta İb- 1\[il11 müeadeledeki hizm etine müka- 3410 nıımaralr kanun 

rahim Afacan. 

3860/ 4072 Mihaliççik : Sorgun kö
yünden 1\'L Ali Yılmaz ve 
arkadaşları. 

3861/ 4073 Üsküdar : Salaeık Sinan
raşa mahall esi toprak so
kak ro. 4 İ. Rüştü Türk
yılmaz. 

3 62/ -J-074 Kadıköy : Yeni du~·gu 

sokak No. 1 H . Şükrü 
Acı badem. 

faten taHifini istiyor. mucibince M:. l\1. Ve
killctinr drvrcdilill'İştir 

29- Vl- uı:38 . 

Kazanç vergisi a l mnıaınasına dair. Encümendedir. 

Terfihinin t emini dileğine dair. 34.10 ımınaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
k5letine devredilıniştir 

29 - VI - 1938. 
Vazifeden ıniitevellid malüli~·etine Encümendedir. 
binaen ikramiye verilmesini isti~ror. 

3863/ 4075 Üsküdar Sultantepe Yetim maaşmrn defaten verilmesi ve- Encümendedir. 
Hacı Hesnahatun camii ya tczyidini isti~ror. 

!)okak No. ll Hadiye. 

3864/4077 Aydın : Giizclhisar ma
hallesi Ziya Karasu. 

3865/ 1078 Çankırı : Yukarrbadiğin 
köyünden muhtar Kap
rakh Ali Çatak. 

3866/ 4079 Erzurum : Çat köylüleri 
namma Çatlr Hüsnü. 

3867/4080 Bulgaristan : Varna K. 
lVIilaçoğlu. 

Emiilk ve arazi verilmesine dair. S. ve İ. 1\'[. Vekaletine 

1936 've 1937 senelerine aid ağnam Encümencledir. 
sa~rım ikramiyesinin veı·ilınesini isti-
yor. 
Kazalarmrn Aşkaleye nakledilmesine P.ncüınrndedir . 

dair. 
Anavatana gelmesine müsaade edil- Eneümendedir. 
mesine dair. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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3868/ 4081 Bulgaristan : Varna Ha- Anavatana gelmesine müsaade edil- Encümcndedir. 
cr Y akuboğlu Kazım Ka- m esine dair. 

3869/ 4082 

3870/ 4083 

3871/ 4084 

3872/4085 

dir. 

Ankara Hacıbayram 

İkinci çıkmaz o. 15 
Hatice Eıiutar . 
Van : Piyade mii!başirli
ğinden mütekaid İsmail 

Er. 
Bulgaristan : Ceııbenska 

sokak V arna İ. Talllşan. 
Tra:bzon cezaevinde Muz-
mer. 

Yalovada firari Davidin emvali gay- Maliye veldiletine. 
rünenkulesi i~in verdiği 1 500 lira-
nın iadesini istiyor. 
Otuz sene bilfiil hi21mct ettiğinden ik- Encümeudedir. 
ramiyesinin verilmesini istiyor. 

Ana vatana gelmesine müsaade edil
mesine dair. 
Başka bir cezaevine naklini istiyor. 

Encümeııdedir. 

Encümendedir. 

3873/ 4086 Merzifon : Eski cami ma- 1\ı:illi emlake olan taksit bor~larr hak- Encümendedir. 
hallesinden Said Meriç. kmda bir kararı adil ittihazını istiyor. 

3874/ 4087 Diyar,balar: Hacı Büzrük Devlet ştirası Deavi dairesinden sa- Encümendcdir. 
ma. s? Güran S. No. 3 M. dır olan 9 - XII - 1937 tarihli kara-
Zelıra Özdabak. rm refini istiyor. 

3875/ 4088 İstarıbul - Taksim : Zam- 24 - V - 1937 tarih ve 31 7{) nu;mara Karara raptedilmiştir. 
bak S. No. 25 Edib Ke- a~'znhaline eMir. 
sim. 

3876/4089 Nevşehir : Uçhisar köyü Müht cı. cı muavenct. olduğundan yar- Encümendedir . 
Aşağı ma:hallesinden Mus- dım edilmesini istiyor. 
tafa. 

3877/4090 Bardız : Nalıiye halkı na
mma Ziya ve Ar. 

3878/ 4091 Adana : t eadiye ma. No. 
63/65. Abdülcelil. 

Eski vergi !borçları hakkındaki dilek- Maliye veM letine. 
lerinin nazarı dikkate alınması hak-
kında. 

Harb malfılü olduğundan terfilllnin Maliye vekaletine. 
temini için emlak veya arazi verilme-
sini istiyor. 

3879/4092 Çankırı : Orta nahiyesi Maaş tahsis edilmesi dileğine dair. M. Jı( Vekaletine. 
Elmalr köyünden Ömer
oğullarmdan Ahmed karı-
sı Alime ve çocukları. 

3880/ 4093 Çanları : Büyük Hacı,bey 

köyü ihtiyar heyeti namı
na Memed Şalıbaz. 

3881/ 4094 Çankırı : Hisarcık Kayr-

1936· ve 1937 senelerine mahsus ağ- Encümendedir. 
nam, sayrm ikramiyelerini:n verilme-
sine dair. 
1936 ve 1937 senelerine mahsus ağ- Encümendedir. 

sı köyü ihtiyar heyeti na- nam, sayım ikramiyelerinin verilme
nıma muMar Ömer Şahin . sine dair . 

3882/ 4095 İzmir : Girid Hanya mu- Tütün ikramiyesi verilmesine daır. Encümendedir. 
hacirierinden ikin ci Azi-
ziye mahallesi Dere S. o. 
24 tekkede Şehid İbrahim 
ailesi Aliye. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

3883/4096 İstanbul . Sultanalımed 
Küçük ayasofya meyean 
arkası namı diğeri Cinci 
meydanr S. No. 5 Neca
rti Ayhan. 

3884/4097 Afyon : Yürük banbullu 
Suhut nahiyesi Memed. 

3885/4048 Gevaş : Orta ma:hallesi 
Kayaboyar: 

3886/ 4099 Kigi : Gönen nahiyesin
de m ukim Ali Göksel. 

3887/4100 Gülnar : Eski varidat rta-
hakimk memuru H idayet 
Perçin. 
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Nafaka matlubunun verilmesine dair. Encümendedir. 

Evinin yıktırılmaınasının teminin e 
dair. 
Rafümden şikayet ediyor. 

Haydrranlr şaki Hıdır tarafından alı
nan hayvanlarının tazminine dair. 
Tasfiye kararnın refine dair. 

Dahiliye vekaletine. 

Adliye nııdletine. 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

3888/ 4101 İnegöl : Sinan ma. Za- İstiklal harbinden malul kaldığın- 3410 numaralı kanun 
fer caddesi No. 72 Ahmed. dan maaş ta:hsisini istiyor. mucibince M. M. V eka .. 

kaletine devredilmiştir 
29 - VI - 1938. 

3889/4102 

3890/4103 

Erzurum : Çırçır mahal
lesinden No. 20 Rukiyc. 
Yalova : Süleymanbey 
mahallesinde Salim Kurt-
cebe. 

Şehid babasından maaş tahsisini isti
yor. 
Vazifeden mütevellid hastalığının tes
biti ile terfihiııin teminine dair 

E ncümendedir. 

Encümendedir. 

3891/4104 Hayrabolu : Kadriye kö- Maluliyet maaşı tahsisine dair 
yünden Ali Çavuş. 

3410 numaralı kanun 
nıncibince ıvı. ıvı. Ve
ld letine devredilmi~tir 

29 - VI - 1938. 
Encümendedir. 3892/ 4105 Haydarpaşa : Haydarpa

şa lisesi 5/C No. 43 Şekip 
! çinseL 

3893/4106 H~yrebolu : Çerkes müs
lim köyünden. Ali Güner. 

3894/ 4107 

3895/ 4108 

3896/ 4109 

3897/4110 

Boğaziçi - İstanibul : Ru
melikavağı caddesi i'Jo. 42. 
Kasnn Kaptan. 
Erzincan : Sıvas - Erzu
rum hattı Erzincan inşa
at başmüdür muavinliğ· i 

ihekimi M. Lütfi Aiktüre. 
Gevaş : Ülya ma:hıallesi 

Şakir ve ar. 
Konya : Kuzkunkavak 
mahallesinde F. Zehr.a. 

Terfihinin teminine dair .. 
Harpte malı1l kaldığından maaş tah- 3410 numaralı kanun 
sisini istiyor. muc~bince M. M. Ve

kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Emniyet müdürlüğünce haksız yere 
tevkif edildiğinden şildyet ediyor. 

ladei memuriyeti veya telmüd maaşr

um derece üzerinden verilmesine dair 

Kaymakamdan şikayet ediyorlar. 

Müterakim maluliyet maaşlarmıli ve
rilmesi ile vazifeden mütevellid malu
liyetinin tanınması ve ona göre maaş 
tahsisine dair 

Dahiliye vekalttine 

M. ıvr. V ekaletin e. 

Dahiliyrı veldletine. 

Enciimendedir. 



Ka yi d 
No. 

3898/4111 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Sofya : Sofya Pof Bogo
mil No. 26!. MaJıınud. 

3899/4112 Nazilli : DaV'a vekili ıvı. 

Ali Özen. 
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Askıer olan çocuğuna mezuniyet veril-
mcsine dair. ' 

Muameleili 

3410 numaralı kanun 
m nciibince M. M. V e
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Müvekkillerinden hkEız olarak tarhe- Maliye vekaletine. 
dilen hayvan ver~gisi cezası hakıkında 

Maliye V. vekil müracaatlarm cevaJb 
verilmesine dair. 

3900/4114 Büııyan: Dervişağa ma- Hükümet konağı inşasına dair dilek- Dahiliye vekaletine. 
hallesinden Şükrü Üçok lerinin nazarr it.iıbare alınmasına dair. 
ve ar. 

3901/4115 Balıkesir: Hapishanede 
JY.L Yörük. 

3902/4116 Diyarbakıır postane kar
şıısında Şernin yazılhanesi 

elile Saadettİn İlihan. 
3903/4117 Bulgaristan: Varna kasa-

basından Şeynıovo so. 
Saul Siment:Jo. 

7 - I - 1938 tarih ve 3776 No. lı ar- Encümendedir. 
zuhaline ektir. 
İadei memuriyet edinceye kadar işle- Dahiliye vekaletine. 
yen ve işiiyecek maaşlarnun verilme-
sine dair. 
Vatandaşlık hakkının iadesine dair Encüı:ıren1edir. 

3904/4118 . Acıpayarn: Haliloğlu Ya- 2330 numaralr kanundan istifade et- Encümendedir. 
zn·lr cezaevinde H. Hüse- tiklerinden para cezalarının da kaldı-
yin ve ar. rılması ve takilbat yapılmaıınası dile-

ğine dair. 
3905/4119 Çankırı : Şabanözü nalıi- Malfuiyet ınaa~mrn çabuk bağlanma- M. M. VekaJetine. 

yesinin Eregez . köyün- sına dair. 

den Hasanoğlu malul İb-
rahim. 

3906/ 4120 Ankara : Aslanhane ma. 
Şane S. No. 3 ıvı. Hilmi 
Özder. 

_.- ··- - - . -~- - --- -

3907/ 4121 İ tanbul : Sultan Ahmed 
akilbend mahallesi Kü

çük Ayasofya caddesi No. 
26 H. Elinegüven. 

Telmüd ınaaşrnın barem 
göre tashihi hakkında. 

kanununa 3-110 numaralı kanun 
lllJU.Ci'ıince ıvı. M. V eka
kaJetine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
İstanbul birinci '!'icaret mahkemesinin Encümendedir. 
937/ 147 No. dosyasmda ternlikten mü-
tevellid şahsına yapılan muhakenıe-

nin doğru olmadığından hukukunun 

vikayesi dileğine dair. 

3908/ 4122 Taşköprü - Kastamonu Ziraat bankasınca ikramiye verilme- Encümendedir. 

Musalle mahallesinde I0i- sine dair. 

çükoğullarından Asnu 

Küçük. 
3909/ 4123 Milas : Osmanoğlu a- 6 - I - 1938 ta'rih ve 3976 numaralı Encüınendedir. 

zım Yurdsev. 
3910/4124 Çanları - Mudunköyü : 

İstiklal harbi malullerin
den Bacağıkırrkoğullarrn

dan İsmail. 

arzuhaline cevab istiyor. 
Malüliyet maaşı tahsisi için karar itti
hazile mağduriyetten vikayesine dair. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. V e
ldletine devredilıni?tir 

29 - VI - 1938. 



Ka yi d 
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3911/ 4125 Van : Yeniyurd gazetesi 
ve matbaa sahibi İhsan 

Yazman. 

3912/ 4126 Akbenli Bağazlıyan 

Muhtar Halim ve ar. 

3913/ 4127 Gevaş : Orta mahall esi 
Dervişoğlu Bekir ve ar. 
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1322 numaralı kanunun 8 nci viH\yet- Encümendedir. 
ler idaresi kanununun 122 maddelerile 
1490 sayılı kanunun sarih emirve hü-
kümlerinin tatbilana dair. 
Muhtar intihabmdaki yolsuz muame
leden şikayet. 

Kaymakamdan şikayet. 

C. H. P. Reisliğine. 

Dahiliye vekaletine. 

3914/ 4128 Niğde : Saralı mahallesi İnhisarlar U. M. ce 17 senelik hizme- Br.cümendedir. 
Eski r eji tütün kolcula- metine mulmbil ikramiye verilmesine 
rmdan Süleymanoğlu Ve- dair. 
li. 

3915/4129 Çankırı - Şabanözü : Gü- Maluliyet maaşnun biran evvel tahsi- M. lVI. V ekaleı;ine. 

merdiğin Abbasoğullarm - si ile t erfibinin teminine dair. 
dan barb malulü ö. Can. 

3916/ 4130 İzmir : Bahçeciler Il amn
da No. 12/ 8. İlya ! etit i 
Özonarat. Sabık avukat . 

3917/ 4131 Samsun : Ceza evinde 
Sinoblu Osmanoğlu K. 
Karagün. 

Avukatlık yapınasının temini dil eğim~ 

dair 
F.ncümendedir. 

Bakryei mür1deti eczaiye inin 
dair. 

affine Bn<'ümcndfldir. 

3918/ 4132 Adapazarı Küçük Osman Telmüd maaşının tezyidi dileğine dair. Encümendedir. 
sokağı No. 167. Emekli 
binbaşı A. Rıza l\'Iut. 

3919/ 4133 Antalya : Yüksekalan Telmüd maaşının tezyidi dileğine da- Encümcndedir. 
mahallesinde No. 3. Emek- ir. 
li komiser H . Tuna. 

3920/ 4134 Aydın : Tekin köyü, Ger- Topraksız olduklarmdan borçlanma Eııcümendedir. 

mencik nahiyesi M. Kar- kanununa tevfikan verilen tarialarma 
komaz ve ar. takdir edil en kıymetl er fahiş oldu-

3921/ 4135 Çankırı : Ohacrk köyü 
Ö. Bilgili Muhtar. 

3922/ 4136 Çanlurr : Ovacık köyü 
Ö. Bilgili Muhtar. 

3923/ 4137 Vezirköprü : Nurettin 
Uluçay. 

3924/4138 Antalya : İstanbullu Hü
seyinoğlu Baba Suna. 

ğundan tenzili veya aifine dair. 
1937 yılına aid sayım vergisi ikrami
yesinin verilmesine dair. 

Encümcndedir. 

1937 yılına aid sayrm vergisi ikrami- Encümendedir . 
yesinin verilmesine dair. 
Tarhedilen vergi cezasının aifine da- Ma liye vckaletine. 
ir. 
Temyiz mahkemesince tasdik edilen Encüıncndedir. 

kararda zühul olduğundan hukuku-
nun vikayesine dair. 

3925/4139 Jandarma Qkulu kuman- 30 - IV - 1937 tadh ve 3036 numara- Karara raptedilmiştir. 
dam Binbaşı K. Selçuk. lı arzulıaline cevab istiyor. 
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3926/4140 Ordu : M. Furtun 
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1929, 1930, 1931 senelerinde narnma M<:ıliye vekaletine. 
tarh ve tahakkuk edilib bir sebeble tah-
sil edilmeyen ve bilahare ibu sebebten 
vaııgeçilerek tahsiline teşebbüs olunan 
2718 lira kazanç vergisinden muaf tu-
tulmasına dair 

3927/4141 Bursa : Pınarbaşı ma- !stiklal harbindeki hizmetine mükafa- Encümendedir. 
hallesi Görenli sokak No. tan terfibinin teminine dair. 
16 A. Özaltr. Abdüsselam 
oğlu. 

3928/4142 Bolu, : Vilayet daimi en- Devlet hizmetinde geçen müddetin tev- i~ncümendedir. 

cümeni katiıbi N. Pempeci. siki hakkındaki dileğinin nazarı itiba-

3929/ 4143 Aydın : Germencik Köy
lü değirmeni saılübi M 
Rüştü Koman. 

3930/ 4144 Köyceğiz : Gülpınar ma
!l:ıallesinde N. İnal. 

3931/414'5 Trabzon : Ayafilbey ma
hallesi No. 114 H. Önem. 

re alınmasına dair. 
Muamele vergisi hakkındak; dil~~ inin 

nazarı itibare alınarak bir karar itti
J~azrna dair 
Tekaüd maaşının tezyidine dair 

3 - V - 1937 tarih ve 3050 numaralr 
arzuhalinin mevkii muameleye konul
masına dair 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

~ncümendedir. 

Harem derecesi ilıakkındaki dileğinin 

3932/3146 !stanbul: Üçüncü hukuk nazarı iübare alınmasına dair 
Karara raptedilmiştir. 

mahkemesi azası Sami 
Gerçek. 

3933/4147 Kur. Ö. Yüzbaşı Gn. ikur. 
5. Ş. de S. B. Ünal. 

3934/4148 Kayseri: Ömerşeyh ma
hallesinde !. Özikeçeci. 

3935/4149 !stanbul : Unikapanıın:dan 
süpürgeci ilıanmda. Şua

yib. 
3936/4150 Turhal : Turfuallıda m'll!

kim eski ibaş({av.uş M. Er
türk. 

3937/4153 Bulgaristan : Süleyman
oğlu Hüseyin. 

3938/4154 Ankara : Hamamönü İn
ci sokak No. 8 T. Cemil. 

Yüzbaşılık nasbrnrn tashihi haıkkmda. 3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 
Vazife başında malul kaldığından ter- Karara raptedilmiştir. 
fi.hinin teminine dair. 
Muhacir Ahmed haldunda kanuni ta- Adiiye velmletine. 
k~bat yapılmasına dair. 

Tekıaüd maaşı ,tahsisi veya ikramiye 3410 numaralı kanun 
verilmesine dair. mucibince M. M. Ve

kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Ana vatana bir an evvel göç etmele- Encümendedir. 
rinin teminine dair. 
Tekaüd maaşının harem kanununa ?.410 numaralı kanun 
göre verilmesini istiyor. mucib1nce M. M. Veka-

letine devredilmiştir. 
29 -VI - 1938: 

3939/4155 !stanbul : Cezaevinde bi- !adei muıhakemesi ve cezasının tahfi- Encümendedir. 
rinci koğuş Ş. A1kaya. fine dair. 
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3940/4156 Anıkara : Eski Kırşehir Tekaüd maaşının 125 lira asli maaş Hıfzcdilmiştir. 

mebusu Işıklar caddesi üzerinden verilmesine dair. 
A verlar sokak !. H akla 
apartımanı D. 2 S. Sağ-

tekin. 

3941/ 4157 Şam : Sühede Şalan ma- Nisbeti askeriyesinin katı hakkındaki 3410 numaralı kanun 
hallesi No. 96. N. Doğan. hükmün refine dair. mucibince M. M. Ve· 

kaletine devredilmiştiı· 

29 - VI - 1938. 
3942/4158 Ankara: İsmet İnönü ma

hallesi D irenler sokağı N o. 
16. C. Bingöl. 

3- XI- 1936 tarih ve 2214 No. arzu- Karara raptedilmiştir. 
haline ektir. 

3943/4159 Babaeski : Sv. Tuğ. K. V. 
Albay O. Nuri Sarol. 

Mesken tazminatı verilmesine dair. 3410 numaralı kanun 
nıucibince M. M. V e
kal etine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
3944/4160 Konya : Konya lisesi IV. Askerliğinin tahsilinin hitaınına ka- 3410 numaralı kanun 

E. D. No. 1042. R. Aytaç. dar teciline dair. mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1!)88. 
3945/4161 Edremid : Fabrikatör C. Köy kalkınması ve köy salmaları hak- Dahiliye vekaletine. 

Denizer. kındaki kanun layillasının müzakere
sinde dileğinin nazarı itibare alınma
sına dair. 

3946/4162 Yozgad : Yenicami müez- 15- XI- 1937 tarih ve 3648 numaralı Karara raptedilmiştir. 
zini H. Fehmi arzuhaline ektir. 

3947/ 4163 Adileevaz belediye reisli- Adilcevazın kaza olmasına dair. Encümendedir. 

ği. 

3948/4164 Buldan kaymakarnı Reşad Dahiliye V. ce bir maaş matlubunun Dahiliye vekaletine. 
Bayatlı. verilmesine dair. 

3949/4165 P. ve Atışokulu ağır ma- Nasbının tashihi hakkında 3410 numaralı kanun 
kinalı tüfek bölüğü A. B. muciıbince M. M. Ve-
Gökdeniz. kaletine devredilıniştir 

29- V1 -1938. 
3950/ 4166 3. Mü. A. Telli makinis- 1455 sayılı kanundan istifade etme- 3410 numaralı kanun 

ti Kamil Kalay. sine dair. mucibince M. M. V e
kal etine devredilıniştir 

29 -.VI- 1938. 
3951/4167 Muğla : Eski icra memu- Tekaüd maaşı tahsisine dair. Encümendedir. 

ru Baki Soydan. 
3952/ 4168 Torul : Çetikebir köyü Milli emlakten taksitle satın aldıkları Encümendedir. 

halkı naınına O. Aydın. arazi hakkındaki dileklerinin nazarı 

itibare alınmasına dair. 
• 3953/ 4169 Yenişehir Necatibey 3140 n umarada kayitli arzuhalinin ip- Hıfzedil.miştir. 

caddesi No. 18 F. Özıgö- talini istiyor. 
ren. 
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3954/4170 Beşiktaş - Istanbul : üz- Tekaüdlük haklundaki dileğinin naza- Encümendedir. 
hetiye caddesi No. 38 K. rı dikkate alınmasına dair. 
Kökseven. 

3955/4171 Afyon : Şühud nahiye
sine bağlı Y. Memed. 

3956/4172 Amasya : Pirincçi mahal
lesinde İ. Karan. 

3957/4173 Mardın: Ceza evinde mev
lmf N. Kayapmar. 

3958/4174 ıvr . nl. V. F en ve sanat 
U. 1\1.. Topçu şuıbesinde 

binbaşı K. Özsoy. 

4 - II - 1938 tarih ve 4097 numaralı Dahiliye vekilletine. 
arzuhaline eMir. 
Kazanç vergisi hakkındaki dileğinin 

nazarı itibare alınınasma dair. 
Mahkemesinin Mardinden ıbaşka bir 
yere nakline dair. 
Nasbmın tashilline dair. 

Enciiıncndedir. 

Encümcndedir. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. V e
kiiletine devredilmiştir 

29 -VI- 1938. 
3959/4175 Elazığ: Pul bayii Fcyzi Harbiye okulundan çıkarılan çocuğu- 3410 numaralı kanun 

Giirbiiz. nun okula alınmasına dair. muci:bince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
3960/4176 İstanbul : Şişli matbaacı 

Osmanbey sokak No. 1 
Emekli binbaşı A. Onat. 

2 - VI - 1937 tarih 'Ve 3230 numaralı 3410 numaralı kanııın 

istidasma zeyildir. muc~bince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29- VI- 1938. 
3961/4177 Balrkesir : memleket has- Hidcmatı vataniye tertibinden maaş Karara raptedilmiştir. 

tahanesinde taıhtı teda- bağlanmasım istiyor. 
vide ıbulunan il\'Lustafa 
Yürüık eşi lVIaıkbule Yii-
rük. 

3962/4179 Merzifon :Üçüncü muha
bere alayı sekizinci tabur 
/birinci bölükte asker Nu-
ri Akyar. 

3963/4180 Manisa : Eski milli am
lak müdürü T. Erdöl. 

Belediycce yıktmlmak istenilen evi- Encüıınendedir. 

nin yıktırılmamasma dair. 

Manisa milli emlaJ.r m.iidüriyetinde Karara raptedilmiştir. 

maaşla geçen ve sonradan ücrete çev
rilen memuriyet hizmetinin tekaüd 
muamelesinde nazara alınmadığma 

d~ ir. 
'3964/4181 Ballurköy : İncili caddesi Emrazı akliye hastanesi tarafından Encümendedir. 

No. 57 N. Sarsılmaz. hukuku tasarrufiyesine vaki müda-

3965/4182 İzmir : İkinci Sultaniye 
nezaket sokak No. 16 M. 
Hilmi. 

3966/4183 Nalhhan Nasuhpaşa 

malıallesinde Ş. Ergin. 
3967/4184 Kastamonu - Araç: Kür

reiıhadit köyünden M. 
Yolcu. 

·halenin menine dair. 
On sr·nelik maaşının defaten verilme- Enciimendedir. 
sini veya o nisbette emlak ve arazi 
i'Stiyor .. 
Eomlaki .milliyeye olan bakiye ibor.çlarr- Encümendedir. 
mn affine dair. 
İneğini çalan failin meydan:da olduğu Encümendedir. 
halde jandarma tarafından kanuni ·ta-
.kbbat yapılmadığına dair. 
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3968/4185 Ankiara : Altındağ ma. Vana kadar meccanen gitmelerinin Encümendedir. 
No. 891 Mecit Esin ve ar. teminine dair. 

3969/ 418-6 Rize : Asliye malı. eski Tekaüd maaşı: ta·h.sisine dair. Encümended.ir. 
başkilltrbi O. Zeki. 

3970/ 4187 İstanbul : İstanbul komu- Nasbımn düzeltilmesi hakkında. Karara raptedilmiştir. 
tanlığı adli hakimi N ec-
det Kutatgobilik. 

3971/4188 Yalova : Süleymanbey 
ma. Arahacı S. No. Sa
lim. 

7 - II - 1938 tarih ve 4103 numaralı 3410 numaralı kanım 

arzuhaline ektir. mucibince M. M. V e
kaletinı:ı devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
3972/4189 Ankara : Ziraat V. Hu- İstiklal madalyası verilmesine dair. Encüıınendedir. 

kuk müşıwirliğinde me
mur Saip Erlen. 

3973/ 4190 Çorum : 'Üğük köyü çi:ft- Bankaya olan borçlarından mütevellid İktısad vekaletine. 
çileri narnma Nuri Yal- müterakim :faizlerinin a:f:fi hakkında. 
vaç ve ar. 

3974/4191 hmir : Alsancak Tuz S. Yeni tekaüd kanunundan istifade et- Encümendedir. 
No. 20 H. Hüsnü Erüncü. mesini istiyor. 

3975/4192 Tercan : İskan katibi F. İhtilastan dolayı ödenmesi taleb olu- Encümendedir. 
Turan. 

3976/ 4193 Manisa : Yarhasanlar ma. 
Bekçi S. No. 45 Mustafa 
Niğde. 

3977/ 4194 Bakırköy : Bağlar başı, 

Rüzgarlı bahçe S. No. 8. 
M. Esad illusoy. 

3978/ 4195 Ankara : M. M. V. Hava 
müsteşarı Celal. 

nan paranın a:f:fine dair. 
Şurayi devlet mukarreratının tatbiki S. ve 1. M. Vekaletine. 
ve iskan dairesindeki evrakının tedki-
kini istiyor. 
Yeni t elmüd kanunundan isti:fadesi- Encümendedir. 
nin t eminine dair. 

M. M. V. Zat işlerince hakkında ya- 3410 numaralı kanun 
prlnuş haksızlıkların düzeltilmesi hak- muciıbince M. M. Ve
kında. kaletine devredilmişti:P 

29 - VI - 1938. 
3979/ 4196 Gürün : Horuç ma. de No. 1683 numaralı kanunun 71 nci madde- Encümendedir. 

9. Ö. Korkut. sinin te:fsirine dair. 
3980/ 4197 Fatsa - Sayacı : Göçebe Hukuku tasarrufiyesine Hazinece va- ~1aliye vekaletine. 

köyü muhtarr Bayram ki müdahalenin meni ile arazilerinin 
Bakşi ve ar. verilmesine dair. 

3981/ 4198 Kırklareli : 46 ncı tümen 8 -VI- 1937 tarih ve 3259 nurnaralı 3410 numaralı :kanun 
45 nci piyade alayı 6 ncı arzuhaline ektir. mucibince lVI. M. Ve-
B. kumandanı Önyüzbaşı kaletine devredilmiştir 
Cevad Çakamşrk. 29 - VI · 1938. 

3982/ 4199 Kurşunlu : C. H. P. Baş- Kamunlarının ilçe olmasını istiyorlar. Encümendedir. 

kam M. Ali Akın. 
3983/ 4200 Ankara : İnhisarlar hu- Tekaüdlük muameleleri hakkındaki EncümPndedir. 

kuk miişaviri Hamid ve dileklerinin nazarr itibare alınmasına 
ar. dair~ 
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3984/4201 Samsun : İş bankası me- Maliye vekaletince matlubunun veril- Hıfzedilmiştir. 
murlarından Vehib Şen- mesine dair. 
dön. 

3985/4202 Bursa : Askeri lisesi as
keri ders öğretmeni piya
de binbaşı Naiın Gürol. 

3986/4203 Kayseri : Kayseri bez fab
rikası beyazlatma ustaba
şı muavini Hüseyin Erol. 

3987/4204 Konya : Durak Fakı ma. 
No. 15. Sıddık Mumcu. 

3988/ 4205 Siird : IDku ma. de Baki 
Tekin. 

3989/ 4205 Antalya : Kılıçaslan ma
hallesi Tabakhane sokak 
No. 4 Mühendis Sabih 
Arıkan. 

Nasbrnm tashihi hakkında. Karara raptedilmiştir. 

Üzerine sürülen komünistlik lekesinin Dahiliye vekaletine. 
silinmesi ve takibata nihayet verilme-
si hakkında. 
Tekaüd maaşı tahsisine dair. Encümendedir. 

Memuriyete tayinini istiyor. Encümendedir. 

Yüksek mühendis ınektebinden me- Encümendedir. 
zun olduğundan afıa vekaletince 
diplomasının verilmesine dair. 

3990/4207 Havza : İmaret mahalle- Maliye vekaletindeki mali işleri hak- Adiiye velffiletine. 
sinde Kasım Demirhan kındaki şikayeti havi istidalarrnrn 
ve Ar. neticelendirilmesi hakkında. 

3991 / 4208 İstanbul : Kanıarcılar Türk tabiiyetine girmesine ve serbest Dahiliye vck31etine. 
Vatan otelinde K. Receb. iskana tabi tutulmasına dair. 

3992/4209 Karadeniz Ereğiisi : Es- Tasfiye kararrum refi haldundaki Encümendedir. 
ki mahkeme başkatibi Nu- Devlet ştirası kararrum tatbikrm is-
ri Taşdöğen. tiyor. 

3993/ 4210 Iıapseki Dava vekili 1683 saydı kanunun 26 ve 46 ncı Sehven geldiği için Ev
rak kalemine iade olun
du. 

ölü Ahmed Ali eşi Hik- maddelerinin tefsirine dair. 
met Eke. 

3994/ 4211 İstanbul : Ortaköy Bes- Maliıliyetinin vazife dolayrsile geldi- 3410 nuımaralı !kanun 
tenigar Ziya sokak N o. 8 
A. Enver Akm. 

3995/ 4212 İstanbul : Bakırköy İn-

ğinin tesbitine dair. mucibince M. lVI. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Ölü kocasrnrn ikramiyesinin kendile- Encümendedir. 

cirli caddesi No. 32 Naci- rine verilmesine ~air. 
ye Öken. 

3996/ 4213 İzmir : İstiklal mahalle- Teffiz muamelesi hakkındaki Devlet Encümendedir. 
si Saçmacıhamamr sokak 
No. 19 Kaniye Sakacrlar. 

3997/ 4214 İzmir : Karantinada No. 
160 Dr. Operatör İsmet. 

şurasrnca verilen red kararına itiraz 
ediyor. 
l\'Ialuletı tekaüdlüğünün icrasına dair. 3410 nurmaralı kanun 

mucibince M. M. V e
kal etine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
3998/ 4215 Nevşehir Sığırpazarı Hacı Feyzullah camiinin açılınasma Vakıflar U. Mü. 

Kapıcıbaşı mahallesi Ça- dair. 
vuşoğlu Memed ve Ar. 
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3999/ 4216 İstanbul : Fatih Kıztaşı 2712 ve 3255 sayılı kanunlardan is
Binaemini sokak No. 14 tifadesinin teminine dair. 
Nedim Binbaş. 

4000/ 4217 Erdek : Yalı Mekteb so- İadei memuriyeti dileğine dair. 
kak No. 7 Felımi Atulc 

4001/ 4218 İstanbul : Galata : Neca- Tekaüdlüğünün İcrasım istiyor. 
tibey caddesi Demirbağ-
han kat 2 No. 10 A'bidin 
.Akmcr. (Kömür kollek-
ıtif şirketi elile). 

4002/4219 Mudanya : Vakıflar me
muru. H . .A.vni Sayın. 

4003/4220 kıkara : M;. M. V. ıSınıf 

3. muamele memuru Mem
duh Gelensun. 

Hizmet müddetinin dileği veçhile tev
sikine dair 
Bir derece terfiinin teminine dair 

Muamelesi 

3410 nurmaralı kanun 
muciıbince M. M. Ve .. 
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 

M. M. V ekaJetine. 

l\1. l\1. v ekaletine. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

4004/4221 Gelenibe - Karaağaç : .A.. 
Hilmi Güralp. 

Hazinece matlubunun verilmesini is- Maliye vekaletine. 
tiyor. 

4005/4222 Üsküdar : Alemdar kö

4006/4223 

4007/4224 

4008/4225 

yünden Asım Öztürk. 
Üsküdar : Hayrettin ça
vuş mahallesi Pırnal so-
kakNo. 16 Etem P ehlivan. 
Üsküdar Hakimiyeti mil
liye gazetesi No. 156. 
Kadri Kançal ve ar. 
lAmkara : Harbiye dairesi 
nakliye deposu muamele 
memuru Rifaıt Turan. 

4009/ 4226 Boğaziryan : N. Ülgen ve 
ar. 

4010/ 4227 Biğa: Harndi bey ma:hal
lesinde Emekli binbaşı 

Refik. 

4011/ 4228 Ceyhan : Eski malmüdü-

İskanma tahsis edilen evin elinden Maliye vekaletine. 
almmamasma dair 
Emlak ve arazi verilmesine dair Encümendedir. 

Bina vergileri hakkındaki dileklerinin Encümendedir. 
nazarr itibare alınmasına dair 

13 - XII - 1937 tarih ve 3825 No. ar- Karara raptedilmiştir. 

zuhaline ektir. 

Bağazlıyan ilçesinin Kayseriye bağ
lanmasım istiyorlar. 
3·255 numaralı kanundan istifadesinin 
teminine dair. 

29 - III - 1937 tarih ve 2830 numaralı 

B. T. Da. V. W - III -
1938 
3410 numaralı kanun 
muciibince M. M. Ve
k~letinı~ devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Karara raptedilmiştir. 

rü Tahsin Yaman. arzuhaline ektir. 
4012/4229 İstanbul - Anadolukavak: MalUl olduğundan derece üzerinden 3410 nı:ınıaralr kanun 

Mirsa:h mahallesi Cafer- maaş tahsisine dair. 
ibaıba sokak No. 4 Zihni 
Erderen. 

4013/ 4230 Çanakkale 
Cemil .A.krncı. 

Defterdar DiNarn muhasebatça zimmet olarak çı
karılan meblağın tahsil edilmiyerek 
affine dair. 

mucibince M. M. Ve
kaletine devred ilmi~ tir 
29- VI- 1938. 
Encümendedir. 

4014/4231 Beyoğlu - İstanbul : K'al
yoncu kulluğu N ar sokak 
N o. 6 Aleksi Birindak. 

Milli hudud haricine çıkarıimamasma Dahiliye vekaletine. 
' dair. 



Kayid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasasx 

4015/4232 İstanbul : Koca Mustafa- !kramiyesinin verilmesi hakkında. 
paşa şirlağan sokak No. 
5 A. Oğuz. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

4016/4233 Dinar : Telıgraf il1at bek- Tekaüd maa.~r tahsisine dair. Encümendedir. 
çisi O. Kahreman. 

4017/4234 Beşiktaş - İstanbul : Va- Kolej haklundaki üç maddelik ihbara- Maarif vekaletine. 
lide çeşmesi Spor cadde- tının nazarı dikkate alınmasına dair. 
si No. 167. Etem Aral. 

4018/42·35 Ünye : Çamalanköyü aha- Arazilerine takdir edilen kıyınet fahiş Maliy~ vekaletine. 
lisi narnma H. Öztürk ve olduğundan haddi layıkına tenziline 
ar. dair. 

4019/ 4236 Ankara : Gazi lisesi dahi- 9- VI- 1937 tarih ve 3268 numaralı Karara raptedilmiştir. 

liye şefi H. Kurd. arzuhaline ektir. 
4020/ 4237 İzmir : Tepecik, zeytinli Teffiz muamelesinin yapılmasına da- S. ve !. M. Vekaletine. 

mahallesi N o. 2. Sokak ir. 
No. 8. H. Aker. 

4021/4238 İzmir : Tepecik, Zeytinli ).Teffiz muamelesinin yapılması hak- S. ve İ. M. Vekaletine. 
mahallesi N o. 8. sokak kın da. 
No. 8. Hasan Aker. 

4022/ 4239 Ankara : Yenişehir Ata- Arzuhal encümeninin hakkında ver
türk caddesi Ercan apar- miş olduğu 1026 No. lr karardaki 
tırnan No. ll. B. Fikri. (her hangi bir başka meslekte) ki iba

renin tashihini istiyor. 
4023/ 4240 Beyşehir : Eski jandarma Tekaüd maaşı tahsisine dair. 

başçavuşu A. Oğuz. 

Karara raptedilmiştir. 

3410 n'lrmaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
4024/4241 Nevşehir : Camiiatİk ma- 25- XII- 1936 tarih ve 2439 numara- Encümendedir. 

hallesi Kapıcıoğlu sokak lı arzuhaline ektir. 
No. 19. M. Ertürk. 

4025/ 4242 Siird : Çarşı mahallesin- 'l'ekaüd maaşınrn tezyidine dair. 
de mukim Z. Erdoğdu. 

4026/ 4243 Zonguldak : Ticaret ve Memuriyete tayinini istiyor. 
sanayi odası esnaf cemi-
yetleri katibi Y. Okan. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

4027/ 4244 Erzincan : Refahiye ilçe- Mübadele suretile Yunanİstana giden Maliye veıki'tletine. 

4028/ 4245 

sinde mukim E . Işık. Rumlardan eşhas zimmetinden alacağı 
olan mebaliğin Hazinece verilmesine 
dair. 
Askere alınınıyarak sınıfı ilıtiyata 3410 Durnaralı ıkıanun 

·naklini istiyor. mucibince M. lVI. Ve· 
Edirne : Hacısarraf ma
hallesi No. 461. S. Beşkar

deş. kaletine devredilmiştir 

29- VI- 1938. 
4029/4246 Adana : Döşeme mahal- M. Vekaletince maJtluibull!un verilme- Maliye vekıaletine. 

lesinde Emekli ibinbaşı sine dair. 
H. ıBehçet Yıldırrm. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
i&im ve adre.ııi 

4030/4247 Balya: Enverpaşa ma
hallesi Halil. 

4031/4248 Bayazıt - İstanıbul : V ez
neciler B. Reşid paşa cad
desi No. 33 Kazım Soyak. 

4032/4249 İstaı::ırhul: Halıkah ziraat 
mektebi sabrk sermaye 
nıesul mulıasibi A. Tokad. 

393-

Arzuhal hulasas1 Muamelesi 

Gö~men sriatile nakledildikleri Bal- Encünıendedir. 

yadan ıbaşka bir yere naldedi1melerine 
dair. 

İlllhisarlar idaresince tekrar ıvazifeye Encümendedir. 
alrnmaısma dair. 

Barem kanununa idıhalini istiyor. Encümendedir. 

4033/4250 İstanbul : Şehremini U- Vazife başmda malUl kaldığından ma- Encümendedir. 
zunyusud' maıhallesi Evli- lUliyet maaşı tahsisine dair. 
ya Ata sQikıak No. 17 Ra-
sim. 

4034/ 4251 Ankaro: Erkanı harbiye Malul olduğundan derece üzerinden Encümendedir. 
Şifre ınıemurluğundan telmüd maaşı tahsisine dair. 
mütekaid C. Unm. 

4035/4252 Kadı:köy: Hasanpaşa ma- Tekaüd maaşının derece üzerinden Karara raptedilmiştir. 
hallesi Nazifbey sokaık veri1mooini istiyor. 
No. 48 Baki KurlwğlUı. 

4036/4253 Muş : Malazgirt eski Telmüd maaşı ıbağlanmasma veya aıvu
müddeiumumisi iM. Ça- katlık yapmasına müsaıade edilmesi 
kır. veyaıhud yirmi senelik maaşmdan ke-

E ncümen d edir. 

silen tevkifatm verilmesi hakkında. 
4037/ 4254 Bitlis : Muhabere eski P. T. T. U. M. ce memuriyete tayinini Encümendedir. 

4038/425{) 
memuru M. Barutcu. 
İzmir : Şiriı::ı<Jğlu konak 

iı.tiyor. 

10 - XII - 1937 tariih ve 3792 No. ar-
Mollazade han Kamil Su- zuhaline ektir. 
ray yazıhanesi A. Şefilc 

Encümendedir. 

4039/4257 İstanıbul : K<Jska Eımekli Barem ıkanunundan istifade etmesine 3410 numaralı kanun 
deniz yüzbaşısı F. Turgay. dair mucibince M. M. Ve-

kaletinP. devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
4040;4258 Ankara : Erzurum ma- Tekaüd maaşma zam yapılması hak

hallesi saygı sokak No. 5. ıkında 

3410 numaralı ıkanun 

mucibince M. M. Ve
ldletine devredilmiştir H, . .Aıdalı. 

4041/4259 Arıkara : İsmet Pş. Ma. 
Reşid Pş. sokak N o . . 9 
!. Etam Akşit. 

4042/4260 Kastamonu : Orman ko
ruma I. A . 3. Tb. 9 BL 
K. yüzbaşı M. Ş. Kızılöz. 

4043/ 4261 

4044/ 4262 

İstanbul : Bakırköy No. 
106 .A:. Vefik HatboyU:. 
İzmir : Alsancak Yenigün 
sokak No. 23 A. Topal. 

29 -VI - 1938. 
Tekaüd maaşma zam yapılması hak- lVIaliye vekaJetine. 
kın da. 

Nasbrnın düzeltilmesi hakkında. Ş410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Askerlik vaziyetinin düzelt:ilınesine M. M. Ve'kaletine. 
dair 
ll - VI - 193'7 tarih ve 3280 No. ar- Dahiliye vekal etıne. 

zuhaline ektir. 



Ka yi d 
No. 

4045/4263 

4046/4264 

4047/4265 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Srvas : Paşabey malıalle
sinde N efise. 
İstanbul : Aksaray Yeşil
tulumba sokak No. 28 H . 
Akdoğan. 

Beşiktaş - İstanbul : Ab
basağa malıallesi Kuyucu 
sokak K. Altınay. 

4048/4266 Giresun : Hacı Hüseyin 
malıallesinde Canıcı Şaki

rin evinde E. Ekren. 

4049/42·67 Cerrahpaşa - İstanbul 
Kürkcübaşı malıallesi Su
lubostan sokağı No. 24 

4050/4268 

4051/4269 

4052/4270 

.B. Sakarya. 
Eskişehir : Hükumet cad
desi No. 81 O. L. Zainı. 

Üsküdar : Pazarbaş.ı: ma
hallesinde Mantar soka-• 
ğında No. 9 M. A. Kurun. 
Akara : İstiklal otelinde 

394-

Arzuhal bulasası 

Ölü oğlunun ikramiyesinin verilmesi
ne dair. 
Harb malfıllerine malısus kanui1a bağ
lı enıraz cetvelinin değişikliğinden 

malfıliyet derecesinin nazarı itibare 
alınarak terfibini istiyor. 

Terfih zamınının vergilerden muafi
yetine dair. 

Muamelesi 

M. M. V ekaletine. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. ıvı. Ve· 
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 

Encünıendedir. 

Sicillen tekaüde sevki lıaklundaki ka- 3410 numaralı kanun 
rara itiraz ediyor. muciıbince M. M. Ve

kaletinP devredilmiştir 
29 - VI - 1938. 

Haksız olarak vazifeden çıkarılmak 3410 nuımaralı kanun 
suretile nıağdur edildiğine dair. mucibince M. M. Ve-

Her hanği bir suretle terfibinin temi
nine dair. 
Yeni tekaüd kanunundan istifadesi
nin teminine dair. 

Malfı.l olduğundan tekaüd maaşının 

kaletine devredilmiştir 

29 -VI- 1938. 
Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encürmendedir. 
Keskinli Gevar nıalnıü- ona göre tahsisini istiyor. 
dürlüğünden nıütekaid 

Tevfik. 
4053/4271 Ankara : Karataş köyün

den !. Bulut. 

4054/ 4272 Ankara :Vakıflar U. Mü. 
evrak nıümeyyizi M. Ba
ki ve ar. 

4055/ 4273 Ankara : Aktaş mahalle
sinde No. 35. Ayşe Buda. 

4056/ 4274 Zile : Alikadı mahallesi 
A. Pamuk. 

4057/4275 İstanbu.l : Denizyolları 
makine nıuamelat amiri 
E. Sencer. 

4058/4276 Genç : Drahini kasabasm
dan mülga Genç vilayeti 
jandarma kıtası ınülhakı 

M. Erden. 

Vakti zamanmda şubeye müracaat et- 3410 numaralı kanuı1 
mediğinden istenilen iki yüz lira ceza- mucibinc~: M. M. Ve-
mn alırımamasma dair. 

Ziraat bankasma olan borcunun sure
ti tesviyesi haklanda. 

Düşman tarafından yıkılan 

kıyınetine göre iskammn 
dair. 

evinin 
teminine 

Telmüd maaşının tezyidine dair. 

Esarette bulunduğu müddetin fili hiz
metine ilavesine dair. 

kaletine devrediliniştir 

29 - VI - 1938. 
Encümendedir. 

S. ve İ M. V ekaletine. 

ıvı. M. V eka1etine. 

Encümendedir. 

2071 numaralı kanundan istifadesinin 3410 numaralı kanun 
temini ile ikı'amiye verilmesine dair. mucihince M. M. Ve

kaJetine devredilmiştir 

29- Vl- 1938. 

4059/ 4277 Babaeski : Ceza evinde Mahkfımiyet evrakının tedkiki ile mev- Encüıne:ndedir. 
mahkUm M. K. Tucioğlu. kufiyetinin kafi görülmesini istiyor. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

395-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

4060/4278 Ankara: Anafartalar cad- On beş senelik hizmetine mulmbil Encümendedir. 
desi No. 128 Bay Atıf ya- kanuni tazminatınm verilmesini ve-
nmda. B. Kesem. yahud bir vazifeye alınmasım istiyor. 

4061/4279 Konya : Gazi Alemşah MahkUm olduğu cezamn affi ile refi- Adiiye encümenine. 
mahallesi F ahrettin Pş . ne dair. 
Cd. N o. 4. Emekli binba-
şı Ş. Aytuğ. 

4062/4280 Ankara : Genel kurmay Mahkfuniyet cezasının affine dair. 
nakliye takım komutam 
S. Turgul. 

Encümendedir. · 

4063/4281 İzmit : 31 nci piyade ala- 3128 numaralı kanundan istifadesi- 3410 numaralı kanıın 

yı 6 ncı sımf hesab me- nin t eminine dair. 
muru İ. Hakkı Batur. 

4064/4282 Geyve :Ceza evinde malı- Mahkfuniyet cezasının affine dair. 
kfun avukat S. Akyol. 

mucibince M. M. V e
kaJetine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Adliyc vekaletine. 

4065/4283 Kemaliye: Eski ıınalmü- Tasfiye kararının kaldırılması ilıruk- Encümendedir. 
ıdürü Gençağa ıınalıalle- landa. 
sinde H. Hotar. 

4066/4285 İstanbul: M. J\1. V. Le- 1076 sayılı kanun'll!n 29 ncu :maddesi 3410 nuımaralı kan,:ı.n 

vazım iş dairesi No. 2 di- mucibince :ihtiyat sUlbay olarak ordu- mucibince M. J\1. Ve-
kim evinde Saraçbaşı C. da istihdamına dair. kaletine devrediliniştir 

H ergüner. 29 - VI - 1938. 
4067/4286 Devrek : Emekli ıasteğ- Telmüd maaşı tahsisi dileğine dair. 3410 numaralı kanun 

men Y. Ziya Umur. mueibince 1\f. 1\f. Ve-

4068/4287 İstanbul - Büyükdere : A
oun Kalıikaftıa çiçek sokak 
No. 9 Kadriye ve Şükrü
ye. 

4069/4288 Edirne: Talatpaşa ımahal

lesinde Ö. Güvener. 

ldUetine devredilıniştir 

29 -VI- 1938. 
Terfilllerinin temini için yardım edil- Encümendedir. 
mesini istiyorlar. 

Tütün ikramiyesi verilmesine dair. 3410 numaralı kannn 
mueibince 1\f. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 -VI- 1938. 
4070/4289 İstanıbul : Erneidi topçu Tekrar vazifeye alınmasına dair. 3410 numaralı kanun 

yaııbayı Askerlik Ş . No. mucibince M. M. Ve-
19 Sl. Oh. Teftiş ikomis- kaletine devredilmiştir 
yon ılıaşkanlığı elile Dos- 29 - VI - 19J8. 
ya No. 325/8 B. Erfice. 

4071/4290 Çorum: Uç maıhallesin- On senelik maaş tutarının tekrar Encümendedir. 
den Fatma. ver ilmesine dair. 

4072/4291 İzmir: Kültür dairesi me- 1683 numaralı kanunıun 66 ncı mad- Encümendedir. 
murları İ. Hakkı Küı~k- desinin tadiline dair. 
çü ve arkadaşları. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

4073/ 4292 Düzce : Eczacı Sabri Eli- Terfilıinin teminine dair. 
le Hidayet Kızıldağ . 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. V eka
letine devredilmiştir. 
29 - VI - 1938. 

-±07-±/ 4293 

4075/ -±294 

4076/ 4295 

4077/ 4296 

Çanakkale : 26. P. Dg. 
A. 5. Bl. K. önyüzbaşı 

Yusuf Tuncay. 

Erzincan : Jandarma bö
lük komutanlığından mü-
tekaid yüzbaşı Şükrü 

Küti.ikbaşr. 

Manisa : Şehidler cad
desinde o. 44 barakada 
Fa tma. 
Seyhan : Osmaniye orta 
okul sınıf 2 No. 167 Ze
ki Herker. 

4078/ 4297 !zmit : Un işleril e meş
gul Bahaettin Kefceli. 

4079/ 4298 Kütahya : Devlet demir
yolları Kütahya hattın

da Dr. !. Etem Anlağan. 

4080/ 429() An!mra : Atıfbey mahal
lesi odacı Şükrü evinde 
Abdülkeriın Zırhlı . 

-±081/ 4300 Ankara : M. M. Vekale
ti harb dairesi VIII. Ş . 

Topçu binbaşı Abdullah 
'l'og·ar. 

4082/ 4301 !stanbul : Maçka Emlak 
caddesi Aysel apartıma

nı emekli tayyareci yüz
başı Nuri Kızılkanat. 

4083/ 4302 Diyarbalur : Orman me
saha memuru Lut:fi Gir-
gen. 

4084/ 4303 Çumra : Firahmetli ma-
hallesinden Numan. 

Nashınrn düzeltilmesini istiyor. 

'l'erfihinin teminine dair. 

Oğlunun hukuku memnuasının iade
si ile memuriyete alınmasım istiyor. 

Haruniye mahallesine şimendiler du
rağı yapılması hakkında. 

3410 numaralı kanun 
muc~bince M. M. V e
l etine devredilmiştir. 

29 - VI - 1938. 
3410 numaralı kanun 
mıuıcibinee M . M. V e
kaletinr devredilrmştir 

29 - VI - 1938. 
Encümendedir. 

Nafıa vekaletine. 

! zmit valisi Kemalin suiistimalinden Dahiliye vekaletine. 
şikayet ediyor. 
900 numaralı kanunun 1 nci maddesi 3410 numaralı kanun 
hilafına Maliye vekaletinin meslek ınnıcibinee M. M. Ve
salıiblerinin telmüd maaşr verilıneme- k5letinP devrPdi.ımiştir 

sinden 989 numaralı karar tesirine 29 -VI- 1938. 
rağmen telmüd maaşının verilmedi-
ğinden şikayet ediyor. 
Hideınatı vataniye t ertibinden maaş Enci.imendedir. 
tahsisi dileğine dair. 

Nasbrnrn tashihi hakkında. 3410 m1maralı kanun 
mucilbince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Malüliyetinin tasdila hakkında. 3410 nılmaralr kanun 

mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 
Açıkta kaldığı müddete aid maaşlarr- Encümendedir. 
mn verilmesine dair. 

Hazineye bor<ılu olduğundan satışa Encümendedir. 
çıkarı l an değirm enine takdir edilen 
az kıyınetten ötürü mutazarrır oldu-
ğuna dair. 

4085/ 4304 !zmir : .Bornuvada Suba- !skan hakkındaki dileğinin nazarr Encümıendedir. 

şr sokağında N<>. 71. Sa- iübare alınmasına dair. 
lih Canfes. 



397-
Kayid Arzuhal sahibinin 
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4086/ 4305 Kütahya : .A!.zim çini ima- Muamele vergisinden istisna edilme- EncÜimendedir. 
lathanesi sahibi Memed sine dair 
Çini. 

4087/ 4306 Fevzi Pş. caddesi Özars
lan apartımanı kat 2 Fat
ma nezdinde mahreç yok
·tur. Nebahat Sungur İr
fan. 

4088/4307 Üsküdar - Kısıklr: Alem
dar köyü muhtarı :M'usıta
fa Özen ve ar. 

4089/4311 Ankara : Hamamönü ök
süzce sokak N o. 13/15 
N ecmi Türkmen. 

4090/ 4312 Ünye : İmamoğlu .Aihmed 
eşi Yılmazlar mahallesi 
Fa tma. 

4091/4313 Adapazarı : Tığcılar ma
hallesinde İlyas Hızlı 

4092/4314 Gelibolu : Bayramiçin 
Bahatırlı köyü emekli öğ
retmeni Kocahamza ma -
hallesinde İbrahim Gür. 

4093/4315 Ankara : Jandarma ge
nel komutanları dördün-
cü şube mülhakı altıncı 

sınıf muamele memuru 
Mahmud Soybay. 

4094/4316 İstanbul : Fatih F evzipa
şa caddesi No. 147 evde 
Müstahkem mevki 6 ncı 
topçu alayı ayniyat mu-
hasibi levazım teğmen 

Seyfettin Olcayto. 

M. M. Vekaleti tarafından haksız mu- 3410 numaralı kanun 
ameleye maruz kaldığı hakkında mucibince M. M. Ve

kaletine dcvredilmişti;-
29 - VI - 1938. 

İskan suretile Asım Öztürke verilip Encümendedir. 
istirdad edilen ev hakkında yapılan 

gayrikanuni muamelenin · düzeltilme-
sine dair 

Memuriyete tayinine dair Karara raptedilmiştir. 

Rarb malfılü kocasrndan öldüğü tarih- Encümendedir. 
ten itibaren kendisine ve çocuğuna 
maaş bağlanmasrnı istiyor. 
'l'apu ve kadastro umum Mii. 7 nci Ma.liye vekaletine. 
maddesine muhalifihar eket etmesi yü-
zünden zayi olan hulruklarnnn tashi-
hi dileğine dair 
Tekaüd maaşı tahsisine dair Encümendedir. 

Terfihinin temini dileğine dair. 3410 numaralı kanun 
muci.ıbince M. M. V e
kaletine devredilmiştiı 

29 - VI - 1938. 

Hakkında verilen idari tard kararı- Karara raptedilmiştir. 
nın refiııe dair. 

4095/ 4317 Ankara : M. M. V. Ordu Nasbrnın tashihi dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 

dairesi şube üçte Kurmay 
yaı,bay Hüseyin Sepen. 

4096/ 4318 Bursa : Bursa belediye Mallüiyet d erecesi üzerinden maaş 3410 numaralı kanun 
başkanı Neşet Kiper. tahsisi dileğine dair. mucibince M. M. V e

ldletine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. · 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesı 

4097/4320 İstanbul : Fincancılar o. 2458 sayılı kanunun muvakkaıt madde- Maliye vekaletine. 
39 Manifatura tüccarı İb- leri iJ:ıilafma olarak yapılan muamele-
rahim zade biraderler. nin düzeltilmesi ve mağdur edilme-

mesine dair. 
4098/4321 Elazığ : Yukarı mezrede Ziraat bankasına olan taksit borçla- Encümendedir. 

zürra narnma İsmail ve rı hakkındaki dileklerinin nazarı iti-
ar. bare alınınasma dair. 

4099/4322 Kırıkkale : Yollama he- 992 numaralı karara tevfikan istifası 3410 numaralı ikanun 
sab memuru Tevfik Ak- hükümsüz addedilmiş olduğundan em- - mucibince M. M. Ve
man. sali misilü sınıfı aslisine muvazzafen kaletine devredilmiştir 

nakline dair. 29- VI- 1938. 
4100/ 4323 Kayseri : Katırcılar çar- Sahte •terhis vesikası alan Memed hak- M:. M. V~kaletine. 

şısmda bakkal Memed ya- -lunda kanuni takibat yapılmasma dair. 
nında Vahrub Gümüş. 

4101/4324 Vezirköprü : Bayraktar 
ve aıikaıda~?l,arı Kalayer 
Galib. 

4102/ 4326 İstanbul : Rumelikava
ğmda Rumeli caddesinde 

o. 42 Kasım Kaptan. 
4103/4327 Saıvur : Kurtuluş mahal

lesinde a:hşab tüccarı E -
min Kavak. 

Milli emlake olan taksit borçları hak- Encümendedir. 
lundaıki dileklerinin nazarı itiıbare 

almma<;ma dair. 
7 - !I - 1938 tariılı ve 4107 nınınıaralı Dahiliye vekaletine. 
arzuılıaline ektir. 

24 - IV - 1937 tari·h ve 2989 mımaralı Ziraat vekaletine. 
arzuhale ektir. 

4104/4328 İznik : Beyler maıhalle- Aşar :::immetinin affine dair. Encümendedir. 
sinde Hasan Ergün. 

4105/ 4329 İstanbul - Unkapanı: H a- Vazife Ib aşında malUl kaldığından rter- M. M. V ekaletine. 
cıkadın caddesi No. 26 ü hinin teminine dair. 
Aıdnan Uyıanık. 

4106/4330 İstanbul: Ruımelihisar Ya- M. M. V clraletince bir aylık maaş mat- Encümendedir. 
lı ıboyu No. 39 M. Seyyar lubunun verilmesine dair 
Altolga. 

4107 j 4331 Salihli: Mi tatpaşa maıhal- Aıhmed N al'jıni tarafından yapılan mü- Encümendedir. 
lesinde ölü Mustafa kızı tegallibelikten muıtazarrır olduklarm-
Atıfet ve arkadaşları. dan dolayı şildyet . 

4108/ 4332 Ankara - Kalecik: Kmrk Sayım kaçağı olaraık tarhedilen ceza- Maliye vekaletine. 
köyünden Ömer Dinç ve yı nakdinin gayri kanuni olduğundan 
arkadaşl arı. vaki müracaatlarının iki huıçuk sene-

4109/ 4333 Eonya : Gazialemşah ma. 
Fahrettin pş. cad. I o. 4 
Şükrü Aytuğ. 

4110/ 4334 Afyon- Antalya: Çiğilte

pe istasyonunda Ş. 72 ki
sım 722 Ta. 7222 arn ele
sinden Mustafa Yıldız. 

den beri müsbet bir cevaıb verilmedi-
ğinden şikayet. 

18 - III - 1938 tarih ve 4279 numara- Adliya Encüm-eni R. 
lı arzuhaline ektir. 

Tahsildar ·:e köy muhtarrıun usulsüz Encümendedir. 
yaptığı hacizden dolayı haklarmda 
kanuni takib:ıt yapılmasına dair. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

4111/4335 Hadim : Cuna köyü hal
:kı narnma Ömer Çiftçi 
ve İbrahim Yavw:. 

4112/4336 Urfa: Ceza evinde mah
kUm Nuri ve Mustafa. 

4113/4337 Beşiktaş - !stanbul : Se
rencebey yokuşu No. 10 
da Sadiye Öztetik. 

4114/4338 Ankara : Balkat köyün
de eski muhafız Ziya Ta
ğay. 

4115/4339 Suadiye - İstanbul : Ca
mi S. komisyoncu Meh
med evinde ölü Cemal eşi 
Emine Servet Gülgün. 

4116/4340 Adapazarı : Dramalı bak
kal Muharrem Özdur ve 
ar. 

4117/ 4341 Konya : Lise talebesin
den Reşad Aykaç. 

4118/4342 Bursa : Aksu köyünden 
Halil Aksoylu. 

4119; 4343 İstanbul : Üsküdar Sul
tantepe Hacı Hesna lıa
tun mahallesi Türbe so
Imk N o. 26 emekli yarbay 
Hilmi Ertekin. 

4120/ 4344 İzmir : Balçuva köyü ih
tiyar heyeti Osman Te
kin. 

4121/ 4345 Ankara : Jandarma ge
nel komutanlığı askeri 
adli hakimi Hult1si Al
pan. 

4122/ 4346 İstanbul : 6. P. A. 7. Bl. 
Teğmen Fırat Akyol. 

4123/ 4347 İstanbul : Üçüncü hukuk 
azasr Semi Gerçek. 

4124/ 4348 Hopa : Dereiçi köyün
den Kadir Lokmacıoğlu. 

399-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Tahriri arazi komisyonu tarafından E :ıcümcndedir. 

emlak ve arazilerine takdir edilen 
layınet fahiş olduğundan tenzili dile-
ğine dair. 
lVIahkfımiyetlerinin aifine dair. Enciimencledir. 

Kesilen yiiz kuruş maaşının iadeten Eucümendedir. 
tahsisine dair. 

Açıkta kaldrğr müddete aid ınaaşları- Ziraat vekaletine. 
nın verilmesine ıve memuriyete tayi-
nine dair. 
Ölü kocasının müsta:hak olduğu ikra- Enciimendedir. 
ınİyesinin maaşmdan kesilmemesini 
istiyor. 

Milli emlakten taksitle satın aldrkla- Enciimendedir. 
rı gayrimenkuller haklundaki dilekle-
rinin nazarı itibare alınmasına dair. 
28- II_ 1938 tarih ve 4160 numaralı 3410 numaralı kanun 
arzuhaline ektir. mucibince M. M. Ve-

ldletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
24- V- 1937 tarih ve 3166 numaralı Encümendedir. 
arzuhalinin intacınr istiyor. 
3107 sayılı kanunun tefsirile mağdur 3410 numaralı kanun 
edilmemesine dair. muci:biuce M. M. Ve-

Köylerine aid arazinin İzmir beledi
yesi sınırları içerisine alrndığmdan 

şikayet ediyor. 
İstiklal madalyasmdan mafevk bir 
madalya ile taltifi veya kıdeırun e zam 
yapılması, olmadığı takdirde nakdi 
mül<afat verilmesine dair. 
Kurmay subay diplomasnun verilme
si dileğine dair. 

kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 

Dahiliye vekaletine. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. V eka
letine devredilmiştir. 

29- VI - 1938. 
3410 numaralı kanun 
mucibince M M. V e
kal etine devrediliniştir 

29 - VI - 1938. 
Tenzili derece kararının refi il e maa- Karara ra.ptedilmiştir. 

şının 55 liraya ibiağına dair. 
Hazinece hukuku tasarrufiyesine va- ~Ialiye vekaletine. 
ki müdahalenin refine dair. 



400-
Kayid Arzuhal sahibinin 

No. isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

4125/ 4349 Artvin : Kuvarslıan Ba- Gayrikanuni olarak belediyece yıktı- Dahiliye vcka1etine. 
kırmaden köyü ilk okulu rılan evinin tazminini istiyor. 
öğretmeni Abdullah Aş-
kı Yrlmazer. 

4126/ 4350 Artvin : Kuvarslıan Ba- Sovyetler tarafından Türklere yapı: Encümendedir. 
larköy öğretmen vekili lan mezalimden şikfıyet. 

A. Aşkı Yrlmazer. 
4127/ 4351 Edreınid : Sovanyeınez Tekaüdlüğünün refine dair. 

malıallesi No. 6 emekli 
piyade yarbay Kamil Öz-
türk. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. V e
kal etine devTedilmiştir 

2!-1 - vi ~ 1938. 
4128/ 4352 Bilecik: Cezaevinde mah

kfun İbrahim Kaynar. 
Mahkfuniyet cezasının ıskatı veya Encümendedir. 
tahfifine dair. 

4129/4353 Ankara : Askeri konağı Krdem zammı haklanda. 
S. 4 hesab memuru Mus
tafa Ural. 

3410 numaralı kanun 
mudbince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

2S - VI - 1938. 
4130/ 4354 Çanları : Yapraklı nalli

yesi Çıkabey köyünden 
Osman Çağlar. 

l\Ialüliyet ınaaşmm bağlanması hak- M. M. Vekaletine. 

4131/ 1355 Seydişehir : Ağriönü kö
yü halkı narnma Ali Bu
hur ve Ar. 

lun da. 

Kaymakamdan şikayet ediyor. 

4132/ 4356 Ankara : M. 1\'L Vekale- Terfihinin temini dileğine dair. 

Dalhiliye vekaletine. 

Karara raptedilmiştir. 

4133/ 4357 

ti levazrm dairesi reisi 
Tümgeneral Avni Uler. 
Ankara : Ulucanlar Öz
beyler mahallesi Aludam 
So. No. 28. Muhtar Kebar. 
~ara : Yenişehir Ser
gizoğlu Başkaval So. No. 
24 Simon, 

Hidematr vataniye t ertibinden maaş Maliye vekaletine. 
tahsisine dair 

4134/4358 Tekaüd maaşr tahsisine dair olan dile- 3410 numaralı kanun 
ğinin nazarr itibare alınmasına dair mucibince M. M. V e

kaletine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 
4135/4359 Bilecik : Eski hususi rmu- Bir vazifeye tayini ılıakkında Daıhiliye vekaletine. 

ihasebe memuru. Saha ma
hallesi. Müslüm Kaga. 

4136/4360 Ankara : Harb ~ okulu Nasbrnrn tashihi hakkında. 
alay komutan muavmı 

Yarbay Fahri Kn·kalı . 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. V eka· 
letine devredilıniştir. 
29 - VI - 1938. 

4137/ 4361 .A,ınkara : Divanr muhase- 166 Nolu Divanr muhasebat kararına Hrfzedilmiştir. 

bat memurlarmdan Ra- itiraz ediyor. 
mazan Dinç. 

4138/4362 !stanbul : Beşiktaş .Afbbas Harb malüllerinin terfih zamlarından Encümendedir. 
Pş. rmalıalesi Kuyucu So. vergi kesilırıemesi hakkında. 

mütekaid binbaşı Kazrm 
Altınay. 



Ka yi d 
No. 

4139/4364 

4140/4365 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

!stanbul : Mısır çarşısı 
Balıkpazarı kapısında No. 
1. dükkanda Fatma Bül
gin. 
Sındırgı : Kurtuluş ma
hallesi Keçeciler So. No. 
6. Hasan Ören. 

. - 401-

Arzuhal hulasası 

Hidematı vataniye tertibinden maaş 
veya ikramiye verilmesine dair. 

Sıhhat memurluğuna tayinine dair. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

4141/4366 Tokad : Yaş meydan ma- Milli enılakten satın aldığı ev hakkın- :Maliye vekaletine. 
hallesi No. 59 evde Osman daki dileğinin nazarı itibare alınarak 
Demiralp. mağdur edilmemesine dair. 

4142/4367 Eskişehir : Gökçeoğlu kö- Dahiliye vekaletine sundukları istida- Dahiliyrı vekaletine. 
yü muhtarı Hasan Aytü- ya cevab verilmesine dair. 
re. 

4143/4368 Ordu: Yasinoğullarından Sürgün cezasının kaldırılmas.ına dair. Encümendedir. 
Şevkioğlu Diyarbak.rrlı 

Mustafa Ekinci. 
4144/4369 !stanbul : Eminönü No. 

36/ 1 Nuri dikim evinde 
Midyatlı Selim Öııen . 

41.45/ 4370 Aksaray - iğde : Köy
başı mahallesi Ramazan 
Keçeci. 

4146/ 4371 Galata - !stanbul : Me-

Ciheti askeriyeye verdiği et bedelin- Encümendedir. 
den düyuna kalan matlubunun veril-
mesine dair. 
8- XI- 1937 tarilı ve 2618 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

Hazinece matlubunun verilmesine da- Encümendedir. 
med Ali Pş. han No. 48. B. ir. 

H. Kori. 
4147/4372 Balıkpazarı - !stanbul : Sanayide kullanılan gazlardan kanun Encümendedir. 

Bisküicilik Türk limitet hilafma alman resimlerin iadesine 
şirketi Mü. P eynirci soka- dair. 
ğı Akosman hanı fabrika-
sı. 

4148/ 4373 Malatya : Ceza e\· iııde lVIahkı1ıniyet cezalarnun affine dair. Dahiliye veka~etine. 

mahkum Derviş ve ar. 
4149/4374 !stanbul - Göztepe: Nev- Tek:aüd ınaaşı taJhsisi dileğ·ine dair Eııcümendedir . 

zat bey sokak No. 27 Ni-
yazi Çatık. 

4150/4375 Kastamonu : Lise pansi- Telmüd maaşı tahsisi dilcğine dair. Eııcümcndedir. 

yon sağışınam İbrahim 

Ürgüplüoğlu. 
4151/ 4376 Koza n: Yulmrı çarşı No. Kozanda orta mekteb açılmasma dair. Encümendedir. 

46 arzuhalci Kfumil Atık 
ve arkadaşları. 

4152/4377 __ nkara: Soğuk kuyu al<- Telmüd maaışı bağlanmasım istiyor. 
köprü caddesi No .. 38 de 
Hikmet yamnda Ali Sa-
im Akgöl. 

G. ve !. V eka1etine. 



Kayid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

4()2.- . 

Arzuhal bulasası Muamelesi• 

4153/4378 Nizip: ölü .Aıhmed kızı Muhtacı nıuavenet ·olduğundan nakdi Encümendedir. 
traihom mücadele hasta- y.ardmı yapılmasma dair. 
nesi katiibi İzzettin Oğuz 
elile Hatice. 

4154)4379 Samsun : Mütekaid ıbin- Tokaüdlüğünün rcf.ine dair. 

4155/4380 

başı 19. mayıs ma!l:tallesi 
Gazi ca:d. No. 70 Niyazi 
Tan. 
Hadım : Cura !köyünden 
Ömer FaJırettinoğlııı. 

2901 sayılı kanuna ·göre arazilerine 
takdir edilen kıyınet fahiş olduğundan 

düzeltilmesine dair. 

Daıhili.ye vekaletine. 

E ncüınendedir. 

4156/4381 Uluıborlu : Sipaıhioğlu Me- Ziraat bankasma olan borcunun tak- İMısad vekaletine. 
med ıkarısı Nesime ve !kızı si.tle ödenmesinin teminine dair . 
Hürriyet. 

4157/ 4382 Kumkapı- İstanbul : Ça- Polis meslekine veya müb::ı.şirliğe alın- Encümendedir. 
dırcı Ahmed çelebi ma- masma dair. 
hallesi Arayıcı S. No. 21 
Bciıçet Çağlar. 

4158/4383 Maçka - Trabzon : Ziga- Şehid babasından tahsis edilen maaş Encümendedir. 
nobaniga köyünden Faik hakkındaki dileğinin nazarı itibare 
ŞengüL alınmasına dair. 

4159/ 4384 Bulgaristan Rogozen Ana vaıtana gelmelerinin temini dile- Encümendedir. 
köyü Ralıso kazası Tosun ğine dair. 
Halil ve ar. 

4160/ 4385 Van : Van hapisanesinde Ma:hkmiyeti haklanda verilmiş olan Adiiye V·ekaletine. 

4161/ 4386 

4162/ 4387 

4163/4388 

4164/ 4389 

4165/ 4390 

4166/4391 

İsmail Emir. kararda isabet olmadığından iadei 
mulıakemesinin temini dileğine dair. 

Ankara : Genel kurmay 
şifre kaleminde Haydar 
Keçeci elile Malili emekli 
piyade- ön yüzbaşı Tevfık 

İnönü. 
Kemalpaşa : Köprücü kö
yünden Hüseyin Akın . 

Kemalpaşa : Dereiçi kö
yünden Ali Karaşan. 
Kemalpaşa : Dereiçi kö
yünden Mustafa Lokman
cıoğlu. 

Pertek : Ölü Tevfik karı
sı Hayriye Meliye. 

Ankara : Adiiye vekaleti 
neşriyat müdürü Nedim 
Ulusakul. 

Tütün ikramiyesilc bulıran vergisin
den istifadesinin temini dileğine dair. 

Arazisinin namrna •tescili ile tasarruf 
hakkının tanrnmasrnm dileğine dair 
Arazisinin narnma tescili ile tasarruf 
hakkının tanınmasımn dileğine dair. 
Arazisinin nanmı,a tescili ile tasarruf 
hakkımn tanınmasının teminine dair. 

Kocası hayatta iken almış olduğu ilc
ramiyenin zimmet addedilerek yetim 
maaşlarmdan kesildiğinden bu borcun 
affi dileğin e dair. 
Hukukunun muhafazası dileğine dair. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
letine dıwredilmiştir. 

29 - VI - 1938. 

S. ve İ. M. V ekaletine. 

S. İ. M. V ekaletine. 

S. ve İ. M. V ekaletine 

Hıfze<lilmiştir. 

Encümendedir. 



403-
Kayid Arzuhal sahibinin 

No. isim ve adresi Arzuhal bulasası !Muamelesi 

4167/4392 -Kayseri : Kayseri tayya- Nasbınm düzetilmesine dair. 
re fabrikası M. Tevfik 

3410 numaralı kanun 
mucibinee M. M. Ve
kaletine · devredil~tir 
29 - Vii . 1938. 

Akdağ. 

4168/4393 .Akçakoca : Osmaniye ma
hallesinde Eminenin evin
,de Raşid İlgezen. 

4169/4394 Ankara : Cebeci Cümhu
riyet fırnn karşısında Ta
dık sokağı No. 23 Erzu-
rum eski telgraf muhase-
be memuru Fevzi Bali. 

Hazinece 280 lira dipozit matlubunun -Ziraat vekaletine. 
verilmesine dair. 

İadei memuriyetine dair. EncümenO.edir. 

4170/.4395 Amaı:ıya : Pirinçci mahal- 2- III -1938 tarih ve 4172 numaralı •Maliye :veka1etine. 
lesi Mahmudoğlu İbrahim arzuhaline ektir. 
,Kar an. 

4171/4396 ·İstanbul - Galata : Kara- Hayatın ucuzlaması hakkmdaki dileği- Encümendedir. 
Mustafa sokak .Ali Ekber nin nazarı itibare alınmasına dair. 
han kat 2. Ömer Çilingir-
qğlu. 

4172/4397 Konya - Beyşehir : Hu- Malill.en tekaüde sevki veya iliramiye Dahiliye vekaletine. 
susi muhasebe tahsildarı verilmesine dair. 
Mustafa · Demir. 

4173/4398 Bursa: Hocaİlyas mahal- İskanınm ·temini dileğine dair. 
lesi çıkınazı No. 16 Me-

S. ve l. M. Vekruetine. 

med -Özhan. 
4174/4399 Kadıköy: Erınekli yaı,bay 1122 nıurrnaralı ikanundan istifade et- 3410 numaralı kanun 

Gfubüz 'l'ürk sokak No. mesini ve muayenesinin Tııb fakülte- mucibinre M. M. V:eka-
12 Salahattin Saıgun. sinde İcrasına dair. letine devredilmiştir. 

29 - \ T.I -.1938. 
4175/4400 Anıkara: Altındağ maJıal- Memuriyete tayinine dair. 

lesinde arahacı Memedin 
Encümendedir. 

No. 337 Edib İşten. 
4176/4401 İstanbul - Kasrnwaşa : 

Piyale .tahtaköprü sokak 
Nu. 25 Halil Parlaksız. 

4177/4402 Eğridir: C. H. P. Üyesi 
Osman Ünal ve arkadaş
ları. 

4178/4403 İnebolu : İnıhisari ar taldb 
memurluğundan maz lıl 

Fazıl Köprülü. 
4179/4404 -Bursa: Tapu sicil müdür

lüğü ikontrol .memuru 
Lı1tfi SenyüceL 

4180/4405 İstanbuL Asmaltı cadde-
si No. 71 mağaz8ida Ali 
Ekber Zahidi. 

Akay idaresince ı .Jıaıksızlığa maruz ikal- Encümendedir. 
dığından şikayet tdiyor. 

Taıksimatı mülkiyeden dileklerinin m- Dahiliye vekaletine. 
zarı itibare alınmasına dair. 

İD!lı.i.sarlar idaresince vazifeye almma- Encümendedir. 
sı veya açık maaşlarmlll verilmesine 
dair. 
Tayin tarihinden it~baren 30 lira üze- Encümendedir. 
r.iuden maaşnnn verilmesine dair. 

Ar. En. nin 3 - V - 1937 rtarili ve EI.i.cümendedir. 
1017 numaralı kararma itiraz ediyor. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

- 404.-

Arzuhal hu1asası Muamelesi 

4181/ 4406 Çankırı : Dedeköyü hu- Hazinece arazisine vaki müdahalenin Encümendedir. 
dudu dahilinde ve Boz- menini istiyor. 
lar tepesi dibinde Kadir 
Gül burun. 

4182/ 4407 Sandıklı : Sinekli köyün
den Memed Ateş . 

4183/ 4408 Eskişehir: Hükumet cad
desinde No. 81 Gediz sa
brk C. lVI. Umumisi Os
ınan T_ifttf i Zaim. 

4184/ 4409 !stanbul : Kadıköy Altı
yol ağzı No. 155 emekli 
binbaşı Yervant Özer. 

Alm akta olduğu malı1liyet maaşının Maliye veka1etine. 
kesildiğinden şikayet ediyor. 
Son telmüd kanunu üzerinden ma.aşı- Encümendedir. 
mn verilmesi veya hakkındaki haksız 
tasfiye ve telmüd kararının kaldırıl-
masını istiyor. 
Malili olduğundan derece üzerinden 3410 nı1maralr kanun 
maaş tahsisi ile ternıünin teminine mucibince M. M. Ve
dair. kaletine ılevreclilmiştir 

29- VI- 1938. 
4185/ 4410 Gördes: Uzunçam mahaL TekaüJ maaşr tahsisine dair. 

lesinde Mustafa. Kaha-
3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Veka
letine devredilmiştir. 
29- VI- 1938. 

kozlu. 

4186/ 4411 Edirne : Sara.capaşa ma
hallesi Su sokak N o. 7 
İsmail Sözütok 

4187/ 4413 Niğde : Ovaerk karyesin
elen Memed Ali Kendirli. 

1\Iilll cmlake olan taksit borcu hak- Enciimendedir. 
kında temclid dil eğinin nazarı itibare 
alınmasına dair. 
200 lira ikramiye mukabili verilip M~iliye vekaJetine. 
istirdacl edilen tarlalarm iadesi ve 
tapuya raptma dair. 

4188/ 4414 Başkale Hapisaneele Hap"is cezalarının tehirine dair. Adiiye vekaletine. 
Ilasan ve on beş Ar. 

4189/ 4415 Bergama : Ertuğrul ma- Af kanununun 9 ncu maddesinin tef- Encümencledir. 
hallesinde yüzbaşılıktan sirine dair. 
mütekaicl Ali Vasfi Bil-
ge. 

4190/ 4416 Dalıkesir Cezaevinde 
mahkı1ın eski. em la ki mil
liye müdürü 1ustafa 

l\Iahkfuniyet cezasının a.ffi ve hide- Karara raptedilmiştir. 

matı vataniye tertibinden maaş tah-
sisine dair. 

Yürük. 
4191/ 4417 İstanbul : D. Deıniryol- Telmüd maaşının kesilmemesine dair. Hrfzedilmiştir. 

l arı Sirkeci 9 ucu işlet-

me emtia kalemi ambar 
mı:ıhasibi Ga.lib Özüak. 

4192/ 4418 Gelibolu : 197 P . A. S. Nasbrmn düzeltilmesine dair. 
Bl. K. önyüzbaşr İbra
him Haklu Gerek. 

4193/ 4419 . C \'Şehir : Eski posta ve Tekaüd maaşının verilmesi haldunda.. 
telgra.f müdürü Osman 
Kuzu cu , 

341 O numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

20 -VI - 1938. 
Encümendedir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. hum ve adresi 

-:1:19-:1:/ ±±20 Niğde : Şah Süleyman 
mahallesinden Etem A
ğn·başlı . 

4195/ -1421 Konya Ereğli si Pirö-
mer mahallesinde Serni
ha Kuzun. 

4196/ 4422 !stanbul F atih Hay-
flarhamam sokak N o. 2 
:ıvrustafa Kaptan. 

4197/4423 Tophane - İstanbul: Top
hane Karabaş caddesi No. 
1 kahvehanede Abdüll1a
mid Turpan. 

4198/ 4424 Ankara : Emniyet U. mü
dürlüğü Ş. 7 müdürü Mi
tat Uygunç. 
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Arzuhal bulasası 

ı -oksa n \·erilen ikı-ami:res inin tam ola
rak itası hakkinda. 

"Jiahkemeden şikftyct ediyor. 

3260 numaralı kanundan istifadesi
nin temini ile veya başka bir suretle 
terfihinin düşünülmesi haklunda. 

Muamelesi 

Dahiliye Yeldletine. 

Adiiye veka1etine. 

Encümendedir. 

M:aluliyet maaşı tahsisine dair. 3410 numaralı kanun 
mucibince l\I. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Yeni derece maaşı olan 70 liranın Karara raptedilmiştir. 
mükteseb bir hak olduğuna ve t rfi 
mahiyetinde bulunduğuna karar ve-
rilmesi haklunda. 

4199/ 4425 Ankara : M. M. V. Leva- Nasbrnm tashihi hakkmda. 3410 numaralı kanur. 
mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 

zım arnirliği Lv. müdü
rü. Osman Kuntal 

4200/ 4426 Çrbık : Sarıcılar köyü na- Arazi ıverilm csini ~stiyorlar. Encümendedir. 
mma Hüseyin Kılıç ve ar. 

4201/ 4428 İzıııir: Ceza evinde malı- Malıkumiyetinin affine dair. Adiiye v.ekaletine. 
kum Arif Bilğiş. 

4202/4429 Beyoğlu - İstanbul : P a- Nahiye müdürlüklerinden birine ta- Dahiliye veka1etine. 
pas köprü Dilbaz sokak yinine dair. 

4203/ 4430 

4204/ 4431 

4205/ 4432 

No. 1/ 24 H ayri Meteoğ-
lu. 
Samsun : Birinci noter 
Süleyman Dikmeıı . 

Hadimköy Ça_talca : 
Mst. M v. 4. Top. A. 44 
Bl. K. ön yüzbaşı Nimet 
El gün. 
0ircsun : Osmaniye ma
ha lll'sinde Ateş sokak No. 
12 Ijzamettin eşet . 

Adli kanunlarm sureti tatbilana ve Adiiye veka1etine. 
adaletin tecellisine dair. 
Nasbımn tashihi dileğine dair. 3410 numaralı kanun 

mucibince M. M. V e
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Haksız yere D. fıkrasma tftlbi tutula- Karara rap.tedilmiştir. 

rak tekaüd edildiğinden, dosyasının 

tedkiln ile bu hüki.imlerin :kaldırılması 

haklancla. 
4206/4433 Bursa: Hacılar ına,hallesi Barcmden istifaelesinin teminine dair. Encümencleclir. 

No. 8 Ali Cavicl BorÇba
kan. 

4207/ 4434 Buırsa: Çataltepe köyü Telmüd maaşı tahsisine dair dileğinin Encünı endcdir . 

eski öğretmeni Habibul- nazarr itibare alınına sı haklrrncla. 
lah Kıvanç. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulAsası Muamelesi 

4208/ M35 Burdur: Hozro naıhiye- İkamete memur edildiği vilayetten Dahiliye vekaletine. 
sinde Burdur vilayetinde serbest bırakılarak memleketine git-
ikamete memur Seyiettiri.- mesine müsaade edilmesi hahlrm:da. 
oğlu ıBehram. 

4209/ 4436 İstanbul - Arnaıvutköy : Mülki ve askeri telmüd kanıtınunun Adiiye vekıaletine. 
Dolaplı köyü sokak No. 13 ncü maddesinin lımkılanda tatJbik 
13 Ali 1'uıncer. edilmesine dair. 

4210/ 4437 Ankara: Türk spor kuru- Tekaüdlüğünün r efi dileğine dair. 
munda emekli binbaşı Ce-
mil Karadavud. 

4211/4438 Bm a: Yaylac:rık köyü Arazi Yerilmesini istiyorlar. 
Seferoğlu Mukaddinı Ö
nalan ve arkadaşları. 

3410 numaralı kanun 
mucibüıce ıvı:. M. V eka-
letine devredilm.iştir. 
29 - VI - 1938. 
ıMaliye "<Teldletine. 

4212/4439 Ankara: D. D. yolları Müddeti hi31Ueti haJcl.rnıdaki dileğinin Na:fra vekaletine. 
maliye ve muhasebe daire- nazarr iti:bare almarak mağdur edil-
si muhas~blerinden Haş- meme · e dair . 
• ımet E ryeten. 

4213/ 4140 Akseki kazası : Eski Ma- Tasfiye kararının refi veya yeni kanu- Encümendedir. 
navgad hakimi Ali Rıza na göre tekaüd maaşı tahsisine dair 
Krzrltan. 

4214/ 4441 Zile : Çiftçi Şükrü Sorgu. Kaza kaymakammm köy <bütçelerin- Adiiye iVekıaletine. 

den zimmetine geçirdiği meblağ hak-
kında k.an.uni •taki·bat yapılmasını isti-
yor. 

4215/4442 Çanları : Karaşeyh köyü HJ36 yr]ma aid ikramiyesi'lin verilrıı c· - Encümendedir. 
köy muhtarı İhsan Önde:· sine dair 

4216/ 4443 El aziğ : Harput na:hiy~- l\1üt·rukim maaşmm verilmesine clatt· Da):ıiliye vekaJetine. 
si eski nüfus memuru Ei 
rahim Uca. 

4217/ 4444 Elaziğ : Harput nahiyesi Tekaüd ma~r tahsisini veya 788 No. rD,a.Jıiliye ;vekaletine. 
eski nüfus memuru J~fra- ıkanundan isti:(ade..sinin teminİmı dair 
him Uca. 

4218/4445 Turgudlu : Tahir Güven Hazineden taksitle satın almış olduk- Encümendedir. 
ve ar. ları emlak ve arazinin taksit iborçlarr

h&dandal}i dileklerinin nazarr itiba
r·e alınmasına dair 

4219/4446 Konya : AJbdiUaziz ma- Kaçakçrl:rıktan ötürü verilen malık:ı1mi- :A.dliye vekıaletine. 

hallesinde No. 10 M:usta- yet cezasmm affini istiyor. 
-faoğlu ·Ali Düzey ler. 

4220/4447 Eskişehir : Cümhuriyet D. D. yollarmdan haksız yere vaz.ife- ıEncümendedir. 
sokağı o. 5 Ekrem Can. ılen çıkarrldrğmdan tekrar vazifeye 

4221/ 4448 -Gazi Anteb : Çakmak ma
hallesinden Salmanoğul

larmdan Sakib Özcalrs
kan. 

.ıı.l.ınmasım ;stiyor. 
:L\1al-Lıl olduğundan maaş tahsisini ıs- 3410 n:uırnaralı kanun 
tiyor. muci:binee M. M. Ve

kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 



Ka yi d 
No: 

Arzuhal sahibini:::: 
isim ve adresi Arzuhal hulasasx Muamelesi 

4222(4-i:l49 Vize tilln hakimi Tevfik Iasbının düzeltilmesi dilcğine dair. 3410 numaralı kanun 
mucilHnce M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

Araslı. 

29 - VI - 1938. . 
4223/4450 Ankara : M. M. V. No. 7 Terfihinin temini dileğinc dair. 3410 numaralı kanun 

mucibince lV . M. Ve
kule-tinP :1Pvrec1ilmi;;tir 

Ayniyat muhasebe memu
ru Mustafaoğlu Kazım 

Göksel. 29 - VI - 1938. 
4324}445!1 Usküdal'- İstanbul : Hay- Tekaüdlüğürtün rcfi dileğine dair. 3410 numaralı kanun 

mucibince lVI. M. V e
l etine gönderilmiştir. 
29 - VI - 1938. 

rettin ça;vuş mahallesin-
de No. 9 evde Muzaffer 
Buyruk. 

4225/4452· !.stanbul - Fatih : Macar 
kardaşlar caddesinde No. 
37 Hazım apartınanında 

mülga harbiye dairesi ta-
babetinden mütekaid İb-
rahim N af iz Akyüz. 

4226/4453 Ankara : M. M. V. Zat 
işleri dairesi reisi emir su
ibayx ön yüzbaşı N aci Ba-
şara. 

lVIalı1l olduğundan derece üzerinden 3410 numaralı kanun 
maaş ta;hsisini istiyor. mucibince lVI. M. Ve-

asbımn düzelt ilmesini istiyor. 

k~Uetine devredilmiştir 

29- VI- 1938. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. V e
ka.letine devredilmiştir 
29 -VI- 1938. 

4227/ 445'1: A'nkara· : Hariciye V. Vekaletçe mükteseb haklının tanın- Encümendedir, 
Zat işlerinde memur Şe
ref Kayaboğazı. 

4228/4455 Kocaeli : Ceza evinde 
Harbiye talebesinden lVI. 

masını istiyor. 

MalıkUrniyet cezasının affi 
dair. 

dileğine '3410 numaralı kanun 
mueibince l\f. M. V e
ka1etine devredilmiştir 

'W - VI - 1938. 
Şakir Tandoğmuş. 

4229/4456 İstanbul :Kasımpaşa Ha- Tekaüd maaşı tahsisi veya ikrarn iye 8410 numaralı kanun 

4230/4457 

cı Hüsre-v mahallesi Bü
yük yokuşta No. 31. Ali 
Kabacaoğlu. · 

verilmesi. mucibince M. lVL Ve
ka let iııc devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Açık maaşlarının verilmesi dileğine 3410 numaralı kanun 
dair. rnucibince lVL l\I. ve-

Trabzon : Mollasiyah ma
hallesi. Mütekaid binbaşı 
Temel Başkaya. ld letine devredilmiştir 

29- I- 1988. 
4231/4458 Siird : İnönü mahallesin- Çok çocuklu ve- muhtacı muave- Encümendedir. 

de mütekaid K. Kurhan. net olduğundan teriiliinin temini dile
ğine dair. 

4232/4459 Hayrabolu : Delibekir kö- Vazifesini suiistimal etmediği haide Encümendedir. 
yünden Mustafa Eren. hşasi gareze binaen mevlmfen rnuha

kemesi icra edileliğine dair. 
4233/4460 İstanbul - Eminönü em- Ziraat bankasında ücretle istihdam Encümendedir. 

valinden 3356 S. cüzdan- edildiği zamana aid tekaüd maaşmdan 
lamaaşı alan binbaşı mü- kesilen tahsisatm kendisine verilmesi-
tekaidi H. Ali Kaynak. ni istiyor. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasası Muamelesı 

4234/ 4461 Balıkesir: Bandırma alay Vatana değerli hizmetinden dolayı af Adiiye encümenine. 
127. BL 3. de. K. l\Ierkez ve taltifini ve vazifesine iadesini isti-
kumandanlığında mevkuf yor . 
yüzbaşı Yıldırım Ziya 
Belentepe. 

4235/4462 'rrabzon : Mustafa Reis- Hazineden taksitle satın aldıkları em- M:üiye veka.le~ine. 
oğlu ve ar. lak ve arazi hakkındaki dileklerinin 

nazarı itibare alınmasına dair. 
4236/4463 !stanbul : Haydarpaşa as- Nasbımn düzeltilmesi dileğine dair. 

keri baytar akademisi da-
hili hastalıklar muallimi 

~4:10 mımaralı kanun 
mucibince M. M. ve
ka.letine devrediliniştir 

29- VI -1938. Yarbay Zühtü Sevgeıı . 

4237/4464 Kastamonu: Askeriiık şu- Orta mektebdcki iki çocuğunun askeri 3410 numaralı kanun 
ıbesinde emekli yüzbaşı 

tsrnet Özbey. 
okuluna alınmasına dair. mucibince M. M. V e.

kaletine devredilmiştir 

29- VT- J988. 
4238/4465 Kastamonu : As. Ş. E

mekli yüzbaşı !sınet Öz
lbey. 

~afıada ücretle istihdam edildiği za- Karara raptedilmiştir. 
manda telmüd maaşımn tahsisatından 

4239/4466 

4240/ 4467 

424V4470 

4242/4471 

4243/4472 

4244/4473 

Çonunn: Laçin köyü okulu 
öğretmeni Osman Çağıl. 
Ankara: Kurtuluş mahal
lesi Sülün so. No. 13 Rük
nettin Gündoğdu. 

İzmir: Dibckbaşı Hacı

Osman So. o. 2 Hulfuıi 
E ilgi ci 
Ankara : Gazi Eğitim ens
ti tüsü tarih ve coğrafiya 
seksiyonu H:iokmet Ökem. 
Anıkara : Gazi terbiye 
enstitüsü T . C. B. S. Ri
fat Gürses. 
Ankara : Gazi terbiye 
enstitüsü T. C. B. S. Fıtl!

ad Kutal. 

kesilmesi icab eden tahsisatın kendisi-
ne sehven verilmesinelen ötürü i.stirda-
dı talelb edilen 224 lira 42 kuruşun 
kesilmeınesinin teminine dair. 
Ormanlarda yapılan suiistimalden 
bahsecliyor. 
J\Ialulen tekaüde sevkedilmesi hakkın-
da. 

Dcdet ştirasından · aldığı ilaiilln 
Devlet dairesince infaz edilınediğin
clen şil~aret ediyor. 
~Iu1ıasebei hususiyedeki geçen hizmet 
müddetlerinin tekaüdlülderincle hesa
ba katılması lıaıldrmda. 

::\[uhasebei hususiyedeki geçen hizmet 
müddetlerinin tekaüdlüklerinde hesa
ba katılması haklunda. 
~ Iuh asebei hususiyedeki geçen hizmet 
müddetlerinin tekaüdlüklerinde hesa
ba katılınası haidrmda. 

Ziraat vekaletine. 

lVL M. V ekaletine. 

Dahiliye vekaletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

E ncümendedir. 

4245/ 4-:1: U Ankara : Gwzi terbiye 1\Inhascbci hususiyedeki geçen hizmet Zncüınendedir. 

enstitüsü T. C. B. S. Fu- müddetlerinin tekaüdlüklerinde hesa-
ad Maı·ay. ba k:ıtrlmasr hakluncla. 

4246/ 4475 _\ nkara : Gazi terbiye M:uhasebei hususiyedeki geçen hizmet Encünıendedir. 

enstitüsü T. C. B. S. Ne- müddetlerinin tekaüdlülderinde hesa-
dim HataJbay. ba katılması haklunda. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

4247/4476 Ankara : Gazi rterbiye 
enstitüsü T. C. S. Hak
kı Özkan. 
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Arzuhal hulasası 

:Muhasebei h•.teQsiyedeki geçen h;ı.ıı1et 

müddetlerinin teimüdlüklerinde hesa
ba katılması haklunda. 

Muamelesi 

E ncümendedir. 

4248/4477 "\.nkara : Gazi terbiye lVIu.'hasebei hususiyedeki geçen lıizmet Eııcümendedir. 

enstitüsü T. C. S. 1\iusta- müddetlerinin tekaüdlüklerinde lıesa-
fa Günaltay. ba katılınası hakkında. 

4249/4478 Ankara : Gazi terbiye l\Iuhasebei hu<.usiyedeki geçen lw.ınet E.ncüm11ndedir. 
enstitüsü T. C. B. S. Şa- müddetlerinin tekaüdlüklerinde hesa-
zirnet Altan. ba katılması haıkkmda. 

4250/4479 Ankara : Gazi terbiye Mıılıasebei hususiyr:dr::ki geçen htzmet Encümendcdir. 
enstitüsü T. C. B. S. Me- müddetlerinin tekaüdlüklerinde hesa-
med Hikmet Öken. ba katılması hakkında. 

4251/ 4480 Ankara : Gazi terbiye 1Lılıasebei hususiycJl"ki ge·~en nizmet .Encümendedir. 
enstitüsü T. C. B. S. Bur- müddetlerinin tekaüdlülderinde hesa-
han Saracoğlu. 

4252/4481 Gaızi Anteb : Gazi Anteb 
kasabası ve köyleri çift
çileri narnma Refik Bar
las ve ar.kadaşl arı. 

4253/ -!-l: 2 Küçük Yozgad : Barut 
fabrikasında mütehassıs 

emeldi general Şevki Ata-
barut. 

ba katılınası halclunda. 
3186 sayılı kanunun kendilerine de Encümen<ledir. 
taşmilini istiyorlar. 

2702 nuınaı·alı kanundan istifadesi- Encümendedir. 
nin teın inine dair. 

4~5-!/4±83 Diyarbakır : İzzettin ma- ~'ekaüd maaşı tahsi:;ine dair. Encüınendedir . 
hallesi eski muhafaza me
ınuı-u Ziya Gök. 

4255/ 4484 Balıkesir : Un fabrikası HayaLnı ucuzlaması iç:in dileklerinin Encüınendedir. 

sahibi l\Iulıarrem Hasbi ıwzan itibare alııımasma dair. 
Korar ve Ar. 

4256/ 4485 ~\nkara : Çankaya cad
desi No. 33 Ruhiye. 

17 - XI- 1937 tarih ve 3673 numaralı 3410 numaralı kanun 
arzuhaline ektir. mucibince M. lVI. V e 

kaletine devredilmiştir 

29 - VT - 1938. 
4257/ 4486 Ankara : Tapu ve kada s- Aldığı pasaportuı1 vıze edilmemesi Maliye vekaletine. 

tro ıınıum müdürlüğü- yüzünden verilen eczanın affini i. ti-
nüıı karşısrııda Hürri- :'Ol'. 

yet pansiyammda Dahi-
liye vekaleti emrinde kay-
makam Nedim Sezer. 

-!258/ -!-!87 Ankara: İsmet İnönü ma- 26- II- 1938 tarih Ye 4158 numaralı Karara raptedilmiştir. 
Jıa ll esi D irenler sokak arzuhaline ektir. 
No. 16 Cemal Bingöl. 

4259/ 4-!88 Bartın : Kuı-aca Şile na- Verilen mahkuıniyet kararında hata- Encümendedir. 
hiyesi Telilleönü Konpos yi adli olduğundan ınağdur edilme-
köyünden Hasan. ınesini istiyor. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

4260/-!489 l\1erdenik : Kiğılı Hak
lu Özyurd. 

4261/4490 Kütahya : Saray mahal
lesinde Ahırardı geçidi 
sokağında N o. 27 Osman 
Tanrıöver. 

4262/4492 İstanbul : Cağaloğlu Hi
mayei etfal sokak N o. 7 
Saadet Şenduran. 

4263/4493 İstanbul : Galata Demir
bağhan 19/20 No. han 
Fahrettin Peker. 

4264/4497 İstanbul : Fatih Paşa 
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Kast stuetile yakılan hayvalarrnm Encümendedir. 
fail inin buldurularak tazmin ettiril-
ınesini istiyor. 

Ücretle çalıştrğ·mdan dolayı telmüd 3410 numaralı kanun 
maaşından kesilen paranın kesilıne- mucibince M. M. V e
mesine dair. kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Iridematı vataniye tertibinden maaş Encümendedir. 
tahsisini istiyor. 

Emniyet direktör muavininden şika- Encümendedir. 
yet ediyor. 

İşinden çıkarılınası haklanda verilen Eneümendedir. 
mahallesinde eski polis kararın refini istiyor. 
memuru Derviş Çetin. 

4265/4498 Diyarbakır : Derviş Hü
seyin mahallesinden Me
med. 

4266/ 4499 İstanbul : Kadıköy Mo
da caddesi Ağabey sokak 
Armağan apartımarn No. 
2 Atiye Özdin. 

4267/4500 Bursa : İsmet İnönü cad
desi No. 24 Niyazi Ertu
ran. 

4268/ 4501 Merzifon Paşaderesi 

değirmenelleri Ahmed Sa
maner ve Ar. 

4296/ 4402 Kadıköy : Kuşdili caddesi. 
Memed Alpagan. 

42704503 Diyanbakrr : Fatihpaşa 

mahalesi No. 14 .Aıbdullah 
Baran. 

4271/ 4504 İstanbul : Beşiktaş Aika
reLler No. 46 l\fehmed 
Şahin. 

Maluliyet maaşı tahsisi dilcğine daiı-. M. :M. Vekaletine. 

Yetim maaşr alanlar hakkındaki dile- Encümendedir. 
ğinin nazarr itibare alınarak terfihi-
nin teminine dair. 

Telmüd maaşının tezyidini istiyor. 3410 nmnaralı kanun 
mucibince M. M. V e
kal etine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 
Hazineden taksitle satın aldıkları Maliye vekaletine. 
değirmenler hakkındaki dileklerinin 
nazarr itibare alınmasına dair. 
Telmüd maaşının tezyidine dair 

J 7 - XII - 1937 tarih ve 3847 No. a r
zuhaline ektir. 

:\J. M. Vekaletine. 

Eneümendedir. 

29 - XI - 1937 tarih ve 3737 No. ar.. 3410 numaralı kanun 
zulıaline ektir. muı6bince M. M. Ve

kaletiıPe devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
4272/ 4505 İstanbul : Kadıköy Halid- Maliye vekaletiııce tevkif edilen maa- Karara raptedilmiştir . 

4273/ 4506 

ağa sokak No. 21 S. Ze- şının iadesine dair 
ki E'kimci. 
l\1ardin : Cezaevinde mev- Mahkumiyeti hakkında verilen karar- Encümendedir. 
kuf Ö. Nazmi Kayapınar. da hatyi adli olduğundan taslıilıini 

istiyor. 



l\ayid 
No. 

4274/ 4507 

4275/ 4508 

Arzulıal salıibinin 

isim ve adresi 

Anka.ra : Gazi enstitüsü 
B. Seksiyonu riyaziye şu
be No. 536 lVIuhsine Işrk. 
'Ankara : G. T. E. S. S. 
Riyaziye Ş . No. 550 lVIak-
bule Süer. 
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Arzuhal hulasası 

H nsusi ıbütç.edeki hizmel ini n tekaüd
lükte hesaba katılmasım istiyor. 

Hususi bütçedeki hizmetinin t ekaüd
lükte hesaba katılmasmr istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

4276/ 4509 Ankara : Gürmük muha- İ.ı:;tifa~r nazarr itibare alrnmayarak tek- 3410 numaralı kanun 
hafaza genel komutanlığı ı ·ar Sl'1rfr ınuvazzafa nakline dair 
Ş. 4. S. V. hesab memu-
ru lVI. Sabri Yurtçu. 

muxıibince M. M. V e
kal etine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
4277/ 4510 Ankara : Gümrük vezn e- Malıkurniyet cezasmm affi dileğine Encümendedir. 

darlrğrndan açrkta Yaşar dair. 
Aydın. 

4278/ 4511 Boğaziç i - !stanbul Kan
dilli Hekimbaş Çiftlik 
caddesi No. 3 İbrahim Tu
ran. 

4279/ 4512 Şile : Çavuşlar mahalle
sinde Tahlisiye Anadol.u 
ikinci kaptanlrğmdan mü
tekaid Hüseyin Dalgakr
re. z 

4280/4513 Ankara : G. T. E. Ed. B. 
seksiyon Vasfi Bingöl. 

4281;4514 Ankara : G. T. E. E. B. 
seksiyonu SaHi·hattin E
zen. 

4282/ 4515 Ankara : G. T. E. E. B. 
seksiyonu Beşir Göyğüz. 

4283/ 4516 Ankara : G. T. E. E. B. 
S. Muamrncr Aşkın. 

4284/ 4517 G. T. E. Edebiyat B. sek
siyonu F erhunde Tarlan. 

4285/ 4518 Ankara : G. T. E. B. sek
siyonu Fa.hri Ersin. 

4286/ 4519 Ankara : G. T. S. E. B. 
seksiyonu Nevzad Ahmer. 

4287/ 4520 Ankara : G. T. E. No. 406 
Fikret Ma.danal. 

4288/ 4521 Ankara : G. T. E. edehi
yat B. seksiyonu No. 419. 
Basri Yüce. 

lVIuhtaer muavenet olduğundan yar
dım yapılınasrın ve yevmiyesinin tez
yidine dair. 

İstanbulun işgali zamanmda alama
dıklan maaşlannın verilmesine dair. 

Hususi bütı:edeki hizm etinin tekaüd
lükte hesaba katrlınasr hakkında. 
Husus'i bütçedeki hizmetinin t ekaüd
lükte hesaba katılınasma dair. 

Husus'i bütçed~ki hizmetinin tekaüd
lükte hesaba katilmasma dair. 
Husus! bütı:edekei hizmetinin tekaüd
lükte hesaba katılınasma dair. 
Husus! bütçedeki hizmetinin tekaüd
lükte hesaba katrlmasma dair. 
Hnsusi bütçedeki hizmetinin tekaüd
lüğünde hesaba katrlınasr haklunda. 
Hususi bütçedeki hizmetinin tekaüd
lüğünde hesaba katılması hakkında. 
Husus! bütçedeki hizmetinin tekaüd
lüğünde hesaba katılması hakkrnda. 
Hususi bütçedeki hizmetinin tekaüd
lüğünde hesaba katrlmasr hakkrncla. 

Encümencleclir. 

Encümenclaclir. 

Encüınencledir. 

En\j~~endedir. 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

EncümendP,dir. 

Encürnendedir. 

Encümendedir. 

4289/ 4522 Ankara : G. T. E. edebi- Hususi bütçedeki hizmetinin tekaüd- Encürnendedir. 
yat B. seksiyonu Srclıluı lüğünde hesaba katılması hakkında. 
Yetkin. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

4290/4523 Ankara : G. T. E. edebi- Hususi bütçedeki hizmetinin tekaüd- Encümendedir. 
yat B. seksiyonu Etem lüğünde hesaba katılması hakkında. 
S ektin. 

4291/ 5424 Ankara : G. T. E. edebi- Hususi bütçedeki hizmetinin tekaüd- Encümendedir. 
yat B. seksiyonu Özcan lüğünde hesaba katılması hakkında. 
San. 

4292/4525 Ankara : G. T. E. edebi- Hususi bütçedeki hizmetinin tekaüd- Encümendedir. 
yat V. seksiyonu Nezihe lüğünde hesaba katılması hakkında. 
Özuygur. 

4293/4526 Ankara : G. T. E. edebi- Hususi bütçedeki hizmetinin tekaüd- Encümenderlir. 
yat B. seksiyom1 Naciye lüğünde hesaba katılması hakkında. 
Bacanak. 

4294/ 4527 Ankara : G. T. E. ed bi- Hususi bütçedeki hizmetinin tekaüd- Encümendedir. 
yat B. seksiyonu Leman lüğünde hesaba katılması haklunda. 
Olça. 

4295/4528 Ankara M. M. V. Zat İkramiyesinin verilmesini istiyor. 3410 nurnarali kanun 

4296/ 4528 

4297/ 4520 

işleri dairesi R. Em. S. ön 
yüzbaşı Naci Başaran. 

Bayburt : Nü:fns memuru 
Fazıl Balyemez. 
Diyarbakır: Postane kar-

mu<!ibince M. M. \'e
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
2- V- 1936 tarih ve 1749 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. :"' 1·· 

12 - II -1938 tarih ve 4116 numaralı Dahiliye vekaletine. 
şısında Şemin ~-azrhanesi arzuhaline ektir. 
vasıtasile Sadettin İlhan. 

4298/ 4531 Ankara : Leblebiciler ma- Şehid kocasından maaş tahsisini isti- M. M. Vokaletine. 
hallesi Karakurun sokak yor. 
No. 11/ 13 Şchid hi ııhaşr 

F erid eşi Zekiye Bilg-iner. 
4299/4532 İzmir : Göztepe Mısırlı 

caddesi A.kköz sokak To. 
8. Fatma Gayhan. 

4300/ 4533 Nazilli : Hukuk hakimi 
Şevki Acar. 

Emvali gayrimenkuleden verilen evin Maliye ' rekaletine. 
istirdad edildiğinden şikayet . 

Avukatlık kanununun müzaker esi es- Encümendedir. 
nasında dileğinin nazarı itibare alın-
ması haklunda. 

4301/ 4534 Pülümer - Tunceli: C üm- 3323 numaralı kanundan istifadesinin lVL M. V eldlletine. 
huriyet mahall esinde Ab- teminini istiyor. 
dullah Dal. 

4302/4535 Pülümer : Konar mahal- 3323 numaralı kanundan istifadesinin M. M. VekaJetine. 
lesinde Hüseyinoğlu Ha- temini haklunda. 
san. 

4303/4536 Kelkit : Memed Ağanın Hükumet tarafından zaptolunan ara- Adliye vel\Jaletine. 
hanesinde misafir Bahri- zi hakkında açtığı davanın neticelen-
ye İslam. di rilmesi hakl{ında. 

4304/ 4537 Ankara : Ad. V. Zat iş- İhraç kararının rcfine dair. 
leri U. Mü. Mc. İsamil 
Sezgin yamnda Süle~'man 

Sırrı Sezgin. 

Maliye veka1etine. 



Ka yi d 
No.. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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4305/ 4538 Ankara : 1\1. 1\1. V. O. D. Na bmm tashilline dair. 34-1 O mımaralı kanun 
mucibinee M. M. Ve
ldletine devredilmiştir 

Ş. 4. F . Basri Gürsoy. 

4306/ 4539 Ankara : 8. Tümen !nu- Nasbmın tashihine dair. 
may binbaşı Halis Çeki-
ge. 

29- VI 1938. 
3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve · 
ldl etine devredilmişti'· 

29 - VI - 1938. 
4307/ 4540 Kilis : Fabrikacı Kasım Muamele vergisinin ta di l eelilmesi Encümendeclir. 

Berecikli ve ar. haklun da 
4308/ 4541 Söğüt - Bilecik : Behçeti- Hukuku tasarrufiyelerine vaki müda- Dahiliye vekaletine. 

ye köyü ihtiyar heyeti halenin menine dair. 
Hüseyin Aslan ve ar. 

4309/ 4542 Darrca : Girid mübadil 
muhacirlerinden Saik Çak
mak. 

4310/ 4543 Haydarpaşa : As. hasta
ne ikinci tabibi Haydar 
Özüak. 

4311/ 4544 Dinar : lVIaliye süvarİ 

tahsildarı Şefik Ergün. 
4312/ 4545 Ankara : Cebeci Erzu

rum caddesi No, 25 Cemi
le Kılrçlrhan . 

4313/4546 Bursa : Sulh mahkemesi 
kalem şefi Nuri Özkan. 

4314/ 4547 Nazilli : Hukuk hakimi 
Şevki Acar. 

4315/ 4548 Ankara : Genkur X. Ş. 

Md. Kurmay Yarbay. 

Çıkarıldığı evin iskan suretile veril
mesine dair. 

Nasbmrn tashihi haldunda. 

Telmüd maaşı tahsisini istiyor. 

Vazifeye alınması veya ikramiye ve
rilmesine dair. 

Ruhsat t ezkeresinden ötürü tarhedi-
len arazinin affine dair. 

Encümendedir. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. ve
kaletine devredilmiştir 

29 -VI- 1938. 
Bmümr.ndedir. 

Maarif vekaletine. 

l~ncfunendedir. 

Avukatlik kanununda dileklerinin na- Adliye Encümeni R. 
zarı i·tibare alınması hakkında. 
Nasıb tarihinin düzeltilmesi hakkında. 3410 mımaralı kanun 

nmcibince M. M. V e
k~ lctine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
4316/4549 Taksim . İstanbul : La- 10 - I - 1938 tarih ve 3995 numaralı Dahiliye vekaletine. 

4317/4550 

martin caddesi Biirün 
apartınanı Şaban. 

İ st an bul : Bayırköy As

malr S. No. 55. Sakız

ağacmda H. Hüsnü. 

arzuhaline ektir. 

lVIiiterakim matılibunun verilmesi ve 
malüliyet maaşrnm tesbitini istiyor. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. ve
ld letin e devredilmiştir 

29 -VI- 1938. 
4318/ 4551 1\iesndiye : Kazım Köstli. Ziraat banlmsmdan İlıracı hakkındaki Encü~ııendedir. 

ıb<;ş maddelik dileğinin nazarı itibare 
alrnmasma dair 

4319/ 4552 Çankırı : Yapraklı Ala- MaWlen rekaüde sevkİ içi.n ı- ey;_ ' i sıl! · Encümendedir. 
çat köyünde mukim Kıl- hiye tarafından muayenesini istiyor. 
mil Eraslan. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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4320/4553 Çankırı : Hacıismailağa Malulen tekaüde ... Bvki iı;:in ,,eytı · i sıh Encümendedir. 
mahallesinden Osma :ı .1\..a- bi ye tarafından muayenesini istiyor. 
yi çivi. 

4321/4554 Çankırı : Çiviköyünde 
Hüseyin Fethi Etiş. 

4322/4555 Çalkazası : Hüseyinler 
ınahalesi .Aıbdullah Kara
yazılı. 

4323/5457 Niğde : Ziraat bankası 

muamel5:c. memuru Os
man Bitirgen. 

4n4j4558 İzmir : Karaburun mer
kez ilk okulu öğretmenle
rinden Sabri 1'ümlwr. 

4325/ 4559 Gönen : Markoç mahalle-
sinde Hacı umanların 

Halil evinde Şaziye. 
-:1·326/ ±560 istanbul : Beyoğlu as

kerlik şubesinde hesab 
memuru Zihni Sezen. 

Malıllen tekaüde sevki için heyeti sıh- Encümendedir. 
hiye tarafından muayenesinin İcrasını 
istiyor. 
ICefaleti hasebile halen zimmetinde Encümendedir. 
bulunan ve Çal icra dairesinde tabb 
E-dilen borcklnun a:f:fini isLiyor. 
İadei memuriyetile bankaca tazminat İktısad vekaletine. 
verilmesine dair. 

Dil, tarih, coğrafya fakültesine girme- Maarif vekaletine. 
sinin teminine dair 

Kocasının ana vatana gelmesi dileği- Dahiliye vekaletine. 
ne dair. 

1076 numaralı kanundan istifadesinin 3410 nuımaralı ka:aun 
teminine dair. mucibince M. M. ve

kaletine devredilmiştir 

29 -vi - 1938. 
4327/ 4561 Ankara : .Jandarma ge- Yüzh:ışrlrk nasbrıun tashihi haldunda. 3410 nuımaralı kanun 

nel komutanlığmda as
keri adli hakimi Hulı1si 
Altan. 

4328/ 4562 Bursa : Prnal'başr ma
hallesi Güran sokak No. 
16 Abdullah Özaltı. 

4329/ 4563 İstanbul Sümerbank 
teftiş heyeti memuru 33 
tüm. 189 alay T. 2 Bl. 
6 bedelli erattan Necati 
Namar. 

4330/ 456± Akyazı : Akyazı zürraı 

nanuna merkez muhtan 
Rahmi Boztepe ve Ar. 

4331 / 4565 Giresun : İcra memuru 
muavini Osman Çalar. 

4332/ 4566 İstanbpl : Beşiktaş Şen
likdere mahallesi Şehid 

l\1emed sokak o. 6 da 4 
ncü fn·ka muhasebe vez
nedarlığından malulen 
mütekaid Süreyya Bü
yülı:güner. 

mıuıcibince M. M. V e
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Milll mücadeledeki hizmetine müka- Encümendedir. 
fa ten ta ltifini istiyor. 

Terhisinin temini ile cezasnun a:f:fine M. M. V ekaletine. 
dair. 

Çeltik zeriyatrna müsaade edilmesine Encümendedir. 
dair. 

766 sayrlı hakimler kanununun 36 Encümendedir. 
ncı maddesindeki imtihanla terfi lıak-
larmrn ihlal edilınesinden dolayı ia-
desi hakkında. 
l\Ialüliyeti hakkındaki dileğinin na- Encümendedir. 
zarı itibare alınmasına dair. 



-415-
Kayid Arzuhal sahibinin 
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4333/4567 Öğdem : Yusufeli eski Tasfiye kararının refine ve öğretmen- Maarif vekul etine. 
öğretmen Hüsnü Yalçın. liğe tayinine ve harcırabnun veril-

ınesine dair. 

4334/4568 !stanbul : Aksaray !ne- Hukukunun muhafazası temini dile- Hrfzedilmiştir. 
bey mahallesinele Tececl- ğine dair. 
düd sokak No. 27 Bü-
yütekkelioğlu Ebubekir 
Sami. 

4335/ 4569 Muş : Çapakçur mahke- 8 - X- 1937 tarih ve 3503 numaralı Encümendedir. 
mesı eski başkatibi M. arzuhaline ek. 
Dursun Eroğlu . 

4336/4570 Adana Maraşlı Nuri Çeltik kanununa uygun olan salıala- Encümendedir. 
Şişman ve Ar. rına tohum atmaları için ruhsat ve-

4337/4571 Sürmene : Fazlı. Baymk
tar. 

4338/4572 !stanbıuıl : Turan S. No. 
13 Cafer Sadık Oluç. 

4339/4573 Anıkara : ıM. M. V. D. 
Müd. muhafız bölüğü ko
ıuutam yü:zibaşı Sıddlik 

Günay. 
4340/4574 · !zmir : Gölçülkler köyün

de Cuıma ovası nailıiyesi 

Ali Açrk. 

4341/4575 İstanıbul : Torun S. No. 
10 Sultanahmed Cafer 
Saıdık Oluç. 

4342/4576 Manisa: cezaevinde mailı

klım Celil Çetin. 
4343/4577 Malatya : Ağır ceza mah

kemesi azası ıMemed Hu
lfısi !nan. 

4344/4578 Ankarw: Adiiye <ve neşri
yat müdürü Nedim Ulu
sakuL 

rilmesine dair. 
Gayri kamuıi yapılan hacizden şika- Dahiliye vekaletine. 
yet. 
Kefaleti müteselsile dolayrsile maaşın- Encümendedir. 
dan kesilen vıe iadesi lazım gelen pa-
ramn verilrr.esine dair 
Asteğmen ve teğmenliık: nasıblarmm 3410 nUIII1aralı kanını 

taslıiıhi. mncibince M. M. Ve-
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Hulgaristanda olan Türk <vatandaşla- Encümendedir. 
rrnclan bazrlarma yapılan işkenceleri 

ve adresleri yazılı vatandaşlarm ana 
vatana gelmelerinin teminine dair. 
li\faliye vekaletince ıborç olarak tahsili Maliye vekaletine. 
taieb edilen paramu maaşmdan kesil-
memesini istiyor. 
T,ebdililıwva raporuna göre cez,asmm Aclliyc vcıkıa1etine. 

tecilini istiyor. 
İstanıbul - Edirn~, Bursa, İzmit ve Encümendedir. 
T,ekirclağ gibi ıbir yıere t eriian tayini-
ni istiyor. 
6 - IV - 1938 tarih ve 4391 numaralı HrfzediLmiştir. 

arzuhaline ektir. 

4345/4579 Ankara : Hava müsteşarı Albaylık nasbmm düzeltilmesine dair 3410 numaralı kanun 
tay:yareci albay Zeki Do- mucilbince lVI. M. Ve-
ğan. kaletine devredilmiştir. 

29 - VI - 1938. 
4346/4580 Ankara : Hamamönü ma- İkinci defa ceza olarak tahsili isteni- Maliye vel"aJetine. 

hallesinde merhum H el- 1en veraset vergisinin affine dair. 
vacı Osman karısı Atiye 
Sonu var. 



Ka yi d 
No. 

4347/ 4581 

4348/ 4582 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ankara : Radiyo elektrik 
mühendisi Sn. Hr. deniz 
önyüzbaşısı Seyfettin Kip
men. 
Eskişehir : Hoşnudiye ma
hallesi Pı;ıyman S. N o. 
2/4 evde eski Sorgun mal
müdürü Hayati Güney. 

4349/ 4583 Çanları : Modul köyün-
den istiklal harbi malülü 
Bacağı Krrıkoğullanndan 

İsmail Bacağrkrrık. 
4350/ 4584 Erdek : Marmara halkı 

narnma M. Taksay ve ar. 

-416-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Yüzbaşılık nasbınrn tashihi hakkında. 3410 numaralı kanlP.l 
mucibince M. M. V e
kaletine devredilruiştir. 

29 - VI - 1938. 
Tasfiye kararının refine dair. Karara raptedilmiştir. 

l\falı1liyet maaşı tahsisi hakkinda. 3410 numaralı kanun 
mucilbince M. M. Ve
kaletine devredi lmiştir. 

29 - VI - 1938. 
Milli emlakten satın aldıkları emlak Maliye veıkaletine. 

taksit borçlarınrn alınınasma veya 
uzun vade ile ödemelerine müsaade 
edilmesi hakkında. 

4351/ 4585 Çanları : Dedeli köyünde Malı1len tekaüde sevkedilmesi için he- Encümtndedir. 

4352/ 4586 

eski tuz takib memuru 
Memed Durlanrk. 
Keşan : Zahire pazarmda 
un değirmencisi Yalrub 
Ersoy. 

4353/ 4588 Samatya !stanbul 
Çarncak sokak N o. 56 Ta
lat Kuleli. 

4354/4589 Ankara Samanpazarı 

Oğuz mahallesi J\Iuştu S. 
No 23 Bekir yılmaz. 

4355/ 4590 Zile : Ölü Rahmi Akman 
varisi Lutfi Rahmi. 

4356/ 4591 Afyon K. Süleyman Bos
tancı ve ar. 

4357/4992 Şehremini ! stanbul : 
Mevlanakapı caddesi Se
zaihan S, No. 1 malUl kı
demli yüzbaşı Mitta Gü-
r er. 

yeti sıhhiyece muayenesinin icrasile 
gereğinin yapılması haklanda. 
Muamele vergisinin maktuan veya üc- Encümendedir. 
ret mukabilinde öğüttükleri mamul-
lerden aldıkları ücret üzerinden tah-
silini istiyorlar. 
Hidematı vataniyeden mükafaten yar- li.arara raptedilmişth. 

dım yapılmasma dair 

20 - VII - 1937 tarih ve 3348 numa- Encümendedir. 
ralr arzuhaline ektir. 

H azinece matlubunun verilme. ine U . M. Vekaletine. 
dair 

!şten cl çektirilen belediye r eisinin Dahiliye vek:aletine. 
vazifesi başına geçmesinin temini 
dileğine dair. 
iadeten maaş tahsisini ve güzcşte ma
aş.larrnın da verilmesine dair. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve-
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 

4358/ 4993 !zmit : Veli .Ahmed ma. 1683 numaralı kanunun 58 nci mad- Maliye veldletine. 
No. 8 Eşref Saraç. desinden istifade ederek ikramiye ve

rilmesini istiyor. 
4359/ 4994 Karaköy - !stanbul : Ka- 37 numaralı tefsir haklundaki dileği- İktısarı vekaletine. 

ramustafapaşa S. No. 36 nin nazarı itibare alınmasına dair. 
Marmara ham kat 2 No. 
4 E tem Ruhi Balkan. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

4360/ 4995 Ormancılık ve endistri 
limitet şirketi muhasebe
ci muavini eski . Trablus 
malmüdürü Müştak Pu
sat. 

4361 / 4996 İstanbul : Güneşiibalıçc 
S. No. 20 Kadıköy H at! c: e 
Hikmet. 

-417-

Arzuhal bulasası Muamel~si 

Açıkta kaldığı müddete aid maaşla- Maliy-e veka.letine. 
rının verilmesi, memuriyete tayini ve-
ya tasfiye edilerek ikramiye verilmek 
suretile alakasının kesildiğine dair, 

17 -VIII - 1937 tarih ve 3375 numa- Encümendedir. 
ralı arzuhaline ektir. 

4362/ 4997 Konya lisesi S. 5: Ş. A. 
Nro. 1045 mukayyed tale
be Nuri Atykaç. 

Kuleli süellisesinden çıkarılması hllik- 3410 numaralı kanun 
kmda verilen karar haksız olduğun- mucibince M. M. Ve
dan tekrar okula alınmasının temini- kaletine devredilmiş-
ne dair tir. 

29 - VI - 1938 
4363/ 4998 Balıkesi r : Eski belediye Mahkemece yapılan gayrikanuni mu- Adiiye v€1lffiletine. 

mühendisi. lVIemed Özte- arnelelerden şikayet. 
m el. 

· 4364/4999 Ankara : Diyarbakır hu- Arzuhal en cümeni ile Şurayi Devlet Encümende•lir. 
susi muhasebe merkez mu- ihtilaflarının tefsiren kestirilm esine 
hasebe memuru halen Ma- dair 
liye meslek mektebinde 
No. 413 H. Avni Demir. 

4365/ 4600 Ergani : Kemaliye ma- MalUl olduğundan babasından by 1i- Encümendedir. 
hallesinde Diyarbakrrlı hayat şartiLe tahsis edilen maaşma 
Mazhar Cizrelioğlu. zam yapılarak terfihinin teminine dair 

4366/ 4601 Ankara : Krrşehir hanrn- Köylerindeki 318 dönümlük arazinin Maliye vekaletine. 
da misafir Gümüşane mu- ' tevziini istiyorlar. 

4367/ 4602 

hacirierinden ( Refahiye 
Miondolus Ba.şa köyünde 
80 nüfus aile narnma 
Ferhad Yaışar Süleyman· 
oğlu. 

İstall'bul : Cağaloğ·Iu Çif
tesaraylar No. 17 Üçün-
cü mıntaka Etibba oda
sı idare heyeti narnma 
r eis Dr. Yahya Orha.~1. 

Maktu verıgilerin mikdarlarınm değiş- E.ııcümendedir. 

tirilmesi h akkında Meclisi Aliye ka-
nun layihası sevkedildiğinden dilekle-
rinin nazarı itibare almmasına dair 

. . -: 

436 / 4603 Çanakkale : Dördüncü 
Tüm komutanı binbaşı 

Ölü zevci Tekirdağ deftereları Memed Di. Mu. Riyasetine. 
Salalıattinden Divanr muhasebat ila-

. 
4369/ 460± 

4370/ 4605 

Sadık Soyer eşi Servet. 

Soy er . 
! stanbul : Üsküdar Pa
şalimam N o. 99 yalı Ri-
fat Mumlu. 
Samsun : Kuşluca köyü 
Temel Bayraktar ve Ar. 

mile istenilen 9 bin lira borcun alın-
maması dileğine dair 
Arzuhal encümenının 1 - IV - 1937 Encüınendedir. 

tarih ve 755 numaralı kararına iti-
raz ediyor. 
Köy ihtiyaçlarnun temini için salna- Dahiliye vekaletine. 
me ile toplanan paranın fazlalığından 
şikayet. 



, 

-418-
Kayid Arzuhal sahibinin 

No. isim ve adresi Arzuhal hulas88I Muamelesi 

4371/4606 Ankara : Maliye vekaJe- Avukatlık kanunu layihasmm muvak- Encümendedir. 
ti hukuk müşavirliği mü- kat maddeleri müzakere edilirkeh 
meyyizlerinden Şekib Ço- dört madde olarak tafsilen arzettik-
puroğlu ve Ar. leri bu noktalarm göz önünde tutnı-

4372/ 4607 Isparta : Tetnyiz iş yazı 

evi sahibi eski Eğirdir 

tapu memuru Muhtar 
Atalay. 

4373/ 4608 Ankara : B. M. M. Po-

masım istiyorlar. 

Tasfiye kararımn refi ile iadei me- Encümendedir. 
muriyetine dair. 

14- IV- 1938 tarih ve 4432 numaralı Karara ~·aptedilmişti:t. 

listerinden Osman Tun- arzuhaline ektir. 
cay elile Nizarnettin Yu-
la. 

4374/4609 Maraş : Hacıeyüblü og-
' retmeni Abdullah Bilgiç. 

4375/4610 Vezirköprü : Ali Fişekci 
ve Ar. 

Üç aydan beri maaştarım alamadık- Maarif vekaletine. 
larından şildyet ediyor. 
Hazineden taksitte satın aldıkları em- Maliye veka1etine. 
lak ve arazi taksit borçları hakkında-
ki dilekietinin nazarı itibare alınma

sına dair. 
4376/4611 İstanbul Kasımpaşa Telmüd hakkımn tanmmasımn temi- Encümetıdedir. 

Piyale Tahtaköprü so- nine dair. 
kak N o. 25 Halil Pa:t-
maksız. 

4377/ 4612 Karaınursal : Camiiatİk Ol en kocasımn telmüdlüğü hakkında S. ve İ. M. Vekaletine. 
mahallesinde öğretmen İZ- evvelce vaki müracaatımn net.icelen-

4378/ 4613 

4379/ 4614 

4380/ 4615 

4381/4616 

zet evinde Hatice Bilal- dirilmesini istiyor. 
Göz en. 
Karacabey : Selimiye ma
hallesinde Mustafa Çe
tinkaya. 
Adapazarı : Merdiven kö
yünden Ahmed Yılmaz. 

İstanbul : Beşiktaş Yeni 
mahalle Posta caddesi 
No. 20 Halid Buğday. 
Anıkara : Gicik köyü 
mUıhtar 'V'e azaları Mıeı:noo 

ve •arkad~larr. 

V ekalet emri maaşlarrmn vetilmesini Maliye veldletine. 
istiyor. 

Hukuku tasarrufiyelerine Hazinece Maliye ve]{aletine. 
vaki müdahalenin refi ile mağdur 

edilınemesine dair. 
Müddeti hizmeti 30 seneden fazla ol- Encümendedir. 
duğundan ikramiyesinin verilmesini 
istiyor. 
EŞhas tatafmdan ıhllllkuku ta.sarrufiye- Dahiliye vekaletine. 
lerine vaiki müdahalenin menine dair. 

4382/4617 Savur : Eski iskan me- Maıhıh.-ümiyet cezasımn affİille druir. 
muru Muıhittin Sadi. 

Adiiye vekaletine. 

4383/4618 Koyulılıisar : P.arti başka- Kasaıbaları civarmda:ki orrnahlardan Ziraat vekaletine. 
nı M. Yalçıner ve aıık:a- mahrukat için katiyat yapmalarının 

dıaŞlatı. teminin:e dair. 
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Arzuhal sahibinin 
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4384/46;"9 Ankara : M. M. V. Hava Yüzbaşılık 'Ye ıbiıiliaşılıık nasFblarmın 3410 numaralı kannn 
Müs. Ş. 3. mü.Lhaıkı sınıf taslıijıi ·hakkındıı,. mııeibince M. M. V e-
3 muamele memuru Fe- ıkaletine devredilııniştir 

rid Süikan. ~9 - VI - 1938 

4385/4620 İstanbul - Beyoğlu : Ci- İskfuıı wdi SUıretile vel'ilen anallardan Maliye vekaletine. 
hangir güneşli S. No. 45 1ıeffiz ılıarici kalan lruımınm da kendi-
Caıhid Cener ve kardeş- lerine tahsisini istiyorlar. 
leri. 

4386/4622 Anıkara : Hukuk fakül- Mütıekaddim •arZ'Uıhallerinin muamele- Encümendedir. 
rtesi taleb~inden Said den kaldırı1masını istiyorlar. 
Bilen ve arkadaşları. 

4387/4623 İzmir : Sinekli caddesi lVIallilen tekaüd edilımesine dair. Encümendedir. 
No. 82 Harun Yalıpçetin, 

4388/4624 Sarıka:inış : Parsatan kö- Köylerinin ılıaşka .bir yıe11e nçıkloluıı- Dahiliye vekaletine. 
yünden Laçin Şaibanoğlu. maması veya nakli halinde köylerine 

saı~ettikleri ibeş ıbin lira masrafın 

verilmesini istiyorlar. 
4389/ 4625 Bucak : Cami mahallesi Kestel gölünün kurutulmasını isti- Nafıa vekaletine. 

mutemedleri !. Atan ve yorlar. 
Ar. 

4390/ 4626 İstanbul : Germanyaban 
No. 3 H. Tahsin Uçar. 

Arzuhal encümenince verilen 5 - VI - Encümendedir. 
1937 tarili ve 1086 numarş.lı karı:ı._ra 

itiraz ediyor. 
4391/4627 Yozgad : Eskipazar ma- Şehid habalarından maaş tahsis edil- Encümendedir. 

hallesinde şehid yüzbaşı mesine dair. 
Nuri eşi Sariye ve ço-
cukları. 

4392/4628 Ankara : İktısad vekale- Maaşmrn 7 nci derece üzerinden ve- Encümendedir. 
ti sınai mülkiye müdürü rilmesini istiyor. 
Sadi Ağar. 

4393/ 4629 Hermenek : A. Baki Nuri 
Yıldız ve .Ar. 

4394/ 4630 Samsun : Samsun def
terdarlığı vasıtasilc süva
rİ tahsildarlarından Hak
kr Önen. 

4395/ 4632 Zara : Gülgüloğlu Ab
dullah Güler. 

4396/ 4633 Manisa : Manisa çarşı

smda Boyhane caddesin
de kavaf A. Galib Kök. 
salan. 

Mahruh;at temini için dileklerinin na
zarr itibare alınınasma dair. 
On beş senelik hizmetinin tekaüd 
müddetine ilavesile ona göre mıuı.ş 

tahsisine dair. 

l\f. M. V ekaletince 463 lira 75 kuruş 
matlubunun verilmesini istiyor. 
Milli emlakten satm aldığı bağın is
tirdad edildiğinden iadesini istiyor. 

Zirı;ı,ııt vekiiletine. 

Encümendedir. 

M. l\L V ekaletine. 

Encümendedir. 

4397/ 4634 Elazığ ~ Mornik köyü hal- Ziraat bankasına olan borcunun tak- İktısad vekaletine. 
)gndan Ahmedoğlu Malı- site bağlanarak tarlalarmlll satılma-
ınud Dinç. masmm teminine dair. 



Kayid 
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Arzohal sahibinin 
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~-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

4398/ 4635 Adana : Hacıfakir ma
hallesi No. 101, S. No. 
7/ 9 / ll Fethi. 

İskan suretile arazi verilmesini ve S. ve İ. M. Veka.letine. 
yaı·dnn edilmesini istiyor. 

4399/ 4636 Uşak · : İsmail Çelebi ve Üç seneden beri ellerinde kalan af- Encümendedir. 
İbrahim Kunat Petriçli yonlarnun alınmasım istiyorlar. 
ve Ar. 

4400/ 4637 İstanbul : Taksim •Gönül 
apartımanı Piriştineli 

merhum Abdurrahman 

Yugoslavyadaki emlak ve arazilerine Encümendedir. 
ımıkabil tazminat verilmesine dair. 

Pş. verescleri Zeyneb Sa-
uel ve hemşireleri. 

4401/4638 İstanbul :. Cağaloğlu Su
ruri mahallesi Türk ocağı 

S. No. 37 Sıdıka Seven 

Yuğoslavyadaki emlak ve arazilerine Encümeııdedir. 

mukabil tazminat verilmesine dair. 

ve kardeşleri. 
4402/ 4639 İstanbul - Galata : Sen- Yugoslavyadaki emlak ve arazilerine 

jorj hastanesi arkası Saf- mukabil tazminat verimesine dair. 
fet B. n:partman o. 8 da-
ire Feride Erten ve ar. 

4403/4640 Ankara : Adliye vekaleti Açık maaşlarının verilmesini ve teka
Nş. Ş. Memur Kazım De- üd muamelesinin İcrasına dair. 
'reli elile eski inhisarlar 
muıhakemat memuru Ali 
Kaşlr. 

Encümendedir. 

G. ve 1. Vekaletine. 

4404/ 4641 Akara : Adıiye vekaleti Terfihinin temini için memuriyete Adliye veloo.letine. 

4405/4642 

4406/4643 

Eyta'm dairesinde mümey- tayinine dair. 
yiz Mustafa Demirci eli-
le A. Hikmet Bilgiç. 
Sivrihisar Hamamkarahi
sarı köyü : Ahmed Y alçrn 
karısı tl öndü Yalçın. 
Ankara : Kurmay albay 
harb akademisi öğretmen
lerinden Salih Erkuş. 

1593 sayılr kanuna tevfikan çok ço
cuklu olduğundan miikafatı nakdiye 
verilmesini istiyor. 
Nasbmın tashilıi dileğine dair. 

Encümendedir. 

. 
3410 numaralı kanun 
mudbince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
4407/4644 Keskin : Bekir mutlu ve Yer sarsıntısı dolayisile köylerinin Dahiliye vekaletine. 

ar. başka bir yere kaldırılması hakkında 
verilen kararın tedkiki ile arazilerine 

. . ı. 

4408/ 4645 Adliye mübaşiri H. Döver 
ve karısı Seher. 

yakın bir mahalde inşasına müsaade 
edilmesi hakkında. 
Çocuğunun okuldan çıkarılması ve 
fenalık yapanların cezalandırılması 

hakkında. 

4409/4646 Gaz genel komutanlığı Nasbınrn tashihi hakkında. 

Gazdan korunma müdürü 
Fevzi Y enal. 

E.ncümendedir. 

3410 numaralı kanun 
lnii1Cibince M. M. V e
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 

• 
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4410/4647 Beyşehir : Kıstıfan kar- Matlubunun Hazinece verilmesi hak- Maliye vekaletine. 
yesinde Kamil Akay. kında. 

4411/4648 Genel kurmay müdürlü- Terfihinin temini dileğine dair. 
ğü S. 4. Hesab memuru 
Ilhami Gül. 

Karara raptedil:miştir. 

4412/4649 Burdur : Burc M. 1\ieclisi Burdur hapisanesinin tayinat bedeli- Maliye vekaletine. 
umumi azasmdan Vedia. 

4413/4652 Kahire: Şari abu dra o. 
1. Muhammed Ali bab El
hak Memed Ali. 

nin bakıyesinin verilmesini istiyor. 
Türk vatandaşlığına kabulüne dair. Dahiliye vekaletine. 

4414/4653 Ordu : Saray mahallesin- 18 yaşiDI ikinal edecek olan çocuğu- Encümendedir. 
de ölü aza mülazimi Cemal nun yetim maaşının kesilmemesine 
eşi Şükürüye Trabzon. dair. 

4415/4654 Dinar : Ergeneli köyün- Umumi savaşta malul kaldığından M. M. v~kiletine 
den Memed Topçu. malUliyet maaşı tahsisini istiyor. 

4416/4655 Ordu : Aiziziye mahallesi Borçlanma suretile arazi istiyor. S. ve 1. M. Vekaletine 
Fevzi Özgen. 

4417/ 4656 Siverek : Ulucami mahal- E·vlenme hakkındaki dileklerinin na- Aciliye vek&letine. 
lesinden Salih Bulut. zarr itibare alınmasını istiyor. 

4418/ 4657 İnebolu : Firc:Hgi müca- t era memurunun .gayrikanuni muame- Adiiye v&kaletine. 
dele sıhhat memnr•ı Alı- lesinden şikayet ediyor. 
met RH.iak. 

4419/ 4658 Kütahya : Emekli binba
şı . Askerlik şube ·inde O. 
Nuri Örs. 

Tekaüd maaşı haklundaki dileğinin 3410 numaralı kanun 
nazarı itibare alınmasım istiyor. mucibince M. M. V eka

kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
4420/ 4659 Ankara : Karaoğlan çar- Yakdan eml3,k ve akarrum Hazinece Maliye vekaletine. 

şısrnda ..Anafartalar rad- tazminini istiyor. 
desinde mühendis hanın
da misafir Arif Öner. 

4421/ 4660 Düzce : Eczacı Sabri eli
le Hidayet Krzildağ. 

4422/ 4661 B1tlis : Emniyet müdürü 
Clüekgasse 2/ 7 Wien I . 
'Allımed Demir. 

4423/ 4662 Şarköy : Gazi köyünde 
ölü Veysel karısı Ümmi
lıan. 

4424/ 4663 Ermenek Dindebol kö-
yü halkından Mustafa Sö

zer. 

21 - III - 1938 tarih ve 4292 No. ar- 3410 numaralı kanun 
zuhalinc ektir. 

1\ia hk1ım iyet eczasının affini istiyor. 

Mirasçıları tarafından hukuku tasar
rufiyesine vaki :müdahale mağduriye

tini mucibi olduğundan hukukunun 
ınulıafazasını istiyor. 
rraı.ulu arazilerinden odun kesmelrri 
nr müsaade edilmesini ve hayvanları 
;ç ı ı güdek mahalli ay ·ılmasınr isti
y•ırh.r. 

mucilbince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Adliye vekaletine. 

S. ve İ. M. V ekaletine. 

Ziraat vekaletine. 
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4425/4664 Üskıüdar : Selasiz silah- MalUliyet m~ı ıbağlannıa ını istiyor. 3410 numaralı kanun 
ıtar •bekçisi küçük Mürnin mıuıcibince M. M. V e-
sokak No. 9 Halil Mat. kal•}tine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 

4426/4665 İstanbul - Kasımpaşa 10 - V - 1938 tariılı v;e 4611 No. lu ar- Encümendedir. 
Piyale tahta köprüsü No. zuhaline ektir. 
25 Halil Parmaksız. 

4427/4666 İstanıbul: Maçka palas ka- İskan muamelıesinin düzeltilmesine Encümendedir. 
pı 4 Naıkile Truılgar. dair. 

4428/4667 Edirne: Topçularda ikışla Faaliyetine nihayet v·erilen değirme- Encümendedir. 
caddesinde No. 78 Hüs- ninin işletilmesini istyor. 
nü Gündoğar. 

4429/4668 Çanakkale : Göçmen nıi- İskanının temini dile~ine dair. 
safiıfua.Il!esinde TalWt Şe-
kerci 

4430/4669 Çan!kırı : Mudun köyün- Maluliy.et maaşı tahsisini istiyor. 
den İsınail Bacağıikırık. 

S. ve !. M. V ekaletine. 

3410 numaralı kanun 
mıucibince M. M. V e
\aletine devredilımi&t.i.r 

29 - VI - 1938. 
4431/4670 Gölköy : Ayvapınarı köy

l€ri narnma Memed Bö
lük ve arkadaşları. 

Eşhas tarafından hukuku tasarrufi- Dahiliye vekaJetine. 
yesine vaıki müdailıalenin menine da-
ir. 

4432/4672 İstanıbul : Kasımpaşa : 
Zincirli ikıuıyu mahalle
sinde sirkeci Muslahattin 
camii imamı Memoo Ço-

lmamet vazifesine iadesinin temini Encümendedir. 
dileği ne dair. 

kağlar. 

4433/4673 Balıkesir Cezaıevinde l\1aılıl'llmiyet cezasının ·affin.e dair. 
Mustafa Yörük. 

4434/4674 Mardin : Tekye mahalle- İskanının terninine dair. 
sinde ölü ibek:çi M. Emin 
ıkarısı Bedriye Öztü11k. 

• 

4435/4675 Ankara : Zincirli ·camide lVIaluliyet maaşı taJısisini istiyor. 
Gerooenin Çokullu kö-
yünden Salih Ba:rlbaro.s. 

Encümendedir. 

Encilmendedir . 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
kal etin~ devredilıniştir. 

29 -VI - 1938. 
4436/4676 İraık : Makine mühendisi Tüvk vatandaşlığından iskatı hak- Encümendedir. 

Kirkdk Arif Hikmet. kındaki kararın refine dair. 
4437/4677 !sta1l!bul : Süleymaniye Kefalet aidatının iadesine dair. 

Sarı Beyazıd cami sokaık 
No. 4 Allımed Enki. 

4438/4678 Haydarpaşa : !braıhilm- 'Derfihinin temini dileğin€ dair. 
ağa çaym Sokullu köyün-
de Zeki Tıemiııkök. 

G. ve !. Vekalctine. 

3410 n1]Jilaralı kanun 
muciıbince M. M. Ve
kalet.ine devredilıni'?tir 

29 -VI - 1938. 
4439/4679 Tokad : Yar Aılımed ma- Vali vıe defterdardan şikay-et ediyor- Maliye vekaletine. 

hallesinden Hüsnü Öz- lar. ,_ 
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4440/4680 Ankara : P. T. T. Hesalb Harcırahının verilmesine dair. Na:fra vekaJetine. 
işleri memuııu Şevıket 

Meral. 

444~/4681 Niğde : Ziraat bankası 3202 numaralı kanun hilafına yapılan İktısad vekaletine. 
muamelat memuru Osman muamele mağduriyetini mucib oldu-
Bitirgen. ğundan şikayet. 

4442/4682 Bulgaristan : Targovi§te Türkiyeye gelmelerinin teminine dair. Encümendedir. 
kasabasında Payı soka-
ğında No. 26. Fatma. 

4443/4683 Bakırköy - İstanbul : Ce- 27- XII- 1938 tarih ve 3907 numaralı Encümendedir. 
vizlik Kartopu So. No. arzuhaline ektir. 
56. Hayriye Kesim. 

4444/4684 Ahmed Harndi ve ar. Kösele i§leyen küçük sermayelilerden Maliye vekaletine. 
yalnrz muamele vergisinin alınrp 

4445/4686 İzmir: CUlllaovasr köyün
den Ali Naci Çelik. 

4446/4687 Düzce : Şerifiye mahalle
sinde No. 71 Memedoğlu 

Yusuf. 

istihlak vergisinin affi ve diğer vergi-
ler hakkındaki dileklerinin nazarr iti-
bare alınmasına dair. 
Suiistimalleri ihbarından dolayı müf
teri olarak mahkemeye verilmesi ve 
tesirle mahkum edilmek istenildiğine 
dair. Encümendedir. 
Malul ve muhtacı muavenet olduğun- Encümendedir. 
dan yardım edilmesini istiyorlar. 

4447/4688 Ankara : Bendderesi Ba- Arzuhal encümeninin hakkında ittihaz Encümendedir. 
laban çeşmesi Güzel arçin ettiği ll - III - 1938 tarih ve 1245 nu-
sokak No. 29. Hakkı Ata- maralı kararına itiraz edeceğine dair. 
kay. 

4448/ 4689 Ordu : Elmalık mahalle- Umumi kadınların mahallelerinden Dahiliye vekaletine. 
sinde halk narnma Etem kaldırılması hakkında. 

Ergünel ve ar. 
4449/ 4690 !stanbul Topcularda 

Krşla caddesinde N o. 7 4 
Hüsnü Dündoğar. 

4450/ 4691 Sürmene : Gorgor kara
kol kumandanr ölü Mus
tafaoğlu Hüseyin Sön-
mez. 

Kapatılan değirmeninin Maliye veka- Encümendedir. 
letince açılmasına müsaade edilmesi 
hakkında. 

İskan edilmesini istiyor. S. ve İ. M. Vekaletine. 

4451/ 4692 İstanbul Edirnekapı Ölü kocasrndan yetim maaşr tahsisini M. M. Vekaletine. 
Kariye Yağhane sokak istiyor. 
No. 27 l\!Iürüvvet Ebrem. 

4452/ 4693 İzmir : Göztepe Nevzat- l\Ialuliyeti vazifeden mütevellid oldu- Encümendedir. 
bey sokak No. 27 Niyazi ğundan tekaüd maaşr tahsisini isti-
Çatrk. yor. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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4-!53/ 4694 Ünye : Hamidiye mahal
lesinde Ömer Yillçıner. 

Malul olduğundan derece üzerinden 3110 numaralı kanun 
maaş tahsisini istiyor. mooilıince M. ıvı. Veka

ld:l.l etine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 

4-!54/ -1:695 İstanbul : Bahçekapı Ce- lVIüvekkiline iadeten yetim maaşr tah- j~p cümendedir. 
lalbey ham No. 20 avu- sisi haklernda Divanr muhasebatca ve-
kat Oğuzbeyoğlu Osman rilen red kararının refi dileğine dair. 
Nuri. 

4455/ 4696 İstanbul Kuzkuncuk 
Bican sokak No. 20 Mü
hib Şişkoğlu. 

4456/ 4697 İstanbul : Kadıköy Kü
çük moda Çam sokak N o. 
21 Rıza Kurdkaya. ' 

4457/ 4702 İstanbul Kasımpaşa 
Piyale Ağaçköprü sokak 
N o. 25 Halil Parmaksrz. 

4458/ 4703 Bursa : Selçuk hatun 
mahallesinde Hamam so
kağında N o. ll/ A. Be
kir Srddık. 

4459/4704 Çanakkale Köprübaşı 

ilk okul başöğretmeni Ba
ki Sardarlr. 

4-!60/ 4705 İstanbul : Beyoğlu Kul
oğlu sokak N o. 4 Sabri 
ŞamkuL 

4461/4706 Tokad : Şemsettin ve ar. 

4462/ 4707 Akya:zr : Süpren köyü 
muhtarr 1. Dinç ve ar. 

4463/ 4708 İnegöl : Sinanbey mahal
lesinde Kamer sokağında 
Emiıi Okan. 

4464/4709 Çubuk : Mahmudoğlan 

köyü muhtar Arif Öçal. 

Vazifeden ihraç hakkındaki kararın Bncümendedir. 
refine dair. 

Telmüd maaşının derece üzerinden ıvı. M. V eka! etine. 
verilm esine dair. 

10 - V - 1938 tarih ve 4611 numaralı Encümendedir. 
arzuhalin€: ektir. 

6 630 lira eşhas zirnemi olarak tahsili Maliye vekaletine. 
istenilen paranın kaydinin terkinine 
dair. 

4 maddelik dileğinin nazarr dikkate Maarif vckaletine. 
alınarak müterakim matlublarının 

verilmesini istiyor. 
İsidin muamelesinin düzeltilınes ini ve S. ve İ. M. Vekaletine. 
mağdur edilmemesini istiyor. 

Hazineye olan taksit borçları hakkın- lVIaliye vekaletine. 
daki dileklerinin nazarr itibare alın-
masına dair. 
lVIıntakaları srtma mücadele doktoru- Encüwendedir. 
nun vazifesini ihmal ettiğine dair. 
Harb malftlü olduğundan tashillini is- M. ıvı:. Vekaletine. 
tiyor. 

Ocaççılar köyü ilc aralarında senclcr- Adiiye vclmletine. 
ce devam eden arazi ihtilafınrn halli-
ne dair. 

4465/ 4711 Niğde : Uluağaç köyün- 23 - VIII - 1937 tarih ve 3383 numa- S. ve İ. M. Vekalotine. 
den Mustafa Turgud. rah arzuhaline ektir. 

4466/ 4712 Ankara : Askeri merk~z 

Cebeci hastanesinde ecza
cr yarbay Saffet Serigen. 

4467/ 4713 Tokad : Avukat Hüsnü 
Özdek. 

Maaş matlubunun verilmesini istiyor. Encümendodir. 

Mektum veraset ve intikal vergisine Maliye vekaJetine. 
aid vukubulan ihbarı üzerine ikrami-
yeden tahakkuk eden bakiyei matlu-
bunun verilmesine dair_ 



Kayid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

4468/4714 Kasımpaşa - İstanbul 
Akbaba yokuşu No. 3 
Cenah Bora. 
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Tekaüd maaşr tahsisi hakkmdaki dilc
ğinin riazarr itibare almmasınr isti
yor. 

Muamelesi 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 

4469/4715 Adapazarı : Deveoğlu ma- Tekaüd maaşma zam yapılmasını ve- Encümendedir. 
hallesinde No. 45 Ali Rr- ya ikrlllrniye verilmesini istiyor. 
za Yaya. 

4470/d:716 Eskişehir : IV Kor. Nk. Nasbinin tashihine dair 
Tıb . Oto. Bl. K. Ön yüz-

M. M . V ekaletine. 

başı Karnil Var. 
4471/4717 İstanbul : Cerrahpaşa Açık maaşlarının verilmesi ve huku- G. ve t VekaJE::tine. 

Kürkçübaşı mahallesi Se- kunun vikayesile mağdur edilmemesi
yid Yakub han sokak No. ni istiyor. 
34. Hayri Gür. 

4472/ 47il.8 Manisa : ,Emlak ve eytam Emlak ve eytam ·bankasına olan borç- İktısad vekruetine. 
bankası horçlularr. Memed larr hakkındaki dileklerinin nazarı iti-
Beyğirci ve ar. Hacı Ha
liloğlu. 

4473/4719 Kızıltoprak : Kuyubaşı 

Kayrşdağ caddesi No. 68. 
emekli binbaşı Mustafa 
Yıldız. 

4474/ 4720 İstan:bul : Yüksek mü
hendis mektebinde Div
rikli Arif Bintal ve ar. 

44175/4721 Uşak : Karaağaç mahal
lesinde Hasan Özenç ve 
ar. 

bare almmasma dair 

Milli mücadeledeki hizmetine mükafa- 3410 mımaralı kanun 
tan terfihinin terninini istiyor. mucibince M. M. Ve

kruetine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 
Tahriri arazide yapılan yolsuzluğun Maliye vekruetine. 
tahkiki için müfettiş gönderilmesine 
dair 
Belediyece yapılan yolsuz istimlakten Dahiliye vekruetine. 
şikayet ediyor, 

4476/4722 Alınasya : Karşıyaka ma- Ölü eşinin ciheti askeriyeye verdiği M. M. Vekruetine. 
halesinde Ulviye Şimşek .. un bedelinden düyuna kalan matlubu-

nun verilmesini istiyor. 
4477/4723 İstanbul : Haydarpaşa Tahsil derecesinin tevsikı için tasdik- M. M. Vekaletine. 

komiserliğinde çalışan po- name verilmesini istiyor. 
lis memuru No. 277 Mu-
ammer Akal. 

4478/4724 Mersin : Singer Immpan
yası direktörü İskender

paşa evladından Abdül
kadiı· İskenderoğlu. 

4-!79/ -1:725 İstanbul : Şehremini U-

Evkaf idaresince yapılan yolsuz mu- Yakıflar U. Mü. 
arnel e ın ağdur iyetlerini mucib oldu-
ğuna dair. 

Kocasından tahsis edilen eytam maa- Encümendedir. 
zunyusuf mahallesi Ha- şımn derece üzerinden verilmesini is
lilağa sokak No. 13 ölü tiyor. 
yüzbaşı Ali Saib eşi Ha-
tice Üzün. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

4±80 / 4:726 Kayseri : Kayseri depo
su v[\Sıtasile Devlet de
miryolları eski makinisti 
Halil Ali Öncü. 

4481/ :1:727 Ediı·ne : Şahabettinpaşa 
mahallesi N o. 12 Emin 
Adnan. 
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Demiryollarmdaki hizmetine mükufa- Nafıa vekaJetine. 
ten mal-ul kaldığından yardım edil-
mesını istiyor. 

Askeri kura meclisince verilen 200 M. M. VekaJetine. 
lira para cezasının affine dair. 

4482/ 4728 Gölköy kazası Kuşluvan Kaymakamdan şikuyet ediyor. 
köyünden Salih Kuşl\1-

Dahiliye vekaletine. 

van. 
4483/ 4729 Kırşehir : Kayaşeyhi ma

hallesinde Receboğlu A
rif hanesinde Avni Cev
gin. 

44:84/ 4730 İzmir : Keçecilerde No. 
123 dükkanda kömürcü 
Galib elile Tahir Kıvrak . 

44:85/ -!731 Niğde : Zahire pazarın
da berber Memed elile 
Şükrü Duyar ve çocuk
ları. 

4486/ 4732 İstanbul : Eyüb Yeniçeş
me caddesi N o. 6 Ali Öz-
soy. 

Emsali misillıl 1777 numaralı teadül Maliye vekaletine. 
kanunu mucibince eyyanu haliye 
kadro tasarrufatı faslından yarını 

maaş verilmesini istiyor. 
l\Ialıll olduğunda ı maaş tahsisi dile- M. M. Vekaletine. 
ği_ne dair. 

İskan suretile verilen emlakin mua- S. ve İ. M. Veka.letine. 
melesinin intacrnı istiyor. 

İstanlınl belediyesi daimi kadroların- Dahiliye vekaletine. 
da bir iş verilmesi hakkında 

-H87 / l733 Bor Selçuk malıallesin- Mülki ve tekaüd kanunundan istifa- 3410 ııumaralı kanun 
de l\I. Zeki Aykut. desinin teminini istiyor. mucilbince M. M. Ve

kalctine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
4-188/4736 Ankara Cüuılıuriyet Kesilen üıl1sisatı fevkaladesinin iade- Encüınendedir. 

l\Ierkez bankası emisyon sine dair. 
servisinde İbrahim Şener. 

4489/4737 Devrek : Şükrü Kaya ma- Kilimiide satın aldığı 82 numaralı İktısad vekaletine. 
hallesinde Pakize Kesim. ocak hisse bedelinin Hazinece veril-

mesine dair. 
4490/4738 Balıkesir : Lise caddesi İkamete memur edildikleri mahalden Dahiliye vekaletine. 

No. 13. Veysel Kandemir. serbest bırakrlınalarımn teminine da
ir. 

4491/4739 Sandıldı : İğçil savaşçila- · 1- IX - 1937 tarih ve 3390 numaralı Encümendedir. 
rı pazı:ı,rr direktörü Nail arzuhaline ektir. 
Ay köse. 

4492/4740 Beyoğlu - !stanbul : Kö- Küçük sermayeli köınürcü esnafının İktısad vekaletine. 
mürcü esnafları Balıkpa- himayesine dair. 
zarı balık sokağı N o. 7. 
Salahattİn ve ar. 

4493/4746 Üsküdar : Selimiye ma- Malili olduğundan 1683 numaralı ka- Maliye veka.letine. 
hallesi Cami sokak No. 14 nunun 54 ncü maddesinden istifadesi-
Hulıl:si Taşdelen. ni istiyor. 
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4494/4747 Çorum : Ceza evinde Hü- Hususi af istiyor. 
seyinoğlu İlyas. 

4495/ 4748 Bursa : Veli Şemsettin Af kanunundan istifadesini istiyor. 
mahallesi lise caddesi N o. 
3. Hüseyin P ekin. 

Muamelesi 

Adiiye vekaletine. 

Adiiye v·elciletine. 

4496/4749 Ankara : Ziraat bankası Maaşmdan kesilen tahsisatı fevkalade- Enci.i.mendedir. 
umıın1 müdürlük vezneda
rı Halil Aydil. 

4497/ 4750 Kıta 4. Kor. 1. Ş. Mülha
kı. Arif Çatalyürek. 

4498/ 4751 

4499/4752 

4500/4753 

4501/4754 

4502/ 4765 

4503/ 4762 

4504/4763 

İstanbul : Birinci valuf
han No. 33. Şeref Adut. 
Midyat : Ceza evinde Ö. 
Nazmi Kayapmar. 
Kastamonu : Subaşı kö
yünde Halil B. camisi 
imam ve hatibi Sadrk Say
gılı ve ar. 
Ankara : Topçu albayı 

İsmetpaşa mahallesinde 
No. 67 Memed Güral. 

İzmi r : Basmaılıane civa
rında Gaziler mahalle-
sinde No. 186 M. Sıtkı 

Eıibaykal. 

İstanbuJ : İstanbul civarr 
köy değ·irmencileri namı-

na Kazım Özen ve arka
daşları. 

Bayramiç : Eski Denizli 
posta haval-e memuru İib -
ra.him .Aıkgül. 

4505/4764 İzmir : Kestane pazarın
da cami içinde Beşir. 

4506/ 4765 İstanbul Kadıköy : 

nin iadesine dair. 

25 - XI - 1937 tarih ve 3723 numaralı 3±10 numaralı kanun 
arzuhaline ektir. rnıucibirıce M. M. Ve

ld !etine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetine gır
mesini istiyor. 
23 -IV- 1938 tarih ve 4506 numaralı 

arzuhaline ektir. 
Evkaf idaresince maaşlarının verilme
sine dair. 

SUJbay ve askeri memurların dilEıkie

rinin .i\lcclisi Alicc tedıkiknu istiyor. 

Tokaüd maaşrnın tezyidi ve-ya ikrami
ye verilmesini istiyor. 

Köy değ·irmen1eri haıkkmdaftd üç mad
delik dileklerinin nazarr itibar e alın

masına dair. 

Memuriyete tayini v•e maaş tahsisini 
i -; ti yor. 

f,skaıunın temini dileğine dair. 

Encümendedir. 

Encürrı.endedir. 

Vakıfl ar U. Mü. 

3-+.10 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
ldl.letine devrediliniştir 

29 - VI - 1938. 
Maliye vElkaletine. 

Encümende-clir. 

Encünıendedir. 

Enci.i.mende-clir. 

Kesilen maaşının iadet en talısisine da- Maliye veldlletine. 
Kör1er sokak No. 15 odun ır. 

mağazasında Niıhad elile 
N a.ciye ffiuıy<bu. 

4507/ 4766 · Küta~hya : Mecidi ye ma
hallesi No. 12 Sırrı Şener . 

4508/4767 Ankara : Ziraat bankası 
t ekaüd sandığı memurla
rmdan SalruhaHin Kah-
yaoğlu. 

MahkÜımiyet cezasrnrn refi ile memu
riyete tayin ini istiyor. 
Telmüd maaşrndan katedilen tahsi
satı f0vkaladesinin iadesini istiyor. 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

4509/4768 Brubaeski : Süleyman 
arıkadaşları. 

4510/4774 Sürmene : Em cidi 
men Şükrü Sanus. 

ve 

teğ-
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Af kanunundan istifadesinin teminine Dah~liye vekaletine. 
dair. 
Maluliyet derecesi arasındaila maaş ve 3410 nUJllaralı kanun 
tıcrfith zamlarmıın verilınesi hakkında. mucibince M. M. Ve-

kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 

451V4775 Toka:d : Davlligörmez ma- lkaımıete memur ·edildikleri mabaMe Dahiliye vekaJetine. 
ballesinden A. Fıehmi serıbest bırakılınalarmı istiyı0r. 

Can. 

4512/4776 Çel1keş : Tuğla ve kire- Tuğla ve kirernid ocaklarında maden Ziraat vekaletine. 
mid vcaıldarmdan Ahmed ıköınürü elverişli olmadığından odun 
Gülyamr ve arkadaşları. yak'malarma müsaade edilmesi hak-

4513/4779 İzmir : Hesab memurıu 
askıerlik .dairesi İrfan 
Atan. 

4514/4780 İstallibul -Kadıköy : Acı
ıbadem Krzlar ağası cad
desi No. 52 M. T,evfik 
Alpağan. 

4515/4781 İsparta : Muhase.be mü
dürü Ne.fi Ö.mnen. 

4516/4785 Antalya : Teşvikiye ma
hallesinde Silah Yalçın. 

landa. 
Emniyet sandrğrna olan \borcu için Zr. Bankası U. Müd. 
emlakinin satılmamasının teminine 
dair. 
Tekaüd maaşının barıeme gıöre ıtadilini 3410 numaralı kanun 
istiyor. mucibince M. M. V e

kaletin~ devredilmi.ştir 

29 - VI - 1938. 
Ar. En. ce Jıakikrnda ittihaz edilen Encümendedir. 
ll - IV - 1938 tarih ve 1434 sayılı ika-
rara itiraz ediyor. 
1Halı1l olduğundan maaş taJısisini .is- 3410 numaralı kanun 
tiyor. mucibince M. M:. Ve

kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938 
4517/4787 lVIilas : Gazipaşa mahalle- İskanının temini dileğine dair. S. ve 1. M. Vekaletine. 

sinde Süleyman çavuş , 

4518/4788 Bursa : 42 daire Çukur 
mahallesi Fırın çıkınazı 

No. 5 Rençber Ali Şen
yayla. 

4519/4789 Kasımpaşa - İstanbul: Pi
yale Ağaçköprü sokak No. 
25 Halil Parmaksız. 

4520/4790 İstanbul : Çakmakçrlar 
Sabur sefahan Sokrat 
Tayyipoğlu ve ar. 

İdarei hususiyeden satın aldrğr tarla- Encümendedir. 
nın evvelce belediye tarafından çıka-
rılan harita bedelinin kendisinden 
tahsil edilmemesini istiyor. 
4611, 4665, 4 702 numaralı arzuhalle- Encüıı:nendedir. 

rine ektir. 

Tasfiye edi len İstanbul barosunun Adiiye vekıaletine. 
açılmasma müsaade edilmesi hakkın-
da. 

4521/4794 Edirne : Kapı çağırağa Yugoslavyada terkettikleri arazi için Encümendedir. 
mahallesi Vaiz S. No. tazmina;t verilmesini istiyor. 

51 Ahmed Öz akıncı. 
4522/4795 İstanbul : Hatice Akalın 

ve arkadaşlar. 
4523/4796 lstanbnl : Servet Senean. 

Yugoslavyada terkettikleri arazi için 
tazminat verilmesini istiyor. 
Yugoslavyada terkettikleri arazi için 
tazminat verilmesini istiyor. 

E ncümendedir. 

Encümendedir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal bulasası Muameleai 

4524/4797 İstanbul : Vali mua'Vin- 18- XI- 1937 tarih .ve 3676 numaralı Maliye vekaletine: 
liğinden mütekaid Hrüs- arzu'lialine ektir. 
nü Alatlı. 

4525/4798 Silifke: Ceza evinde mah
kfun Baha Gülgez. 

4526/4801 Eskişehir : Defterdarlık 

istihlak muamele memuru 
Hüsnü elile Faik Doğan. 

4527/4802 Seydişehir :Sandık emini 
sabıkı Hüseyin Çiftçi. 

4528/4804 Çemberlitaş - İstanbul : 
Tavukpazarı caddesi No. 
28. Cemil Onar. 

4529/4807 İstanbul: Piyerloti sokak 
N o. 31. Bahaettin. 

4530/ 4808 İstanbul : Birinci vakıf
han N o. 33. Şeref Adut. 

4531/4811 Silivri: Çeltik çiftliği Ka
bil B. Tuanlı ve ar. 

MalıkUmiyetinin affi dileğine dair. Encümend'edir. 

Münasib bir memuriyete tayinini isti- Ziraat vekaletine. 
yor. 

Tasfiye kararının refi ile iadei me- Encümendedir. 
muriyeti dileğine dair. 
Hidematı vatanperveranesine imti a- M. M. Vekaletine. 
len yardım edilmesini istiyor. 

Maliyece tekaüd maaşından gayri ka- Maliye veltAletine. 
nUii.1 yapılan tevkifat mağduriyetini 

mucib olduğuna dair. 
2- VI- 1938 tarih ve 4751 numaralı Encümendedir. 
arzuhline ektir. 
Satın aldıkları çeltik çiftliğinin baki- Maliye vekaletine. 
yei taksitlerinin affi veya iskanca ba-
kıye borcunun tesiyesile iskaniarına 

tahsisine dair. 
4532/ 4812 Çankırı : Karaağaç kö- Tahsis edilen maaşm verilmesinin te- M. M. Vekaletine. 

yünde orta nahiyesi Veli- mini dileğine dair. 
beyoğullarından Hannn 
Delibay ve çocukları. 

4533/4813 İstanbul : Ceza evinde M kanunundan istifadesini istiyor. 
mahkUm Ferdi Yurdakul. 

4534/4815 Tokad: Reşadiye eski j·an- Af kanunundan istifadesini istiyor. 
darma zabiti Memed Tev-
fik. 

4535/4816 Ankara : Öneebeci İncesu Tekaüdlüğünün refi ile iadei memuri
caddesi Umut S. O. No. yeti dileğine dair. 
132. Bah:aettin Tuluı'l"ay. 

Adiiye vekıaletine. 

Encümendedir. 

3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 
4536/4817 Bursa : İnebey No. 2. Sa

mi Aydın Y ağcr. 
Bursa defterdarlğr Maliye memurları- Maliye velOOJetine. 
ınn kanuna aykırı muamelelerinden 

4537/4818 Samsun : Süleyman Sara
coğlu ve ar. 

şikayet ediyor. 
Milli emlake olan taksit borçları hak· Maliye vekaletine. 
kındaki dileklerinin nazarı itibare 
alınmasına dair. 

4538/8419 Amasya : Yakutiye ma- Maaş ve ikramiyelerinin verilmedi- Vakrllaı' U. Mü. 
hallesinde Hatice Güngüı· ğinden şikayet ediyor. 
ve çocukları. 

4539/ 4827 İstanbul : Şehzadebaşı Yedindeki istihlak mazbatasına mu- Maliye vekaletine. 
Toros ap. Şevket Baya.zıd kabil verilen arsanın muamelesinin 
med Kasım. intacmı istiyor. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
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4540/4828 !stanbul : Arnavudköy Bakiye harcrrah matlubu hakkındaki Encümendedir. 
Mumhane sokak No. 8. dileğinin nazarr itibare alınmasına 

Memed Kasım. 

4541/4829 Kemaliye : Eski malmü
dürü Taihsin. 

4542/ 4841 .Aınkara : Bendderesi Ba
laban çeşmesi Güzel Ar
çın sokak No. 29. Haldu 
1Aıtakay. 

4543/ 4842 Urfa : Camiiatik mahal
lesi Mustafaoğlu Memed 
Çürük. 

4544/4843 !zmir : Yüksek mühendis 
Karintina hamam sokak 
No. 24 Falih Arrman. 

dair 
28 - III - 1937 tarih ve 2830 v.e Encümendedir. 
10 - III - 1938 tarih ve 4228 numa-
ı rı lı arzuhallerine ektir. 1 
25 - V - 1938 tarih ve 3688 No. arzu- Encümendedir. 
haline cktir, 

Hazineden taksitle satın aldıkları ara- Maliye vekaletine. 
zinin taksit borçları hakkındaki dilek-
lerinin nazarr itibare alınmasına dair 
Vazifeden çıkarılması hakkında Şu- Encümendedir. 
rayi devlete vaki müracaatları hak-
kında verilen r,ed kararı ana yasa ka-
nununa uygun olmadığına dair 

4545/ 4844 !stanbul: Memur ve mev- Mahkumiyetlerinin affi1ı" df ir Adiiye vekıaletine. 

kuflar narnma cezaevin
de Kadri Di!;,nc>ı: :er 

4546/ 4845 !stanbul : Beyoğlu Pan
galtı E rgenekon caddesi 
No. 72 Saadet apartıma

nı No. 2 Ceylanlar 
4547/-1:846 !stanbul Çenberlitaş 

V ezirhanı sırasında N o. 
1/ 46 kahvehane Kazımoğ
lu Eşref Vicdan. 

4548/'1847 !zmit : Cezaevi ınabküh
ları Remzi Özgen. 

4549/ 4848 Elazığ : Mornik köyün
den Menıed Dinç. 

Kızı Ma.cidenin ana vatana gelmesine Dahiliye vekaletine. 
dair. 

Al acağı hakkında Temyiz mahkeme- . Adliye vekaletine. 
sindeki evralunın bir an evvel neti-
celendirilmesini istiyor. 

Mahkümiyetlerinin affi dileğine dair. Adliye vekaletine. 

Ziraat lJankasına olan borcunun te- !ktrsad vekaletine. 
diyesi için münasib ınüdde1 mehil 
verilmesine dair. 

4350/ 4849 !stanbul : Telefon mü- Hicazda İngilizler tarafından bom- Encümendedir. 
dürlüğü zat ve yazı i şle- bardıınan neticesi tahrib edilen evi-
ri amiri Hrfzr Şivga. ne takdir edilen bin lira laymetin 

4551/ .:1:350 Ankara : Karaoğlan çar-
şısrnda Anafartalar cad
desinde Mühendis hamn
da misafir Şeyranlı Arif 
Öner. 

4552/ 4854 Balya : Orhanlar nahiye
si Korneri köyü Hacı 

V elioğullarrndan Kazım 

Özen. 

IIazinl)ee Yerilmesini veya iskanının 
teminine dair 
Cihcti a:;,keriyece tahr ib edilen ve ya- Maliye vek9.letine. 
kılan ev lerinin tazmini dileğine dair. 

Şehid olı.ın babasından maaş tahsisi M. M. Vekaletine. 
dilcğinc dair. 
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4553/ ~858 İzmir : Tütün han No. 
14 Refik ve Mitat. 

4554/ 4859 İstanbul : Mecidiye köy 
Yeniyol N o. 12 İhsan e 
Tamer . 

Eski vergi borçlarının affe idhal Encümendedir. 
edilmesini istiyor. 
Eşinin af kanunundan istifadesini Encümendedir. 
istiyor. 

4555/ -l860 Korkudeli : Alaettin ma
hallesi No. 22 Abdüllatif 
Türkmen. 

Mektubcunun iltizam ettiğ· i Ruhi hak- Dahiliye vekaletine. 
kmda tahkikat yapılması ve Devlet 
hizmetinde istihdam edilmemesini ıs-

tiyor. 
4556/4862 İzmit : Çarşıbaşı Reşid 'l'asfiye kararmm refine dair. 

ve · Refik delaletile Sup-
hi Aytaç. 

Adiiye vek~letine. 

4557/ 4863 N izi b : Dava vekili Ab- 2510 nunıaralı iskan kanununun 21 Encümendedir. 
dullah Güven. nci madJesinin A fıkrasının tefsirini 

istiyor. 
4558/ 4861 İstanbul Büyükdere Kimsesiz ve muhtacı muavcnet olduk- Encümendedir. 

Acun kahkahacı Çiçek larmdan yardım edilmesini istiyorl ar . 
sokak N o. 9 Kadriye ve 
Şükriye. 

4559/4866 Kaısmpaşa - İstanbul : Tekaüd maaşı istihkakmdan düyuna Maliye vekaletine. 
Çatma mescid mahallesi kalan matlubunun verilmesine dair. 
Pehlivan sokak No. 8. 
Emin Erdeniz. 

4560/ 4867 M. M. V. 19. No. Tf. Kor. 20- XII- 1937 tarih ve 3864 numaralı 3410 numaralı kanun 
Rs. V. Bn. B. 330 - B. 61 
Fevzi Tüzünalp. 

istidaya ektir. mucibince M. M. Ve
kaletine devredilmiştir 
29 - VI - 1938. 

4561/ 4868 Urla : Camiatili mahalle- Milli emlake olan taksit borçları hak- Maliye vekaletine. 
sinde Memed Çürük. kmda dileklerinin itibare alınınasma 

dair. 
4562/4869 Kastamonu : Kethüda kö- Yol parasından dolayı haczedilen eş- Maliye vekaletine. 

yünden Hakkı Can ve ar. 

4563/4871 Bafra : Gazipaşa mahal
lesinde Bayram Tatlıcı. 

4564/4872 Balıkesir : Sındırgı kur
tuluş mahallesinele H asan 
Esen. 

4565/ 4873 Adapazarı : Reji S. Ömer 
Lutfi Başak. 

4566/4874 Çengelköy - İstanbul : 
Kerimhatun camii S. 
No. 14. İzzettin Özer. 

yalarının kanunsuz olduğundan şilül

yet ediyor. 
1846 nurnarada kayidli istidası hak
kında Arzuhal encümenince verilen 
1439 numaralı karara itiraz ediyor. 
4365 numara ve 1 - IV- 1938 t arihli 
istidasma cevab verilmediğinden ne
ticenin bildirilmesini istiyor. 
Gayri kanuni yapılan haczin fekki ile 
mütecaviz mücrimin t ecziyesini isti
yor. 
5- IV -1934 tarih ve 2871 sayılı arzu
haline ektir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1'\.dli~rc vckaletine. 

Encümendedir. 
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4567/ 4875 .AJqıaray- İsta,nbul : Cer- Vazifesine İdadesinin teminine dair. Nafıa vekilJetine. 
rahpaşa cad. No. 57. Hil-
.mi $enkay. 

4568/ 4876 Tarsus : Memed Okan. Tekaüd maaşlarına zam,.ınedilınesini 3410 numaralı kanun 
istiyor. mucibince M. M. V e

k1l.le~inP. devrediliniştir 

29 - VI - 1938. 

4568/ 4877 Tarsus : l\Ieıned Okan. Mesken bedeli matlubunun verilme- Maarif vekaletine. 
teri Ahmed Saçlı. sine dair. 

4570/4882 ·Çankırı : Mudun köyün- İstiklal savaşmda malul kaldrğın- 3410 numaralı kanun 
den İsmail Bacağılarık. dan maaş tahsisini istiyor. mucibince M. M. Ve

kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
4571/4883 Bergama : Aslmri hasta- Askeri memurluğa tayinini istiyor. 

nesi cratından İsmet Boz-
3410 numaralı kan!.l.n 
mucibince M. M. V e
kiileti.ne d evredilmişti1· dağ. 

4572/4884 Bozüyük : Karaağaç kö
yünden Aşık Hasan. 

4573/4885 Yozgad : Memleket has
tanesi Başhem~;iresi Zül
fiye evinde Sadet~in Ak
demir. 

~574/4886 Kalecik : Kr:ııık köyün
den Ömer Kılıç ve ar. 

4575j4Ş87 Erzincan : Tevfik Özbi
len. 

29 - VI - 1938. 
İskan suretile arazi verilmesini isti- S. ve !. M. Vckaletine. 
yor. 
Memuriyete tayinini istiyor. Encümendedir. 

26 - 1ll - 1938 tarih ve 4332 numara:lı Maliye v.:ekaletine. 
arzuhaline ektir. 
30 - XII - 1937 tarih ve 3979 nu:r;na 3110 mınıaralı kanun 
ralr arzuhaline ektir. mucibince M. M. Ve-

kaletine devredilmiştir 

29 - VI - 1938. 
4576/4888 Ankara : Dip kayabaşı 2547 numaralı arzuhali haklanda itti- Enciimendedir. 

ma. de Kalecildi Abdul- haz olunan 1194 numaralı karara iti-
lah bahçesinde Gülbeyaz. 

4577/4889 Ankara :Topçu mühim
mat deposunda mütekai
den müstahdem. 

4578/4890 Ankara : .A.,kkpprü İsviç
re ılıarn karşısında Ala,n
yalı Mahmudun No. 109 
evde Remziye Gençer. 

4579/4891 İstanibul Biııbirdire.k 
Dizdariye mahallesinde 
Medreşe sokak No. 21 Ali 
Riza BaysaL 

raz ediyor. 
Terfih zamnır matlubunun verilmesi 3HO mımaralı kanun 
dileğine dair. m!UıCibince M. M. Ve-

kaletine devredilmiştir 

29- VI- 1938. 
Ölü eşi İsmailin ikraımiye matlulbu- M. M:. VekaJetine. 
nun veriLm-esini istiyor. 

Toroini istiklal tasarruf sandığma br- .M. l\1. Vekaletine. 
ra.ktığı paranın iadesini istiyor. 

4580/4892 Bitlis : Hususi muhasebe Tckaüd maaşr ta'hsisine dair dileğinin Dahiliye vekaletine. 
muıamelat memuru sabr- nazarr itibare alınmasını istiyor. 
kr Remzi ÜThıer. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

4581/4894 Siliıvri : Fatih ma. de 
Eytam müdürlüğiiınden 

-ıniitcl<aid Ahmed Çelik. 
4582/4895 Balıkesir : Belen tepe 

merkez ıkomutanlığmda 

mcvkuf Yıldırım Ziya. 

4583/4897 Tarsus : Şehid Kerim 
mafrıallesinde Hüseyin 
Kaya. 

4584/4898 Sarayköy : Bala mahal
lesinden Salih Boz. 

4585/4899 Öny2lb. : 2. Sv. Tümen 
İş. Md. V. Kur. İsınail 
Hakkı Teoman. 

4586/4900 Niğde : İııhisarlar müdü
riyeti memurlarmdan İs

mail Tıopçuoğlu. 
4587/4901 Beyoğlu : M>kerlik şube

si ıhesaJb memum İ. Zihni 
Seıien. 

433-
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T·ekaüdiyesine zammı lazım gel,en Di. Mu. Riyasetine. 
hakkı ile iıkraıniyesinin verilmesini 
istiyor. 
20 - VI - 1938 tariılı ve 4461 No. arzu- Adiiye E. R. ne. 
haline ektir. 

Telmüd maaşmın ~tezyidine dair. 3410 numaralı kanun 
mucibince M. M. Ve
kaktine devrcdilı:nıiştir 
29- VI- 1938. 

Hazineden satm aldığı eviın kendisine 1\Ialiye vekaletine. 
teslimi veya verdiği paranın iadesini 
istiyor. 

NaSbınm tashiıhi di.lcğ,nc dair. 3410 numaralı kanun 
mueibince M. M. Veka
letine devrediliniştir. 
29 - VI - 1938. 

İkraıniye v·erilmesini istiyor. G. ve İ. Vekaletine. 

2 - V - 1938 tarih ve 2560 No. arzuha- Encümendedir. 
line ektir. 

4588/4902 İstantbul - Boğaziçi: Bo- Hazineden taJcsit1e satın aldııkiarı em- Encüınendedir. 
yacı köy Fıstrklr bağ so- lwk lıaJdandaki dileklerinin nazarı iti-
kaık No. 10 İhsan Karadc- barc alınınası bwkk:mda. 
niz ve arlmdaşları 

4589/4907 İstanbul - Çengelköy : Maluliyct maaşınm arttırılması: hak- 3410 numaralı kanun 
Beltarderesi No. 21 Sala- !(ında . mucibince M. M. Ve-
ihattin Çetin. kaletine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 
4590/4908 Nallıhan : Husus! Mu. lstihlak vıergisiıni tediye ettiği halde Encümendedir. 

Taıh . Halcin Alev. on sene sonra borç çıkarılıp maa
şma haciz konularak tahsiline gidildi

4591/ 4909 Krzılcahamaın : Durmuş
lıpınar Krseli Bala kar
yıesinden Kansızoğulla

rından Gökınen. 

4592/4910 İstanıbul - Galata : AJlı-

4593/4911 

4594/4912 

med Çacakçılı. 
Çankırı - Orta : Elınah 
ıköyü Ahmed yetiınleri . 

Y ozgad : Aşağı ve yuka
rı nohudlu sığır çobanı 

·süleyman. 

ğinden 'şikayet ediyor. 
1041 sayılı karardan istifadesini isti- 3410 numaralı kanun 
yor. 

·lVIuaınele vergisinden muaf 
hak:kında. 

Maa.5 ta:hsisini istiyorlar. 

mucilbince M. M. Ve
kaletinP. devredilmiştir 

29- VI- 1938. 
tutulması rncüınendedir. 

Encümcndedir. 

Şehid babasmdan maaş tahsisini isti- Eııcümendedir. 

yor. 
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4595/4913 Kütahya : Saray ma. No. Tekaüd kanununun 61 nci maddesin- Encümendedir. 
27. Osman Tanrıöver. den istifadesini istiyor. 

4596/4914 İznik : Tüccar Avni Ya- İznik İcra memurunun vazifesini Encümendedir. 
man. suiistimal ve gayri kanuni hallerinin 

, bir müfettiş tarafmdan tahkikine 
dair. 

4597/4915 Bursa : Ahmed Aziz S. Teffiz muamelesinin düzeltilmesi Encümendedir. 
Bakırcı Ali No. 3. Nazıma hakkında. 

ve Fatma. 
4598/4921 Maraş : Salih Ali. 

4599/4922 Giresun : Gümrük muha
sebe memuru Ekrem 'rok
er. 

4600/4923 Çankırı : Apsarn kiiyü 
emekli öğretmeni R. Ba
lantekin. 

4601/4924 Ürgüp : As. Ş. Rs. Emek
li süvarİ yüzbaşısı Cavid 
Kuş. 

Belediyece gayri kanuni yapılmak is- Encümendedir. 
tenilen istimlakin düzeltilmesine ve 
mağdur edilmemesine dair. 
Eşhas zirnemi olarak tahsil edilmek Encüınendedir. 

istenilen paranm tahsil edilmiyerek 
affine dair. 
fkramiyesinin verilmesine dair. Encümendedir. 

Tekaüd olduğu tarihten itibaren be- 3410 numaralı kanun 
şinci dereceden maluliyet maaşı tahsi- mucilbince M. M. Ve
sine dair. kaletine devredilmiştir 

29 - VI . 1938. 
4602/4925 Turhallı : Bakkal Siiley- Devlet hizmetinin tevsikı 

man Dikici elile Mmta- tahsisi dileğine dair. 
ile maaş 3410 numaralı kanun 

mucibince M. M. Ve
kaJ.etine devredilmiştir 

29 -VI - 1938. 
za Ertürk. 

4603/4926 Kayseri: Tabakcılar rsna- İcrayi sanat etmelerinin temini dileği- Encümendedir. 
fı Bekir Ünaldı ve ar. ne dair. 

4604/4928 Bartm :Memleket eczane- Gayrimenkuller layihasmm müzakere- Encümendedir. 
si sahibi Hakkı karısı si esnasmda dileğinin nazarı itibare 
Fazıla ve ar. alınması hakkmda. 

4605/9429 Babaeski : Hapisanede 18- III- 1938 tarih ve 4277 numaralı Encümendedir. 
mahkUm Mustafa Kemal arzuhaline ektir. 
Tu ci. 

4606/4930 İstanbul - Bayazı d : Ha- Eşhasa ai d · zimmetlerin terkini di- Encümendedir. 
vu:o;başı No. 9 Cevdet Tıu.- leğine dair. 
ran. 

460.7/4934 Bartin : Ziya Göktan. Milli eml~e olan taksit iborcu hak- Encümendedir. 
kmdaıki dileğinin nazarı itibare alın
ması ihakkmda. 

4608/4935 Tirebolu : Orta Ca.rrll Be- Arazi verilmesini istiyor. Encümendedir. 
len köyıiinden Y akul, Se-
miz. 

4609/4936 Reşadiye köyü : Mrıhtar 
H. Baltaci ve arkada.5ları. 

4610/4937 Kadıköy : İzettin sokak 
No. 7 Şükrü. 

Köylerindeki imarnet maru;ıının vakıf Encümendedir. 
.tarafmdan verilmesini istiyor. 
Bir derece mafevk rü1Jbe üzerinden Encümendedir. 
tekaüd edilmesini istiyor. 
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4611/4938 Anıkara : Kırkıs mahalle- Bakiye kalan istihkaklım llıakkmdaki Encümendedir. 
si ~i ay sokak No. 7 dileğinin nazarı itibare alınmasına 

Samanpazarı Eımine Kut- dair. 
lu. 

4612/4939 Bursa : Teı:n:enyeri No. Aff.e dahil edilmesini istiyor. 
24 O:ıfuan. 

Encümendedir. 

4613/4940 Giresun : YiWba.şı Ferid Emlak ve arazi verilmesini istiyor. Encümendedir. 
Er.türk. 

4614/4941 Adapazarı : Erenler cad
desi Alıımed Tezemir. 

4615/4942 V an : Geza:evinde Tayyar 
Demirel. 

İstiıhlfuk: vergisindren muaf tutJUlınasrnr Encümendedir. 
istiyor. 
MaJııkfu:niyetinin affini istiyor. Encümendedir. 

4616/4943 Edrernid : iBinıbaşı 
Tuğcu. 

Ziya Terfihinin temini dileğine dair. Encümendedir. 

4617/4944 Fatma Ortaç. 

4618/4945 .Ahımed Güralp. 
4619/4946 İstanbul : Galata Ara.b-

4620/4947 

4621/4948 

4622/4949 

4623/ 4950 

4624/4951 

4625/ 4952 

4626/ 4953 

4627/ 4954 

carnii Seliımoğlıu M.' Er
gün. 
Selçukhatun 'mahallesi 
Maıhımud Yakıt. 

Giresun : Ceza evinde 
H. Şevki ve ar. 
Zonguldak : Kontrol me
muru Ziya Gül. 
Kırkağaç : Muhtar Mus
tafa Topaloğlu. 
İstanbul : Ay as paşa N o. 
5. İlhami. 
Mersin: Kiremidhane bah
çe mahallesi N o. 23. !. 
Hakkı Panayrrcı. 

Balıkesir : Eski cami ma
hallesinde Hüseyin Tu-
tam. 
Kasımpaşa- İstanbul: Bü
yük yokuş No. 14. Kefa
atin İrteni. 

Gayri kanuni yapılan muamelenin 
düzeltilmesini istiyor. 
MaıJıkfuniyet cezasmrn affini istiyor. 
Üç ay ıhapis cezasrnın husıı.sl af ile 
kaldırılmasını .istiyor. 

Encümendedir. , .. 
Encümendedir. 
Encümendedir. 

Yugoslavyadaki ibıraktığı araziye m'\1>- Encümendedir. 
kalbil tazminat istiyor. 
Mahkumiyetlerinin affini i~. iyorlar. 

Malıkumiyetinin affini istiy(lr. 

Üç aya malıki'un edilen muhtarlarmm 
affini veya tecilini istiyorlal'. 
Ölen oğlundan tahsis edilen maaşının 
tashihinin teminini istiyor. 
Malul olduğundan derece üzerinden 
maaş tahsisine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Hazine hukukunun korunınası için Encümendedir. 
vaki ihbarmrn tahkikini istiyor. 

İskan hakkının tesriini istiyor. ·Encümendedir. 

4628/4955 Beyşehir : Mahkeme es- Dava vekilliği ruhsatnamesi verilme- Encümendedir. 
ki başkatibi Ahmed Şe- sini istiyor. 
şen. 

4629/ 4956 Girseun : Çiyel köyü Te
mel Çapoğlu. 

4630/ 4957 Muş : Çapakçukur mah
kemesi eski başkatibi Dur

. sun Eroğlu. 

Arazisine vaki müdahalenin 
dair. 
Hususi af istiyor. 

menine Encümendedir. 

Encümendedir. 
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4631/4958 İzmir :İki ~::eşmelik Kala- Emlak ve arazi verilmesini istiyor. 
fat mahallesi No. 2. Hil-

Encümendedir. 

mi Özpek. 

4632/4960 Diyadin - 'J'apu memuru Mükafatı nakdinin verilmesini istiyor. Encümendedir. 
Agah Yükselen. 

4633/4961 Ordu . : Şapka tamircisi 
Ömer Sarı. 

4634/4962 İstanıbul : Uerrahp~a 0 -
lbiyar maltaliesi No. 3 
Şevki Küçükengin. 

46354963 İstanbul - Ü:sküdar : Yıl
dız hanında Ali Gürsda
ıkalmaz. 

4636/4964 iBolu : JV.LuJLduşlar köyü 
Dıwud Yazıcı. 

Daimi malül bulunduğundan kazanç Encümendedir. 
vergisinden muafiyetini istiyor. 
Arzuhal encümeninin hakkında itti- Encümendedir. 
dıaz ettiği 1532 numaralı karara itiraz 
ediyor. 
3 - I - 1938 tarih ve 3943 n'llılllaralı Encümendedir. 
arzuılıaline ektir . 

Milli müesseselerden birinde çaliŞIIlla- Encümendedir. 
sının temini ve arazi verilımesini isti-
yor. 

4637/4965 Gölköy : Kozveren kö- 4670 numaralı arzuhaline ektir. Encümendedir. 
yünde Yusuf Erdaş. • 

4638/4966 !stanbul - Üsküdar : E- 4343 numaralı arzuhaline ektir. 
mekli kaymakann Hoca 

Encümendedir. 

Hesnaıhatun maJıaUesi 

türbe sohk No. 26 Hil-
mi Ertekin. 

4639/4967 Rize : Cezaevinde mah
:küm Hüseyin Ok. 

4640/4968 Karacabey : Runguş p~a 
. mahallesi Şaıban Yörü.k. 

4641/4970 Eski Giresun mebusu Ta
hir Karadeı Lİz . 

4642/4971 .Sarayköy Turgutl'llı 

malmüdürü rıefikası Ha
tice Erıbey. 

4643/4972 Edirne : (ımer Güvenir. 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin affi ve- Encümendedir. 
ya asri ceza evlerinden birine nakline 
dair. 
Karacalbeyde açmak istediği değirmen Encümendedir. 
hakkınıda Devlet şürasmca verilen red. 
kararının celb ve tedkikı ile mağdur 
edilmemesini istiyor. 
2941 sayılı kanundan istifadesinin te- F.ncürrıendedir. 

ınıinine dair. 
8 çocuğu olduğıu.ndan kanunen müs
truhaık olduğu ikramiyenin biran ev
vel verilmesini istiyor. 
l\Ialül olduğundan maaş tahsisile tü-
tün ikramiyesi verİlınesine dair 

Bncümendedir. 

Encümendedir. 

4644/4973 Musaıbeyli köyü ortakları. Tarım kredi kooperatİfine olan borç- Eııcümendedir. 
lar1ı11ın tecilini istiyorlar. 

4645/4974 Garzan : Bayvan sağirk Memuriyete tayinini istiyor. Encümendedir . 
memuru 1 }emil Alp de-
mir. 

4646/4975 İstanibul - Erenköy : Ha- Emniyet sandığına olan borçlarının Encümendedir. 
limoğlu S. Şefika Ziya tedkik ettirilmesini istiyor. 

~ Arsan . 
.L 



Ka yi d 
No. 

4647/4976 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Kozan : İğdem 
den M. Ercan 
daşları. 

köyün
ve arka-

4648/4977 Kaza Erdeşen nahiyesin
den Yusuf Araıboğlu. 

4649/ 4978 Sultanahmed - İstanbul : 
Akbıyrk Değirmen sokak 
No. 13 Emin. Akrncı. 

437-

Arzuhal hulAsası Muamelesi 

Emılfııki milliyeye olan ıborç ha:klun- Enf'Ümenderlir. 
daıki dileğinin nazarr itilbare aldml-
ması ve ınıağdur edilmemelerini isti-
yorlar. 
3028 sayılr kanundan istifade ettirililb Encümendedir. 
tazıninat v·erilmesini istiyor. 

'I'ekaüd maaşı tahsisini istiyor. Encümendedir. 

4650/ 4979 Urfa : Deregezenli ma- Telmüd maaşnun biran evvel tahsi- Encümendedir. 
hallesi No. 27 Hüsnü lini istiyor. 
Türkoğlu. 

4651/ 4980 Mudanya : Emniyet ko- Açıkta kaldığı müddete aid maaşları- Encümendedir. 
miser muavini Hilmi Doy- mn verilmesini istiyor. 
san. 

4652/ 4981 Tepe köy : Eski posta şe

fi Fehmi özdemir. 

4653/ 4982 Söke : K. Paşa mahallesi 
Halide Özbek. 

4654/4983 Usta Alioğlu değiı·meni 

müsteciri Aydoğan Hilmi 
İlhan. 

4655/4984 Çankırı : Mudun köyün
den 1. Bacağıkırık. 

4656/ 4985 Siird : Doğan mahalle
sinde Mahmud yıldız . 

4657/4986 Diyarbakır : Hoca Ah
med mahallesi Aziz. 

4658/ 4987 Erciş- Van Salihiye•ma
hallesi İran tebaasından 

F. Tali. 

aşı tahsisini istiyor. Encümendedir. 
Memuriyete alınması veya tekaüd ma-
aşı t31hsisini istiyor. 
Tahtı tasarrufundaki mülkün msfı- Encümendedir. 
mn borçlanma kanununa göre veril
mesini istiyor. 
Kazanç vergisi olarak tahsil edilen Enciimendedir. 
48 lira 59 kuruşun iadesini istiyor. 

Malul olduğundan maaş tahsisini is- Encümendedir. 
t iyor. 
müddeti tekaüdiyesini doldurmak için Encümendedir. 
bir vazifeye alınmasım istiyor. 
Harb malülü olduğundan derece üze- Encümendedir. 
rinden maaş tahsisini istiyor. 
İlçebaydan şikayet. Encümendedir. 

4659/ 4988 Mersin : Bozkuı·d cadde- Tekaüd maaşının tezyidile terfihini is- Encümendedir. 
si İş takib evi sahibi İz- tiyor. 
zet Yıldırım elile Öğret-
men mütekaidi Tahir 
B alcı. 

4660/4989 Artvin : Çarşı mahallesi Kanunsuz mülkiyet hakkında teca- Encümendedir. 
İ. Güven ve ar. vüzden şikayet. 

4661 / 4990 İzmir :Bornova havuzba- lVI. mücadelede Yunanlılar tarafından Encümendedir. 
şr İbrahim Ç. Gülcan. gasbolunan hayvanlarımn bedelinin 

4662/ 4991 Kışlaköyii : Eşmeki dede 
mahal.J.esi Özaslan. 

verilmesini istiyor. 
Bazı eşhas hakkında tahkikat ve ka- Encüımendedir. 

nuni takibat yapılmasına dair. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
iıdm ve adresi 

4663/4992 Eceabat- Çanakkale: Hu
sus! muhasebe tahsildarı 

Dahil Güvenç. 
4664/4993 Mardin: Savur kapısı ma

hallesi !. Öztürk. 

--dS-

Arzuhal hulasasx Muamelesi 

Göçmen olması münasebetile bulıran Encümendedir. 
ve muvazene vergilerinden muaf tu-
tulmasmr istiyor. 
Umumi af istiyor. Encümendedir. 

4665/ 4994 Mevrek köyünden Zihni Kiirdler tarafından köylerine vaki te- Encümendedir. 
Palabryrk ve Ar. cavüzün menine dair. 

4666/ 4995 Edremid : Dördüncü tü- Tekaüd maaşma zam yapılmasına da- Encümendedir. 
men askerlik dairesinde ir 2877/ 2885 numaralı arzuhaline ek-
muamele memuru Şevki tir. 
Göçmen. 

4667/ 4996 Malkara : Makineci Ali Muamele vergisi alınmamasına dair. Encümendedir. 
Öz ve Ar. 

·1668/ 4997 İzmir : Cedid mahallesi Yeni tekaüd kanunundan isti:fadesi- Encümendedir. 
No. 33 telgraf müdür nin teminine dair. 
mütekaidi Ş. Göktürk. 

4669/ 4998 Kaykana mahallesi Emi
ne Ayhan. 

4670/ 4999 İzmit : Cedid mahallesi 
No. 33 telgraf müdürlü
ğünden mütekaid Şükrü 

Göktürk. 
4fl71/5000 İstanbul : Tedkiki hesab 

komisyonunda müstah-
deın Şakir Atmaca. 

4li72/ 5001 Bornova : Subaşı sokak 
N o. 71 Salih Canfez. 

41i73/ 5002 Demirköy : İğneada na
hiyesi Kamil Tümen. 

4(i74/ 5003 Tekirdağ : Çorlu Sevin
dikli köyünden Ali Ka
bataş ve Ar. 

4(i75/ 5004 Muğla : Hükumet cadde
sinde fotoğrafcı Hakkı 

Tener. 
4(i76/ 5005 Ermenak : Sami Harani. 

4677/ 5006 Ceyhan kazasında eski 
Urfa polislerinden Necib 
Mustafaoğlu. 

4678/5007 Bursa : Atatürk caddesi 
Pars sokak No. 14 Ali 
Atayün. 

Ziraat bankası odacısı Memed hak- Encümendedir. 
kmda kanuni takibat yapılmasım is-
tiyor. 
22 - VIU - 1938 tarih ve 4997 numa- Encümendedir. 
ralı arzulıaline ektir. 

Harp zamını matlublarnun verilmesi- Encümendedir. 
ni istiyor. 

, 
İskan edilmesini istiyor. Encümendedir. 

İadei memuriyetini istiyor. Encümendedir. 

Sarıcaiı Şakir tarafından Hazineye Encümendedir. 
aid vaki müdahalenin menile bu ara-
zinin kendilerine verilmesine dair. 
Vazifei memuriyetini suiistimal eden Encümıendedir. 

Eskişehir müddeiumumisinden şika-

yet. 
Kaza memurlarından bazılarını şika- Encümendedir. 
yet. 
İkramiye verilmesi, yoksa maaşrndan Encümendedir. 
kesilen vergilerin iadesi. 

İskanil~ münasib bir işe kayrrılması Fıncümendedir. 

dileği. 

4679/ 5008 Kuşadası :Dağ mahallesi :Mahkfun oldukları ağır para cezası- Encümenıdedir. 

Çiftçi Yusuf Yıldıran, mn a:f:fine dair. 
Sinan Gürbiizer ve Ar. 



Ka yi d 
N11. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

4680/ 5009 İnebolu : Yerne köyün
den Ahmed Balcroğlu. 

Arzuhal hulasası 

Emlakine konan fazla kıymetin indi
rilmesi hakkında. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

4681/5010 Okunamamıştır. Kendi hakkında tezvirat yapan Osma- Encümendedir. 
nın tecziyesine dair 

4682/ 5011 Çaınkırı : Orta nahlyesi- Biran evvel eytam · maaşı tahsisi diLe- Encümendedir. 
nin Elmalı köyünden Ö- ğine dair. 
meroğullarından Mehmed 
oğlu şehid A;lııned karısı 

Alime Kökmen. 
4683/5012 !zmit : Harbiye talebesin

den cezaevinde mahkum 
Şakir Tandoğmuş. 

46'84/ 5013 İnebolu : Yukarı Şeyh
köyünden Osman Çalık. 

4685/5014 İnebolu : Girernedes kö- · 
yü Mustafa Kahyaoğlu. 

4686/ 5015 İnebolu : Girernedes kö
yü Ka.hyaoğlu Memed. 

4687/5016 İnebolu: Yerıne köyü Kı
na Hasanoğlu. 

--- -- --

4688/5017 .Aydın : Hastane civarın
da Ahmed. 

4689/ 5018 Eğrigöz : MalUlini aske
riyeden Abdullah Akşan 

ve ar. 
4690/ 5019 Bayazrt : Musun nahiyesi 

Rusya muhacirlerinden 
Süleymanoğlu Vehib 'En
gün. 

4691/5020 Bafra: Cihan ı mahallesin

de Zileli M. Ali Başba
yak. 

4692/ 5021 İstanbul : Bostancr, Bağ
dad caddesi N o. 386 eski 
ayan azasından Abdülka
dir eşi Eftalya Hatice. 

Verilen mahkfuniyet kararında adli Encümendedir. 
hata ılıulunduğundan iadei muhwkeme-
si dileğine dair 
.Arazi tahririnde gayrimenkullerin.e Encümendedir. 
konulan .fazla kıymetin indirilmesini 
istiyor. 
Arwzi taıhririnde gayrimenkullerine 
konulan fazla kıymetin indirilmesini 
istiyor. 
Arazi taJıririnde gayrimenkullerine 
konulan fazla kıymetin indirilmesini 
istiyor. 
Arazi taıhririnde gayrimenkullerine 
konulan fazla kıyınet in ·indirilmesini 
istiyor. 
Oturduğu evden ·vilayet emrile dışarı 
atıldığından şikayet. 

Malul zabitana yapılan zamnun erat
lara da teşmiline dair. 

Diğer muhacirler gibi iskanlarının it
mamile malzeme ve hayvanat verilme
sini istiyor. 

2644 sayılr.tapu kı;ınununun •6 ncı 

maddesi mucibince ihya . ettiği mahal
lin kendisine t emlikine dair. 
Ölü kocasından tahsis edilen maaşın 
tezyidini istiyor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

4693/ 5022 Bolu : Kastamonu şube- Tekaüd maaşının vergilere tabi utul- Encüıınendedir. 

sinden mütekaid Amasya- mamasmr istiyor. 
lı Hasan Hayri Ö:z;kara-
man. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
iaim n adre~~i 
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4694/5023 İstanbul : Beyoğlu Tem- İzalei şuyulu menkullerinin satışı hak- Encümendedir. 
tem mahallesi Çukurbos- krnda icraya yapılan haksızlığın tas-
tan sokak No. 2 evde B. hihile mağdur edilmemesine dair. 
Ser kaya. 

4695/5024 İstanbul : Ortaköy Yor- Muhtacı muavenet olduğundan nma- EncümPndedir. 
damkır Reşaddağ sokağm- venet yapılmasım istiyor. 
da No. 25. Sadık Kaptan. 

4696/5025 İnebolu : Ariiye köyü İb
rahimoğlu Salih. 

4697/5026 !ne bolu : Kayaelınası kö
yü Terzioğlu Yakub. 

4698/ 5027 İnebolu : Kayaelması kö
yü Terzioğlu Hakkı. 

4699/5028 Çankırı : Ünürköyü Sa
dık Karahasanoğlu ve ar. 

4700/5029 Okunamadr. 

Arazilerine konan fazla kıymetin ın

dirilmesi hakkında. 
Arazilerine konan fazla kryınetin ın
dirilmesi hakkında 
Arazilerine konan fazla kıymetin in
dirilmesi hakkında 
Hazineye mal edilen gayrimenkulle
rin kendilerine aid olduğuna dair. 
5 - IX - 1938 tarih ve 510 numaralı 

arzuhaline ektir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümcndcdir. 

Encümendedir. 

4701/5030 Küta:hya : Dükkancrk M. Malıkurniyet cezasının affma dair. Enrümendedir. 
N o. 60 Öğretmen N ecip 
O.ztekin. 

4702/5031 Malatya : Ağır ceza mah- Terfiinin temini dileğine dair. Enci.i.mendedir. 
kemesi Memed Hulusi 
İnan. 

4703/5032 Çeşme : Çiftlik köyün- Milli mücadeledeki fevkalade yarar- Encümendedir. 
den Salih Ramazanoğlu lıklarrna mukabil terfihinin ·temini 
ve ar. için arazi ve hayvan verilmesi dile-

ğine dair. 
4704/5033 İzmir - Alsancak : İstas- Kaymakamdan şikayet. Encümendedir. 

yon şefi ve eslri hareket 
müfettişi Sadettin Atay. 

4705/5034 inebolu : Arilye köyü 
Memed Kocaoğlu. 

4706/5035 Diyarbakır : Camiikebir 
Kalem mahallesi müm es
sili Şruban Fethullahoğlu 

ve ar. 

Arazilerine •takdir edilen kıyınet faz
la olduğundan indirilmesinc dair. 
Kazalarma imam ve haüb tayin 
edilmesini istiyorlar. 

Encümendedir. 

Encümcndcdir. 

4707/5036 Cermikde Memed Külhan. Çalışamryacak derecede ihtiyar oldu- Encümt>ndedir. 
ğundan maaş tahsisini istiyor. 

4708/5037 Gönen : Kurtuluş ma:hal- Oğlunun mekteblerden birine mecca- Encümendedir. 
lesi ölü hacı Fehmi kızı nen alınmasım istiyor. 
Saffet Özalp. 

4709/5038 Adı,esi okunamadı. 5 - IX - 1938 - 15 - IX - 1938 tarih ve Encümendedir. 
5010, 5029 n·umaralı arzuıhallerine 

cktir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

4710/5039 Konya : Akşehirli Kon
ya lisesi sınıf 5 No. 1042 
Reşad Aytaç. 

4 711/5040 Atrkara : Memedoğlıu Me
mişzade apartımanı No. 
10 Memed. 

4712/5041 Ankara : Mülga D. Ş. sa
·bık Temmyiz ımüddeiu

mimi ımuavinlerinden Za
feri milli Cad. Stlçuk 
otelinde No. 5 odada M. 
Ali Nazıroğlu. 

4 713/504;2 Kürtiliköyü Osman-
oğlu M. Remzi AJıpay. 

47H/5043 Artvin : Öğdemzor ınıu
allimi saJbıkr Hüsnü Ka
lın. 

4 715/5044 Keskin : Mahkeme zabıt 

katiibi Çerşekli Hüseyin
oğlu N. Kayanan. 

4716/5045 Boğaziryan : Mıemed U
cuz ve arkadaşları. 

4 717/5046 !st an bul : Karagümrük 
Kurdağa caddesi No. 94 
Lutfullalı Coşer. 

4718/5047 Midyat : Selim Önen ve 
arkadaşları. 

4719/5048 Konya : Eminoğlu muha
cir GazialemşBih M. Hasan 
Koray. 

4720/5049 Akşelıir : Tüccar Mrustafa 
Koyuncu ve arkadaşları. 

4721/5050 !nebolu : amazgah köyü 
Trğlıoğlu Memed. 

4722/5051 !nebolu : Oburoğlu Ah
med karısı Zar'bana Kez
han. 

4723/5052 Mienteşe köyü : Bogazlr
yan Osmanoğlu Riıza Ha
rnı.rıır. 

4724/5054 Afyon : Tayyaroğlu Hü
ıktımet karşısında uncu 
Zeki elile Lutfü Sönmez. 

441-

Arzuhal bulasası 

29 - III - 1938 ve 4160 ve 4341 nu
maralı arzuhallerine ektir. 

Türk vatandaşlığına kabulü ile müna
siib bir müessesede çalışmasının temi
nine dair. 
1\liiddeti hizmetinin tevsikile mağdur 
edilmemesini istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Enciimendedir. 

Enciimendedir. 

H uduıd subayı tarafından hakarete Encümendedir. 
maruz kaldığından şikayet. 
Harerraılı olarak v·erilen paranın istir- Enciimendedir. 
dad edilmemesini istiyor. 

Hayımana itam sandığına altın olarak Enciimendedir. 
bırakılan parasının farJunın tesviyesi 
dileğille dair. 
Mütegallibelik yapan !bazı kimseler- Encümendedir. 
den şiıkay·et. 

İki sene muvazzaflık ihizmetinden son- Encümendedir. 
raki ceza hizmetinin affine dair. 

Midyattayeniden inşa edilecek HükU- Encümendedir. 
met konağının merkezde yapılmasını 

istiyorlar. 
İskan suretile verilen gayrimen.kulle- Encümendedir. 
rin tapuya raptına dair. 

Afyonlarmm 1nhisar idaresince satın Enciimendedir. 
almmasrna dair. 
Tahrir dalayısile arazilerine konan Enciimendedir. 
faıhiş k,rymetin indirilınesine dair. 
Tahrir dolayısile arazilerine konan Encümendedir. 
faıhiş kıyımetin indirilmesine dair. 

Yirmi senede ıödemek üzere verilen Encümendedir. 
arazinin mütelbaki taiksit borçları hak-
kmdaki dileğinin nazarı itibare alın-
masına dair. 
D. D. ve L. İşleri U. Müdürlüğünce Enciimendedir. 
vazifeye alınmasını istiyor. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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4725/5055 Gazianteb : Cezaevi malı- Cümihuriyet bayramının 15 nci yıl dö- Encümendedir. 
kUmları narnma Nasır nümü münasebetile af istiyorlar. 

4726/5056 
!pek. 
Devlet demiryolları Kay
seri merkez hekimi. Nuret
tin Söylemez. 

900 sayılı kanuna aykırı olaraık kesil- Encümendedir. 
miş olan ıtekaüd maaf}Inrn tahsisatı fev-
kalade ve % 10 zammının iadesine 
dair 

4727/5058 Adana : 7 nci tüm 2. Ş. Hakkındaiki Askeri temyiz mahkemesi Encümendedir. 
mülhakı muamele memu- tarafından verilen kararın ıbozulması-

ru Nihad Geçvan. nı istiyor. 
4728/5059 !stanbul :Üniversite ede- Üniversiteden çıkarılmamasına dair . Encümendedir. 

lbiyat :fakültesi No. 558 
iBehçet okan. 

4729/5060 Çankırı : Yapraklı nahi- Hazinece hukuku tasarrufiyelerin e: Encümendedir. 
yesi Umur köyü muhtarı vaki müdahalenin dair 
ve azaları. 

4730/@61 P.ayas : 1 numaralı tarım 
kooperatifi ortaldarı na
m.ma. Y ılmaız. 

4731/ 5062 !zmir: Damlacrkta No. 30 
da ınİsafireten mukim M. 
Zarif. 

Portakal mahsullerinin serbest satrl
m.ıısmm tenrinine dair 

Ölü kocasının kardeşi tarafından is
kan suretile narnma tescil edilen evin 
tapusunun iptalile kendisine verilme-
sine dair 

Encüme. ~d edir. 

Encüm-endedir. 

4732/5063 Kütahya : Doıİıaniç nalıi- Nahiyelerinin kaza olmasını istiyorlar. Encümendedir. 
yesi halkından H. Duman 
ve ar. 

4733/5064 Ankara: Akkarcalar na
ıhiyesi muhtarı Öneebeci 
Bağaturlar S. No. 38 Ş. 

Emin. 
4734/5065 Maraş : Ş€refoğlu köüyn

den .Aıbdurraıhman ve ar
kadaşları. 

4735/5066 Trabzon Cezaevinde 
mahkUm M. Kanat. 

4736/5067 Samstm : Süleyman Sa
raçoğlu ve arkadaşları. 

4737/5068 Ağrı : Oemevinde 
kUm Yusuf Yıldız. 

malı-

4738/5069 Gazi Anteb : Çukur ma
hallede Şev.ket Eldemir. 

.Akkaracalar Kas!llbasında belediy€ Encümendedir. 
teşkilatı yapılmasma dair. 

lhya ettikleri arazinin kendilerine Encümendedir. 
temlikini istiyor. 

2360 sayılı af kanunundan istifade Encümendedir. 
etmesini istiyor. 
3524 sayılı kanundan istifadelerinin Encüınendedir. 

temini ile emlaklerinin verilmesine da
ır. 

On beş sene mahkUııniyetine dair veri
len hüküınde isa:bet olmadığından bo
zulmasını istiyor. 
!skan işinin tamamlanmasım istiyor. 

Encümendedir. 

EncümE>ndedir. 

4739/5070 Kağızman : Erzurum - Noksan ihesab edilen tekaüd müddeti- Encüınendedir. 

Kars demiryolları eski nin düzeltilınesini istiyor. 
kaübi A. M. Fehmi Gü-
n-en. 
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4740/5071 İstanbul - Kadıköy :Balı- Verilen mahkfuniyet kararında hatayİ Encümendedir. 
riye caddesi Sokullu so- adli olduğundan ıhususi af istiyor. 
lkak No. 2 Y. Ziya Ata-
sem.en. 

4741/5072 !stanbul: Gedikpaşa cad- Teffiz suretile verilen ve bilahare sa- Encümendedir. 
desi No. ll 7 Salih .A!kdur. h ibi tarafından istirdad edilen ev için 

icar olarak istenilen paranın tahsil 
edilmemesine dair 

4742/5073 Erzurum : !. Muammer. Canlı hayvan ihracı için teşekkül eden Encümendedir. 
şirıketten şikayet ediyor. 

4743/5074 Toıkad : Külüt köyünde Kiilüt köyünde iskan edilmesini veya En.cüınendooir. 

mukim. H. Şahin. memleketine dönmesinin ıteminine dair 
4744/ 507,5 Urla : Kocaedere köyün- Şehid oğullarmdan maaş tahsisini is- En.cümendedir. 

den M. Km Gülsüm. tiyor. 
4745j507r6 İstanbul : Erenköy Koz- Mütevellisi bulunduğu Gazinihal vak- Encümendedir. 

yatağı caddesi No. 19 fı ha:kıkmdaki dileklerinin nazarı iti-
Sabri GazinihaL bare alınmasına dair 

4746/507'7 Kilis : Büyük Kürtalı ma- Milli emlakten ta.ksitle saıtm aldığı Enciimendedir. 
ıhalelsinde A.. Demirtaş ve evin taksit müddetinin temdidine dair 
ar. 

4747/5078 İznik : Eşrefızade mahal- Belediye intiha:bmda yapılan yolsuz
lesinde Avni Yaman ve ar. luktan şika·yet ediyor. 

4748/ 5079 :ffi.zan : Paküsan köyün- Sürgün cezasının kaldırılmasına dair 
den Aıbdullah Çeıtin. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

4749/5080 Ankara : Balahan mahal- İadei memuriyetine dair. Enciimendedir. 
lesinde Gülten sokak 16. 
İdris Adağa. 

4750/ 5081 İstanbul - Şile : Karaca Kültür bakanlığınca yaröğr.etınenliği- Enciimendedir. 
köy öğretmen v-ekili Celiıl nin tasdikina dair. 
Öztok. 

4751/ 5082 Tire : Mütekaid yüzbaşı lVIilli mücadeledeki hizmetine mükara- Encüınendedir. 
İbrahim Ür:güb. ten zeytinlik verilmek suretile terfihi-

nin teminine dair. 
4752/ 5083 Kocaeli : K.andıra ilçesi Nakline sebebiyet verenler hakkında 

kumandanı jandarma yüz- takibat yapılmasını vee haksrzlilğrn te
başısı Muvaffak Çetindağ. zahüriinii istiyor. 

Encümendedir. 

4753/5084 Gediz : Çiftçi Faik Ha- Afyonlarrnrn satrn alrnmasrna dair. Encümendedir. 

4754/5085 

4755/5086 

4756/5087 

zaroğlu. 

Kasımpaşa- İstanbul: Bü
yiikpiyale gfumük sokak 
No. 5. Haydar Oğuz. 
Zile: Zencili Ülya mahal
lesinden Mem€d Çeneci 
Karacabey : Yumurtacı 

Saadet mahallesinde Be
kir Kurd ve ar. 

İskan edildiği evden çıkarıldığrndan Enciimendedir. 
şikayet ediyor. 

İstikiarn edilen tarlasımn bedelinin Encümendedir. 
tesviyesine dair. 
Ellerindeki zarar ve ziyan mazbata Encüınendedir. 

ınuhteviyatlarmrn verilmesini istiyor-
-lar. 
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Arzuhal sahibinin 
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4757/5088 Sindb - Ayancık : P~alı İhtiyar heyetinden şikayet ve muhta- Encümendedir. 
köyünden Mahir Özdem. cr .muavenet olduğundan yardım ya-

4758/5089 

4759/5090 

İstarıbul - Beşikt~ : Kı
lıçali Frst:ı;klr S. No. 5 
Ahmed Altay 
İstarıbul - Bakırköy : Bi
rinci ilık mekteb arkası 

S. No. 22 Sıüleyman ka-
rısı Leziz Pavmaıksız. 

4760/5091 Ankara : Çankırı otelin
de misafir Feti Ülkü. 

476V5092 Erdek : Emekli yedek 
sll!bayı Yalı mahallesi No. 
7 M. Fehmi At·uk. 

pılmasını istiyor. 

Vazifeden ihracr ılıakkındaki kararrnEncÜımendedir. 

tedkiıkı ile iadei vazife etmesinin te
minine dair. 
İstihkwk mazJbatasr ve bono verilme- Encüanendedir. 
sini istiyor. 

Memuriyete alınmasının temini dile- Encüanendedir. 
ğine dair. 
İşe alınmasım veya malilliyet ma~r Encüanendedir. 
·bağlarımasınr istiyor. 

4762/5094 Burdur : Boyacı Lütfi Vazife başmda analtil kaldığından de
yanında Hiımnıet Başyi- ınİryolları idaresince ikramiye veril-

Encüanenaedir. 

ğit. mesini istyor. 
4763!5095 Gresun : Çinarlar mahal- Borç Lozan muahedenamesinin akdin

lesinde Y. Ziya Yosma- den evvel ve 791 sayılı kanunun neş
oğlu rinden evvel istihsal edilmiş olduğun

dan tasfiyei düyunun vermiş olduğu 
hwksrz kararın bozulması V·e ili.şik 

iHimlarrn infazım istiyor. 
4764/5096 Prnaııbaşr : Frrrncr Na- Cezaevinde vermiş oldukları ekırnek 

zif Çelik ve arkadaşları. bedelinden düyuna kalan anathıblarr-
nın verilmesine dair. 

Encüanendedir. 

,-
Encümendedir. 

4765/5097 İnebolu : Zağana köyün
den Süleyman Sancaktar
oğlu. 

Tahrirde arazilerine konulan .krymet Encümendedir. 
fazla olduğundan indirilmesini isti-

4766/5098 İnebolu : Zağana köyün
den Sadullah Osmanoğlu. 

4767/5099 İnebolu : Zağana k;öyün
den Salih Sancaktar. 

yor. 
Tahrirde arazilerine konulan .krymet Encümendedir. 
fazla olduğundan indirilmesini isti- ' 1 

yor. 
TaJırirde arruzilerine konulan ;krymet Encümendedir. 
fazla olduğundan indirilmesini isti-
yor. 

4768/5100 İnebolu : Zağana köyün- Tahrirde arazilerine konulan .krymet I~ncümendedir. 
den Bilal Osmanoğlu. fazla olduğundan indirilmesini isti-

-... 
4 769/5101 İnebolu : Zağana köyün

den Memed A v·eten. 

4 770/5102 İnebolu : Zağana köyün
den Seyid Y dmaz. 

yor. 
Tahrirde arwzilerine konulan kıyınet 

fazl~ olduğundan indirilmesini isti
yor. 
Tahrirde arazilerine konulan ·krymet 
fazla olduğundan indirilmesini isti
yor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

... ı '·,;t 



Kayid 
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Arzuhal sahibinin 
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4771/5103 Inebolu : Zağana köyün- Tahrirde arazilerine konulan kıyınet Encümendedir. 
den Halil Sancaıktar. fazla olduğundan indirilmesini isti

yor. 

4772/5104 İn~bolu : Zağana köyün
den Yusuf Alemdar. 

Tahrirde arazilerine konulan .kıymet Eııcümendedir. 

fazla olduğundan indirilmesini isti-

4773/5105 Inebolu : Zağana köyün
den Tevfik Sanc3iktar. 

yor. 
Talırirde arazilerine konulan kıyınet 

fazla olduğundan indirilmesini isti-
yor. 

Encümendedir. 

4774/5106 Sofya - Bulgaristan :Ak- Ana vatana avdetine müsaade edil- Encümendedir. 
s3ikof caddesinde No. 32 mesi hakkında. 
M. Refik. 

4775/5107 İstanbul - Galata : Araıb- Maluliyct maaşının tezyidi veya mü- Encümendedir. 
camii No. 180 kahvede nasilb lbir işte istihdamını istiyor. 
Ahmed Kirman. 

4776/5108 Bozüyük : Deydinler ık:ö- Köy ihtiyar heyetinin suiistiımalinden Encüınendedir. 

yünden malUl asker Hü- şikayet edyor. 
seyin Yüksel. 

4777/5109 İzmit : Cezaevinde malı- 18- IV- 1938 tarih ve 4-155 No. lu Encümendedir. 
ıkfun Şakir Tandoğmuş. arzuhaline ektir. 

4778/5110 Silivri : Büyük Kılınçlr Köy halkmın elindeki arazisi gayrildl- Encümendedir. 
köyü ihtiyar heyeti Tahir fi geldiğinden dolayı İskan umum mü-
Teıniz ve ar. dürlüğünce satın alınan diğer nısıf 

arazinin de borçlanma kanunu muci
bince ayni köy halkına tevzi edilme

4779/5111 Tokad :İçme su mahalle
sinde Rı:za Ergin. 

4780/5112 İnebolu : Arilye köyün
den Kezhan Kıydım. 

4 781/5112 Inebolu : Arilye köyün
den Murat Şir. 

4782/5114 Inebolu : ~rliye köyün
den Emine Akşir. 

4783/5115 İnebolu : Girendest kö
yünden Ahmed .Aıydın. 

4784/5116 Çankırı : Yapraklı nahi
yesi Ünür köyü muhtan 
Ali ve ar. 

4785/5117 Şam : Şüheda Şalan ma
hallesi No. 96 Necmettin 
Doğan. 

sini istiyorlar. 
İskanının temini veya maaş tahsisi ile 
terfih ettirilmesini istiyor. 
Tahriri arazi komisyonunca takdir 
edilen verginin tenzilini istiyor. 
Ta:hriri arazi komisyonunca arazileri
ne takdir edilen vergi layınetinin faz-
lalığından şikay.e t ediyor. 
Tahriri· arazi komisyonunca arazileri
en takdir edilen vergi layınetinin faz-
lalığından şikayet ediyor. 
Ta:hriri arazi komisyonunca arazileri
en takdir edilen ve:vgi luymetinin faz
lalığından şikay.et ediyor. 
Tasarruf haklarına Hazinece vaki mü-
dahalenin menine dair 

Türkiyeye gelmesine müsaade edilme
sini ve münasib bir vazifede istihda
mını istiyor. 

Eneümcndedir. 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1 -



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

4786/5118 Düzce : Dr . ve kimyager 
Hüseyin Hüsnü ezgin. 

4787/5119 Maraş : Kışla Cad. No. 
7 Ali Rrza Paksoy. 

4788/5120 Adapazarı : Tığcılar ma
halesi Küçükosman So. 
No. 167 A. Rıza Mut. 

4789/5121 İstanbul : Şişli Küçük
bahçe So. No. 19 Hüse
yin Bibinoğlu Bağatır. 
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Tekaüd maaşı tahsis edilmesi dileğine Encümendedir. 
dair 
Avukatlık yapınasma müsaade edilme- Encüınendedir. 

sini istiyor. 

Tekaüd maaşının tezyidini istiyor. Encüınendedir. 

İskanının teminine dair Encüm.endedir. 

II - Adiiye encüınenine ha va le edilen arzuhaller 

Kayid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

3615 Bursa : Cevdet. 
3718 Bursa : İbrahim ve Cevdet. 
3752 İzmir ve İstanbul sineınacı-

larından. 

3764 Adana : Ceza evinde Hacı. 

3824 Adana : Ceza evinde Havi. 
3897 Adana : Ceza evinde Hacı 

Gani. 
4151 Bilecik : Hapisanede A. Tu

ran. 
4284 Siird : M. Cemal Y azgan 

Arık. 

Arzuhal bulasası 

Ölüm cezasmın tahfifini istiyor. 
Ölüm cezalarımn ağır hapse tahvilini istiyorlar. 
Çocukların sinemalara girmeleri hakkındaki dileklerinin na
zarı itibare alınması hakkında. 
Ölüm cezasına çarptırılınası hakkındaki hükınün bozulması 

hakkında. 

Hakkındaki idam kararınm tecilini istiyor. 
Yaşmın küçük olması dolayısile verilen idam cezasının mah
kı1miyete çevrilmesi hakkında. 
Ölüm cezasına çarptrrrlması hakkındaki hükmün tahfifini is
tiyor. 
Noter kal\ununun ınüzakeresi esnasında dileğinin nazarr iti
bare alınması hakkında. 

4319 Bursa : M. Sabri Şen ve ar. Avukatlık kanununun müzakeresi esnasında dileklerinin na
zari itibare ahnması hakkında. 

4363 Tarsus : Sabri Şen ve ar. A vukathk kanununun müzaker-esi esmı.srnda dileklerinin na
zarr itibare alınması hakkında. 

4427 Karacabey: İbrahim Yılmaz. Avukatlık kanununun müzakeresi esnasında dileğinin nazarr 
itibare alınınası hakkında. 

4468 İstanbul : Mali müşavirler Avukatlık kanununun ınüzakeresi esnasında dileklerinin na-

4494 

4495 

4496 

ve muakkıbler cerriiyetinden. 
İstanbul : Cemil Filıner ve 
ar. 
Nazilli : Memed Ali Özen. 

Akşehir : Mustafa Şeker ve 
ar. 

zarı itibare alınması hakkında. 
Çocukların sinemalara girmelerinm menedilmemesi hakkında. 

Avukatlık kanununun müzakeresi esnasında dileğinin nazarı 
itibare alınması 1ıakkında. 
Avukatlık kanununun müzakeresi esnasında dileklerinin na.
:t:arı itibare alınınası hakkında. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
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4533 Nazilli : Şevki Acar. Avukatlık kanununun müzakeresi esnasında dileğinin nazari 
itibare alınması hakkında. 

4699 Garzan : Abdullah Mahmud Tütün ekimi zamanı geldiğinden tütün kanununun bir an ev-
Resul. vel intacım istiyor. 

4700 Sındırgı : Memed Öztürk. Avukatlık kanununun müzakeresi esnasında dileğinin nazarı 

itibare alınması hakkında. 

4709 Gazi Anteb :M. Talat Yüksel- Avukatlık kanununun müzakeresi esnasında dileklerinin na-

4735 
4741 
4742 
4743 
4744 
4755 
4756 
4757 
4758 
4759 
4760 
4769 
4770 
4771 
4772 
4773 

4777 
4778 

4781 
4782 

4783 

4786 
4791 
4792 
4793 
4799 

4800 

4803 

4805 
4806 
4809 

bilgili ve ar. 
Pınarhisar : N. Güner ve ar. 
İzmir : İlyas Ozonarat. 
!stanbul : Refik Erdilek. 
Ordu : Mustafa Ekinci. 
İstanbul : 1\'I. Nuri Kayabaş. 
Burdur : Burhan ve ar. 
Bayındır : Rasim Sumer. 
Tokad : Ahmed Can. 
Kütahya : Memed Özdemir. 
Fransa ·: Mahmud Behçet. 
Adana : Hulusİ Fırat . 

Malkara : Şerif ve ar. 
Diyarbakır : Hilmi. 
İstanbul : Ali. 
!stanbul : Celal. 
M. Kemalpaşa ökyünden Mus
tafa Yılmaz. 
Tokad : Muhittin Akın. 
Ankara : Avukat Saffet Ne
zihi ve Fuad Ömer. 
Ayancık : Rifat ve Nuri. 
İstanbul : Marangozlar ce
miyeti Ka. U. 
İstanbul : Otelciler ve Han
cılar cemiyetinden. 
Tokad : Muhittin Can. 
Elazığ : Memed Sönmez. 
Gerede : Hüsnü Aslanşan. 
Trabzon : Ramiz. 
Susurluk : Muazzez Tulga. 

Susurluk : F erid Doı·ay. 

İstanbul : l\fahmud Cevad 
Pelin. 
İstanbul : Asım Şen. 
Balrkesir : Mustafa Yürük. 
Manisa : Cemal Güler. 

zarı itibare alınması haklunda. 
Korucu Hasanın ölüm cezasınm tahfifini istiyorlar. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan istifadelerini istiyorlar. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan istifadelerini istiyorlar. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan isti-fadesini istiyor. 
Aif kanunundan istifadesini istiyor. 

Aif kanunundan istifadesini istiyor. 
Şair Nazım Hikmetin mahk:ftmiyetinin affini istiyorlar. 

M kanunundan istifadelerini istiyorlar. 
Kazanç vergisi kanununun miizakeresi esnasında dileklerinin 
nazari itibare alınması hakkında 
Kazanç vergisi kanununun miizakercsi esnasında dileklerinin 
nazari iti·bare alınması hakkında 
A.f kanunundan istifadesini istiyor. 
M kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Sicilinde yazılı cezanın affi ile kurınay subay olabilmesi hak
kmda · : ı ~ 

Sicilinde yazılı cezanın affi ile kurmay subay olabilmesi hak .. 
km da 
Kazanç vergisi kanununun müzakercsi esnasında dileklerinin 
ı ararr itibare alınmasmı hakkında 
Aıf kanunun dan istifadelerini istiyorlar. 
Atf kanunundan istifadelerini istiyorlar. 
Aif kanunundan istifadelerini istiyorlar. 



Ka yi d 
No. 

4810 

4814 
4820 
4821 
4822 
4823 
4824 
4826 
4830 
4831 

4832 
4833 
4834 

4835 
4836 
4837 
4838 

4:839 
4851 

4852 
4853 
4R5fi 

4R56 
4R57 

4R60 

4876 

4878 
4880 

4881 
4896 

4916 

4918 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Çanaldrale : Servet ve Mu
zaffer. 

Akhisar : !. Özalp. 
Burdur : Yahya İsa Seven. 
Urfa : Mustafa ve ar. 
İstanbul : Nusret Sunkan. 
İzmir : Meıned Telkeser. 
İzmir : İ. Hakkı Bigiç. 
İstanbul : Refik Erdilek. 
Denizli : Memed Uzgiden. 
İstanbul : Karabet Çeçeyan. 

Mersin : M. Özey. 
İzmir : İbrahim Yalçın . 
İstanbul : Corci Kalfopulo 
ve ar. 
Urfa :Abdülkadir Benk. 
Berlin : Türk müsevilerinden. 
Siird : Harndi ve ar. 
Adapazarı : Aziz Toksöz ve 
ar. 
Eskişehir : A. Ceyhan ve ar. 
:Maraş : Siirey~·a Ba~aran ve 
ar. 
Çanlun : Osman Okta;· Ye 
ar. 
Adana : Niyazi Toker ve ar. 
İstanbul : Lebib Ateş. 
Manisa : Ziya Güler. 
t stanbul : Şeref Öztürk. 

Sinolı : Ceza evinde Yusuf. 
Aydın : Ceza evinde Dünelar 
ve ar. 
Kütahya : Ceza evinde MuR
tafa Cengiz. 
Sofya - Bulgaristan : M. Re
fik. 
Trabzon :Kazım Yurdalan. 
Erzincan : Süleyman Özbek 
ve ar. 
Malatya : Remzi ve ar. 
Serik : Kemal Baygun. 

Çorum : Ceza evi mahkum
larmdan. 
Balıkesir : Yıldırım Ziya. 
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.Aıf kanunundan istifadelerini istiyorlar. 

Af kanunundan istifadelerini istiyorlar. 
M kanunundan istifadelerini istiyorl~r. 
M kanunundan istifadelerini istiyorlar. 
M kanunundan istifadelerini istiyorlar. 
M kanunundan istifadelerini istiyorlar. 
Aıf kanunundan istifadelerini istiyorlar. 
Alf kanunundan istifadelerini istiyorlar. 
M kanunundan istifadelerini istiyorlar. 
Avrupadaki çocuklarının Türkiyeye gelmelerine müsaade edil
ınesi haldunda 
Aıf kan'unundan istifadesini istiyor. 
İhtiyat zabitlik hakkını nezeden cezanın affini istiyor. 
Affa idhal edilmelerini istiyorlar. 

Medeni haklarının iadesi için affa idhal edilmelerini istiyorlar. 
Ana vatana avdetlerinin teminini istiyorlar. 
Af kanunundan istifadelerinin temini dileğine dair. 
Af kanunundan istifadelerinin temini dileğine dair. 

Af kanunundan istifadelerinin temini dileğine ·dair. 
Af kanunundan istifadelerinin teminine dair. 

Af kanununun kendisine de tE:şmilini istiyor. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Avukatlık hakkından mahrum edilenlerin iadei mesleklerine 
dair. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan istifadelerini istiyorlar. 

Af kanunundan istifadesini istiyor. 

Af kanunundan istifadesini istiyor. 

Af kanunundan istifadesini istiyor. 
Af kanunundan istifadesini istiyor. 

Af kanunundan istifadesini istiyor. 
V azifeden çıkarılması hakkındaki kararın refile memuriyete 
alınmasını istiyor. 
Af kanunundan istifadelerinin teminine dair. 

.Affa mazhar olmasını istiyor. 



Kay id 
No. 

4919 
4920 

3868 

4210 
4255 

4650 

4825 

4840 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Niğde : Eskitan ve ar. 
Nazilli : Dava vekillerinden 
M. Ali Özen. 
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Af kanunundan üıtifadelerini istiyorlar. 
Avukatlık kanununun müzakeresinde dileğinin nazarı itibare 
alınınası hakkında. 

III- Bütçe encümenine havale edilen arzuhaller 

Vonada- Ordu : Cemal Ön- Tekaüd kanununun 12 nci madd.esinin tefsirinin bir anevvel 
intacıru istiyor. din. 

Lapseki 
İstanbul 

Elim. 
Eğirdir 

ar. 
!stanbul 
.ar. 
Istanbul 

: Hikın,et Eğe. 
: Avukat l\~. Vehbi 

: Memed K11şca ;ve 

: A. Salahattİn ve 

: Faiz GünQ.oğa;ıı. 

1683 sayılı kanunun 26 ve 46 ncı maddelerinin tefsirin,e dair 
Tekaüd kanununun 26 ve 43 ncü maddelerinin tefsiri hakkm
daki Başvekalet tezkeresinin intacnn istiyor. 
K,ş.za teşkilatı hakkındaki dileklerinin nazarı itibare alınması 
hakkında 

Kazanç vergisinin esnayi müzakeresinde dileklerinin nazarr 
itibare alınınaşı hwkkında 
Kazanç vergisinin esnayi müzakeresinde dilek~erinin nazarı 

itibare alınması hakkında 

IV - İktısad encümenine havale edilen arzuhaller 

3680 !stanbul: Mecid Ergin ve a.r. Den.izba,nk kanununun müzakeresinde dileklerinin nazarı iti
l.ıare almmasr hakkında. 

4309 !stanbul : V efik. Sigorta kanuııunnn müzakeresi esnasında dileklerinin nezarı 
itibare alınması hakkında. 

4864 İzmir : Nazmi Akaman ve l\Iuamele vergisi kanununun müzakeresi esnasmda dileklerinin 

4903 

4904 

4905 

4906 

4915 

ar. :r;taznn itibare alınması lıakkmda . 

V . l.VJ:;a,liye encmuenine ,havale edilen arzuhaller 

Beyoğlu Hilmi. 

!stanbul : Esna Ağar. 

İstanbul : Saadet .ve a.r. 

!stanbul : ~~d Jlul~i. 

!zmir : 1\:[eme(l Ali Gökbaş. 

Gayrimübadiller matlubu haklanda Meclise verilen ka,nunurı 
lJlÜz~k~resinde dileklerinin nazarr itibare alınması hakkında 
Gayrimübadill~ matlubu hakkında Meclise verilen ka:ııunun 
mü,zakeresinde dileklerinin nazarr itibare alınması hakkında 
Gayrimü,ba,diller matlU.bu hakkında Meclise verilen ~anunun 
müzakeresinde dileklerinin nazarr itibare alınması hakkında 
Gayı·imübadiller matlubu hakkında Meclise verilen k·anunun 
ırıüzake1'esinde dileklerinin nazarı itibare al~mnasr hakkında 
Gay.rİll\Üba,diller matlubu hakkında Meclise veı;ilen kanunun 
müzakeresinde dileklerinin nazarr itibare alnnnasr hakkında 



Kay id 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasası 

VI - Milli Miiidafaa encümenine havale edilen arzuballer 

4745 İstanbul: Ömer Lutfi Yasan. Tekaüd maaşı ile birinci derece asli maaş emsali !hasrlr ara
smdaki farkın da maluliyet maaşma ilavesini istiyor. 

VII - Mubtelit encümene bavale edilen arzuballer 

4927 İstanbul : Maragazlar cemi- Muamele vergisi layihasmm müza:keresi esnasında dileklerinin 
yetinden. nazarr itilbare alınması hakkında 

4931 İstanbul: Seyfi Sertelli ve ar. Muamele vergisi layihasmm müzakeresi esnasında dileklerinin 
nazarı itilbare alınması hakkında 

4932 İstanbul : Bisküvi imalatha- Muamele vergisi layİhasının müzakeresi esnasında dileklerinin 
neleri. nazarı itiıbare alınması hakkında 

4933 İstanbul : Süleyman Bursalr Muamele vergisi layihasmm müza:keresi esnasında dileklerinin 
ve ar. nazarı itilbare alınınası hakkında 

VIII - Ziraat encümenine bavale edilen arzuhal'ler 

4152 Milas : Hasan Uludağ ve ar. Sahibsi:z ywbancı zeytinli:kler hakkındaki dileklerinin nazarr 
itibare alınması hakkında 

IX - İdare Heyetine bavale edilen arzuhaller 

3972 Çal : Mahmud Gazi köyün- İkramiyesinin verilmesini istiyor. 
den Mustafa Sabri Baysan. 

4308 

4412 
4469 

4586 

4621 

4651 

4671 

Ankara : Yusuf. 

Niğde : Andülhalim. 
K. K. memurlarmdan 
dürrahim Cansu. 

Ab-

İstanbul : Hanife Akarsu. 

İstanbul : Hikmet Ziya Alp
man. 
Meclis matbaası idare me
muru Hüsnü Toker. 
Ankara : Ali Rıza Ataman. 

Meclis ZJabıt katibierinden ölü oğlunun müddeti hizmetine görr 
~ramiye verilmesini istiyor. 
Mecliste münJıal odacılrklardan birine tayinini istiyor. 

Konyadan getirdiği ailesinin harcıra:hmm verilmesini istiyor. 
Mıilli saraylarda müstahdem iken ölen kocası Hüseyinin hiz
metine muka:bil ikramiyesinin verilmesini istiyor. 
Bayazıd mebusu ölü Übeydulla:hm senelik tahsisatile alacak
larının mikdarının bildirilmesini istiyor. 
Matbaa idare memurluğunu vekaleten ifa ettiğinden vekalet 
maaışı verilmesini istiyor. 
Mütebaki muhassasatımn emsali misillil verilmesini istiyor. 



Kay id 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hulasası 

4685 İstanbul : Tarık Garan. İlişik ilam mucibince Bayazıd mebusu Ölü Übeydullahm tah
sisatmdan uhdesine düşen rıneblağm gönderilmesi hakkında 

4698 !stanbul: Nigar Murad Musul- Bayazıd mebusu ölü Üibeydullahm varisi olduğundan hissesine 
lu. düşen saylavlık tahsisatmdaki matlUıbatmm gönderilmesi hak

kında 

4701 Eskişehir : Nuriye Köktürk. Bolu mebusu ölü Osman Köktürkün muhassasatmm verilmesi 

4735 B. M. M. K. K. memurlarm-
dan Mahmud Ergenekon. 

4959 Dr. Rıza Saylar. 
4969 Ayşe Yeğitalp. 

5053 
5092 

Mecliste memur Şahab Tuza. 
Konya : Hatice Ertan. 

hakkında 

Edirneden Ankaraya kadar olan harcırahının verilmesini is
rtİyor. 

Mecliste münhal bulunan doktorluğa tayinini istiyor. 
Dayısı Bayazıd mebusu ölü Üibeydullahrn varisi olduğundan 
hissesine düşen meblağm bildirilmesini istiyor. 

Validesi için harerraılı verilmesini istiyor. 
Manisa mebusu ölü Sabri Toprağın varisi olduğundan hisse
sine düşen paranın gönderilmesini istiyor. 

X - Kanunlar kalemine havale edilen arzuhaller 

3608 
3625 

3641 

3659 
3660 

3675 

3690 

3693 
3694 

3699 

3715 
3719 
3804 
3865 

3959 
3980 

Ankara : Galib Yücel. 
Seyidgazi : Süreyya Esen
kan. 
B. M. M. Matbaasr musahhi
hi Zekai A tasağun. 
Ankara : Tevfik Yener. 
Ankara : Bahri Yumuturuğ. 

.Ankara : Fuad Alper. 

.Ankara :.Abdurrahman Can
su. 
.Ankara : Muzaffer. 
.Ankara : Muammer Sumer
kan. 
i stanbul : Mahmud Ergene
kon. 
Bafra : Şükrü Bayram. 
Ankara : Osman Toker. 
Ankara : Sadık Ertulrmaç. 
Erenköy : Etfalye ve nanu 
diğeri Hatice. 
Ankara : Saadet Uğurer. 
Aksaray : Nesibe. 

Meclis kanunlar kaleminde münhal memuriyete tayinini istiyor. 
Bütçe encümenindeki münhal memuriyete tayinini istiyor. 

l\faliye vekaleti mulıassasatr zatiye müdüriyetindeki memuri
yetine aid hizmetinin Meclisteki hizmetine zammını istiyor. 
Açrk bulunan Matbaa idare memurluğuna tayinini istiyor. 
Bütçe enetimeninde miinhal 55 liralık memuriyete tayinini is
tiyor. 
Meclis Kanunlar kalemindeki münhal memuriyetlerden biri
ne tayinini istiyor. 
Kanunlar kalemindeki mii.nhal memuriyetlerden birine tayini
ni istiyor. 
Mii.nhal memuriyetlerden birine tayinini istiyor . 
Kanunlar kaleminde münhal memuriyetlerden birine tiyinini 
istiyor. 
Mecliste münhal memuriyetlerden birine tayinini istiyor. 

Eskişehir mebusu Emin Sazaktan şikayet ediyor. 
Balıkesir mebusu Osman Niyaziden şikayet ediyor. 
M;ecliste müDhal memuriyetlerden birine tayinini istiyor. 
Kocasrnın sicilinin yeniden tedkikile farkı maaşının ·zeylen 
tahsisine dair 
Mecliste açılacalk: daktilo irıntihanma ~a:bulünü istiyor. 
Meclis zabııt memurluğunda bulunan ölü Mehmed Çetinin hiz
met müddetinin bir suretinin verilmesi hakkında 



Kay id 
No. 

4002 

40'03 
'1:049 

4076 

4178 

4325 
4490 
4870 

5057 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ankara : Şadiye. 

Ankara : Nebile Tun·er. 
Ankara : Fazıl Terim. 

Ankara : A. Ham di Tuz cu
oğlu. 

Konya - Aksaray : Nesibe. 

Ankara : Cahid İnkayıL 

Ankara mebusu Falih Rıfkı. 
İstanbul : Mümine Öcel. 
İ-stanbul : M. Said Yetkin.· 

Ankara : Fuad Suar. 
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Arzuhal hlilasası 

Ölü eşi zabıt kal~mi mümeyyizi Ali Ekremin ailesine ve çocuk
larına yetim maaşı bağlanmasını istiyor. 
Mecliste açılacak daktiloluk imtilıiı:rnna kabulünü istiyor. 
Matbaaaa açık bulunan müsalılıih memurluğuna alınmasım is
tiyor. 
Mülga Meclisi mebtis'anda Konya lfiı.ebusu olarak bulunduğu 

müddete aid ibi'r J:ı.imet mazbatası verilmesini istiyor. 
Meclis zabıt memurlarmdan M. Çetinin eşine ve Çoctığtlna ma
aş tahsisi veya ikraıniyesinin verilmesini istiyor. 
Gözlerindeki hastalığı dolayısıile vazifesine dev,am -edemey·ece
ğin:den istifaısıb.In b,bulü hakkında 
Mebusluk tarihinin tasdildi bir suretinin verilmesi ha1rlnnda 
.Aırzuhali hakkında verilen karnrın gönderilmesini istiyor. 
Z.ayiinden dolayı istiklal madalyasının bir yenisinin veri~me-
sini istiyor. 
Zayi ettiği İstihlal madalyasının tarih ve numarasının bildiri
mesini istiyor. 

XI - Zab:rt ikalemine havale edilen arzuhaller 

3621 Ankara : Cevdet Karadeniz. 
3754 Ankara: Fevziye Küçükşeren. 
3755 Ankara : Fatin Gürol. 
3768 Ankara : Mustafa. 
3801 Ankara : A. Kadıoğlu. 
3821 Ankara : Ramiz Bakanlı. 
3827 Ankara : Belkis Kazgöz. 
3828 ' Ankara : Nevber Dirim. 
3829 An1mra : Mazlnme Rasuva. 
3831 Ankara : -1\IIebrure Haseki. 
4113 Y ozgad : Sal ahatti n Kılıças-

lan. 

Zabıt kaleminde münhal memuriyete tayinini istiyor. 
Zabıt kaleminde münhal memuriyete tayinini 'istiyor. 
Zabıt kaleminde münhal memuriyete tayinini istiyor. 
Za:bıt kaleminde münhal memuriyete tay1nini istiyor. 
Zabıt kaleminde münhal memuriye'te ·tayinini istiyor. 
Zabıt kaleminde münhal memuriyete tayinini istiyor. 
Zabıt kaleminde münh:al tn'emuriyete tayinini 'istiyor. 
Zabııt kaleminde münhal memuriyete tayinini istiyor. 
Za:bıt kaleminde münhal memuriyete tayinini istiyor. 
Zabıt kaleminde münhal memuriyete tayinini istiyor. 
Za:bııt kaleminde münhal memuriyete tayinini istiyor. 

XII - Evrak kalemine havale e.dilen arzu:hııller 

3637 Siird : rhlid Atamer. .Aıile · ııarcıralıı hakkındaki dileğinin nazarı itibare alınması 
hakkında 

XIII - Matbaa müdürlüğüne havııle edilen ar~nıhaller 

48!:l3 Matbaa müstahdenıini Rıza .Aiskeri hizmetleri esnasında maaşlarınin verilmesini İsti-
Zeren ve ar. yorlar. 



F - Suatler ve istizahlar 

İçtma zarfında sual ve istihzah yapılmamıştır. 

--GIIiiliiil>-8-<.41&1EiiD---

G - lcra vekilieri Heyeti 

!.çtimarn ilk inikadına müsadif 1 - XI - 1937 tariılıinde Reisicümhurun aşağıdaki tookeresi okun
muştur: 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Malatya mebusu İsmet İnönü Başv·ekaletten istifa etmiş ve istifasr kabul edilerek Başvekalete İz
mir mebmm Celal Bayar tayin olunmuştur. 

Başvekil Celal Bayar tarafınıdan intihaıb ve tarafrmrwan tasdik olunan İcra Vekilieri Heyetinin 
listesini ilişi·k olarak arzediyoruır.ı-. 

Adliye vekili 
Dahiliye » 
Giimriik ve !n. » 
Hariciye » 
1ktısad » 
(Ziraat vekaleti vekilliği 
inzimamile) 

~Maarif vekili 
lifaliye » 
llfillı Miidafaa » 
Nafıa » 
S1,hhat ve 1. M. » 

Şiikrii Saraco.ğlıı 
Şiikrii Kaya 
RanaTarhan 
Dr. Tevfik Rüştü Ar-as 
Şakir K esebir 

Saffet Arıkan 
Fu.ad Ağralı 
Gl. Kazım Ozal p 
Ali Çetinkaya 
D1 .. Hıılusi Alataş 

i:zınh 
Mn.ğla 
l.o;tanbııl 
1 zmir 
Tel.,;i1·dağ 

Erzincan 
Ela.eığ 
Balıkesi1· 

Reisicüınlı ur 
K. Atatürk 

Afyon Karahisar 
Aydın 

17- XI- 1937 tarihinele ele, Siyasi müsteşarlrklara tayinleri Reisicümhur tarafından tasvib 
huyurulmuş olan isimleri aşağıda yazılı zatlarm listesini nıuhtevi BaşvekaJet tezkeresi Heyeti 
umumiyede okunmuştur~ 



Adliye 
Dahiliye 
ll a1·iciye 
lktısad 
1llaarif 
lifaliye 
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Salah Y a1·gı 
llfuttalı:b Oker 

Kocaeli 
Malatya 
Gazi Anteb 
Konya 
E1·zunırn 
Kayseri 
Denizli 
Trabzon 
Konya 
Mardin 

Nıırrıan M enenıencioğlu 
1tli Rıza Türel 
Nafi Atuf Kansu 
Faik Baysal 

Jl1 illi 111 üdafaa 
Nafıa 

N e ci b Ali K iiçiika 
Sı'rrı Day 

Ziraat l T ahsin Coşkan 
J Rıza Erten 

29 teşrinisani 1937 de kabul edilen 3272 numaralı kanunla Siyasi müsteşarlıklar lnğved il

miştir . 

Ziraat vekilliğine, 13- IV- 1938 de, Manisa ınebusu Faik Kurdoğlu tayin olunmuştur. 

8- XI- 1937 tarihinde, Başvekil Cela1 Bayar Mecliste programnn okumuş ve neticede ken
disine reye iştirak eden 364 azanın ittifakile itimad beyan edilmiştir. Bu babda cereyan eden 
müzakerat aynen aşağıdadır: 

BAŞKAN - Söz Başvekil Celal Bayarmdrr. 

BAŞVEKİL CELAL BAYAR (İzmir)- (Al
krşl::ır arasmda kürsüye geldi) 

Sayın arkadaşlar ; 
Reisicümhur Atatürkün tayini ile Başvekah=ıt 

vazifesini üzerime almış !bulunuyorum. Kendi
lerine takdim ettiğim İcra Vekilleri H eyeti lis
tesini de tasdik etmiş bulunuyorlar. 

Arkadaşlar ; 
Egemenlik ulusundm. Teşekkül -eden her Hü

kflmetin « Teşkilatı esasiye kanunu » h~ümle
. rine uyarak programın Büyük Meclise arzetm€si 

ve itimad r eyinizi istemesi lazımdır. 
Yüksek huzurunuza her birinizi derin sev

gi ve saygılarımla selamlayarak ben de bu ma:k
sadla çıkmış bulunuyorum. 

Bizim gibi Parti HükUmetlerinin kendileri
ne mahsus bir programı yoktur. 

Takib edecekleri program, şahıslarmızda ve 
Meclisin yüksek manevi şa;hsiyetinde kuvvetle, 
şerefle, temsil edilmekte olan ve Büyük Türk 
Minetinin arzu ve iradelerini toplayan Cüm
huriyet Halk Partisinin r~alist ve dinamik prog
ramıdır (Alkışlar). 

Hükumet, Şefin ,bu kürsüden verdiği ana di
r ektiflerin ışığı altında, « Daima daha kuvvetli, 

daima daha refahlı, hür ve müsta:kil Tür!kiye » 

halinde ifade edilmesi de mümkün olan bu prog- . 
ramm başarılması işini , üzerine alıruş bulunuyor. 

Arkadaşlar; 

Ha:ı;b sonrası kadar tarihte hiç 'bir devre i'b
r et verici d ersler ve Türk inkilabmm her adı
mmdaki, ıbüyük isabeti teyid edecek çeşidli va
kalar ve mücadelelerle dolu geçmemiştir. 

Zamaruıruzda bir ç.ok şeylerin yalnız daha 
kuvvetli olmak için değil, ileri llllillet olarak var 
ka1ma:k için yapılması bir zarurettir . 

N e ibu kadar şerefli bir vazife ve ne de eğer 
vaktinde yapılmamış ise, bu kadar ağır bir me
suliyet hiç bir nesle teveccüh etmemiştir . 

Milli zaruret halinde görülen bir işin başa
rılması için sarfedilecek her hangi bir emek ve
ya fedakarlık, istihdaf edilen milli netice kar
şısmda daima küçülrtür. 

Biz, bu ana fikirlerle meşbu olarak çahşıaca
ğız ve daima Jı.er işte plan, program ve rasyonel 
çalışmayı temel olarak alacağız. 

İleri teknik, sürat, dikkat, ta!kib fikri, onu
görüş, çalışmalarnnrzm, ana vasfı olacaktır. 

Bu çapta 'bir vazifenin devamlılığını ve can
lılığını muhafaza ederek nesillere intikal ede
cek semereler verElliilmesi için birinci derecede 
ve her şeye takdimen nazara alacağıiUiz eleman 



memleketin emniyeti n kültürü olacaktır. 
Emniyetsiz hiç bir şey yapılamaz. Kültürsüz 

hiç bir şey yaşamaz. Emniyet ve kültür her iyi, 
her devamlı şeyin ana temelidir. 

Dwhiliye, işleri itibarile arkadaşlar: 
Cüınhuriyet Türkiyesinde bir çok memleket

leri kemiren ve Hükumetierin belli ibaşlı meş

galesi halinde olan, iç siyasi davalar yoktur. 
Türk Hül~ümetinin ve Türk milletinin müş

terek emeli, milll ve ferdi faaliyetlerin her 
sahada inkıtasız devam etmesi ve semere ver
mesi için meveud kati emniyet ve istikrar ha
vasınrn idamesidir. 

Şefin, milletimizin layik olduğu yiiksek 
medeniyet ve refah seviyesine varmasını alı

koyacak hiç bir engel düşünmeye yer bırakıl
madığı ve bırakılmayacağı şeklindeki yiiksek 
ifadeleri Türkiye Cümhuriyetindeki eşsiz em
niyet ve istikrar havasının en büyük teminatı
dir. 

Parti programının ~emrettiği veçhile, bütün 
inkilab neticelerini yurddaşlarm tam güvenliği
ni ve ulusal düzeni kanuniarımızla koruyan ve 
hiç bir hadise veya amil karşısında sarsılmayan 
Hfrkumet otoritesini ,temel sayıyoruz. 

Husus! idarelere ve belediyelere Şefin ilha
mını takib ederek büyiik kalkınma savaşımızcia 
başarı hasılasını artıracak ve lmsusile hayat ucuz
luğunu temin edecek vzifeler vereceğiz. 

Plan dahilinde sıralayarak ibaşarmak istedi
ğimiz başlıca işlerden ıbir kısmı da şunlardır: 

Müstahsillerimizi sevindirecek bir mevzu 
olan zirai asayiş kanun layihasrnr ibu devrede 
lVIeelise yetişrtirmeğe çalışacağız. · 

Belediyeler beş senelik mesai pla.m tanzi
mine sevkedilecek harita, imar planı, su, ışık, ka
nalizasyon,, Kültür ve spor işleri, çocuk balıçeleri 
ve kısaca şehirlerin srlıhat ve güzelliğini ala:ka
dar eden ıbelli başlı işleri, planlaştrrrlacak ve bu 
planlar, Şefin iı;ıaret huyurdukları veçhile merkez
de « Belediyelerimizi Türeli bir surette aydınlat
mak, 1ulavuzlamak » vazifesile teşkil edilecek olan 
teknik büronun mütekaddim tedkik v~e kontrolüne 
tilbi olacalttır. 

Belediyeler mesken, bina, yiyecek ve içecek 
g1bi hayat ucuzluğunda ölçüler kanunu tatbika
tı gibi alış veriş doğruluğunda müessir vazife
ler alacaklaı·dır. 

Belediye gelir1erini artırmak için tedbirler 
alınacak ve şehir dahilindeki kara ve deniz nak-
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liyelerinin ve diğer ticari mahiyette umumi hiz
met işlerinin peyderpey belediyelere devri temin 
ol unacaktır. 

İstanbuldan başlanara;k coğrafi mevkii ve 
~tabii güzelliği seyyah eelbine müsaid şehirleri

mizin bir plan dahilinde ve iJ:ıu maksadlarla ima
rma Devlet büt·çesinden yardım edilecek. 

Polis te~latını kazalara kadar teşmil ede
ceğiz. Ve şehirlerde, belediye 'zabıtası polisler 
tarafından ternin edilecektir. Polis ve amirleri
nin halkla olan münasebetleri ve halka karşı va
zife ve hizmetleri için Jıususi kurslar tertib edi- · 
lecektir. 

Nüfus yazımı, ve jandarma ve polis hakkm
daki mesaiye her birine aid pla.nlar dahilinde 
or.vam edileceMir. 

Yollarda, kasabalarda seyrÜseferin tanzimi 
ve selameti için umumi bir kanun ha.zırlayacağw;. 

Hulasa olarak Dahiliye teşkilatımızın memle
ket dahilinde, geniş rınikyasta ve planlı bir su
rette ileri rehberlik vazifesini en iyi bir şekilde 
yapmak için cari mesaisine dikkat ve itina ile de
vam olunacaktır. 

Sağirk işleri : Her zaman üzerinde ehemrıni

yetle durduğumuz milli meselemizdir. 
Bu husustaki çalışmalara bir plan dahilinde 

genişEk vermek siyasetine devam edeceğiz. 
Ana ve çocuk hayat ve sıhhatinin korunması 

için şimdiye kadar tesis edilmiş olan doğum ve 
çocuk bakım evlerile çocuk balnın dispanserleri 
ve süt çocukları müşahede evlerinin sayılarının 

arttırılması. 

Köylerde doğum yardimlarını temin edecek 
köy ebesi yetiştirmek için köy ebe mektebleri 
tesisi. 

Kaza merk~ezlerinin doktorsuz kalmamasının 

temini yolunda doktor sayısım ihtiyaç derecesine 
çıkarmak için alınmış tedbirlerin hızlandırılması, 

Şehir, kasaba ve köylerimizin sıhhi vaziyet
lerini ıslah için içilecek su tesisatı, fenni mez
bahalar tesisi ve saire gibi umumi srhlıat işleri

nin tanzmi. 
Vilayet ve belediye hastanelerinin sayı v~ 

yatak adedierinin çoğaltrlması. 
Sıtrına, trahom, frengi ve verem gibi hasta

lrklara karşı yapılmakta olan fenni mücadelele
rin telmik imkanlarm müsaid olduğu nisbette in
kişaf ettirilmesi. 

Programlaştırıb tahakkuklarına hız vereceği

miz başlıca işılerimizdir. 
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Ayni vekalete verilmiş olan gö~men işlerinin 
bu günkü planlı vaziyetini idame ve yurd dışm
dan gelecek Türklere mali vaziyetimizin imkan 
verdiği yardım ve kolaylığı göstereceğiz. 

Sureti umumiyede rgeniş ve etraflı bir nüfus 
politikasım programlaştıracağız. 

Adliyemize geliy<Jrum. 
Arkadaşlar; 

Yurd emniyet içinde ferdierin emniyetini 
de, layik olduğu derecede göz önünde tutarız. 
Bu emniyet Türkiye Cümhuriyeti kanunlarının 

ve Türk hakimlerinin -teminatı altmda en ileri 
şekilde mevcuttur. 

Emniyet ve hak işlerile alakah usullerde ve 
kanunlarda kolaylık, çaJbukluk, açıklık ve kesin
lik esas olmalıdır. 

Şefin direktiiidir ;ve Adiiye işleri-mizde reh
berimiz olacwktır. 

Hukuki mev.zuatın ticari ve ilct;isadi işlerle 

olan yakın · alakasına şübhe yoktur. Kanunları

IniZI :memleketin ekonomik inkişaflarma ve bu 
günlili iktisadi hareket icablarma daha uygun bir 
hale koymak zarur.eti karşısındayız. 

Kara ve deniz ticareti kanunları üzerindeki 
incelemeleri ibu sene içinde ibitirerek, Büyük 
Meclise arzetmek kararındayız. 

İcra dairelerinin ıslahı ve muamelelerin da
ha ziyade emniyet ve süratle yürütülmesinin 
ehemmiyeti üzerinde duraklamağa ihtiyaç yok
tur. Bu ıslahatın tam ve katği olmasım temin 
için icra kanununun mehazı olan İsviçre adliyesi
nin icra işlerinde ibulumuş, bir mütehassısı da
vet edeceğiz. 

Üzerinde çalışıldı:ktan ve ihtiyaçlar tesbit 
olunduktan sonra icra teşkilatımn vatandaşla
rın icra dai'relerile ilişİklerini en iyi bir şekilde 
kolaylaştıracak hale getirilmesi temin olunacaktır. 

Meşlıud cüriimler kanunundan müsbet netice 
alımmştır. Bu kanunun tatbik sahasını genişleten 
yeni bir layiha teklif olunacaktır. 

MahkUmların, iş yerlerinde çalışmalarından 

kendileri için ve iş sahibieri için karşılıklı fai
deler hasıl olmuştur. Bunların daha geniş nıik
yasta ve ibilhassa maden işletmelerinde çalışıtı

rılmaları mukarrerdir. 
Medeni bir cemiyetin temeli, kanunlarının 

mu1ılak ha·kinıi.yeti ve ferdieri arasındaki müna
sebetleri ileri hayat icablarrna uygun şekilde 

tanzim edebilmesidir. 
Türk Adiiye mekanizması bu konsepsiyonla 

işlemektedir ve işlerneğe devam edecektir. ileri
yi kavrayış, bütün adli mevzuatımızm esas vasfı 
olacaktır. 

Adiiye işleri hakkındaki mütalealarımızı bi
tirirken rejimimizin aleyhtarlrğına karşı inkila
biinizm istikrarılll teyid için daha müessir ka
nuni tedbirler almak kararında olduğumuzu ila
ve etmek isterim ( Alkışlar) . 

Şimdi arkadaşlar : 
· Her zaman ve her işte isabet, şaşmayan ka

rakteri olduğunu tecrübe ile de bildiğimiz Şefili 
bir kül diye ifade ettiği ekonomik işlerden bah
sedeceğim. 

Önder, bu kürsüden şu hakikatleri söyle
miştir: 

« Derhal bildirmeliyim ki, ben, ekonomik 
hayat denince; ziraat, ticaret, sanayi faaliyet
lerini ve bütün nafıa işlerini, birbirinden ayrı 
düşünülmesi doğru olımyan bir kül sayarım. 

Bu vesile ile, şunu da hatırlatmalıyım ki, bir 
millete müstakil hüviyet ve kıyınet veren siyası 
varlık makinasında, Devlet, fikir ve ekonomi 
hayat mekaniZinalan, birbirlerine bağlı ve bir
birlerine tabidirler ; o kadar ki, bu cihazlar bir
birine uyarak ayni ahenkte çalıştırılınazsa Hü
kUmet makinasının motris kuvveti israf edilmiş 
olur, ondan beklenen tam verim elde edilemez». 

Onun büyük görüş ve ilmahlarm.ı:n ifadesi 
olan Parti programımız, tarım, endüstri, maden
ler, ormanlar, tecim ve bayındırlık işlerini, eko
nomi başlığı altmda toplamış bulunuyor. 

Şefin ekonomik işlerde parolası en ileri tek
nik ile, planlı v:e en randımanlı şekilde, çalı

şılmasıdır. 

Şef, bunu bize çok yerlerde, rasyonelleşme 

kelimesile ifade etmişlerdir. 
Ziraat, İktisad, Nafıa ve hatta Maliye veka

letlerinin uğraştıkları işlerin birbirinin kuvveti
ni azaltmryacak ve bilakis artıracak şekilde 

merkezi bir koordinasyona tabi tutulması, ras
yonel çalışınamu tabii icabıdır. Bu istikamette 
çalışılacaktır (Bravo sesleri). 

Sayın arkadaşlar ; 
Türkiyede teknik ve rasyonel zirai inkişaf 

meselesi Türkiye ensdüstrileşme savaşına gireli 
şimdiye kadar Türk tarihinde hiç bir devrede 
haiz olmadığı hususi bir ehemmiyet iktisab et
miş bulunuyor. 

Biliyorsunuz ki, bu günün ziraat tekniği yal
nız en fenni şekilde toprağın verdiğini istihsal 
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etmek değil, piyasanın istediğini ve istediği nis
bet Ye şekilde topraktan almak demektir. 

Bu bakımdan modern çiftçilik en çok bilgiye 
itinaya ihtiyaç gösteren en asil, beşeri çalışma

lar arasına girmiştir. 
Böyle ibir zirai kalkınınayı her şeyden önce, 

ekseriyeti köylü ve çiftçi olan halkımızın radi
kal kalkınması için, vasi WpraklarLTnızın, ikli
m.imizin, ve coğrafi vaziyetimizin balışettiği bü

. yük imkaru, .tiearet muvazenemizdtı en kuvvet-
li eleman haline getirmek için ve nihayet endüs
trileşme yolunda ilerley.en memleketimizde köy
lünün iştira kudretini, artırmak için ihmal tıdi
lemez bir zaruret sayıyoruz. 

Böyle bir neticeye val'Illak ıçın bu !büyük 
milli işin bütün safhalarım ihtiva edecek esaslı 

ve etraflı bir plan üzerinde ısrarla çalışmak 

kararındayız. 

Bu plan mevzuat ve .tedrisat usullerimizde 
yapılacak değişiklikleri ana tarım endüstrileri
ni en ibaşta buğday olmak üzere toprak ürümle
ri politikamızın esaslarını, hayvancılık ve bu
nunla alakah meseleleri, orman işlerini ihtiva 
.edecek ve köylünün ayağına ileri tekniği ve ne
ticelerini en kısa e;amanda ulaştırmak ve milli 
ekonomi icablarımıza en uyıgun gelecek ve halk
ça sevilib !benimsenecek rasyonel ibir ziraat rejimi 
!kur~ak ana fikri üzerine bina edilmiş buluna-
caktır (Alluşlar). . 

Şef, « Milli ekonominin temeli ziraattir » bu
yurmuşlar ve muhtelif direktifler vermişlerdir. 
Plana bağlanarak tamamen tahakkuk ettiriltıcek 

olan bu direktifler aşağıdaki ıguruplarda topla
nabilir : 

Topraksız çiftçi bırakmamak (Bravo ses~eri), 
İş vasıtalarınr arttırmak, iyileştirmek ve ko-

rumak, 
Ziraat bölgelerine göre hususi tedbirler alma:k. 
Çok, iyi ve ucuz istihsal temin etmek. 
Topraksız çiftçi bırakmamak prensibi parti 

programımızın 34 ncü maddesine dayarur. H er 
Türk çiftçisini kafi topra;k sahibi etmek ve top
raksız çütçiye toprak dağıtmak için hususi 
istimlak kanunları ,çıkarmak bu maddenin bük
müdür. Her Tür.k çiftçi ailesinin çalışarak geçi
nabiieceği lbir toprağa malik olmasını vatan için 
sağlam bir t emel ve imar esası saymaktayrı (Bra
vo sesleri). 

Memlekette her bölgenin hususi şartlarına gö
re bir çiftçi ailesinin geçinebilmesi için muhtaç 

olduğu toprağa malik olmasını be.lıemehal temin 
etmek ve bu aile toprağımn hiç bir sebeb ve su
retle parçalanmasına ve elden çrkmasına meydan 
vermemek laznndır. 

H er bölgenin nüfus kesafetine ve toprak ve
rim derecesine göre büyük çiftçi ve çiftlik sa
hiblerinin işletebilecekleri arazi genişliğini sırur
landıracağız. Buna aid bir kanun layiliasım bir 
an evvel hazırlayark Büyük Meclise takdim et
mek kararındayız . 

İş vasıtalarına gelince : 
Umumiyetle iJJ.üyük, küçük bütün çiftçilerin 

iş vasıtalarıru arttırmak, iyileştirmek ve koru
mak için gereken kanuni ve teknik tedbirler 
alınacaktır. 

Tercihan at olmak üzere en küçük çiftc:i 
ailesinin bile bir çift hayvana malik edilme
leri inıkarunın teminine çalışılacaktır. Bunun 
için kredi kolaylığı, vergiden ve hacizden is
tisna gibi çarelere müracaat edilecektir. 

Çiftçi elindeki iptidai ziraat aletlerinin bir 
program dahilinde fenili aletlerle tebdili için 
çalışılacaktır. 

Şef, «Köylüler için umumiyetle pulluğu pra
tik ve faydalı bulurum. Traktörler, büyük çiftçi
lere tavsiye olunabilir. Köyde ve yakın köylerde 
müşterek harman makineleri kullandırmak, köy. 
lülerin ayrılaınıyacağı bir adet haline getirilme
lidir» buyurmuşlardır. 

Mesaimize bu neticeye götürecek istilmmet 
verilecektir. 

Şef, «Memleketi, iklim, su ve toprak verimi 
bakınundan ziraat bölgelerine ayırmak icab eder >> 
buyurmuşlardır. 

Rasyonel bir zirai kalkınınayı teshil ede
cek olan bu yol takib edilecek ve her bölgenin 
özel şartları ve bu şartlara en uygun ziraat 
şekli ve mahsul nevileri tesbit edilerek proğ

ramlarını haziTlamak ve bunları tahakkuk et
tirmek üzere gereken kanuni teknik tedbirler 
alınacaktır. 

Memleketin kudret ve refahıru arttırmak 

ziraatte kalkınmaya bağlıdır. Atatürk, tutu
lacak yolu her fırsatta bize göstermiş ve biz
zat ziraatle uğraşarak övünülecek eserler mey
dana getirmiştir. Bu gün, millete hediye et
miş oldukları çiftlikler en az müsaid ildim şe

raiti içinde bile, tenknikle, sebatla çalışmanın 
ne büyük neticeler verebileceğini , bütün mem
lekete filen gösteren fikir ve emek abideleri 
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halindedir. Türk çiftçisi Büyük Kurtarıcısının 
bu en büyük dersini asil jestile birlikte daima 
minnet ve şükranla yadedecektir (Bravo ses
leri). 

Hükfunet te Atatürkün izinde yürüyerek bu 
çiftlikler bütün müesseselerile bulundukları 

bölgeler ziraatinin kalkınması için birer nümu
ne çiftliği halinde idare ve inkişaf ettirmeği 
ve şimdiye kadar Devlet elinde bulunan ve 
bundan sonra ihtiyaca göre yeniden tedarik 
edilecek olan diğer çiftlikleri de bunlarla ay
nı idare sistemi altmda toplayarak bulunduk
ları bölgelerde en faydalı ziraat usullerini ve 
sanatlarını göstermek hizmetlerini genişlet 

meği kendisi için vazife saymaktadır. Bu mak
sadıa yakında yüksek huzurunuza bir kanun layi
lıası sunulacaktır. 

Kuvvetli planlı bir rasyonalizasyon sava~ r 

zirai kalkınma davamızm en hayati muvaffakıyet 
unsurudur. 

Harici ticaretimiz bakımından büyük ehem
miyet verdiğimiz ist'lndardizasyonu, tam ola
rak tahak.h.'Uk ettirebilmek için bu istikamette 
itinalara, ekim arnndan itilbaren ibaşlama;k icaıb 
eder. 

Müstahsile çok çeşidli fakat azar azar değil 
her mahsulden imkan nisbetinde az çeşidli fakat 
çok mikdarda isti.Jı.sal terbiyesini vermek ve bu
nun en teknik ve iktisadi şekilde nasıl Yaır>ıla

ibileceğini ve piyasaya nasıl sevkedileceğini öğ

r etmek icab eder. 

Her memleket bu davayı müstahsili teşkilat

landırmak ve bilgiyi tam zamanmda ve devanı
lı surette köylünün ayağına kadar götürerek 
ilıalletmiştir. Ekiım ve maıhsul zamanları, bağları 

tarlalarr, baıhçeleri adım adım dolaşacak, köylü
yü samimi aliikasma olduğu kadar müsbet ibil
gisine de inandıracak ve filen bu bilgisini gös
teriıb iffuat edebiLecek geniş il:ıir ziraatçı ordusu 
memleketimiz için idealdir. Bu istikamct;te ça
lışmalarımızı genişletmek azmindeyiz. (Brovo 
sesleri). 

Bu sene yayla ınıntakasmda ·bu şekilde •bir 
çalışmaya ıbaşlanacaktır. 

Bütün •zirai mahsullericrnizi ti-carete el verişii 
tipiere irca etmek, mikdarlarmı arttırmak ve 
!bilhassa dış pazarlarda rekabeti düşünerek is
tihsal maliyetlerini azaltmak için devamlı ve 
dikkatli. çalışmalar ·başta saydığımız vazifeler
den::!.ir. 

B u mevzuda: 
Mahsullerin mikdar, kalite ve maliyetlerine 

zaııar veren ve yetiştiricilerin emeklerini ekse
riya ~eba eden nebat ve hayvan hastalık ve düş
manlarile mücadeleyi kuvvetlendirrnek ve mlili
telif ~ölgelerde ilmi .tecrübel·er yaparak bu mü
cadeleyi usulleştirecek ve memleket v;asıtalarm

dan istifade imkaniarım araştmacak istasyon
ları çoğaltmak 

H er çeşid mahsul için verimi ve kaliteyi yük-· 
scltib, maliyeti düşürmek hakımından en uy
gt.m v.e fay.dalı feıınl yetiştirme ve çalışma usul
lerı aramak ve iyi tohum, iyi fidan ve aşı te
min etmek. 

Ziraatte miiıhim arnillerden olan toprak kuv
vetini koruma V1asıtalarım murakabe altında 

bulundurarak !bunların başka maksadlar için 
israf edilmemesine ve memlekette kimyevi güb
re faıbrikalarının süratle kurulmasına clıemrni

yıet vererek bu yoldan da toprak kuvvetinin 
arttırılınasım temin eylemek ibüyiiık önem ver
diğimiz işler olaca;ktrr. (Alkrşlar). 

Toprak mahsuılleri·mizin mikdar ve kıymet 
iübarile başmda gelen buğdayın fiatım değe

rinden .aşağı dıüşürmemek ve hem çiftçiyi hem 
müstelıliki düşünerek korumak için alman ted
birleri idame ve genişletmek daimi bir stok 
muhafazasına imkan verecek yeni ambar ve si
lolar inşasına devam etmek kararmdayrz. 
Hayvancılığın teşvikine, hayvan cinsinin ısla

hına ve çoğaltılmasına ve hayv;an mahsulleri 
endüstrisinin ilerlemesine aid olarak Parti 
prograırunm yüklediği vazifeyi dikkatle yerine 
getirrneğe çalışacağız. 

Taze ,meyve ve sebze ticaretini ·İÇ ve dış piya
sa bakımından teşkilatlandırmağı, bilhassa .ta
ze -meyve ihractl:IIlizr teşvik, himaye ve hızlan
dırmayı lüzumlu ve faydalı görüy<>ruz. 

Ziraat sanayii bilhassa üzerinde meşgul ola
cağımız mevzu olacaktır. 

iBu arada sütçülüğe, süt sanayiine hususi 
önem vermekteyiz. Sırasile şehir ve kasablarrıru
zrn temiz ve ucuz süt ve mamulatı ihtiyacım te
min edecek faıbrikalar tesisine ve bununla ahenldi 
bir surette köylerdeki sütleri kıymetiendirecek 

ve satışı kolaylaştıracak kooperatifler teşkiline 

çalışacaktır. 

Şef, « Orman servetimizin korunması lüzu
muna, ayrıca işaret etmek isterim. Ancak, bunda 
mühim olan, koruma esaslarını ;memleketin tür-
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lü ağaç ihtiyaçlarını devamlı olarak karşılaması 
icab eden ormanlarrınrzr muvazeneli ve telmik 
•bir surette işleterek istifade etmek esasile makıli 

bir surette telif etmek mecburiyeti vardır » bu
yurmaktadrr_ 

Bu direktiii takib edecek ve orman işletme ve 
idarelerinde ucuzluğu, kolaylığı vücude getire
cek esaslar arayacağrz. 

Maden istihsali programrınrza göre seneden 
seneye artacak olan sütun ve travers ihtiyaçlarr
m daha emniyet1e karşrlayabilpıek için elverişli 

bölgelerde yeniden Okaliptüs ormanları yetiştll'

meğe ve diğer lbazr lüzumlu yerlerde ağaçlıklar 
vücude getirrneğe çalışacağız. 

Parti prograrnının Dev1etçilik prensibi ıçın 

başlıca tatbik mevzuu olarak işaret ettiği orman 
işletmelerinde ana olacak bir mali müessese kur
rmağı da önde işlerden sayryoruz. 

Ziraat, hayvancılık ve orman faaliyetlerinLle 
bilgi ve i1eri görgünün büyük tesiri Hülnl.meti
mizi bu !bakımdan da esaslı tedbirler alınağa 

sevkedecektir. 
~erimli, teknik modern çalışmalarile çiftçi

lerimiz için .en iyi nümune ve rehber olacağında 
şübhe etmediğimiz ıbölge çiftliklerinde ·Çiftçi ço
cuklarmr yetitşirmek üzere pratik çiftçilik okulla
rı açmak kış kurslarile köylerde kız ve erkek çift
çi çocuklarını hazırlamak ve muhtelif istasyon, 
fidanlık ve okul gibi müesseselerimizde muayyen 
işlere mahsus ihtisas kursları tertib etmek ziraat 
orta okullarında ameliyat ve tatbikat esııa w
tarak bu okullardan çıkacak gençlerin çiftçilere 
hakiki yol göstericilik yapabilmelerini temin ey
lemek Yüksek Ziraat okullarında ciddi ve di
siplinli bir akademik tahsil şartıarım tamamla
mak ve ayrıca ilmi araştırmalarla v<e esaslı 

tatbikat işlerile uğraşacak mütehassrslar yetiş

tirmek için yüksek ihtisas merkezleri tesis etmek 
pratik bilgileri yayacak neşriyat ve iilimlerden 
istifadeye ve sergi V·e teşvikiere ehemmiyet ver
mek bu tedbirlerden olacaktır (Alkrşlar). 

Ekonomi bakanlığı, Parti prograınrmn bu 
veldleti alakadar eden bütün direktiileri üze
rinde faaliyettedir. 

Bu faaliyetin esaslarını şu gruplarla top
layabiliriz: 

- İç ve dış kçnjonktüre uyg·un bir ticaret po
litikası, 

- Planlı endüstrileşme, 

- Radikal bir maden politikası, 

Toplu bir deniz proğramı, 
- Rasyonel çalışma havasım lruvvetlendirme. 
Dış ticaret için Parti programımızın 12 nci 

maddesile verilmiş direktifler malumunuzdur. 
Bu direktifler Şefin lisanında daha aydınla
narak: 

- Ticaret muvazenemizin aktif karakterini 
muhafaza etmesi, 

- Ticaret politikamızın, milli ve beynelmilel 
konjonktüre daima uyacak halde tutularak di
namik kalması. 

şeklinde ifade edilmiş bulunmaktadır. 
Bu esaslarr takiben tatbik ettiğ·imiz ve tat

bikina devam eedeceğimiz politikayı şöylece hu
lasa edebiliriz: 

1) Karşılıklı kolaylık esaslı, iki taraflı an
laşma yolu, 

2) « En ziyade müsaadeye mazhar millet » 

klozunu, ithalat rejimi itibarile ancak kayıdli 

olarak kabul etmek, 
3) Muayyen vaziyetteki memleketlerden le

himize ticaret muvazenesi farkı istemek, 
Bu prensibler bu günkü dünya ticaret şartla

rı içinde bizi kliring yoluna sevketmiştir. 
Halen idhaHi.t ve ihracatımızrn yuvarlak rak

okarn yüzde doksanını kliringli memleketlerle ya
pıyoruz. 

Bununla beraber kliring sistemini behemehal 
aynen muhafaza için hiç bir arzumuz yoktur. Şe
kil ve isim en az bağlı olduğumuz şeylerdir. 

Eğer bu günkü dünya konjonktürü değişir 

veya her hangi memleket bize ana maksadıınrzı 
t emin edecek bir şekil teklif ederse veya milli 
ticaretimiz için temin ettiğimiz menfaatler im
ldu verirse diğer bir şekle de gitmekte tered
düd etmeyiz. 

Bu suretle Şefin işaret ettiği intibak elasti
kiyetini daima muhafaza edeceğimiz tebarüz 
eder. 

Hulasa politikamız zaman ve ihtiyaca müte-
madiyen uyan güdümlü ekonomi politikasıdrr. 

Bu yolda dikkatle yürünecektir. 
İç ticarette : 
Şefin emri çalışmalarıınrzın : 
- Teşkilatlanma, 

- Muayyen tipler üzerine işleme, 
- Rasyonelleşme ve rasyonelleştirme cepheleri 

üzerinde bilhassa teksifidir. 
. «Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışıl

maz ve bununla beraber hiç bir piyasa da başı 
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boş değildir» ana direktifi verilmiştir. 
Şef, «Tüccar milletin ·emeği ve üretimi kıy

metlendirilmek için eline ve zekasma emniyet 
edilen ve bu emniyete liyaıkat göstermesi gere
ken adarrndır.» demişlerdir. 

Bu yalnrz Kemalist rejimin fikirlerde ve dü
şünce tarzmda başardığı muazzam inkilabın de
ğil Türk tüccarı adı \bu memleketin en yüksek 
~dealinin sinoninri olan Şef tarafından verilmiş 

en şerefli en ibüyüık ve o nisbetlerde mesuliyetli 
milli vazifenin ifadesidir. 

Bunu, bütün ticaret alemimiz, şükranlada 

ve çok derin bir huzu içinde karşılamıştır. 
Kemalist l'ejim, mülkiyet, ferdi mesai, v·e ça

lışma kıymetini, ekonomik politikasının esası 

olarak: almaktadır. (Alkışlar). Kemalist rejim 
ekonomiyi bir teknik diye kaıbul etmektedir. 

Fakat Kemalist rejim milli menfaata uyma
yan, devamlı ibir şahsi ınenfaat krnbul etmemek
tedir ve etıniyecektir. (Bravo sesleri aiJnşlar). 

Bu, içtiınai v·e milli benlik duygusu, daima 
şahsi V•arlık duygusunu yenmiş o1an büyük Türk 
milletinin ruhundan ve engin tariıhinden f:ıışkı

ran milli karek1ıeridir. (Alkışlar) . 

Bu ruhun ve bu tarihin sembolü olan Şef, 

bize bunu kelime ve cümle halinde veriyor. Bu 
meınlekette herkes, çalışmalarının her şeyden 

önce «daima d<aha kuvvetli, daima daıha rebhlı 
Türkiye» idealine ne derecelerde hizmet etmek
te olduğunu düşünmeğe, ve hamlelerini ona gö
re ayar etıneğe mecburdur. 

Bir tüccarm yalnız şaıhsi menfaatını düşün

ınesi demek, istifade ettiği memibaı kurutınası 

demektir. lBu ancak kendisini bir kolonide far
zeden adam :tarafından düşünüLebilir. Türkiye 
böyle olmilidığı için bu tarzda çalışmak isteyen
Ierin hareketlerine mani o1acaJr tedbirleri almakta 
gecikmiyeceğiz. ( Alkışlar) . 

Milli tüccar demek, membaı olan milli istih
sali daima feyizli tutmağı ve ayni zamanda 
onun, piyasa •lmliıte ve mikdar bakımlarmdan 

inkişafını her şeyden önce düşünımeği vazife 
edinmiş adam d emektir. 

Milli tüccar: demek, büyiilc kalkınına sava
şında, r.oı almış adam demektir. 

Milli tüccar demek, bu milletin temiz, dü
rüst ahlak-mm, sözlerine ve imzalarma sadaka
tım t emiz çalışmasının modeli ve mÜJmessili de
mektir. 

Hiç tbir kimse, ıbir tüccar kadar memleketi 

için iyi veya f ena propağlanda iyi veya fena lbir 
fikir vasıtası ohnaık i:rnkfuı v·e mevkiinde değildir. 

Şefin Tıürk tüccara hitaıbmın ihtiva ettiği bu 
yükselt ideolojinin muıhafaza ve iııkişafma bil
hassa ehemmiyet verilecektir. 

«Piyasalara kesin ihtiyaç olmadıkça müda
hale etmemek ve başı boş da ibıraknıama'k». 

Bu direktifin, istihsale ıkadar uzanan cebhe 
üzerinde ehemmiyetle tatbik ve takibi lwzrm 
vazifeler de1 vermekte ülduğu meydandadır. 

Müstathsil~n rıasyonel çalışması lazımdır. Bil
diğimiz gibi, ınüstahsilin rasyonel çalışması de
mek, istihsal edilebilen şeyi istihsal etmesi de
m,ek değldir. Piyasanın istediği şeyi istediği mik
tar ve şekillerde vücude •getirmek ve değişmeyen 
vasıflar ile vaktinde piyasada hazır bulundur
mak:tll'. 

Her hangi malı dünyada rak1bsiz sanmak 
hatadır. Sureti umumiyede toprak mahsullerimi
zin ve sanayi iptiıdai maddelerimizin maliyetleri
ni rakib memleketler fiatile behemehal serbest
C}C r ekalbete imkan verecek seviyede tutmak bu 
direktiiten ayni zamanda çrkan manadir ('Bravo 
sesleri). 

Bu mülahazalarladrr ki sur.eti umumiyede ras
yonel çalışmaya Şefin işaret ettiği teşkilatıanma 

ve teşkilatıandırma tip üzerine çalışma mesaisine 
hususi cheınıniyet vereceğiz. 

Teşkilatıandırma ve teşkilatıanma ·lrelimele
ri ile kasdedilen hareketin rasyonelleşme ve ras
yonelleştirme gayeli v·e münferiden ticari he
defli billimum kurum şekilleri olduğunu tasrih 
etmemize lüzum yoktur. 

Yine bu m.a:ksadla, ve ayni karakterde ülmak 
üzer·e Hükumetin yatkın kontrolü ;;ıltında satış ko
operatifleri birlikl·eri teşkiline ehemmiyet vere
ceğiz. 

1937 plam bunlardan Iğdırda, Karsta, İzmir
de, Trakyada tesis edilecek ilk dördünü ihtiva edi
yordu. 

Bunların teşkil ve faaliyete getirilclikleri ma
lumunuzdur. 

Önümüzdeki yıl, fmdrktan başlayara:k diğer 
belli başlı mahsullerimize aid teşkilat mesaisile 
geçecektir. 

Bu meyanda, lbirlik teşkili fikrine tama:men 
muvazi bir inki~f ıgöstermesi lazımgelen tarım 

kredi kooperatiflerinin de tev·essü ve taıddüdü; 
ve mevcudlarından icab edenlerin tanzim ve ıs

lahı için tedbirler alınacaktır. 



-461-

Ciddi ve sebatlı bir istandardizasyon politi
kası, ciddi ve rasyonel çalışınanın ıbir zarureti 
olarak, üzerinde ehemmiyetle durduğumuz ve 
duracağrrnrz bir mevzudur. 

"Murakalbe nizamnaınesi" ne bağlamak namı 
altmda bu rgün yapmakta olduğumuz hareketle
rin, ancak bu istikamette atrlrnrş birer adım oldu
ğunu ve hakiki istandardizasyonun ne gi.bi !başarr
lara da ihtiyaç gösterdiğini bilmiyor değiliz. 

Bunları da !bir an evvel teınine ehemıniyetle 
çalışıyoruz. 

Bu gün yaptrğrrnrz şeyler, bu günkü vaziye
tİn ticaret bakırnrndan zaruri ve ıbu günkü şart
larm, tahakkuk bakırnrndan 'l1ıüınkün gösterdiği 

işlerdir. 

Müstahsil arasmda bu tarzda çalışmalarm 

icaıb ettireceği fazla itinalar, tüccar arasmda 
alışılrnrş yoltın değiştirilınesindeki .zorluklardan 
ıbahsedenle~ olmuştur ve biz Ilm istikamette iler
ledikçe ilitirnal daha bahsedecekler de olacaktır. 

Bunlara karşı şimdiden söyliyeceğiıniz şey : 

!standardizasyon işinin milli mahiyeti ve milli 
işlerde hiç bir tereddüd ve müşkülatm mevzu
bahs olaımyacağrdrr. 

Bir malın üzerinde, Türkiye menşeinin g-ö
rülmesini, hariç naz::ı.rrııda o malın kalitesinin 
teminatı haline getirmek ınill'i bir davadır. Bu 
bakımdan kanuni müeyyideleri ve kontrol teş-

. kilatrmızı kuvvetlendireceğiz (Allnşlar). 

Şimdi endüstrileşme kısmına geliyorum. 
Şef diyor ki : 
"Endüstrileşmek, en büyük milli davaları

miz arasmda yer almaktadır. Çalışması ve yaşa
ması için ekonomik elemanları memleketirni:;:(!~ 

mevcud olan büyük, küçük her çeşid sanayii ku
racağız ve işleteceğiz. En başta, vatan müdafaa
sı olmak üzere, mahsullerimizi kıymetlendirmek 
ve en kısa yoldan en ileri ve refahlı Türkiye ide
aline ulaşabilmek için bu bir zarurettir". 

Arkadaşlar, 

Büyük sanayi hareketinin on sekizinci asır
da nasıl başladığını ve o tarihlerde Avrupanın 
her hangi köşesinden daha ileri olmak şartile 

mevcud ve bu gün eserlerine aid nümuneler mü
zelerimizde mahfuz Türk tezgah sanayiinin ma
kinalaştrrılmadığı kapitülasyonlar yüzünden 
müdafaa da edilemediği için büyük endüstri 
mamulu.tı seli karşısında nasıl silinip gittiğini 

bilirsiniz. 
Mutlak istiklalini temin, sosyal ve siyasal 

bünyesine aid inkılablarrnı ikınal ve bu bakını
lardan bu gün dünyada pek az meınlekete na
sib olan istikrar ve emniyet durumunu tesis 
etmiş olan Türkiye, Lozanda, yırttrğr kapitülas
yonlarrıı Türk topraklarına dalınış son meşum 
izirıi de kökünden söküp atmak istiyor (Alluş

lar). 

Milli dava; 

Bu katği tasfiyenin de bir an evvel başarı
larak Türkiyellin layık olduğu refah ve em
niyeti bulması Türk çiftçinin mahsulünü da
hilde kıymetlendirebilmesi Türk müstelılikin 
mümkün olanı dalıilde bulması imkanının te
min edilmesidir. 

Biz, «otarşist» değiliz. Fakat TürkiyeelP 
ekonomik şartları mevcud ve milli ekonomi 
bakrınından yapılması k~bil veya zaruri her 
şeyi yapmak ve yaptn·mak azmindeyiz (Bra
vo sesleri, allnşlar) . 

Ferd taranndan yapılabilecek işlerin, ferd
lerce yapılmasını himaye ve teşvik edeceğiz. 

Bu maksadla sanayii teşvik siyasetimizele 
devam edeceğiz (B ra vo sesleri, allaşlar). 

Fakat ferdi mesai veya sermayenin bu gün 
için yetmediği veya gidemediği işlerde, milli 
korunmanın gerektirdiği hususlarda, rrıilli 

emniyeti ve umumi menfaati temin etmek, 
ferdi mesai ve sermayenin çeşidlenib büyüınesirıi 
kolaylaştrl"'lla.k için Devlet iş başma geçecektir. 

Bu bakımdan Kemalist reJımın karekteri 
yaprcr ve yaptırıcı olması ve bazı memlelretlerde 
olduğın gibi mevcud çeşidli sınıflar menfaati 
arasmda ki mücadeleleri uzlaştrrmak değil, umu
mi ve ferdi çalışmaya ve menfaate hizmet ga
yesini gütmesidir. 

Temeli: Türk milletinin umumi menf.aati 
Türki~'Pn in C'konomik kabiliyeti ve imkanları 
ahenkli bir milli ekonomi manzume ve cihazlan
.masınrn Türk vatanmda doğub serpilmesi milli 
~dealidir. 

Şimdi size ıbir fasrl daha okuyacağım. Ondan 
sonra makwmı: riyasetten hepimiz için istirahat 
rica ,edeceğim. (Çok iyi sesleri). 

Şefin bize verdiği emir ve ideoloji ıbudur. 
Bildiğiniz ıri!bi ilk beş yrllrk sanayileşme 

planrmrz 1934 de neşredilmiştir. 
neniş manasile en ra yonel çalışma esasrnr 

ıla ihtiva eden bu ilk p!Un hazırlrldarr bitmiş, 

ve ()nların da İnşalarma geçilmesi, gün mese-
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lesi haline gelmiş bir iki fabrika istisna edilir
se ta!Illamen ve şimdden realize edilmiştir, de
nebilir. 

Bunların, milli ekonomi baıkımıından temsil 
ettiği dmdret hakkında bir fikir verırnek için 
reorganize ettiğimiz Bakırköy bez, ve inşootı 
plan dalıilinde ilerlemekte olan Karabük de
mir ve çelik fabrikaları da dahil edilmek suretile 
gayri safi imalat kıymetlerinin 150 000 000 safi 
istihsal kıymetleriilin 129 000 000 Jmllandıkları 

ham madde ·kıymetlerinin 21 000 000 tahsis olun
muş seımıaye ychl.nunun 60 000 000 Türk lirası 
olduğunu ifade edebiliriz. (Bravo sesleri). 

1 nci 5 senelik proğram harici o1arak Kara
bük demir -çelik fa:brilvaları g!lubuna şehirleri

mizin muayyen devre zarfında içme suyu tesisa
tma malik olmaları hakkındaki kanunu naza-ra 
alaraJ\: bir çelilc ıboru faıbrilmsr da ilave edilmiş
tir. (Bravo sesleri). 

Yine ilk 5 senelik 1proğram harici olarak 
suni gübre imali, dalayısile memleketin zıraı 

kalkınmasile alakah bir hamızı az.ot faibrikası 

Doğu ve Orta .Anadolu çimento ihtiyaçlarını 

karşıleır.;ak üzere 60 000 ton istihsa.l kudretinde 
bir çimento bbrikası, Doğuda 10 000 iğlik bir 
iplik faıbri·kasr k<uırulmasr hal~unda,ld mesaimiz 
hayli ilerlemiştir. (Bravo sesleri). 

Şefin emrettiği ikinci endüstrileşme pla
m için hazrrız. Bütçe imkanlarını ıtemin ettik
ten ve tali tedkiklerini de tamamladıktan sonra 
huzurunuza geleceğiz. 

Küçük sanayie, el sanayiine, turistik sanayie 
ıbüyüık endüstri harnlemize muvazi bir ehemmiyet 
vereceğiz . Bu, zaten büyük sanayi hareketimizin 
kendiliğinden de doğuruh inkişafa götüreceği bir 
net ice olaoaktir. 

Bu habda bir kanun lay:iılıasr takdim edilmek 
üzeredir. 

Şimdi, Şefin işar·et ettiği maden politikanıı
za geliyorum : 

Şef diyor ki : 
« Türkiyede Devlet madenciliği milli kalkın

ma hareketile yakından alakalr mühim mevzular
dan biridir. 

Umumi endüstrileşme telakkimizden başka ma
den arama ve işletme işine her şeyden önce ha
. ri ci tediye vasıtalarımrzı, döviz gelirimizi arttıra
bilmek için deva,ma ve husus! bir ehemmiyet ver
rneğe meeburu:z. 

Maden tedkik ve arama dairesinin çalrşmala-

rına azami in:kişaf vermesini ve bulunacak ma
denlerin rantabilite hesabiarı yapıldıktan son
ra planlı şekilde hemen işletmeye konulmasıiii te
min etmemiz lazımdır. Elde bulunan madenierin 
en mühinıleri için üç yıllık bir plan yapılmalı
dır. » 

Arkadaşlar; 

Tedkikata ve V'esaika dayanarak vardığı

mız kanaat, Türkiyenin bu günün en mühim 
maden sanayiini tesise imkan verecek ham ımad
delere ve sınai ilıtiyaçlarınıız için ve ay
ni zamanda dış ticaretimiz için mühim top
rak altı servetine malilc olduğudur. 

Şefin enırettiği üç senelik plan derhal ya
prlac'k ve yine bu kürsüden emrettikleri kö
mür istilısalatınıızın üç senelik plan devresin
de en az ibir misli arttırılması ve Divrikide bu
lunmuş olan yüksek tenörlü demir madeninin 
Karabük plani haricinde kalacak mikdarlariiiın 

iliracı işine başlanacaktır. 

Türkiyeyi saha saha ve bir plan dahilinde 
aramak vazifesile Maden tedkik ve arama ensti
tüsünü ve bulacağı madenierden ranta,bilite he
sabları müsaid olanları işletmek vazifesile Eti
bankı teşkil buyurmuştunuz. 

Bunların mesailerinin, Şefin irşad ve işa
reti istikametinde ilerleyiş .tarzını muhtasaran 
arzetmeme müsaade edeceğinizi ümid ederim. 

Menıleketimizde .mevcud maden servetleri 
hakkında her gün ibir gün evvele nazaran da
ha etraflı malumata malik ibulunuyoruz. 

Bu suretle, geçmiş olan kısa müddet zar
fmda Gulamanda ıbnlduğumuz enternasyonel öl
çüde kıymeti haiz krom madeni ile Kuvarshane 
balar madeııiııi ve ehemmiyeti herkesçe malum 
olan Ereğli kömürleri işletmesini ele aldık. Se
nelerden beri muattal duran Er.ganideki zengin 
bakır madenleriınizin tesisatıiii ikmal için ciddi fa
aliyete geçtik. 

Elde edilnıiş neticeler, 
işletme işierimize yep yeni 
teşvik edecek mahiyettedir. 
ve vereceğiz. 

arama, tedkik ve 
·bir Jıı:z vermenıızı 

Bu hızı da verdik 

Şef, « Elde lbulunan madenierin en ımühim
leri için üç yıllık bir plan » işareti verdiler. 

Şubhe yok ki kömür, Türkiyenin çeşidli 

bakımlardan bu maksadla göz önüne alacağ-1 

madenierin ba.şmdadır. 
Ereğli kömür havzamızm taşkömürü istihsa.-
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lati, Türkiye Cümhuriyetinin teessüsü tarihin
den itibaren 418 000 ton yıkanmış kömürden 
başlayarak 1936 senesinde 1 588 000 tona baliğ 
olduğunu bilirsiniz. 

Bu devamlı artma, bizi memnun edecek bir 
netice olmakla ber31ber memleketin günden güne 
artan sanayii, nakliy!lt ve ev mahrukatı ihtiyaç
larını önlemek ve yine dış piyasalardan gittikçe 
artan talebleri karşılamak maksadile kömür is
tihsalimizi daha geniş bir mikyasta arttırmak hi
zumu aşikardır. 

Esasen kömür madenlerimizin devamlı istih
sal imkaniarım korumak için kömür havzamrza 
rasyonel istihsal usullerinin sokulmasr da bu 
günkü dünya tekniğinin katği icablarmdandn·. 

Bunun için, iptidai bir halde kalmış olan ma
den teçhizatrmızı yenilernek ve maden işçilcr.imi
ze daha mükemmel çalışma ve yaşama şerait-i te
min etmek, onlara madenciliği sevdirrnek 11\.zıın

gelmektedir. 
Programımıza göre büyük kömür arnillerimi-

zin istilısalatr 1936 senesine nazaran 
1938 senesinde % 55, 
1939 » .% 75, 
1940 » % 110 artmış olacaktır. 
1941 senesinde .bu artış nisbeti % 120 yi bu. 

lacaktır. 

Bunun rakam halinde ifadesi, 2 700 000 ton 
yıkanmış kömürdür. 

Biz küçük amillere de vazife vereceğiz. Maa
mafilı küçük arnillerin istilısalleri bu müddet 
içinde aynen baki kaldığı takdirde bile umumi 
istihsalatrmız 3 000 000 ton yıkanmış kömüre 
çıkmış bulunaca;ktrr. 

Bu günkü iç ve dış piya;saların vaziyeti aynen 
baki kalmak şartile istihsalatumzla mütenasib 
olarak artacak olan ihracatrmrzm mcmleketimize 
temin edeceği fazla döyiz mikdarr ise 1938 senesin
de 2 500 000 liradan başlayarak 1941 senesinde 
5 500 000 liraya yükselmiş olacaktır. 

İstihsali a11trracak elemanlar arasında işçi is
kam işine büyük ehemmiyet vermek istiyoruz. 

Havzanın kömür talımilatım kolaylaştırmak 

ve bilhassa kış mevsimindeki müşkülatın önüne 
geçmek için Zonguldağa varmış olan kömür hat
trllliZI 4 kilometrelik bir kısrmla mülıim bir is
tih&al merkezi olan kozluya kadar temdid etme
ği çok muvafrk görmekteyiz. 

Kömür mevzuu münasebetile memleketimizin 
muhtelif mahallerindeki liğnit ·zuhuratıiiin işle-

tilınesine bir mukaddime teşkil etmek üzere Kü
tahya vilayetindeiri bazı liğnitleri ele almak ta
savvurunda olduğumuzu arzederim. 

Kömürden sonra mevzuumuzda bakır, ikinci 
mülıim yeri tutar. 

Ergani lbakırının tesisat ve inşaatma başladı
ğıımzı ar.4etmiştim. 

Senede 7 500 lia 10 000 ton saf ıbakır çıkara
cak olan ıbu müessese gelecek sene n.iıhayetinde 
istihsalata başl·amış olacaktır. 

... 

Ele aldığımız ve işletrneğe koyduğumuz Ku
varshane bakır nı31deni de bize senede 2 000 ila 
2 500 ton safi bakır verecektir. 

Maden T·edkik v·e arama enstitüsü tarafından 
yapılan ted.kikata göre Artvin vilayetinde Mur
gul ·bakır madeni de rbuı günün şartları içinde 
işletrneğe müsaid görülmüştür. 

Bu madeni de senede 8 000 ila 10 000 ton saf 
bakır alınacak veçhile işletrneğe ikarar verdik. 

Murgul senede 400 ila 500 000 ton ham ba
kır cev;heri işleyeceği için memleketimizin mü
him nıaden merkezlerinden biri olacaktır. 

Bakır madenlerimizin tesisatı ikmal edlib 
hepsi işLetrneğe geçmiş bulunduğu tarihde yani 
üç sene sonra senevi istihsalatrmız ceman 20 000 
ton saf ibakırı ·bulacaktır. Bunun ihraç kıymeti 

bu günkü piyasalarda cari vasati fiata naza
ran senede 6 000 000 Türk lirasrdır. 

Şef, Divriki demir yatağının ibir an evvel 
işletilmesi lüzumunu ehemnıiyetle işaret ·buyur
dular. 

Divriki rumtakasmda Maden Tedkik ve ara
ma enstitüsü tarafından keşfedilerek tedkikatı 

yapılan demir yatağının satilinda 15 000 000 ton 
demir cevıheri mevcud olduğu tMbit edilmiştir. 

Cevher yatağının daha derinhire kadar imtidad 
etmesi um.ulmaktadrr. 

İsveç ve Uralın nıeşhur nıağnatitleri aya
rmda olan .bu cevlıerin vasati demir tenörü 
% 65 raddesindedir. 

Ayni nııntak:ada ve Hasan Çelebi civarında 

jeolojik tedkik devam etmektedir. Yakın bir 
atide işletilmeye başlanacak olan Kara;bük de
nıir - çelik fabrikalarrmızm ihtiyacı da derpiş 

edilerek bu maddenin sırf ihraç maksadile şim
diden işletmeye alınmasını proğramımıza idhal 
edeceğiz. 

Senede şimdilik 500 000 ton demir cev:heri ih
racr esasına göre ayarlamayı düşündüğümüz bu 



-464-

maddenin ihraç kıymeti senede 2 ila 2,5 milyon 
lira raddesinde olacakıtır. 

Yine bu ıınevzula alakah olarak size bahsede
ceğim simli kurşun ve altın istihsalatı vardır. 

Maden Tedkik ve arama enstitümüz iki, üç se
neden beri memleketimizin muhtelif mahalle
:rinde tesadüf edilen eherm:n.iyetli simli kurşun 

zuhuratı üzerinde tedkikat yapmah"tadır. 

Su müddet zarfmda yapılan yer hafriyat ve 
ihzarat Bulgardağ ve Keban madenlerimizin 
işletmeye müsaid olduğunu isbat etmiş bulunu
yor. 

Bu iki madeni ele alıb İstİhsalata geçmek ar
zusundayız. 

Keban madeninde iyi evsafta ve işletmeyi 

muhik kılacak mikdarda simli kurşun, Bulgar
dağ madeninde ise altın ve simli kurşım cevheri 
mevcuddur. 

Yapılan projelere göre bu madenierde lüzu
mu olan tasfiye tesisatı vücude getirilmek sure
tile senede ı 000 000 Türk lirası kıymetinde kur
şun, altın ve gümüş istihsali kabil olacaktır. 

Yukarıda bahsolunan bütün madenierin tam 
randrmanla çalışınağa başladıkları zaman dö
viz membaımıza ı 4 000 000 Türk lirası ilave edil
miş olacak ve memlekette iş hacmi de bu nisbet 
fevkinde artmış bulunacaktır ( Allaşlar) . 

İşietmeye konulması takarrür eden yukarıki 
madenierin tesisine geçmekle beraber bununla 
muvazi bir surette yürüyecek ve müstakb~l 

programlar için yeni yeni işletme mevzuları te
min edecek olan arama işlerini sistem dahilinde 
devam ettirmek istyoruZ. 

Arama hafriyatma ve ihzar aıneliyatma ta
bi tutulması muvafık görülen daha muhtelif 
maden yataklarımız mevcuddur. 

Kurşun zuhuratmdan Denek, Prajman, Gü
müşane gibi ; 

Bakır zuhuratmdan Espiye, Ilıç gibi; 

.Antimuvan zuhuratmdan, Turhal ve Göy
nük gibi; 

Krom zuhuratmdan Dalaman ve Elazığ viia
yeti gibi. 

Bunları ve memleketin henüz meçhul bulu
nan diğer yeraltı servetlerini jeolojik bakım

dan birer birer tedkik vazifesini 3 senelik maden 
programı ıneyanmda lVIaden tedkik ve Arama 
enstitii.süne verdik; çalışacaklardır. Mesud sür-

prizler temenni ederiz. 

Petrol arama mevzuuna gelince: 
Memleketimizde şimdiye kadar yapılan arama

lar her ne kadar hemen işletmeye geçmeyi mu
hik kılacak bir netice vermemişse de petrolcu
luk baknurndan kuvvetli addedilebilecek emma
relere tesadüf edilmiştir. 

Sondaj yapılan sahalardan maada Mardin 
vilayetinde, Adanada, Trakyada ve Van civarm
da ıo kadar diğer bazı müsaid stürktürlerin 
mevcudiyeti tesbit edilmiş bulunmaktadır . 

Bu sahalarda esaslı sondaj arneliyeleri yapıl
roadıkça mühim petrol hazineleri bulunup bu
lunmadığı hakkında doğru bir fikir sahibi ola
bilmekliğimize maddi imkan yoktur. 

Binaenaleyh, tesadüf ihtimallerini arttırmak 
ve taharri müddetini kısaltmak için sondajları 

çoğaltmak ve Maden tedkik arama enstitüsü
nün teçhizatını ve elemanlarını ona göre takviye 
etmek lazım gelmektedir. 

BAŞKAN - Celseyi yarım saat için tatil 
ediyorum. 

İkinci celse 

BAŞKAN - Celse açılmıştır. 

BAŞVEKİL CELAL BAYAR (İzmir) (Al
krşlar arasmda kürsüye geldi) -

Şimdi arkadaşlar, Şefin deniz ticaretile ala
kah olan emirleri~e geliyorum : 

Şef diyor ki: 
« En güzel <:oğrafi vaziyette ve üç tarafı de

nizle çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve 
sporu ile en ileri denizci millet yetiştirmek 

luvbiliyetindedir. Bu kabiliyetten İstifadeyi bil
mcliyiz. Denizciliği Türkün büyük milli iil.küsü 
olarak düşünmeli ve onu az zamanda ibaşarma

lıyız. » 

Türk milleti, Ataıtürkün ibu işaretini onun 
her işareti gibi, kendi öz arzusu, kendi ruhunu 
da kavuran bir öz dilek gibi sevinçle karşıla
mr,'?tır . Onun her iradesi gibi bu isteğinin de 
bütün bir milletçe his ve ~uhahbet birliği ile 
benimseneceğinden Şiiiphe yoktur. Topraklarının 

ucu deniz olan bir milletin :hududu, halkmm 
kudret ve kabiliyetinin hududu demektir. 

Türk milleti Şefin iradesi istikametinde ıböy-
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le bir seviyeye varmağr bundan sonra milli bir 
vazife olarak t alıa kkuk ettirmeğe koyu lacaktır . 

Hükfımetin bu işlerde t a1üb edeceği hareket 
muhtelif usul ve şekillerle idare edilen m.evcud 
deniz müesse elerimizi bir elde ıtoplamak ve 
plan dahilinde çalışmaya sevketm ek suretile baş

layacaktır. 

Yüksek tedkikrıuza arzı derdest IJ:ıulunan 

« Denizıbank » kanunu projesi ilm neti ceyi temin 
etmek maksadile hazırlanmış bulunuyor. 

MemJeketimizin zirai ve sınai hayatmdaki in
kiaşf ve mem.l·eket iç piyasalarının demir ve ka
ra yollarilc tedricen deniz yollarına bağlanma

smdaki il erleyiş hem memleket sahilleri ara
smda hem de memleketten dr.şarıya '!C dr~ıarı

dan memlekete ol.an müııakale ihtiyacımızı gün
den güne artırmaktadır. 

Bu mesud iııkişaf bizi milli kadro ve esaslı 

·bir plan dahilinde : 
- Küçük kabotaj vesaiti ihtiyacı, 
- Büyük kabotaj vesaiti ihtiyacı, 
- Ve bunları temin edecek milli ıtesisat ve teç-

hizat, 
mevzularr üzerinde ·ehemrmiyetle düşünrneğe ve 
ı:ah ı;'mağa sevketm ektedir. 

Ecnebi kompanyalarm, aralarmda birleşerek 
vakit vakit yüksek navlun empozc etm ek iste
melerinden ihracat piya saımz müteessirclir. 
Milli ikt~sad menfaatimizde bu yönden .teclbir 
almamrzı icab ettirmelct,edir. Bu itibarla mill] 
şilepçiliğimizi yüksek ıtelmikl e t eşkilatlandırma. 

ğa çalışacağız, fakat bir inhisar tesisi düşünmı~

diğimizi derhal ilave edebilirim (Bravo sesleri ) . 
.ıUman tersanelerine sipariş ettiğ·imi z ı4 yeni 

yolcu vapuru ka;botaj ihtiyacrmızı tatmine kafi 
gelmeyecektir. Bu noktadan da mevcud tona jr
ımızı yeniden al'ttırmak lüzumunu bir zaruret ha
linde duyuyoruz. 

!htiyacımız olan gemileri dahilele yapm a]~ 

prensibine çok kıyınet veriyoruz. 
Memleketimizele bir an evvel bir demir sana

yii tesis etmek için sarfedilmiş gayretin istihdaf 
ettiği mühim hedeflerelen birisi de zaten bu idi . 

İşi iki etapta planlaştırmak kararındayrı : 
Üç senelik birinci plan devresinde !stanbulda 

eski tersane mevkiinde yeni ıbir tersane kura
cağız. Bu tersane bidayette ikisi 5 000 toni
latoya kadar, diğer ikisi 1 000 tonilatoya ka -
dar olmak üzere dört gemiyi ayni zamanda inşa 
edebilecek kudrette olacak ve yük gemisi yaprl-

dığı takdirde İstİhsal edilecek netice tonaj bakr
ınından daha üstün olacaktır. (Alkışlar). 

Tam randrmanla çalışınağa başladığı vakit 
günde ı 500 arnele çalrştrracak ve milli emek 
kal'şrlığr olarak seneele laakal ı 000 000 li ra ka
zandıracak olan yeni tersanemiz ikinci plan dev
resinde makine aksamını da imal edecek hale geti
rilecektir. (Alkışlar). 

Diğer taraftan mevcud t amirat fabrikamız

la havuzlarrmrzr t evsi için !stinye Dok şirketin i 

satrn alarak •bu fabrikaya iH1veye karar vermi ş 

ve pazarlığını bitirmiş bulunuyoruz. 
Mühim limanlarrmrzda işl etme servislerini 

tanzim ve tırlımil ve tahliye vasrtalarıru her 
birinin hususiyetlerine uygun şekillerde mo
dernleştirerek mR!sraflarmr ve dolayısile tarifele
rini tenzil için çalışmalara devam edeceğiz. 

İstanbulda modern tesisata malik transit 
satışlar da yapaıca;k bir kömür deposu tesis olu
nacaktır. Diğer limanlarrrnrzda ihtiyaç de
recesinde i ·keleler yapmak, mevcudlarr rslaıh 

etmek ve bütün ıbunlarla beraıber memlekette 
deniz sevgisini yaşatacak olan eleniz sporlarr
m tcşkilatlandrrmak ve himaye etmek kara
rrndayrz. 

Memleketimizele balık ve sünger gibi deniz 
ma.hsuUerini değerlendirmek hedefile hazırlan

mış olan bir kanun projesini yakmda Yüksek 
iıl l'C lisinize sunacağrmızı kaydeclerim. 

Bu proje, ayni zama·ncla iş kanunuınıuzun 

hududu hari cinde kalan ba lıkçı tayfal arına aicl 
hühiimleri de ihtiva edecektir. 

Niha?et Şcfin , rasyonel 
havasım kuvvctleıı clirın ek 

geliyor.uıın : 

ça lışına imkan ve 
h edefli irşacllarrna 

Türkiyede hayat ucuzluğu, memleketin sa
rı1mış bulunduğu kal kınma ve enclüstri leşıne 

savaşı babmmdan da .tesis ve muhafazasına bi
rinci d erecede cheınıniyet vermemiz lazımge

len bir mcvzudur. Bunun için üç sene evvel 
Türkiyenin iktrsadi bakıımclan t eclkik ettiril
mesi maksadile Amerilmclan cretircliğimiz heyet 
gibi ilmi bir hey-eti tavzi f ve hayat pahalrlığı 

ve clamanlarrnr birer birer t esbit ettirerek ra
dikal bir mücadele ıPlam yapacağız. 

Şef, «Küçük esnafa ve küçük sanayi erba
ibma muhtaç oldukları kredileri · kolayca ve 
ucuzca verecek ibir teşekkül vücucle getirmek 
ve kredinin, normal şarıtlar altında ucuzlatıl

ması» direktiflerini vermişlerdir. 
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Kalbul buyurmuş olduğunuz H alk bankası 

ve Halk sı~~ndıldarı kanunu malumunuzdur. 
Mcmleketimizde diğer sahalarda çalışan h-redi 
müesseselerinin ç:,oğalmakta .bulunımasrna rağ

men ıbu çeşid küçük <kredi ihtiyacım tatmin yolu 
çok dardır. 

Bir kaç kredi müessesesi istisna edilirse hnn
lar için hemen hemen, gizli tefeciden ılıaşka mü
racaat edilecek kapı yo:ktur. 

H alk bankası ve halk sandıkları ıbu boşluğu 

dolduraca1.'tır. ıBn baınka ve sandıklarının esas 
mukaveleleri küçük kredinin hususiyetleri göz 
önünde tutularak hazırlanmıştır. 

Küçük kredi meselesini hal i şinde Devletin 
iktisadi olduğu kadar içtimai olan bi r mükellefi
y0ti de vardır. 

Şefiıı em.riru yerine getireceğiz . 

«Normal şartlar altmda kredinin ucuzlatıl

masma çalışmak» hususundaki direktiflerine 
gelince: 

Kredi; tahakkuk ettirmek istediğimiz ekono
mik milli kalkınma faaliyetinin muharrik kuv
veti olduğuna göre, büyük kıymeti aşikardır. Bu
nun için Yüksek Meclisinize .bir kanun layİlıası 
takdim edeceğiz. 

Diğer taraftan alakadarlarm kredi alabilme
lerini kolaylaştırmak için bir plan dahilinde 
umumi :mağazalar tesis ve varant üzerine mua
mele yapılmasını teırllne çalışacağız (Brava gü
zel sesleri). 

Şef, bu kürsüden vaki irşadlarr arasmda bazı 
mevzuatımızda yapılması faydalı tadil veya ila 
velere de işaret buyurmuşlardır. Türkiye yalıuz 
umumi buhranr göğüslemek kudretini gösterm i ş 

memleket değ·il, ayni zamanda bu bulıran or
tasmda büyük milli kalkmma savaşı davasmı 

başarı ile ilerletmeğe muvaffak olmuş memle
kettir (AJkışlar). 

Kanunlarımrzm, memleketimizde her ,.ün 
ilerleyen ve çeşidleşen iht iyaç ve faaliyetler 
icablarını karşılayacak şekiliere getirilmesi ve 
yeni yeni mevzuat lüzumu aşikardır. 

Şef, bilhassa gümrük kanunumuza işaret 

buyurmuşlardır. 

Bu günkü ekonomik bünyemiz ve politika
mızla mütenasib olmayan bu kanunun ve mer
butu tarife cetvelinin bu günün ileri tekniğine 
uygtın şekle getirilmesi için ciddi hazırlık me
saisine başlanacaktır. Bundan başka sigorta iş
lerinde, bir taraftan sigartahlarm emniyetini ar-

tıracak, diğer t araftan sigortacılrğm umumi 
menfaatlerinden memleketi istifade ettirecek 
hükümleri havi bir layiha hazırlamaktayız. 

Yukarıda izah etmiş olduğum ana prensibiere 
ve tatbikatma .1 id bir takım kanun layihalarr
ınrz vardır ki, peyderpey yüksek takdirinize ar
zedileceklerdir. 

Bunları hemen burada tadada ihtiyaç gör-
müyorum. 

Arkadaşlar: 

Nafra sahasında Şef ... 

' ' Ciimhuriyeti ı ı i 1 k senelerinden beri dikkat
le, ısrarla üzerinde durduğumuz demiryolları 

inşaat siyaseti, hedeflerine ulaşmak için durma
dan başarı ile tatbik'' olunacaktır. 

Direktifiru vermişlerd i r. Bu direktif şimen

difer inşaatı işlerinde r<'h beri miz olacaktır. 

Sıvas, Erzurum ve Diyarb:ı kır - Irak ve lran 
hatlarrnın inşaatma mevcud kanunlarm alıkann 
dairesinde devam edeceğiz. 

Bunlar haricinde mesela, Burdur - Antalya 
gibi inşa] arım tasa r ladığım:ız hatlarr ve biiyük 
limanlarm inşalarım, mali ve teknik imkanlar 
dairesinde ve ekonomik askeri elleınıniyetlerine 

göre sırasile ele alacağız. 

Bundan başka İstanbulda Sirkeci ve H aydar
paşa istasyonları arasında, feribot yolile, doğru 
tren rabıtası tesisini tahakkuk ettirmek kararm
dayız. .Bunun muhtelif bakımlardan menfaati 
aşildirdır (Güzel sesleri) . 

Şef, "Demiryolu hatlarmuzr iç sahalara bağ

layacak ve bu hatların, biran evvel milli ekono
mik kalkınmaya azami hizmet ini temin edec(\k 
olan karayolu inşaatı, önümüzdeki devrelerde 
teksif ve bir planla tevsi edilmek lazımdır" . 

"Her bölgenin ihtiyacma göre istasyonla rda 
tamamlayıcı tesisa:t da yapılmak ve muhtelif 
mallarm laznnı gibi sevkini temin edecek tek
nik şartları haiz vagon mevcudunu arttırmak 
zaruridir'' direktifini vermiştir. 

Filhakika Devlet demiryolları şebekemi z her 
sene inşa edilen ve satın alman yeni hatlarla bu 
gün 7.000 kilometreye baliğ olmuştur. Şebeke 

üzerindeki muharrik ve müteharrik vesait mik
cları ; memleketin umumi iktisadi bünyesinde 
her gün artmakta olan inkişafa cevab verecek 
nisbette değildir. Hatlarımız pek yakın bir atİ
de, 10.000 kilometreyi bulacağına ve bilhassa 
bazı biiyük Devlet maden işletmelerinin istilzam 



ettiği kesif sefer ve vesait ilıtiyacına nazaran 
mevzu gittikçe husus! bir ehemmiyet almakta
dır. Evvelce işletme hasılatı fazlaları karşılık 

gösterilerek muharrik ve müteharrik vesait 
mubyaasına Yüksek Meclisce müsaade buyurul
ınuştu. Hasılat nisbetlerindeki tahmini aşan te
zayüd bu esas dahilinde mubayaa plannu tevsi 
imkanını göstermektedir. Diğer taraftan istih
salatnnızın yer yer tezayüdü ve piyasa tekniği

nin memlekette inkişafı, kara ve eleniz yollari
le gerek İçeriden, gerek dışarıdan, demiryolları

mız1a irtibat tesis edilmiş ve edilmekte olması, 

yalnız faaliyeti arttırınakla kalmamış, hububat 
merkezi olan sahalara t esadüf eden istasyonlarda 
silo ve tahmil ve tahliye tesisatı, taze meyva, seb
ze ve emsali maddelerimiz için soğuk hava ter
tibatlı kafi vagon tedariki ve bunlar için husu
si süratle nakliyat temini ihtiyaçlarını da bera
ber doğurmuştur. 

Bu arada tek vagonlu, kömürle işleyen 

otoray kullanılmasım ve bu suretle sürat ve 
masraftan ve daha uzun mesafeler için kullanı
lahil ecek muharrik ve müteharrik vasıtalardan 

tasarrufu ehemmiyetle tedkik edeceğiz . Bu ih
tiyaçları hazari ve sefer! vaziyetler hakımından 
bir kül halinde mall imkanlarla telif ederek 
planlaştıracağız. Bunun için bir la.yiha ile Yük
sek lVIeelise geleceğiz . 

Şefin, yol inşaatı hakkındaki işaretlerini 

tahakkuk tti receği z. Bunun için yüz kilometr e 
kadar bir kısım kalmış olan 652 kilometrelik 
İran transit yolunun meınl ekette başlanmış ve 
baf?lanacak asfalt yollarm geçid vermeyen ne
hirler ve büyük sular üzerinde inşasına veya 
tamir veya tadiline lüzum görül en köprül erin 
ve diğer umumi ve husus! kara yollarının bir 
in şa plamıu vücude getireceği z . Bütçe imkan
ları nishetinde peyderpey tahakkuk ettirmeğe 

çalışacağız. Bu meyanda şose ve köprüler ka
mınnnda muhtelif bakm1lardan zaruri gördü
gumüz bazı tadilat için Yüksek Meclise bir 
layiha ile müracaat edeceği z. 

Yol in şası bakunından husus! idarelerin 
münasebctlcrini daha arneli ve faideli bir şekl e 
koymak için tekliflerimiz olacaktır. 

Su işlerini, memleketin hayati mevzularm
clan biri telilli ediyoruz. Gerek Nafranrn uğ
raştığı kısım gerek İktısadrn uğraştığı kısnn 
gerekse 7,iraati alakadar edecek kısmılar umu-

mi bir planda toplanacaktrr. 

Nafıamn uğraştığı büyük su işleri haricin
ele küçük su işlerile de ·uğraşmak ve ·bilhassa 
sulama hak v-e vazifelerini tanzim eeler-ek ibütüıı 
çiftçilerin mevcud sulard an muntazam istifa
delerini temin eylemek kararrndayrz. (J3ravo ses
leri, alkrşlar). 

Bunun için bir layiha hazırlamaktayız. Di
ğer taraftan elektriklendirme dairesini SU! kuv
vetlerinelen beyaz kömür olarak istifade için ted
kildere devam ettireceğiz. 

Bu etüdler şimdilik, Sakarya nehri, .Adana, 
Kayseri 1lli11takası suları, Eğe suları Fırat nehri 
ve kolları ve Kızılıl"Illak üzerinde devam etmek
tedir. 

Devletin hava yollarının iç şehirleriııniz ve 
dış ha va istasyonlarile bir an evvel, devamlı ir
tibat tesis edecek hale getirilmesi ve havacrlrğm 
inkişafı _üzerine pek çok dikkat ve ihtimamımı
zr eelbedecek başlıca mevzulardan biri olacak-
tır . · · ! 

Dünyada havacılık o kadar ilerlemiştir ki, 
Jıava yollarmda kazalar ve riskler denıiryolbrm
daki kadar azalmıştır . Türk hava yolları lı c.r 

türlü ve en mütekamil emniyet tedbirlerile 
memleketin en emin, en çabuk, en rahat vas[ı;a

sıdır ve Yasrtası kalacaktır. 

Posta, telgraf ve telefon işlerinin rasyonel 
bir şekilde cereyam için sarfedilmekte olan ~a

lrşmalara hız verilecektir. Şehirlerimiz ara1m
da telefon tesisatının ikımali askeri ve idari nok
talardan en:)mmi."Hti haiz mıntakalarda telsiz i;;
tasyonları .tesisi v ~ c:;ureti um Limiyede hn iJa-

renin Devlet için R7.ami dereced e rantabl y ,: f,. rd
ler için azami derecede faydalı ve seri bir hale 
gelmesi için bütün. 1 :>db ir ler almacaktır . 

Arkadaşlar; 

Maliye, lbir memlekette sağlam ıbir iş gidi
şinin miyarr, cemiyet sağlığmrn nabzıdrr. F erd
ler arasındaki münasebetlerde karşılıklı .teahhüd
lerin muntazam ifa edilmemesi nasıl ki milli 
ıbünye üzerinde raılıatsızlık vücude getirirse bir 
Devlet maliyesinin teahhüdlerini ifa hususunda 
her hangi dereced ki intizamsızlığı da, daha 
kuvvetli olarak bütün bir memleket havasındaki 
itimadı istikrarı ve iş elametini zehirler (Bravo 
sesleri). 

Böyle bir vaziyeti ıönleyecek yegane yol sa
mimi, denk bütçe politikasıdır. 

Bu politikayı ve Cümhuriyet bütçelerinin ko-
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ruyucu, kurucu ve verici işlere her yıl daha faz
la nisbetlerde pay ayırma vasfrnı itina ile mu
hafaza edeceğiz. Varidat fazlalarrm evvel emirde 
milli istihsal hacmini arttıran v·e arttıracaJ, ·olan 
verimli işlere ve memleket müdafaasrna hasrede
ceğ·iz (Bravıo sesleri) . 

Maliyemizin teaıhhüdler.ini noktası noktasına 

tutmaktaki büyük itinası her keı::ııe bilinmek
tedir. Devlet .itibarını, milli sermaye ve esham 
kıymetlerini kuvvetlendirecek ·hareket ve t ed-

birler üzerinde sebat olunacaktır. l\fevcud ver
gilerimiz ve bunların tarh ve cibayet usulleri 
ileri bir zihniyetle ciddi bir tcdkiMen geçirilmek
tedir. Netice, Yüksek lVIeelise sunulacaktır. Vergi 
hadlerimiz milll istihsal ve milli hayatla ayarla
nacaktır. Hayatı ucuzlatma:k için ıbütçede gö
receğimiz imkanlar nisbetinde tahfiflerin yapri
masına devam edilecektir, 

Milli İstilisal maliyeti üzerine müessir ver
gi ve resimleri ve hariçten alınağa mecbur oldu
ğumuz iptidai maddeler üzerine mevzu rüsuınu 
kaldıracağız. ( Allaşlar). 

Hayvan vergisi şekli ve mahiyeti itibarile üze
rinde tekrar çalrşacağrmız bir meseledir (Al
kışlar). 

Buhran ve muvazene vergileri zaman ilc 
mukayyed olara:k konmuştur. Bu bakımlar9an 
üzerlerinde durulub tedkik edümeğe muhtaçtİr

lar. Bütçe muvazenesi esasım baZiillayacak suı·et
te senelere bağlayarak ilıal çareleri arryacağrz. 

Şef, «Sermayesinin tamamı veya büyük bs
mı Devlete aid ticari, sanaiğ kurumlarm mali 
kontrol şeklini, bu kurumlarm bünyelerine ve 
:kendilerinden istediğimiz ve isteyeceğimiz tica-

\ 

ri usul ve zihniyetle çalışma icablarını süratle 
tevfik etmek. Bu gibi kurumlarm bu günkü 

usullerle çalrşa:bilmelerine ve inkişaf etmelerine 
imkan yoktur». buyurdular. 

Ba.şka memleketlerdeki tatbikat hakkında 

geniş ölçüde yaptığımız tedkikat bu işarettek i 

isabet ve kudreti tamamen belirtmektedir. İda
re şekilleri ve teknik kontrol hususlarma aid ka
yidlerin şekle aid bir mali kontroldan çok daha 
lüzumlu olduğu ibütün dünyaca kabul edilmiştir . 

Şefin işaretleri veçhile, bu müesseselerin bün
yelerine ve icabiarına uygun şekilde tesisi l azım 

kontrol rejimini kuraca:k olan bir kanun layihasr 
Yüksek Meclise sunulacaMır. 

Arkadaşlar; 

L 
:Paramızm istikrarını muhafaza edeceğiz. 

Bunu Türkiye kalkınma hamlesini~ bir zarureti 
ve milli ekonomimizin icabı olarak görüyoruz. 
Bu görüş kuru bir prensibe bağlanmış olmamızrn 
veya meseleye hisle kıyınet vermiş bulunınamızm 
neticesi değildir. 

Memleket menfaatinin milli tasarrufu vikaye 
zaruretinin neticesidir. Bir devalüasyon hareke
tinin Türk ekonomisi için ancak zararlı olacağı 
kanaatindeyiz. (.Alkışlar). Başka şartlar altmda
ki ekonömilerde hanıgi ba:kırnlardan yapıldığını 

tellik etmek ve kendi vaziyetimizi görmek bu 
kanaatin ne kadar haklr olduğunu gösterir. 

Bazı memleketler milli paralarile aktedilmi~ 
muazzam hacimiere malik harici borçlanın hafif
letmek için bu tedbire ıbaşvurmuşlardır. Bizim 
harici borçlarımızın hepsi ecuebi parasiledir. 

Dahili borçlar bakrınından vaziyetiıniz yi
ne hiç bir memleketle kıyas kabil değildir. 

Bizde Devlet masrafları düzenli bir bütçe ile 
görülür. Dahili istikrazlarnmz, halkın en ufak 
dahi olsa yapabildiği tasarrufla ldrlr ve ileri
si açık milli ekonomik işlere hissedar olarak 
iştirak arzusuna yol açmak içindir. Devalü
asyon, hallun iştira kudretini, tasarruf imkan 
ve heveslerini krracağrndan, gayelerimizle ta
ban tabana zıd olur. 

Dış ticaret baknurndan dahi, bu günkü an
laşma politikamız böyle bir tedbire lüzum g·ös
termemektedir. Satılmaınrş, elimizde kalmış 

mal stoku yoktur. Türkiye stoklarını muntaza
man eritebilmiş müstesna memleketlerden biri
dir (Bravo sesleri) . 

Mamul maddeler maliyet fiatıerindeki tesi
rine gelince ; bu, ancak am ele ücretlerinin ha
kiki kıymetlerinin düşürülmesi demektir ki 
yine gayemize muhaliftir. Çünkü biz çalışanla

rm yaşayrş .i_standardmı yükseltmek prensibini 
güdüyoruz (Bravo sesleri') .. 

Hayat maliyeti bakrınrndan : Bir devalüas
yon, memlekette şikayet ettiğimiz, tedbir 
aradığımız hayat pahalılığını kendimiz artır

mak olur. Biz kısaca rekabet kabiliyetimizi 
yaşama standardımızdan fedakarlık yaparak de
ğil, daha rasyonel ve daha verimli çalışarak ve 
daha ileri piyasa teknik ve metodlarmdan isti
fade eelerek arttırmak istiyoruz (Bravo sesleri). 

Görülüyor ki, paraınızın fili stabilitesini 
muhafaza etmekte ısrar etmemiz i ·in sebeb bir 
değildir. Bunun İGin sureti katiyede bu politi
kada devam edeceğiz. (Bravo sesleri, alkrşlar). 
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Sayın arkadaşlar ; 
Gümrük ve inhisarlar mevzuuna geliyorum. 
Gümrük ve inlıisarlar salıasında düşündü-

ğümüz bir çok şeyler vardır. 
İnlıisarlar muamelatrnda bu kurumların mall 

monopol, ticari teşekkül ve milli valorizasyon ka
r ekterlerinin alıenkli şekilde tecelli etmesine çalr
şrlacaktır. 

İnlıisar ınevzuu maddeler arasmda tütün, 
Devlet bütçesi balunundan olduğu kadar milli 
ticaret çerçevesinden de hususi bir cheınıniyet 
ihtiva eder. 

Devlet monopolu mevzuu olması bakımmdan 
inlıisarlarm tütün imalat maliyetini indirmek 
ve daha fazla ticari bir hale getirmek suretil e 
harice satış imldinlarmı arttırmak, ve hasılatım 
yüksetirneğe çalışmak bizim için bir zarurcttir. 

En mühiın bir ihraç maddemiz olmak bakı

Illindan tütün istihsal sahasından başlayarak 

ticaret ve imalat salıasma kadar uaznan g-eni ş 

bir ufuk üzerinde İnlıisrlar idaresinin plunla ve 
dikkatle uğraşmasını icab ettirecek bir mevzu 
olarak ele alınacaktır. 

Yurd içinde rasyonalizasyon ve piyasa tek
niği bakınırndan yapılacak işler hricinde kali
teye dikkat politikamrzı aynen muhafaza et
mekle heralıeı· ona mütenazn' hir de kenınıiyet 
politikası takib etmek Y<' bu meyancla Virjinya 
ve Somatrıı tohum larnıı tPcı·üb e eylemC'k knrn
rmclayız. 

Tüı·k ekspeı' YP harınnııcılarm ec ıı ebi toprak
larda ecııehi sanat arkadaşları arasında mevki 
yapıııalaı·ına ehenımiyet Yereccğiz . 

lnhisarın bn esasları da nazara almak üzere 
satış politikasım pHinlaştrrmak azmincl eyiz. Tü
tün limited şirketi faal iyetine bu politikaya nıü
tenazrr bir istikamet ve viisat vereceğiz. 

1 pİrtolu me::ırubat inhisarmm bilhassa şa
rab ihracatım, Tuz iııhisarmm harici tuz satış
Iamu artıracak bütün tedbirleri almak kara
rrndayız. 

Prensib itibarile billimum inhisarlaı· muaıne
latmda ihraç fiati en rasyonel şekilde temin eeli
lecek olan maliyet fiatine kadar indirilecektir. 

Dahili fiatıere gelince: Rasyonelleştirıne me
saimizin inl{işafı nisbetinde ve bütçe tahminle
riıli sarsınamak kaydile mümkün olan tenzila
trn yapılmasında terecldüd edilmiyecektir. Srh
Jıat ve temizliğe talluk eden ispirto f iatlerile 
hafif alkollü içkilerde tenzilat mukarrerdir. 

Oümrüklere gelince : 
Memleketin lüzumlu görülen noktalarmda 

bu hizmetin icablarına uygun bina ve tesisatı 
yapmayı zaruri hir iş görüyoruz. 

Dazr huclnd mahallerinde gümrük memurla
rı ıneskeıı ınüşkülatı içindedir . Du ihtiyaçları da 
tesbit ederek heyeti umuıniyesiııi bir inşa plft
ıırna bağ!ayarağız. Gümrüklerim iz için daha 
kifayetli elemanlar yetişt irmek, Avrupa güm
rük lerinde staj yaptırıııağa devam etmek arzu
sundayız . 

( mmrük muamelelerinde iş sahibieri için ol
chığu kadar ı;1:ünırük m emurları için ele kolaylık, 
sürat ve intizam tedbirleri alacağız. 

Arkadaşlar: 

Parti programmuzdaki direktiflere göre, 
mill] kültür sistemimizin inkişafma azami önem 
vereceğiz. 

İlk öğretim her balnından üzerinde en çok 
dnı-acağımrz ve en çok elıemmiyet vereceğimiz 
ınevzudur. 

Aile ocağrndaH sonra milll kültür ile ilk te
mas ilk okullarda başlıyor. Genç vatandaş her 
şeyi binemseyeıı ve henüz temyiz kabihyeti 
teessiis etmem i ş olan taze zekasile ancak en 
c1oğruyu, en iyiyi ve en güzeli öğretecek bir 
nıüesseseye emanet edilebilir. 

İlk tahsilele a l ınan fena iııtibaları mütekabilen 
dii:ı:eltehilecek ~ll bir tahsil sistemi henüz icad 
edilmemişti ı·. 

l•'ena bir ilk öğretim fena bir hayata başladış 
demektir. Bu genç vatandaşın karakterinin te
ı:ıekkülüne ınani olur Ye hatta bozabilir. Bunun 
i c; indiı· ki ilk öğretiıne en çok cheınıniyet verece
ğ i z, en kıymetli, en iyi yeti şmiş ve en kuvvetli 
el amaıılarrunrzı bu işte ve bu iş için ·adam yetiş
ti ı'ffickte kullanacağız. ( Allaşlar) İyi bir ilk 
okul öğretmeni en yüksek bir okul öğretmenin

den, mahiyct itilbarile daha az mühim bir vazife 
almış ayınryoruz . (Allaşlar) ve kendilerinin 
J1ayatile ref3hlarile ve bu ımühim vazifeyi başa- · 
nş kabiliyetlerile en yalandan alakadar olmaıkta 

devam edeceğiz (B ra vo sesleri). 

Mesleki tedrisattan bahsetmek istiyoruz. 
Mecbur! ilk öğretimin gayesi, vatandaşıara ko

nuştuldarr dilin kaidelerini ve mensUıb olduldarr 
milletin .tarih ve rejimini öğretmek ve hay-atta 
daha ileri adımları bakrmrndan zaruri ilk bilgiyi 
kendilerine vermektir. 
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İlk talısili ıbitirenlerin hepsini, istidad ve 

kabiliyetleri neden ibaret oluı·sa olsun Univer
siteye dayanan bir ma:kanizma karşısında bı

rakmak istemiyoruz. 
Çünkü ıbunun neticesi bir taraftan tesis ve 

kuvvetlondirmek istediğimiz yeni ve üeri Türkiye 
hayatını en zaruri elamanlarrııdan ımalırum 

lbırakmaık ve diğer taraftan yavaş yavaş mem
lckctte bir ihtisasa varmadan sönmüş veya yarı 
tahsille kalmış ve yahud da ·bizzat ekmeğini ka
zanmaktan aciz sadece diplomasrııa dayanan bir 
asaibi yorgunlar ıkafilesile karşılaşma.k olur. (Bra
vo se leri, allaşlar). 

Kemalist r ejimde okul yalmz (mecburi ah
kam) değ'ildir. 

Büyük tari.himiz büyük milletimizin her ihti
sas sahasrııda en büyük ada.ml arı · yetiştirmiş ol
duğunu gösteriyor. Bu kabiliyet ıkaııı damarla
rınnzdadır. 

'l:esleki tedrisatın vazifesi bu kabiliyetleri yeni 
hayatm her sahası için yetiştirmek işin i bilir ya
şama hevesi lurılmanuş en yüksek teşebbüs ve 
ıhayatla mücadele kabiliyetini haiz başarıcı daya
nıldı müsbet sanatıkar ve ihtisas sahibi elemanlar 
yetiştirmektir. Bütün hayat ve faaliyet sa.haları 

için ıbol , ayrı ayrı, mesleki tedrisat, maarifimizin 
Ib el kcımiği olacaktır. (Bravo sesleri). 

İlk öğretim mevzuuna mütenazır olarak her 
nevi meslek mekteblerine cheınıniyet verilecektir. 

Bunun klasik Üniversite tahsilini ihmal ede
ceğiz demek olmadığı aşikardır. BHakis bu 
müesseselerimizi de hakiıki Him adamı yetiştire

ıcek şekilde ve ancal\: bu istidadı en ınütekamil 

ımrette göstcreıbilmiş olanlarm başarabilecekleri 
çetin ve fevkalade disiplinli ilim müesseseleri 
halinde yüksrltJmek mesaimize devam edeceğiz. 

(Bravo sesleri). 
İlave ve tesis edilecek Fakültelere aid işi ha

zırlayarak Ankara Üniversitesini l-uracağTz. 
Orta okullara ve liselere layik olan ,büyük chem
rniyeti verm ekte devam edeceğiz. 

Şefi n işaretleri dairesinde Doğu · bölgemizde 
bir kültür merkezi esaslarını kmmağa başlıya

cağız . 

Milli ldUtür ba:lullllndan iJ:ıüyük önemi olan 
ve Şefin ilim ve kültür sahasrnda, en büyük abi
delerinden biri halinde daima yükselecek bulu
nan tarih ve dil araştırmalarımıza ve bunlarla ala
kadar işlere htısusi cheınıniyet v·ermcğe devam 
edeceğiz (Al kışlar). 

İyi ve çok eğitmen, Öğretmen yetiştirrneğe 
bilhassa kıyınet vereceğiz. Avrupanın tanınınış 

ilim ve sanat lillerkezlerine talebe gönderrneğe 

devam edeceğiz. Lüzumlu görülecek ilim ve tek
n ik ş;ubeleri için luymetli müte.bassıslar da .getir
teceğiz. Bu suretle muhtelif sahalardaki milli 
elaman ihtiyaçlanmızr temine çalışacağız . 

Bütün Devlet okullarının kemiyct itibarile 
olduğu kadar, keyfiyet ve teçhizat itibarilc de 
n yüksek derecelere ulaştırrlması hedefimizdir. 

Iilli sahnemiz, Türk kültürünün makesi, gü
zel dilimizin en iyi şekilde tcHlffuzu ve en bedii 
tarzda ifadesini yayan sanat kaynağı olarak ele 
almaca:ktrr. Bunda modern t eknik vasrtalarma 
cheınıniyet vereceğiz. 

\1üzel sanatlar akademisinin ·bu gün başlan
mış olan ıslahatrııı yürüteceğiz. 

Milli kültür kadrosu içinde mütalea ını za
ruri gördüğümüz sporu, profesyonel şampyon ye
tiştirmek için istemiyoruz ,(Bravo sesleri). 

Spor, okullarrllllz gibi, sahnemiz gibi milli 
kültürümüzün, /bir cüZiiidür. Büyük gaye. Türk 
vatandaşım fikir ve düşünce itibarile, kuvvetli 
vücud itibarile kuvvetli ve tam sılıhatlı, seciyeli 
gürbüz, güzel insan olarak yetiş;tirmekti r. Nasıl 

ki mcmleketimizde okumak yazmak bilmeyen tek 
vatandaşrn kalma ını istemiyorsak sevd iği ve 
bütün hayatınca tatbile edeceği laakal bir 

sporu olmayan vatandaş da kalmamalıdır (Bra
vo sesleri, alluşlar). Salim bir .kafa ancak sağ

lam bir vücudda ola.bilir sözü Türk Ata söZiiidür. 
Yine bu mülahaza iledir ki bütün vatandaşlarda 

verim kudretini muhafaza için mııntazam çalış
ma hafta ve yıl tatillerinden muntazam istifade 
ve seyahat zevkinin inkişafına rtaraftarrz. 

Sporu bir merkeze ıbğlayı;b teşkilatlandır

mak ve muhtelif spor teşekkül ve :hareketlerini 
o vasrta ile idare etmek için yüksek huzurunuza 
lbir kanun layİhasile geleceğiz. 

Ar-kadaşlar ; 
Maddi, manevi düzen, refalı, kültür seviye

sinin yükselmesi v·e bütün bunların başıarılması 

ve devam etmesi, ancak milli emniyet ve ta
mamiyetirnizin icabmda her kese karşı masun 
tutulalbilmesile kabildir (Bravo sesleri ). 

Türk ordusu, kadını ve erkeğilc bütün Türk 
milleti demektir. Daima daha kuvvetli olmak 
için bu millet, her sene yüz binlcrrc cvladını, 

kısaca ordu dediğimiz ve yalnız adının bile hu-
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dudsuz bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu 
bildiğimiz bu en büyük okula milli emniyeti 
milli müdafaayı, milli disiplini öğrenmek için 
gönderiyor. 

Türk ordusu, Türkiyenin yalnız emniyet va
sıtası değildir, Türk milll, içtimai benlik duy
gusunu, daima en yüksek derecelerde, daima 
uyanık tutan en büyük milll kültür ocağıdır 

( Alkışlar) . 
Bu büyük disiplin ve güven okulunu en mü

terakki, en bol, en mütekamil vasıtalarla teçhiz 
etmek birinci milli vazifemizdir. 

Teçhiza t ve teslihat programımrza d evam ede
ceğiz. 

En son sistem harb vasıtalarından henüz ih
tiyacımız olanları da t emin için ayn bir prog
ram yapacağız. Bu program, memleket dahilin
de yaprlması kabil olıı,nları, memleket dahilincl r 
imal ettirmek esasını ihtiva edecek ve kara, de
niz, hava kuvvetlerimizin bu kabil bütün ihti
yaçlarına şamil olacaktır ( Alkrşlar) . 

Sureti umumiyede milli müdafaa kuvvetleri
mizi daima en bol, en ileri vasıtalarla teçh iz ct
mek belli başlı emelimiz ve vazifemizdir. 

Mevrud malzemenin daima iyi halde bulun
durulması, layınetten düşmüş olanlarm yeni
lenmesi ve sefer için ordu ihtiyaçlarını karşı
layacak her çeşid stoklar vücude getirilmesi , 
daima göz önünde bulundurarağnmz ehemmi
yetli işler olacaktır. 

Mevcud harb sanayii fabrikalarımrzr tam ran
drman alacak surette çalrştıra cak ve hrnüz nok
san krsmılarrm tamaml ayacağız. Harb sanayi i
imizin inkişafma lıususi önem vermek umumi 
eııdüstrileşme lı areketlerimizde harb vaziyet ve 
ihtiyaçlarnu daima göz önünde tutmak kararm
dayrz. 

Milli ekonomi balammda da hususi layınet 

izafe ettiğimiz kömürden benzin istihsali, klor, 
arsenik sanayii bu aradadır. 

Halen kendi tezgahlarıınızda inşa edilmektc 
huluna.n denizaltı gemilerimiz bittikten sonra, 
yenilerini inşaya fasıla srz devam edeceği z . İlk 
üç senelik hava prograımmız, milletimizin gös
terdiği yüksek alaka ile şimdiden tahakkuk et
tirilmiş sayılabilir. Bu vesile ile tayyare işin

de bütün milletçe gösterilmiş ~yüksek şuuru gu
rur ve iftiharla bu kürsüde zikretmck ve bü
tün vatandaşıara Hükfunetin şükran ve takdir
lerini ulaştırmak isterim ( Allaşlar) . 

Hava müdafaasr, bu memleketin milli mü
dafaasr mevzuunda büyük ehemmiyetli yerini 
muhafaza etmektedir. Yeni bir hava plilnr ha
zrrlayacağız . Bu program Kayseri fabrikasının 

tevsiini ve motör imal edebilecek hale getiril
mesi hususlarını da ihtiva edecektir ( Allaşlar). 

Ordunun ekonomik, kültürel, sosyal savaş

larrmızda lüzurnlu elemanları da yeti ştirmesi için 
tertibat alınacaktır. 

Arkadaşlar ; 
Cümburiyetin hiç değişmeyen dış politikası 

meçhulünüz değildir. 

Atatürklin Yükse irade ve irşadlarında te
melini bulmuş yürüyeceği yolu çizmiş olan ibu si
yaset ayni sulh, dostluk ve rteyakkuz yolunda de
vam edecektir (Bravo allaşlar). 

Mevcud karşılıklı dostluhlarrmıza ve taah
hüdleriınize her zamangi gibi ihtimaın ve riayet 
dostluk dairemizin bu ahenk içinde inkişafma 
dikkat, 1başlıca vazifemiz olacaktır. 

Şefin, nutuklarmda işaret huyurdukları nok
taların takibine azami itina ve ihtiınam ile çalışı-
lacaktır. ! ,.-, 

Dış teşkilatımızm ekonomik ık:allanma savaşı

mızda daha verimli bir surette çalışahilmesi için 
alakah dairelerin de mütaleaları almarak bu yıl 
bir talimat yapılacaktır. 

Bütün elçilik ve konsolosluklarrınızm dış ti
careti noktasından ınücehhez bulunınaları ve ona 
göre çalışınaları ıternin edilecektir. 

İktısad vekaleti dış ticaret teşkilatmrn, Ha
riciyeınizin drş teşkilatı ile raıbıtaları tanzim 
edilecektir. Bu yönden drş ticar etin inkişafı için 
Hariciyemize isabet eden bu önemli vazife em
niyet ve siyasi münasebet vazifeleri derecesinde 
ehemmiyetle ıtakib ve tatbik edilecektir. 

Milletler Cemiyetine ibağlılık: harici siyaseti
mizin ayni zamanda mesnedlerinden ve ta:bii icab
larından birini teşkil eder. Bu amrulusal büyük 
müessesenin kendinden beklenen gayeleri temin 
edebilmesi, zamana intibak etmesi geçirilen tec
rübelerden lazını gelen pratik neticeleri çıkarma

sı ile mümkün olabilir. Hükfunetiıniz bu yolda 
sarfedilecek mesaiyi elinden geldiği kadar teshil 
etmeğe çalışaıca:ktrr. 

Arkadaşlar; 

İleri idare tekniği, salahiyet ve mesuliyeti el 
ele vermektir. İşleri kısa bir zamanda katği bir 
neticeye bağlamaktır. Kırtasiyecilik asla esas ve 
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gaye değildir. (Bravo sesleri). Kırtasiyeciliğin 
manası tek tatbik şekli süratle ve :fakat isabetle 
verilmiş kararlan ve işlerden alınan maddi ve-

rimli neticeleri •tevsikdir. 
Türkiye Oümhuriyeti memurlarının istisnasız, 

hepsinin bu vası:flarla ve bu zihniyetle vazifele
rine sarılmalarını isteyeceğiz. 

Onların da ibizden tabii hak olarak isteyebi
lecekleri emin geçim, emin istikbaldir. 

•Bu da ihmal edilmi ye cektir. ( Al:lnşlar) . 
Arkadaşlar ; 
Sözlerimin nihayete ermek üzere olduğu şu 

dakikada derin duygu içinde huzurunuıda bulu
nurken inkil3Jbın bidayetindenberi zaman zaman 
re:fakatinde çalışmak ve :fakat asıl maksad için 

:fasılasız arkadaşlık etmek şerefini taşıdığım sele:fim 
Malatya mebusu İffillet !nönünü hürmet ve mu
habbetle anınayı zevkli bir vazife tclakki etmek
teyim (Sürekli alkışlar). 

Büyük milletin sayın vekilieri; 
Yapmak istediklerimizi ve ~alışmamıza ve

receğimiz vcçheyi lüzn~u saıidığım bazı tarsi
latile arZJetmiş !bulunuyorum. 

Bunlar ınall iınkanlarımızm teknik şartları
mrzrn müsaadeleri nisbetinde ve bi.r pla.n dahi
linde başarılinası, Ş e:fin direktifi ile P arti prog
ranunda ii'acle edilmiş ve Hükfun etimize tatıbik 

sahasına ·koymak ödevi veri lmiş işl erdir. 

Tahakkuk etiirilecek her kısım h em mali 
lırm teknik imkan!arrmızr müsbc.t ibir surette 
ıırttn·a rak diğerl erinin de hrı~ıal'Ilmasınr temin 
edecek mahiyettcdir. 

Bunları taJıakkuk cttirm ek iraele azıninj ve 
lıeyeeanrıu rnlıumuzda duyuyoruz. 

l!'akai !bizim için asrl imkan ınembaı büyük 
Türk mil-let inin yüıksck irade kudretini şere:fle 

t emsil eden Büyük 1\'I-edis imizin Hükı':lmetin e 

gösteı,eceği müzab eret ve yardım dır (Hay hay 
sesleri ) . 

tş prog ı·anumızr büyük milletimiz için :fayda
lı huluyoı·saıuz arkaclaşl armuzda ve bende tatbik 
edebilmek iktidarını görüyoesanır. y üksek iti
madrnrzr csirgemcımenizi dilerim. 

Sizin itimadrmz bizim kuvvctimiziıı ve başa
nm ınn s>ırsrl m az temelidir (Sürek] i alkışlar ) . 

BAŞKAN - Söz isteyen arka daşlar varsa 
isimlerini kaydedeceğim . Buyurun Halil Men
teşe! 

HALİL MENTEŞE (İzmir) - Muhterem 
arkadaşlar; kumandan ·olarak, siyasi olarak, 

kurucu ve yapıcı Devlet adamı olarak muvaf
fakiyetıc dolu bir tarihin sah ibi olan General 
!sme~ İnönünden sonra Başıvekil olma:k, olan 
zat için bir yönd<Cn bi.iyük lbir c eri talidir, :fa
kat diğer yönden de tehlikeli ibir iştir. 

E~eri talidir diyorum, çünkü bütün müş

küller bcrtara:f edilmiş, sükun ve emniyet 
içinde terakki yoluna girmiş <bir :memleketin 
işinin başına geliniyar demektir. Elbette bu, 
.büyük bir eseri. talidir. 

Tehlikelidir diyorum, çünkü, miUet İsmet 
!nönünün 12 senel ik Başvekalet tarihinde yak
diğerini mütcakib büyük muva:ffalnyetler ve 
lbaş.anlarla mübeşşer olmağa alrşnuş bulunu
yor. Yeni Başvekil milleti tatmin için hiç ol
mazsa i.eraatmda ayni hizada devam eelecek 
başarılr ve muva:f:fkiyeHer göstermek me0bu
ri.yetindedir. Aksi hal; güzel talii makUse in
kılab ettircl>ilir. 

Celal Bayar muva:ffalr olabilecek mi 1 

ALİ KILIÇ (Gazi Anteb) - Muhakkak 

HALİL MENTEŞE (Devamla) - Bence 
evet. Çünkü onun şahsiyeti şimdiye kadar· ik
tidar mevkilerinin ve muva:f:fakiyetlerin gu
ruru içinde boğulmamıştır. Evvelcc bir vesile 
ile de arzettiğim gilbi <J ; iş başmda müsmir ne
ticeler alan bir arkadaş;tır. O, derhal etra:fma 
bir ihtisas şebekesi kurar, işlerini rhtisas süz
gecinclen geçirir ve ona göre yapar. Uzun za
man büyük bir müessesei maliyenin başmda 
bulunması ile iş alemi ile yakmdan alakadar 
olduğu için tedkiklerini ve mütehassıslardan 

aldıklarını işin realitelerine tatbik eder. Yani 
adım atmak için düşünür, muhakeme eder, 
tedkik eder, ettirir ve ondan sonra adımmr 

atar. Onelan dol ayıclrr ki Celal Bayar !ş ban
kasından aynlırken meınlekete teknik ve mo
dern iş gören büyük bir kredi müessesesi he
diye etmiştir. 1ktısac1 vekaletine geçtikten son
ra hayatmr yakından hepimiz takib ettik. Or
tada metodik ve teknik işleyen bir Devlet ik
trsacl teşkiHl.tr bırakıb ayrılmıştır. Onun ya
nında :feyyaz bir ilham kaynağı vardır. O da; 
Büyük Şefin, Atatürkün muhabbet ve teveccü
hüdür. Atatürk, müşkülleri yenen, meçhul
leri aydmlatan müstesna ve :feyyaz bir ışık ve 
kudrettir. Onun için emniyetle söyliyebilirim 
ki, Cela l Bayar bir gün Başveldletten ayrılır
ken büyük başarılada ve ınuva:ffakiyetler tari-
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bini zenginleştirmiş bir BaşYekil olarak ayrr
lacaktıı·. 

Den, bir vatandn.ş olarak, bir mebus olarak 
Cclill Dayardan ne bekliyorum? 

Arkadaşlar, ı:ıunn bekliyorum : 5 - 6 sene 
zarfmda memleketin büyük ana yollarım , ana 
şimendi:ferlerini ikınal etmesini, büyük Jiman
ları kurmasını, büyük su l arı t anzim edip et
rafa ııimet yayan refah vasrta ·r haline getir
mesini, yani islm ve kanalizasyoıı Yasıtası 

olarak yapılma ı. Çeşidli ve zeng-in olan ınaden 
servetleriıniıin azami surette randıman Yerebil
mesi için bunların ciha zlandırrlınasını bekliyo
rum. Bunlar 5 - 6 sene ıarfrnda olur mu? 
Bu, belki 300 milyon, belki 400 milyon ve hat
ta belki 500 milyonluk bir iştir. Dizim bunu 
başarınağa lmdretimi.z var mı 7 Arkadaşlnr, 

ben böyle görüyorum ki Türk Hül iuııeti i r;iıı 

bu i ş o kadar müşkül bir iş değildir . Çünk ü 
bunun için, evvelee bir vesile ile buna yakın 
bazı şeyler söylemiştim. Gazeteler layıkile kav
rryamadılar. Güya ben Devlete 300 - 400 ınil

yon liralık bir para istikrazı yapması teklifin
de bulunmuşum . Buıılarr o zaman söylerken de 
böyle bir teklif yapmam, demiştim. O halde 
bunu nasıl yapalım 1 Dence, Devlet bir ka ç 
seneden beri sistem takib etmektedir. Kabine 
beynelmilel sahada, mahalli sahada itihrmnr 
kullanmak üzere bir sistem takib etmektedir. 
MeseHi Karabük fabrikaları iki senede ik:ınal 

edilmek ve beş senede tediye edilmek üzere bir 
mukaveleye r aptedilmiktir. V:ıpnr inşasr içiı; 

on senede sarfedilmek üzere on milyon ta hsisa• 
vermiştik, bu, bir buçuk senelik mukavelele
re konulmuş bulunuyor. Yani bir huçuk senc
de vapurlar yapılacak, 10 senede tesviye edil
mek üzere. 

Milll Müdafaaya ve eliğer vekftletlere verdi
ğimiz tahsisat yedi, sekiz senelik mukaveleleı·e 
bağlanmal<taclrr. Ben zannediyorum ki hu 300 
milyonluk ve hatta 500 milyonluk ışı, ayni sis
t emle, mikdar ve müddet i tibarile biraz geniş
letmek suretile ·b eş, altı senede tahakkuk ettire
ıbiliri z. Devletin itvbarr, beynelmilel itibarr bu
na müsaiddir, Devletin mali kudreti buna müsaid

dir. Çünkü geçen sene iJ:ıüt çe, muıhammen varidattan 
20 milyon küsur fazla vermiştir. Bu sene ise 250 
milyon vereceği müşaJıede ed iliyor. Böyle mese
lderele on 'beş senede it:fa edilmek, fakat, ;J:ıeş, altı 

senede bitirilmek üzere bu işler ımıl~avelclere rap-

t eclilerek, zannediyorum ki , taha-kkuk ettirilebilir . 
Bunlar fili olarak memlekete ne temin edecektir? 
Ana yollar, şimendiferler bitince arkadaşlar 

DcYl etin bu günkü be,vn elmilel kuvveti, Türk 
ordusunun kuYYeti, hir ingiliz telgrafrnda de
ni l d i ği gibi, tehlikeye düş('J1 Eğenin her .hangi 
bir nokta srııcla üc: dört gün zarfmda 250 000 kişi 

t a hşid etmesindedir .. An a yollar , ana şimendi

fp ı·l, •r beş, altı s~ncdc ikmal edilince bu tahaş

şüd , bu ku n-ct beş yüz bin olacaktır. 
Arkadaşlar, büyük S1ı l arı tanzim edersek ve 

on l a rı kanaliza s~·on ve ıska Yasıtası vaziyetine 
so ka rsaJ.;: bu memleket dünranrn en zengin pa
muk mü .. ·talı~il i olan memleketler hizasma gele
cektir. 

C'('Şidl i ve zengin olan m adenlerimiz az za
nı and:ı hn mcmlcketi diiııyamn en zengin maden 
mrmleke1lrri lıizasına getirecektir. En zengin 
nıar1en m~mlek cti diyorum, madcn serveti .arka
f1aşl ar hcsnbla saib it ol muştur ki , bir hektar ıma

dc·n, yer altı serveti üstteki servett en daha ran
t abıl chr. Bu gün Belı:ika gibi bir memleketin, 
maclc'ıı memleketinin 1/8 nüfusu· maden işi ve 
ma den işine ya rclımcı olan i şlerle gcı:inmektedir . 

Yiıı e ımıdrn mcmlcketi olan İngilterenin altı, 
yedi nı il)·on ııüfuS1ı, m aden i şi ve maden işile 

alfika:dar olan sanatıerin yardımilc geı:inmekte

dir. 
.\rkarlaşlar. bu memleketi taarrnzdan masun 

bir hale grti rmck için acele etmek ~arureti kar
şısrıırln olduğumuz kanaatinrle:v inı . Çünkü ihti
nın ll P ı- karaıılrldarla dohı·, istikbal cndişelerle 

<Jı.alınnıldül'. Avrupada .''eni başlıyan bir fikir 
':nrclrr. 

Annpa milletleri aralarmdaki ihti lafları hal
lt•clrrkcn şu fikir üzerinde yürümektedirler: 
Aramızdaki ihtilafları Jıalledelim. Çünkü bu ih
tilaflar hiı· birimizi yekdiğerimize boğduraeak

tır. Biz Afrika ve Asyaya tahakküm etmek üzere 
aranıı:;~da birlcşclim, diyorlar. Bunlar vaktile müs
t r::-mlekclcri doğrudan doğruya ve kapitülasyon
hırla .\ sya ve Afrika milletlerinin müstakil olan
l arımn bütün enerjilerini bağlayarak gıda ve 
ın rvarldı ipticlaiyc yetiştiren meml0ket haline 
sokmuşlarch . Şimdi de bn fikri başka yolda te
celli cttirmck istiyorlar. Bunları arzetmekten 
maksadım , ıbn i şi. kendi kanaatimee mutlaka ba
şarmalryrz ve bunu başardığrmız gün Türk or
clusuıımı tahaşşücl kabiliyeti iki misli artacak 
ve meınleketi gerek denizden, gerek havadan ve 
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gerekse karadan taarruzdan masun bir hale ge
lecektir. Onun için bu iş üzerine yeni Başve
kilin bilhassa ııazarı dikkatini celbetmek iste
rim. Bilhassa Büyük Şefin, memleketin umumi 
kallanması haklanda büyük bir direktif verdiği 
bir günde bir mebus srfatile duyduğunın bura
da alenen söylemekte zevk duyuyorum ve bu
nun nazarı dikkate alınmasını memleketin ha
yati menafiinden telakki ediyorum. 

İcraata taalluk eden kısm1 üzerinde sözü uza
tıb sizleri fazla yormak istemem. Yeni Başve

kile büyük muvaffakryetler temenni ederim. 
Yalnrz Büyük Şef umumi kallnnmanrn temeli 
ziraattir, dediler. 

Bahusus çok mi.ihim gördüğüm lıir husus 
hakkında Büyük Millet Meclisinin ve Başvekilin 
ehemmiyelte nazarr dikkatini celbetmek isterim. 
Zirai kallaruna için ferdi enerjiyi bir araya top
layıp Devlet enerjisine muvazi surette hedefe 
doğru sevketmek ]azımdır. Ferdi enerji dediğim 
zaman bu işin temeli, Türk köylüsünün ruhu ve 
alelıtlak ökylü rulıudur. Çünkü köylü ruhu, 
:ferdiyetçidir. Bu ruhu işleyerek camiaya doğru 
bir inkişa:f vererek, birliğin faydasını göstere gös
tere terbiye etmek la.zrmdrr. Bu işi en muvaffa
layetli surette yapabilen çiftçinin kendi mesleki 
teşekkülleridir. 1\'Iaksadım, zirai sendikalardır. 

Arkadaşlar, Hükumet, çiftçinin ruhunu ~ral

nrz propaganda ile, yalnız yazı ilc, okumalda 
camiaya doğru toplryamaz. Bütün memleket
lerde yapılan tecrübeler bunu göstermiştir. Ona 
maddi surette, en basit ihtiyaçlarmdan başlaya
rak mesela, kimyevt gübre, pulluk, traktörünü 
toplu olarak alıp vermek, onları vasıtalarda11 

kurtarmak suretile faydalı neticelerini ispat 
ederek o ruhu birliğe doğru sevketmek imkam 
vardır. Bunu da başaracak olan ötedenberi ar
zedegeldiğim gibi, zirai sendikalardrr. 

Arakadaşlar, bu teşekküllerin arzettiğim gibi 
gayet basit ihtiyaçlardan başlrya başlıya sos
yal, ekonomik, moral bütün ihtiyaçları kavrı

yan büyük bir teşekk:ül halinde mevcud olduk· 
larilli görüyoruz. Sonra bunlar konfederasyon 
halinde bir merkez etrafında toplanmaktadrr. 
Bu merkezler müşavir olarak Devletin yanında 
büyük rolleri görmektedir. Binaenaleyh zıraı 

kallanmayı sırf resmi teşekk:üllerc bırakmak 

arzu ettiğimiz maksadr temin etmeğe kafi gel
mez. Binaenaleyh bu merkezlerde olduğu gibi 
çiftçinin mesleki beraberliklerini telnİn etmek 

lazımdır. Sonra tecrübe ile sabit olmuştur ki, 
çiftçi kendisinin yalanmda olan teşl."kküllcrin 

tesiratma daha çabuk bağlanmaktadır. Sendika 
deyince Devlet adamlarına hakikatan bir korku 
gelir. F akat m;kaclaşlar, s<'nclikalizasyoıı diğer 
smrflarm Devlet otoritesinde, milll muvazcne
sincle yapmakta olduğu a:ğrr tesirleri, ben de hepi
niz kadar geniş. görüyorum. Fakat zirai senelika
lar bnnun tamamile aksiclir. Çünkü bunlar hem 
küç.ük, hem büyük: çiftçiyi ve çiftçi, ameleyi teş
kilatları içine almış ve 'bir.hirinc ibağlamıştır. 

Bundan dolayıdır ki, içtirnai ihtila1ciler bu 
gün bütün gayretlerini o istihkama t evcih eele
r ek onu yıkınağa çalrşmaktad.ırlar. Onun için 
zirai kalkmmada ibu mühim nokta ve ·esas üze
rinde yeni Başıvekilin nazarı dikkatini ce1hede
riın. Benim teklifimi olduğu gibi ka!bul etsinler, 
diyemem. Fakat bu ehemmiyetli mevzu kendi 
muvaffakzyetleri için de, bence, çok lazını bir 
şeyelir .Onun için teclkik ettirsinler. Benim tav
siyem : Çiftçinin içinele yaşamış kabiliyetli bir 
kaç efendiyi göndersinler, tedk:ikat yaptrrısm

lar ve netice muvafık ~ıkarsa tatJbik ettirsinler. 
Başka ibir 17ey söylemiyeceğim, muvaffaJayetler 
dilerim. 

HAKKI KILICOGLU (Muş) - Arkadaşlar, 
Cümhuriyetin ilanmclan iberi, idare ve icra ma
kanizmamrzda, ilk defa olarak büyük bir de
ğişiklik oluyor, Başvekil değişmiş bulunuyor. 
Uzun faaliyet yıllarınrn verdiği yoı'gunluık yü
zünden dinlenmeği haketmiş olan İsmet İnö
nü yerini kıymetli Celal Bayara bıralayor. 

Arkadaşlar, kimin olduğunu hatn·layamadı

ğrm bir veeize İslam hakkında şöyle diyor : 
Muhammed düşündü, Ebubekir söyledi, Ömer 
yaptı. Fakat ıbizim istiklal ve hürriyetiınizi 

yaratan, insanlık, ibilgi ve medeniyet iUemin
de bize yep yeni parlak ufuklar açan, hizi bü
tün dünyaya say;gı He tamtan ffiu Şef Atatürk 
ise: Düşündü, söyledi, yaptı ve yaptırdı. 

Seferele ve hazarda ve en büyük inkılftb 

hamlelerinde İsmet İnönü Önderimizin sağ 
kolu olmuştur. Bunun içindir ki o, mille
timizin kalbinele olduğu kadar, tarihinde de 
Ulu Şefin yanmda ıbirinci mevkii alacaktır. 

İsmet İnönü; yüksek zekasr, ibilgisi, Ya
zi:fede çelik durumu, azınİ, enerjisi, fikri ta
kiıbi ve bunlara inzimam eden diğer mezayası 

ile ınilletin muhabbeti kadar Yüksek Heyeti-
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nizin de her ımıman itimadım kazanmıştır. 
Onun yerini bu gün Celal Bayar işgal ediyor. 
İnsanları yakından tanımak ve kıymetlerini 
tartmak kudretine mazhar bulunan Atatürk, 
!smet lnönünün yerını dalduracağım bildiği 

içindir ki Celal Bayarı ıbu işe elıil bulmuş ve 
tercih etmiştir. Binaenaleylı iç ve dış işleri

mizde istikbal için bir ıkaygumuz yoktur. Y c
ni Başvekil .bütün bu işleri ayni enerji ile yü
rütecektir. Onun şahsi meziyetleri ve canlı 

progrann milleti tatıllin ve temin etmeğe ka
fidir ve kafildir. Çünkü kendileri laf değ·il fa
kat iş adanndırlar ve bu davayı bir çok yer
lerde ve işlerde filen ispat etmişlerdir. Bina
enaleyh onun şalısı ve progrann esasen kendi
sine itiınad edilmek için en kuvvetli ıbir sened, 
bir berattır. 

Yeni Başvekilinıize vazifesinde canuan mu
va:ffakryetler dileyerek sözlerime nihayet ve
rirken ~unu da kulağına fısıldayayım: !;lu müf
tüleı: işini bir şeye benzetsin. 

BERÇ TÜRKER ( Afyon Karahisar ) -
Saynı arkadaşlar; 

Müsaade buymulursa, Baş bakanlık tebed
dülü münasebetile bendeniz de bir iki söz söyle
mek isterim. 'receddüd, ıııüterakki Devletlerin 
kaidelerindendir. Devlet işlerinde, şahıslar bü
yük ve mülıim vazifeler görmüşlerdir, fakat 
ebedi olamaınışlardır, çünkü dünya i~leri, meııı
leket işleri mütemadi teceddüd ve evolüsiyon 
kaidelerine bağlıdır_ 

Arkadaşlar, en evvel salırk Daşbakamnıız

dan bahsetmek iEteriııı; 
Ben sayın İsmet İnönünü aleliide Başvekiller 

sırasma koymuyorum. 
Ueneral1sınd İnönü, o, mücadelei milliyenin 

seııbollerinden biridir. O, şaıılı bir askerdir ve 
İnönü kahraınanıdır . O, gerek mücadelei mil
liye esnasında ve gerek Ba§vekilliği zamanında 
daima Büyük Şefimiz ve Ulu Önderimiz Ata
türk ün direktiflerini takib etmiş ve bu direktif
lerin tatbikatmda büyük bir zeka ve ınaharet 
göstermiştir. Meselii Lozanda, Lord Gür7.on gi
bi ınahir bir cliplomatla mücadele etmiş ve bi
zim lehimize olarak davayı kazanmıştır. 

On iki sene geeeli gündüzlü çalışmış ve 
nıı~vclcftlet işleeini idare etmiş ve bir çok işler 
başarmıştır. 

Hillıassa ıııeınleketin demiryolları inşaatrna, 

ikl!.:mtli ]Jüyük teşelıbüslere knvYet vermiş, mil-

li paramızm istikrarmı temin etmiş velhasıl bir 
çok harici ve dahili işlerde muvaffakiyetler ka
zanmıştır. Fakat, neçare ki, insan çelikten ma
mul değildir. Çok ağn' ve mesuliyetli işler der
ulıde edenler yorulurlar, lstirahat etmek ihti
yacrıu hiss<::clerler. 

Sayın İsmet İnönü Daşvekillikten çekilir
ken, vatan uğruna parlak surette vazifesini ifa 
etmiş olduğunu bilerek Yicdani büyük bir se
vin<: duynıuşlardrr. 

Hen kendilerine candan afiyet ve saadetler 
dilerim. 

Arkadaşlar, 

Bazı mcınleketlcr, vatanma barikulade hiz
metler ifa etmiş Devlet ricaline nakdi mükafat 
veyahud maddi ve manevi menfaatler temin 
edici rütbe verirler. N asıl ki geçenlerde İngilte
reele on sene BaşYekillik eden l3aldwini, terfii 
rütbe olarak Lord yaptılar. 

Türkiye Cümhuriyetinde ııişan ve rütbe usu
lü ilga edilmiştir, ancak istisnai ve fevkalade 
a.hvalde nakdi ınükafat tevcihi için hiç bir mani 
yo ktnr, zannediyorum. 

Binaeualeyh, kalbimde İsmet İnönü hatırası 
olar ::ı k arzettiğim teklif şeklinde bu mülahazayı 
kadil'şinas Heyeti Aliyeniz tarafından incelen
mesini rica etmeği benim için bir vicdani vazife 
bilirim. 

Arkadaşlar, 

Yeni Başvekil sayın Cclul Bayar, gerek Ulu 
Şefimiz Atatürklin ve gerek Türk ulusunun iti
mad ve sempatisini kazanını~ olduğundan dolayı 
bu kürsüden kendil erini tebrik etmek benim 
iç:in lJir balıtiyarlıktn'. 

Sayın Celal Bayan İ§ ba~mda gördük, onun 
ne kadar çalışkan, ne kadar insiyativ sahibi ve 
ne kadar iş yaratıcı bir İcra Vekili olduğunn 
gördük. O, bankacılıkta, iktısadcrlıkta, madenci
likte, ziraatcilikte, sanayicilikte, denizcilikte, 
tüccarlıkta nasıl derin ve ameli bir vukufa 
sahib olduğunu bize isbat etmiştir. 

Bu gün memleketimizin ınüdafaası şanlr ve 
yenilnwz Türk ordusuna tevdi edilmiştir. Hepi
ınizin göksü iftiharla kabaı-rr ve hürınetle ordu
yu selaınlarız. 

Dış siyasetiıniz, Büyük Şefimizin çizdiği sulh 
esaslan üzerinde kurnlınuş ve dünyanın bütün 
milletlerile dost yaşıyoruz. 
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Ancak, dahilde memleketimizin kalkınması 

ve halknnızm refahı için yapılacak, başarılacak, 
ikmal edilecek, karar atlına alınacak daha bir 
çok işler vardır. 

İşte hep bu işleri başarmak için Büyük Şefi
miz Atatürk Sayın Celal Bayarı Başvekalet mev
kiine yükseltnuş ve bu gün millet vekilleri de 
yeni Başvekile itimadlarını veriyorlar. 

Geçen gün, Ulu Şeefirniz Atatürkün bu kür
süde irad huyurdukları tarihi nutuklarile ver
dikleri çok kıymetli direktiflerinin ve bu gün 
okunan mühim proğramm serian tatbikatma 
başlanması için Sayın Celal Bayar gibi tecrülıeli, 
bilgili ve dirayetli yeni Başvekilimize muvaffa
kıyetler dileriz, ve onun her işte muvaffak ol
ması için Millet vekilierinin kendilerine dainıa 
yardım edecekleri bedihidir. İsmet İnönü ka
binesinde bir çok seneler dirayetle çalışan muh
terem Bakanlarla teşriki mesai etmesi yeni 
Başvekilimiz için bir bahtiyarlıktır. 

Türk vahdeti, Türk kuvvet ve kabiliyeti ve 
Türk vatanperverliği sayesindedir ki, bu nurln 
necib ve kahraman millet daima ilerileye
cektir. Ne mutlu bize ki Tüı·küz ve ne mutlu bize 
ki Atatürk gibi Ulu bir önderimiz vardır. 

FAZILAHMED AYKAÇ (Elazığ·)- Arka
daşlar; buraya, huzurunuza çıkaı·ken tuhaf bir 
duygu içine düştüm. ltirafı belki bir az güçtür, 
hayatta bazan en büyük şerefl~r insan için en 
büyük tehlike teşkil edecek bir malıiyct alabili
yor. Şimdi karşınızda, milli mevcudiyetimizin 
böyle mi.i.him bir anında sizinle konuşmak bir 
insan için tasavvur edilebilecek şereflerden n~ 

kadar bi.i.yüğünü teşkil edeceğini siz henden ev
vel takdir edersiniz. 

Ayni suretle takdir edersini z ki bu y;ıziyette 

bulunan bir adam huzurunuzda; lnızurunuza la
yık bir dille, huzurunuza l ayık bir hisle konu:şa
bilm:ekte ne kadar ıni.i.şkülat duyar. Binacnale.'"·h 
her şeyden evvel sizin güzel duygnnuza Ye he-· 
nim söyleyişimde sezileeek her hangi bir knsur 
için lutfunuza dehalet edersem bunu en tabii ha
reket telak.ki ediniz. 

Arkadaşlar, muhterem Başvekilin nutlnıııu 

ve bu nutuk ımünasebetile bize değerli mülaha
zalarını sunmuş olan arkadaşlarımızı hürmctle 
dinledik. Bilirsiniz ki, az çok düstur 'l't1ahlyetini 
iktisab etmiş olan bir siyasi hikmet vardır. 

Derler ki, bir HükUmetiri kudretini, kıymetini, 
değerini ölçebilecek en büyük miyar, o Hi.i.lnl.-

metin theyanatı ve progranundan ziyade kendi
sinin icraatıdır. Hakilmten bu bir düsturdur. 
ve ~ek şayıı.nı dikkattir, lakin acaba deminden
beri samirniyetle ve çok hürmetle takdir ettiğimiz 
ve bir çok noktalarını sevinçle alkışladrğımız nu-

tuk: için küçük bu mütaleayı serdetmek doğru oL-'t
eak: mı? Ben hayır diyorum. Bilhassa bizim gib.i 
fevkalade bir inkilab rejimi yaşayan insanlar 
için ... Hiç şüphe yok ki, Celal Bayar, !smet !ıı
ISna gibi Biiyük Şe:fin daima ışığile aydrnlanau 
vt bu memleketin en kara günlerinde çalışa ça
lışa., nğraşa uğraşa saçlarrnr şerefle ağartnnş 

bir Başvekilin yalnız hale:fi değil, çok zaman 
faaliyet arkada.~ı, ve bu gün de ideal kardeşi 

oldu. Nutuklarmın hemen her cümlesinde yük
lenmiş olduğu vazifenin revkalade derin, fevka
lade itinalı bir şuuru rnevcud olduğunu bize ispat 
etmiştir. Bundan dolayı kendisine, yalrnz kendi
sine değil, ayni zamanda kendimize ,tebriklerimi 
sunmak için müsaadenizi rica ederim. 

Biliyorsunuz ki, Aıtati.i.rk bir kaç gün evvel 
bize, nasıl arzedeyim, toros silsileleri gibi yalçın 
i:fade ve geniş belağat üzerinde kurulu blok
ları gösterdiler ve bir hakikati isbat ettiler ki, 
modern inkilabcr denilen adam, önüne her geleni 
yıkan deviren bir yıkıcı değildir. Bilakis yi.i.li:
l!lek, şere:fli, ışıklı bir geleceği korumak vazi:fesini 
deruhde etmiş bulunan bir siyasi mimardır ve 
bir içtimai mi.i.hendistir. 

Celal Bayarın nutkunu dinlerken bu meflıu

mu fevkalade ehemrniyetle kavramış bir arka
daşm çok dirayetli, çok kıymetli sözlerini duymak
la bahtiyar oldum. Çünkü, Aıtatürk o bildiğimiz 

yalçın beyanatı içinde memleketimizin bu günün
ne, yarınma aid her davalarını kucaklayan mi.i.laha
zalar serdetti, Görüyoruz ki, Başvekil de netice-
ye kadar hiç lbir saniye o izden ayrılmıyarak 

Frrkamızm nizamnamesinde mevcud prensipleri 
hiç bir saniye unutmayarak kurulacak olan eseri 
mimarinin, görülecek olan biiyük davanın bütün 
te:ferrüatı için lazımgelen malzemeyi şimdiden 

ne kadar biriktirmek ve ne kadar düşünmek 

mfu:nkünse hepsini lıuzurunuza getirmek ve bun
ları söylemek vazi:fesini duymuştur. Binaenaleyh, 
kendilerini tekrar tebrik ederim. 

Celal Bayar iki mi.i.him ve büyük söz öylc
mi5lrrdir ki, birincisi; biz emniyet ve kültür di
ye bir düstura imamm raptetmiş bir heyetiz, 
spzüdür. Bunun kadar mi.i.him bir hakikati da
ha işittik. Bizim iç siyasi davaınrz yoktur, de-
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clllcr. 'ram taınına hakikati ifade eden bu cüm
leler bizim gibi büyük iııkilaıb davası ve ha
yatı geçirmekte olan bir millet için sevinilecek 
ve büsbütün balıtiyar olunacak boşaretlerden bi
ı·isidir. i~,: vaziyetiıniz tanı tanuna budm·. Dış 

vaziyetimiz ise; Büyük ~efiıniz vaktile bmıu iki 
kolimed e teksif etmiştir : Yurtta sulh, cihanda 
silih ıBizinı bütün nazarlal'lnnz hududlarınuzla 

sıml'lallilliŞ olan ve hi~ biı· suretle açılmasma 

imkan olmayan bu vatan toprağı üzerinde bi
ı·ikmiştir. Sevgimiz onun üzerinde yaşar, kalbi
miz onun üzerinde çarpar . Binaenaleyh dileği

miz ild kelime ilc hulasa olunabilir : 
Sulh ve nıetleniyet! Bu vaziyet şimdiye kadar 

böyle idi. Hükfuııetin yeni beyanatmdan aıılıyo

ı·uz ki, şimdiden sonra da böyle olacaktır . Bina
cııaleyh kendilerini tebrik etnıekliğiıne ve !basan
lar teınenni etınekliğiıne müsaade huyunuanızı 

rica ederim. 
BAŞKAN - Başka söz isteyen arkadaş kal

mannştır. 

YUSUF BAŞKAYA (Denizli) - Vok sayın 
Başvekilimiz Celal Bayarrn Meclis huzurmıda 

söyledikleri ııutuk hakilmten çok mühimdir. Bi
naenaleylı bu ııutkuıı tabile ·bütün aı·kadaşlara 

tevziini l'ica ederim (Zabta geçtikten sonra me
sele yoktur sesleri) . 

BAŞKAN - Hükıluıetiıı iti.ıııad talebini ı·eyi

nize arzedeceğim. Her arkadaş açıık: rcyle ismi 
okundukça reyini buradaki kutuya atsın. 

(Zonguldaktan başlamak üzere isimler okun
du ve r eyler kutuya atıldı) . 

BAŞKAN - Rey verıııeuıiş arkacl<t?l:ı ı · l' at·
sa reyleriııi kullansııılar. 

Rey toıPlama muamelesi bitmiştir. 
Hükılmetin itimad talebine karşı rey vazi

yetini arzediyoruın. 364 arkadaş ı·eyc iştirak 

etmiş ve itimad reyi vermiştir. Binaenaleyh Ce
lal Bayar kabinesine Büyük Meclis 36:1: rey
le ve müttefikaıı beyanı itimad etmiştir. Şid

detli ve sürekli alkışlar) . 

BAŞVEKİL CELAL BAYAR (İzmir)- Ar
kadaşlar; evvela proğı·amım hakluncia lıltufkar 

ı,;özler söyliyen hatib arkadaşlarıma teşekkür 

ederim. Büyük milletimizin Sayın vekilierinin iti
madına gelince buna karşı şükranını ancak min
net kelimesile ifade edebilirim. Bu minnet lbor
cumuzu ödemek için tasavvur ettiğimiz tek çare, 
t ek yol vardır. O da milletimiz ve memleketimiz 
için çalışma ve bu çalışmada sizin idealinizi tem-

sil etmektir. Buna öz vel'iyol'Um. Bütün vüsati
ınizle çnlışarağız. (Allah mu vaffakiyet versin ses
leri, allaşlar ). 

lçtiına eı>nasında, Orta Anadoluda vukua ge
len yer deprentisi hakkrııda, Dahiliye vekili :Şük

rü Kaya 20, 25 ve ::l!J - I V - UJ;J8 tarihlerinde Mec
lise izahat vermiştir. 

.iüecl isiıı kapanma tarihi olan 29 - I - 1938 
de, .l:>aşvekil lJelal .Bayar, memleketin umumı ış
leı·ine dair beyanatta bulunmuş ve neticede reye 
iştirak eden 636 azanın ittifakıle Hükfuııete iti
macı •beyan etmiş olub bu lıusustaki müzaJi:erat 
Llulıi aynen aşağıya konulmuştur : 

BAŞVEKİL CELAL BAYAR (İzmir) - (Sü
rekli alkışlar aı·asıııcla kürsüye geldi). 

:Sayııı arkada:;;lar; çok kcsif bir m şguliyetten 
soma muvakkaten va tani . vazifelerinize fasıla 

nı·irkeıı, sizinle memleketimizİlı umumi revişi 
lıakkrnda bir hasbihalde bulunmağı faydalı ad
dediyorum ve bu maJu;adla huzurunuza gelmiş 

bulunuyorum. 

Ilükfunetinizin takib ettiği esaslaı· arasında 

un ınülıiııı telakki ettiği bir prensip, size ve sizin 
şalısımzda yul\:sek Türk milletine proğramda 

vaJett.iği şeyleri, tatbik ve ieradır. (Bravo sesle
lel'i). Bütün icraatııurzda, neyi vadettik, neyi yap
mak isiiyoruz ve hangilerini yapabildik Daima bu 
hesabı tutmaktayız. Beraber ve müşterek mesa
iınİzin eseri olarak, bu seııede dahi, bu celsede 
daJıi, lıaylı morhale aldığırmzı talııııin ediyorum. 
Fakat bunları, birer birer tekrar etmek suretile, 
;;izin de bildiğin iz ve hatta bizzat yaptığınız şey
ler oluuğu için, maruzatınır uzatmak niyetinde 
dl'~· ilinı . En nıülıim ıneşgalemiz şüphe yoktur ki 
mail iı;;ll'rimiz ve mali vaziyetimiz üzerindeki ka
ral'lanmızdır. Yüksek l\feclis bu sene bütçeyi da
lıa gL· n iş, daha verimli olarak, Hükümete tevdi et
·mi?t ir. Hükumet bu bütçeyi eline aldığı zaman 
ne b.ıdaı· ağrı· bir yükün altmda bulunduğunu 

lıis~n tmC'ktedir. 

(:c~,; en sene, yani .l937 senesi bütçesi 231 mil
yon ll~·a olarak kapanmıştır. Yani varidat ola
l'ak 231 milyon lira tahmin ve kabul edilmiştir. 

'l'alısihltımız ayni sene içinde 259 ;nüly{)nu lbuJ.du. 
Tam 2S mi lyon liralık bir fazla varidat kayde
(lildi. Bu 28 milyon lira. fazla varidat ta yine 
Yüksek :Meclisin kabul ve tasvibi ile muhtelif ve
kall'tl t rc tahsis edilmiştir. 

1938 mali yılı bütçesi olarak bağladığrmız 
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l•akamlar 249 milyonu adi bütçe şeldinde ve 57 
milyonu fevkalade menabiden olmak üzere 306 
milyou liradır. Bu rakam Cümhuriyet bütçeleri
nin ihtiva ettiği en yüksek rakamdır. 1938 !büt
çesi Cümhuriyetin bu güne kadar olan bütçele
rinin içinde yalnız en yükseği değil, ayni za
ımanda tevzi itibarile en çok dikkate değeridir. 

1938 senesi zarfında fazla talısisat olarak ver
diğiniz rakamların en yükseğini Milli 1\iüda-

faaya tahsis etmiş bulunuyoruz. Bunun emni
yet noktasından ifade ettiği manayı elbette tak
dir buyurursunuz. Milli 1\tüdafaa vekalctimizin 
1938 bütçesindeki hususiyctlerincl~n birisi ele. lu
sa bir zamanda realize edilmek üzere kabul et
tiğimiz 125 milyon liralık fevkalade program 
cebhesidir. Milli 1\iüclafaa vekalcti bu programı 
sürati mümkine ile ve her şeyden istifaele etmek 
suretile büyük bir gayret ve faaliyet içerisinde 
realize cdecekt ir. A~·ırdrğımz tahsisat1a ve bu 
programın yapılmış olmasile ordumuz, esasen 
kendi bünyesinele yaşayan kudreti., telmik kuv
vetlerini artırmak ve mezcetmck snretile, ken
disine milletin tcvcli ettiği vazifeyi daha mü
kemmel bir surette ifa etmek kudretini iktisah 
etmiş bnlunn~·or (Şiddetli allu~lar). Ordumuzun 
kahramanhğma, ordumuzun fedakarlığına her
zaman olduğu gibi güveniriz (Elbette sesleri). 
Fakat bn mümtaz orduyu 20 nci asrın en mü· 
kemmel silahlarile mehzulen teçhiz ettiğimiz za
man da kendimizi tamamen emniyet altrna al
mış görmekle büsbütün zevk ve balıt.iyarlık du
yarrz (BraYo sesleri, allaşlar). 

HükUmetinizin mali sahada takib ettiği prog
ramlardan birisi de, m em lekette vücucle getire
ceği imar hareketlerini sadece bütçenin sırtmda 
bırakmamak suretile hareket etmektir. Eğer 

her yapacağımız şeyi bütçenin rakamları içerisi
ne srluştrrmak İstersek, katedeceğimiz mcrlırılc

nin lasa olacağından korkulabilir. Bundan do
layıdır ki, memleketin dahilinde kredi vasıta]a. 

rından istifade etmek umumi ve mill1 bir iş bir
liği tanzim etmek gayesini takib ediyoruz. Bu
nun için de kabul ettiğimiz kanunlar vardır. Bu 
kanunlarla ayni zamanda vücude getirdiğimiz 

müesseseler vardır. Bu müesseseler, dahilde tc
min edecekleri kredilerle ve ayni zamanda 
hariçten bulmakta ol dukları kredilerle yeni ye
ni programlar tanzim ederek, sizin arzularrmzı 
ve cmellerinizi tahakkuk ettirmck azmindedir
ler. .Bu sene Nafıa ve İktısad vekaletlerinden 

başlayarak, elbette nazarımzd.an kaçmamrştrr, ba
zı tahsisatları bütçelerinden çıkardık Bunları 

mali müesseselerimizin itibarma terkettik. Ora
dan temin edeceğimiz kredilerle ınemlekettc ye
ni ve kesif bir iş hayatı yaratmak istedik (Allm~

lar). 
Bunun bir misali; Adana ovasınrn sulanması 

ıneselesidir. Nafra vekaletiniz bu iş üzerinde ça
lrşıyordu. 30 m il~·on liralrlc bir tahsisata ihtiyaç 
Yardı. Bunu bütçenin srıtmdan çıkardık . Ayni 
zamanda esas vazifesini ele ıteşkil ettiği i~in Zi
raat bankasının itibarı üzerine bıra:ktrlr. Ziraat 
bankası finansumanile Nafıa vek3Jeti Aclna 
ovasının iska ve irva işini 3 sene zarfmda ibize 
temin etmiş olacakıtrr. 

İktısad vekaletine aid bütçe tedkik edilecek 
olursa, görürlür ki geçen seneye nazaran ibu sene 
tahsisatında bir noksanlık vardır. Hakikatte !bu, 
noksanlık değildir. Kendisine teminini vadetti
ğimiz mikdar geçen senekinden 20 000 000 lira 
kadar fazladır. Bu, her iş için ayrı ayrı vücude 
getirilen bankaların kredi ve itibarından temin 
edileeektir. Acaba hatıra gelebilir ki, Devlet büt
çesinden bu kabil işleri aymb da itibar müesse
sclerine tevdi ve tahımil etmek mall noktai na
zardan bir müşkülat ve zarar vardır. Bana ka
lırsa bunun cevabı çok ·basittir. Eğer ibu müesse
lere tevdi ettiğimiz vazifeler ve yapılınasını em
rettiğimiz işler bizatihi menfaat verici işlerse da
va esasmdan lıalledlmiştir. Eğer menfaat temin 
etmeyen, mukaıbilini vermeyen nankör işleı·se 

onlara bütçeele dahi yer vermemek lazım.gelir. 

İşte bu prensiblerle mahmul olarak bizim bütçe
den vcrdiğ·imiz paralarla ve ayni zamanda temi
nini imkfın dahilinde bulduğumuz kredilerle bir 
az evvel söylediğim gi'bi geniş bir iş hayatı vii
cuele gotirmek istiyoruz. Bu işlerimizi teshil 
eden vasıtalardan brisi de hariçten bulduğumuz 
kredilerdir. Dün kabul ettiğiniz kanunla İngil

tere ile yapılan kredi meselesi üzerinde durmak 
i ·tiyorum. 16 milyon İngiliz lirasına baliğ olan 
bu kredi, heipinizin bildiği gibi, 100 milyon 
Türk lirası raddesindcdir. Bunun 10 milyon İn
gliz liralık mikdarr sınai ve ıticari işler, 6 milyon
luk kısmr askeri ihtiyaçlarımiz içindir. Fakat 
bunun yapılrş tarzında ve şeklinde diğer emsali
ne nazaran farklar vardır. Burada söz alan lay
metli hatiıbler bunu tebariiz ettirdiler. Bunun 
istibdad devrindeki, israfat devrindeki istikraz
larla münasebeti yoktur. Meşrutiyet devrindeki 
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gajlara bağlr istikrazlara da benzemez. Bu kredi 
sadece Türkün imzasma, sözüne, itimad ve em
niyet edilerek yapılmıştır (Bravo sesleri, allaş

lar). İstima li, şekli şöyle olacaktır : 
Maliye vekaletinin vereceği bonolar iskonto 

edilecektir. Bunların bir kısmı % 3, lbir bsmı 
% 5,5 faize ıtabidir. Karşılıklarında, İngiltere
de de döviz elde etmiş bulunacağız 
para ile orada istediğimiz yerden 
malr satın alacağız esasını, ruhunu 
etmektedir. 

ve peşin 

istediğimiz 

bu teşkil 

Diğer bu çeşid istikrazlarla veyahud sına! 

kredilerle mukayese ettiğimiz takdirde farkın 

;büyük olduğu dera:kab anlaşılır. Şimdiye kadar 
temin olunan krediler uzun vadeli serbest bir 
mail kredi değildi. Mal kredisine inhisar edi
yordu ve malı muayyen firmalardan satın al
mak şartile kredi temin edilmiş bulunuyordu, 
bittaıbi palıalrya mal oluyordu. Bu kredinin ya
pıhşında karşıhldı dostluk ve emniyetimizi ifa
de eder bir nokta vardır. Eğer bu ciheti huzu
runuzda tebarüz t:~.tirmezsem vazifem-i noksan 
yapnuş olmaktan korkarım. 

Dost İngiltere memleketinde malzernci har
biye için serbest kredi yoktur. Millet Meclisle
rinden çıkan bir kanunla bu husus bize temin 
edilmiştir. Bütçeele verdiğiniz tahsisatla yürüt
mek istediğimiz işleri planlaştırdık. 

Birinci beş srnelik sanayi proğramrna aid 
olan kısım son bir iki fahrikanın da inşaı,;rna 
başlanmış olduğLl için bitmiştir denilebilir. 
Cümhuriyet Hükfımetiniz , size, hemen şimdiden, 
birinci beş senelik sanayi proğramını muvaffa
kiyetıc tatbik ettim diyebilir CAlkışlar). 

Elde ettiğimit tecrübelerle ve mail imkan
larla ikincisine l!aslamış bulunuyoruz. Şimdiye 
kadaıı ilan edilmemiş olmasının tek sebebi , işi 

mail imlcanlarımrzla telif etmek ic,:indir. Bu yaz 
tatilinde bununla meşgul olacağız ve ümid edi
yorum ki hepinizin takdirini mucib olacak ve 
milll ekonomi hayatmda memlekette yenidei 
feyiz verecek eserler meydana getireceğiz ( İn

şallah sesleri) . 
Sanayi hareketinde takib ettiğimiz gaye, 

milli ekonomi menfaat ve icablarnu, milli müda
faa zaruret ve icablarile telif etmelidir, ikisini 
beraber yürütmek istiyoruz (Bravo sesleri). 
Bundan dolayıdn· ki memleket müdafaasma aid 
olan bazı maddeleri de bu tarzda, sürat ve sü
huletle, yapmak imkanlarını elde ettiğimizi ~ 

şimdiden ifade edebilirim (Bravo sesleri, alkış
lar). 

Bizim memleketimizin takib ettiği ve bize 
daima asarını gösterdiği için kendisine tered
düdsüz, iftihar payı ayrrabileceğimiz bir pren
sibi vardır: Vergileri indirmek. Şimdiye kadar, 
yani Cümhuriyet rejimine kadar, denebilir ki, 
her ne maksadla olursa olsun bir vergi ihdas 
edildi mi, o vergi ne kadar sakat ve ne kadar 
ağır olursa olsun mutlaka milletin omuzunda 
yük olarak kalır ve bunu atmağa imkan bulun
mazdr. Maliye Yekaletiniz takib ettiği mali 
sistemdeki mülayim ve daima memleketin men
faatİnİ gözeten mmllerile bu zihniyeti yıkmıştır 
(Bravo sesleri). BH sene ve hatta şimdi kabul et
tiğiniz kanunlarla : Hayvanlar, muvazene, ka
zanç, istihlak, damga, sinema ve tiyatrolar, ip
tida1 maddeler gümrük muafiyeti gibi kanun
larla. on milyon lira rarldclerimlc bir tahfif ya
pılmıştır. 

On milyon talıfif karşısında hatıra gelebi
lir . ] O milyon indirmek suretile diğer bir krsnn 
daha menfaatli iı;:lerde kullanmak imkarn yok 
mu 1 Varsa bunu tah:fif etmekte ve indirmekte 
ne gibi men:faatiıaiz vardır~ Verginin tarh, tev
zi ve tahsilindelci adalet prensibi buna kolay
lılcla cevab verebilir. Bir vergi ancak kazanana 
ve verene menfa:ıt temin etmek şartile tarholu
nabilir. Yani vergi veren zat kazandığı ve 
yaptığı i şte menfaat gördüğü takdirde Hüku
met, onun menfaatine iştirak eder. Bizim şim
diye kadar tecrii.belerimizde her hangi madde
den v\'rg-i tcnzilatr yapm1şsak Devlet hesabına 
hem biz, hem de mükellef kazanmrştrr. Bu müs
b\'t netice karşısmda vergiyi indirmek hesabı
ımza ve prensibirnize uyduğu takdird e tereddüd 
etmeyiz. 

Ben, vergi indirdiğİrniz maddelerde :)\faliye 
velialetinizin ya doğrudan doğruya veyahud 
bilvasrta mutlak kazanç temin edeceğine ina
nanlardannn. Olabmr ki, ayni sene içinde ka
zanç temin edemez. Fakat gelecek senelerde 
temin edeceğine şüphe yoktur (Bravo sesleri). 

Mall vaziyetimizin ve mali prensiblerimizin 
esasları lı akkmda bu maruzatta bulunduktan 
sonra size ufak bir meseleden dahi bahsedebili
rim ve ondan &onra diğer kısma geçebiHrim. 

Bu da arkada:ılar, kuponlar meselesidir. Ku
ponlar meselesinin tarihi ve mm:isi hakkında 
bir birimize söyliyecek, zannediyorum, tek ke-



-480-
lime yoktur. Bu, doğrudan doğruya bu günkü 
neslin omuzların:ı yükletilmi ş bir ağırlıktrr. 

(Bravo sesleri, alkışlar). İsraf devrinin seyyi
atnu biz ve bizim neslimiz çekmektedir. Geçen 
senelrrde hamillerin mümessilleri ile konuştu
ğumuz zamanda tediyatnnızrn % 50 sinin mal 
ve % 50 sinin dövjz olarak tediye edilmesi ka
rarlaşmrştı. O vakitten beri dünya ekonomi va
ziyeti ve döviz tcdariki imkanl arı daha güçleş
miştir. Bizim bu günün şeraiti it;inde takib etti
ğimiz ekonomik politikaya nazaran tediyatı
mızın esasını en nature tediye, yani malla 
tediye teşkH ettiğine göre kuponlar meselesinde 
döviz vermemiz1n imkanı yoktur. Bunu sara
hatle hnzuru filinizde ifade ctmeği vazife bi
liyorum. % 100 mal olarak tediyc edeceğiz ve 
memnun olurlarsa biz de memnun olacağız (Bra
vo sesleri, al kışlar). 

Maliye vcldletinin takib ettiği yeni mali 
sistemin isabetli fikirlerinden birisi olmak üze
re ifade edebilirim ki , bu kuponlara aid olan 
borcu beynelmilel şeklinden kurtararak dahili 
bir borç haline getirmek istiyoruz. Bunu pek 
yakmda müjdeliyeceğimizi ümid etmekteyim 
( Alluşlar) . 

Mali vaziyetimizden sonra memleketin eko
nomik vaziyetini hakiki şekilde görebilmek 
i ı;in iktısadi vaziyetimize kısa hir nazar atİet

mekte elbette fayda vardır. 
1937 senesine aid olan rakamları neşrettik 

ve lmnun. geı:en senelere nazaran farkım, gör
müş bulunuyorsunuz. Harici ticaretimizi, memle
ketin milli bünyesinin seyri hakkrnda salim bir 
fikir ve bir doküman olarak ka bul ettiğimiz tak
dirde, elbette, netice müsbettir ve şayanr mem
nuniyettir. Bunun üzerinde durmuyorum. Yal
nız size içinde bulunduğumuz senenin beş aylık 
rakamlarmdan hahsedeceğim. 

lleecn senenin he~ aylrk iclhal ilt Ye ihracatr 
- ikisi birlikte - 88 milyon liraya baliğ oluyordu. 
Bn senenin ayni aylarrna aid rakamlarmuz 113 
milyonu bulmaktadır. 

ldhalat rakamlarnmz geçen seneye nazaran 
bilhassa fazladır. Ve fazlalaşmaktadır. Bundan 
ben ancak mcmnuniyet duymaktayım. Çünkü 
gelen eşya memleket dahilinde ekonomik cihaz
lanmağa yarayan maddelerdir. Makinadır ve te
sisata aid lusrmlardır. Ba zı istilılftk maddelerine 
aid kısımlar da yükselmiştir , fakat onların mü
masili memleket dahilinde de istihsal olunmakta 

ve bu istihsalatta c;oğalm::: ktadır. Şu halde bun
dan c;rkaracağrmrz mana. kolaylıkla şu olabilir. 
l\Iille1imizin iştira kabili~reti yükselmektedir. Ha
riçten geleni l;:.olaylı>kla satın alabiliyor ve mem
lrket dahilinde artmakta olan istihsal maddele
rin i de i<>t i lı li\ k cclcıbi1iyor, ihracat mııddelerimiıin 
% 90 mm toprak mahsulleri teşkil eder. Şu hal
de « Ekonomimizin istinad ettiği temel ziraat
tir » elem ektc hiç mü~külatrnuz olmaz. 

Yeni bütı:emir,d e Ziraat vcki\letine aid fazla 
bir tahsisat görmediniz. Eğer istiğrabmızı mucib 
olmuşsa sizi tatmin etmiş olmak için derhal ilave 
edeyim ki ıbu, ziraat işlerini ihmal ettiğimizden 

değildir. Ziraatimizin Devlet sına'! şubelerinde ol
duğu gibi kısmen Devletleştirilmes i yani yaptm
cı olfluğn kadar yapırr kuvvetleı-le de takviye 
e(lilmesi esasmr prensib olarak kabnl ettiğimiz 

için hazrrlrk clevresindcyiz. Hazırlanmadan hu
zurnnuza gelib de sizden tahsisat istemele cesa
retinde bulunamadım. Çünkü ziraat meselesinde 
devamlı, müstekar, pratik ve memleket için fay
dalı ve progrornlr olarak lıuznrunuaz çrkmak isti
yoruz. Buna aid düşüncelerimiz d eği l , kararla
rımiz ve .tcdlbirlerimiz vardır. Fakat bu karar
ları nihayet memleketin heyeti umumiyesini tem
sil eden alakadarlarm reylerile tevsik ettikten 
sonra bir programla Büyük Meclise geleceğiz 
ve o vakit belki sizden bol tahsisat isteyeceğiz. 
Bununla ötcderrberi rnevzubalıs olan umumi zira
at kongresine işaret etmek istediğimi eLbette an
laınışmızdır. Bu kongreyi Cümhuriyet bayramı 
günlerinde burada, Ankarada toplayacağız ve 
programlarımızı da tesbit ettikten sonra filiyata 
geçeceğiz. 

HükUmet narnma üzerinde durulmas-ı caiz 
olan hususlardan ibirisi de ecnebi sermayesi hak
landaki telakkimizdir. Ecnebi sermayesini Hü
kCımetimiz nasıl telaıl~ki ediyor? Bunu bilmek 
için merakla beklenildiğini istiyorum. Cümhuri
yet Hükumeti ecnebilerden imtiyazlı müessesele
ri satm almaktadır. 

Bilhassa Nafıa veka1etiniz ciddi esaslar da
hilinde bu müe~seseleri millileştirmelctedir. Biz, 
her zaman tekrar edildiği veç]ıile, ecnebi serma
yesinin düşmanı değiliz ve hatta düşmanı değiliz 
dediğim zamanda da lüzumsuz lbir izahatta bu
lunmuş olduğuma zahib oluyorum. Bizim ancak 
istemediğimiz sermaye « vagabond » yani serseri 
denilen sermaye, politika sermaye, ayni zamanda 
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sipekülat.if sermayedir; ciddi ~bir iş görmiyerek 
alacağı komisyonla veyaıhud ufak bir farkla çe
kilib gitınıek isteyen kimselerin temsil ettikleri 
sermayedir. Fakat memleketimize normal şerait 

dahilinde g·elmiş sermayeye ve noı·mal şerait 
dahilinde teessüs etmiş müesseselere karşı bizim 
yalııız milımaııııüvazhğımız değil, hatta yardımla
rnmz da olur. Mubayaa ettiğimiz müesseselere 
gelince; bunlar mukavelelerine riayet etmeyen ve 
ayni zamanda imtiyaz müddetleri kısalmış olan 
müesseselerdir. Bunlar · mukaveleleri hükümleri
ne göre çalışmak imkanından mahrum oldukları 
için dir ki, satınağı kendileri tercih etmektedirler. 
Eğer bu kabil taahhüdünü ifa etmeyen ve ifa et- • 
rnek şeraitinden mahrum olan müesseselerin sa~ 

tm alınışı nazarı itibare almaraktan, bizim ec
nebi sermayesi hakkındaki telakkimizin tayini bu
na tabi tuıtuluyorsa arzedeyim ki, çok yanlıştır. 
Biz sermaye buluyoruz, ve bulmak için mükülata 
uğramryoruz. 

Bu senenin dahili işleri ııoktai nazarmdan 
size ehemım.iyetle balısetrneğe değer bir mevzu· 
vardır, o da · Dersim meselesi dir. Dersirnde ıbir ·, 
ıslahat programnnız vardır, bu program yürü
mektedir. Yol, köprü, karakol ve mekteb inşası 

suretile. Geçen sene askeri harekat yapıldı . . Bu 
bütün teferrüa:tile herkesin malumudur. Bu se
ne de programa göre askeri harekatın geçen se
neye nazaran, burada bu sene da:ha fazla kuv
vetlerimiz toplanmıştır, bir kaç yerde de ufak 
tefek müsademeler olmuştur. Dersim için tat
bik etmekte olduğumuz programın icabı olarak 
bu meseleyi sureti katğiyede halletmek ve 
Dersim denilen işi sureti katğiyede tasfiye et
mek için alacağımız ibir tedbir daha . vardır. 
Yakmda ordumuz Dersim illavalisinde manevra
lar yapacaktır. Bu münasebetle ordu Dersim 
için vazife alacak ve umumi bir tarama hareke
tile, tedib kuvvetlerine müzahir olarak-tan, bu 
meseleyi kökünden söküb atacaktır (Bravo ses
leri, sürekli alkrşlar). 

Arkadaşlar, Dersiınliler ne istiyorlar f Der
sim li kurunu vüstai bir zihniyetli orada otu
ruh şekavet yapmak istiyor, mal çalacağrm, iliş

meycceksiniz, diyor, adam öldüreceğim, kanuni 
takibat yapmayacaksrmz diyor, silahla gezece
ğim, müsamaha edeceksiniz diyor, vatan! mükel
lefiyetlerimi ifa etmeyeceğim, imtiyazlı bir in
san olarak hepinizin muvacehesinde dolaşacağım 
diyor. Bilinmesi lazımgelen lbir hakikat vardır-

ki, Cümhuriyet böyle bir vatandaş 1amımıyor 
(Bra\'a sesleri, sürekli alkışlar). Cüınlıuriyet kül
f ette olduğu kadar nimette, nimette olduğu ka
dar külfette müsavi ve seyyan . muameleye tabi ... 
insanlardan mürekkebtir (Bravo sesleri, sürekli 
alkışlar) . 

Bu hakikat anlaşilineaya kadar kuvvetleri 
miz orada fi lcn bulunacaktır. Eğer ellerinde bu
l ııııa n s ila In teslim ederler v~ CümhJirİyctin emir
lerine iııkiyad ederlerse ikendileri için y~paca

ğımız şey, ml'ıılıabbetle göğsiimüzü açıb derağuş 

,etmektir. Bu yapılacaktır. .Dersimliler sesimi
zi işitmelidir. Bu kürsüden akseden her sadayı, 

·kendi menfaatlerine göre, mulı:akeme etmelidir
ler. Bizim sesimizde şefkat olduğu ilmdar kud
ret de vardır (Alkışlar). Bu ikisinden lbirisini 
inti.hab etmek kendilerine aiddir, bilmelidirler 
ki, şefkatimiz de ka.hrımrz ·da boldur. 

İBRAHİM DEMİRALAY (İsparta) - Bü
tün ıiünya bilmelidir. 

BAŞVEKİL CELAL BAYAR (Devam1a)
Eğer bu gün hararetle münakaşa ve kabul etti
ğimiz af kanununa ve af meselesine ben de te
mas edersem arkadaşlarnn çok görmezler, sa
nırım. 

Herkesin malumudur; derler ki , ıliinyada 

lıahtiya.r addolunllin· insanlar arzu vr emellerinin 
1a·ha•kıknk ettiğini görenleı·diı·. Yani idealinin 
vücnde geldiğini gıören insanlardır. 

Biz kuvayj milliye devrinde yaşamış çalış

mış olan insanlar, hayatımııda idealimizin ta
ba.kkukunu, tasavvur edemiyeceğimiz şekilde 

görmüş ve 'bu baJıtiyarlığr tatmış bulunuyoruz. 
(tBravo sesleri, alkışlar). Cümhuriyet herkc
sin kalbinde ve fikrinde granitleşmiştir, hiG hir 
şeyden pervası yokturr. Bir takım, vatanİ hj.r,. 
metlerden kaçmış bedbahtlara diyoruz ki , geli- · 
niz, görünüz, sizin istemediğiniz, yadırgadığınız 
veyahud ihanet ett~ğiniz rejim ne yapmıştır. 

Buna göğsümüzü kı~~bartarak iftiha.rla ilave ede
bileceğimiz diğer bir şey vardır: Eserimizi say
rederken onlara diyoruz, sizi affettik. İnkilabcı
lıırın yapmak kudretlerinin yanmda lbn da, bü
yük bir faziletleridir. Bu fazileti na~ir mec-

lisleı-; nadir inkilabcılar elde edebilmişl erdir. Biz 
emelimizde muvaffak oluyoruz. İdealimizin ta
lhak.h."Uk ettiğini görüyoruz, günahktlrları da af" 
fetrnek zevkine mazhar oluyoruz (Alkışlar). Bunu 
Şefimizin gölgesinde aneak B. M. M. idrak ede· 
bil miştir. (.Alkişlar). 



-··-·-A.t'lmdaı;lhrr; af meselesinin ifade cttiği diğer 
,bir mfma da;ha vai"drr. 0 da memleketimizde 
!f.iiılk wh8.etıniin ve Tejimhıin çelikleşmiş o'hna
<srilrr. 1Dnnu ·eihana ·göstermek ;isfiyoTuz. Affi
mmin ~bir •gayesi de lbudur. Y.dksa bir kaç ·bed-

' bahtı affetrniş veya etmemişiz bunun maddi hiç 
ll!iir kıym~ti yektur. Bir ·de tttkadaşlaT ;irlki'labı

'11m:m .:bu sa~hasmı mütıilea e8.eTken deThal Şu
-ilu <da iirave -etme'liyim 'ki, mem'lekct ve ·inkilab, 
·çoottMarından daima Fedakıtdık ve fazilot ·ara
.ımilkta. (devmn ~ektiı:. 1Rakiki inkil3,'bcı y,ap-
·ilğı ..dıizmİfflleri elinde :hıcymk yaparak ·onun 
üzeNnde ·dn.ı:nıM ;ve isfi~ar e1mıez. 1ıııtiyazcı 
:ue inhıisarcı rdeWidiır. Meıııleketin men.faatme 
.t;ııailhlk .00.-en ;}ıer fua~i lbiır hizmeti rifadan lriç 
ibh: ;zaanan 'Qekmmez. O yabıız gayesinin muvaf
if.a'kiye1ıi için l~r. ıMelnıeketin rnenıfa:atiıne gö
re mücadele reder., memleket ınıenıfaatiriin -is
tilzarn etti~ •.ŞE?Yi y!!jpmııktım y:ıılmaz. işte Türk 
inkilaibcılarr bu · zihniyette •ÇUlıffmakta ·devam 

'edeeektir. 

. !B:rnim 'Türk vahd~ti üzerinde uaima 'hassas 

dlduğumuzu ·söylersem ~aın:1ış <biT ıteT'akkiye uğ

•rııma:y:ııcıağma remiriim. 'K!emdlist re'jim \bütün 
eserlerile bu milletin kalbinde nasıl bir mev
-cudiyet ol3uğtmuı göStermiş ·ve bütün biT te
r.~i 8irnili olarak· hepimi?Jiıi Ttih1ma girnriiŞtir. 

~erestiş ediyor-uz, ·sevi~omz. İnsan peTestiş et
tiği her hangi bir şe..yin karşıtımda fflla -uymı

yauıtk diğer Jbir şe-y.i ıgöııdüğü zaman ·en iptidai 
bir lris ulafi.ak, •hiç ·tllma~sa kı6kamr. Bunu ~lbu 
suretle ifade :ettikten 'lJonra ı;ıu meseleyi 'lratır
latmltik iıJtiyormn. 1Biz 'Kemalimriin ka:rşısmda, 

hangi 1llelrllake1ıtien gelinre -gelSin, lllangi m·arrayi 
itrsd~ •ederse :etsin, ·ister ssğ, ister ·sol, ·ne -olursa 
·dhmn, 'h-er )ha~i ·;;yahımcı bir •cereyımı yatlFrga
~an i·Manl&T~Iz . ıB·Wim iiçin e&as olan '!Şey, 1(-erna
ıBıt ~öir. 'Türlk v.alh:detiôir, 'Türk milliyetçi
llğidir. (..Alkışlar). ·çıka'l'Ütğımz kamunlarla ·mev
zmıtımıza ila.ve fettiğimiz oytıni müeyyideler r{ljimi. 
kmıumağa :m:ııtuftur. · Hük"'ıimetin!z 'ibu mesel e üze
ıiniu çok .}uıssastıır ve ıhııssatıiyetini ·tfraiıma rnuha
fııza edec-ektir. Mernleketıte ımcy.dan vermemek is
temğimiq; :bir ilmsus variır. il3u ır.ejim şu mem
le1t{lt .için mamamen saadet bahşed-ebilir. 'Tebrik 
e~riz, :kendilerine mnrfuasxr ıd1mak ~artile takdir 
eilem. ' \Fakat o h.ududdan ·çilao •bizim ~hududumu
za, :1\:iizim milli IK.:ema:list rejimin hududlına gir
mek iStediği :za:man •çok ıbüıjmk ımuka:veemte uğrar 
ve kafasını taşa çarpar (Bravo .sesler.i, al~lar). 

Türk milletinin va1ıdeti. Tüı'k milletinin terakki 
'hususımdaki adınilarını ·aTızaya nğrataca:k 'bi:r 
lkudı-et ve kuvvetin mevcudiyetini tasaVVl:lr ede
ımiyoruz ve 'böyle bir bilde, 'bunun 'karşısına, 

1lk evve}a kanunlarımiZ hasım •olaraik çrkacak ve 
ondan sonra da ruhunda m'lciiAbcı ateşirii taşı
yan insanlaTın hücum ve savleti kar.şısında eri
j"~b gidecek'tir (Alkışlar). 

Al'kadaşlar, şimdi bu güniiıı esas mcse1es'ine 
•gcliyOTum, 'hepinizin heyecanla lbekle(Ii'ğiniz H<a
tay ·meselesi (Sürekli alkıŞlaT). Hatay, 'her şey
den ~vvcl, tekrar cdeTim :ki, Tür'ktiir (Allkış

lar) ve HataY. ekseTiyeti 'ile, ;kültütü ile Tüm 
dlarıık 'kalacaktır. ·(iBTavo -sesl~ri, ·alkrşlar). lifa
t ay, <lallla ım:mi "'DÜ<lafaa ve ıriilli 'lffiÜcaile'le esna
sında •bizimle j'anyana, oiiiUz omuza ·istik18:li. için 
mücaadle, ımücahooe etmiş mübarek ·bir -vt:ttan 
parçasıdır '( AU.:1şla:r, \br av o sesleri) . Eğer ·mllli 
ıriücad{jlede kahTırmamruk ;gÖstermiş lleT 'haıngi 

bir şehrimizle Hatayın yaptığı mücadeleyi mu
kaycse edersek, en hae~i'f manası He, yani hiç ol
rna-2lsa o kıı:hTaıman şehrimiile müsavi ·dlacı&: -ile
recede isti){idli uğrunda "feda,karhk etmiştir. (.A11-
1Nş1ar). 'Beyle bir haılkı 'b:ırakama:yız. !Bu TüT
kiye :Cümhuriyetinin, -ancak ya:pamayaca'ğr 1bİT 

iştir (Bra,vo 'sesleri, a1kı~lar). 
Biz hiç ıJcimsenin toprıi~larma gözfuriüzü ilik

mi~ değı1iz, 'hiç 'kimseaeıı. lbh' şey 'istemiyoruz. 
Ancak, milli ;ııfi;ı&nmzr 'istiyoruz. iBu 'Diiln IJnik
mımzi iistef:liğimiz -,;ımı:an ıbnnda ıt>-d'lerans -:hissesı 

olmadığım ,& -ila.ve etmekten ·çelrimriiyornz. 
FI'ılk g&Jetilir -ve "ieteriir. 'Biz ibaŞkıilarmm lhıtk

kma >riayet •eruyorm;·v.e "isteriz~. !baş'kıiları ·da bi
rim ihaKkıımıza. -ri:ayetkaır ·dlmm. 

!Fftttay 'meselllBirlin binay~ ·'Uir.ıtdığı ·müŞJtü. 

lftıt -ve .-orada -ce:reyan ooen teci 'lmdiseler "Jlltihte
lif ·vesile -ve wşekillerde '!Üze ~~ade edilmiŞtir. Bu 
'gün ·v.ııziyetin almğı 'Beyiİr ·şu "h1tldeair. 

Cemiyeti AJkv.amm 'Oraya ·seçime '"11ezaret iÇin 
gönderaiği 'heyet ~ekilmiştir. 'Bu 'heyet -haKimı. 

da Cerniyeti Aıkvama niüracaa:t 'etıriiştik. !ntiha
hat, ·daha -selametli ve •emniyetli 'Şartla-r -~inrre -ya

p1lmak ~~-in ltehir eailm1ş1ıir. Hatay için "mevcud :ga
ranti ·mua.beaesinde deıı)İş eaHen ·aslreTi -teşriki 
m'CSaiye dair müzakereler devam 'etmemte(lir. 
Bu ·gün <:ôk aTzu ·efterdim ~i, 11ize 'bu ~le 
ha\~mda müsbet · bir -şey söyliyeb'ileyim. Şim
dilik 'f!ÖY,leye'b1leceğim 'ŞUdur iki, tilöığrmız malü
ma.ta :göl'e 'bu 'llliiz&kere çök ilei'l{lmiŞtir. -mz me
se1eyi, dostane :ibir 'Şelcilôe 1ı:allelmek J)l'enSibin-
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den iLham alarak, Antakyadaki Jıeyetiımize so.ı 

talimatı vermiş bulunuyoruz. Diğer taraf da ay
ni ilham ve ayni prensi:ble hareket ett ikleri tak
dirde bu davanın, yani askeri müzakerenin, i~i 

bir surette bi.teceğini ümid etmek ~aizdir. Hatay 
davamızın mesud bir tarzda halledilmesi ve 
Fransızlada Çok çetin bir imtihan geçirmekte 
olan dostluğumuzun mahfuz kalması için, ki, bu
nu .i!ıer taraf da istemektedir. Askeri müzakere
nin evvel emirde itilaf ile neticelenmesini zar.uri 
addetmekteyiz (Bravo sesleri, 'Alkışlar). 

Ondan sonra feshedilen rmuahedelerin yeri
ne yenilerinin ikamesi ve Hatayda diğer muamc
latm ikınali ve cenub hududumuzda iyi komşu
luğun idamesi tevali edecektfr. Eğer davamızı 

dostane bir şekilde halletmek imkanını bulursak 
he:rkesten evvel biz sevineceğiz. Şurası muhak
l<aktır ki, bu milli dava ancak, Hatayı Türk ek
seriyeti içerisinde bir HükUmet kurmuş ve Türk 
kültürü ilc idare olunur bir halile görmekle hal
lolunabilir (Bravo sesleri, alkışlar). Bu gün da
v~, henüz size bu dediğim hal tarzına filiyatta 
isal edilmiş olarak ifade olunabilecek bir vaziyette 
değilllir. Fakat ·bundan evveJki vehameti muhafa
za ettiğini söylersem haksızlık yapmış olurum. 
Dlliha mülayim, daha samimi diyeceğim, hava 
esmeğe başlamıştır ve bu hava öyle esmektc 
devam edel'Se orada, beklediğimiz dostluk esas-

ları dahilinde, bir neticeye varmak mümkün 
görünmektedir. 

Büyük Meclisin tatili dolayısile, a:rkadaşlar 

sizden, bu iş için, katği salahiyet istiyorum. 
Bu salahiyetle, icab ederse, mevcud veya mün
fesih bazı ahkanu alıdiyenin terndidini yapaca
ğımız gibi lüzumu halinde milli davamızı müda
faa için ica:b eden tedbirlerin ittibazı hususuooa 
da imkan elde etmiş bulunacağız (Hay hay -ses
leri, aHuşlar). Her şeyde kuvvetimiz sizin iti
madınızdır. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) - Yerden göğe ka
dar. 

BAŞVEKİL CELAL UY::AR (Devamla) -
Bize tevdi ettiğiniz davalarm milli menfaate uy
gun .şekilde başarılması jçin azmimizi yeter gö
ruyoruz. Sizin teveccüh ve muhabbetinize layik 
olma'k bizim! için en arzu edilen bir k~yfiyettir. 
Eğer bizi mem'leketin umumi hayatmda ve tah
sisen Hat~~:y ıdavasmda ·sizin aır.zularlimzı yerine 
getireceğimizi görüyorsanız r~ylerinizi lehimize 
olarak verıneği.... (Sürekli alkışlar ) esirgeme
menizi rica ederim (Şiddetli ve sürekli alkışlar) . 

lBR.:A.HıllM 'DEMİR~I.AY ·(Isparta.) - Biz 
Celal Bayar Hükumetine her hususta it1mad et
mekte hiç tereddüd etmemıekteyiz. Fakat avde
tiınizde Hatay işinin müsbet şekilde hallediLme
sini görıneıkle bahtiyar olacağız. 



H.- Say1n üyeler işleri 

1 - Sayın üyelerin intihab daireleri sırasına göre isimleri, muhtasar tercümei 
halleri, mensub olduklan fırka ve encümenler ile bazı kanunlara verdikleri 

reyleri gösterir cetvel 

· !şaretler 

Y<ık demektir. 

K Ka:bul » 

R Red » 

Ml Müstenkif » 

+ Reye iştirak edilmemiş olduğunu .gösterir. 

İ İstanbul Meclislerinde de azalık edilmiş olduğuna işarettir. 

Bir hanenin yazrsız ve işaretsiz yani boş bırakılmr~ olması, o haneye alu malttınal eklc cui
lemediğini gösterir, 
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1 ntihnbrlnıı :Jrl'm:n b Plıluirn Ne vakitten he- ıg~q hiiıı:C' ka- ı ı ::ı d.rğı Y(' k n~ ~o- <'YY d son memuri- l\Icnsub olılu~u IIükfımcte iti- Hii.kfunete iti-~..ı:: 

İntihub rlairesi Ismi Doğılıığıı ~-t'r ıl;ı(J ·- 'I' ahsili Dildiğ-i ılillrr 1 htisn;;ı l~seı·leri 11 nı i rütbelcri rnğu bnlnndnğu yet nırslck ve meşguliycti fn·kn. cııcümcn ı i ıııchııs olduğu m ad ma d 1 o ~ veya. n unu 
.. - Kauun 3405 Karar 1015 Karar 1060 -

"lfynıı Karn/ı isar Ali Çl'tinkaya Afyon Karahisar 1878 Hnrbiye Fransızca, tngi- ,\skrrlik - - Evli, 1 çocuk Aynlık nnntnkası J...-uın:ındaru. C. H. F. - 1., I- V + K + 
lizce 

ı -- - - ·- . 

Berç Türker t~anbul 1870 Galatasaray ve Ermenice, Rumca, 
TinnknC'ılık, i klT- - - Evli, 1 çocuk Osınanlr Jnınknsı mütt>kaid mü- l\tüstakil tktrsad y· K I K Fransızca, İngiliz-

Hobrl'f Kolej ce, Almanca, ltal- sn d ve mal iye dürü. 
ı yanca, lspanyolca. - -- ---

·1 

Cemal Akçm Afyon Karahisar 1889 TiukuJr (3 neü - Ziı-nrıt ve t ira- - - Evli Afyon Karahisar Blrktrik mü- C. II. F. Na.f.ta IY, V K K K 
! sınıfa kadar) rrt cs.c;esesi müdürü. 
1 

- -.-- - -- -
·ı Haydar Çerçel Afyon Karahisar 1891 Mülkiye Framnzca, 1 ktı~nrl ve ter- - Evli, 2 çocuk Erzurum maarif emini . C. H. F. Maarif TII-V K K K ı -

Arabca b iye i 
1 

- - -- --- -·-
İzzet Akosman Afyon Karahisar 1897 Yüksek ticaret Franc;ızca, Al- Ticmet - - Evli, 3 çoenk Tüccar. C. IT. F. 1 İktısad III-V K K K 

ı __ man en 

----
·ı ı --

İzzet illvi Ayk:urd Eskişehir 1880 H mmsi Frnnsızra Muharrirlik ve - - Evli, 3 çocuk 1f na rif vekil.leti Kalemi mahsus C. H. F. Maarif II-V K K K 
muallirnlik müdürü. 

ı -· ··- . 

Mebrure Gönenç İstanbul 1900 Amerikan Ko- Fransızca. tngi- - - - Evli, 2 çocuJr Mersin belediye üyesi. C. H. F. Na.:fıa V K K K 
leji lizce 

-

1 

-· 
,ıma.~ya Esa.d Uras Amasya 1882 Mülkiye Fran.srzra, İngi- !du re - - Evli, 2 çocuk Rize mutasarrrfı. C. H. F. Dahiliye II-V K K K 

lizce, Ermenice . 
.ı -- -

İsmail Hakkı Mumcu Amasya 1879 Mülkiye - İdare - - Evli, 2 çocuk Amasya valisi. C. H. F. Arzuhal I, II - V K K K 

Nafiz Aktm Amasya 1879 Rüştiye - Bclcdiyecilik - - Evli, 4 Ç<>CUk Amasya belediye reisi. C. H. F. G. ve İnhisarlar II-V 
.ı 

K K K 

----
.. :lnknra Ahmed Ulua Giresun 1897 Orta - Sanayi, makine- - - Evli, 3 çocuk IIakiınlyeti Milliye gazetesinde C. H. F . İktısad V K K K 

cil ik usta başı. ı 

A.ka Gündüz Selanik 1884 Krsmen Harbiye Fransızca ?ıfnharrirlik ve 
60 dan artıle 

1 çocuk Muharrir. C. H. F. Maarif ed e bi eseri - IV- V K K K 

l halkçılık 
vardır. ' -- --

.ı 

Dr. Tapt.M İstanlml 
1871 

Tıb 
Fransız ra, Al-

Doktor 
40 tan :fazla 

Evli, 3 çocuk Etfal hastanesi Müstakil S. t. M. man ca, t ngiliz- - şef dö servisi. V K + + tıbbi eseri 
ce, Rumca vardır. 

ı 
Eşref Demirel Akşehir 1883 İdadi Almanca 

Ranayi, mn ki ne, 
Evli tmalatı harbiye Fişek fabrikn- C. H. F. Na.fıa 

1 
alil.tr hnı•biye ve - - IV-\ K K K 

mühimmat smda ustabaşr. 
- --- -
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lntilıab dairesi lsmi Doğduğu yeı· o .... Tahsili Bildigı uillL'r lhtisasr Eserleri !Imi rü tbderi cuğu hnlıınduğu :vet veya meslek ve meşguliyeti fırlm en cü men .·ı mebns olduğu nnnn m ad ma d 
~ n I anun 3405 Karar 1015 Karar 1060 . 

1 

1lnkam Falili Rr:fla Atay İstanbul 1893 Edebiyat fakül- Fransrzca, Al- 'Aiatıbuat Bir ~ok eser - Dnl, 1 çocuk Gazetecilik. C. H. F. Harici ye II-V + K K 

tesi m.a.nca sahibidir. 
' 

~ 
Hatr Çrrpan Kazan köyü 1890 IIusus1 - Çiftçilik - - Evli, 6 çocuk Kazan köyü mnhtnrı. c. H. J;~. Ziraat V K K K 

ı 

1 

1 

Kemal Atatürk Selanik 1881 Erkani harbiye Fransızca Reisicümlıur Nutuk - Dul Heyeti temsiliye başkanı. C. H. F. - 1., I -V + -t-' (+' 

. 
-

Muammer Eriş Bursa 1897 Üniversite Ri- Fransızca, !n- Baııkacrlrk - - Evli, 4 çocuk lş hankasr umum müdürü. C. H. F. - V + - K 

yaziye şu besi gilizce 
~ 1 

Miimtaı Okmen Ankara 1895 Hukuk Fransızca Hukuk işlerinde - - Evli, 2 çocuk Avukat. C. H. F. Adli ye V K K K 

-
ı Müşfik Ayaşlı Ayaş 1878 Kısmen idadi - Çift~ilik - - Evli, 3 çocuk Çiftçilik. C. II. F. Ziraat V K K K 

-
. 

Rüat Ara.z Ankara 1878 Rüştiye - Bankacılık ve - - Evli, 8 çocuk Ankara Zirant hankası müdürü. C. H. F. M. H. Tetkiki III- V K K K 

he.sab işleri 

1 Şakir Kınacı Ankara 1375 Rüştiyı' - Ticaret - - Evli , 6 çocuk Ankara ticaret oclası reisi. C. H. F. ~L II. Tetkiki I- V K K K 
1 

1 -------- -- ı 

Yahya Galib Kargı !stanbul 18'74 Orta Farsca, Arabca. Maliye - - Evli, 2 çocuk Ankara valisi. C. H. F. Biitçe I- V + r+ı :+ 1 
ı 

- -
Tabiye ve sevkul-

f'.ı~~ .... s. 

.-tn talya Celal M:engilibörü Res mo 1876 Erkani harbiye Fransızca, Al- Askerlik ve Tia- ceyş, Suriye aşi- - 2 çocuk Raleb başlwnsolosıı. C. B. F. 1Ji11t :Müdafaa V K K K 

man ca ri ci ye retleri, Nasturi-
ler. --

Dr. Cemal Tunca !stanbul 1885 Trbbiye Fransızca Operatör - - Evli, 4 çocuk Tababet. C. E. F. Hnriciye ID-V K K K 

. . - - -

Nurnan Aksoy tb radı 1890 Hukuk - - - - Evli, 5 çocuk Avukat. C. H. F. Adiiye IV. V K K K 

Rasih Kaplan Akseki 1883 Camiülezher Arabca İçtimaiyat ve - - Evli, 3 çocuk Antalya meclisi umumi azasr C. H. F. Dahiliye I- V K + K ı 
1 ıhukuk 
1 

. - -
ı 

Tayfur Sökım.en Gazi Aateb 1892 Lise - Ziraat ve tica- - - Evli, 5 çocuk Antakya ve İskenderon havalisi MüstakH Arzuhal V + K K 

ı ret birliği ba.şkam. ( 
~ - - - --
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Bildiği eliller . hıtisası E~crkri tlnu rütbeleri cuğu bulunduğu veya mcskk ve mc .. guliyct i fırka ri ml"hucı olduğu Doğduğu yer ::> .... Tahsil i Y<'t cnriinıcn nun n m ad m ad .-. =ı - ...... Kıınun 3405 Karar 1015 Karar 1060 

Antaly11 Tevf!k Arıcan Pirzren 1883 Hukuk - Hukuk - - Be kar Adiiye müsteşarı. C. II. F. Adli ye V K K K 
-___ , __ 

-- - -
'..r'ürklln Ors Üsküdnr 1900 Üniversite felse- Fransızca f<'elsefe, içtimai- - - Be kar Munlliınlik. C. H . F. :M:aarii V K K K 

fe şubesi yat ve maarif 
• - -

' 

Ay dm Adnan Menderes Aydın 1899 Hukuk İngilizce Çift~ ilik - - Evli, 1 çocuk Aydın C. n. F. Vilayet heyeti C. n . F. Maliye IV- V K K K ' 

idare reisi. 
o 

ı --- ------·----
Dr. Ruhisi Alataş Beyşehir 1882 Tıb Fransızca Da hill - Evli, 2 çocuk Mütekaid miralay, serbest he- C. II. l i'. ı V 

. 
K K - - K 

kim. 

- --
Dr. Mazhar Germen Ay dm ı887 Tıb li'ransrzca Tababet 

' - Evli, 3 çocuk Dolct orluk ve çif tçilik C. H. F. G. ve İnhisarlar I- V K K K 

-------
Nazmi Topcoğlu Aydın 1888 Mülkiye Fransızca Ticaret ve iktı- - - Evli Ticaret ve Aydın Zirai satış ko- C. II. F . İktısad V K K + 

sad operatifleri idare meclisi reisi. 

- --- - ----
___ .. __ .. 

. 
Nuri Göktepe Akseki 1889 ' Hınik ziraat - Ziraat ve hay- - - Evli, 5 çocuk Umurru meclis üyesi. C. H. F. G. ve Lıhisarlnrı V K K K 

mektebi vancılık 

-- ----- -- --
ll 

- ~ 

Tahsin San Katerin 1865 Rüştiye Rum ca İdare - - Evli, ı çocuk Ziraat. C. H. F. Teşkilalt ~s as iye I- V + + .+ ' 

--- ---

ll 
Baltkcsir C~mal E ener İstanbul 1876 Harbiye Almanca Askerlik 2 matbu eseri - Evli, ı çocuk Mütekaid tuğbay. C. II. F. Uilli Müuafaa V 

ı 
K K K 

vardır. . --- ' Laboratuar ve Lil.homluar ve 
Dr. Hasan Vasrf So m- İstınıbul 1889 Tıb Pı·ıtıısrzcn, Al- dahili hastalık- kılıniğe aid 13 Profesör Evli, 3 çocuk Diş tababeti mcktebi umumi C. H. F. S. ! .:\[uavenet V K K K 
yürek ma nca emraz ve stomatoloji profesörü. 

. 
lar :M:ütebassısr. eser. ı - -- - - - . 

Enver Adakan Oiritl 1896 Almanya Yük- .Almanca Makine ve elek- - - Evli, 2 çocuk Edremit elektrik müdürü. C. H. F. Bütçe IV, V K K K 
sek mühendis trik mühendisi. 

mektebi ı 

- --------
General Kazım Ozalp Köprülü 1880 Erkllni harbiye Fransızca A kerlik - - Evli, 4 çocuk Kolordu kumandanı. C. H. F. - I- V + K K f 

' 

-
Hacim Çarıklı Uşak ı881 Mülkiye Fransızca !cl are - - Evli, 4 çocuk Hüdavendigur valisi. C. H . F. :Milli Müdafna !, I- V K K K 

Hayrettin Karan Balıkesir 1890 !U adi - Gazetecilik Matbu eserleri - Evli, 2 çocuk Balıkesirde çıkan gündelik (Türk c. n. v. Arzuhal Ill- V K K dili) sahib ve başmuharriri, Ba- K 
vardır. 

- ·~-

, __ ._, lıke ir belediye reisi. 
- -·~--~--~ 
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Kanun 3405 Karar 1015 Karar L060 
-

llrılıkr.siı- İsmail IIakkı Uzunçar- !stanbul 1888 Edebiyat fakül- Fransızca, Milli tarih 1\-fatlıu eserleri - Ev li, 2 çocuk l aariiçi. . H. F. :'\Ir. arif ID-V K K K 
şılı tes i Arabca, Far en vardır. 

- ·· 
)femed Emir B ür haniye 18 o Hususi - Ziraat vr tica- - - Evli, 6 çocuk Zeytincilik vo salıunculuk C. II. F. lif. H. Tetkikı II-V K K K ret -

u 

• .. 
Evli, 4 çocuk Orge Evren Smdrrgı 1888 Hukuk - Hukukçu - - Avukatlık. C. II. F. A<lliye li, lV, V K K K 

-

O man Niyazi Burcu 
. 

Gönen 1875 Hukuk Adiiye - Evli, 5 çocuk İzmir istinaf nıüddeiu.munıiliği C. H. F. Adli ye II-V - - K K K l! 
li başmuavini. 
ı 

Rahmi Selçuk Susurluk 1901 Lise (Yediye - Çiftçilik - - Evli, 4 çocuk Belediye azası. C. H. F. Ziraat V K K K ı kadar) 
1 

ı 

ı abiha Gökçül Bergama 1900 DarülmuallL - Edebiyat - - Bakar İzmir Kız muallim mektebi mü- C. H.F. G. ve lnhisarlar V K K K ı matr aliye . 
dürü ve edebiyat muallimi . 

. 
ı 

Bayazıd Dr. Hüsamettin Kural tb radı 1879 Tıbbiye Fransızca ve Tabnbet 
Verem teşhis ve 

Profesör Evli, 3 çocuk ıbhat ve içtimat muavenet ve_ C. H.~'- S. !. Muavenet V 
,, 

tedavisi, Em razı + - .+. Almanca 
intaniye V. kaleti müsteşarı. 

-
Halid Bayrak lzmir 1892 Jlarbiye - Askerlik - - Evli, 2 çocuk Ticaret. C. H. F.· - ID-V K K K 

İhsan Tav Reşadiye 1874 Hukuk - Hukukçu - - Dul, 3 çocuk Avukatlık, belediye azalığr. . C. H. F. Maliye ID-V K K K 
ı .. 
: 

Profesör Bek1l.r 
: 

Bilecik Dr. Gl. Besi m Om er !stanbul ] 62 Tıbbi ye Fransızca, - Bir çok - . H. F. Kütüpane V K K . K ı A.ka1.m Rum ca 

İbrahim Çolak Bursa 1881 Harbiye Fransızca <\skerlik ve sı- - - Dul, 1 çocuk 3 ucü siivari frrka ı komutanı. C. H. F. llilli Müdafaa II-V + K K ı nai ticaret . 
l ı 

Salih Bozok Selanik 1881 Harbiye Fransızca Askerlik ve jan- - - Evli, 4 çocuk Riyaseti cümlıur seryaveri. C. H. F. 1\lilü l\1üdafaa II-V + K K 
d arına 

ı 
-· ı 

N iş 1887 Harbiye Fransızca, Bul- Askerlik ve dip . - Evli, 6 çocuk Asker. C. H.F. Hariciye ı 
Bolu. Cevad Abbas Gürer - I- V + K + garca lomasi. 

1 ,, 
1 

Dr. Emin Cemal Suda H anya 1877 Tıbbi ye Fransızca, Tabıılı t - - Evli, 2 çocuk Bolu belediye tabibi (Binbaşı- c. n:. 1•'. lu. ve İnlıisarlar IT-V K K K 

ı'l Rum ca lıktan müstafi). 
,l 

·-= 
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!smi Doğduğu yer 
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Tahsili Bildiği diller !htisa.sı gserlcri !lmi rütbclcri cuğu bulunduğu yet nya meslek ve ~uliyeti fırka en cü men r; mebus olduğu nun u ma d ma d o ..... 
çı ~ - Kanun 3405 Karar 1015 Karar 1060 

-
Bnlu Hasan Cemi! Çambel !stanbul 1879 Erkani harbiye Almanca, Fran- A.c;kerlik ve mnt- Basılmış eserlerı - Evli, 4 çocuk J,sker. C. II. F~ Hariciye ın, v K K + ı 

srzca, !ngilizce lma t Ye tarih varcln-. 

--

li !smail Hakla Uzmay Ş um nu 1881 Halkalı ziraat Fransızca, Rnl- 01'1nnncrhk - - "Evli, 4 çocuk İzmir orman müdürü. C. H. F. Ziraat IV- V K K K 
garca 

--
Mltat Dağdemir Giricl 1884 Halkah ziraat Fransızca, Ornınncılık - Fahri müdE>r- Evli İltt.Lc:ıan vekaleti heyeti tefti- C. H. F. Zira.1t IV- V K K K 

Rum ca ris şiye reic;i ve başmüfettiş. 
---

Şükrü Gülez Bolu 1870 Rüştiye - 'l'icaret, ormall- - - Dnl, 4 çocuk Bolu malıkeme başkatibi. C. H. F. Ziraat I- V K K K . 
crlrk ı 

----
Bıırdtır Halid Onaran İzmir 1881 lnadi ve hmms1 Fransızca, !da rı' Evli, 3 çocuk tzrnir vali muavini. C. H . F. ı Dahiliye III- V K K K - -

Ara b ca 

-- --- ·1 Dil, tarih, ci! e- Eclehiyat ve di-
İbrahim Necmi Dilmen Selanik 1889 Hukuk Franstzca hiya.L, bulcuk ve le aid eserleri 

Üniversitede Evli, 3 ~ocuk l\faaı·if vekaleti umumi müfet- C. H. F. Diva.m M. V K K K 1 
gazetecilik vardır. 

muallim tişi. 

- · -··· --
Mustafa Şeref Özkan Burdur 1884 ITukuk ve Paris Fransızca Hukuk ve i1<tı- - Profesör Bekar Lozan konff>ransmda müşa.vir. C. H. F. Bütçe İ, I- V K K K 

Hukuk fakültesi sad 

ı-
----

Bursa .Asal Doras Bursa 1883 Hukuk Fransızca Ai!liye ve idar.: - - B ek ar Ankara istinaf mahkemesi reisi. C. H. F . TeşkiUl.tı esasiye !, n- v K K K 

1 j - -- -· --
Atıf A.k.güç Mudanya 1900 İstnn bul ve Ro- Fransızca, İtal. Hukuk 

Tienüz basılma_ Evli, 1 çocuk Adiiye müfettişi. C. H. F. Adli ye K K K 1 

- V 
ma Hukuk fa- ınrş eserleri var-

ı külteleri 
yan ca 

dır. 

1 1 
. 

Dr. Galib Kahraman Korkudeli 1893 Tıb Fransızca İç ve zührevi - - Evli, 3 çocuk C. H. P. Antalya idare heyeti C. H. F. Maliye IV, V K K K 
hastalıklar reisi. 1 

---· 
Dr. Refik Güran İstanbul 1873 Tr b Fransızca 

Hıfzıssıhha, beşe- Avrupada neş-
Müderris Evli, 6 çocuk 

!stanbul hıfZJssrhha müessesesi 
C. H. F. S. 1. ~1navenet III- V K K K ri ve hayvam bak- rediimiş cserlo- müdürü ve Trb fakültesi bakte-teriyoloji ve sari 

- hastalıklar ri vaı<dır. riyoloji müderrisi. 
--

Dr. Sadi Konuk ls tan b ni 1894 Tr b Fransızca 
Operatör ve do- Evli, 2 çocuk C. ll. P. Vilayet başkanı. C. H.F. S. !. Muaveuet V K K K 
ğum ve kadın - -
hastalıkları 

-·- -
Fatin Güvendiren Kıbrıs 1873 Mülkiye Fraruırzca, İdare - - Ev li, 7 çocuk Şfuayi devlet azasr. C.H.F. Dahiliye IV, V K K K 

Arabca, Rumca ', 

,. 
1 ": 

. Mustafa Fehmi Ger- aracabey 1869 Medrese Ara b ca, Ulftmu şarkiye - - Evli, 8 çocuk Karacabey müftüsü. C.H.F. Arzuhal II. V K K K 
çeker Farsca ' J 
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İntihnb da i resi tmıi Doğduğu yer o ;... Talısili Bildiği diller lhtisası E~erlcri llnıl rütbclcri euğu bulunduğu yct veya meslek ve mcşguliyeti frrkn. encüıncn ri mebus olduğu n unu ma d ma<l çı <:1 .... 
Kanun 3405 Karar 1015 Karar l060 . 

Bıır.wı Refet Canıtez Bursa 1880 Mülkiye Fransızca İdare - - Evli, 2 çocuk Adana valisi. C. II. F. - ı. n- v K K K 

-
Sadettin Ferid Talay Trnblusgarb 1879 Hukuk - Avukatlık - - Be kar İstanbul umumi meclisi üyesi. C. H. F. Aflliye V K K K 

~ 

'• ekibe lnsel İstanbul 1886 Orta Alman ra Çiftçilik - - Dul, 1 çoeuk Çiftçi lik. C. H. F. Ziraat V K K K 

- ı 
Çnnnkkalr Ahmed Cevad Emre Girid 1878 Tiarhi,ve (İkinci 

Fransızca, lngi-
Dil i~l f"rinrle 

Edebiyat ve li- Evli, 4 çocuk Dil cncümeni azasr ve Muhit O. H. F. Divnnr M. V + K - K 
sınıfa kadar) 

lizce, Rusca, sana aicl ('Serler 
nıecmuasmm sahib ve naşiri. 

Rum ca sahibidir. 
- · - ---

Dr. Mustafa Bengisn Ödemiş 1880 'J'rhbiye Pransrzca. !tal- Göz ve harici - - Evli, 6 çocuk Ödemiş belediye başkanı. C. H. F. İktısad I, V K K JC -
yan ca hastalıklar 

---- -
Hilmi Ergeneli Uzunköprü 1887 ~fülkiyc Fransızca, 1tal- İdare - Evli, 4 çocuk Birinci umumi müfettiş. • C. H. F. Dahiliye V K • K K i -

l ı yan ca 

-. Şükrü Yaşm İnegöl 1882 Mülkiye Fransızca tdare - Evli, 3 çocuk Marelin nıfu.tnl<il mutasarrı:fr. · C. H.lı1• Dahiliye rr_v - - K K K 

- -
-

Ziya Gcvher Etili İstanbul 1892 Hukuk Fransızca, lngi- Mathuat, ticaret f ccleniyeti ka- - Evli, 2 çocuk Gazetecilik ve ticaret. C. H. F . - ID-V K K K 
lizce ve ınaliye dimenin zevali 

-- -

l! 
{'an kın Fazrl Nazmi Orkün Kaııdiya 1875 Edebiyat ve hu- Arabca, Farsca, Hukuk ve dil, Yunan ve Llltin Hukuk dokto- Evli Ankara Dil, tarih ve coğrafya C. H. F. S. t. M:uavenet V K K K 

Eski ve yeni Yu- maarif ve tarih mitolojisi, Kadim 
. 

li 
kuk nanca, Ll\tince, 

1 Yunan ve Roma ru ve profesör fakülte inde ('Ski Yunanca ve 
Fransızca, ltal- tarihleri, LAtin di- Latince profesörü. 

ll 
yanca, İngilizce li grameri, Yunan 

ı 
dili grameri ve il-

ll 
mt makaleler 

l [atice Özgen er Selanik 1865 Riiştiy ve hu_ Rum. ca Maarif - Dul, 4 çocuk Darüleytam müdürlüğünden C. H. F. . L • fnııYenet V K K K ı -
sus! IIı.Ütekaid . . - -ı 

Mustafa Abdülhalik Yanya 1881 Mülkiye Fransızca, İngi- Mali, idari - - Evliı 2 çocuk İzmir valisi. C. H. F. - II-V K K K 
Ren da lizce, Rumca 

-
Ziya Esen Çankırı 1878 Orta - Adliye - - Evli, 3 çocuk Meclisi umumii viliiyet azası. C. H. F. M. H . Telkiki I- V K K IC __ .__ __ 

Çoruh Akif Aleyüz Trabzon 1882 O ı· ta - Ticaret, beledi- - Evli, 1 çocuk Sinob belediye reisi. C.H.F. Arzuhal III· V K K K 
yecilik ve ma- -

liYe ' 
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Kanun 3405 Karar 1015 Karar 1060 
1 

Çoruh Ali Zrrh Rize 1888 Hukuk 
1 

- Hukuk, ticaret - - Evli, 2 çocuk Ticaret, C. H. F. - II-V K K K 

l . 
Asrın Us Gürdes 1884 Mülkiye Fransızca 

Gazetecilik, ik-
Muhtelif eserle. Evli, 1 çocuk Gazetecilik. C. H. F. J\Iilll Müdafaa ID-V K K K 

trsad, maliye ve -
maarif 

ri vardrr. 

ı-
Atıf Tüzün Ar ha vi 1885 Mülkiye Fransızca İclare, maarif Evli, 4 çocuk Şurayi devlet Mülkiye ve Ma- C. H. F. Dahiliye I, ID- V K K K 

j_ 

- -
arif dairesi reisi. 

Fuad Bulca Yenişehir 1881 Harbiye - Askerlik - - Ev li, 2 çocuk ll nci frrkc. kumandanı, mira- C. H. F. 'I' eşkilatı esasiye II-V + ~ K ·ı 

ı 
lay. . ı 

ı 

Hasan Cavid Ho pa 1878 Orta - Ticaret - - Evli, 7 çocuk Ticaret. C. H. F. tktrsad II-V + K + 1 

-
İhsanKurtıkan Trabzon 1881 Harbiye - Askerl ik - - Evli, 1 çocuk Liman şirketi memuru. C. H. F. Arzuhal V K K K 1 

llyas Sami Muş Muş 1879 Medrese 
Farsea, Kürrlce, 

Şark ilimleri Evli, 2 çocuk Edebiyatı aı-abiye müderrisi. C. H. F. Maliye !, I :III, V K K K 
Arabca, Ermeni- - -
ce, biraz İngilizce . 

Çorıı.tn Ali Rıza Özenç Krrşehir 1882 Baytar ve hu- Fransızca Baytar - - Evli, 3 çocuk Türk tayyanı ceıniyeti müfet- C. H. F. Ziraat V + K K 
kuk tişi. 

---.. 
Dr. Mustafa Cantekin Çorum 1878 Txbbiye Fransızca Doktor - ..._ Evli, 4 çocuk Afyon Korabjsıır asker} hasta- C. H. F. S. t. Muavenet I- V K K K 

. nesi sertabibi. 

- -
Eyub Sabri .A.kgöl Manastır 1876 Harbiye Fransızca · Askerlik - - Evli, 2 çocuk Zlraat. C. H. F . Bütçe I - V K K K 

1 

--
İsmail Kemal Alpsar İskili b 1874 Mülkiye Fransızca İdare, zir aat - - Evli, 2 çocuk Valilik. C. H. F. Dahiliye II-V K K K 

. _1 -- -
İsmet Eker Çorum 1877 Rüştiye ve med- Farsca Maliye Evli, 3 çocuk Elvkaf müdürlüğü. C. H. F. a. ve İnhisarlar I - V K K + 1 - -

res e ı ---
l\fünir Çağıl lskilib 1874 Hukuk - Hukuk - Evli 4 çocuk Ev kaf nezareti müsteşarı ve C. H. F. Adli ye t, II- V K -+~ K 

ı -
avukatlık. ! 

• . - - -
i Nabi Rıza Yddırım Çorum 1888 İlk - Ziraat - - Evli 4 çocuk Çjftçilik. C. H. F. Divaru M. IV - V K K K 

. 1 
- - - ,==.d 
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Kanun 3405 Karar 1015 Karar 1060 

Denizli Dr. Harndi Berkman Denizli 1892 Tr b Fransızca Birinci smtt dok- - - Evli, 2 çocuk Memleket hastanesi başdoktoru C. H. F. S. !. Muavenet V K K K 1 

ı ı . tor, operatör ve operatörü. 
,j 

l !- -· - -· ı 

Dr. K8.znn Sa.ma.nlı Denizli 1891 Tıb Iı'ransrzca Doktorluk - -
ı 

Evli Denizli Hükumet tabibi. C. H. F. G. ve İnhisarlar II-V K K K 
'i 

ı-

Montplier Ziraat . 
ı Mathuatta mün-Emin Aslan Tokad Sarayköy 1893 mektebi lllisi ve Fransızca Ziraat, bağcılık - Evli, 3 çocuk Denizli ziraat mühendisi. C. H. F. Ziraat ill-V K + K 
ı ı Ankara Hukuk ve hukuk teşir makaleleri 

ı_- fakültesinden dip-
vardır. 

1 

lo malı __ ---· - -
ı General Şefik: Türsan İstanbul 1881 Erkani harbiye Almanca, Fran- 1 Askerlik - - Evli, 3 çocuk Mi lll !.füdafaıı vekaleti müste- C. H . F. ı Arzuhal V K + K 

şarı. 
. s ız ca 

ı-
. 

-
Haydar Rüştü Öktem Gümüşane 1890 H u kul{ - Matbuat - - Evli, 3 çocuk İzmirde Atıadolu gazetesi sa- C. H. F. Divaru M. II-V K K K 

hi b ve başmuhamri. 
·- ·-

M a.zhar Mü.fid Ka.nsu Denizli 1874 Mülki yP Fransızca İdare ve mali- - - Evli, 3 çocuk Bitlis valisi. C. H. F. M. H. Tetkikı I · V K K K 
ye 

ı 
~ -------

Necib Ali Küçüka Denizli 1892 Hukult Fransızca Hukuk l'" n nın hukuku - Evli, 2 çocuk Eşme kazasl müddeiumumisi. C. H . F. .Ad liye II-V .+ K K 

1 

Çocuk hukuku . ------
Yusuf Başkaya Honaz, Yelovası 1879 Hukuktan ehli- - Ziraat, Adiiye -

yetnameli 
- Evli, 6 çocuk Ziraat, ticaret. C. H. F. Ziraat I- V K K K 

- -
Diynrbakır Dr. İbrahim Tali On- liıtanbul 1875 Tr b Fransızca, !ngi- Uoktorluk, ida- - - Dul, 2 çocuk 

ı 
Umumi müfettiş. C. H. F. Hariciy II, ill, V 

ı 
K K K ' 

gören lizce re 
- ·- ~- --- ı 

General Kiazım Sevük" İstanbul 1876 Harbiye Fransızca, Al- Askerlik - - Evli, 3 çocuk 8 nci fn·kn Immandanı C. H. F. ·:rı-fiili :Müdafaa ID-V K K K 

ll 
'tekin m anca 

-
Hnriye Öniz İstanbul 1887 Londra üniver- İngilizce Maarif ve pe- Köprü altı ço- - Dul, 1 çocuk Muallim. C. H. F. Maliye V K K K 

; 

sitesi dagoji cukları . .. 
Rüştü Bekit Köstence 1882 Evkaf mektehi Ara b ca Ev k af - - Be kar Evkaf uınum müdürü. C. H. F. Bütçe III- V K K K 

. ı 

-
Tevfik Bilge Manastır 1865 Harbiye Fransızca Askerlik ve ta- Cihanda Türk- Dul, 1 çocuk Kuleli ve !stanbul Kız lisesi C. H. F. Maarif V .+: - K K 

rih ler muallimi . . 
.. 

Zeki Mesud Alsan Ay ilm 1889 Mülkiye ve Pa_ 
Fransızca, Al-

Hukuk, ulumu Matbuatta mün-
MüderriB Evli, 1 çocuk Mektebi mülkiye müdürü. C. H. F. Harici ye ID-V K ri.::ıtc ulumu si. siyıı.siye ve ir.1 i- teşir makaleler K K ı 

yasiye 
man ca 

nıaiye ve hukuku düvel il ı 
-= 

-
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Diynrbrıkır Züliü Tigrel Diyarbakır 1876 İdadi !ngilizce Çifçilik - - Evli, 3 çocuk Ieclisi umumi a~asr. C. H. F. 1\fnliye t , n, v K K K 

--- ı -- -· 
Ed1'rne Dr. Fatma Memik Safranbolu Dal1ili hastalrk- B kar Gurcba hn. tanesi polikliuik şefi. C. H. F. S t. :Muavenet V K K 

' 

1903 Tr b Frnnsır.cn - - K : 

lar 
i ---:- -

Faik Kaltakkıran Edirne 1870 Riişt iye ve lı n- Fransızra Ziı·ıı:ı1 
Fl'nni tekvin1 Evli, 1 çocuk Bahçe ve ziraat. c. n. F. Ziraat 1, I -V K K K 
~r eyve ağaç ları, -

susi aşıcılık 
. -- - -------- - -----

Mecdi Boysan Gümülcine 1886 Ali 
Fransızca, .AL 

Zirnııf, ticnret, - Evli Ticaret ve fabrikacılık. C. II. F. ı 
İktısad V K + K 

mmH'a, Ar:ıll('a, -
Rum ca 

sanayi 

- - ----
Hukuku esasiye, 

Adiiye t, I, IV, V Şeref Aykut Edirne 1874 Hukuk Franc:ırzca, Tiirk tarihi ve ceza hi\ kim ve - Evli , 1 çocuk Avukat. C. H. F. + K + 
rabca, Farsen dili avukatlarına, Ha-

nedan ve Millet, 
- Dilimiz --

Eltizığ Fazı! Alımed Aykaç İstanbul 1884 
'RC'olE> libre (! pı; 

Fransızca, ! ngi- Eel hiyat ve mıı-
rerb1yeye dair, Di-

Evli,+ çocuk Mnal1im. C. H.F. llariciye III-V K K K vançei Fazı!, Har- -
Sriences poli- l izce arif man sonu, Kırpın-
tique et mo- tı, Şeytan diyor ki, 

r al es 
Tarih dersleri , 

- Fnzıl Ahmed - -
1879 III- V 

. 
Fuad Ağralı Midilli, Ağra ~fülkiye Fransrzca MaliyE>, iktı an - - Evli, 1 ı: ocuk Divanr mulıasebat reisi. C. H.F. - K K K 

- -- - --- -- -
ı : F uad Ziya Çiyiltepo Sofya 1870 }i}ı·l<unı harbiye Fransızca 

Askerlik, idareci-
:\fulıarl'hatr kr- Evli, 3 çocuk Sigortacılık C. n. F. Nafıa tV, V K K K lik, demiryolu in- -

1~ 
ş aat ve işletme, la V. S. 

sigortacılık -
Tahsin Berk SeHl.nik 1881 Rüştiye ve hu- Arabca, Rusca, Ma H ye - Evli EmHl.k ve eytam hankast emlak C. II. F. Bütçe ın- V 

ı 
+ K + -

IL 
susi İngili zce idaresi müdürü. 

·i l.i 
- - - --

Erziııcan Abdülhak Frrat Erzincan 1882 llarbiye ve hu- Fransızca TTnkuk ve a. _ Tfııl nk c1er'ilrri 
Evli, 2 çocuk 

Milli Müdafan vckfi1eti muha- C. II. F. Adli ye II-V K K K ı - ' 

ı ' kuk korlik kcmat şubesi müdürü. 

r- -

Aziz Samih İlter Kuruçay 1877 Brkam harbiye Fransızca, Al- Askerl ik ve şi- - - Evli, 4 çocuk • Samsun sahil demiryolları ko- C. H. F. Nafıa III-V K K K ı 

manca, Rusca mr nd if ereilik miseri. . -------
Hikmet Işık Srvas 1893 Lise ve muallim Fransv.ca Maarif ve bele- Evli, 5 çocuk Srva. h 1 diye reisi. c. n. F . Maarif V K K K - -

mektebi diyecilik 

-
affet Arıkan Erzincan 1888 Erkanı harbiye Fransızca, Al- Askerlik - Dekar Erkanı harbiye kaymakamı. C. H. F. - II-V K K K 

i nıanca 

1 . -
Erzurum Aziz Akyürek Trabzon 1882 Mülkiye Fransızca, .Al- İdare ve bele- - - E vli, 3 çocuk 

İzmir belediye r eisi. C. II. F. )Iilli Müda:faa III- V K K K i 

ll manca, İngilizce diyecilik ! . 
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Er::urum Dr Ahmed Fikri Tuzer Ş um nu 1878 Tıb Fransızca Doktor - - E-vli Sıhhat ve içti nıa'i muavenet ve- C. II. F. S. !. 1u:ıvcnet TTI, V K K + 
kaleti müsteşarı. 

- - --
Dr. Saim Ali Dilemre fs tanbul 1880 Tıbbiye Fransızca, Al- Marazi tcşı·ilı, - Ordinaryüs "Evli, 2 çoeuk Profesör. C. H. F. Adiiye V K K + 

nıa nca adli tıh 
- -
Fuad Sirmen tstanbul Hl!l!> 

İstanbul VP Ro- Fransızca, İtal-
ITnl<ıık lacle'i miicriınin Hukuk doktoru C. II. F. Adiiye V K K K ma hukuk fa_ Re kar Ankara Cümhuriyct mütlclei-yan ca 

hıı klmıda tez kilitesi umumisi. 
- -

General Pertev Demir- İstanbul 1871 Erkanı harbiye 
Untcr Graf Hais-

C. H. F . Hariciye V K .Pransı7.c·ıı, Al- Aı:ıkcrlik ve rlip- ler, Japon harbin- - Bv li, 2 çocuk Tcmyiz azalı~ından mütekaid. K K 
han manca, İngilizce lomas i den alınan maddl (Kor general) ve manevi dersler, 

Meç manevraları, 
1 İkinci ordunun 

sonbahar man ev- ı 
raları, askeri ve 
mülki bir çok ma-

- kaleler ---- - ---
General Zeki Soydemir Selanik 1883 Erkilm harbiye Fransızca, A 1- Askerlik - - Bekar OrJu müfettişliği erkanı harbi- C. H. F. Dahiliye V K K K 

m anca ye reisi. 
- -- -- -- -

l ı • nfı Atuf Kn.nsu Mekke 1890 1\fülkiye Fransızca, • Maarif 
Fenni terbiye ta-
rihi ve bazı ri- - Evli, 3 çocuk Maarif vekilieti müsteşarı. C. II. F. - III- V K K K 

saleler 
1 -· 

Nafiz Dumlu Erzurum 1880 Harbiye - Çiftçilik ve - - Ev li, 3 çocuk Erzurum belediye reisi. C. H. F. Divaru M. n.v K K K 

H ziraat 

~ ı ı,- - --
li Nakıye Elgün İstanbul 1882 Kı1. muallim Maarif ve hele- - Bekii.r İstanbul umumi meclisi üyesi. C. H. F. Dahiliye V K K K ı - -
l! mektebi 

' 
diyecililc 

.1 il - -- --

ı :: Şükrü Koçak Elazığ 1885 Erkanı harbiye Fransızca, Askerlik ve - - Evli, 2 çocuk Tayyare cemiyeti reis muavini. c. n. F. l\Iilli Müdafaa V K K K 

l 'ı Rus ca tayyarecilik 

ı ı 
- --- - - -

Eskişehir Ahmed Özdemir Eskişehir 1899 İda di Sanayi 
. 

Şimendiler ruu kin e montörü. C. H.F. Nafra IV, V K K K - - -
ll 

Evli, 1 çocuk , 
- -
EminSazak Sazak köyü 1882 Medrese ve hu- - Ziraat ve tica- tş tuttunu v mu- - Evli, 2 çocuk Ziruut ve ticaret. C. II. F. İktısad IV, V + K K vaffakiyet yollan 

sus! ret ( ll enüz basılma-
mıştır). 

ı 

ı ı 1 tama.t Özda.mar Bo drum 1879 Hukuk Fransızca, Rum- - - - Ev li, 4 c;: ocuk . Avukat. 1\:lüstakil G. ve İnhisarlar V I{ K + 
ı ı ca 

ı lı 
- -··- .. -
O man I m Eskişehir 1887 Rüştiye - !dare Evli, 4 çocuk Elektrik şirketi müdürü. C. H. F . Nafıa V K K K rı - -

-
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Eski -rlt it' Yusuf Ziya Özer .A krlağ madeni 1R70 Tiukuk Fransızca, Fars- llukuk, tarih Usulü muhakematı Müderris Dul, 2 çocuk D:ı.rülfünun hukuk tarihi C, H, F, 'l'eşkilatr esasiye IV- V + K K ı cezaiye nazariyatı, 

ca, Arabca ve dil Yunandan evvelki müderrisi Türk medeniyeti 
-ı· 

---
Oazi Ant~;b Ali Kılıç !stanbul 1890 İda di - .Aslı:er I i k - - Evli, 4 çocuk Maraş ve Gazi Anteb umumi C, H, F, Milli Müdafaa I- V K K K 

1 kuvayi milliye komutanı. 
-

Bekir Kaleli Akçadağ 1900 Ilukuk Alamnca, Fran- llukuk, asker. - - Evli, 1 çocuk Emniyet sanclığı avukatı (lstik- C. H, F, İktısad V K K K 
sızea lik ve iktrsad lal harbi malfilü yüzbaşı) - -

Dr. Memed Ali Ağakay Girid 1893 Tr b b iye Fransızca ve Tababet Dil tctkiklerine - Evli, 2 çocuk Türk dil kurumunda uzman. C. H, F. - V K K 
Rum ca dair neşriyat 

-
General Ali Hikmet Yenişehir 1877 Erkanı harbiye Fransızca AskerUk, şimen- - - Dul, 3 çocul{ 6 ncı kolordu komutanı, C. H, F. Bütçe V K K '+, 
Ayerdem difercilik 

- -
Memed Şahin GaziAnteL 1877 Rüştiye ve hu7 - Maarif - - Evli, 6 çocuk Eytam müdürü. C. H. F. Arzuhal I- V K K K 

susi 

Ömer .Asmı Aksoy Gazi nt eb Hukuk 
Fransızca, İngi-

'riiı·k dili, ede-
Muhtelif e •er- Evli, 3 çocuk C. H. P. ve Halkevi reisi, Avu- C. H, F. Adli ye V K K K ı 99 

biyat, maarif, -
ı lizce 

hukuk leri varclır. kat, lise edebiyat muallimi 

Remzi Güres Kilis 1893 Mülkiye Fransızca lktrsacl, maliye - - Evli Kaymakam. C, H.F. İktiSSd II, m, V K K K 

ı- -
Uiı-e~ım (:enl'ral İhsan Sökmen !stanbul 1873 Erkanı hıırlıiye 

Fransızca, Al-
ııkel'lik, idare Serencaını harb, 

Evli, 2 çocuk İzmir valisi. C. H. F. Arzuhal II-V + K K manca, Rusca, İramn alıvali as- -
ve diplomasi keriye ve siyasi-

Rum ca yesi 

Hakkı Tank Us Gördes 1889 
Hukuk 

Fransızca IInkuk, debi- Bazı kanun Bekar Vakit başmuharrirlerinden. C. H. F. Maarif II-V K K K -
yat ve mıitbuat şerhleri 

1 --
1ımıail Sabuncu 

K ı 
Şebin Karahisar ]891 Ticaret ve hu. - 1k1 ısad, ticaret - - Evli 4 çocuk Ticaret. C. H. F. iktısad II-V K K 

Imk ve hukuk 

ı ---- - -!stanbul 
İktısad V K K K 1 

Muzaffer .Kılıç 1897 Harbiye, hukuk Fransızca Ticaret, hukıık, - - Bekar Sanayi ve ticaret. C. H. F. 

ı askerlik 

1 - ~ 

Münir Akkaya !stanbul 1871 Mülldye Fransızca, İdare Evli, 3 çocuk Dahiliye miisteşan. C. H. F. II-V K K K ı - - -
ı Rum ca 

1 

~ransızca, İngi- lTu1nık Türk ta- Türk dili için, Sa.dri Maksudi Arsal Kazan 1881 Hukuk (.Mosko- Müderris Evli, 2 çocuk Ankara Hukuk fakültesi profe- C. H. F. M:aaı·i1 IV· V K K K 
1 

lizce, Rusca, A-ı ' ı Hukuk tarihi 

ı 
va ve Paris) rabca, Farsca, Al- rihi ve dil 

dersleri sörü. m anca 
- ~-
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(ii n sım TaHi.t Onay ('ankrrr 1 l~dchiya1. ı:;nlwsi Fransızca, Bclebiyat, tarib, 
Halk şairlerinin 

Evli nuygn gazetesi salıih ve baş l\faari{ H-V K K K şekil ve nevi, Aşık - (,. H. F. 
ı ; rabca, Fnrseıı maarif Dertli, Çankın şa- muharriri. irieri ve bir çok . 

makaleler. -- - -
U ii 111 ii ~tıll r Ali Şevket Öndersev ._'elanik 1 84 Har h iye - Askerlik - - Evli, 3 çocuk Fırka başkanlığı. C. H. F. Maliye V K K K 

[ ı 

-
ı ı -

II u ku k, irlare, 
ı : Durak akarya Erı.urunı ı 76 Orta - b lcdiy cilik ve - - Evli Erzurum belediye reisi. c. n . F. Biitçe I, V K K K 

li ticaret -1 
E<lib Servet Tör Adapazaı·r 18 o Brld)nı hnrhiyc Fransızca Ask rlik Evli, 2 çocuk Balya - Knraay<lın madenieri C. H. F. İktısad n_v K K K ı - -

· şirketi uıııuın müdiil'ii. ı 

. -
· ı [ ı 

ı ı Hasan Fehmi Ata.ç Gümüşane ] 79 ITu nsi - İktısad ve ına- - - - - C. H. F. .Milli }lüdafaa 1, I - V + K + 
liye - l 

eYket Erdoğan (' rk ş ı 3 Harbiye Fransızca. t<lnı·(' Ye asker- - - :Evli, 5 çocuk l\fnamcla1ı zatiye piyade şuh si C. H. F. Arzuhal ill-V K K J( 

ı ı lik müdiirü. 
. 

lçet Emin İnankur Silifke 1874 Medrese rnbca, Farsca Maarif - - Evli, 6 çocuk .i\1 iiılafaai lı u ku k reisliği. C. H. I<'. 1\faliye İ. li_ V K K K 

--
Ferid Cel3.1. Güven İstanbul ı 94 Hukuk ve ·ana- Fransızca Oa?.etecilik - - Evli Türk :-ıi>zü salıib v • lıaşmulıar- C. H. F. - III- V + K K 

yii n fi. e riri. 
- -

Fikri Mutlu Mersin ı 95 rta ve hususi Fransızca ldare, maarü, - )~vli, 3 !,;OCuk Ziraat, ticar 1. C. H. F. afta IV, V + K K 
iktısad -

; 

Ha.kkr Saydam ! tanbul ı 74 Topçu harbiy(':i Fransızca k rlik Bekfuo 
İstanbul cemiyet i belediyei 

C. Tl . 1•. 1 · ııfıa m- v + K + ' - - urouroiye aza ı (Mütekaid is-
tihkam binbaşrı). --

t ı 
Ii wndi Ongun Mr in ı 94 Hukuk Pransızca 

IIukuk, çiftçi-
Ev li, 4 çocuk Çiftçilik. C. H. F. Adli ye 1 V K K K 

lik ve hesab - - ' 
işleri __ i 

-
lstnııbttl Ahmed Ham di Deniz- İ tanbul 1876 B alıriye İngilizce Bahriye ve tL -

i 
Bekil.r Dııııııııııııt koınutaıır. C. H. F. II-V + K + - -

ı 
men ca ret 

- -----, 
Ali Barlas İstanbul 1869 Harbiye Pransızca Askerlik - - Evli, 3 çocuk !stanbul liman şirketi sevk ve C. H. F. .Arzuhal IV- V K K K 

hareket şub i müdürü. 

Galatasaray lise- --
Ali Rana Tarhan !stanbul 18 2 si, Almanya ve F'ı·an rzca, lııgi- Po ·ta, telgraf, Evli, 2 çocuk Po ta, telgraf ve tel fon hey ti C. H. I•'. - ll!- V K K K 

Belçileada posta - -
,1 ve tel gr af me s- llzce, Almanca t l fon teftişiye müdürü. 

~------
lcld tahsili 
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1stnnbu7 Atrf Baymdır Ra dos ı 3 Mülkiye Fransızca, Al- luarc, hukuk Bartelmiden ter- - Evli, 3 çocuk 
Ziraat vekii.leti müsteşarı. 

C. H. F. Maliye !, V K K K 
manca, İngilizce cü.me edilmiş bü-

yük hukuku idare 

ı· - -·- -- -
Dr. Neeşt Ömer lrdelp İstanbul 1883 Tıb Fransızca Dahili hasta- Trhha aicl bir Profesör Bckii.r Üniversite rektörü. C. H. F. Maarif V K K 

~ok + 
ı lıklar 

ser ve nın-
kaleler 

'-

ı 
----- - --------- --·- - --- -. 

ı 
Dr. Refik Saydam İstanbul ] 81 Tıb Almanca, Fran- Enırazr dahi- - iüclerris B ek ar Srhhiye müfettişi. C. H. F. Teşkilatı esasiye I- V K K + 

sızca liye 
_! --- -- ----- --------------• İstanbul vilayeti cemiyeti hele- ı 

ı_ 
Dr. Tuğamiral n akkı İ tanbul 1869 Tıb ve Alman- Almanca, Fran- Tabahet - - l•~vli, 2 çocuk 

diye birinci reisvekili ve vilayet C. H. P . ı "MilJI .ı.Iüdafaa II-V K K K 
Şinasi Erel · yada ' s ız ca umumi meclisi üyesi. 

- - .. -·--
Fa.kihe Öymen !şkodra 

Darülfünun 
Fransızca Maarif ve coğ- Evli 

Bursa kız muallim mektebi ta-
C. H. F. V i 1900 

coğrafya şu-
- - rih ve coğrafya muo.Uimi Bütçe K K K 

raf ya 
ve 

besi Bursa kız lisesi müdürü. ~ 

- --- ------- ·: ı 

l !s lanbul 
. 

Beltar !, I, n, V General Re.fet Bele ı ı Erka.nı h~rbiye Almanca, Fra.n- Askerlik - - Milli :Müda.faa vekili. :hfüstakil Ziraat K K + 
s ız ca ' --- --- - ---

Halil Etem Eldem İstanbul 1861 Zurih ve Bem Fransızca, Al- Tarih ve a arı Tıirih ve ltsan ati- Felsefe doktoru Evli, 2 çoeuk :Müzeler umum müdürlüğünden C. H. F. Kiit iiıııın TV, V K + üniversiteleri ve kaya dair bir çok + 
Viyana politek- man ca atika eserleri vardır. mütekaid. 

1 
niki ,_ ------- - - - -

Harndi Gürsoy !nebolu İdadi ve Alman- Sanayi (Derici- Evli, 2 çocuk Yedikule Kamhi dibağat fabrL 
: 

1898 Almanca. - - C. H. F. Divanı M. IV, V K K K 
yada yüksek di- lik) kasmda ustabaşı muavini. 

- bağ at -- 1 . 
llayrullah Ergin İstanbul 1900 Orta Sanayi (Kun- - - Evli, 2 çocuk Kunduracılık. c. n. F. Divaru M. 

ı 
IV, V K K K - duracılık) 

1- --
Sadettin U raz Lipseki ı 94 Orta Almanca Ticaret - - Evli İstanbul meclisi umumi azası, C. H. F . G. ve İnhisarlar IV, V K K K 

tüccar. . 
1-

Salalı Cimcoz !stanbul 1877 Hukuk Fransızca Matbuat Kal m mecmuası - Evli, 5 çocuk - C. H. F. Hariciye İ, IV, V K K K 

i . ----·---' 
şükrü Ali o~ ls tanbul 1886 Erkanı harbiye Fransızca, Askerlik - - Evli, 2 çocuk Emekli tuğbay. C. H. F. Dahiliye V K K K 

Rus ca 

- -
Yaşar Y a.zıcı Trabzon 1898 Rüştiye - Sanayi - - Evli !stanbul seyrisefain fabrikasm- C. H. F . Maliye IV, V K K K 

da ustabaşı (Buhar makinisti) 
.. 

François Josef 
Ziya Kara.m.ursal İstanbul 1873 Rüştiye ve hu-

Fransızca 
İdare, maliye arazisinin keşfi, Evli, 2 çocuk 

C. H. F. Beyoğlu vilayet reisi ve 
C. H. F. Arzuhal II-V 

Biraz Almanca, Türkiyenin iktı- - htanbul Mecli i umumi reis + K + 
BUSİ ve ih.'iı ad sad! tarihi, Os-

İngilizce manlı mail tarihi vekili. 
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. 
Kanun 3405 Karar 1015 Karar 1060 

!zmir Benal Arıman !zmir 1903 
ı::lorbon darülfü-

Fransızca, 
Edebiyat, içti- Basılmış ve basıl- Evli, 1 çocuk Belediye ve C. H. F. Vilayet ida- C. H. F. !ktısad V K ır K nunu edebiyat maiyat, belcdi- mamış eser ve -

Rum ca makaleleri var- re heyeti azalıkları. 
fakültesi ye c ilik dır. 

-
Celal Bayar Gemlil: 1884 Hususi Fransızca Bankacılık - - Evli, 3 çocuk !ttihad ve terakki !zmir katibi C. H. F. - İ, I - V K K + 

mesulü. 

- -
Dr. Tevfik Rüştü Aras Çanakkale 1883 Bcyrut tıbbiyesi Fransızca Tababet ve dip- - - Evli, 1 çocuk Meclisi alii sıhlu azıısı. C. H. F. - I, V + K K 

1 
lomas i ı 

- . --·ı Gl. Kazım İnanç Diyarbakır 1881 Erkam harbiye Fransızca1 Al- Askerlik ve Evli, 1 çocuk Mütekaid general. C. H. F. Bütçe IV, V + K - - + 

ı 
m anca idare . 

ı -
ı 

Ilalll Menteşe Mil as 1874 [Hukuk (Pariste) Fransızca, Çiftçi. - - Dul, 1 çocuk Çiftçilik. Müstakil Hariciye t, IV, V K K K 

1 
1 

1 - .ı 

Hamdi ..Aksoy !zmir 1883 Yüksek Halkalı - Çiftçilik ve - - B ek ar İttihad ve terakki ceıniyeti ka- C. H. F. İktısad I. V K r+~ lC 

i 
ziraat mektebi matbuat tibi mesulü. 

- ·--
Hasan Ali Yücel İstanbul 1897 Darülfünun ve 

Fransızca Maarif, dil ve Ruhiyat alfa besi, Evli, 3 çocuk Orta tedrisat umum müdürü. C. H. lı'. Maarif V K K K Yüksek muallim Metodoloji, Türk -
mektebi edebiyat edebiyat edebiyatı nümu-

şubesinde neleri ve saire. - -
IIüsnü Çakır Ho pa 1892 Mülkiye Fransızca Maliye ve idare - - Evli, 3 çocuk !nhisarlar umum müdürü. C. H. F. Bütçe V K K K 

ı 

- ----
Kô.mil Dursun İzmir 1878 lzmir lisesi ve Fransızca Maliye ve ik- - Evli, 2 çocuk Türkiye Palamutçular anonim C. if. F. Maliye II-V K K K 

i 
hustıSi trsad - şirketi müdürü. 

ı -
Hukuk (İstan-

Teşkilatı esasiye I- V K K 
ı Iahmud Esad Bozkurd Kuşadası 1892 

bul ve İsviç- Fransızca Hukuk ve çift- - Hukuk doktoru Evli, 3 çocuk Hukuk tahsili ve çiftçilik C. H. F. K 

rede) 
çilik 

1 --
Rahmi Köken Bergama 1881 Hukuk - Hukuk ve iktı- - - Evli Zonguldak maden müdürü. C. H. F. Ziraat rr_v K K K 

sad 

-
Sadettin Epikmen İzmir 1894 Macar darü.lfünu- İktrsad, sanayi - - B ek ar .Alat ve edevati hadidiye fab- c. H. Ji'. Nafıa IV, V K K K 

nu Makine mü- Macarca ve makine mü-
rikası sahibi. hendie fakültesi h endisi ı -

ı 

Mülkiye ve Ce- ı 
Şükrü Saracoğlu Ödemiş 1887 nevre darlüfünu- Fransızca Hukuk ve iktr- - - Evli, 3 çocuk Çiftçilik. C. H. F. - t, n. v K K K 

nu Ulftmu siyasi- sad ye ve iktısadiye 
eubesi -

1 Isparta lHi uü Özdamar Isparta 1875 .1\Iedrese Ara b ca Ticaret ve zi- - - Evli, 3 çocuk Müftü. C.H.F. Na!ıa [-V K K K 

ı raat 
1 
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l ·partıı l:ı, ahim Demiralay Isparta ı 3 U drese Zirant ve ti- - - Evli, 4 çocuk Ziraat, ticaret. C. II. F. Arzuhal I- V + K K -
ca ret 

- -
K mal Ünal Isparta 1 96 Hukuk Fransızca IIukuk, matbu- Müt addid ma- - Evli, 2 çocuk - C.H.F. - IV, V K K K 

at ve ticaret kal leri vardır. ı 
- . 

-~ 

~rükcrrem Ünsal R:ırki Karıuığac,: 18 5 lülkiye - Maliye - - Evli Divam muhasebat azası. C. II. F. Bütc;:e rr_v K K K 
1 -
' 

Kars Bahn Öngören !stntthul 18 2 Galatasaray lise- Frıı.nsrzrn, - Posta, telgı·nf, Tclgr::ı.f işleri müdürü. C. H. F. N afta TII-V K K K si ve Fransa Pos- manca, İngi- - - Evli, ı c,:ocuk ı l ı ta ve telgraf rnek- telefon, elektrik ı ı tebi alisi lizce -
EsadÖzoğuz Ho pa 1 75 Uusruıi Fransızca İılare Evli, 4 çocuk .A.nkara vilayet m ktupçusu. C. H. F. ı Dahiliye I- V K K K ı - -

r 

- - --- -
Fuad Köprülü !stanbul 1 90 Hukuk Fran~ızca, F'n rs_ Edebiyat ve ta- ~lüderri. Evli, 2 çocuk Ed. biyat fakültesi dekanı. C. H. F. Maarif V K K K i -

ca, Arabca rili 
- -- - --

1 

K K l'r ·ııeral :\Iuhittin Akyüz İstnnhnl 1870 Harbiye Fransızca Ask rlik ve dip- - - Evli, 2 çocuk Kahira s firi. C. H. F. Harici ye IV, V K 
lomas i 

-
ITüsrr\' KlZlldoğan Gümülcine 1884 Harbiye Fransızca Askerlik - - Evli, 4 çocuk Çiftçilik. C. II. F. 1\Iilli .ı:füdafaa I, V K K K 

-· 1 --
1 

:\[eıncd. Nazif Sirel Yeniş bir 1880 Hukuk - llukuk - - Ev li, 3 çocuk !stanbul müdd.eiumumi i. C. II. F. Teşkil ii tr snsiye III- V K K K 1 

ı 

- -- --- -ı -- . ., . 
Ömer Küntay Artvin ı llukuk - Hukuk ve ma- - - Evli, 3 çocuk Avukat. ' C. H. F. Arzuhal IV, V K K K 

arif 
J - -- --· 

Il n ·ta mo n IL Dr. ükrü Şcnozan İstanbul 1875 'fıb Fransızca, lngi- Tabiblik Definei kimya, İn-
Evli Dol\torluk >e tütün i~çileri bir- C. H.F. Adliye V K K K cir kurdu mücade- -

lizce lesi, Çocuk bakı- liği Dispanser hekimliği 
mı ve saire - -

Dr. Tevfik .Aslan Kastamonu 1887 Tıb Fran IZ('a 'l'abiblik - - Evli, 1 çocuk 1\nstnıııonu C. ll. F. V. İdare C. H. F. TcşkiHi.tı sasiye V K K K 
heyeti reisi. 

- . 
İbrahim Grantay Ilunyıı. ı 3 Galatasaray lise- Fransızca, Al-

Dil "• 1
. l . 1876 - 1877 İstan-

C. H. F. Divaru M. V + '+. + manca, İtalyan-
ı ıp oması bul konferansı, - Bakar Harici ye. si ve Paris Siya- Dil bilgisi bö-sal bilgiler okulu ca, Rumca lUmleri ' 

" .... - -------- . -
Nuri Tamııç Kastamonu 1892 

Darülfünun, hlk-

ı 
Divanı M:. V K K K met, kimya ve tıb li'runsızco. Kimyagerlik ve - - Evli, 4 çocuk Munllim. l.Iüstal .. il 

fakültesi eczacı ecza cı lık 
1 ı 

~· 

eubesinden 
--- _.._ -= --= - - ~-- ·~ --=- ·-=-
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Ka·tamonu Sami Erkman Yanya 1883 Erk&lll narbiye Fransızca, Rus-
Askerlik bağcı- - Evli Ziraat. C. II. F. Nafıa V K K K 
hk ve koopera. -

ca tifçilik 

Srtla Şerif Eken Tosya 1894 Orta - Pirinççilik - - Evli, 3 çocuk Ziraat. C. II. F. Ziraat V K K K 

-
Şerif ilden Köprülü 1878 Erkanı harbiye Fransızca Al- Askerlik v~ 

SarrkaJruş, m. 
Dul, 3 çocuk Hariciyerle D. 2. Ş. I. Şefi. C. H. F. llariciye V K K +l ı ordunun harc- -

manca, Rusca, diplomasi 
Sır b ca katı - -

Tahsin Coşkan Çemişgezek 1890 Halkalı ziraat Fransızca Ziraat 
Çiftlik baytan, 

Evli, 1 çocuk Ziraat müfettişi umumisi. C. II. F. Ziraat ID-V K K K 
Bağcılara reh- -

b er . 
-
V cl ed İzbudak Konya 1869 iedr e ve hu- Azerice, Uyg~ca, 'Türkçiilük Türk Türk dili ve ede- Müdenis Evli, 3 çocuk Telif n terciime heyeti azasr. C. II. F. Nafıa II-V + .!.. +-• j 

Kıpçakça, Turk- ' biyat ve dile ai d sus i mence, Tatarca, tn-rihi Ye dil sair eserleri 
- A rabca. Farsca 

Krıyseri Ahmed llilıni Kalaç Kayseri 1888 Mülkiye, Darül- Fran ·rzca Idare ve mat- Kayserinin mev- - Evli, 6 çocuk Erciyeş gazetesi sahibi. C. H. F. Nafıa t, r- v K K K 
muallimini 8.liye 

. 
bu at kii iktisaclisi 

Faik Baysal Pizren 1886 Hukuk Fransızca Hukuk ve ma- Bütçe ve muhase- Evli, 2 çocuk Maliye veldi.leti müsteşarı. C. H. F. Büt~e V K K K 1 

bei umum.iye ka- -
liye nunu izahı, Adli 

bir eser ı -
Ferruh. Güpgüp Kays ri 1891 Husus i Ara b ca Musiki, biçki, - - Dul Kayseri C. H. F. Vilayet !dare C. H. F. Divaru M. V K K K 

dikiş heyeti ve belediye iıyesi. ı 
-

1 

Hasan Ferid Perker İnce u 1890 Hukuk Fransızca. Hukuk - - Evli, 2 çocuk - C. H. F. Adliye lii, V K IC K 

Nahid Kerven !stanbul 1879 
Harbiye ve Pa. 

İktısad ve içti-
Medine i evvel in, Evli, 2 çocuk Topçu binhaşılığmdan müteka_ C. H. F. Büt~e ill-V K K K 

riste Ulfunu içti- Fransxzca 
IIayatı Yesu, Ha- -

maiye mektebi maiyat, maarif yatx Musa V. S. 
id ve muallim, mütercim. 

-

Reşid Özsoy İstanbul 1884 Yüksek ticaret - Hukuk - - Evli 4 çocuk Şurayı devlet Dea.vi dairesi C. H. F. dliye III- V K K K 
ve hukuk reisi 

. . -- -
Salih Turgay Bosna 1896 Darülfünun Kiroya ve ecza-

Askeri fabrikalar 
Bakırköy barut fabrika x baş- C. II. F. S. !. Muaven t V K K K Almanca, Fran- mecmuasında harb - Bekir 

kimya şubesi sızca, İngilizce cılık gazlerine dair ter- kimyageri. 
1 cilineler ve Kim-

yager gazetesinde 
' -- makaleler -

Kırklareli Dr. Fuad Umay Kırklareli 1885 Tıb Fransızca. Tababet Amerikada Türk- -
ler ve gördükle-

Evli, 4 çocuk Bolu merkez tabibi. C. H. F. Teşkiltür esasiye I- V + + K 

rim . -- -
Ş vket Ödül Lüleburgaz 1885 Husus i - Çüçi ve hu- - - Evli, 2 çocuk Edirne müdelciumumi muavini. C. H. F. Bütçe IT-V K K K 

ı 

kuk 
~ 

1 

1 ·- --
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Il ı rk la rrli Zülıtü Akın Lüleburgaz 1900 Orta - Çi fı; ilik ve - - E vli, 4 çocuk Lüleburgaz C. TI. P.Başkaru ve C. H. F. Ziraat V K K K 
ınakine umumi meclis azası. ' 

~ i ·-
Kırşeh ir Ali Rıza Esen tb radı 1880 Yüksek baytar Fransızca Baytarlık - - Evli, 3 çocuk Ziraat vekfılcti umum baytar C. H. F. Ziraat V K K K i 

mektebi müfettişi. ı 
' 

H3.zrm Börekçi Ankara 1893 Kısmen yüksek Fransızca Maarif, idara - - E vli, 1 çocuk Ankara bcleuiye. i yazı i~ leri C. H. F. Divanı :M. III-V K K K 
ı 

(İstanbul Yüksek 
müdürü. ' muallim mektebi) 

j 

Lutfi Müfid özdeş Kn·şehir 1877 Erkani harbıye !Fransızca, Rus ca Askerlik - - Evli, 2 ı;ocuk Mütekaid erkUru harbiye mi- C. H. F. MilliMüdafaa II-V + K +: 
1 

ralayı. 
! --

:Memed Seyieli Kırşehir 1886 Orta ve hıısusi - 'ricaret - - Evli, 6 çocul{ Kırşehir C. H. P. Başkanı ve vi- C. H. F. Bütçe V K K K 
layet daim! encüm.eni üyesi. 

-
!(ocaeli Ali Dikmen Batuın Darüşşafaka Fransızca :Maa rif 

Tedrisatı ibtidai-
Be kur l\Iüesscsatr ilmiye müdür mua- C. H. F. G. ve lnhisarlıır t, II- V K K K 1875 ye kanun layiha- -

sına karşı müta- vini. lealar 

ilasan Hayri Tan lstanbu1 1880 Hukuk Fransızca Hukuk - - - 1sianbu1 vilayet meclisi umu. C. H. F. .Adli ye ID-V K K K 
misi azası, avukat. 

İbrahim Drblan Adana 1892 Yüksek ziraat Fransızca Ziraat - - F.:vli, 1 çocuk Kütahya Sümerbank k.iremit C. H. F. iktrsad V K K K 
(Fransada) fabrikruıı irtibat memuru. 

ı 

ı-

İbrahim Süreyya Yiğit !stanbul 1880 Mülkiye Fransızca Idare - - Ev li, 2 çocuk Mutasarrıf. C. H. F. Hariciye I- V K K +: 
ı 

ı 

·-
i Kemalettin Olpak !stanbu1 1868 Harbiye Fransızca Askerlik ve - - Evli, 2 çocuk Mütekaid piyade kaymakamr, 

C. H. F. Arzuhal ID-V K K K 
Balıkesir iskan mmtaka mü- i idare 

dürü. i 
-

Orgeneral Ali Said .Ak- 1stanbu1 1872 Erkanı harbiye Fransızca., .Askerlik ve şL - - Evli Emekli orgeneral. C. H. F. Dahiliye V K - K 
baytuğan Almanca mendifercilik 

Ragıb .A.kca !zmit 1887 Hukuk - Hukuk - - Evli, 2 çocuk Avukat. C. H. F. Adliye II-V K K K 

Salah Yargı !stanbul 1889 Hukuk Fransızca Hukuk izanıatı zahrtn - Be kar 
!stanbul Adliye meslek ve Po-

C. H. F. Adliye ID-V K K K lis mektebleri muallimi ve avu-
kat. 

1- -- ·-
Kuııya Ahmed Hamdi Dikmen Üuye 1893 Yüksek Halkalı 

Almanca Bağcılrk, fenni Bağcılık, mey- Müderris Be kar Ziraat müdiirii umumisi. C. H. F. İktısad III- V K ziraat mektebi K K 

ve Almanyada eş çar ve ağaçları 
1 ~ 
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1\ nnyn Ali Mnzaffcr Göker !stanbul 1889 Miilkiyı> Vf' Pa-
Fransızca, Al- 'I'nrilı, ınanrif 

Matlm ve ~ay-
Pı·ofesiiı· Evli Edebiyat fakültesi reis ve pro C. II. F. - IV, V re K K 

~ 

ris Ulftmn siya- rimatbu eserle-
man ca ve diplomasi fesörü. 

s iye ri vardır. ı 
-. -·- --· ------ ---- -ı 

Ali Rıza Türel Selanik 1899 Posta, telgraf ve Fransızca Hukuk - Hukuk bnşöliyc Beltar İzmir Cüınhuriyet müddeiumu- C. H. F. .Adli ye V K K K İstanbul ve Pa-
ri s Hukuk fakül- ve lisaniyesi ıniliği başınuavini. 

teleri 
- . --.- ---------- - ---

Bed iz forova Bosna 1897 Orta - Resim - - Evli, 1 çocuk Bolu belediye üyesi. C. H. F. G. ve İnhi arlnr V K + K 

--------·-- .. _ -----
Cemal Tekin !stanbul 1881 ITnknk (Üçün- - Ticaret - - Evli Lo kantacı C. H. F. Ziraat V K K K 

cü sınıf) 
i 

- --- - - ---·---
Osmanlı tababeti MalUl mütekaid binbaşı, Verem 

ı 

Dr. O man Şevki Ulu- Bursa 18 9 Tıbbiye Fransızca Yercm, riintgen, tarihi, 55 asırlık - Evli, 2 <;Ol'ıık 
mücadele eeruiyeti Eyüb ilispan- C. H. F. S. 1. ~fnavene' V K + K 

li dağ tarih Türk tababeti, 
Bursa, Uludağ ve seri başhekimi. ı 

ı ı - saire -- _ ı 

ı : 
Ali Fuad Ce- !stanbul Bekar [ ı Cleneral 1882 Erkanı harbiye Fransızca, Al- Askerlik, idare - - Mütekaid general. Müstakil Teşkilatı e asiye I, ll, IV, V K K + • 

besoy m anca ve diplomasi 
1-- - ------ - .. - - -- ---------

Kazım Gürel Nevşehir 1890 H ukuk - İdare ve naiıa - - Evli, 3 çocuk Konya belediye reisi. C. H. F. Maliye III-V K K K 

ı :- - ------- -- --· ~-

KU.znn Okay Oiresun llülkiye Fransızca Maarif idare, Evli, 2 çocuk firesun idadisi müdürü ve ma- C. H. F . İktısad II-V K K K 
ı 

1892 - - ' 

! maliye arif müdür vekili. 

lt - - ----
Mustafa Eken Konya 1901 U k - Çiftçilik - Evli, 2 çocuk Çiftçi. C. H. F. Ziraat IV- V IC K K 

! 

- ' 

1• 

: ,_ --
1 "Mustafa Halid Üner Üsküdar 1887 Orta - Sanayi - - Evli, 4 ~ocuk Uşak şeker fabrikasında te vL C. H. F. Divam U. V K K K 

yeci ve oksijen kaynakçı ustası. 
-r- -

l\fusta.fa Ulusan Konya 1873 Medrese .Ara b ca Ticaret - - - l!üdcrrislik ve ticaret . C. H . F. :M. ll. Tetkikı ll- V + K + 

-----·----
Naim H azim Onat Konya 1889 :\of clrf'SC Arabca, Farsca Edebiyat - - Ev li, 4 çocuk Müderris, muallim. C. H. F . Bütçe II-V K K K 

ı 

ı- -
Ressam Şevket Dağ İstanbul 1875 Yüksek sanayii - Ressam - - Evli, 2 çocuk İstanbul Krz muallim mektebi C. H . F . Maarif " K K K 

nefi e mektebi resim mualliıni. 
ı 

ı 

Tevfik Fi.k.ret Sılay ı onya 1890 Hukuk - Hukuk - - E,•Ji, 5 çocuk Karaman i.stinaf mahkeme i C. H. F. - II-V K K K : 

azası. 
1 
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1 ı 
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A aS .... Kanun 3405 Karar 1015 Karar L060 

Öğüt, Bektaşilik 
Jiiifllh!JII Besim Atalay Uşak 1889 Darülmuallimi- Fransızca, Arab- Tarih ve dil ve edebiyatı, Türk - Dul Maarif müdürü. C. H. F. İktısad I- V K ır K 

ni aliye ca, Farsca büyükleri, Maraş 1 

tarihi, Co nk ve 
saire " 

Dr. Şakir Alımed Ediz Istanbul 1875 Tıb Fransızca Göz hastalıkla- Muallim Evli, ı çocuk 
Tabib kaymakamlığından mütekaid, C. H. F. S. 1. Muavenet V K K + - Mülga Tıb fakültesi emraz ve seriri-

rı mütehassısı - yatı ayniye mualümi, Şişli çocuk 
ı hastanesi göz hekimi. __ ı 
ı -- 1 

II üseyin Rahmi Gürpı- İstanbul 1864 Mülkiye Fransızca Edebiyat 60 kadar - Be kar Romancılık. C. H. F. IIariciye V K +: + 
nar 

' 

Memed Somer Selanik 1882 Kısmen idadi ve Ara b ca Tuz işlerinde - - Evli, 5 çocuk İskan umuıu müdürü C. H. F. Dahiliye IV, V K K K 

husus i - _! 

l\fuhlis Erkm<'n Bursa 189ı 
Halkalı ziraat 

Fl'ansızca ve Zootekni ve süt- Evli, ı ço~uk ı Ziraat müsteşarı. C.H.F. Teşkilatı esasiye ill-V + R K Zootelmi, süt- Müderris mektebi ve Al-
Almanca çülük 1 

manyada 
çü lük 

ll 
Naşid Uluğ Istanbul 1901 1\fatbuat Evli, 1 çocuk IV, V K 

. 
K K Hukuk Almanca Derebeyi ve - Hakimiyeti mill iye yazı C. H. F. -

Dersim müdürü. 
.. -·---- -

Omer Dinç Kütahya 1887 İlk - Ziraat - - Evli, 6 çocuk . Çiftçi. c. H. lt'. G. ve İnhisarlar IV, V + + K 

--

1 

Receh Peker ls tanbul 1889 Erkani harbiye Fransızca, Al- Askerlik lnkilfib dersleri - Evli, 5 çocuk 'l%·ldye Büyük Millet Meclisi C. H. F. TeşkilaLı esasiye IT-V K K K 

man ca ve idare başkati bi. 
\ ----

Vedit Uzgören Istanbul 1896 Harbiye 
Fransızca, Al- Askerlik ve Başvekalet hususi kalem mü- C. H. F. Büt!,!e V K + K 
manca ve İngi- - - -

(Kısmen) 
lizce 

diplomasi dürü. 

-
Malatya Dr. Hilmi Oytaç Selanik 1881 Tıbbi ye Fransızca, İtaL Doktorluk - - Dul, 2 çocuk Bursa srhhiye müdürü. C. H. F. S. !. :M:uavene~ II-V K K K 

yan ca 
--

Emrullaıh Barkan D erne 1878 Mülkiye Pransızca1 Al- Hukuk ve dil - - Evli, 2 çocuk Başvekalet muamelat wnum C. H. F. Dahiliye V K K K 

manca, Arabca müdürü. 
-

General Osmarı Kopta- Erzincan 1874 Harbiye Fransızca Askerlik 
Askerliğe aid 

Evli, 3 çoc1Üt Mütekaid general. C. H. li'. Arzuhal V + K K 
kitab ve hari- -

gel . talar ---
İsmet İnönü İzmir 1884 Erkanı harbiye Almanca, Fran- Askerlik - Fahri müderris Evli, 3 çocuk Kolordu komutanı. C. H. F. Teşkilatr esasiye [-V K K K 

sızca ı -- -~.-

ll 
Mahmud Nedim Zabct Malatya 1883 Erkarn harbiye Fransızca, Al- Askerlik, hari-,Tıı.maınü tefazuli Evli, 3 çocuk Kaymakam. c.n.F. Maliye u_v K K K -

man ca ta ve kadastro (Basılmamış ) 
- - - -
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[Evli olub olma-~ ı ı ı .~ 
Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 

!:' 
clığı ve kaç ço- ln1 ilıabı1:ın r\·nl son ıneınuri- l\fensub olduğu 1\fcnsub olduğu Ne vakittenbe- 1938 bütçe ka- 1 IJükumctc iti- ı llükfımete iti-~:S İntihab dairesi lsmi Doğduğu yer o ,.... Tahsili Bildiği diller İhtisası Eserleri İlmi rütbeleri cuğu bulunduğu yct Yeya nıeslt·k w ıııcı}gnliyeti fırka encümen ri mebus olduğu n unu ma d ma d ~ s 

Kanun 3405 Karar ıoı5 Karar ı060 

Malatya lırihri Pektaş Bursa 1895 Amerikan Kız Fransrzca, tn. Maarif Vilyam Ram,idan Evli. 2 ı,:oeuk Rııhert Kolcjde İngilizce nıu- C. II. F. I üiüpane V K K K 1 

tercüme, Anado- - i 

Koleji güizce lunun tarihi coğ- allimi. 
i 

rafyası - --
i Muttalib Öker Sıvas ı893 Mülkiye Fransızca !dare - - Evli, 2 çocuk tdarei umumiyei vilayat müdü- C.H.F. Bütçe ID-V K K K 

rü ve Ankara vali vekili. ı 

-· 
' O man Taner Malatya 1896 Orta - Ticaret - - Evli, 2 çocuk ~Ialatya C. n. P. Başkanı. C. H. F. Bütçe V + K K 

Vasıf Çmay Adapazarı 1884 Harbiye Fransızca Askerlik - - Evli, ı çocuk 1lüskira.t şirketi mcmurin miL C. II. F. Nafıa III- V K K K 
diirü. - i -

J/ nnisrı Dr. Saim Uzel Menemen 1882 Tı11biye Fransızca Tababet ve Evli, 3 çocuk Manisa srhhiye müdürü. C. H. F. 1 Kütüpane n_v + K K - - ı 

idare . 
-·4-- - ·ı 

Fi.ük Kurdoğlu Yayseri 1892 Mülkiye ve Brük-
Fransızca ve 

• 
lktısad İktısada aid Evli, ı çocuk lktısau vckiilcti müsteşarı. C. H. F. K + sel üniversitesi - -

(Siyasi ve iktı- İngilizce bazı eserler sadS kısmı) - -- - -·-- __ , 

İı;taıı hul ı891 Fransızca, İngi- Yeni Türk Dev- Evli Hariciye IV, V K K K 
ı Ilikmet Bayur Galatasaray ve Diplomasi, ma- - Riyascti Cümhur katibi umu C. H. F. 

Sorbonn e lizcc, Farsca arif !etinin harici si-
misi. 

yaseti -
Kiuıi Karaosman Manisa ı874 Orta Rum ca Çiftçilik - Evli Ziraat. C. H. F. Ziraat III- V K K K -

-- ·- - ---·· 
Kazım Nami Duru "Gsküdar 1877 Harbiye Fransızca Maarif ve pe- 30 kadar basıl- - Evli, 5 çocuk l-Iaari.l: vekılleti :Milli talim ve c. n. F. Milli Müdafaa V K + K 

dagoji m.ış eseri terbiye heyeti üyesi. 
- -- ---- - . 

Kenan Orer İstanbul 1888 Hukuk - Hukuk - - Evli, 2 çocuk 1·tanbul Cümhuriyet nıüddei- C. H. F. Teşkilatı esasiye V K K K 
umumisi. . 

---· - -
Osman Erçin Manisa 1880 Erkani harbiye Fransızca .Askerlik - - ~vli, 4 çocuk Ziraat. C. H. F. Nafıa ID-V K K K 

·1 
- -

Refik İnce lt:lidilli 1885 Hukuk Fransızca Hukuk Evli, 3 çocuk Avukat. C. H.F. Adiiye I, IV, V +. K + 
• - - . ı 

Tahir Hitit Bolu 1891 Orta - Ormancılık - - Evli Orman şirketi müdürü. C. B.F. Maliye IV, V K K K 

-- -
Turgud Türkoğlu Res mo 1891 Orta Fransızca, Al- İktısadiyat Be kar İzmir ticaret ve sanayi odası c. n. F. Bütçe IV, V . K K K - -

J manca, Rumca umumi katibi. 
-- - -== -=-== 
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--ı l ı .&ı Evli olub olma- Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 

1 ~ dığı ve kaç ço- lntihabdan evvel son ıncmnri- Mensub olduğu "M:ensub olduğu Ne vak:ittenbe- 193 bütçe ka- Hiikfunete iti- ı Hüktlınete iti-
r ~D :S 

İntihab dairesi İsmi Doğduğu yer o ı:-. Tahsili Bildiği diller lhtisa.sr Eserleri İlmi rütbeleri cuğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguUyet i fırka. e ncümen ri mebus olduğu n unu ma d ma d 
çı "' ... Kanun 3405 Karar 1015 Karar 1060 

1 Manisa Yaşr Özey Manisa 1889 Yüksek Almanca, Fran- Ziraati um nıniye Toprak Müderris Evli, 2 çocuk Ziraat müteha.ssrsı. C. H. F. Ziraat Il. V K K K 
ı SIZ Ca 
ı 

-
Alaettin Tiridoğlu Uşak 1903 Paris üniversL 

Fransızca Hnkuk Finans ilmi, Hukuk lisani- Evli, 3 ı;ocuk Kırklar li e. H. P. hyönlrurnl C. H.F. Bütçe V K K K Mara~ tesi Hukuk fa-
1 kilitesi 

Y ez den tercüme yesi başkanr. 

! -
l ı Hasan Reşid Tankııd Elbistan 1893 Müllciye Almanea, Fr:ın - İdare - - Evli, 2 çocuk Türkocakları genel inspektörü. C. H.F. Milli M:üdafaa IV, V K K K 

sızca, Ar u lı cu 

-
Kemal Kusun Adana 1889 Üç sene tıbbiye - Maliye ve idare - - Evli Adana halkevi başkanı. C.H.F. İktısad II, ID, V K K + 

ı ve hukuk -

MemedErten E lbistan 1886 Rüştiye - Ziraat ve tica- - - Evli, 2 çocuk Ziraat, ticaret. C. H. F. ı Divanr M. II-V + K K 
ret 

- ---
Nuri Ural Trabzon 1869 Yüksek baytar Fransızca Baytar Emrazı dahili) Evli, 2 çocuk Mütckaid baytar ınira,layı. C. H.F. Ziraat m- v + + + Hayvanatta ci- -

ve Fransada 
hazı teneffüsi --- - --

lJ!ardin Abdürrezzak Şatana Mardin 1879 Rüştiye ve hu- Arabca, Kürdce Adiiye - - Evli, 8 çocuk Meclisi umumi ve meclisi idare C. H. F. G. ve İnhlsarlar II-V K K K 
susi azasr. 

-
Dr. Rıza Levent Girid 1893 Tr b Fransızca, Al- Tababet - - Evli ~eyhun sıtııuı rnstit üsLi lUhoı-a- C. H.F. S. !. Muavenet V + K K 

man ca, Rumca tunr ~efi. 

-· .- -
Kanunlarnnrz, • 

Edib Ergin İstanbul 1885 Hukuk - Hukuk ve idare 
Jandarmanın - Evli, 2 çocuk Şfır:ıyi 1lr\·lef ur.11 ·r. C. H. F. Dahiliye V K K K . 
a.dll vazi:fesi ----- - - -

1 

Hilmi Çoruk İstanbul 
1 

1888 Hukuk - Maliye ve idare - - Evli, 4 çocuk Ka. tamonu belediye başkam. C. H.F. Di. Muhasebat V K K K 

- . 

İrfan Ferid Alpaya İstanbul 1884 Topçu harbi-
Fransızca Askerlik ve hu- - Evli, 1 çocuk Avukat. C. H.F. - ID-V X K + yesi ve hukuk -

fakültesi 
kuk 

~ . 
Osman Dinçer Osmaneli 1878 Hukuk Franmzca Hukuk - - Evli, 4 çocuk Avukat. C.H.F. Maliye V K K + 

Rıza Erten Me !'Sin 1887 Halkalı ziraat Fransızca Nebatat ve em- Zit·aatc aid mü- Müderris Evli, 1 çocuk Ziraat umurn müdürü. C. H.F. Bütçe II-V K K K 
ve Fransada razı nebatiye teaddid eserler 

-
Muğla Dr. Hüseyin Avni Er- Muğla 1 Tıb FrallSizca Tababet - - Evli 3 çocuk C. H. F. :Muğla iadre heyeti C.ll.F. G. ve İnhisarlar IV, V K K K 

can reisi. 
! 



- lS06 -
- . - ~ 

)61 Evli olub olma- ı ı Bazı kanun ve kararlara verdikleri rayler 

::ı drğı ve kaç ço- !ntihabdan evvel son memuri- Mensub olduğu Mcnsub olduğu Ne vakittenbe- 1938 bütçe ka-
;gr;:ı Hükılmete iti- H ü.kfunete iti-

ı 
!ntihab dairesi tsmi Doğduğu yer o ,... Tahsili Bild iği diller İhtisasr Eserleri !lrni rütbeleri cuğu buhmduğu yet veya meslek ve meşguliyeti fu·ka encümcn .L·ı mebus olduğu nun u ma d ma d 

1 

~ ~ ..... Kanun 3405 Karar 1015 Karar 1060 

Muğla Hüsnü Kitabct Selanik 1886 Hukuk Fransızca Hukuk ve ik- - - Evli Tüccar . Müstakil Divaru l\L IV, V K K K 

tısad 

-
Nuri Tuna Tekirdağ 1882 Orta - Hulfuk - - Evli, 3 çocuk Manisa ağır ceza r eisi. C. H. F. Milli M üdafaa ID- V K K K ı 

--
Şükrü Kaya !stanköy 1884 

Galtasaray, Hn.. 
Fransızca, !ngi- Hukuk ve ik- M ıı tim bazı ter- - Evli, 3 çocuk İzmir belediye reisi. C. H. F . - II- V K K K 

1.-uk ve Fran-
fuce tma d cümeler 

i' s ada 
ı_ . 

ı 
Yunus Nadi Hukuk ve iktr. 31 mart ihtilAline Evli, 4 çocuk Gazetecilik ve matbaacılık. ! , I_ V 

1 

Fethiye 1880 Galatasaray ve Fransızca dair bir · kitab, - C. H . F. Teşkilatı esasiye K K + 
kısmen hukuk sad ve matbuat Zeplinle 41 saat 

havada 
ı -

ı Batı! itikadlara 
ı Mu~ Ilakia FCUıcoğlu Ni ş 1872 Topçu harbiyesi - Askerlik, el in ilam harb, Softa- - Evli, S ~ocuk (H ür f ikir) s ahi b ve başınu.- C. H. F. M. H. Tetkikı ID-V K K K 

1 

ve iç Linıaiyat lara son cevab ve harriri. 
saire --

Askerlik Tütün iııhisarı İstanbul satış G. ve İnhisarlar 
' 

l 
Naki Yücekök N asli c; 1866 Harbiye Fransızca, - - Evli 2 çocuk C. H. F. ITI- V + K K ' 

Rum ca müdürü. 

-
Hususi ve Ati- -

Şevki Çiloğlu Eski Zağra 1876 - Di şçilik - Evli, 4 çocuk Haselci kadm hastanesi diş C. H. F . Büt çe V K K K ı 
na dişçi mek- heldmi. 

te bi - - - - --

Şükrü Ataman Rados 1882 İda di Fransızca Maliye ve iktr- - - Evli 2 çocuk Ziraat bankası sabık unnun C. H. F . Bütçe V K K K 

1 

sad müdürü. 

-

Niğde Ahmed Vefik ffiuçay Ürgüb 1878 Yüksek eczact Fransızca 
Kimya ( Tahlilatı Tahlili gıdar, Kim- - Evli, 3 çocuk 

Eczacr mektebi kimyayi ispen-
C. H. F . s 1. U uavenct IV, V K K K 

ı 
gıdniye ve ispen- ya~ ispenç~yarii çiyari ve tahlilatı crrclai ınual-

·. . uzvı ve gayrıuzvt, 
çıyarıye) Kimyayı keyfi limi. 

-
1 Almanyada yük-

Cavid Oral , Adana 1904 sek ziraat rnek- Almanca, Fran- Ziraat - - Evli 2 çocuk Seyhan C. H . F. İdare heyeti ve C. H. F . - V K K K 
tebi ve Siyasi bil- sızca belediye üyesi. . 
giler yüksek mek- . 

tebi - --
---

Dr. Adravaya İzmir 1880 Tıb Fransızca, Al- Tababet Mide hastalık- Müderris mua- Evli, 3 çocuk Doktor luk. Müstakil S. 1. Muavenet V K K K 

manca, Rumca ları, makaleler Tini 
i 

-~ 

Dr. Rasim Ferid Talay Trablusgarb 1888 Tıb Fransızca Tababet Makaleler - Evli, 1 çocuk Ticaret. C. H. F. İktısad IV, V K K K : 

( Cerrahlık) 
. -
Faik Soylu Niğde 1874 Rüştiye ve hu- Fransızca Maliye - - Evli, 1 çocuk !zmir defterdarr. C. H. F . Divanı M. IT - V K K K 

susl 
-

Halid Mengi Bor 1884 Orta - Maliye, belediye, - - Evli, 7 çocuk Belediye reisi. C. H.F. Natıa II-V K + K 

ziraat ve ticaret 
1 

-"' --



-1505-

ı ı ı .~ ı ı ı ı 1 Evli olub olma. ı . ı ı Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 

::ı dığı ve kaç ÇO· !ntihabdn.ıı evvel son meınuri- Mensub olduğu Mensub olduğu N e vakitten be. 1938 bütçe ka- B iikUmete iti. ı Hükfun.ete it i-
1ntihab dairesi İsmi Doğduğu yer ~~ Tahsili Bildiği diller 1b.tisası .Eserleri !lmi rütbeleri cuğu bulunduğu yet Yeya meslek ve meşguliyeti frrka encümen r.l mebus olduğu n unu ma d ma d o ~ 

Kanun 3405 Karar 1015 Karar 1060 

Manisa Yaşr Ozey Manisa 1889 Yüksek Almanca, Fran- Ziraati uınnmiye Toprak Müderris Evli, 2 çocuk Ziraat ınütehassrsı. C. H. F. Ziraat n.v K K K 
srzca 

. -

1 

Alaettin Tiridoğlu Uşak 1903 Paris üniversL 
Fransızca Hukuk Finans ilmi, Hukuk lisani- Evli, 3 ~ocuk Kırklareli e. H. P. 1Jyönkurnl C.H.F. Bütı,:e V Maı·aş tes i Hukuk fa- K K K 

kültes i 
Y ezden tercüme yesi başkanı. 

-
Hasan Reşid Tankud Elbistaıı 1893 Mülkiye AlınaıH:a, Pı·o n- İdare - - Evli, 2 çocuk Türkocaklan genel inspektörii. C. H. F. Milli Müdafaa IV, V K K K 

sızca, Arnbca 

.ı 
Kemal Kusun Adana 1889 Uç sene tr b b iye - Maliye ve itlare - - Evli Adana halkevi . başkanı. C. H.F. İktısad II, ID, V K K + 

ve hukuk 
1 

ı MemedErten El histan 1886 R~tiye - Ziraat ve tica. - - Evli, 2 çocuk Ziraat, ticaret. C. H. F. Divanı M. rr.v + K K ı ret ı 

- - ---

Nuri Ural Trabzon 1869 Y iiksek baytar Fransızca Baytar Em.razı dahili, Evli, 2 çocuk Mütekaicl baytar ınirııfayı. C. H. F. Ziraat III- V + + + Hayvanatta ci- -
ı ve Fransada 

hazı teneffü.si 
- - - --

Mardin Abdürrezzak Şatana Mardin 1879 H.üştiye ve hn- Arabca, Kürdce Adliye Evli, 8 çocuk Meclisi umumi ve meclisi idare C. H. F. G. ve tnh i arlar ll-V K 
ı 

- - K K ı 

sus! azasr. 
ı 

--
-ı Dr. Rıza Levent Girid 1893 Tıb Fransızca, Al- Tababet - - Evli 8eyhan sıtma emıtitüsii lühora- C. H. F. S. t. Muavenet V + K K 

ı 
manca, Rumca tuıır şefi . 

-· .- --· -1 KanunlariiDiz, • 
Edib Ergin İstanbul 1885 Hukuk Hukuk ve idare Evli, 2 çocuk Ştll'lıyi de\·1 '1 azmır. C. H.F. Dahiliye V K K K - J andarınanın - ı . 

,i adli vazifesi 

Di. Muhasehat 1 

- ---- -
Hilmi Çoruk İstanbul 1888 Hukuk Maliye ve idare Evli, 4 çocuk Kastanıonu belediye başkanı. C. H. F. V K K K 

1 - - - 1 

ı 

---
İ.rfan Ferid Alpaya İstanbul 1884: Topçu harbi-

Fransızca Askerlik ve hu- - Evli, 1 çocuk Avukat. C. H. F. ID-V X: K + ye.si ve hukuk - -
kuk ! 

fakültesi 

Osman Dinçer Osmaneli 1878 Hukuk Fran.SI2lCa Hukuk - - Evli, 4 çocuk Avukat. C. H. F. M:~liye V K K + 
: 

Rıza Er.ten Mersin 1887 Halkalı ziraat Fransızca Nebatat ve em- Zh·aate aitl mü- Müderris Evli, 1 çocuk Ziraat umum müdürü. C. H.F. Bütçe ll-V K K K 
ve Fransada razı nebatiye teaddid eserler 

ı . 
Muğla Dr. Hüseyin .A.vni Er- Muğla 1888 Tıb Fransızca Tababet - - EYli, 3 çocuk C. H . F. ~fuğla iadre heyeti C. H. F. G. ve İnhisarlar IV, V K K K 

!1 ca.n reisi. 
~-· 
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Bazı kanun ve kararlara. verdikleri reyler j 

::s dığı ve kaç ço- !ntihabdan evvel so:İı. memuri- Mensub olduğu 1\Iensub olduğu Ne vakittenbe- 1938 bütçe ka-
~:S 

Hükftmete iti- Hükamete iti-

!ntihab dairesi Ismi Doğduğu yer o ı-. Tahsili Bildiği diller lhtisa...<rr Eserleri !lıni rütbeleri euğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti fn·ka en cü men l'ı mebus olduğu nun u ma d ma d 
ı:: cıı ....., 

Kanun 3405 Karar 1015 Karar 1060 

ı 
Mıığla Hüsnü Kitabcı Selanik 1886 Hukuk Fransızca Hukuk ve ik- - - Evli Tüccar. Müstakil Divam l\'L IV, V K K K 

tısad 

ı 
Nuri Tuna Tekirdağ 1882 Orta - Huk'uk - - Evli, 3 çocuk Manisa ağrr ceza reisi. C. H. F. Milli M üdafaa !IT-V K K K 

1 -
1 Şükrü Kaya İs tanköy 1884 

Galtasaray, Hu.. 
Fransızca, !ngi- Hukuk ve ik- :\la t bu bazı ter- - Evli, 3 ı,:ocnk İzmir belediye reisi. C. H. F. II-V K K K 

kuk ve Fran-
-

1-
s ada 

lizce trsad cümeler 

-
31 mart ihtiHUine 

ı 
Yunus Nadi Fethi ye 1880 Galatasaray ve Franstzcn Hukuk ve iktL dair bir ki tab, - Evli, 4 çocuk Gazetecilik ve matbaacılık. C. H. F. Teşkilatı esasiye 1, I_ V K K + 

- kı men hukuk sad ve matbnat Zeplinle 41 saat 
havada 

1 -
Batıl itikadlara 

Muş Haklu Kılıcoğln Ni ş 1872 Topçu harbiyesi - Askeı·lik, din ilanı harb, Softa- - Evli, 8 çocuk (H ür fikir) sahib ve bnşmu- C. H. F. ı M. H. Tetkikı ID-V K K K 
ve i<:Linıaiyat lara son cevab ve harriri. 

saire --- -
N aki Yücekök Nasliç 1866 Harbiye Fransrzca, Askerlik - - Evli 2 çocuk Tütün inhisarı !stanbul satış C. H. F. G. ve İnhisarlar III- V + K K 

,, Rum ca müdürü. 

-
Hususi ve Ati- -

Şevki Çiloğlu Eski Zağra Dişçilik Evli, 4 çocuk Haselci kadrn hastanesi diş ' C. H. F. Bütçe V K K K 1876 - -
na dişçi m ek- held.w. 

te bi -
Şühü Ataman Rados 1882 Id adi Fransızca Maliye ve iktı- - - Evli 2 çocuk Ziı·aat bankası sabrk umuın C. H. F. Bütçe V K K K 

sad müdürü. 

Niğde Ahmed Vefik tnuçay Ür gü b 1878 Yüksek eczacı Fransızca 
Kimya (Tahlilatt Tahlili gıdai, Kım- - Evli, 3 çocuk 

Eczacr mektebi kimyayi ispen-
C. H. F. s T. 1\fuavencL IV, V K K K 

"'Hlniye ve i.spen- yayi ispenç~yarii çiyari ve tahlilatı gıda! mual-
"' ·. . uzvt ve gayrıuzvl, . -

çıyarıye) Kimyayı keyfi limi. 

Cavid Oral Adana 1904 
Almanyada yük-
sek ziraat rnek- Almanca, Fran- Ziraat - - Evli 2 çocuk Seyhan C. H. F. İdare heyeti ve C. H. F. - V K K K 
tebi ve Siyasi bil- sızca belediye üyesi. 
giler yüksek rnek- ı 

' 
te bi -. 

ı Dr. Adravaya !zmir 188(} Tıb Fransızca, Al- Tababet Mide hastalık- Müderris mua- Evli, 3 çocuk Doktor luk. M:üstakil S. !. Muavenet V K K K 

manca, Rumca ları, makaleler Tini 

Dr. Rasim Ferid Talay Trablusgarb 1888 Tıb Fransızca Tababet Makaleler - Evli, ı çocuk Ticaret. C. H. F. İktısad IV, V K K K 
(Cerrahlık) 

-
Faik Soylu Niğde 1874 Rüştiye ve hu- Fransızca Maliye - - Evli, 1 çocuk İzmir defterdarr. C. H. F. Divanı M. IT-V K K K 

sus i 
-

Halid Mengi Bor 1884 Orta - Maliye, belediye, - - Evli, 7 çocuk Belediye reisi. C. H. F. Na:fıa II-V K + K 

ziraat ve ticaret l 
· ~ - ,_ 
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. Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 

.§ dığı ve kaç !ntihabdan evvel son memuri- ı Mc•mmb olduğu 'i\Icnsub olduğu Ne vakittenbe- 1938 bütçe ka- 1 IIükUmete iti- 1 Hüki\mcte iti-
>tııı rS ço-

tntihab dairesi tsmi Doğduğu yer o ~ Tahsili Bildiği diller !Jıtisası Eserleri İlm1 rütbeleri cuğu bulunduğu yet veya meslek ve meş!!Uliycti fırka en cü men ri mebus olduğu nun u ma d maci 
ç:ı a:ı .... 

Kanun 3405 Karar 1015 Karar L060 

Niğde Kamil trd('lp İstanbul 1867 Galatasaray Fransızca Diplomasi - - Evli, 4 çocuk Bı·üksel maslahatgüzarr. C. H. F. Harici ye V K n: + ı 
1 

• ~ 

Ordu Alımed İhsan Tokgöz lstanbul 1869 Mülkiye Fransızca, Al- Ticaret, iktrsad Jules vernes den - Evli, 3 ~ocuk 1\fathaacr, nınharrir, tncir. C. H. F. Divanı 1\f. IV, V K K + 
m anca ve matbuat 18 cild tercüme, 

27 cil d tercüme ' 

edebi! roman, 45 
senelik Serveti fü-
nun, Avrupada ne 
gördüm, Matbuat 

hatıralan : 

- ·' 
!stanbul Maar...:t IV, V K • K 

; 

Ali Caııib Yöntem 1887 Hukuk Fransızca, Fars- Maarif, cdchi. - - Beldir Maarif veldileti nnıum mü fet- C. H. F . K 

ca yat tişi. 

Kal cik 
Tababet 

Evli, 2 çocuk S. 1. Muavenet V K K Dr. Ziya N aki Y altmm 1892 Tıb Fraıısrzca v Muhtelif tıbbi - !stnnhul Haseki hastanesi ku- C. H. F. K 
(Kulak, bogaz, bu- mecmualarda ma-

lak mütehas ısı. run mütehassısı ) kaleler 
----

Harndi Yalınan Ün ye 1879 Darülmuallimi- J<'ransrzca, Al- Maarii - - Evli, 1 çocuk Bms:ı. maarif müdürü. C. H. F. Bütçe I- V K K ıc 

ni aliye manca, Arabca 

! smail Çamaş Ordu 1872 Mülkiye Fransrıca !dnı·{', zir:uıt - - Evli, 4 çocuk Zongulılnk kaymakamı, fm- C. H . I!'. Arzuhal İ, I- V K K + 
dıkçılık. 

- -

Muhittin Bı:ıha Pars Bursa 1885 Iluknk Fransızca Hukuk, eo hi- Muhtelif mecmu- - Evli Avukat. C. H. F. Adli ye I, V + K K ı 
yat alar ve Güneş do-

ğarken 
----- -

Selim Srrrı Tarcan Mora Yenişeillr 1874 Mühendishane Fransızca Maarif Bir çok - Ev li, 2 çocuk l\.fnarif vekuleti başıııiifettişi. C. ff. F. MaariC V K '+~ + 
(Beden terbiyesi) ı 

Sanayi ı ı 
Samsun A1i Tunalı Ankara 1890 ! d adi Alınanca Evli Erzurum siluh inhı·ikasr işletme C. H. F. !k:tısad V K K ır 

(Top nıütebas- - -
SISI) 

amiri. . 
- -- --

1 

Dr. Asım Sirel Merzifon 1876 Tıb Fransızca Doktorluk - - Dul, -:1: <;o<'uk ~ \skerlik!('ll mü.stafi, ziraa1, ti- C. H . F . Naüa 1, I, ID- V 
1 

K K K 

caretle meşgul. 
- -------

Meliha Ulaş Sinob 1901 Darülfünun ede- Fransızca, !n_ Edebiyat - - Evli Sam. un lisesi edebiyat mual- C. H. F . Arzuhal V K K K 

biyat şubesinden gilizce li mi. • . 
Mehmed Ali Yürüker KeŞ,an 189. Mülk] ye Fransızca Belediyecilik ve - - Evli !stnnbul umumi meclisinde C. H . F . Dahiliye V K K K 

]dare aza. 
--------

Mehmed Güneşdoğdu Çarşamba 1871 Rii~tiye ve Jıu- Çifçilik - - Evli, 5 çocuk .m·şamha bel diy encümeni C. II. F . G. ve İnlıi.sarlarl IV, V K K K 
i, 

swıi az ası. 
ı 

-= -- -- ~ 
~ c- --- --
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ı Evli olub ı 
-

;:l olma-
Bazx kanun ve kararlara verdikleri reyler 

1 •0.0 c 
dığı ve kaç ço- İntiliabdan evvel memuri- M:cnsub olduğu Mcnsub olduğu Ne vakit1:mbc- 1938 bütçe ka- Hük:Umete iti- ı flükumete iti-"'CC,..Q son 

l ntihab daireli lmni Doğduğu yer 
>t~ıı--

Tahsili Bildiği diller İhtisa.sı: İlmi rütbeleri cuğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti fırka en cü men ri. mebu'3 oldut'U o ,... Eserleri n unu ma d mn d O!l 
Kanun 3405 Karar 1015 Karar 1060 

anısun Ruşeni Barkın Hanya 1 4 Erkanı harbiye 
Fransızca, Rus- n· l . 

ıp oması ve as-
ca, Farsca, Yu- kerlik 

n anca 

- - Dul Kudüs konsolosu. C. H. F. 1\IiJli Müdafaa IV, V K K K 

. - ---· -
Zülıtü Durukan İzmir 188 Mülkiye Pransızca, Rum- İdare - - Evli, 3 çocuk Erzurum valisi. C. H.F. Dahiliye ID-V K K K 

ca 
- --

Seyhan Ali M ünü Y egena Adana 1874 Mülkiye Fransızca, İngi- İdare - - Evli, 3 çocuk Adana belediye reisi. C. H.F. 'I' eşkilatı e asiye t, n- v K + K 
lizce 

~-

.1 Damar Arıkoğlu .Adana 1889 Husus! .Almanca ı Ticaret ve zL - - Evli, 8 çocuk Ziraat, ticaret. C. H. F. ı Ziraat I- V + K + 
ı raat ı 
,-

Esma Nayman !stanbul 1899 Lise d recesi Fransızca, .l:ngi- BelediyecHik - - Evli, 2 çocuk Belediye üyesi. C. H . F. İktısad V K + K 1 

lizce, Rumca 1 
1 

- . 
1 -

General Naci Eldeniz Manastır 1875 Harbiye ve Al- Almanca ve Askerlik Endaht, Felliiİ es- - Evli, 1 çocuk Kolordu komutanı. C. H. F. Bütçe IV, V K K K 

manyada Fransızca 
liha., Japon- Rus 
har bi, Sevk ve 

- idare, Tapsara --------
Hilmi Uran Bo drum 1884 Mülkiye Fransızca, İdare - - Evli, 2 çocuk C. H. P. Adana romtakası nıü- C. H. F . - t, nr- v K K K 

Rum ca fettişi 
1 r -·---- 1 

İbrahim Mete Şebin ECarahisar Evli, 7 çocuk Ceyhan belediye ve C. H. P. 
G. ve İnhisarlar 

IV, V K K K 1876 Harbiye - Askel'lik ve - - C. H. F. Ye . idare Başkan. M. H. Tetlcikı 
1-

Ömer Biçer Tarsus 1894 
Orta, ziraat - Ziraat - Evli, 3 çocuk Çiftçilik. C. H. F. Ziraat IV, V + K + 

ameliyat mek- -
te bi 

. 
----

Tevfik Tarman İstanbul 1894 Yüksek Halkalı .Almanca, Fran- Ziraat ekonomi-
Kooperatifiere Evli, 2 çocukı Ziraat umum müdürü. C. H. F. Ziraat V K K K 
aid basılmş_ bir -ziraat ve Al-

sızca si ve teşkilatı ı manyada eser -
Siird llulki Aydın Sürd 1869 Rüştiye ve med- Arabca Maarif 

Türkce ve Arab- Evli, 7 çocuk C. H.F. t, I • V K K + 1 - - -ca makale ve ri-

ı res e saleler -
İsmail Müştak Mayakon Yenişehit• 1882 Mülkiye Fransızca, Edebiyat ve Mufassal hulm- - Evli Ticaret ve muharrirlik. C. H . F. Bütçe V +. K K 

Arabca 
• tarih ku siyasiye 

" 

Mehm.ed Ali Kuı·toğlu Taşköprü 1881 Harbiye Ara b ca Askerlik - - Evli, 3 çocuk Emekli binba~ı. C. H.F. Arzuhal V + +' K 

Şevki Süsoy To ka d 1898 İd adi - İdare ve inhi- - - Evli Tokad inhisarlar memuriıı mü- C. H. F. .A.rzuhal V K K K 
sarlar da dürü. ı ı 

-~_- ,_ 
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1 Evli 

-- -
--ı ı .~ olub olma- Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 

ı:: 
drğt kaç !ntihabdan evvel memuri- l\fpnsnh olı1nğu MensuL oldnğn • ··e vakitl;.!ııbc- ı 'O ...c ve ço- son 1938 bütçe ka- Bükttmete iti- llükfımcte iti- ı ıı:r ·-

!ntihab dairesi 1mıi Doğduğu yer o ~ Tahsil i Bildi~i rlillel' 1 lıtic;;a!'.ı Bscr1<'ri !lm.l ı·ütbeleri cnğn bulnndnğu yet veya meslek ve meşguliyeti fırka en cü men ri mchn<> oluuğu ma d ,-.. .e nun u ma d ..... 
' 

Kanım 3-!05 Karar 101!1 Karar 1060 

.~inob C 'cvclct Kerim 1nceday· Sin o b ı 9~ Eı·kanı haı·hiye F!'aııı-;tz1·n ı\slH>rlik \'(' 
Türk lstiklal har-
bi tarihi, Türk 1s- - Be kUr . IT. P. Gcııel Yönetim kurulu C. IT. F. ~[illi :\Iüdafııa V K K K 

nınarif tiklal mücadelesi üyesi. 
konferanslan - - ---- ----- -

' llulU.si Oruçoğlu Boyabad ı894 !lah iyat - Ziraat ve ticaret - - Evli, 4 çocuk Ticaret ve ziraat. C. H. F. G. ve İnhisıırlar IV, V K K K 

' 

- - - - - ı . 
llüsamettin Okan Menemen 18 ı Eczaer ve Dişçi I<'ransrzcn, Al- Bezncılık 

. 
:EYli, 2 ÇO<'llk Anlmra askeri hastanesi diş he. C. H. F. S. !. Munvenet V K ve - - K K 

m ek-te bi m anca dişçilik kimi. 
' • - -- - -

ı tsrnail Hakkı V ral Edirne 
,ozan darül:fünu. 

Al- 'l'i<'aı·et ve ik- Evli, 3 çocuk Üzüm kurumu umuın müdürü. c. n. F. ı V lRB !k !Frımsrzca ve - - K - K 
lnu tısad fakül-

l ı 

1 

manca tısad 
l ı_ tes i ı 

-·-
ı ı Yusui Kemal Tengirşenk Boyabad ı878 Hukuk ve Paris Fı·an•nzea, İngi- Hukuk, iktısad - Hukuk ;e ulilmu Evli Avuknt, iktısno ı)rofcsiiı·ü. C. H. F. İktısad t, I- V K K K : 

ı : Hukuk fakülte i lizce siyasiye doktoru, 
Müderris 

- -- -' 
ı ı 

Sıvas Gl. Akif Öztekin Er- De bre ı876 Harbiye - Askerlik, Türk - - Be kar A. kcrl tcmyiz malıkemr i aza- C. H. F. Arzubal V K K K 
l ı demgil dili lığmda-ı nıütekaicl tüınıreneral. 

ı ----~--- ------ - . 

1 mail 1\Irhmed Uğur Tiafik 1895 nk - Ziraat - - Evli, 5 çocuk Çiftçi. C. H. F. Ziraat IV, V K K K 

- ---··-
l ı 1\litat Şükrü Bleda Selanik 1874 tdadi ve Cenev- Fransızca, ltal- - - - Evli, ı çocuk - 1\fü.stakil Dahiliye t-V K K . K 

red e fen ta hsili yan ca ı 

- -

Ncrnıett in Rndak , Isparta 1890 Liyon darül.fü- Fransızca, AL lçtimııiyat ve llnu terbiyci et- Müderris Evli, 2 çocuk 

ı 
Da rülfünnn irtimaiyat prof e- c. n. F. IIariciye 

1 

III-V 

ı 
+ K + 

nun u man ca ııın.tbuat fal, içt.inıaiyut söı·ü. 

1 ı Edebiyat fakül-

- -- --- ------ - --
1884 İktrsad ve ma-

-
Evli 1, I- V Rasim Ba~ara Srvas Fransızca - - Sıvas ultmıisi munllimi. C. II. F. Bütçe K + K 

tesi liye 
" - ~ 

!stanbul 
Orta, hususi ve 

I~vli, 3 c:ocuk Remzi Çiner 1876 Pariste ulfımu si- Fl'nnsızca :\faliye ve iktı- l•'rıın~ızcn nı e- - İstanlıul ılcftt,rtlarr. C. II. F. Bütçe III- V r + K 
yasiye mektebin- sad to du de maliye dersle-

- rine devam 

Sa bi ha Görkcy Cskütlar 1!:!88 Darülfünun ri- Fraıı. rzca Maarif - - Evli, ı çocuk Tokacl Ol'tn nıektı>hi riyaziye C. H. F. Dahiliye V K ı~ K 
i' yaziye şubesi muallimi. 
.. : .. 4. ,. ., - -

ŞemsP.ttin Günaltay Kemaliye ı882 Darülmuallimi- Fransızca, lfaaı· i E n• idarr 
Zulmetten nura, Müuerris Bvli, 4 çocuk :Müderrislik. C. IT. F . T('~kilutı e:nsiye t, II, V K 

ı 

Hurafa.tta.n haki- K K 
ni aliye Ara b ca kate ve daha bir 

çok 
r- -

Va fi Ra id S1:viğ Menaha ı887 !stanbul ve Pa- li'ramnzt•a, \1- Hnlml' Huh--uka aid mü. - Evli Muhtelit hakem mahkem 1 ri C. H.F. ahiliye IV, V K K K 
ris hulmku nınıwa tenudi<l es rlel'i nezdinde Türk ajanı. . 
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.&ı ı Bazı kanun ve kararlara verdikleri r eyler 

~ ı dığ-ı ve kaç ço- lntihnlı<lan ev \'ı>l son ııwmnri- Meruub oldıığn )fcnsnb olduğu ı Ne vakittenbe.. Hl3 bütı:e ka- H ükU.mete iti- 1 Bükilmete iti--o :S 
!ntihab dairesi tsmi Doğduğu yer >I'JO Tahsili Bi ldiği diller 1 htisası Eserleri İlmi rütbeleri cuğu bulnnduğu y t>t \"C'ya ıneslek Yt' nı<>şgııliyP1i fırka t'ncümcn l ri mebus olduğu m ad m ad o :... n unu ,.... d ..... ..... Kanun 3405 Karar 1015 Karar 1060 -

Sıvas Ziya Başara Sıvas 1869 Rii~tiye ve hu. - !dare - - Evli, 8 çocuk - c. n. F. Arzuhal I· V K K K 

sus i 
- - ---

Tekirdağ Ccmil Uybadın İstanbul 1880 Erkfmi harbiye Fransızca, As1<eı·lik \"{' - - Evli, 4 çocuk Çatalca mmtaka komutanı. C. H. F . Dahiliye II-V K K K 

idare 
- -

Faik Oztrak Malkara 1882 Mülkiye Fransızca İdare - - Ev li, 5 çocuk D ahiliye h eyeti teftişiye tmıum C. R. F. Maliye !, I - V K K K 
müdürü . 

• - . 

Rahmi Apnk Babaeski 1887 Erkani harbiye 
Almanca, Fran-

Askerlik J O kadar a k eri Evli, 4 çocuk C. H . F. Umumi idare heyeti C. H. F. 1\lilli Müdafaa " + K K 
rzca, İngilizce, -

Rusca 
cr sahibidir. azasr. 

. --- ---

Şakir Kesebir Köprülü 1891 Mülkiye Fransızca İtlnre ve ınal iye - - Evli, 3 çocuk Edirne valisi. C. H. F. - !, II, V K K K 

- - ·--- -· - --- -·-

Yahya K mal Beyatlı Üsküb 1884 Orta ve Pariste E<lebiyat ve 24 şiir ve Leyla Müdcrris - Müderris. C. II. F. H arici ye II, IV, V K + ulflmu siyasi ye - + 
mcktebi siyasiyat diploma i 
şubesinde ve Sor-
bonne darülfünu-
nu tarih şubesin-

de -· - --- - -- - -' 
Tokad Galib Pekel Gümülcine 1890 Mülkiye Frnnsrzca, Bul- İdare - - Evli r·wu. uınuın ıniitliil'ii. C. II. F. Dahiliye V K K K 

garca 
--- ---- -- ---. 

Gl. Sıtk.ı Üke Selanik 1877 Topçu harbiyesi Askerlik Evli, 5 çocuk 8 nci fn·ka komnt:mı. 
.... . H. F . Tafıa V K K K -

ı 
- -

- · ·- - - --
J ena üniversi-

Rürr nı E rgun Harput 1898 
tesi felsefe şu-

f'ı·a ıısızca , Al- Diplmn:ı.s i - - gdi, 1 çocuk Belediye rei i. c. n. F. Dahiliye V K K K 
nın n ra 

-- ı 
besi 

ı Müdafaa 1 

_ı - - ------

llüsnü Konay Konya 1877 Harbiye Almnnoa, Bul- ı A. krrlik ve ri- H salı riımlcsi J.lv];, { ço<'U~_ı Mütekaid yarhay. c. n. F. :M illi III- V K K K -
_ _1 garcn yaziye 

. . 
Nazım Poroy Selanik 1884 Hukuk ve Paris Fransızca Hukuk - - Evli, 1 çocuk 1 Avukat, :\fubtelit hakem malı- C. H. F. IIn.r iciye IV, V K + + 

hukuk fakültesi kerneler i Türk ajaıu. 

ll 
-

ı Rcsai Eri§ken !zmir 1882 Hukuk Hukuk - Evli, 2 çocuk Avukat . C. H. F. TE'şkiHi.tı esı:ı i) e IV, V K K X - -
l! 
ı l ---- - --- ---- --- ----
,, 

Süreyya Genca Tokad 1892 Yüksek ziraat Al manca, Fran- Bağc·ılık v-r şa. :\Ieslek'i mn:Xa. Müderris Be kur Ilnlkalr zirant mektebi rektörü. C. H. F. Bütı:e III - K K K 

ll 
ı ı 

ve Almanyada sızca ı·ı.ıp<;ılık le ler ı 

-ı 
ı 

ı G. ve İnhisarlar -
ı : Trab zon Daniş Eyiboğlu Trabzon 1893 Riiştiye 

ı 
-

i 
Ticaret - - Evli Ticaret. . H. F. III-V K K K 

1 ı _ ....... 1, 
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ı olub olma-~ ı ı Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler il i' 
ı ı ::ı Edi 

>tıD 

dığı ve kaç ço-l ::ı lntihnbdan evvel son memuri- Memmb olduğu M:ensub olduğu Ne vakittenbc- 1938 bütçe ka- Hül-iimete iti- IIükumute iti-
;g,~ 

lntihab dairesi lsmi Doğduğu yer o J.-4 Tuhsili Bildiği diller lhtisası EsL•rleri İlmi rütbcleri ruğu bulunduğu yct Ycya meslek ve mcşguliyeti frrka cncümen ri mebus olduğu nun u m ad ma cl 
ı::ı cıı - Kanun 3405 Karar 1015 Karar L060 

Trrıbzon Halil Nihad Rozfrpc Trabzon 1 (1 2 Orta vr Frerler Fransızca Edebiyat Sihamı ilham, Ayi- Be kar Düyunu umumiye konıiserlik C. H. F. ~faarif III- V K K K nei devran, Mılhi- -
tab, Ta.rtarin, de kalemi müdürü 
tarascon tercümesi 

-~ 

Ilamdi Ülkümen S erez 1 IIukuk ve Sor- J:t,raıısızca, ltal- Hukuk ve mat- Hayat ve şe- - Evli, 4 <;ll('Uk Gazetecilik ve mualliınlik C. H. F. Maarif I - V .ı.. 
1 K K 

bo n ya. nca bu at ha b • 

- - - ı 

Ilasan Saka Trabzon 1 !) 
:\lülkiye ve Ecol 

Fransızca İktısad ve ma Profesör Evli, 2 çocuk t:ışe nezarcti hey ti teftişiy C. H. F. Harici ye t, I- V + K K 
des Sience Po- - ı 

litique 
liye müdürü. 

ı 
~1itat Aydm Ay dm 1 9fi Mühendis Fransrzca Mühendis - - Evli, 4 çocuk Eı-e~li - Karadere demiryolu in_ C. H. F. Di. Muhasebat II, III, V K K K 

şant ve işletme müoürü. 

- -

1 

Raif Karadeniz Vnk.fıkcbir 1 95 Hukuk - ı Hukuk - - Evli, 1 çocuk Avukat. C.H.F. Bütçe IV, V K K K 

- -
Selçuk kız sanat mektebi fen bil-

Senilıa Hızal Adapazarı 1897 Fen fakülte i Fransızca Maarif - - Be kar gisi muallimi ve- Yeni Türkiye- C. H. F. Maarif V K K K 

ı 
mektebi müessis ve miiclürü. 

-. ·---- ı 

JR 9 
Maliye nakid işleri müdiirü ve V K K K 

ı 

1 

Sırrı Day Çeşme Mülkiye ve ITu- Fransızca, Maliye ve ik- - - Evli, 3 çocuk 
Pariste clüyıınu umumiyem clisi 

C. H. Iı'. Bütço 
kuk soıı sınıf Rum ca tısad 

uezcliııde koıniserlik başkatibi. : 

- - ı 

li 
Süleyman Sırrı Gedik Of 1 62 ~1 Nlı·esc ve iiv- Arabca, Farsca, Hukuk ~ - Evli, 2 çocuk nkara kadı r. C. H. F. rzuhal II-V K K K 

i 
vab ınekt bi Rum ca 

----- -
Urfa Ali Saib Ursavaş Gerkük 1 7 Ilal'biye - Askerlik Uriaıun kurtu- - Evli, 4 çocuk rfa jandarma komutanı (bin- C. H . F. - I- V + +. + 

ltış mücadelesi başı). 

İstanbul 
1870: - 1871 sefe-

Behcet Günay 177 l~ ı-kfuı i hıırbiyl' Fransızca, Al- Askerlik ve rinde esbabı ga- - Evli, 5 çocuk Tütün inhisıırr uınum ınüclürü. C. H. F. Dahiliye IV, V + K + 
! 

han ca idare libiyet ve mağlft-
biyet, Alman ma- . 
nevraları, Har bi 
umumi de Mısır 

seferi 

- Fransrzca, Arab- ı 

ı 
Fuad Gökbudak Konya Ereğiisi 1 94 Hukuk Hukuk ve ik- - - Evli, 4 çocuk Türkofiste mü avir. C. H.F. Adiiye II, ID, V + K K 

' 

l ı 
ca, Farsen tısad 

-· ı. 

Gl. Ahmed Ynzgan Ur gü b 1872 Ali Ft·nnsrzca Baytar - - Evli, 3 çocuk Baytar, mütekaid general. C. H . F. Milli :M:üdafaa V + K K ı 
. -----

Mehmed Emin Yurdakul İstanbul 1869 Mülkiye ve Rtı_ Edebiyat 
'!'ürk snzı ve 

Eski Musul mcbusu. C. H . F. Te kilatı sasiye İ, II - V + K + - cinhıı bir c:ok - -
ku k 

eseı.·l ı.-i vardır 
-

lfulıittin Dinçsoy !stanbul 1897 Fran ız Yiiksek b'ı·ansrzca Belediyecilik, - - Evli, 3 ~oc:uh Buı·sa belediye reisi. C. H. F. Dahiliye V K K K 

1 
ticaret nıektehi ı ticaret ve ziraat 

. 

·-c-= -- -
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dığı ve kaç ço- !ntihabdan evvel memuri- 1fensub olduğu Mensub olduğu Ne vakittenbe- 1938 bütçe ka- Hükfımete iti- ı IIükumcte iti-~c :S son 
!ntiha.b da.iresi tsmi Doğduğu yer o ,_. 

Tahsili Bildiği diller !htisası Eserleri !lmi rütbeleri cuğu bulunduğu yet veya meslek ve roeşgnliyeti fırka encüroen :ı.·ı mebus olduğu nun u m ad m ad ç. c;ı ..... 
Kanun3405 Karar 1015 Karar 1060 

Urfa R<'f<'t Ülgen Urfa 1RRR Darülfünun ri- Framnzca, tn- Riyazi ve ma- Jçtimai hasbihal - E\·li. !) c:ocuk Maarif vekaleti ilk tenri nt C. H. F. Maarif ll- V K K K 
yaziye kısmı gilizce arif 

ve riyaziyata aid 
umum müdürü. muhtelif eserler 
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Van llaklo Ungan Van 1882 İda di 
Fransızca, Kürd-

!dare - - EYli. :i ('O('Uk Bitlis mektup~u vekili. C. H. F. M. H. Tedkikı !, I _V K K K ce, Ermenice, 
Arahen 

İbrahim Arvas Başkale ı 4 Lise Fransrzca, Arab- İdare Ye ziraat - - Evli, ı çocuk Miilkiye kaymnkamı. C. H. F. Maliye TI-V K K K 
ca., Farsen 

- - · . 
Münib Boya Van 1872 Rüştiye ve hu- Kiirdce, Erme. telare - - Evli, 6 çocuk Hıı ka ri mu taı:ın rrrir. C. H. F. Arzuhal II-V K K K 

ımsi nice 

Yozgad CeHil Arat İstanbul ı 5 Harbiye 
Fransrzca, 1 tal-

skerlik ve dip- - - Evli, ı çocuk Hicaz nınslahatgüzarı. C. H. F. Milli Müdafaa V K K K yan ca, Al mn n en 
lo ma si 

Araben - - ----
' Ekrem Pekel Tekirdağ ı 85 Eczncr mcktebi Fransrzcn ı:czacılrk - - Dul, 2 çocuk Tekirdağ helediye reisi. C. H. F. G. ve İnbi arlar V K K K i 
ı 

-
' 

Emin Draman Hukuk ve ma- - Evli, 4 çocuk Avukat ve Hazine vekili. C. H. F. Maliye V K K K 
1 

Drama ı 9 IIukuk Fransızca -
liye 

Ömer Evci Yozgad 188 Medrese ve hu- - Çiftçi - - Evli, 4 çocuk Çütçi. C. H. F. Ziraat V K K K 
susl . ~ - -

rrrı İ~öz Yozgad 1 79 Yedi senelik idacll Fransızca İdare - Evli, :3 ~ocuk Darende kaymakamr. C. H. F. Bütçe I- V K re K -ve Mülkiyeden eh-
liyetnameli 

Sungur Yozgad 1 94 Yüksek orman Fransızca Oı·man ve ik- - Evli, 2 çocuk M mur. C. H. F. Di. Muhasebat IV, V K K K -
tısad . 

-
Zonguldak ll:sad Çakmakkavn Zonguldak 1897 h k - Sanayi - - Evli, 3 çocuk :Maden am le çavu u. C. ll. F. İktısad IV, V K + K 

(}fad ncilik) 
- . -

Halil Türkmen Sıva 1883 Hnrhiye Fransızca s lterlik ve - - Evli, 3 çocuk Kocaeli uıut'a arrıfr. C. H. F. Dahiliye II-V K K K 
idare 

-- . - -
ll ilasan Karabarak Zonguldak ı877 nk - anayi - - Evli, 4 çocuk Maden başçavuşu. C. H. F. İktısad IV, V K K K 

rt (Mııd ncilik) 
l i - - -

1 

ı 

Necati Güneri lG ğı ı889 Hukuk Fransızca Maarif - - Evli, 4 çocuk !staulıul kız lisesi tarih ve coğ- C. H. F. Maliye I, V K - + 
ra.fya öğretmeni. ı 

c = -' · :-::_ c - -= . -
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Zonguldak Ragıb Özdemiroğlu Diyarbakır 1893 Hukuk Fransızca Hukuk - - Evli, 2 çocuk Matbuat şube müdiirü. C. H . F. İktısad U-V K K K 

-
Rmf Dinç Erzurum 1874 Mektebi nüvab Arabca, Farsca Hukuk - - Evli, 4 çocuk - C. H. F. Arzuhal 1, I, IT, V K K K 

-
Receb Zühtü Soyak Manastır 1893 Orta - Matbuat - - Be kar Matbaacılık. C. H.F. Bütçe IT-V K K + 

1-
--- - · 

ı 
Rifat Vardar Köprülü 1878 Mülkiye Fransızca İdare, maliye - - Evli, 4 çocuk Ordu valisi. C. H. F . Dahiliye ID-V K K K 
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AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR 
Ali Çetinkaya Bere Türker Cemal Akçın 

AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR 
İzzet Akosman 

AMASYA 
İsmail Hakkı Mumcu 

İzzet Ulvi Aykurd 

AMASYA 
Nafiz Aktm 

Mebrure Gönenç 

ANKARA 
Ahmed Ulus 

Haydar Çerçel 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Aka Gündüz 



ANKARA 
Dr. Taptas 

ANKARA 
:Kemal Atatürk 

ANKARA 
Rifat Araz 

ANKARA 
Eşref Demirel 

ANKARA 
Muammer Eri§ 

ANKARA 
Şakir Kınacı 

ANKARA 
Falih Rrfkr Atay 

ANKARA 
Mümtaz Ökmen 

ANKARA 
Yahya Galib Kargr 

ANKARA 
Hatr Çırpan 

ANKARA 
Mü§fik Aya§lı 

ANTALYA 
Celal Mengilibörü 



ANTALYA 
Dr. Cemal Tunca 

ANTALYA 
Tevfik Arıcan 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

ANTALYA 
Nurnan Aksoy 

ANTALYA 
Türkan örs 

AYDIN 
Nazmi Topcoğ·lu 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Adnan Menderes 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Hulı1si Alataş 

AYDIN 
Tahsin San 



BALIKESİR 
Cemal Esener 

BALIKESİR 

Hacim Çarıkli 

BALIKESİR 
Örge Evren 

BALIKESİR BALIKESİR 
Dr. H. Vasıf Somyürek Enver Adakan 

BALIKESİR BALIKESİR 

Hayrettin Karan İsmail Hakkı Uzunçarşıır 

BALIKESİR BALIKESİR 
Osman Niyazi Burcu Rahmi Selçuk 

BALIKESIR 
Gl. Kazım özalp 

BALIKESİR 
MemedEmir 

B~pKESİR 
Sabiha Gökçül 



BAYAZID 
Dr. Hüsamettin Kural 

BİLECİK 
İbrahim Çolak 

tt·.· . ~_i 

~t 
. : 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 

BAYAZID 
Halid Bayrak 

BİLECİK 

Salih Bozok 

BOLU 
İsmail Hakkı Uzmay 

BAY AZID BİLECİK 
İhsan Tav Dr. Gl. B. Ömer Akalın 

BOLU BOLU 
Cevad Abbas Gürer Dr. Emin Cemal Suda 

BOLU 
Mitat Dağ·demir 

BOLU 
Şükrü Gülez 



BOLU 

BURSA 
Asaf Doras 

BURSA 
Dr. Sadi Konuk 

BURDUR BURDUR BURDUR 
Halid Onaran İbrahim Necmi Dilmen Mustafa Şeref Özkan 

BURSA BURSA 
AtıfAkg-üç Dr. Galib Kahraman 

BURSA BURSA 
Fatin Güvendiren Mustafa Fehmi Gerçeker 

BURSA 
Dr. Refik Güran 

BURSA 
Refet Canıtez 



BURSA 
Sadettin Ferid Talay 

ÇANAKKALE 
Dr. Mustafa Bengisu 

ÇANKIRI 
Fazıl Nazmi Örkün 

BURSA 
Şekibe İnsel 

ÇANAKKALE 
Hilmi Ergeneli 

ÇANKIRI 
Hatice Özgener 

BURSA 

ÇANAKKALE 
Şükrü Yaşın 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 

ÇANAKKALE 
Ahmed Cevad Emre 

ÇANAKKALE 
Ziya Gevher Etili 

ÇANKIRI 
Ziya Esen 



ÇANKIRI 

çoRua;, 
Atıf Tüzüİı 

' 

ÇORUH 
İlyas Sami Muş 

ÇORUH 
Akif Akyüz 

ÇORUH 
Fuad Bulca 

-r· .. ·· .. ~-·, ... ··· .. ··.;· .~ .. :,-· --~ .( .·. 
' .. ~*, 
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' 
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•' 

~ ·· 

ÇORUM 
Ali Rıza Özenç 

ÇORUH 
Ali Zırh 

ÇORUH 
Hasan Cavid 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUH 
İhsan K urtkan 

ÇORUM 
Eyub Sabri Akgöl 



CORUM ÇORUM 
lsmail Kemal Alpsar İsmet Eker 

DENİZLİ DENİZLİ 

Dr. Harndi Berkman Dr. Ka21ım Samıı,nll 

DENİZLİ DENİZLİ 

Haydar Rüştü Öktem Mazhar Müfid Kansu 

ÇORUM 
Münir Çağ·ıl 

DENİZLİ 

Emin Aslıı-n T<;>kad 

DENİZLİ 
Necib Ali Küçüka 

ÇORUM 
Nabi Rıza Yıldırım 

DENİZLİ 

(ll. Şefik; TUrsan 

DENİZLİ 
Yusuf Başkaya 



DİYARBAKIR DİYARBAKIR 

Dr. İ. Tali Öngören Ol. Kiazım Sevüktekin 

DİYARBAKIR DİYARBAKIR 

Tevfik Bilge Zeki Mesud Alsan 

EDİRNE EDİRNE 

Faik Kaltakkıran Mecdi Boysan 

DİYARBAKIR 

Huriye Öniz 

DİYARBAKIR 

Zülfü TiğTel 

EDİRNE 
Şeref Aykud 

DİYARBAKIR 

Rüştü Bekit 

EDİRNE 
Dr. Fatma Memik 

ELAZIG 
Fazıl Ahmed Aykaç 



ELAZIG 
Fuad Ağ-ralı 

ERZİNCAN 

Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Aziz Akyürek 

ELAZIG 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

ELAZIG 
Tahsin Berk 

ERZİNCAN ERZİNCAN 
Aziz Samih İlter Hikmet Işık 

ERZURUM ERZURUM 
Dr. Ahmed Filı:ri Tuzer Dr. Saim Ali Dilemre 

ELAZIG 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 

ERZURUM 
Fuad Sirmen 



ERZURUM 
Gl. Pertev Demirhan 

ERZURUM 
Nakiye Elgün 

ESKİŞEHİR 

İstamat Özdamar 

ERZURUM 
Gl. Zeki Soydemir 

ERZURUM 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 

Osman Işın 

ERZURUM 
Nafi Atuf Kansu 

ESKİŞEHİR 

Ahmed Özdemir 

ESKİŞEHİR 

Yusuf Ziya Özer 

ERZURUM 
Nafiz Dumlu 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 

GAZi ANTEB 
Ali Kılıç 



GAZi ANTEB 
Bekir Kaleli 

GAZi ANTEB 
Ömer Asım Aksoy 

GİRESUN 

İsmail Sabuncu 

GAZi ANTEB GAZi ANTEB 
Dr. Memed Ali Ağ·akay Gl. Ali Hikmet Ayerdern 

GAZi ANTEB 
Remzi Güres 

GİRESUN 
Muzaffer Kılıç 

GİRESUN 

Gl. İhsan Sökmen 

GİRESUN 
Münir Akkaya 

GAZi ANTEB 
Memed Şahin 

GİRESUN 

Hakkı Tarık U s 

GİRESUN 
Sadri Maksudi Arsal 



GİRESUN 

Talat Onay 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Atac 

İÇEL 
Fikri Mutlu 

GÜMÜŞANE 

Ali Şevket Öndersev 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğ-an 

İÇEL 

Hakkı Saydam 

GÜMÜŞANE 
Durak Sakarya 

İÇEL 
Emin İnankur 

İÇEL 
Harndi Ongun 

GÜMÜŞANE 
Edib Servet Tör 

İÇEL 
Ferid Celal Güven 

İSTANBUL 
Ahmed Harndi Denizmen 



İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 

Ali Barlas Ali Rana Tarhan Atıf Bayındır 

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 
Dr. Refik Saydam Dr. Tuğ·amiral H. Ş. Erel Fakihe ö ymen 

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 
Halil Etem Eldem Harndi Gürsoy Hayrullah Ergin 

İSTANBUL 

Dr. Ne§ed Ömer İrdelp 

İSTANBUL 

Gl. Refet Bele 

İSTANBUL 
Sadettin Uraz 



İSTANBUL 

salah Cimcoz 

İZMİR 

Benal Arıman 

İZMİR 

Halil Menteşe 

İSTANBUL 

Şükrü Ali ö gel 

İZMİR 

Celal Bayar 

İZMİR 

Harndi Aksoy 

İSTANBUL 

Ya§ar Yaı;;ıct 

İZMİR 

Dr. Tevfik Rü§tü Aras 

r 

İZMİR 
Hasan Ali Yücel 

İSTANBUL 

Ziya Kararnursal 

İZMİR 

Gl. Kaı;;ım İnanç 

İZMİR 

Hüsnü Çakır 



İZMİR 

Kamil Dursun 

İZMİR 
Şükrü Saracoğ·Iu 

ISPARTA 
Mükerrem Ünsal 

İZMİR İZMİR 

Mahmud Esad Bo~kurd Rahmi Köken 

ISPARTA ISPARTA 
Hüsnü Özdamıı.r İbrahim Demiralay 

KARS KARS 
Baha Öngören Esad Özoğ·uz 

İZMİR 

Sadettin Epikmen 

ISPARTA 
Kemal Ünal 

KARS 
:Fuad Köprülü 



KARS 
Gl. Muhittin Akyüz 

KASTAMONU 
Dr. Şükrü Şenozan 

KASTAMONU 
Sami Erkman 

KARS 
Hüsrev Kızıldoğ·an 

KASTAMONU 
Dr. Tevfik Aslan 

KASTAMONU 
Sıtkı Şerif Eken 

KARS 
Memed Nazif Sirel 

KASTAMONU 
İbrahim Grantay 

KASTAMONU 
Şerif İlden 

KARS 
Ömer Küntay 

KASTAMONU 
Nuri Tamaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 



KASTAMONU 
Veled İzbudak 

KAYSERİ 

Hasan Ferid Perkcr 

KAYSERİ 

KAYSERİ 

Ahmed Hilmi Kalaç 

KAYSERİ 

Nabid Kerven 

KIRKLARELİ 

Dr. Fuad Umay 

-·-- \ 

KAYSERİ 
Faik Baysal 

KAYSERİ 
Reşid Özsoy 

KIRKLARELİ 

Şevket Örliil 

KAYSERİ 

Ferruh Güpgüp 

KAYSERİ 
Salih Turgay 

KIRKLARELİ 

Zühtii Akm 



ı 
l 

., KIRŞEHİR 
Ali Rıza Esen 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 

KIRŞEHİR 

Hazım Börekçi 

KOCAELİ 
Hasan Hayri Tan 

KOCAELİ KOCAELİ 
Kemalettin Olpak Or Gl. A. S. Akbaytuğ·an 

KIRŞEHİR 

Lutfi Müfid Özdeş 

KOCAELİ 

İbrahim Dıblan 

KOCAELİ 
Ragıb Akca 

KIRŞEHİR 
Memed Seyfeli 

KOCAELİ 

İbrahim Süreyya Yiğ·it 

KOCAELİ 
Salah Yargı 



KONYA KONYA 
Ahmed Harndi Dikmen Ali Muzaffer Göker 

~---
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KONYA 

KONYA 
Ali Rıza Türel 

KONYA KONYA 
Cemal Tekin Dr. Osman Şevki Uludağ· Gl. Ali Fuad Cebesoy 

KONYA 
Kazım Okay 

KONYA 
Mustıı.fa Eken 

KONYA 
Mustafa Halid Üner 

•\ 

KONYA 
Bediz Morova 

KONYA 
Kazım Gürel 

KONYA 
Mustafa Ulusan 



KONYA 
Naim Hazim Onat 

KÜTAHYA 

KONYA 
Ressam Şevket Dağ· 

KÜTAHYA 
Dr. Şakir Ahmed Ediz Hüseyin Rahmi Gürpınar 

KÜTAHYA 
Naşid Uluğ· 

KÜTAHYA 
Ömer Dinç 

KONYA 
Tevfik Fikret Srlay 

KÜTAHYA 
Memed Somer 

KÜTAHYA 
Receb Peker 

KÜTAHYA 
Besim Atalay 

KÜTAHYA 
Muhlis Erkmen 

KÜTAHYA 
Vedit Uzgöreıı 
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MALATYA 
r>r. Hilmi Oytag 

MALATYA 
Mahmud Nedim Zabcı 

MALATYA 
Vasıf Çınay 

MALATYA 
Emrullah Barkan 

MALATYA 
Mihri Pekta§ 

MANİSA 

Dr. Saim Uzel 

MALATYA 
Gl. Osman Koptag·eı 

MALATYA 
Muttalib Öker 

MANİSA 
Faik Kurdoğ·lu 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MALATYA 
Osman Taner 

MANİSA 

Hikmet Bayur 



MANİSA 

Kan~ K:ara<,>smıı.n, 

MANİSA 

:Refik İnce 

MARAŞ 

Alaettin Tiridoğlu 

MANİSA 

Kazım Nami Duru 

MANİSA 

Tahir llitit 

MARAŞ 

Hasan Reşid Tankud 

MANİSA 

K:enan, Orer 

MANİSA 
Turgud Tü,rk<,>ğ·ıu 

MARAŞ 

Kemal Kusun 

MANİSA 

Osman Erçin 

MANİSA 

Ya§ar Özey 

MARAŞ 

Memed Erten 



MARAŞ MARDİN 

Nuri U ra.l Abd ürrezza.k Şa ta. na. 

MARDİN MARDİN 

Hilmi Çoruk İrfa.n Ferid Alpaya 

MUGLA MUGLA 
Dr. Hüseyin Avni Erca.n Hüsnü Kita.bcı 

MARDİN 

Dr. Rıza. Levent 

MARDİN 

Osma.n Dinçer 

MUG LA 
Nuri Tuna. 

MARDİN 

Edib Ergin 

MARDİN 

Rıza. Erten 

MUG LA 
Şükrü Kaya. 



'---
MUGLA MUŞ 

Yunus Nıı.di Hakkı Kılıcoğ·lu 

MUŞ NİGDE 
Şükrü Ataman Ahmed Vefik Uluçay 

NİGDE NİGDE 

Dr. Rasim Ferid Talay Faik Soylu 

MUŞ 

Naki Yücekök 

NİGDE 

Oavid Oral 

NİGDE 
Halid Mengi 

MUŞ 

Sevki Çiloğ·lu 

NİGDE 
Dr. Abravaya 

NİGDE 

Kamil İrdelp 



ORDU 
Ahmed İhsan Tokgöz 

ORDU 
İsmail Çamaş 

SAMSUN 
Dr. Asım Sirel 

ORDU ORDU ORDU 
Ali Canib Yöntem Dr. Ziya Naki Yaltrrrm Harndi Yalınan 

ORDU ORDU SAMSUN 
Muhittin Baha Par s Selim Sırrı Tarcan Ali Tunalı 

SAMSUN SAMSUN SAMSUN 
Meliha Ulaş Memed Ali Yürüker Memod G-tin :) şdoğ·du 



SAMSUN 
Ruşeni Barkın 

SEYHAN 
Damar Arıkoğ·Iu 

SEYHAN 
İbrahim Mete 

SAMSUN 
Zühtü Durukan 

SEYHAN 
Esına Nayman 

SEYHAN 
Ömer Biçer 

SAMSUN 

SEYHAN 
Gl. Naci Eldeniz 

SEYHAN 
Tevfik Tarman 

SEYHAN 
Ali Münif Yegena 

SEYHAN 
Hilmi Uran 

SİİRD 
Hulki Aydın 



SİİRD SİİRD 
İsmail Müştak Mayakon Memed Ali Kurdoğ·lu 

SİNOB 
Hulusi Oruçoğ·lu 

SİNOB 

Hüsamettin Okan 

SIVAS SIVAS 
Gl. A. Öztekin Erdemg-il İsmail Memed Uğ·ur 

SİİRD 

Şevki Süsoy 
SINU.3 

Cevdet Kerim İncedayr 

SİNOB SİNOB 

İsmail Hakkı Veral Yusuf Kemal Tengirşenlt 

l 

SIVAS 
Mitat Şükrü Bleda 

SIVAS 
Necmettin Sadak 



SIVAS 
Rasim Ba§ara 

SIVAS 
Vasfi Raşid Seviğ· 

TEKiRDAG 
Rahmi Apak 

SIVAS 
Remzi Çiner 

SIVAS 
Ziya. Başara 

TEKİRDAG 

Şakir Kese bir 

SIVAS 
Sabih:.ı. Görkr.y 

TEKİRDAG 

Cemil Uyb:.ı.drn 

TEKİRDAG 

Ya.hya. Kemal Beyatlr 

SIVAS 
Şemsettin Günaltay 

TEKİRDAG 
Faik Öztrak 

TOK AD 
Galib Pekel 



TOKAD 
Gl. ~ıtk~ Üke 

TOKAD 
Resai Eri§ken 

TRABZON 
Harndi Ülkümen 

TOKAD 
Hürrem Erg·un 

TO KAD 
Süreyya Genca 

TRABZON 
Hasan Saka 

TOK AD 
llüsnü Konay 

TRABZON 
Daniş Eyiboğ·lu 

TRABZON 
MitatAydın 

TOKAD 
Nazım Poroy 

TRABZON 
llalil Nihad Boztepe 

TRABZON 
Raif Karadeniz 



TRABZON 
Şeniha, l{ızal 

URFA 
Behcet Günay 

URFA 
Muhittin Dinçsoy 

TRABZON 
Şırrr Day 

URFA 
Fuad Gökbudak 

URFA 
Refet Ülgen 

TRABZON URFA 
Şüleyman Sırn Gedik Ali Sai'b Ursavaş 

URFA URFA 
Gl. Ahmed Yazgan Memed Emin Yur(içı,kul 

VAN VAN 
Hakkı Ungan İbrahim Arvas 



VAN 
Münib Boya 

YOZGAD 
Ömer Eivçj 

ZONGULDAK 
Halil Türkmen 

YOZGAD 
Celal Arat 

YOZGAD 
Şlrn İcöı: .. 

ZONGULDAK 
Hasan Karabacak 

YOZGAD 
Ekrem Pekel 

YOZGAD 
Şungur 

ZONGULDAK 
Necati Güneri 

YOZGAD 
Emin Draman 

ZONGULDAK 
Esad Çakmakkaya 

ZONGULDAK 
Ragıb Özdemiroğ·lu 



ZONGULDAK 
Raif Dinç 

ZONGULDAK 
Receb Zühtü Soyak 

BOLU 
Osman Göktürk 

ZONGULDAK 
Rifat Vardar 

(:l fı •ı· lis ı> iltih;ık ı' tııı cıl rn ,· \'f;ıt r ııı i :;; tit ) 



3 - Sayın üyelerin soyadiarına göre tasnifleri 

ı: 

Abravaya (Dr.) Niğde 

Adakan (Enver) Balıkesir 

Ağakay (Dr. :M:ehmed Ali) Gazi Anteb 
Ağralı (Fuad) Elazığ 

Akalm (Dr. Gl. Besim Ömer) Bilecik 
Akıbaytuğan (Orgeneral Ali Said) Kocaeli 
Ak ca (Rag:ıb) Kocaeli 
Akçrn (Cemal) Afyon Karahisar 
kk göl (Eyüb Sabri) .Çorum 
Akgüç (Atıf) Bursa 
Akın (Zühtü) Kırklareli 

Akkaya (Münir) Giresun 
Alrosman (!zzet) Afyon Karahisar 
Aksoy (Hamdi) . İzmir 
Aksoy (Numan) Antalya 
Aksoy (Ömer Asım) Gazi Anteb 
Aktı n (Nafiz) Amasya 
.A<kyürek (Aziz) Erzurum 
Akyüz (Gl. Muhittin) Kars 
Akyüz (Akif) Çoruh 
Alataş (Dr. Hulusi) Aydın 

Alpaya (İrfan Ferid) Mardin 
Alpsar (lsmail Kemal) Çorum .. 
Alsa n (Zeki Mesud) Diyarbakır 

Apak (Rahmi) Tekirdağ 

Aras (Dr. Tevfik Rüştü ) (İzmir) 

Arat (Celal) Yozgad 
Ar az (Rifat) Ankara· 
Arıcan (Tevfik) Antalya 
Arıkan (Saffet) Erzincan 
Arıkoğlu (Damar) Seyhan .:t 

Arıman (Benal) İzmir 
Arsa! (Sadri Maksudi) Giresun 
Arvas (İibrahim) Van 
Aslan (Dr. Tevfik) Kastamonu 
Ata«; (Hasan Fehmi) Gümüşane 

Atalay (Besim) Kütahya 
Ataman (Şükrü) Muş 

Atatürk (Kamal) Ankara 
Ata.y (Falih Rrfkr) Ankara 
Ayaşlı (Müşfik) Ankara 
Ay dm (Hulki) Siird 

A;rdm (Mit~:!-t) TrıtbAon 



Ay erdem 
Ay kaç 
Ay~ 

Aykurd 

Barkan 
Barkın 

Bari as 
Başara 

Başara 

:&§kaya 
Bayar 
Bayındır 

Bayrak 
Baysal 
Bıı.y,:ur 

Bekit 
Bel e 
Bengisu . 
B erk 
Berkman 
Beyatlı 

Biçer 
Bilge 

. Bleda 
Boysan 
Boya 
Bozkurd 
Bozok 
Boztepe 
Börekçi 
Bul ca 
Burcu 

Canıtez 

Cantekin 
Ca vi d 
Cebesoy 
Cimcoz 
C oş kan 
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(Gl. Ali Hikmet) 
(Fazıl Ahmed) 
{Şeref) 

(İzzet Ulvi) 

B 

( Emrullah') 
(Ruşeni) 

(Ali) 
{ıtasUıı) 

(Ziya) 
(Yusuf) 
(Celal} 
(Atıf) 

(Halid) 
(Faik) 
(Hikmet) 
( Rüştü) . 
(Gl. Refet) 
(Dr. Mu:stafa) 
(Tahsin) 
(Dr. Hamdi) 
(Yahyaı Kemal) 
(Ömer) 
(Tevfik} 
(Mitat Şiikrii') 
(Mecdi) 
(Münih) 
(Mahmud Esad) 
(Salih) 
(Halil Nihad') 
( Hazım) 

(Fuad) 
(Osman Niyazi) 

c 

(Re.fet) 
(Dr. Mustafa) 
(Hasan) 
(Gl. Ali Fuad) 
(Salah) 
(Tahsin) 

Gazi Anteb 
Elazığ 

Edirne 
Afyon Karahisar 

l\falatya 
Samsun 
İstanbul 

Sıvas 

Sıvas 

Denizli 
tzmir 
!stanbul 

· Bayazıd 
Kayseri 
Manisa 
Diyarbakır 

!stanbul 
Çanakkale 
Elazığ 

Denizli 
Tekirdağ 

Seyhan 
Diyarbakır 

Sıvas 

Edirne 
Van 
İzmir 
Bilecik 
Trabzon 
Kırşehir 

Çoruh 
Balıkesir 

Bursa 
Çorum 
Çoruh 
Konya 

tstanbul 
Kastamonu 



Çağ ıl 

Çakır 

Çakmakkaya 
Çamaş 

Çambel 
Çarıklı 

Çerçel 
Çetinkaya 
Çiloğlu 

Çın ay 
Çin er 
Çi yiltepe 
Çırpan 

Çolak 
Çoruk 

Dağ 

Dağdemir 

Day 
Demiralay 
Demirel 
Demirhan 
Dtnizmen 
Dikmen 
Dikmen 
Dilemre 
Dilmen 
Dinç 
Dinç 
Dinçer 
Dinçsoy 
Dıblan 

Doras 
Dr aman 
Du ml u 
D uru 
Dursun 
Dıırukan 

E diz 
Eken 
Eken 

6-ı9-

ç 

(.Münir) 
(Hüsnü) 
(E sad) 
( İsmail~ 
(Hasan Cem iL) 
(Hacim) 
(Haydar) 
(.Ali ) 
( Şevki) 

( Vasıf) 

(Remzi) 
(Fuad Ziya) 
(Ha tr) 
( İbrahim) 
(Hilmi) 

D 

(Ressam ~evk,et ) 

CMitat) 
( Sırrı) 

(İbrahim) 
(Eşref) 

(Gl, Pertev) 
(.Ahmed Hamdi) 
(.Ahmed Hamdi) 
(Ali) 
(Dr. Saim Ali) 
( İbrahim Necıni) 
(Ömer) 
(Raif) 
(Osman) 
(Muhittin) 
( İbrahim) 
(Asaf) 
(Emin) 
(Nafiz) 
(Kazım Naıni) 

(Kamil) 
(Zühtü) 

(Dr. Şakir .Ahmed) 
( Sıtkı Şerif) 

(Mustafa) 

Çorum 
İzmir 
Zonguldak 
Ordu 
Bolu 
Balıkesir 

Afyon Karahisaı· 
» 

.Muş 

Malatya. 
Sıvas 

Elazığ 

Ankara 
Bilecik 
Mardin 

Konya 
Bolu 
'!'rabzon 
Isparta 
,\nkara 
Erzurum 
!stanbul 
Konya 
Kocaeli 
Erzurum 
Burdur 
Kütahya 
Zonguldak 
Mardin 
Urfa 
Kocaeli 
Bursa 
Yozgad 
Erzurum 
Manisa 
İzmir 
Samsun 

Kütahya 
Kastamonu 
Konya 

;tl' 
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Eker (İsmet) Çorum 
El dem (Halil Etenı) fstanbııl 

Eldneiz (Gl. Naci) Seyhan 
Elgün (Nakiye) Erzurum 
Emir (Memed) Balıkesir 

Emre (Ahmed Cevad) ÇanakkalE 
E pikmen (Sadettin) İzmir 
Ercan (Dr. Hüseyin Avni) Muğla 

Erçin (Osman) ":\fanisa 
Erdemgil (Gl. Akif Ertekin) Sıvas 

Erdoğan (Şevket) Gümüşane 

Erel (Dr. Tuğamiral Hak-
lu Şinasi) İstanbul 

Ergeneli (Hilmi) Çanakkale 
Ergin (Hayrullah) tstanbul 
Ergin (Edib) Marelin 
E rgun (Hürrem) Tokad 
Eriş (Muammer) Ankara 
Erişken (Resai) Tokad 
Erkman (Sami) Kastamonu 
ErkmP.n (MuhJis) Kütahya 
Erten (Memed) Maraş 

Erten (Riza) Mardin 
Esen (Ali Riza) Kırşehir 

Esen (Ziya) Çankırı 

Esen er (Cemal) Ballkesir 
Etili (Ziya Gevher) Çanakkale 
Evci (Ömer) Yozgad 
Evren (Örgt>) Balıkesir 

Eyiboğlu (Daniş) Trahzrm 

F 

Fırat (Ab(lülhak) Erzincan 

G 

Gedik (Sü1e;}-ınan Sırrı) Trabzon 
Genca (Süı·eyya) To ka d 
Gerçeker (Mustafa Pehmi) Bursa 
Germen (Dr. Mazhar) Aydın 

Gökbudak (Fuad) Urfa 
Gökçül (Sa.biha) Balıkesir 

Gök er 
.-, 

(Ali Muzaffer) Konya :! 

Göktepe (Nuri). Aydın 

Gönenç (Me'brııre) Afyon Karahisar · · 
Gör k ey (Sabiha) Sıvas 

Orantay (İbrahim) Kastamonu 
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Gül ez (Şükrü) Bolu 
Günaltay (Şemsettin) Srvas 
Günay (Behçet) Urfa 
Gündüz (.Aka) Ankara 
Güneri (Necati) Zonguldak 
Güneşdoğdu (M·emed) Samsun 
Güpgüp (Ferruh) Kayseri 
Güran (Dr. Refik) Bursa 
Gürel (Kazrm) K(mya 
Gürer (Cevad Abbag) Bolu 
Güres (Remzi) Gazi Anteb 
Gürpmaı• (Hüseyin Rahmi) Kütahya 
Gürsoy (Hamdi) !stanbul 
Güven (Ferid Celal)' İçel 
Güvendiren (Fatin) Bursa 

• j 

H 

Hitit (Tahir) Manisa 
Hızal (Seniha) Trabzon 

~ 

' 

t 

'İ çöz (Sırrı) Yozgad 
tl den (Şerif) Kastamonu 
ll ter (Aziz Samih) Erzincan 
İnanç (GL Kazım) lzınir 
İnankur (Emin) !çel 
İnce (Refik) Manisa 
!ncedayı (Cevdet Kerim) Sinob 
İnönü (İsmet) Malatya 
İnsel (Şekibe) Bursa 
İrdelp (Dr. Neşet Ömer) İstanıbul 
trdelp (Kamil) Niğde 

!zbudak (Veled) Kastamonu 

1 

Işık (Hikmet) Erzincan 
Işın (Osman) Eskişehir 

lt 

Kahraman (Dr. Galib) Bursa 
Kalaç (Ahmed Hilmi) Kayseri 
Kaleli (Bekir) Gazi Anteb -_. 
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Kaltakkıran (Faik) Edirne 
Kansu (Mazhar Mü:(id) Denizli 
Kansu (Na:fi Atuf) Erzurum 
Kaplan ( Rasıh) Antalya 
Karabacak (Hasan) Zonguldak 
Karadeniz (Rai:f). Trabzon 
Kararnursal (Ziya) ls tanbul 
Ka ran (Hayrettin). Balıkesir 

Karaosman (Kani) Manisa 
Kargı (Yahya G.Qlib ) Ankara 
Kaya (Şükrü) : Muğla 

Kerven (Nahid) Kayseri 
Kesebir ( Şakir) . 'I'ekirdağ 

Kitabcı (Hüsnü), Muğla 

Kılıç (Ali) Gazi Anteb. 
Kılıç (Muzaf:fer) Giresun 
Kılıcoğlu (Hakkı) Muş 

Kınacı ( Şakir) Ankara 
Kızıldoğan (Hüsrev) Kars 
Koç ak (Şükrü) Erzurum 
K onay (Hüsnü) To ka d 
Konuk (Dr. Sadi) Bursa 

Koptagel (Gl. Osman) Malatya 
Köken (Rahmi) İzmir 
Köprülü (Fuad) Kars 
Kural . (Dr. Hüsamettin) Bayazıd 

Kuı·dkan ( İhsan) Çoruh 
Kurdoğlu (Faik) Manisa 
Kurdoğlu (Me med Ali). Siird 
Kusun (Kemal) Maraş 

Küçüka (Necib Ali) Denizli 
K ün tay (Ömer) Kars 

L 

Levend (Dr. Rıza) Mardin 

!'tl 

Mayakon ctsmail Müştak.) S ür d 
Me mik (Dr. Fatma). Edirne 
Menderes (Adnan) Aydın 

Mengi (Halid) Niğde 

Mengilibörü (CeHH) Antalya 
M'enteşe (Halil) İzmir 
Mete ( İbrahim) Seyhan 
Morova·· (Bediz) Konya 
Mumcu (ls mail Hakkı) Amasya 

_J 
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Muş (İlyas Sami) Çoruh 
Mutlu (Fikri) İçel 

If 

N adi (Yunus')' Muğla 

N ayınan (Esma) Seyhal! _, 

o 

Okan (Hüsamettm) Sin o b 
O kay (Kazım) Konya 
Ol pak ( Kemalettin) Kocaeli 
Onaran (Halid) Burdur 
Onat (Naim Hazım) Konya 
Onay (Talat) Giresun 
Ongun (Hamdi) İçel 
Oral (Cavid) Niğde 

Orer (Kenan) Manisa 
Oytaç (Dr. Hilmi) Malatya 
Orucoğlu (Hulusi) Si no b 

ö 

Ödül ( Şevket) Kırklareli 

Ögel ( Şükrü Ali) İstanbul 
Öker (Muttalib) Malatya 
Ökmen (Mümtaz) Ankara 
Öktem (Haydar Rü:§tü') Denizli 
Öndersev (Ali Şevket) Gümüşane 

Öngören (B aha) Kars 
Öngören (Dr. İbrahim Tal'i) Diyarbakır 

Öniz (Huriye) Diyarbakır 

Örkün (Fazrl Nazıni) Çankırı 

Örs (Türkan) Antalya 
Öymen (Fakihe) İstanbul 
Özalp (Gl. Kamn) Balıkesir 

Özdamar (Hüsnü) Isparta 
Özda~ar (İstamat) Eskişehir 

Özdemir (Ahmed) Eskişehir 

Özedemiroğlu (Rft;gtb) Zonguldak 
Özdeş (Lutfi Müfid) Kırşehir 

Özenç (Ali Rıza) Çorum 
Özer (Yusuf Ziya) Eskişehir 

Özey (Yaşar) Manisa 
Özkan (Mııstafa Şeref) Burdur 
Özgen er (Hatice) Çankırı 
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Özgöretı (Vedit) Kütahya 
Öz oğuz (Esad) Kars 
Özsoy (Reşid) Kayseri 
Öztra.k (Faik) Tekirdağ 

p 

Pars (Muhittin Baha) Ordu 
Pekel (Ekrem) Yozgad 
P~kel (Galib) Tokad • 
Pek er (Receb) Kütahya 
P.ektaş (Mihri) Malatya 
Perker (Hasan Ferid) Kaysen 
Poroy (Nazım) Tokad 

B 

Ren da (Mustafa Abdülha.lik) Çankırı 

s 

Sabun cu '(!smail) Giresun 
S adak (Necmettin) Sıvas 

Sa:ka (Hasan) TraJbzon 
Sakarya (Durak) Giimijşane 

Saman lı (Dr. Kazım) . Denizli 
San (Tahsin) Ay dm 
Saracoğlu (Şükrü) !zmir 
Saydam (Dr. Refik) !stanbul 
Saydam (Hakkı) İçel 
Saza'k (Emin) Eskişehir 

Selçuk (Rahmi) Balıkesir) 

Seviğ . (Vasfi Raşid) Sıvas 

Sevüktekin (Gl. Kiazım) Diyarbakır 

Seyfeli (Memed) Kırşehir 

Sirel (Memed Nazif) Kars 
Sirel (Dr. Asım) Samsun 
Sirmen (Fuad) Erzurum 
Sıl ay (Tevfik Fikret) Konya 
So m er (Memed) Kütahya 
Somyürek (Dr. Hasan Vasıf) Balıkesir 

Soyak (Receb Zühtü) Zonguldak 
Soydemir (Gl. Zeki) Erzurum 
Soylu (Faik) Niğde 

Sökmen (Gl. İhsan) Giresun 
Suda (Dr. Emin C~mal) Bol'Q 
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Sungur (Sungur) Yozgad 
Süsoy (Şevki) Siird 

ş 

Şahin (Memed) Gazi Anteb 

Şatana (Abdürrezzak) Mardin 
Şenozan (Dr. Şükrü) Kastamonu 

T 

'I' alay (Dr. Rasim Ferid) Niğde 

Talay (Sadettin Ferid~ Bursa 
Tamaç (Nuri) Kastamonu 
Tan (Hasan Hayri) Kocaeli 
Taner (Osman) Malatya 

Tankud (Hasan Reşid) Maraş 

Taptas (Dr.) Ankara 

Tarcan (Selim Sırrı) Ordu 
Tarhan (Ali Rana) İstanbul 

Tarman (Tevfik) Seyhan 

Tav (İhsan) Bayazı d 

Tekin (Cemal) Konya 

'l'engirşenk (Yusuf Kemal) Sin o b 

Tiğrel (Zülfü) Diyarbakır 

Tiridoğlu (Alaettin) Maraş 

Tokad (Emin Aslan) Denizli 

Topcoğlu (N azmi) Aydın 

Tokgöz (Ahmed İhsan) Ordu 

Tör (Edib Servet) Gümüşane 

Tu na (Nuri) Muğla 

Tunalı (Ali) Samsun 

Tunca (Dr. Cemal) Antalya 
Turgay (Salih) Kayseri 

Tuz er (Dr. Ahmed Fikri) Erzurum 
Tür el (Ali Rıza) Konya 
Türker (Berç) Afyon Karahisar 

Türkmen (Halil) Zonguldak 

Türkoğlu (Turgud) Manisa 

Türsan (Gl. Şefik) Denizli 

Tüzün (Atıf) Çoruh 

u 

Uğur (İsmail Memed) Sıvas 

· Ulaş (Meliha) Samsun 
Uluçay (Ahmed V efik) Niğde 
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Uludağ (Dr. Osman Şevki) 

' •. 
Konya 

Uluğ (Naşid) Kütahya 
Ulus (Ahmed) Ankara 
Ulusan (Mustafa) Konya 
Umay (Dr. Fuaq) Kırklareli 

Ungan (Hakkı) 
., 

Van 
Ural (Nuri) Maraş 

Uran (Hilmi) Seyhan 
Uras (Esad) 

J 
Amasya 

Uraz (Sadettin) İstanbul 
Ursavaş (Ali Saib') Urfa 
Us (k!ım) Çoruh 
Us (Hakkı Tarık) Giresun 
Uybadm ( Cen;ı.il) Tekirdağ 

U zel (Dr. Saim) Manisa 
Uzgıören (Vedid) ·· Kütahya 
Uzmay (İsmail Hakkı) Bolu 
U zunçarşılı (İsmail Hakkı) 

1 
Balıkesir 

t7 

Ük e (GL Sıtkı) Tokad 
Ülgen (Refet) Urfa 
Ülkümen (Hamdi) Trabzon 
Ünal (Kema~) Isparta 
Üner (Mustafa Hali~) Konya 
Ünsal (Mükerrem) Isparta 

V 
J 

Vardar (Rifat) Zonguldak 
Veral ( İsmail Hakkı) Sin o b 

y 

Yaşın (Şükrü) Çanakkale 
Yalınan (Hamdi) Ordu 
Yaltırım (Dr. Ziya N3;ki) Ordu 
Yargı (Salali) Kocaeli 
Yazgan (Gl. Ahmed) Urfa 
Yazıcı (Yaşar) İstanbul 
Yeğena (Ali Münif) Seyhan 
Yiğit (İbrahim Süreyya) Kocaeli 

1 

Yıldırım (Nabi Rıza) Çorum 
Yöntem (Ali Canib) Ordu 
Yurdakul (Memed Emin) Urfa 
Yücekök (Naki) Mu§ 
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Yücel (Hasan .Ali) İzmir 
Yürüker (M:eined Ali) Slı.ıri~·u.n 

z 

Zabcı (Mahmud Nedim) Malatya 
Zırh (Ali) Çoruh 

~ =.:... &yıtt üyelerin doğum tarihlerine ğôre tasnifi 

1861 doğumlulflr 

Halil EeteniEld'em 1'stanbu1 

1.862 doğumlular 

Dr. Gl. Be~iril' Ömer Alkalııi·· :Bireci~ 
Süleymati SWb' Gedik Tr'abz()D.. 

1864 doğumlular 

Hüseyin Rahmi' Gürpınar KütS'l1Ya1 

Tahsin Saiı 
Hatice · Ö~geiıer 
Tevfik Bilge 

1866 doğumlular 

Aydın 

Çankırı 
Diyarbakır 

Naki Yücekök· Muş 

1867 doğumliıiW:t' 

KamU İrdelP Niğde 

1868 doğumlular 

Kemalettm · Of:PMr Kticaeıı ' 

1869 doğumlular 

' . Bursa Mustafa Fehm1 Gerçeker 
Ali Barlas tsi~D.tıu'f 

Dr. TuğamibU Hakkı Şinasi 
Erel. 
V el ed İzbudak 
Nuri Ural 
Ahmed thsıi~ Tokgöz 
Hulki Aydın ' 

Ziya Başara 
•\ j ~ ... 

Mehmed Emin Yürd!ı.kııl 

1870 doğumlular 

Berç Tüt-ker 
Şükrü Gül$ 
Faik Kaltakldfah 
Fuad Ziya Qi)rillepe 
Yusuf Ziy~' Oz'ei 
Gl. Muhittin' M"Yüz 

1871 doğumlular 

Dr. Taptas , 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Akk'aya ' 
tbrahim DalkiİıÇ· 
Memed Güiı.eşct6ğdu 

1872 doğumlular 

lstanlhir 
M'ıl:a , .. rf ') 
J.ttastamöhıı 
Ordu 
Siird 
Sıvas 

Urfa 

.. ' ., j~h\ u~ 
A:Kara ısar 
BÖ1U1 

Edir'ti~ 
:Eıaz1g 
E k • ı, H h~ s ışenır 
Katii' 

Ankara 
Erzurum 
GirMiiW 
Küta1(riı" 
s~~sıin ' 

1 - : 
Orgeneral Ali "Said Akbaytugan Kocaeli 
Hakkı Kılİcoğlu :MU:şı 
İsmail Çama.ş · Or~\l. 
G 1. Ahmed Y azgan Urfa 
Münih Boya "Çran-



1873 doğumlular 

Dr. Refik Güran Bursa 
Fatin Güvendiren 
Gl. İhsan Sökinen 
Ziya Kararnursal 
Mustafa Ulusan 

1874 doğumlular 

Yahya Galib Kargı 
İhsan Tav 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Mazhar Müfid Kansu 
Şeref Aylrnt 

·Emin İnankur 
Hakkı Saydam 
Halil Menteşe 
Gl. Osman Koptagel 
Kani Karaıosman 
Faik Soylu 
Selim Sırrı Tarcan 
Ali Münif Yeğena 
Mitat Şükrü Bleda 
Raif Dinç 

Bursa 
Giresun 
İstanbul 
Konya 

Ankara 
Bayazıd 

Çorum 
Çorum 
Denizli 
Edirne 
·!çel 
İçel 
İzmir 
Malatya 
Manisa 
Niğde 

Ordu 
~eyhan 

Sıvas 

Zonguldak 

187 5 doğumlular 

Şakir Kınacı 

Osman Niyazi Burcu 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Hüsnü Özdamar 
Esad Özoğuz 
Dr. Şükrü Şenozan 
Ali Dikmen 
Ressam Şevket Dağ 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Gl. Naci Eldeniz 

Ankara 
Balıkesir 

Diyarbakır 

Isparta 
Kars 
Kastamonu 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Seyhan 

1876 doğumlular 

Celal Mengilibörü 
Cemal Esener 
Eyüb Sabri Akgöl 
Gl. Kazım Sevüktekin 
Zülfü Tiğrel 
Durak Sakarya 
Ahmed Harndi Denizmen 
Şevki Çiloğlu 

Dr. Asım Sirel 
İbrahim Mete 

Antalya 
Balıkesir · 

Çorum 
Diyarbakır 

Diyarbakır 

Gümüşane 

İstanbul 
Muş 

Samsun 
Seyhan 

528 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Remzi Çiner 

1877 doğumlular 

Dr. Emin Cemal Suda 
İsmet Eker 
Aziz Samili İlter 
Memed Şahin 
Salalı Cimcoz 
Lutfi Müfid Özdeş 
Kazım N ami D uru 
Hüsnü Konay 
Behçet Günay 
Hasan Karabacak 

1878 doğumlular 

Ali Çetinkaya 
Müşfik Ayaşlı 

Rifat Araz 
Ahmed Cevad Emre 
Ziya Esen 
Hasan Cavid 
Dr. Mustafa Can.tekitı 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Kamil Dursun 
Şerif İlden 

Emrullah Barkan 
Osman Dinçer · 
Ahmed Vefik Uluçay 
Y11suf Kemal Tengirşenk 
Sırrı İçöz 
Rifat Vardaı: 

' . 
' 

Sıvas 

Sıvas 

Bolu 
Çorum 
Erzincan 
Gazi Anteb 
İstanbul 
Kırşehir 

Manisa 
Tok ad 
Uufa 
Zonguldak 

A. Karahisar 
Ankara 
Ankara 
Çanakkale 
Çankırı 

ÇQruh 
Çorum .
Erzurum 
!zmir 
Kastamonu 
Malatya 
Mardin 
Niğde 

Sin oh 
Yozgad 
Zonguldak 

1879 doğumlular 

İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 
Dr. Hüsamettin Kural 
Hasan Cemil Çambel 
Sadettin F~rid Talay 
İlyas Sami Mu~ 
Y nsuf Başkaya 
F'uad Ağralı 
İstemat Özdamar 
Hasan Fehmi Ataç 
Nahid Kerven 
Abdürrezzak Şaıtana 
Harndi Yalınan 

Amasya 
Amasya ... · 

Bayazı d 
Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Denizli 
Elazığ 

Eskişehir 

Gümüşane 

Kayseri 
Mardin 
Ordu 



1880 doğumlular 

İzzet Ulvi Aykurt A. Karahisar 
General Kazım Özalp Balıkesir 

MemedEmir Balıkesir 

Refet Camtez Bursa 
Dr. Mustafa Bengisu Çanakkale 
Dr. Saim Ali Dilemre Erzurum 
Nafiz Durolu Erzurum 
Edib Servet Tör Gümüşane 

Memed Nazif Sirel Kars 
Ali Rrza Esen Kırşehir 

Hasan Hayri Tan Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğid Kocaeli 
Osman Erçin Manisa 
Yunus Nadi ]\([uğla 

Dr. Albravaya Niğde 

· Cemil . Uybadm Tekirdağ 

1881 doğumlular 

Kemal Atatürk Ankara 
Hacim Çarıklı Balıkesir 

İbrahim Çolak Bilecik 
Salih Bozok Bilecik 
!smail Hakkı Uzmay Bolu 
Halid Onaran Burdur 
Mustafa Abdülhalik Renda Çankırı 
Fuad Bulca Çoruh 
İhsan Kurtkan · Çoruh 
General Şefik Tursan Denizli 
Tahsin Berk Elazıg 

Sadri Maksudi Arsa! Giresun 
Dr. Refik Saydam !stanbul 
General Refet Bele !stanbul 
General Kazım İnanç !zmir 
Rahmi Köken !zmir 
Cemal Tekin Konya 
Dr. Hilmi Oytaç Malatya 
Memed Ali Kurdoğlu Siird 
Hüsamettin Okan Sinob 

1882 doğumlular 

Esad Uras 
Dr. Hulusi Alataş 
Şükrü Yaşın 

Akif Akyüz 
Ali Rıza Özenç 
Rüştü Bekit 
A.bdülhak Fırat 

Amasya 
Aydın 

Çanakkale 
Çoruh 
Çorum 
Diyarbakır 

Erzincan 
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Aziz Akyürek Erzurum 
N akiye Elgiin Erzurum 
Emin Sazak · Eskişehir 

Ali RanaTarhan 
Baha Öngören 
General Ali Fuad Cebesoy 
Besim Atalay 
Memed Somer 
Dr. Saim Uzel 
Nuri Tuna 
Şükrü Ataman 
İsmail Müştak Mayakon 
Şemsettin Günaltay 
Faik Öztrak 
Resai Erişken 
Halil Nihad Boztepe 
Hakkı Unga.n 

EŞref Demirel 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Asaf Doras 

1883 doğumlular 

General Zeki Soydemir 
Şevket Erdoğan 

Atıf Bayındır 

Dr. Neşet Ömer !rdelp 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Harndi Aksoy 
!bra:him Demiralay 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Mahmud Nedim Zapcı 
Halil Türkmen 

1884 doğumlular 

Mı:a Gündüz 
Mitat Dağdemir 
Mustafa şeref özkan 
Asım Us 
Fazı! Ahmed Ayk39 
Ali Şevket Öndersev 
Celal Bayar 
H üsver Krzıldoğan 
Reşid Özsoy 
İsmet İnönü 
Vasıf Çmay 
İrfan Ferid Alpaya 
Şükrü Kaya 

İstanbul 
Kars 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Manisa 
Muğla 

Mill? 
Siird 
Srvas 
Tekirdağ 

To ka d 
Trabzon 
Van 

Ankara 
Antalya 
Antalya 
Bursa 
Erzurum 
Gümüşane 

İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
lzmir 
Isparta 
Kastamonu 
Kastamonu 
Malatya 
Zonguldak 

Ankara 
Bolu 
Burdur 
Çoruh 
Elazığ 

Gümüşane 

İzmir 
Kars 
Kayseri 
Malatya 
Malatya 
Mardin 
Muğla 



Halid Mengi 
Ruşeni Barkın 

Hilmi Uı:an 
Rasim Başara 
Yahya Kemal Beyatlı 
Kazım Porey 
1lıra:hi~ .Arvaa 

Niğde 

Samsun 
Seyhan 
S:tva& 

Tek:i:ııaıığ 

Tokad 
· van 

1885 doğumlular 

Dr. Cemal Tunea. 
Aıtıf Tüzün 
Şükrü Koça.k 
Mükerrem Ünsal 
Dr. Fuad Umq 
Şevket Ödül. 
Refik İnce 
Edib Ergin 
Muhittin Baha Pafliıi
Basan Saka 
CelaJ. Arat 
Ekrem Pekel 

Aarutalya 
Çoru'h 
Eil"rurum 
Ispa-rta 
Kııdd&r~ı~· 
Kırklareli 

Manisa.ı 

Mardin 
Ordu 
Trabzon 
Yozgad 
Yozgad 

1886 doğumıl'lillYr 

Şe~ibe İnsel 
Mecdi Boysan 
Şükrü Ali Ögel 
Faik Baysal 
Memed Seyfeli 
Mehmed Erten 
Hüsnü Kitabcı 

Bursa 
Edirne 
İstanbul 
Kayseri 
Kırşehir 

Maraş. 

Muğla 

1887 doğumlular 

Dr. Mazhar Germen 
Cevad . .&bbas Güteı" 
Hilmi Ergeneli 
H uriye Öniz, 
Osman Işm ı 

Şükrü Saracoğlu 

Dr. Tevfik .Aslan 
Ragıb .Akça. 

Mustafa Halid Üner 
Ömer Dinç 
Rıza Erten 
Ali Canib Yöntem 
V asfi Raşid Seviğ 
Rahnıi Apaki· 
Ali Saib Ursavaş 

Aydın 

Bolu 
ÇanaKkale 
Diyarbakır 

Eskişehir. 

İzmir 
Kastamonu 
Kocaeli 

Kony'B ' 
Kiitah'ya. 
Mardin · 
Orduı 

Sıvas 

T.eklrdağ 

Urfa · 
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1888 doğumluiar 

N aZnıi Topçuoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Örge Evren 
Ali Zırh 
Nabi Rıza Yıldırn;n 
Saffet Arıkan: 
Talil.t Ona:y 
Ömer Küntay 
Aihmed Hilmi Kal~ 
KPnan ÖrP.r 
Hilıni Çoruk 
r:r. Hüseyin 'Avni E·rcan 
Dr. R~ısim Ferid Talay 
.Zülıtü Durukan 
İsmail Haklö: Veral 
Sabiha Görkey 
Harndi Ülkümen 
Refet Ülgen 
Ömer Evci 

'Aydin 
Balıkesir 

Balıkesir 

Ço'ru1ı 

Çörum 
Erzincan 
Giresun 
Ka:rs 
Kayseri 
M ariisa 
Mardin 
1\'t[ug]a 
Niğde 
Samsun 
Sinob' · 
Sıvas 

Trabzon 
Urfa 
Yozgad 

1889 doğumlular 

Cemal Akçtn 
N ur i Göktepe 
Dr. Hasan' Vasıf Somyürek 
İbrahim Necmi Dilmen 
Zeki Mesud Alsan 
Hakkı Taı•ık Us · 
Salalı Yar~ 

Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Naim Hazini Onat 
Receb Peker 
Yaşar Özey 
Kemal Kusurt 
Damar Arıkoğlu 
Sırrı Day 
Emin Dramıı.h 
Necati Güneri 

A. Karanisar 
Aydıh 

Balıkesir 

Burd\ir 
Diyar.öal.rrr · 
Gfreıi'ıiıi · 

K oM eli 
Konya' 
Edtı)fat 

Kdrlya 
Füt'aH a 
M'a1:i.Isa· 
Maraş" 

Seyharl' 
Trallzon1 

Y"Ozttad
Zonğrll~la]( 

1890 · dbğitrtıluliilr 

Hatı Çırpan · 

Nurnan Aksof 
Hayrettİn Katan 
Haydar Ruştii Öktem 
Nafi Atufr K'atısu 

Ali Kıliç 
Tahsin Ooşkan 

Ankara1 

Antidyır 

BalıJre'sir' 

Denizli" 
Erz'i:tHım' 

Gazi A'tıteb ' 

K'asta'1no1'ttı 



Hasan Ferid Perker 
Kazım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay 

· Ali Tunalı 
N ecmett':p. 5:\aı;lak 

Galib Pek~ 

Kayseri 
Konya 
Konya 
Samsun 
Srv:a:s 
Tok ad 

1891 doğumlular 

Haydar Çerçel 
Fazıl N azmi Örkmı, 
Dr. Kazım Samanlı 
!smail Sabuncu 
Ferruh GüpgÜY. 
Muhlis Erkmen 
Hikmet Bayur 
Tahir Hitit 
Turgud Tü,rlwğlu 

Şakir Kesebir 

A. Karahisar 
Çankırı 

Denizli 
Giresun 
Kayseri 
Kütahya 
Manisa 
Manisa 
Manisa.. 
Tekirdağ 

1892 doğumlular 

Tayiur Sökmen 
Halid Bayrak 
Ziya Oevher Etili 
Dr. Harndi Berkman 
Necib Ali Küçüka 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nuri Tamaç 
İbrahim Dıblan 
Kazım Okay 
Faik Kurd-oğlu 
Dr. Ziya Na.ki Yaltırrm 
Süreyya Genca 
Fuad Gökbudak 

Antalya 
Bayazı d 
Çanakkale 
Denizli 
Denizli 
İzmir 
İzmir 
Kastamonu 
Kocaeli 
Konya 
Manisa 
Ordu 
Tok ad 
Urfa 

1893 doğumlular . 

Falih Rıfkı: Atay 
Dr. Galib Kahraman 
Emin Aslan Tokad 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Remzi Güres... 
Hazım Börekç,i; 
Ahmed Harndi Dikmen 
Muttalib Ök.er . 
Hasan Reşid . 'Paııkud 

Dr. Rıza Le,vend 
Memed Ali Yö.rüker 
Cevdet Kerim !ncedayı 
Daniş E~boğlu 

Ankara 
Bursa 
Denizli 
Gazi A.nteb 
Gazi- Anteb 
K:trşeJıir 

Konya 
Mala,tya 
Maraş · 

MardiP 
Samsun 
Sinob 
Trabzon 
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Ragıb Özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 

Zonguldak 
Zonguldak 

1894 doğumlula1· 

Dr. Sadi Konuk 
Ferid Celal GiiYen 
Harndi Ongun 
Sadettin Uraz 
Sadettin Epikmen 
Srtkı Şerif Eken 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 
Huhlsi OruçoğLu 
Sungur 

Bursa 
İçel 
!çel 
!stanbul 
İzmir 

Kastamonu 
Seyhan 
Seyhan 
Sin o b 
Yozgad 

. 1895 doğumlular 

Mümtaz Öktem 
Fikri Mutlu 
Mihri Pektaş 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 

Ankara 
İçel 
Malatya 
Sıvas 

Trabzon 
Trabzon 

1896 doğumlular 

Enver Adakan 
Kemal Ünal 
Vedit Uzgören 
Salih Turrgay 
Osman Taner · 

Balıkesir 

Isparta 
Kütahya 
Kayseri 
MalatY,a 

1897 doğ~mlular 

!zzet Akosman 
Alımed Ulus 
Muammer Eriş 
Muzaffer Kılıç 
Hasan .Ali Yücel 
Bediz Morova 
Senilha Hizal 
Muhittin Dinçsoy 
Esad Çakmakkaya 

A. Karahisar 
Ankara 
Ankara 
Giresun 
İzmir 
Konya 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1898 doğumlUlar · 

Hikmet Işık 
Ha,mdi Gürsoy, 
Yaşar Yazıcı 

Şevki Süsoy • 
Hürrem Ergün 

Erzincan 
İstanbul 

!stanbul 
Siird 
Tok ad 



1899 doğumlular 

Adnan Menderes 
Fuad Sirmen 
Ahmed Özdemir 
Ömer Aınm Aksoy 
Ali Riza Türel 
Esma Nayman 

Aydın 

Erzurum 
Eskişehir 

Gazi Anteb 
Konya 
Seyhan 

1900 doğumlular 

Mebrure Gönenç 
Türkan Örs 
Sabiha Gökçül 
Atıf Akgüç 
Bekir Kaleli 
Fakiıhe Öymen 
Hayrullah Ergin 

A. Karahisar 
Antalya 
Balıkesir 

Bursa 
Gazi Anteb 
İstanbul 
İstanbul 

ö32 -

Zühtü .Alan 

Rahm: Selçuk 
Mustafa Eken 
Naşid Uluğ 

Meliha Ulaş 

1901 doğumlular 

1903 doğumlular 

Kırklareli · 

Balıkesir 

Konya 
Kütahya 
Samsun 

Dr. Fatma Memik EQ.irne 
Benal Arınan İzmir 

Alaettin Tiridoğlu Maraş 

1094 doğumlular 

Cavid Oral Niğde 

5 - Sayın üyelerin n eşetlerine göre tasnifi 

Ali 

Mecdi Boy.san 

· Bahriye 

Ahmed Harndi Denizmen 

Baytar 

Ali Riza Özenç (ve Hukuk) 
Ali Riza Esen 
Nuri Ural (ve Fransada) 
General Ahmed Y azgan 

Diş çi 

Şevki Çiloğlu (Atina) 
Hüsamettin Oka,n (ve eczacı) 

Edirne 

İstanbul 

Çorum 
Kırşehir 

Maraş 

Urfa 

Muş 

Sin o b 

E co le libr·e des sciences politiques et mm·ales 

:Fazıl Ahmed Aykaç 
İbrahim Grantay 

Elazığ 

Kastamonu 

Eczacı 

Nuri Tamaç 
Ahmed Vefik Uluçay 
Hüsamettin Okan (ve dişçi) 
Ekrem Pekel 

Erkanı hai-biye 

Karnal Atatürk. 
Celal Mengilibörü 
Kazım Özalp 
Hasan Cemil Çambel 
General Şefik Türsan 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Aziz Samih İlter 
Saffet Arıkan 
General Pertev Demirhan 
General Zeki Soydemir 
Şükrü Koçak 
General İhsan Sökmen 
Edib Servet Tör 

Kastamoııu 

Niğde 

Sin o b 
Yozgad 

Ankara 
Antalya 
Balıkesir 

Bolu 
Denizli 
Elazığ 

Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum· 
Erzurum 
G:lresun 
Gümüşane 



General Refet Bele 
Şükrü Ali Ögel 
General Kazım İnanç 
Samili Erkman 
Şerif İlden 
Lfıtfi Müfid Özdeş 

İstanbul 

İstanbul 

İzmir 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kırşehir 

Orgeneral Ali Said Akbaytuğan Kocaeli 
General Ali Fuad Cebesoy Konya 
Receb Peker Kütahya 
İsmet İnönü Mala,tya. 
Mahmud Nedim Zabcı Mala,tya 
Osman Erçin 
Ruşeni Barlun 
Cevdet Kerim İncedayı 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Behçet Günay 

Evkaf 

Rüştü Bekit 

Harbiye 

Ali Çetinkaya 
Aka Gündüz (Kısmen) 

Cemal Esener 
Halid Bayrak 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 
Cevad Abbas Gürer 
Ahmed Cevad Emre ( Kısm en ) 

Buad Bulca 
İhsan Kurtkan 
Eyüb Sabri Akgöl 
General Kiazım Sevüktekin 
Tevfik Bilge 
Ahdülhak Fırat (Ve hukuk) 
Nafiz Durolu 
Muzaffer Kılıç (ve hukuk) 
Ali Şevket Öndersev 
Şevket Erdoğan 

Hakkı Saydam 
Ali Barlas 
General Muhittin Akyür. 
Hüsrev Kızıdoğan 
Nahid Kervcn (ve Pariste) 
Kemalettin Olpak 
Vedit Uzgören (kısmen ) 

General Osman Koptagel 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Sıımsun 

Si no b 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

Urfa 

Diyarbakır 

A. Karahisar 
Ankara 
Balıkesir 

Bayazı d 
Bilecik 
Bilecik 
Bolu 
Çanakkale 
Çoruh 
Çoruh 
Çorum 
Diyarbakır 

Diyarbakır 

Erzincan 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşane 

Gümüşane 

İçel 

İstanbul 
Kars 
Kars 
Kayseri 
Kocaeli 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
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Kazım Nami Duru 
İrfan Ferid Alpaya (ve hukuk) 
Hakkı Kılıcoğlu 

Naki Yücekök 
Selim Sırrı Tarcan 
Gl. Naci Eldeniz (ve Almanya
da) 
1bra hiın ?lfete 
Meıned Ali Kurdoğlu 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Hüsnü Konay 
Ali Saib Ursavaş 
Celal Arat 
Halil Türkmen 

Hukıık 

Manisa 
Mardin 
Muş 

Muş 

Ordu 
Seyhan 

Seyhan 
Siird 
Sıvas 

Tokad 
Urfa 
Yozgad 
Zonguldak 

Cemal Akçln (3 ncü smıfa ka- A. Karahisar 
dar) 
Mümtaz Ökmen 
Nurnan Al{.soy 
'l'evfik Arıcan 
Adnan Menderes 
Örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
İhsan Tav 
İbrahim Necıni Dilmen 
Mustafa Şeref 0zkan (ve Pa
riste) 
Asaf Dora.s 
Atıf Akgüç (ve Romada) 
Sadettin F erid Talay 
Ziya Gevher Etili 
Fazıl Nazmi Örkün (ve Atina) 
Ali Zırh 
Ali Riza Ör.en~ (ve baytar) 
M:ünir Çağrl 
Emin Aslan (ve ziraat) 
H aydar Rüştü Öktem 
Nocib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya (Ehliyotnameli) 
Şeref Aykut 
Abdülhak Fırat (ve harbiye) 
Fuad Sirmen (ve Roma) 
İstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
Ha'ldrr Tarı;k Us 
İsmail Sabuncu (ve ticaret) 

Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bayazıd 

Burdur 
Burdur 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 

Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 

Eskişehir 

Gazi Anteb 
Gazi Anteb 
Giresun 
Giresun 



Muzaffer Kılıç (ve harbiye) 
Sadri Ma:ksudi Arsal (Mosko
va ve Paris) 
Ferid Celal Güven (ve sana
yii nefise) 
Harndi Ongun 
Salalı Comcoz 
Halil Menteşe (ve Pariste) 
Mahmud Esad Bozkurd ( ve 
İsviçrede) 
Rahmi Köken 
Kemal Ünal 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 
Faik Baysal 
Hasan Ferid Perker 
Reşid Özsoy (ve yüksek ticaret) 
Hasan Hayri Tan 
Ragıb Akça 
Salalı Yargı _ 
Ali Riza Türel (ve Pariste) 
Cemal Tekin (Kısmen) 
Kazım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay 
Naşid Uluğ 

Kenan Orer 
Refik İnce 
Alaettin Tiridoğlu (Pariste) 
Kemal Kusun 
Ediib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan F erid Alpaya (ve har
biye) 
Osman Dinçer 
Hüsnü Kita:bcı 
Şüıkrü Kaya (ve Fransada) 
Yunus Nadi (Kısmen) 
Ali Canib Yönıtem 
Muhittin ·Baha Pars 
Yusuf Kemal Tengirşenk (ve 
Pariste) 
Vasfi Raşid Seviğ (ve Paris) 
Nazım Poroy (ve Pariste) 
Resai Erişken 
Harndi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Fuad Gökbudak 
Emin Draman 
Necati Güneri 
Rag:nb Özdemiroğlu 

Giresun 

Giresun 

!çel 
!çel 
!stanbul 
İzmir 

İzmir 

İzmir 

İsparta 
Kars 
Kars 
Kayseri 
Kayseri 
Kayser.i 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Manisa 
Maraş 

Maraş 

Mardin 
Mardin 

Mardin 
Mardin 
Muğla 

Muğla 

Muğla 

Ordu 
Ordu 

Sin o b 
Sıvas 

Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 
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H ususi tahsil görenleı· 

!zzet Ulvi Aykurd 
Hatı Çırpan 

MemedEmir 
Hatice Özgener (ve Rüştiye) 
Hasan F ehmi Ataç 
Fikri Mutlu (ve orta) 
Celal Bayar 
Esad Özoğuz 
Ferruh Güpgüp 
Şevket Ödül 
Damar Arıkoğlu 
Remzi Çineıı (ve orıta ve Paris
te Ulumu siyasiye mektebinde 
maliye dersleri) 

A. Karahisar 
Ankara 
Balikesir 
Çankırı 

Gümüşane 

İçel 

İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 

Seyhan 

Sıvas 

ldadi tahsiZi göı·enler 

Eşref Demirel 
Müşfik Ayaşlı (Kısmen) 

Hayrettİn Karan 
Halid Onaran (ve hususi) 
Zülfü Tiğrel 
Ahmed Özdemir 
Ali Kılıç 
Harndi Gürsoy (ve Almanyada) 
Memed Somer (Kısn:ıen ve hu
susi) 
Şükrü Ataman 
Ali Tunalı 
ŞeYki Süsoy 
Mitat Şükrü Bleda (ve Cenev
rede fen tahsili) 
Hakkı Ungan 
Sırrı İçöz (ve Mülkiyeden ehli
yetnameli') 

Ankara 
Ankara 
Balıkesir 

Bolu 
Diyarbakır 

Eskiş.ehir 

Gazi Anteb 
!stanbul 
Kütahya 

Muş 

Samsun 
Siird 
Sıvas 

Van 

Yozgad 

llk tahsil görenler 

Nabi Rıza Yrldrrrm 
Mustafa Eken 
Ömer Dinç 
İsmail Memed Uğur 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 

Çorum 
Konya 
Kütahya 
Sıvas 

Zonguldak 
Zonguldak 

J(olejde okuyanlar 

Berç Türker (ve Galatasaray) 
Mebrure Günenç 
Mihri Pektaş 

A. Karahisar 
A. Karahisar 
Malatya 



Lise tahsiZi gö1·enZe1· 

Tayfur Sökmen 
Rahmi Selçuk (7 ye kadar) 
(Kamil Dursun (ve hususi) 
Ali Dikmen ( Darüşşefaka) 

Kamil İrdelp 
Esma Nayman 
İbrahim Arvas 

Antalya 
Balıkesir 

İzmir 
Kocaeli 
Niğde 

Seyhan 
Van 

Med1·ese tahsiZi gö·renZe1· 

Rasih Kaplan (Mamiülezher) 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
İlyas Sami Muş 
İsmet Eker (ve Rüştiye) · 
Emin Sazak (ve hususi) 
Emin İnanh.ıır 
Hüsnü Özdamar 
İbrahim Demiralay 
Veled İzbudak (ve hususi) 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazrm Onat 
Hulki Aydm (ve Rüştiye) 
Süleyman Sırrı Gedik 
Ömer Evci 

MuaZlim mektebi 

Sabiha Gökçül (yüksek) 
Hikmet Işık (ve lise) 
Nakiye Elgün 
Hasan Ali Yücel 
Hazim Börekçi (lmmıen yük
sek) 
Besim Atalay (yüksek) 
Hamdi Yalman (yüksek) 
Şemsettin Günaltay (yüksek) 

Antalya 
Bursa 
Çoruh 
Çorum 
Eskişehir 

İçel 
.Isparta 
Isparta 
kastamonu 
Konya 
Konya 
Siird 
Trabzon 
Yozgad 

Balıkesir 

Erzincan 
Erzurum 
İzmir 

Kırşehir 

Kütahya 
Ordu 
SıVas 

Miihendis mektebi 

Enver Adakan (Almanyada) 
Sadettin Epikmen (Macaris

tanda) 
lVIitat Aydm 

Haydar Çerçel 
Esad Uras 

Mülkiye 

İsmail Halcia Mumcu 
Nazmi Topcoğlu 

Balrkcsir 
İzmir 

Trabzon 

A. Karahisar 
Amasya 
Amasya 
Aydın 

Hacim Çarıklı 
Fatin Güvendiren 
Refet Canıtez 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

lVL Abdülhalik Renda 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

İsmail Kemal Alpsar 
Mazhar lVIüfid Kansu 
Zeki lVlesud Alsan (ve Pariste) 
Fuad Ağralı 
Aziz Akyürek 
N afi Atuf Kansu 

Remzi Güres 
Münir Akkaya 
Atıf Baymdır 

Hüsnü Çakır 
Şükrü Saracoğlu (ve Cenevre') 

:Mükerrcm Ünsal 
Ahmed Hilmi Kalaç 
İbrahim Süreyya Yiğid 
Ali :Muzaffer Göker (ve Pa
riste) 
Kazım Okay 
Hüseyin Rahmi Gürpmar 

Muttalib Öker 
Emrullah Barkan 
:B-,aik Kurdoğlu (Brüksel Üni
versitesi) 
Hasan Reşid Tankut 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 

Memed Ali Yürüker 
Zühtü Durukan 
Ali Münif Y egena 

Hilmi U ran 
İsmail Müştak Mayakon 
Faik Öztrak 
Şakir Kesebir 

Galib Pekel 
Has~n Saka (ve Pariste) 
Sırrı Day 
MemedEmin Yurdakul 
Rifat Vardar 

Balıkesir 

Bursa 
Bursa 
Çanakkal::~ 

Çanakkale 
Çankırı 

Çoruh 
Çrırah 

Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 

Elazığ 

Erzurum 
Erzurum 

Gazi Anleb 
Girc-sun 
İstanbul 
İzmir 

İzmir 

Isparta 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 

Konya 
Kütahya 

Malatya 
Malatya 
Manisa 

Maraş 

Ordu 
Ordu 

Samsun 
Samsun 
Seyhan 

Seyhan 
Siird 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tok ad 
Trll!bzon 

• Trll!bzon 
Urfa 
Zonguldak 

Nüvab mektebi 

Raif Dinç Zonguldak 



Orman meldebi (YiiJcsek) 

Sungur YoZigad 

Oı·ta tahsil göı·enleı· 

Ahmed Ulus Ankara 
Yahya Galib Kargı Ankara 
Şekibe İnsel Bursa 
Ziya Esen Çankırı 

Akif Akyüz Çoruh 
Hasan Cavid Çoruh 
Durak Sakarya Gümüşane 

Fikri Mutlu (ve hususi) İçel 

Hayrullah Ergin İstanbul 
Sadettin Uraz İstanbul 
Srtkı Şerif Eken Kastamonu 
Zühtü Akın Kırklareli 

Memed Seyfeli (ve hususi ) Kırşehir 

Bediz Morova Konya 
Mustafa Halid Üner K:onya 
Osman Taner Malatya 
Kani Akeken Manisa 
Tahir Hitit Manisa 
Turgud Türkoğlu Manisa 
Nuri Tuna Muğla 

Halid Mengi Niğde 

Ömer Biçer Seyhan 
Remzi Çiner (ve hususi ve Pa- Sıvas 

riste ulumu siyasiye mektebin-
de maliye derslerine devam) 
Halil Nihad Boztepe Trabzon 
Recek Zühtü Soyak Zonguldak 

Posta ve telgmf (Yüksek) 

Ali Rana Tarhan (Almanya ve İstanbul 

Belçika) 
Baha Öngören (Fransa) Kars 

Rii.ştiiye tahsiZi göı·enle1' 

Nafiz Aktrn 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Tahsin San 
Şükrü Gülez 
Hatice Özgener (ve hususi) 
İsmet Eker (ve medrese) 
Faik Kaltakkıran (ve hususi ) 
Tahsin Berk (ve hususi) 
Osman l§ın 

Amasya 
Ankara 
Ankara 
Aydın 

Bolu 
Çankırı 

Çorum 
Edirne 
Elazığ 

Eskişehir 

Ma-
Memed Şahin (ve husus!) 
Yaşar Yazı cı 

Ziya Kararnursal (ve hususi') 

G-azi Anteb 
İstanbul 

İstanbul 
Memed Erten Maraş 

.Aıbdürrezzak Şatana (ve lıu- Mardin 
susi) 
Faik Soylu (ve hususi) Niğde 

Memed Güneşdoğdu (ve hu- Samsun 
susi) 
Ziya Başara (ve hususi) 
Daniş Eyuboğlu 

Münih Boya (ve hususi) 

Sıvas 

Tra:bzon 
Van 

Sanayii nefise 

Ferid Celal Güven (ve hukuk) İçel 
Ressam Şevket Dağ Konya 

Ticaret mek.tebi (Y iiksek) 

İzzet Akosman (İsviçrede) 
1 smail Sabun cu 
Reşid Süsoy 

A. Karahisar 
Giresun 
Kayseri 

Muhittin Dinçsoy (Fransada) Urfa 

Dr. Taptas 
Dr. C€mal Tuna 
Dr. Mazhar Germen 

Tıb 

Di·. Hasan V asıf Somyürek 
Dr. Büsarnettin Kural 
Dr. Besim Ömer A.kalrn 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güren 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Harndi Berkman 
Dr. Kazım Samanlı 

Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Fatma Memik 
Dr. Alımed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre (v€ 
nevre) 
Dr. ·Memed Ali Agakay 

Ankara 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Bayazıd 

Bilecik 
Bolu 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çorum 
Denizli 
Denizli 

Diyarbakır 

Edirne 
Erzurum 

Ce- Erzurum 

Gazi Anteb 

Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi İstanbul 
Erel 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 

İstanbul 

İstanbul 



Dr. 'revfik Rüştü Aras 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Şalör Ahmed Ediz 
Dr. Hilmi Oytaç 
Dr. Saim Uzel 
Dr. Riza Levent 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Dr. Asım Sirel 

Vnive1·site 

İzmir 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kırklareli 

Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Samsun 

,Falih Rrfkr Aytaç (Edebiyat) Ankara 

Muammer Eriş (Riyaziye) Ankara 

Türkan Örs (Felsefe) Antalya 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı (Ede-
biyat) Balıkesir 

Huriye Öniz (Londra Üniver- Diyarbakır 
sitesi) 

Talat Onay (Edebiyat) Giresun 

;Fakihe Öymen (Coğrafya ) İstanbul 

Halil Etem Eldem (Zürih ve İstanbul 
Bern üniversitesinden) 

Benal Arınan (Soı•bon ünivcr- İzmir 
sitesinden) 
Salih Turgay (Kimya) Kayseri 

Hhlunet Bayur (Sorbon üniver- Manisa 
sitesi) 

Meliha Ulaş (Edebiyat) Samsun 
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Hulusi Orucoğlu (İlahiyat) 
İsmail Hakkı Veral (İktisad) 

in o b 
Sinob 

ecmettin Sadak (Liyon üniver- Sıvas 

sitesi) 
Rasim Başara (Edebiyat) Sıvas 

Srubiha Görkey (Riyaziye) Sıvas 

Yahya Kemal Beyatlı (Sor- Tekirdağ 

bonne) 
Hürrem ErO'ün (Yena'da fclsrfe)Tokad 
Seniıha Hızal (Fen) Trabzon 
Refet Ü1gen (Riyaziye) Urfa 

Zimat mektebi 

uri Göktepe (SeHinikte) 
İsmail Hakkı Uzmay (Hal
kalı) 

Aydın 

Bolu 

Mitat Dağdemir (Hall\alr ) Bolu 
Emin Aslan Tokad (Mont- Denizli 
pellier - ve hukuk ) 
Haındi Aksoy ( Halkalı ) İzmir 

Tahsin Coşkan (Halkalı) 

İbrahim Dıblan (Fransada) 
Kastamonu 
Kocaeli 

Ahmed Harndi Dikmen (ve Konya 
Almanyada) 
Muhlis Erkmen (ve Alman- Kütahya 
yada) 

Yaşar Öz ey (ve Almanyada) 
Rıza Erten (ve Fransada) 

Cavid Oral (Almanyada ve 
Siyasi bilgiler yüksek mektebi 
Tevfik Tarınan (ve Alman
yada) 

Manisa 
Mardin 

Niğde 

Tokad 

Süreyya Genca (ve Alman- Seyhan 
yada) 



6 - Sayın üyelerin ih tisaslarına göre tasnifi 

Mümtaz Ökınen 
Nurnan .Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Adnan Menderes 
İhsan Tav 
Osman Niyazi Burcu 
Örge Evren 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 
Asaf Doras 
Atil .Akgüç 
Sadettin Ferid Talay 
Fazıl Nazmi Örkün 
Ziya Esen 
Ali Zırh 
MünirÇağıl 

Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 
Zeki M€Sud Alsan 
Abdülhaık Fırat 

Fuad Sirmen 
İstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 
Bekir Kaleli 
Ömer Asrın Aksoy 
H!likkr Tarık Us 
İsmail Sa.buncu 
Muzaffer Krlrç 
Sadri Maksudi Arsal 
Durak Sakarya 
Harndi Ongun 
Artıf Bayındır 

Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Göken 
Şükrü Saracoğlu 

Kemal Ünal 
Mehmed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 
Faik Baysal 
Hasan Ferid P erkt:x 
Reşid Özsoy 

Adliye ve hukuk 

Anka Pa 
Antalya 
Antal.Ya (ve içtiımaiyat) 
Antalya 
Aydfn (ve çiftçilik) 
Bayazı:d 

Balıkesir 

Balıkesir 

Burdur (ve dil, tarih, edebiyat ve gazetecilik) 
Burdur (ve iktısad) 
Bursa (ve idare) 
BurSa. 
Bursa 
Çankırı (ve dil, maarif ve tarih) 
Çankırı 

Çornh (ve ticaret) 
Çol'UIQ. 
Denizl,i (ve 2iraat) 
Deniz~i 
Denizli (ve ziraat) 
Diyarbakır (ve ulılmu içtimaiye ve siyasiye) 
Erzinçan (ve askerlik) 
Erzurlfm 
Eskişehir 

Eskişehir (ve tariılı ve dil) 
Gazi Anteb (ve Askerlik ve iktısad) 
Gazi Anteb (ve edebiyat ve dil ve maarjfl 
Giresun (ve edebiyat ve matbuat) 
Giresun (ve ticaret ve iktısad) 
Giresun (ve askerlik ve ticar.at; 
Giresun (ve Türk tarihi ve dil) 
Gümüşane (ve idare, belediyecilik, ticaret) 
İçel (ve çiftçilik, hesab işleri) 
İstanbul (ve ıidare) 
İzniir (ve çiftçilik) 
İzmir (v,e iktısad) 
İzmir (ve iktısad) 
Isparta (ve matbuat ve ticaret) 
Kars 
Kars (ve maarif) 
Kayseri (ve maliye) 
Kayseri 
Kayseri 

·' ' 



Şevket Ödül, 
Hasan Hayı;i Tan 
Rag1b Aıkç~ 

Salah Yargı 
.Ali Rıza Türel 
Tevfik Fikret Sılay 
Emrullah Barlun 
Kenan Orer 
Refik 1nc.e 
Alaettin T-iridoğlu 
Aıbdürrezz* Şatana 

Edib Ergi.p, 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 

. Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 
Mulıittin Baha Pars 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
\

1 asfi Raşid Seviğ 
Nazrm Poı;oy 
Resai Erişken 
Hamdi Ülkümen 
Haif Karadeniz 
Süleyman Surı Gedik 
Fuad Gökbudak 
Emin Draman 
R[Lgıb Özdemir 
Jüıif Dinç 

Hıalil Etem Bldem 

AJi Çetinkaya 
Celal Mengilibörü 
Cemal Esener 
GL Kazım Özalp 
Halid Bayrak 
İbrahim Çolaık 

Salih 'Bozok 
Cevad Aıb'bas Gürer 
Hasan Cemi! Çambel 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtk,an 
Eyüb Sabri AJkgöl 
Gl. Şefik Türsan 
GL Kia.zım Sevüktekin 
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Kırklareli (ve çiftçilik) 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Malatya (ve dil) 
Manisa 
Manisa 
Maraş 

Mardin 
Mardin 
lVIard in 
Mardin 
Muğla 

Mu.ğla 

Muğla 

Muğla 

Ordu 
Sin o b 
Sıvas 

Tok ad 
Takad 

(ve idare) 
(ve askerlik) 

(ve iktısad) 

(ve iktısad) 
(ve iktısad ve matbuat) 

(ve edebiyat) 
(ve iktısad) 

Trabzon (ve matbuat) 
Tr·abzon 
Trabzon 
Urfa (ve iktısad) 
Yozgad (ve maliye) 
Zonguldak 
Zonguldak 

Asarı atika 

İstanbul (ve tarih) 

Askerlik 

Afyo:ı.ı Karahisar 
AntaJya (ve diplomasi) 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bayazıd 

Bilecik (ve sınai ticaret) 
Bilecik (Jandarma) 
Bolu (ve diplomasi) 
Bolu (ve matbuat ve tarih) 
Çoruh 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 



Tevfik Bilge 
}r uad Ziya Çiyiltepe 

.-\lbdülhak Fırat 
Aziz Sıpniıh İlter 

Saffet Arıkan 
Ol. Pertcv Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Şükrü Koçak 
Ali Kılıç 

Bekir Kaleli 
m. Ali Hikmet .Aycr::l.em 
Gl. İhsan Sökınen 
;\[uzaffer l~ılıç 
Ali Şevket. ÖnderseY 

Edib Seı·vct Tör 
Şevket Erd<Jğan 

Hakkı Saydam 
Ali Barlas 
Gl. Refet Bele 
Şükrü Ali Ögel 

GL Kazım !nanç 
Gl. Muhittin Akyüz 
H üsr ev Kızıldoğan 
Sami Erkman 
Şcrii İldem 

Lfıtfi Müfid Özdeş 
Kemalettin Olpak 
Orgl. Ali Said Alkbay "ugmı. 

Ol, Ali Fuad Gebesoy 
Rcceb Peker 
'cdid Uzgören 

Gl. Osman Koptagel 
!smet !nönü 
Mahmud Nedim Zalıcı 
Vasrf Çmay 
Osman Erçin 
İrfan F·erid Alpaya 
Hakkı Kılıcoğlu 

N aki Yücekök 
Ruşeni Barkın 

Gl. N aci Eldeniz 
tbrahim Mete 
Memed Ali Kurdoğlu 
Cevdet Kerim !ncedayı 
Gl. Akif Öztekİn Erdemegil 
Cemil Uybadrn 
Rahmi Apak 
Gl. Srtkı Vke 
Hüsnü Konay 

Diyarbakır (ve tarih) 
Elil.zığ (ve idare, demiryolu, sigortacılık) 

Erzincan (ve hukuk) 
Erzincan (ve şimendifercilik) 
Erzincan 
Erzurum (ve diplomaBi) 
Erzurum 
Erzurum ( ve tayyarecilik) 
Gazi .A,nteb 
Gazi Anteb (ve hukuk ve iktısad) 
Gazi Anteb (ve şiınendifercilik) 
Giresun (ve idare ve diplomasi) 
Giresun (ve hukuk ve ticaret) 
Gümüşane 

Gümüşane 

Gümüşane (ve idare) 
!çel 
!stanbul 
!stanbul 
!stanbul 

!zmir (ve idare) 
Kars (ve diplomasi) 
Kars 
Kastamonu (ve kooperatifçilik, bağcılık ) 

Kastamonu (ve diplomasi) 

Kırşehir 

Kocaeli (ve idare) 
Kocaeli (ve şimendifercilik) 

Konya (ve diplomasi) 
Kütahya 
Kütahya (ve diplomasi) 
Mıalatya 

Malatya 
Malatya (ve harita ve kadastro) 
Malatya 
Manisa 
Mardin (ve hukuk) 
Muş (ve din ve içtimaiyat) 

Muş 

Saırusun (ve diplomasi) 
Seyhan 
Seyhan (ve idare) 
Siird 
Sinob (ve maarif) 
Sivas (ve Türk dili) 
Tekirdağ (ve idare) 
Tekirdağ 

Tok ad 
Tokad (ve riyaziye) 



Ali SaibUrsava.ş 
Behçet Günay 
Celiil Arat 
iialil Türkmen 

.Ahmed Harndi Denizmen 

Berç Türker 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
CeHH Bayar 

.Ali Riza Ozenç 
Alı Riza Esen 
Nuri Ural 
Gl. Ahmed Yazgan 

Mebrure Gönen~ 
Nafiz Aktm 
Akif .M.-yüz 
Hıikmet Işık 

Aziz Akyürek: 
Nakiye Elgün 
Dl.lıi'ak Sakarya 
Benal 41~ 
Halid Mengi 
Memed Ali Yörüker 
Esma Nayman 
Muhittin Dinçsoy 

F akihe Öymen 

Cemal Akçm 
Ratı Çırpan 

1\Iüşfik Ayaşlı 

Tayfur Sökmen 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 
MemedEmir 

. Rahmi Selçulk 
Şekibe İnsel 

Ml-
U :da 
Urfa (ve idare~ 
Yozgad (ve diplomasi) 
Zonguldak (ve idare) 

Bahriye 

İstanbul (ve ticaret) 

lta?~tkacılık 

Afyon Karah~l!r (ve iktisad n malif~ i 

An~a1:'~ 
1\..nka;u~ (;ye heş.!W işleri) 

blJl.if 

B~t~r 

· Çorum 
Kırşehir 

Maraş 

Urfa 

Belediye cil ik 

4.f.y,op. ~arah~s~;r 
Amasya 
Çorulı (ve tic~.r.et -ve maliye) 
ErziR,ean (ve maarif) 
~;W;l'ıUI;rl (ve mlil.l'#) 

i(iJrı,;ı,r;w;ı;ı (ve ~.~rif) 

Gün;ıüşane (v;e i~are, hukuk ve ticaret) 
!zm.ir .( v,e ~çt~aiyat ve edebiyat) 
NiğÇ;e (v;e ımaliıYe, .ziraat ve ticaret) 
Samsun (ve idı;ı,re~ 

~~rAıııı 
Urfa (ve tic&.ı:~ ye ziraat) 

Çoğr.(j{ya 

İstanbul (ve maarif) 

(}iftlıik ve .ziraat 

Afyop. Kar~j~~.r ,(.ve ticaret) 
AnkFa 
Ankıı.ra 

Ant~lya (ve ticaret) 
Aydpı .'(Ye hukuk) 
Ay~ (ve haywııncılık) 
Balıkesir ı (iv.e ·ıti~et) 

ıBalııke6ii' 

.Bursa 



İımıail Kemal Alpsar 
Nabi Riza Yıldırmı 
Eımin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 
Zülfü Tiğrel 
Faik K!altakıkırau 
Mecdi Boysan 

Nafiz Dunılu 
EminSazak 
Harndi Onıgun 
Halil M.enteşe 
Ha.mdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 
Hüsnü Özdamar 
İbrahim Demiralay 

Sami Erkıman 
Sıt.kı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Şevket Ödül 
Zühtü Aılrm 
İb~·ahim Drblan 
'\hmed Harndi Dikmen 
Mustafa Eken 
Muhlis Erkmen 
Ömer Dinç 
Kani Karaosman 
Yaşar Özey 
MemedErten 
Riza Erten 

Cavid Oral 
Halid Mengi 
İsmail Çamaş 
Memed Güneşdoğdu 
Damar Arıkoğlu 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 
Hulusi Orucoğlu 
İsmail M'emed Uğur 
Süreyya Genca 
Muhittin Dinçsoy 
İbrahim Arvas 
Ömer Evci 

İbrahim N ecıni Dilmen 

Ahmed Cevad Emıre 
Fazıl N azmi Örkün 
Şeref Aykut 
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Çorum (ve idare) 
Çorum 
Denizli (ve bağcılık ve hukuk) 
Denizli (ve adiiye) 
Diyarbakır 

Edirne 
Edirne (ve ticaret, sanayi) 

Erzurum 
Eskişehir (ve ticaret) 
İçel (ve hukuk ve hesab işleri) 
İzmir 
İzmir (ve matbuat) 
İzmir (ve hukuk) 
İsparta (ve ticaret) 
İsparta (ve ticaret) 

Kastanı.onu (Bağ ve kooperatifçilik ve askerlik) 
Kastamonu (Pirinçcilik) 
Kastamonu 
Kırklar.eli (ve hukuk) 
Kırklareli .(ve makine) 
Kocaeli 
Kony:ı. (Bağcılrk ve ağaççılık) 
Konya: 
Kütahya (Zootekni, sütçülük) 
Kütahya 
Manisa 
lVIaniim (Ziraatı umumiye) 
Maraş (ve ticaret) 
Mardin (Nebat hastalıkları) 

Niğde 

Niğde (ve belediyecilik, ·ticaret ve maliye) 
Ordu (ve idare) 
Samsun 
Seyhan (ve ticaret) 
Seyhan 
Seyhan (Ziraat ekonomisi ve teşkilatı) 

Sinob (ve ticaret) 
Sıvas 

Tokad (Bağcılık ve şarabçılrk) 
Urfa (ve' belediyecilik, ticaret) 
Van (ve idare) 
Yozgad 

Dil 

Burdur (ve tarih, edebiyat,hukuk ve gazete
cilik) 
Çanakkale 
Çankırı (ve hukuk, maarif, tarih) 
Edirne (Türk tarihi ve dili) · 



Yusuf Ziya Özer 
Ömer Asım .Aksoy 
Sadri Maksudi Arsal 
Hasan Ali Yücel 
İbrahim Grantay 
V eled İzbudak 
Besim .Atalay 
Emrullah Barkan 
Gl. .Akif Öztekin Erdemg·il 

Hakkı Kıhcoğlu 

Ceıaı Menıgilibörü 

Cevad .Abbas Gürer 
Gl. Pertev Demirhan 
GL İhsan Sökm.en 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Gl. Muhittin .Akyüz 
İbrahim Grantay 
Şerif hden 
Ali Muzaffer Göker 
GL .Ali Fuad Cebesoy 
V edit U zgören 
Hi·km.et Bayur 
Kamil İrdelp 
Ruşeni Barkın 

Yahya Kemal Beyatlı 
Hürrem Ergu11: 
Celal Arat 

Şevki Çiloğlu 

Hüsanıettin Okan 

Nuri Tamaç 
Hüsamettin Okan 
Ekrem Pekel 

Sabiha Gökçül 
İbrahim N e emi Dilmen 
Fazrl Ahmed Aykaç 
Ömer Asım Aksoy 
Hakkı Tarık Us 
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Eslcişehir (ıve tarih ve hukuk) 
Gazi Anteb (ve hukuk ve edebiyat) 
Giresun · (ve hukuk ve Türk tarihi) 
İzmir (ve edebiyat ve maarif) 
Kastamonu (ve diplomasi) 
Kastamonu (ve Türk tarihi, tü~kçülük) 
Kütaıhya (ve tarih) 
Malatya (ve hukuk)' 
Sıvas (ve askerlik) 

Din 

Muş (ve iç.timaiyat ve askerlik) 

Diplomasi 

.Anta~ya (ve askerlik) 
Bolu (v·e askerlik) 
Erz,urum (ve askerlik) 
Gir~ (ıve askerlik ve idare) 
İzıı.ıir (ve'tabiblik) 
Kars (ve askerlik) 
Kastamonu (ve dil) 
Kastamonu (ve askerlik) 
Konya (ve tarih ve maarif} 
Konya (ve askerlik) 
Küta:hya (ve askerlik) 
Manisa (ve maarif) 
Niğde 

Samsun (ve askerlik) 
Teltirdağ (ve edebiyat) 
Tokad 
Yozgad (ve askerlik) 

Dişçı?:iJc 

Muş 

Sinob (ve eczacrlık) 

Eczacılık 

Kastall}onu (ve kimya) 
SinQb (ve dişçilik) 
Yozgad . 

Edebiyat 

Balıkesir 

Burdur (ve dil, tarih, hukuk vr; matbuat) 
Ela~ğ (ve maarif) 
Gazi .Anteb (ve dil ve hukuk\ 
Gir~un (ve hukuk ve matbuat) 



Talat Onay 
Benal Armı&n 
Hasan Ali Yücel 
Fuad Köprülü 

N aim Hazını Onat 
Hüseyin Rahiru tlüfi>mli.r 
Ali Canib Yöntem 
Muhittin Baha Pars 
:Meliha maş 
İsmail Müştak Mayakon 
Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Nihad Boztepe 
Memed Emin Yurdakul 

Enver Adakan 
Baha Öngören 

Rüştü Bekit 

Türkan Örs 

Aka Gündüz 

Mahmud Nedim Zabcı 

Nuri Göktepe 

Rifat Araz 
Harndi Ongun 

Rasih Kaplan 
Türkan Örs 
Zeki Mesud Alsan 
Benal · Arnnan 
N ahi d Kerven 
Hakkı Kılıcoğlu 

Necmettin S adak 
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Giresun (ve tarih -,,e maari{) 
İzmir (ve belediyecilik ve içtitnaiy~fı 
lzıfıir (ve dil Vtı maarif) 
Kars (ve tarih) 

Kaı\ya 

Kfltahya 
'Gtdll ( ~~ m.ürlf) 
oı-au (ve hukuk) 
SMünııi 

Siird (ve tarih) 
Tekird~ (ve diplomasi) 
Trabzon 
tl~a 

Et~'ktNk 

~a1:rKesir XMfıJtine ve elektrik müh>ehdfsi) 
lt:aYS (Ve pö!t'A telgraf ve ielt'fo!l.) 

Jcvkiıf 

Diy-&l"balm-

F''eUefe 

Alitalya (ve m"aarii ve içtifı'l'tı.\ttı:t) 

Halkçılık 

Ankara (ve ·matbuat) 

Malatya (ve kaaastro ve askerlik) 

H a.yvQt1ıcılık 

Aydın (ve zir-a&t) 

H esab işleri 

Ankaıra r(ve bankacılık) 
lçel (ve hukuk, çiftçilik) 

lçtimaiyot 

Antalya (ve hukuk) 
Ant~l}fa 1(-ve maarif ve felsefe) 
Diyarbakır (ve iıukuk) 
İzmir (ve .edebiyat ve beledi~cililY) 
Kayseri (ve -iktisad ve maaııit) 
Muş .('ve .din ve .askerlik) 

-Sı:vas (ve -matbuat) 



Esad Uras 
!smail Halclrr Mumcu 
Tahsin San 
Hacim Çarrklr 
Halid Onaran 
Asaf Doras 
Fatin Güvendiı:en 
Refet Camtez 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 

Mustafa Aıbdülhalik Renda 
Atrf Tüzü,n 
İsmail Kemal Alpsar 
Mazhar Müfid leansu 
Dr. İbrahim Tali Onıgören 

Fuad Ziya: Çiyiltepe 
Aziz Akyijrek 
Osman I~m 
Gl. İhsan Sölpııen 
1\'Iünir Akkaya 
Durak Sakaeya 
Şevket Erdoğan 

Fikri Mutlu 
Atrf Bayrndrr 
Ziya Kararn~rsal 

Gl. Kazrm !uanç 
n ~isn ü Çakır 
Esad Ozôğ'üt 
Aıhmed Hil:ıp.i Kalaç 

Hazim Börekçi 
İbrahim Sür~yya Yiğit 

Kemalettin Olpak 
Kazım Gürel 
Kazım Okay 
Muttalib O~er 
Dr. Saim Uzel 
Hasan Reşid Tanku't 
Kemal KıtRun 
Edib Ergijı 
Hilmi Çoruk 
!smail Çamaş 
Memed Ali Y.ürüker 
Zülı.tü Durukan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
~cYki .Süsoy 
Çenıscttin Günaltay 
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Idare 

Amasya 
Amasya 
Ay dm 
Balıkesir 

Burdur 
B ursa (ve adli ye) 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırr (ve maliye) 
Çl)ruh (ve maarif) 
Çoruım (ve çiftçilik) 
Denizli (-ve maliye) 
Diyar.baJrır (ve tııb) 

ElaZ'tğ (ve askerlik, demiryolu, sigortacılık) 
Erzurum (ve belediyecilik) 
Eskişehir 

Giresun (ve askerlik ve diplomasi) 
Giı-esun 

Gürnüşane (ve hukuk, belediyecilik, ticaret) 
Gümüşane (ve askerlik) 
!çel ("~e iktrsad, maarif) 
İstıınıbnl (ve hukuk) 
!stanbul {ve maliye ve iktrsad) 

İzmir ('ve aSkerlik) 
İzmir Xve maliye) 
Xıırs 
Kayseri (ve matbuat) 

Kırşehir (ve maarif) 
Kocaeli 
K<ıcaeli (ve as'kerlik) 
Konya '(ve nafra) 
Xonya '(ve maarif ve maliye) 
'Mala'tya 
M:a1ıisa (ve tabaıbet) 

Maraş 
M:araş (ve maUye) 
Mardin (ve hukuk) 
:Mardin (ve ma1iye) 
"Ordu '(vıı ziraa't) 
'Samsun '(ve belediye) 
Samsun 
'"S ey 'han 
Seyhan 
Seyhan '(ve askerlik) 
·Siird 
Sıvas (ve maarif) 



Ziya Başara 
Cemi! Uy.badm 
Faik Oztrak 
Şakir Kesebir 
Galib Pekel. 
Belıçet Günay 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münih Boya 
Sırrı !çöz 
Halil Türkmen 
Rifat Vardar 

Berç Türker 
Haydar Çerçel 
Nazmi Topcoğlu 
Mustafa Şeref Özkan 
Asım Us 
Fuad Ağralı 
Bekir Kaleli 
R~:nzi Güres 
Hasan Fehıni Ataç 
İsmail Sabuncu 
Fikri Mutlu 
Ziya Karaınursal 
Kamil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saracoğlu 

Nahid Kerven 
Faik Kurdoğlu 
Turgud Türkoğlu 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 
Şükrü Ataman 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Hakkı V eral 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Rasim Başara 
Remzi Çiner 
Hasan Saka 
Fuad Gökbudak 
Sungur 

!\Iahmud Nedim Zabcı 
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Sıvas 

Tekirdağ (ve askerlik) 
Tekirdağ 
Tekirdağ (ıve maliye) 
Tokad 
Urfa (ve askerlik) 
Van 
Van (ve ziraat) 
Van 
Yozgad 
Zonguldak (ve askerlik) 
Zonguıldak (ve maliye ve maarif) 

lktisad 

Afyon Kar.ahisar (ve bankacılık ve maliye) 
Afyon Kar~hisar (ve maarif) 
Aydın (ve ticaret) 
Burdur (ye hukuk) 
Çoruh (ve maliye, maarif ve gazetecilik) 
Elazığ (v.e maliye) 
Gazi Anteb (ve hukuk ve askerlik) 
Gazi Anteb (ve maliye) 
Güımüşal!~ (ve maliye) 
Giresur;ı (ve hukuk ve ticaret) 
İçel .(ve idare ve maarif) 
İstalfbul (ve maliye ve idare) 
İzmir (ve maliye) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir (ve sanayi ve makine mühendisi) 
İzıırir (ve hukuk) 
Kayseri (ve içtimaiyat ve maarif) 
Manisa 
Manisa 
M uğla (ve adiiye) 
Muğla (ve hnkuk) 
Muğla (ve hukuk ve matbuat) 
Muş (ve maliye) 
Ordu (ve ticaret ve matbuat) 
Sinob (ve ticaret) 
Sinob (ve hukuk) 
Sıvas (ve maliye) 
Sıvas (ve m:aliye) 
Trabzon (ve maliye) 
Urfa (ve hukuk) 
Yozgad (ve orman) 

Kadastro 

Malatya (ve harita ve askerlik) 

• 



Nuri Tamaç 
Salih Turgay 
Ahmed Vefik Uluçay 

Sami Erkman 

Haydar Çerçel 
İzzet Ulvi Aykut 
Türkan Örs 
Fazı! Nazmi Örkün 
Hatice Özegner 
.Asnn Us 
Atıf Tüzün 
Huriye Öniz 
Fazı! Ahmed Aykaç 
Hikmet Işık 

Nafi Atuf Kansu 
N akiye Elgün 
Memed Şahin 
Talat Onay 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 

Fakiıhe Öymen 
Hasan Ali Yücel 
Ömer Küntay 

Naıhid Kerven 
Hazim Börekçİ 
Ali Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Kaznn Okay 
"Mihri Pektaş 

H ikınet Bayur 
Kazım Nami Duru 
Ali Canib Yöntem 
Harndi Y alman 
Selim Sırrı Tarcan 
Hulki Aydın 
Cevdet Kerim !ncedayı 
Sa!biha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Seniha Hizal 
Refet Ülgen 
Necati Güneri 
Rifat Vardar 
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Kimya 

Kastamonu (ve eczacılık) 
Kayseri 
Niğde 

Kooperatifçilik 

Kastamonu (ve bağcılık, askerlik) 

Maarif 

Afyon Karahisar (ve iktısad) 
Afyon Karahisar (ve matbuat) 
Antalya (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Çankıp (ve dil, hukuk, tarih) 
Çanlqrı 

Çoruıh (ve matbuat, maliye ve iktısad) 
Çoruh (ve idare) 
Diyl)-rbakır (ve pedagoji) 
Ela~ığ (ve edebiyat) 
Erzincan (ve helediyecilik) 
Erzurum 
Erzurum (ve belediye) 
Gazi ·Anteb 
Giresun (ve edebiyat ve tarih) 
!ç~l 
!çel (ve idare ve iktısad) 

!s,tanbul (ve coğrafya) 
!zıı}.ir (ve dil ve edebiyat) 
Kars (ve hukuk) 

Kayseri (ve içtimaiyat, ıitktısad) 
Kırşehir (ve idare) 
Kocaeli 
Konya (ve tari'lı ve diplomasi) 
Konya (ve maliye ve idare) 
Malatya 

Maniııa (ve diplomasi) 
Manisa (ve pedagoji) 
OrdJI (ve edeıbiyat) 

Ordu 
Ordu 
Siird 
Sinob (ve askerlik) 
Sıvas 

Sıvı;ıs (ve idare) 
Trabzon 
Urfa (ve riyaziye) 
Zonguldak 
Zonguldak (ve ı idare ve maliye) 



Ahmed Ulus 
Zühtü Akm 

Berç Türker 
Yahya Galib Kargı 
Ziya Gevher Etili 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Akif Akyüz 
Asım Us 
İsmet Eker 
Mazhar Müfid Ka.wm 
Fuad Ağralı 
Tahsin Berk 
Remzi Güres 
Hasan Fehini Ata~ 
Ziya Kara.m.ursal 
Hüsnü Çakır 
1\.amil Dursun 
2\1 ükerrem tlnsal 
Faik Baysal 
Kfı?.ıın Okay 
Kemal Kusun 

Hilmi Çoruk 
Şükrü .A:t:aman 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Rasim Başara 
Remzi Çiner 
Şaldr Kesebir 
Hasan Saka 

Sırrı Day 
Emin Draman 
Ri fat Vardar 

İzzet lJlvi Aykut 
Aka Gündüz 
Falih RıfkJ: Atay 
Hnyrettin Karan 
Hasan Ccmil Çambel 
1brahim Necmi Dilrmen 

Ziy::ı Govher Etili 
Asım Us 
Haydar Rüştü Öktem 
Hakkr Tarık Us 
Ferid Celal Güven 
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Ankara 
Kırklareli (ve çiftçilik) 

Maliye 

Afyon Karahisar (ve bankacılık ve iktisad) 
Ankara . 
Çjl.nakkale (ve matbuat ve ticaret) 
Çankırı (ve idare) 
Çoruh (ve belediyecilik ve ticaret) 
Çoruh (ve matbuat, iktısad ve mli-ıırif; 
,Çorum 
Denizli (ve idare) 
Elazığ (ve ikti.sa.d) 
ElAzığ 

Gazi An:teb (ve iktisad) 
Gü.ın,iişallC (ve iktisad) 
!stanbul (ve ikt~ad ve idarıı) 
lzm.ir (ve idare) 
İzmir (ve iktısa.d) 
lBpAr.ta 
Kayseri {ve hukuk) 
Konya. (ve m.aa_rif ve idare) 
Maraş (ve idare) 

Ma·rıiiR (iV,e idar~) 

Muş ! v,e iktls.ad) 
Niğde 

Niğde ( v:e beledi~recilik ve ziraat ve tiı.m:rPıt) 
Sı;v.aa (ve iktısad) 
SIVas 
Tekirdağ (v,e idar,e) 
TrAbzon (ve iktışad) 

T.rab.wu (ve iktflJad) 
Yazgad \V,e hukuk) 

. Zonguldak (ve idare ve maarif) 

Matbuat 

Afyon Karahisar (ve maarif) 
Ankara (ve ilıalkçılık) 

Ankara 
Balıkesir 

Bolu (ve ve i8.sk~rlik ve tarih) 
Burdur (ve dil, tarih, edebiy111t, hukUk~ 

Çanakale F(ve maliye ve ticaret) 
Çonlh (·ve maliye, iktrsad ve maarif1 
Denizli 
G-iresun (v·e 'hukuk ve edebiyat) 
İçel · 



~a.lıi h Cimeoz 
H arndi Aiksor 
K emal Ünal 
.Ahmed Hilmi Kalaç 
Naşid Uluğ 

Yunus Nt:tidi. 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Necmettin S adak 
Harndi Ülkümen 
Receb Zühtü Soyak 

Enver Adak8ill 
Sadettin Epiikmen 
MitatAydın 

K-Aztm Gürel 

lsmail Halcin Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Şükrü Gülez 
Tahir Hüit 
Sungur 

Huriye Öniz 
Kazım Nami Duru 

Ali Rana Tarhan 
Baha Öngören 

Bediz Morova 
Hessam Şevket Dağ 

Hüsnü Konay 
Refet Ül gen 

Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
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tstan~ul 
İzmir (ve ~ilik) 
Isparta (ve huktı ve ticaret) 
Kayseri (ve idare) 
Kütahya 
Muğla (v~ hukt:ık ve iıktısad) 
Ordu (ve tiearet ve iktı:sad) 
Srv~ (ve i~ma"ıyat) 
Tra:bzon (w htikıık) 
Zonguldak 

Mıiütlettdisler 

Bal.ıbsiT (Mıakine ve elektrik mühendisi) 
İzmir (iMakine mühendisi ve sanayi ve ikıtısad) 
Traıbtmı 

Na.fw 

Konya. (ve idare) 

Or.mııftcılık 

Bolu 
Bolu 
Bolu (ve ticaret) 
Manisa 
Yo.zgad (ve iıktmad) 

PedagoJ' 

Diyarbakır ·(ve ma.arif) 
M'e.nisa (ve maarif) 

Po$ta, telgraf ve telef~n 

!stanbul 
Kars (ve elektrik) 

Resim 

Konya. 
Konya 

Riyaziye 

Tokad (ve askerlik) 
Urfa (ve maarif) 



Mecdi Boysan 
Ahmed Özdemir 
Harndi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Yaşar Y.azıcı 

Sadettin Epikmen 
Mustafa Halid Üner 
Ali Tunalı 
Es:ıd Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 

Fuad Ziya Çiyiltepe 

·Mustafa Fl"hıni Gerçeker 
İlyas Sami Muş 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
.A7:iz Samih İlter 
Gl. Ali. Hikmet Ayerdem 
Orgeneral Ali Said Akbay
tuğan 

Dr. Taptas 
E>r. Cemal Tunca 
Dr. Hulftsi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Dr. Hüsamettin Kural 
Dr. GL Besim Öm~r .Akalın 
Dr. Emin €emal Suda 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. S adi Konuk 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Harndi Berkman 
Dr. Kazım Samanlı 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Fatma Memik 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim .Ali Dilemre 
Dr. Mehm:ed .Ali Ağakay 
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Edirne (ve ziraat ve ticaret) 
Eskişehir 

İstanbul (ve dericilik) 
İstanbul (ve kunduracılık) 
İstanbul 
İzınir (ve iktısad ve makine mühendisi) 
Konya 
Samsun 
Zonguldak (Madenci) 
Zonguldak (Madenci) 

Sigortacılık 

EJ.azığ (ve askerlik, idare, demiryolu) 

Şark ı1imleri 

Bursa 
Çoruh 

Şinı.endifercı1ik 

Elazığ (ve askerlik, idare, sigortacılık) 
Erzincan (ve askerlik) 
Gazi .Anteb (ve askerlik) 

Kocaeli (ve askerlik) 

Tabı"blik 

Ankara 
Antalya 
.Aydın 

.Ay dm 
Balıksir 

Bayazıd 

Bilecik 
Bolu· 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
ÇanakkalP 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyaıba!kır (ve i da r f.') 

Edirne 
Erzurum 
Erzurum 
Gazi Anwb 



br. Tuğamirai Hakkı Şinasi 
]<jr el 
Dr. Neşet Ümer İrdeİp 
br. Refik Saydam 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Dr. Şükrü Şenozan 

· Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Hilmi Oytaç 
Dr. Saim Uzel 
Dr. Riza Levent 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Dr, .A:bravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Ziya Nuri Yaltırım 
Dr. Asım Sirel 

tsrnail Hakkı Uzunçarşılı 
Hasan Cemil Çambel 
İbrahiım Necmi Dilmen 
Fazı! Nazmi Örkün 
Tevfik Bilge . 
Şeref Aykut 
Yusuf Ziya Özer 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 
Halil Etem Eldem 
Fuad Köprülü 
Veled lzbudak 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Besim Atalay 
İsmail Müşıtak ilVIayakon 
Şemsettin Günaltay 

Şükrü Koçak 

Cemal Akçm 
lzzet Akosman 
Şakir Kınacı 

Tayfur Sökmen 
N azmi Topçuoğlu 
MemedEmir 
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İstanıbul 
İstanbul 
İstanıbul 
İzmir (ve d1plorrta.t1) 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kırklareli 

Konya (ve tarih) 
Kütahya 
Malatya 
Manisa ( v~ idare) 
Mardin 
Muğla 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Samsun 

Tarı7ı 

Balıkesir (Milli tarih) 
Bolu (ve askerlik) 
Burqur (ve dil, hukuk, edebiyat ve gazetecilik) 
Çank!rı (ve dil, hukuk ve nıaarif) 

Diyarbakır (ve askerlik) 
Edirne (ve Türk dili) 
Eskişehir (ve hukuk ve dil) 
Uiıres}.lll (Hukuk ve Türk dili) 
Giresun (ve edebiyat ve maarif) 
1sta~bul (ve asarı atika) 
Kar$ (ve edebiyat) 
Kastamonu (ve Türk tarihi ve dil) 
Ko~ya (ve diplomasi ve maarif) 
Ko;nya 
Ki\tahya (ve dil) 
Sii;rd (ve edebiyat) 
Sıvas (ve maarif) 

Ta;yyarecı1ik 

Erzurum (ve askerlik) 

Ticaret 

Afyon Ka:rahisar (ve ziraat) 
Afyon Karahisar 
Ankar.a 
A11talya (ve ziraat) 
Aydın (ve iktısad) 
Balı~esir (ve ziraat) 



İbrahim Çolak 
Şükrü Gülez 
Ziya Gevher Etili 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Mecdi &ysan 
EminSazak 
İsmail Saıbuncu 
Muzaffer Kılıç 
Durak Sakarya 
Ahmed Harndi Denizmen 
Sadettin U raz 
Hüsnü Ozdamar 
!ıbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
llemed Seyfeli 
Cemal Tekin 
Mustafa Ulusan 
Osman Taner 
:M.emed Erten 
Halid Mengi 
Aihmed İhsan Tokgöz 
Damar Arıkoğlu 
Hulusi Orucoğlu 
!.smail Hakkı V eral 
Daniş Eyiboğlu 

Muhittin Dinçsoy 

Memed Somer 

Veled İzlıudak 
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Silecik (ve askerlik} 
Bolu (ve orma.neılık) 
Çanakkale (ve gazeteciliık ve maliye) 
Çoruh (ve belediyecilik ve m.aliye} 
Çoruh. (ve hukuk) 
Çoruh 
Edirne (ve ziraat, sanayi) 
Eskieşhir (ve ziraat) 
Giresun (ve hukuk ve İktısad) 
Giresun (ve askerlik ve ihulruk) 
Gümüşane (ve hukuk, idare, belediyeeilik) 
İstanbul (v.e bahriye) 
İstanbul 
İsparta (ve ziraat) 
İsparta (ve ziraat) 
İsparta (ve Hukuk ve ma.tb.uat) 
Kırşehir 

Konya 
Konya 
Malatya . 
Maraş (ve ziraat) 
Niğde (ve maat, maliy~ ve bıel:ediye) 
Orrlu (İktısad ve matbuat) 
Seyhan G ve ziraat) 
Sinob (ve zimat) 
Sinol:ı' (n iktıaad) 
Tralnon 
Urfa €ve belediyecilik, ziraat) 

T'IIZ .işleri 

Kütahya 

Tüı·kçülük 

Kastamonu (ve tarih, dill) 
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Alman GL Ali Flııad Cebesoy Konya 
Muhlis Erkmen K:iitıibya! 

Berç Türker A. Karahisar 
Naşid Uluğ Kıltııhyıt 

!zzet Akosman A.. Karahisar 
Receb Pelter Kmahya 

Dr. Taptas Ankara 
Vedit Özgören Kütahya 

Eşref Demirel .Arıkara 
Emrullah BaTkan ·Mahıtya 

Falih Rr:f:la Atay Ankara 
İsmet İı:ıoo:rü: Makeya 

Celal Mengilibörü Antalya 
MahmuEl Nedim Zabcr Mıdatya 

Cemal Esener Balıkesir 
Turgud T'iirkağlu Manisa Dr. Hasan Vasrf Somyürek Bahlesrr 
Yaşar Özey Manisa 

Enver Adakan Balıkesir 
Hasan Reşid 'l'ankut Maraş 

Dr. Hüsamettin Kural "Ba.yazr.d' 
Dr. Rıza Levent Mar <lin 

Hasan Cemi! Ç'ambel Bolu 
Cavid Oral Nifde Şekibe . İnsel Bursa 
Dr. Abravaya Niğde 

Gl. Şefik Türsan Denizli Ahmed İhsan ':f6kgöz Ordu 
Gl. Kiazrm Sevüktekin Diyarbakır Haındi Yahnan Ordu 
Zeki Mesud Alsan Diyarbakır 

Ali Tunah Samsun 
Meedi~ Edirne Damar Arıkoğlu Seyhan 
Az~ Semih 1lter Erzincan 

Gl. Naci Eldeniz Seyiıan Saffet .Arıkan.- Em n ean 
Tevfik Tarman Seyhan 

Azi~ Akyirek · Erz.ıırum H üsamettin Okan Sin o b 
Dr. Sa:im Ali Dilemre Erzurum İsınan Hakkr Veral Sin o b 
Gl. Pertev Demirhan E1'Zllrum Necmettin Sadak Sıvas 
Gl. Zeki S'oydemir Erzurmn Vasfi Raşid Seviğ Sıvas 
Bekir Kaleli Gazi Anteb 

Rahmi:Apak T~ Gl. İhsan Sökınen Giresun 
Hürrem Ergun To ka d Sadri Maksudi ..thsal Giresun 
Hüsnü Konay Tokad Ali Ranaı Tarhan !§tımooı 
Süreyya Yiğid 'L'~kad 

Atıf Bayınd:rr İstanbul Behçet Günay una 
Dr. Refik Saydam İstanbul Celal Arat.. Yoııgad. 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi İstanbul 
Erel .Ara b 
GL Refet 'Bde fstarrbul 
Halil Etem Eldem İstanbul Hayuar Çerçel A. Karahisar 
Hamdi GÜl'st>y İstanbul Yahya Galib. Kargx Ankara 
Sadettin Uras İstanbul Rasrh Kaplan Antalya. 
Ziya Ka-mmursal İstanbul İsmail Hakkı Uızunçarşılr Halıllesir 
GL Kazım İMnç f.zmir Halid Onaran Bur.dur 
Baha Öngöıoen Kars Fatin Güvendiren Bursa. 
İbrahim Gran,tay Kastamonu :Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa 
Şerif İlden Kas1!anronu Fazıl Nazmi Örkün Çankırr 

Salih Turgay Kayseri İlyas Sami Muş Çoruh 
Orgeneral .Ali Said Akbaytuğan Kocaeli Rüştü Bekit IJfyaTbaln-
Ahmed Hamdi Dikmen Konya Mecdi Boysım FJ'dinte' 
Ali Muzaffer Göker Konya Şeref ~km Effime 
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Tahsin :Berk: Elazığ Fazı! Nazttıi Örkün Çankırı 
Yusuf Ziya Özer Eskişehir İlyas Sami Muş Çoruh 
Sadri Maksudi .Arsa! Giresun İsmet Eiker Çorum 
Talat Onay Giresun Şeref Aykut Edirne 
Emin İnankur İçel Yusuf Ziya Özer Eskişehir 
Hüsnü Özdamar Isparta Sadri Maksudi Arsal Giresun 

· Fuad Köprülü Kars Talat Onay Giresun 
Veled lzbudak Kastamonu Emin İnankur İçel 
Ferruh Güpgüp Kayseri Fuad Köprülü Kars 
Mustafa IDusan Konya Veled İzbudak Kastaıp.on u 
Naim Hazım Onat Konya Naim Hazım Onat Konya 
Besim Aıtalay Kütahya Besim Atalay Kütahya 
Memed Somer- Kütahya Hikmet Bayur Manisa · 
Emrullah, Barkan Malatya Ali Canib Yöntem Ordu 
Hasan Reşid Tangut Maraş Ruşeni Barkın Samsun 
.A:bdürrezzak Şatana Mardin Süleyman Sırrı Gedik . TrabZQn 
Harndi Y alman Ordu Fuad Gökbudak Urfa 
Hulki ~dni Siird İbrahim .Axvas Van . 
İsmail Miuştak Mayakon Siird Raif Dinç Zongiıldak 
Mehmed .Alli Kurdoğlu Siird 
Şeınsettin Günaltay Sıvas Fransız ·:· 

Süleyıman Sırrı Gedik Trabzon 
Ali Çetinkaya A. Karahisar Fuad Gökıbndak Urfa 
Hl:'ı-t; Türker A. Karahisar HaMa Unga:Q. Van 
Hayuar Çerçel A. Karahisar tbrahim Arvas Van 
İzzrt Akosm.an A. Karahisar Celal :Arat Yoııgad 
lzzet Ulvi Aykut · A. Karahisar Raif Dinç Zonguldak · 
Mt• hı·ure Gönenç A. Karahisar 

&eri Bsad Uraz Amasya 
Aka Gündüz Ankara 

Veled İııbudak Kastamonu Dr. Taptas . Ankara 
F'alih Rrfkı Atay Ankara 

B 'Ulgar Kemal Atatürk Ankara 

Cevad .A!bbas. Gürer Bolu Muammer Eriş Ankara 

İsmail Hakkı Uzmay Bolu Mümtaz Ökmen Ankara 

Galib Pekel To ka d Celal Mengilibörü Antalya 

Hüsnü Konay Tokad Dr. Cemal Tunca Antalya 
Türkan Örs Antalya · 

Ermeni Dr. Mazhar Germen Ay dm 
Nazmi Topcoğlu Aydın 

Bere Türker A. Karahisat Dr. Hasan Vasıf Somyürek Balıkesir 
Esad Uras :~ Amasya Gl. Kazım Özalp Balıkesir 
İlyas Sami ~ş Çoruh Hacim Çarıkir Balıkesir 
Hakkı Unkan Van İsmail Hakkı U zunçarşılı Balıkesi ı· 
M;ünib Boya Van Dr. Büsanıettin Kural Bayazı d 

Dr. Gl. Besim Ömer Akalm Bilecik 
Far s 

İbrahim Çolak Bilecik 
Yahya Gaıli:b Kargı Ankara Salih Bozok Bilecik 
İsmail Hakkı Uzunç.arşılı Balıkesir Cevad Abbas Gürer Bolu 
Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa Dr. Emin Cemal Suda Bolu 
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Hasan Cemil Çambel Bol n Dr. Saim Ali Dilemre Erzurum 
İsmail Hakkı U zmay Bolu Fuad Sirmen Eı·zuı·um 

Mitat Demir~ağ Bol n Gr. Pertev Demirhan Erzurum 

Halid Onaran Burdur Gl. Zeki Soydemir Er;mrum 

İbrahim N ecmi Dilmen Burdur Nafi Atuf Kansu };rzurum 

]{ustafa Şeref Özkan Burdur Şükrü Koçak Erzurum 

.Asaf Doras r Bursa İstamat Özdamar Bskişehir 

AtıfAkgüç Bursa Yusuf Ziya Özer EskişP.hiı~ 

Dr. Galib Kahraman Bursa Bekir Kaleli flnzi Ant~h 
Dr. Refik Gür an Bursa Dr. Memed Ali Ağakay Hazi Anteb 
Dr. Sadi Konuk Bursa Gl. Ali Hikmet Ayerdem Gazi Anteb 
Fatin Güvendiren Bursa Ömer Asım Aksoy Gazi Anteb 
Refet Canıtez ~]i Bursa Remzi Güres Gazi Anteb 

Ahmed Cevad Emre Çanakkale Gl. İhsan Sökmen Giresun 
Dr. Mustafa Gengisu Çanakkale Hakkı Tarık Us G-iresun 
Hilmi Ergeneli 

,.., -
Çanakkale Muzaffer Kılıç Giresun 

Şükrü Yaşm Çanakkale Münir Akkaya Giresun 
Ziya Gevher : Etili Çanakkale Sadri Maksudi Alsan Giresun 
Fazıl Nazmi Örkün Çankırı Talat Onay Giresun 
Mustafa Abdülhalik Renda Çankın Edih Servet Tör ( 1-ünıüşa.ııe 
Asım Us ., ~. ('oru h Şevket Erdoğan Cfiimüşane f ." 

Atıf Tüzün . ;i( Çoruh F erid Celal Güven İc::el . .. 
Ali Rıza Özenç Çorum Pikri Mutlu fc;el 
Dr. Mustafa· Cantekin Çorum Hakkı Saydam İçel 

Eyiib Sabri Akgöl Çorum Harndi Ongun İçel 

İsmail Kemal Alpsar Çorum Ali Barlas İstanbul 
Dr. Harndi Berkman Denizli Ali Rana Tarhan İstanbul 
Dr. Kazım Samanlı Denizli A trf Bayındır İStanbul 
Emin Aslan Tokad Denizli Dr. Refik Saydam İstanbul 
Gl. Şefik Türsan Denizli Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi İstanbul 
Mazhar Müfid Kansu Denizli Erel 
Necib Ali Küçiika Denizli Fakibe Öymen İstanbul 

Dr. İbrahim Tali Öngören Diyarbakır Gl. Refet Bele İstanbul 

Gl. Kiaznn Sevüktekin Diyarbakll' Halil Etem Eldem İstanbul 
Tevfik Bilge Diyarbakll' Salah Cimcoz İstanbul 

' Zeki Mesud Alsan Diyarbakır Şükrü Ali Ögel İstanbul 

Dr. Fatma Memik Edirne Ziya Kararnursal İstanbul 

Faik Kaltakkıran Edirnr Benal Arıman İzmir 
Mecdi Boysan Edirne Celal Bayar İzmir 
Şeref Aykut Edirn~ Dr. Tevfik Rüştü Aras İzmir 

Fazrl Ahmed Aykaç F.lazığ Gl. Kazım İnanç İzmir 

Fuad Ağralı Elazığ Halil Menteşe İzmir 

Fuad Ziya Çiyiltepe F.lazrğ Hasan Ali Yücel İzmir 
Abdülhak Fırat Erzincan Hüsnü Çakır İzmir 
Aziz Samili İlter Eı·zincan Kamil Dursun İzmir 
Hikmet Işık Erzincan Mahmud Esad Bozkurd İzmir 
Saffet Arıkan Erzincan Şükrü Saracoğlu İzmir . 
Aziz Akyürek Erzurum Kemal Ünal Isparta 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer Erzurum Baba Öngören Kars 
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Esad Ömjnz- Kars Kazım Nami Dnru lianisa 
Fuad Köpriiiü ·KaJ:'!S Osman Erçlıı M-anisa 
GL Muhittin Akyüz Kars Refik İnce 1\l>tmisa. 
Büsrev KnırldQian 'K8l'S Turgud TürkQğlu Manisa 

Dr. Şükırü Şenozan K1tStamnmı Yaşar Özey Marnsa 
Dr. Tevfik Aslruı. Kastımıunu Alaettin Tiridoğlu Maraş 

İbrahim Gftntay Kı&frt.a:m.tınl'l Hasan Reşid Tankut Maraş 

Nuri T~ K-a6tatn·I:HlU Nuri Ural Maraş 

Sami Erkmaa Kasbım.ıı.~'l'l H Dr. Rıza Levent 'Mardin 
Şerif İlden Krast&m1!1.!1:'1':1: İrfan Ferid Alpaya Mar<fuı · 
Tahsin· C.O.kaa Kata.:nmı u Osman Dinçer Mardin 

Ahmei Hilmi K-alaç K-ıeyseri Rıza Erten Mardin 
Faik Bays&l Kayseri Dr. Hüseyin Avni Ercan Muğla 
Hasan Ferid Perker Kı&yS0ri Hüsnü K-ita:bcr Muğla 
N ah id Kfi."Vel\ Kayseri Şükrü Kaya Muğla 
Salih Tul'fPY Kayseri Yunus N-adi Mtı'ğ1.a 
Dr. Fuad lıhnzy' Kır1tlımııli N aki Yücekök 

. ............. 
M~ 

Ali Rıza Esen Kı:rşelrir Şükrü Ataman Muş 

Hazım ~i Kırşehir Ahmed Vefik Uluçay ~ğde 
LU.tfi »üfid ömeş Kmşehir Cavid Oral Niğde 

Ali Dikmen K-aeael-i. Dr. Abravay-a Niğde 

Hasan Hayri "Tan ·Kooaeli Dr. Rasim Ferid Talay Niğde 

İbrahim Sür~a Yiğit Kocaeli Faik Soyla Niğde 

İbrahim Dıblur Kooae1i Kamil İrdelp NiiQe 
Kemalettin O]?ak KoeM~li Ahmed İhsan Tokgöz Ordu 
Orgenerai .AJ.i·&id Akbaytuğan Kocaeli Ali Ca.nib Yönt.em Ordu 
Sa. lah Y aııgı :tr.GcaBli Dr. Ziya Naki Yaltırım Ordu 
Ali MuzaffferGtiker Konya Harndi Yairnan Ordu 
Ali Rıza 'l'iirel Ir"-1!1nya İsmail Çamaş Ordu 
Dr. Osman Şem ~ Konya Muhittin Baha Pars Ordn 
Gl. Ali Fuad Cebesoy Konya Selim Sırrr Tarean Ordıı 

Kazım oıa,r Kooya Dr. Asım Sirel Samsun 
Besim Ammy Küta'hya Meliha Ulaş Samsun 
Dr. Şakir: .tiıımed Ediz K'"'litahya Memed An Yiirii.ker Sa:ınsn.n 

Hüseyin Büaıii Gürpınar Kütahya Ruşeni BaTkm Samstm 
Muhlis Erian~ı~~ Kütalftya Zühtü i])nrnkan t~amsun 

Vedid U~ Jr~iıya Ali Münif Yegıena Seynıırr 

Receb Peker Kiitahy,a Esma Nayrnm:ı ~an 

Muttalib Ölaer Malatya Gl. Naci Eldeııciz Seyiimı. 

Dr. Hilmi ()oyijır 1ıta1a'tya Hilmi Uran Seyhm 

Emrullah Barbıı. Ma1~tyıı. Tevfik Tamı&ıll, &,ıum-

Gl. Osman J.(icııptagel Mal-atya İsmail Muştak Mayakon Siir<i' 
İsmet İnönii Mala.tya Cevdet Kerim lncedayı Sioo"b 
Mahmud N eft'İm Zabcı Malaıty.ı; Büsarnettin 'Okan Si'ft.eb 
Mihri Pektao Ma.Wy.a. İsmail Hakkı Veral Si'l'l91:ı 

Vasıf Çınay lla!atp Yusuf Kemal Tengirşenk Sin o b 

Dr . . Saim U-r.er- J('8.f'risa Mitat Şükrü ffieda Sıvas 

Faik Kurtiejlu ManiM Necmettin Sa-dak Sıva-s 

Hikmet Bayv MMJ.isa Rasim Ba:şan Sıvas 
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Remzi Çiner Srvas İlyas Sami Muş Çoruh 
Sabiha Görkey Srvas Dr. İbrahim Tali Öngören Diyarbakır 

Şemsettin Günaltay Sıvas Huriye Öniz Diyarbakır 

V asfi Raşid Seviğ Sıvas Zülfü Tiğrel Diyarbakır 

Cemil Uybadm Tekirdağ Fazıl Ahmed Aykaç Elazığ 

Faik Öztrak Tekirdağ Tahsin Berk Elazığ 

Rahmi Apak Tekirdağ Aziz Akyürek Erzurum 
Şakir Kesebir Tekirdağ Gl. Pertev Demirhan Erzurum 
Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ Ömer Besim Aksoy Gazi Anteb 
Galib Pekel Tok ad Sadri Maksudi Alsan Giresun 
Hürrem Ergun Tok ad Ahmed Harndi Denizmen İstanbul 
Nazım Poroy Tok ad Ali Rana Tarhan İstanbul 
Süreyya Genca Tokad Atıf Baymdır İstanbul 
Halil Nihad Boztepe Trabzon Ziya Kararnursal İstanbul 
Harndi Ülkümen Trabzon Baha Öngören Kars 
Hasan Saka Tr81bzon Dr. Şükrü Şenozan Kastamonu 
MitatAydın Trabzon Salih Turgay Kayseri 
Seniha Hızal Trabzon Vedit Uzgören Kütahya 
Sırrı Day Trabzon l\Iihri Pektaş Malatya 
Behcet Günay Urfa Faik Kurdoğlu Manisa 
]'uad Gökbudak Urfa Hikmet Bayur Manisa 
Gl. Ahmed Yazgan Urfa Şükrü Kaya Muğla 
Muhiddin Dinçsoy Urfa Meliha Ulaş Samsun 
Refet Ülgen Urfa Ali 1\fünif Yeğena Seyhan 
Hakkı Ungan Van Esma Nayman Seyhan 
İbrahim Arvas Van Yusuf Kemal Tengirşenk Sinob 
Celal Arat Yol'lgad Rahmi Apak Tekirdağ 
Ekrem Pekel Yozgad Refet Ülgen Urfa 
Emin Draman Yozgad 
Sırrı !çöz Yozgad 

!talyan 
Sungur Yozgad 
Halil Tiirkmen Zonguldak Berç Türker A. Karahisar 
Necati Güneri Zonguldak AtıfAkgüç Bursa 
Ragıb Özdemiroğlu Zonguldak Dr. Mustafa Bengisu Çanakkale 
Rifat Vardar Zonguldak Hilmi Ergeneli Çanakkale 

Fazıl Nazmi Örkün Çankırı 
Ingiliz Fuad Sirmen Erzurum 

Ali Çetinkaya A. Karahisar İbrahim Grantay Kastamonu 
Berç Türker A. Karahisar Dr. Hilmi Oytaç Malatya 
Mebrure Gönenç A. Karahisar Mitat Şükrü Bleda Srvas 
Esad Uras Amasya Harndi Ülkümen Trabzon 
Dr. Taptas . Ankara Celal Arat Yozgad 
Muammer Eriş Ankara 

.Adnan Menderes .Ay dm ! spanyol 
Hasan Cemil Çambel Bolu 

Berç Türker A. Karahisar Ahmed Cevad Emre Çanakkale 
Ziya Gevher Etili Çanakkale 

Latin 
Fazıl Nazmi Örkün Çankırı 

ıvı. Abdülhalik Renda Çankırı Fazıl Nazmi Örkün Çankırı 
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Kıpçak Türkmen 

V el ed İz budak Kastamonu V eled İz budak Kastamonu 

Uygur 
Kürd 

V eled İz budak Kastamonu 

İlyas Sami Muş Çoruh 
Abdürrezzak Şatana Mardin Yunan 

Hakkı Ungan Van Berç Türker A. Karahisar 
Münib Boya Van Dr. Taptas Ankara 

Tahsin San Aydın 

Macar Dr. GL Besim Ömer Akalm Bilecik 
Dr. Emin Cemal Suda Bolu 

Sadettin Epikmen İzmir Mitat Dağdemir Bolu 
Fatin Güvendiren Bursa 

Rııs Ahmed Cevad Emre Çanakkale 
Fazıl Nazmi Örkün Çankırı 

Ahmed Cevad Emre Çanakkale M. Abdülhalik Renda Çankırı 

Tahsin Berk Elazığ Hatice Özgener Çankırı 

Aziz Samih İlter Erzincan Mecdi Boysan Edirne 
Şükrü Koçak Erzurum İ stamat Özdamar Eskişehir 

GL İhsan Sökmen Giresun Dr. Memed Ali Ağakay Gazi Anteb 
Sadri Maksudi Arsal Giresun GL İhsan Sökmen Giresun 
Şükrü Ali Ögel İstanbul Münir Akkaya Giresun 
Sami Erkınan Kastamonn Benal Arıman İzmir 
Şerif İlden Kastamonu İbrahim Grantay Kastamonu 
Lutfi Mü:fid Özdeş KırŞehir Kani Kar;1osman Manisa 
Ruşeni Barkın Ramsım Turgud Türkoğlu Manisa 
Rahmi Apak Tekirdağ Dr. Rıza Levent ·Mardin 

Naki Yücekök Muş 

Sırp 
Dr. Abravaya Niğde 

Riışeni Barkın Samsun 
Ş.erif İlden Kııstamonu Zühtü Durukan Samsun 

Esma Nayman Seyhan 

Tatar 
Hilmi Uran Seyhan 
Sırrı Day Trabzon 

V el ed İz budak Kastamonu Süleyman Sırrı Gedik Trabzon 
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Bil'ine i Devredenbe-/'i rnebus olanlar ( 49) Faik Öztı·ak Tekirdağ 

Ali Çetinkaya A. Karahisar 
Harndi Ülkümen Trabzon 

Kemal Atatürk Ankara 
Hasan Saka Trabzon 

Şakir Kınacı Ankara 
Ali Saib Ursavaş Urfa 

Y alıya Galib Kargı Ankara 
Hakkı Ungan Van 

Rasilı Kaplan Antalya 
Sırrı İçöz Yozgad 

Dr. Mazhar Gcı:,men Aydın İkinci Dcvı·edenbeı-i me b us olanlar (71) 
Tahsin San Aydın 

Gl. Kazım Özal,p Balıkesir 
1zzct Ulvi Aykurd A. Karahisar 

Hacim Çarııklı Balıkesir Esad Uras Amasya 

Cevad Abbas Gürer Bolu Nafiz Aktın Amasya 

Şükrü Gülez Bolu Falih Rıfkı Atay Ankara 

Mustafa Şeref Özkan Burdur Meıned Emir Balıkesir 

Mustafa F-ehmi Gerçeker Bursa Osman Niyazi Burcu Bilecik 

Ziya Esen Çankırı 
ihrahim Çolak Bilecik 

Dr. Mustafa Cantekin Çorum Salih Bozok Bilecik 

İsmet Eker Çorum Dr. Emin Cemal Suda Bolu 

Mazhar Müfid Kansu Denizli Asaf Doras Bursa 

Yusuf Başkaya Denizli Refet Canıtez Bursa 

Faik Kaltakkıran Edirne Şükrü Yaşın Çanakkale 

EminSazak Eskişehir M. A!bdülhalik Renda Çankırı 

Ali Kılıç Gazi Anteb Ali Zırh Çoruh 

Memed Şahin Gazi Anteb Fuad Bulca Çoruh 

Hasan Fehmi Ataç Gümüşane 
Hasan Cavid Çoruh 

Dr. Refik Saydam İstanbul 1 smail Kemal Alpsar Çorum 

Celal Bayar İzmir l\'lüııir Çağıl Çorum 

Dr. Tevfik Rüştü Aras İzmir Dr. Kazım Samanlı Denizli 

Harndi Aksoy İzmir Haydar Rüştü Öktem Denizli 

Mahmud Esad Bozkurd İzmir Necib Ali Küçüka Denizli 

Hüsnü Özdamar Isparta Fuad Ağralı Elazığ 

İbrahim Demiralay Isparta Abdü1hak Fırat Erzincan 

Esad Özoğuz Kars Saffet Arrkan Erzincan 

Ahmed Hilmi Kalaç Kayseri Nafiz Dumlu Erzurum 

Dr. Fuad Umay Kırklareli Gl. İhsan Sökmen Giresun 
İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli Hakkı Tarrk Us Giresun 

Besim Atalay Kütahya İsmail Sabuncu Giresun 
İsmet İnönü Malatya Münir Akkaya Giresun 
Yunus Nadi Muğla Talat Onay Giresun 
Ha m di Yalınan Ordu Edib Servet Tör Gümüşane 
Damar Arıkoğlu Seyhan Emin İnankur İçel 
Hulki Aydın Siird Ahmed Harndi Denizmen !stanbul 
Yusuf Kemal Tengirşenk: Sin o b Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi 

Rasim Başara Sıvas Erel İstanbul 
Ziya Başara Sıvas Ziya Kararnursal İstanbul, 
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Kamil Dursun İzmir Dr. Refik Güran Bursa 

Rahmi Köken İzmir Ziya Gevher Etili Çanakkale 

Şükrü Saracoğlu İzmir Akif Akyüz Çoruh 

Mükerrem Ünsal Isparta Asım Us Çoruh 

V eled İzbudaık Kastamonu Emin Aslan Tokad Denizli 

Şevket Ödül Kırklareli GL Kazım Sevüıktekin Diyarbakır 

Lütfi Mü:fid Özdeş Kırşehir Zeki Mesud Alsan Diyarbakır 

Ali Dikmen Kocaeli Fazıl .Aıhmed Aykaç Elazığ 

Ragııb Aıkça Kocaeli Tahsin Berk Elazığ 

Kazım Okay Konya Aziz Samih İlter Erzincan 
Mustafa Ulusan Konya Aziz Akyürek Erzurum 
Naim Hazım Onat Konya Dr. Ahmed Fikri Tuzer Erzurum 
Tevfik Fikret Sılay Konya Nafi Atuf Kansu Erzurum 

Receb Peker Kütahya Şevket Erdoğan Gümüşane 

Dr. Hilmi Oytaç Malatya Ferid Celal Güven İçel 
Mahmud Nedim Zabcı Malatya Hakkı Saydam İçel 

Dr. Saiın Uzel Manisa Ali Rana Tanhan İstanbul 

Yaşar Özey Manisa Baha Öngören Kars 
MemedErten Maraş Memed Nazif Sirel Kars 

Abdürrezzak Şatana Mardin Tahsin Coşkan Kastamonu 
Rıza Erten Mardin ahid Kcrven Kayseri 
Şükrü Kaya Muğla Reşid Özsoy Kayseri 
Faik Soylu Niğde Hazim Börekçİ Kırşehir 

Halid Mengi Niğde Hasan Hayri Tan Kocaeli 
İsmail Çamaş Ordu Kemalittin Olpak Kocaeli 
Şemsettin Günaltay Sıvas Salalı Yargı Kocaeli 
Cemil Uybadın 'rekirdağ Ahmed Harndi Dikmen Konya 
Şakir Kesebir Tekirdağ Kazım Gürel Konya 
Süleyman Sırrı Gedik Trabzon Mnhlis Erkmen Kütahya 
Memed Emin Yurdakul Urfa Muttalib Öker Malatya 
Refet ülgen Urfa Vasıf Çınay Mal~~;tya 
İbrahim Arvas Van Kani Karaosman Manisa 
Müniıb Boya Van Osman Erçin Manisa 
Halil Türkmen Zonguldak Nuri Ural Maraş 
R~~;gıb Özdemiroğlu Zonguldak İrfan F erid Alpaya Mardin 
Receb Zühtü Soyak Zonguldak Nuri Tuna Muğla 

tJ çüncü Devı·edenberi mebus olanla ı· ( 60) 
Haıklu Kılıcoğlu Muş 

Naki Yücekök Muş 

Haydar Çerçel A. Karahisar Zühtü Durukan Samsun 

!zzet Akosman A. Karahisar Ali Münif Yegena Seyhan 
!smail Hakkı Mumcu Amasya GL Nacİ Eldeniz Seyhan 
Rifat ,Araz Ankara Hi1mi Uran Seyhan 
Dr. Cemal Tunca Antalya Necmettin Sadaık Sıvas 

Hayrettİn Karan Balıkesir Rcmzi Çiner Sıvas 

!smail Hwkkı Uzunçarşılı Balıkesir Hüsnü Konay Tokad 
Halid Bayrak Bayazı d Süreyya Gimca Tokad 
İhsan Tav Bayazıd Daniş Eyuboğlu Trabzon 
Hasan Cemil Çambel Bolu Halil Nihad Boztepe Trabzon 
Halid Onaran Burdur Rifat Vardar Zonguldak 
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Dördüncü Devredenberi rnebus olanlar ( 60) Ruşeni Barlan Samsun 

Cemal Akçm A. Karwhisar İbrahim Mete Seyhan 

Aka Gündüz Ankara Ömer Dinç Seyhan 

E~ref Demirel Ankara Hulusi Orucoğlu Sinob 

Numan Aksoy Antalya !smail Mehmed Uğur Srvas 

Adnan Menders Aydın 
V asfi Raşid Seviğ Srvas 

Enver Adakan Balıkesir Nazım Poroy Tokad 

İsmail Hakla Uzmay Bolu Resai Erişken Tok ad 

Mitat Dağdemir Bolu Raif Karadeniz Trabzon 

Dr. Galib Kahraman Bursa Behçet Günay Urfa 

J.'atin Güvendiren Bursa Sungur ıYozgad 

.Aihmed Cevad Emrı> Çanakkale 
Esad Çakmakkaya Zonguldak 

Nabi Riıza Yıldırım Çorum 
Ilasan Kar~bacak Zonguldak 

Fuad Ziya Çiyiltepe Elazığ 
Beşinci Devredenberi me b us olanl~J,1· ( 129) 

.AJımed Özdemir Eskişehir 

Yusuf Ziya Özer Eskişehir Berç Türker A. Karruhisar 

Sadri Maksudi Arsal Giresun Mebrure Günenç k Karahisar 

Fikri Mutlu İçel Ahmed Ulus Ankara 

Harndi Ongun İçel Dr. Taptas Ankara 

Aili Barlas !stanbul Hatı Çırpan Ankara 

Halil Etem Eldem !stanbul Muammer Eriş Ankara 

Harndi Gürsoy !stanbul :Mümtaz Ökmen Ankara 

Hayrullah Ergin !stanbul Müşfik Ayaşlı Ankara 

Sadettin Uraz İstanbul Celal Mengilibörü Antalya 

Salalı Cimcoz !stanbul Tayfur Sökmen Antalya 

Yaşar Yazıcı !stanbul Tevfik Arıcan Antalya 

Gl. Kazım İnanç İzmir Türkan Örs Antalya 

Halil Ment~e İzmir Dr. Hulftsi Alataş Aydın 

Sadettin Epikmen İzmir Nazmi Topçuoğlu Aydın 

Kemal Ünal Isparta Nuri Göktepe Aydın 

Gl. Muhittin .Alkyüz Kars Cemal Esener Balıkesir 

Ömer Küntay Kars Dr. Hasan V asıf Somyürek Balıkesir 

Ali Muzaffer Göker Konya Rahmi Selçuk Balıkesir 

Mustafa Eken Konya Sabiha Gökçül Balıkesir 

Mehmed Somer Kütahya DT. Hüsamettin Kural Bayazı d 

Kaşid Uluğ Kütahya Dr. Gl. Besim Ömer Alkalın Bilecik 

Ümer Dinç Kütahya lbraıhim Necmi Dilmen Burdur 

H :ı-.met Bayur Manisa Atıf Akgüç Bursa 

Tahir Hitit Manisa Dr. Sadi Konuk Bursa 

Turgud Türkoğlu Manisa Sadettin Ferid Talay Bursa 

Hasan Reşid Tangut Maraş Şekiıbe İnsel Bursa 

Dr. Hüseyin A'VD.i Ercan Muğla Hilmi Eil'geneli Çanakkale 

Hüsnü Kitabcı Muğla Fazıl Nazmi Örkün Çankırı 

Allımed Vefik Uluçay Niğde Hatice Özgener Çankırı 

Dr. Rasim Ferid T.alay Niğde İhsan Kurtkan Çoruh 

.Aıhmed İhsan Torogöz Ordu Ali Rıza Özenç Çorum 

Ali Canib Yöntem Ordu Dr. Harndi Berkman Denizli 

Mehmed Güneşdoğdu Samsun Gl. Şefik Türsan Denizli 
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Buriye Öniz Diyarbakır Dr. Şakir Ahmed E diz Kütahya 
Tevfik Bilge Diyarbakır Hüseyin Rarmi Gürpınar Kütahya 
Dr. Fatma Memik Edirne Vedit Uzgören Kütahya 
Mecdi Boysan Edirne Emrullah Barkan Malatya 
Hikmet Işık Erzincan Gl. Osman Koptagel Malatya. 
Dr. Saim Ali Dilemre Erzurum Mihri Pektaş Malatya 
Fuad Sirmen Erzurum Osman Taner Malatya 
Gl. Pertev Demirhan Erzurum Faik Kurdoğlu Manisa 
Gl. Zeki Soydemir Erzurum Kazım Nami Duru Manisa 
Nakiye Elgün Erzurmn Kenan Orer Manisa 
Şükrü Koçak Erzurum Alaettin Tiridoğlu Maraş 
İstamat Özdamar Eskişehir Dr. Rıza Levent Mardin 
Osman Işın Eskişehir Edib Ergin Mardin 
Bekir Kaleli Gazi Anteb Hilmi Çoruk Mardin 
Dr. Memed Ali Ağakay Gazi Anteb Osman Dinçer Mardin 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem Cl azi A nteh 

Şevki iÇioğlu Muş 
Ömer Asım Aksoy Ci-azi Anteb 

Şükrü Ataman Muş 
Muzeffer Kılıç niresun Oavid Oral Niğde 
Ali Şevket · Öndersev Wimüşane Dr. Abravaya Niğde 
Atıf Bayındır tstanbul Kamil 1rdelp Niğde 
Dr. Neşet Ömer İrdelp İstanbul 

Dr. Ziya Naki Yaltırnn Ordu 
Fakihe Öymen İstanbul Selim Sırrı Tarcan Ordu 
Şükrü .Ali Ögel İstaııbul Ali Tunalı Samsun 
Benal Arıman İzmir Meliha Ulaş Samsun 
Hasan .Ali Yücel İzmir Memed Ali Yürüker Samsun 
Hüsnü . Çakır İzmir 

Esma Nayman Sayhan 
Fuad Köprülü Kars 

'l'evfik Tarman Sayhan 
Dr. Şükrü Şenozan Kastamonu 

Memed Ali Kurdoğlu Siird 
Dr. Tevfik Aslan Kastamonu 

İsmail Müştak Mayakon Siird 
İbrahim Grantay Kastamonu 

Şevki Süsoy Siil'd 
Nuri Tamaç Kastanıonu 

Cevdet Kerim !ncedayı Sin o b Sami Erkman Kastanıonu 
Hüsamettin Okan Sin o b Sıtkı Şerif Eken Kastamonu 
!smail Hakkı V eral Sin o b Şerif İlden Kastamonu 
Gl. Akif Öztekİn Erdemgil Sıvas Faik Baysal Kayseri 
Mitat Şükrü Bleda Sıvas Ferruh Güpgüp Kayseri 
Sabiha G örkey Sıvas Salih Turgay Kayseri 

Zühtü Akın Kırklareli Rahmi Apak Tekirdağ 

Kırşehir 
Galib Pekel Tok ad Ali Rıza Esen 
Gl. Sıtkı Üke Tok ad Memed Seyfeli Kn·şehir 
Hürrem Ergun Tokad İbrahim Dıblan Kocaeli 

Nedim Bozatık Kocaeli Seniha Hızal Trabzon 

Orgeneral Ali Said Akbaytuğan Kocaeli. Sırrı Day Trabzon 

Ali Rıza Türel Konya Gl. Ahmed Yazgan Urfa 
Bediz Morova Konya Muhittin Dinçsoy Urfa 
Cemal Tekin Konya Celal Arat Yozgad 
Dr. Osman Şevki Uludağ Konya Ekrem Pekel Yozgad 
Mustafa Halil Üner Konya Emin Draman Yozgad 
Ressam Şevki Dağ Konya Ömer Evci Yozgad 
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Muhtelif Devrelerde mebus olanlar (24) Refet Canıtez Bursa 

Örge Evren B:ı.lıkesir 2,4,5 
İlyas Sami Muş Çoruh 
İsmail Kemal Alpsar Çorum 

Dr. Mustafa Bengisu Çanakkale ı, 5 
1smet Eker Çorum 

Atıf Tüzün Çoruh ı, 3, 4, 5 
Münir Çağd Çorum 

İlyas Sami Muş Çoruh I : III,5 
Mazhar Müfid Kansu Denizli 

Eyüb Sabri Akgöl Çoru.h ı,5 
Zülfü Tiğrel Diya:vbalm 

Dr. İbrahim Tali Öngören Diyarbalur 2, 3,5 
Faik Kaltakkıran Edirne 

Rüştü Begit Diyarbakır 3,5 
ŞL· ı·ef Aykut Edirne 

Zülfü Tiğrel Diyarbalar ı , 2, 4,5 
Ilasan Fehmi Atacı <i-ümüşanr. 

Şeref Ayikut Edirne ı . 4 , 5 
E min İnankur t çel 

Rcmzi Güres Gazi Anteli 2, 3,5 
ı\ t rf Bayındır tstanbul 

Du·rak Sakarya Gümüşane 1, 5 
Sa ladı Cimcoz lstanbul 

Gl. Refet Bele İstanbul ı.2, 5 
Ueıal Bayar tzmir 

H üsrev Kızıldoğan Kars 1,5 
Halil Menteşe !.zmir 

Hasan Ferid P erker Kayseri 3, 5 
~ükrü Saracoğlu tzmir 

Gl. Ali Fuad Cebesoy Konya ı , 2, 4, [j 
A.hm cd Hilmi Kalaç Kayseri 

Refik İnce Manisa 1, 4, 5 
Ali Dikmen Kocaeli 

Kemal Kusun Maraş 2,3,5 
tlmıhim Süreyya Yiğit Kocaeli 

Muhittin Baha Pars Ordu 1, !1 
Yunus Nadi Muğla . 

~)r . Asrın Sirel Samsurı. 1.3.4. 5 
hmail Çamaş Ordu 

Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ 2,4. 5 [) r· Asım Sirel ~amsun 
MitatAydın Trabzon 2.~.5 

Ali Münif Yeğena ~eyhan 
Fuad Gökbudak Urfa 2, 3,5 

Hilmi Uran 8cyhan 
Raif Dinç Zonguldak 1,2. ı; 

Hulki Aydın Siird 
Necati Güneri Zonguldak ı. 5 Yusuf Kemal Tengirşenk Si no b 

t.~tanbul Meclisle1·inde (Mebu.~an ve Ayarı) auıl1 l: 
lVIitat Şükrü Bleda 8rvas 

etmiş olanlar 
Rısim Başara Srva!': 
Şnmsettin Günaltay Srvas 

Ali Çetinkaya A. Karahisar Faik Öztrak Tekirdağ 

tsrnail HaklaMumcu Amasya ~akir Kesebir Tekirdağ 

Kornal Atatürk Ankara Ha~g,n Saka Trabzon 
Hacim Çanklı Balrkcsi r :\fenıed Emin Yurdakul Urfa 
'J'[u.stafa Şeref Öııkan Burdur Hakkı Ungan Van 
A!'lai' Doras Bursa Rnif Dinç Zonguldak 

9 - İnhilal eden mebusluklar ve bu yerlere yeniden seçilenler 

Üçüncü İçtima zarfında 3 ü istifa ve 12 si ölüm suretile 15 mebusluk inhila1 etmiştir. 

A - !stifa edenler 

1 - Bolu mebusu Cemal HiiBnü Taray, Brüksel sefaretine tayin edildiğinden 5 - XI - 1937 de; 



-564-
2 - Gazi Ant~ mebusu Nurnan Menemencioğlu, Hariciye vekaleti katibi umumiliğine tayin edil

diğinden 5 - XI - 1937 de; 
3 - Zonguldak ımebusu Mirt81t Altıo:k, Diyanba:kır valiliğine tayin edildiğinden 5 - XI - 1937 dB 

istifa etmişlerdir. 

B- Olenler 

Aşağıda isimleri yazılı zatlerin öldillderi : 

AD!kara mebusu Rasim Aktar ölümü 2- III- 1938; 
Bayazı d :. Übeydullah » 5 -XI -1937; 
Bolu :. Osman Göktürk » 27 - IV - 1938; 
Bursa :. Esad Sagay » 3- VI -1938; 
Çankırı > Mustafa Önsay :. 13 - IV - 1938; 
Elazığ :. AJımed Saffet Ohkay » 24- V -1938; 
Kayseri :. Veli Yaşın » 2- V -1938; 
Kocaeli :. Nedim Bozatık :. 17- XI -1937; 
Kütahya :. İbrahim Dalkılrç » 5 -XI -1937; 
Manisa :. Sabri Topraik » 2- III- 1938; 
Samsun :. Etem Tuncel :. 24- V -1938; 
Sin db :. Dr. Galib Üstün » 2 - III - 1938 ; 

de heyet umumiyeye tebliğ olunmuş~ur. 

C - Seçimler 

Üçüncü İçtima zarfında inhilal etmiş olan Ankara, Bayazıd, Bolu, Gazi Anteb, Kocaeli, Kütahya, 
Manisa, Sinob ve Zonıguldak mebusluıklarma seçilenlerle bunların intiha:b mazbatalarınrn tasdik tarih
leri aşağıda gösterilmiştir : 

Ankara 
Bayazı d 
Bolu 
Gazi Anteb 
Kocaeli 
Kütahya 
Manisa 
Sinob 
Zonguldak 

Muammer Eriş 
Dr. Hüsamettin Kural 
Osman Göktürk [1] 
Dr. Memed Ali Ağakay 
GBneral Ali Said Akbaytuğan 
Ved1t Uzgören 
Faik Kurdoğlu 
İsmail Hakkı Veral 
N eca:ti Güneri 

ll- IV -1938 
26 -XI- 1937 
27- IV -1938 
29 - XII-1937 
26 -XI- 1937 
26- XI- 1937 
ll- IV -1938 
ll- IV- 1938 
26 -XI -1937 

- Mütebki Bursa, Çankırı, Elazığ, Kayseri, Samsun ve tekrar Bolu mebusluklarr münhal kal
mıştır. 

[1] - Meclise iltihak etmeden vefat etmiştir. 



10- İzinler 

Üçüncü İçtima zarfında aşağıda gösterilen 65 üye Umumi Heyet kararile izin almışlardır: 

Afyon Karahisar Berç Türker 
Ankara Ahmed Ulus 

)) 

» 

» 
Antalya 

» 
Aydın 

:. 
» 

Bursa 
» 

» 
Çankırı 

Çorum 
» 
» 

Denizli 

Diyarbakır 

)) 

Edirne 
)) 

» 

Elazığ 

Erzurum 
Eskişehir 

Giresun 
Gümüşane 

İçel 
» 

!stanbul 
» 

» 

» 
» 

· İzmir 
Kars 

» 
Kastamonu 

» 
» 

Aka Gündüz 
» :. 
Eşref Demirel 
Rasih Kaplan 
Türkan Örs 
Adnan Menderes 
Tahsin San 

» » 
Asaf Doras 

» » 
Dr. Refik Güran 
Hatice Özgener 

İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nrubi Rıza Yıldırım 
Gl. Şefik Türsan 

Rüştü ·Bekit 
Tevfik Bilge 

» » 
Mecdi Boysan 

» » 
Şeref Aykut 
Tahsin Berk 

Nakiye Elgün 
!stemat Özdamar 
Gl. İhsan Sökmen 
Hasan Fehmi Ataç 
Fikri Mutlu 
Harndi Orugun 

Ahmed Harndi Denizmen 
» » » 

Dr. Refik Saydam 
Halil Etem Eldem 

» » » 
m. Kazım İnanç 
Hüsrev Kızrldüğan 
Ömer Küntay 
Dr. Tevfik Aslan 
Sıtkı Şerif Eken 
V el ed bbudak 

25 gün Hastalığına 

ı5 » 
ı ay 
2 » 

Mazeretine 
Hastalığına 

» 
45 gün Mazeretine 
ı ,5 ay Hastalığına 

2 » Mazeretine 
ı » » 
1,5 ay Hastalığına 

2 » Mazeretine 
2 » Hastalığına 

2 » » 
2 » » 
2 » » 

ı » Mazeretine 
3 hafta Hastalığına 

15 gün Mazeretine 
2 ay Hastalığına 

ı » :. 
2 » » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 
2 » 

» 
» 
» 
» 

20 gün » 
20 » » 

2 ay Mazeretine 
2 » Hastalığına 

ı » » 
ı )) » 

2 » Hastalığına 

2 » » 

2 » » 
2 » » 
2 » » 
2 » )) 

ı » » 
6 hafta Mazeretine 
1 ay Hastalığına 

ı » Mazeretine 
ı,5 ay Hastalığına 

binaen 9 - III - 1938 
» 4 - IV - ı938 
» ı3 - XII - ı937 
» 4- IV - 1938 
» 9 - III - 1938 
» 9 - XI - 1937 
» ı3 - XII - 1937 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

4- V -ı938 

13 -XII- 1937 
4- IV -1938 
9- XI -1937 
4- IV -ı938 

9- III -ı938 
ı3- XII- ı937 

18- IV -ı938 
9- XI -1937 
ı3- XII- 1937 
9- XI -ı937 

ı3 - XII - ı937 
9- XI -ı937 
9- ur -ı938 
9- XI - !937 
9- III -ı938 
ı3 - XII - ı937 
13- XH -1937 

ı3 -XII- ı937 

4- V -ı938 

9- III -1938 
4- IV -ı938 

9- III -ı938 
9- III - ı938 

9- XI -ı937 
4- IV -ı938 

ı3 - XII - ı937 
ı3 - XII - ı937 
9- III -ı938 
4- IV -ı908 

4- IV -ı938 

ı3 - XII - ı937 
9- III -ı938 
ı8- IV -ı93~ 
9- XI -ı937 



Kayseri 
» 

Kırşehir 

Kocaeli 

» 
» 

Konya 
» 

Kütahya 
» 
:. 
» 

Malatya 
Manisa 

» 
» 

Maraş 

» 

Muş 

:. 
» 

Niğde 

Ordu 
» 

Samsun 
Seyhan 

» 
Siird 
Sivas 
Tokad 

Urfa 
» 
» 
» 
» 

Zonguldak 

Veli Yaşm 
» » 

Memed Seyfeli 
Ali Dikmen 

Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbaytuğan 

Dr. Osman Şevki Uludağ 
Ressam Şevket Dağ 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 

» » :. 
Ömer Dinç 
V edi d U zgören 

Osman Taner 
Kani Akeken 
Sabri Toprak 
Turgud Türkoğlu 
Nuri Ural 

» » 
Hakkı Kılıcoğlu 

N aki Yücekök 
» » 

Halid Mengi 

Ali Cani1b Yöntem 
Selim Sırrı Tarcan 
Etem Tuncel 
Damar Arrkoğlu 
Esma Nayman 

Memed Ali Kurdoğlu 
Ziya Başara 
Hürrem Ergun 

Ali Saib Ursavaş 
» » » 

Behçet Günay 
Memcd Emin Yurdakul 

» » » 
Ragıb Özdemiroğlu 
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2 ay Hastalığına 

2 » » 
2 » » 
ı » » 

ı » » 
5 hafta » 

ı ay » 
ı » » 
2 » » 

ı,5 » » 
ı,5 » Mazeretine 

ı5 gün Hastalığına 

2 » » 

ı5 gün » 
2 » » 
ı » Mazeretine 
2 » Hastalığına 

2 » » 

ı » Mazeretine 
2 » Hastalığına 

2 » » 
2 » » 

2 » » 
1 » '» 

2 » » 
ı » » 
3 hafta » 

ı,5 ay » 
ı » Mazeretine 

20 gün » 

2 ay Hastalığına 

2 » 

2 » 
2 » 
2 » 
ı » 

» 

» 

» 

» 

bina en 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

9- XI -ı937 
9- III - 1938 
9- III -ı938 
ı8- IV -1938 

4- V -ı938 

9- III -ı938 

9- XI - 1937 
ı3 - XII - 1937 
9- XI -ı937 
9- III - 1933 
ı8- IV -1938 
18- IV - 1938 

4- IV - 1938 
ı3- XII- 1937 
9- XI - J 937 

13 -XII- ı937 

9- XI -1937 
4- IV -ı938 

9-III-1938 
9- XI -ı937 
ı8- IV - 1938 
9- III -1938 

9- III -1938 
ı3 - XII - 1937 
4- V -1938 
4- V -1938 
4- IV -ı938 

ı3 -XII- 1937 
18- IV -1938 
ı8- IV - 1938 

9- XI -ı937 
9- III -ı938 
4- IV -1938 
9- XI -1937 
9- III -1938 
9- III -1938 



ll - Teşrii masuniyet 

1 - Birinci İçtima zarfmda teşrii masumyetinin kaldırrlması istenilen Edirne mebusu Şeref Aykut 
haklanda tatbik olunan muamele aşağıda gösterilmiştir : 

Edirne Şeref Aykut Mal beyanmda bulunmamak Ta.ilribat İcrasının Devre sonuna br
ralulınasma 14- I- 1938 tarihinde 
karar verilmiştir. 

2 - İkinci İçtima zarfmda teşrii masuniyetlerinin kaldırılması istenilen zatler ile haklarmda t81tbik 
olunan muameleler aşağıda gösterilımştir : - · 

Gazi Anteb 

Kastamonu 

Mardin 

Siird 

Remzi Gü res Yalan yere yemin etmek 

Dr. Tevfik As- Belediye encümeni azası bulun
lan duğu sırada vazifesini ihmal et

mek 
Hilmi Çoruk Belediye reisi bulunduğu sırada 

vazifesini ihmal etmek 

Memed Ali Belediye encümeni azasr bulun-
Kurdoğlu duğu sırada vazifede ihmal ve 

terahide bulunmak 

Taki'bat İcrasının Devre sonuna br
ralalınasma 14- I -1938 tarihinde 
karar verilmiştir. 
Takibat İcrasının Devre sonuna br
rakrlınasma 14- I -1938 tarihinde 
karar verilmiştir. 
Taıkilbat İcrasının Devre sonuna br
ralulınasma 14- I -1938 tarihinde 
karar verilmiştir. 
Taıkibat İcrasının Devre sonuna br
rakılınasma 14- I -1938 tarihinde 
karar verilmiştir. 

3 - ·Üçüncü İçtima zarfmda teşrii masuniyetlerinin kaldırılması istenilen zatler ile haklarmda tat-
bik olunan muameleler aşağıda gösterilmiştir : -

Bilecik İbrahim Çolak Devlet ormanlarmdan izinsiz Ta:kibat İcrasının Devre sonuna br-
ağaç kesrnek ralalmasına 14- I -1938 tarihinde 

karar verilmiştir. 
Çoruh Asım Us Matbuat kanununun 48 nci mad- Bu İçtimada intaç edilememiştir. 

desine muhalif hareket etmek 
Eskişehir Osman Işın Ölüme sebebiyet vermek Twkilbat İcrasının Devre sonuna br-

ralalmasına 14- I -1938 tarihinde 
karar verilmiştir. 

İçel ·F'erid Celal Matıbnaıt kanununun 8 nci mad- Bu İçtimada intaç edilememiştir. 
Güven desine muhalif hareket etmek 

Muğla Yunus Nadi Matbuat kanununa muhalif iha- Twkibat İcrasının Devre sonuna br-
reket etmek rakılınasma 14- I- 1938 tarihinde 

karar verilmiştir. 
Muğla Yunus Nadi Hakareti mutazammm .bir yazı- Bu İçtimada intaç edilememiştir. 

yı gazetesinde neşretmek 
Sıvas Necmettin Sa- Hakareti mutazammm bir yazı- T·aıki'bat icrasrnm Devre sonuna br-

dak yı gazetesinde neşretmek rakilmasma 14- I -1938 tarihinde 
karar verilmiştir. 



i - f1rkalar 

Mecliste siyasi taazzuv olarak yalnız Cümhuriyet Halk Partisi vardır ve P•artinin aza mikdarı 
388 dir . . Mütebaki ll mebus müstakil olarak c;alışma.ktadır. 

1 - Cümhuriyet Halk Partisi 

A -Merkez teşkilatı 

Partinin merkez teşkilatma mÜt€dair olan aşağıdaki yazı, Ulus gazetesinin 17 - Xl - 1938 tarihli 
nüshasmdan alınmıştır : 

C. H. 'P. Merkezde teşkilatı yeniden tanzim edildi 

Hükumet ve Parti beraberliğinin verimli ne
ticelerini daha geniş bir ölçüde semereli kılmak 
ve Parti teşkilatımn bu yenilik dolayısile aldığı 
şekil ve ehemmiyete merkez teşkilatının tam uyar
lığını temin etmek için Cümhuriyet Halk Par
tisi Genyönkurulunun çalışma tarzında, şimdiye 
kadar edinilen tecrübe ve tedkiklerden de fayda
lamlara·k, değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda tafsi
latı yazılmış olan bu yeni iş bölümü Genyönkuru
lun dünkü toplantısında görüşülüp onaylanmış
tır. 

Parti tüzüğün:in 44 ncü maddesine göre gen
yönkurulun iş bölümü 

( Genyönkurulun 16- II -1938 tarih ve 4/ 16-! 
numaralı toplantısmda Genel Sekreter tarafın . . 
dan üyelere tebliğ edilmiştir). 

I. Büro. Merkez bürosu (M. Akkaya ve ·nemirel) 

l-
A) Yarüye vazifesi (M. 44 son fıkra'), 

B) Muhaberat, 
C) 'Müracaat. 

2-
A) Hukuk işleri (Partinin iç çalışma işlerine 

müteallik), 

B) Türkocakları tasfiye işlerini takib ve ne
ticelemek. 

3 - Muhasebe ve emlak i§leri. 

II. Büro. Parti işleri bürosu (Mümtaz ö .kmen) 

l-
A) Teşkilat (Teşkilatın tüzük hükümleri dai

resinde çalışmasım temin) , 
B) Kongreler ve büyük kurultay ( hazırlamak, 

takib etmek ve sonuçlamak), 
C) Seçimler (Parti iç ve dış seçimleri), 
D) Ecnebi partileri t edkik, takib ve icabmda 

değette bulunmak). 
2-
A) Teftiş (P artinin Halkevlerinin, bağlı ku

rumların), 

B) Örgütlerce tüzük ve program hükümleri 
nin tatbikatını kovalamak. 

3-
A ) ProgTam ve programın ihtiyaç ve gayelere 

göre tedkiki ve projeler ihzarı, 
B) Gelecek kongreye teklif için program ve 

tüzükte değişikliği icab ettiren noktalar varsa 
meşgul olmak ve notlar almak, 

III. Büro (Esad Uras) 

1 - Partiye bağlı olan ve olmayan teşekkül
ler işlerile meşgul olmak. 

2-
A) Memleket içindeki ecnebi teşekküller, sa

lonlar ve kulübler işleri, 
B') Azlıklar ve başka uruklar işleri, 
C) Memleket içinde devrime muhalif ve mu

gayir cereyanlar, 
D) Yurd içine giren ve zarar verece~ olan fi-
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kir cereyanlarım takib ve karşı tedbirleri almak, 

E) Dünyada mevcud bulunan yeni cereyan, 
rejim ve mezhebieri tedkik etmek ve yurddaşlara 
kendi vasıtalarrmızla ve tahlillerimizlc yayıp an
latmak. 

3 - Dilekler ve dilekçelerin takibi . 

IV. Büro. Halkevler i, Kültür bürosu (N. Kansu) 

l-
A) Talimatma göre halkevlerinin faaliyetleri

ni tanzim ve idare etmek ve inkişaf ettirınek, 
B) İcab eden yerlerde yeniden halkeYleri aç

mak için hazırlık yapmak ve açmak, 
C) Küçük yerlerde ve köylerde halk okuma 

odaları açmak ve bunları manen beslemek. 

2-
A) Halkevlerinde ve halk meydanlarmda halk 

kürsüleri Inırmak ve halk hatibieri yetiştirmek, 
B) Ulusal kültür ve ilim hareketleri işile meş

gul olmak ve bu konularda konferanslar tertib et
mek, 

C) Proğrama mevzu ummni kültür ve olmtma 
işlerini oldurmakla meşgul olmak, 

V. Büro Yayın Bürosu ( Neşriyat) (C. Kerim 
İncedayı) 

l-
A) P~rti proğram ve prensiLlerini yaymak, 
B) Bu prensi b ler içinde çalışan Cümhuriyet 

kurumlarının işlerini (her sahada) ve başarıla
rilll ·içte ve dışta yaymak (yazı, söz, sinema ve 
sahne yollarile), 

C) Gazete ve mecmualarla meşgul olarak icab 
eden vasrta ve membaları ihzar ederek, memleket 
ve millete faydalı olacak neşriyata çalışmak, 

D) Parti ve rejim bakımmdan iç ve dış neşri
yatı takib etmek, 

E) Bilhassa köylü ve halk için fayda lı risale
ler bastırmak, yaymak ve okutmak, 

2-
A) Köy ve kasaba ve şelıil'lerJe genel radyo 

dinleme yerleri tesis ettirmek ve bunlar için la
zrıngelen neşriyatı proğraml amak ve yaptırmak. 

B ) l\lüzik, sahne, sinema, radyo, gramofon 
gibi halk kültürü ile alakadar işlerle meşgul ola
rak doğrudan doğruya veyahud bu işlerle iştigal 
edenlerle çalışmak birliği yaparak halk kültürü
njin artımını ve yayımını temin etmek. 

3 - Parti nam ve hesabına yapılan basım or
ganlarını kontrol etmek. 

VI. Büro. Spor ve gençlik bürosu ' (R. Apak) 

1 - Gençlik örgütünü yapmak ve işletmek. 

2 -
A) Yurdun her mevzudaki spor işlerin i plfm

lamak, tesis, tevsi ve kontrol etmek ve bilhassa 
güreş, binicilik, a-:cılık, atıcılık, ciı·id gibi anane
vi ve milli sporların inkişaf ve revacrnı temin et
mek, alanlar, salonlar vücude getirmek, 

B) Bütün vatandaşlan kapsayan bir beden 
terbiyesi teşkilat ve faaliyeti vücude getirmek, 

C) Bu husustaki neşriyatı takib ve tanzim et
mek. 

VII. Büro Ekonomi ve Finans bürosu (H. Çakır) 

1 - Parti programınrn milli ekonomi ve fi
nans işlerile ilgili prensibierinin tatbiluru takib 
etmek, 

A) İşçiler ve örgütleri ve iş kanunu tatbikatı, 
B) Esnaf ve küçük sanatkarlar ve örgütleri ve 

istihsal, istihlak kooperatifleri, 
C) Sermaye ve say erbabının ihtiyaçları ve 

dileklerile meşgul olmak, 
D) Esnaf, işçi ve küçük sanatkara ve sermaye 

sahibierine faydalı olarak neşriyatı tanzim etmek, 

2 - Parti programma göre tanzim edilen ve 
ekonomi, tarım, finans kanunlarının ve alman 
tedbirlerin yurddaşlar üzerinde yaptığı siyasal, 
soysal, finansal ve ekonomik tesir ve sonuçlarının 
arasız takibi ve bu husustaki dilekierin tedkiki. 

VIII. Büro (H. Ali Yücel, S. Cimcoz) 

l -
A) Milll bayramlar, ulusal günler, parti ve 

halkevi törenleri ve umumiyetle t ezahürat işleri
nin tanzim ve idaresi, 

B) Güzel sanatları koruma ve yayma, 
C) İnkılftb müzeleri. 

Not: Partinin muhaberat, muamelfit ve kay id 
ve saire gibi bütün büro işlerile meşgu l ve başk~
tib emrinde doğrudan doğruya Genel Sekretere 
bağlı bir Genel Sekreterlik bürosu teşkilatı vardır. 

İş bölümüne göre Genyonkurul hürolarrnrn 
emrine tahsis edilecek memurlar da büro mnamc
latı noktasmdan başkatib emrindedir. 
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B - Genyönkurul 

Bu !çtima zarfında, Genyönkurul aşağıdaki zatlerden mürekkebtir: 

Esad Uras 
Mümtaz Ökmen 
Tahsin Berk 
Dr. Fikri Tuzer 

afi .Muf Kansu 
Münir . .Aıkkaya 
Salalı Cimcoz 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 
Receb Pekel' 
Cevdet Kerim !ncedayı 
Rahımi Apak 

Amasya 
Ankara 
Elazığ 

Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
!stanbul 
!zmir 
!zmir 
Kütahyı ı 

Sin o b 
Tekirdağ 

Bunlardan Receb Peker Kütahya J -V - J 938 tarihinde istifa etmiş ve Siyasi müsteşarhkh 

ayrılanlardan Kocaeli saylavı Sali\h Yargmnı,dağrlan Türkoca kları tasfiye encümeni reisliği 

fahri olarak devam etmekte buluııınuştm·. 

Müsteşarhğa tayinleri dalayısilc üyelikten ayrılanlarm yerleri münhaldir. 

C - Grup idare heyeti 

Ueçen içtimaın ayni olarak aşağıdaki zatlerden mürekkcbdir: 

Hasan Saka Trabzon (Aabaşkan) 
Dr. Cemal Tunca Antalya (Asbru;ıkan) 
Rasih Kaplan Antalya 
Abdilihak Fırat Erzincan 
Aıziz Aikyürek Erzurum 
Şükrü Koçak Erzurum 
Ali Kılıç Gazianteb 
Gl. İhsan Sökmen Giresun 
Harndi Yalınan Ordu 
Damar Arıkoğlu Seyhan 
Rasim Başara Sıvas 

--...... --·---
• 
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2 - Müstakıller 

Eskisi gibi on bir zattir : 

Berç Türker 
Dr. Taptas 
Tayfur Sökmen 
İstamat Özdamar 
Gl. Refet Bele 
Halil :Menteşe 
Nuri Tamaç 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Hüsnü Kita;bcı 
Dr. Aıbravaya 
Mitat Şükrü Bleda 

A. Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Eskişehir 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Konya 
Muğla 

Niğde 

Srvas 



J - Bütçe 

Meclisin 1938 mali yılı bütçesi aşağıya dereedilmiştir: 

F. M. Muhassasatm nevi Lira. • 

Bin:nci kısırn - Ciizlerde rnüşterelc rnııhassasat 

Birinci bab - Tahsisat, harcırab 

ı Tahsisat 
ı Riyaset tahsisatı 8 400 
2 Aza tahsisatı ı 67ı 600 
3 Divanı Riyaset azası tazminatı 21 600 

[Tediye 1757 numaralı kanun mucibince yapılır.] 

4 Muvakkat tazminat 477 600 
[Toptan verilebilir.] 

5 Murakıb ücreti huzuru ı 800 

Fasıl yekünu 2 181 000 
------------

2 Harcırab 
ı Aza harcırahı 399 000 
2 Beynelmilel Parlamentolar ittihaclı konferansına iştirak 

eelecek olan mui·ahhaslar harcırahı 6 000 
3 Beynelmilel ParH1mentolar Türk grupunun masarifi mü-

teferrikası ı 700 
[Bu para grup reisinin emrine vel'ilir.] 

. 
Fasıl yekünu 406 700 

------------
Birinci bab yekfınu 2 587 700 

------------

İkinci bab - Maaş, ücret, tahsisat 

3 Maaş 
ı Memurlar maaşı 143 020 
2 Açık maaşı_ 500 

Fasıl yekünu 143 520 
------------

4 Müstahdemler ücreti 176 880 
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F. M. Muhassaliatın nevi Lira 

5 Muvakkat tazminat 22 530 
============ 

tkinci bab yekfınu 342 930 
------------

üçüncü :bab - Masraf 

6 Mefruşat 4000 

7 Levazım 
ı Tenvir 5 680 
2 Teshin ıo 000 
3 Kırtasiye 2 000 

Fasıl yekünu 17 680 
------- -----

8 Muhtelif masraflar 
ı Müteferrika ve gayrimelhuza 23 000 
2 Ziyafet ve merasim masrafı 2 500 
3 Bahçeler daimi masrafı ve mu vakkat arnele ücreti 3ı 000 

[Staj için yabancı memleketlere gönderilecek bahçivanın ü cret, harcırah 
ve sair masrafları buı tertibden verilir]. 

Fasıl yekünu 56 500 
- ------ -----

9 Milli saraylar masarifi 
ı Masarifi umumiye 70 000 
2 Tenvir, merasim ve fevkalade mmıraflar 28 800 
3 Saraylarm tamir ve boya masrafı 25 000 

Fasıl yekünu 123 800 
------------

10 Riyaset oto mo b ili masrafı 
ı Tamir ı 500 
2 İşletme 3 000 
3 
. 

Muhayaa 8 000 

Fasıl yekünu 12 500 
------------

ll Mütenevvi masraflar 
ı Defatir ve evrakı matlma 2 000 
2 Melbusat 6 000 
3 Sigorta ı 700 . 

F asıl yekün n 9 700 
------------
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Muhassasatrn nevi 

Daimi memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Resmi telefon tesis ve müka1eme masrafı 

Ucretli muhabere ve mükalem e bedeli 

Posta ve telgraf ücreti 

3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve 
saire masrafları 

Üçüncü bab yekfınu 

Birinci kısım yekfınu 

ikinci kısırn - Cüze m.ahsns rnııhassasat 

Birinci bab - D aimi masraflar 

Matbaa işletme masrafı 

Kütüpane masrafı 

Beynelmilel Parlamentolar ittihadı iştirak büssesi 

Birinci hab yekfınu 

!kinci bab - Muvakkat masraflar 

İnşaat ve tamirat 

3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis bi
nasınm inşaat masrafları, isti ml~Jk ve sat~n alma bedeli 

Tesisat ve demirbaş 

İkinci bab yekunu 

!kinci kısım yekunu 

tJ çüncü kısırn - Mü te f err·ik rnas1·a flar · 

Geçen yıl borçları 

Eski yıllar borçları 

Lira 

ı 000 

3 000 

3 550 

300 

210 

2 500 

234 740 
------

3 165 370 

12 000 

6 000 

ı 700 

19 700 

30 000 

650 000 

6 000 

686 000 

706 700 . 
------------

17 300 

4 200 
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Muhassasatın nevi 

1933 ve daha sonraki senelere aid tahakkuk edecek aza 
harcırahı karşılığı 

1008 numaralı kanunun 5 nci maddesi mucibince yapıla
cak mahsu b karşılığı 

U çüncü kısım yekfuıu 

UMUMI YEKÜN 

Lira 

15 000 

10 500 

47 000 

3 918 070 



K - Memurlar ve müstahdemler 

ı - Büyük Millet Meclisi memurları ile müstahdemlerini alakadar eden 
kanun ve talimatnameler, 

A - Bii,yüh Millet Meclisi memurlarının te~kilat ve vazifeleri hakkında •kanun (2512) 

BİRİNCİ :MADDE - Büyük lVIillet Medisi 
memurlarının teşkılatı şudur: 

A - Umumi k§ıtiblik ve buna bağlı Kanunlar 
kalemi, Zabıt kalemi, Evrak kalemi ve Matbaa 
müdürlükleri; 

B - İdare Amirlerine bağlı Muhasebe, Daire, 
Posta ve telgraf ve Milli saraylar müdürlükleri; 

C - Bütçe encüınenine bağlı Bütçe encümeni 
başkatibliği ve Kütüpane encüınenine bağlı K'ütü
pane müdürlüğü. 

İKİNC1 .MADDE - Umumi katiblik; doğ

rudan doğruya Meclis Reisliğine bağlıdır. 
Vazifesi; Meclisin yapacağı kanunlara ve 

Umumi Heyette okunacak evraka aid bütün ınu
ameHLtı ve Reisliğin muJı.aberelerini, Reislik ma
kannnın vereceği direktifler dairesinde yapmak
tır. Kendisine bağlı müdürlükleri idare eder. 
Reislik Divanında hazır bulunarak üzerinde ko
nuşulacak evrakı Reisliğin emrinde bulundurur. 
Her yıl bir (Kavanin mecmuası) ve bir de (Yıl

lık) neşreder. 

ÜÇÜNCÜ MADDE (Muaddel- 3158) -Ka
nunlar kalemi ; verilecek layiha, teklif, ıtezkere 

ve takrirler ile sair evraka bakmak bu kalemin 
başlıca vazifesidir. 

Reislik Divanına, İstiklil.l madalyalarına, tak
dirnarnelere ve azayı kiram muamelatına müteal
lik işlerle Bütçe encümeninden gayrı encümenle
rin katiblikleri vazifelerini de bu kalem görür. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Zabıt kalemi; Bü
yük Millet Meclis~n müzakere iabıtlarile Reis
likçe lüzum görülecek encümen ve komisyonla
rın zabıtlarınr tutar. 

BEŞİNCİ MADDE - E'VI'ak kalemi; Büyük 
Millet lVIeclisine gelen ve Büyük Millet Meclisin-

den giden bütün evrak kayidierini tutar ve sair 
verilecek vazifeleri yapar. 

ALTINCI MADDE - Matbaa müdürlüğü; 
Büyük Millet Meclisinin bütün tabı işlerini yapar. 
Ayniyat muhasibleri hakkındaki hükümlere göre 
matbaanın demirbaş eşya, evrak ve malzemesini 
muhafaza eder hesabını tutar; 

YEDiNCİ MADDE - Muhasebe müdürlü
ğü; arniri i ta olan !dare- amirlerinden birinin tah
riri emir ve ınezuniyeti üzerine Büyük Millet 
Meclisi, Riyaseti Cümhur ve Divanı muhasebata 
mahsus bütçeler ınucibince umumi hükümler da
iresinde tediyat yapar. Bu işlere müteallik mu
haberat ve muaınelatr ifa ve tediyatr vakıanın 
netayici ile bütçe hesabiarına mahsus kayidieri 
tanzim ve temin eder. Bu muameleler ile hesab
ların müstenid olduğu masraf evrakı müsbitesini 
Tedkiki hesab encüıneninin tedkikine arzeder. 
Sene nihayetinde bu üç daire bütçelerine aid 
katği hesabları da tanzim ve 'l'edkikı hesab eneli
ınenine tasdik ettirdikten sonra bir nüshasrnı 
İdare amirleri ıvasıtasile ve Devletin umumi he
sabı katğisine ilave olunmak üzere Maliye veka
letine gönderir. 

Muhasebenin vezne muaınelatr bankalar vası
tasile yapılır. 

SEKİZİNCi J\1A.DDE - Daire müdürlüğü; 
Büyük Millet Meclisinin idari ve inzibati hizmet
lerini, teşrifata müteallik işlerini, levazrm mua
melatrmn !dare amirleri kararlarına ve Meclisin 
teamüllerile dahili nizamnaıne ve kanunu mahsus 
hükümlerine tevfikan görür. 

Ayniyat muh2sibliği hakkındaki hükümlere 
göı·e Büyük ~'Iillet Meclisi binasile riyaset kona
ğma aid demirbaş eşyanın ve mefruşatın kayidle-
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rini tutub her sene Meclis lıesablarının tedkikı 
encümenine tasdik ettirir. !dare amirlerinin ka
rarlarını kayid, tebliğ ve muhaberatrnı yapar. 

Elektrik, telefon, kalorifer ve diğer işler memur ve 
müstahdemlerile hademeler, bahçıvanlar bu mü
dürlüğe merbut olduğu gibi Büyük Millet Mec
lisi polis memurlarının da merciidir. 

DOKUZUNCU MADDE - Posta ve telgı-af 

müdürlüğü; posta, telgraf ve telefon kanun, ni
zam ve talimatnameleri dairesinde verilecek olan 
mektub ve telgraflarla diğer evrak ve parayı ve 
eşyayı gideceklm i yerlere sevk ve gelen evrak, 
para ve saireyi de sahibierine verir. Bunların 
kaydini ve hesa!ılarmı tutar ve neticelerini usulü 
dairesinde posta başmüdürlüğüne bildirir. 

ONUNCU MADDE -Biri sivil ve diğeri res
mi olan polis komiserlikleri ; kanun ve nizarnııame
lerine göre zabrta ve dahili hizmetlere aid vazi
felerini yaparlar.· 

ON BİRİNCt MADDE - Bütçe encüıneni 
başkatibliği; Bütçe encümenine havale ve teslim 
olunan evrak ve mesaile aid işler ile encümenin 
kayid, ımıhabere ve sair vazifelerini encümen re
isinin dircktiflerı dairesinde yapar. 

ON İKİ.NCİ MADDE - Meclis Kütüpanesi 
müdürlüğü; kütüpanede mevcud ki tab, risale ve 
sair eserleri tasnif ederek fihristierini yapar, 
lazım olan eserleri enciiınenin müsaadesite ve 
usulü veçhile ısmarlar. Ayniyat muhasibi mesul
lüğü hakkındaki hükümler dairesinde nıevcudun 
kaydini yapar ve Tedkiki hesab encümeninin tas
dikine arzeder. 

Kütüpanenin muhafaza ve idaresi, kiitüpane 
1 alimatname..;iııe r:öre yapılır. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE -Bu kanunun ııw.J
·delerinde sayıları vazifelerin t<>fsilatı yapıb~c>ak 

bir talimatname ile tesbit olua·,;r. 

Kadro 

ON. DÖRDÜNCÜ MADDE - Birinci maı.l 
dede yar.ılı teşkilata dahil bütün memurların 

derece, nevi ve adedi bu kanuna bağlı (C) ert
velinde gösterilmi5 olub bu cetvel Devlet memur
ları maaşlarının t(;vbid ve teadülüne dair olan 
1-!52 numaralı kanuna bağlı (2) numaralı ete' e
lin Büyük Millet lVIeelisi memurlarma aid olan 
kısmmrn yeı-inc ge~miştir. Bu kadroda yazılı mc-

ınuriyetlerden :ıer hangi birisine daha aşağı de
receden maaşla tayin ve istihdam olunabilir. 

Memurlarm tayin, terfi ve tahvillerile sicilleri 
ve mahrem dosyaları 

ON B~ŞİNCl MADDE - Büyük Millet 
Meclisinin bütün memurları, bu kanuna ve Mec
lisin dahili nizamuarnesi hükümlerine göre bağlı 
oldukları 1uaı-e 3mirlerinin veya Umumi katibin 
inhası ve makamı Riyasetin tasvibi üzerine tayin 
ol unurlar. 

ON ALTINCI l\IADDE (Muaddel - 3158) 
Büyük Millet Meclisinde bir memuriyete tayin 
olunmak için meımırin kanunu mucibince memu
riyete girmeğe nırıhsus şartları haiz olduktan 
başka aşağıda yazılı evsafa da sahib olmak la
zımdır: 

A) Umumi katibliğe, yüksek mekteb mezunu 
olmak ve en az on beş sene Devlet işlerinde ça
lışmış bulunma:.:; 

B) Kan unlar, Zabıt ve Evrak kalemleri mü
dür ve müdür muavinliklerine, Daire müdürlü
ğüne, Bütçe eneümeni bürosu şefliğine ve mua
vinliğine ve aletumnın Kanunlar kalemi ile Bütçe 
encümeni bürosu memurluklarma yüksek mekteb 
mezunu olmak vı:: Kanunlar kalemi müdür ve 
muavinliği ile diğer memurluklarma ve Bütçe 
ül1cümeni bürosuna almacak olanlar için yapa
ccıkiarı vazifenin icab ettireceği malumatı haiz 
oLub olmadıkları aniaşılmak üzere İcra olunacak 
imtihanda muvaffakiyet kazanmış olmak; 

O) l\iuhasebe müdür ve müdüı- muavinliğine 

yüksek mektebden ve Matbaa müdüı-lüğüne hiç 
cimazsa liseden mezun olmak ve kendi meslekleri 
i~ i nden yetişmiş bulunmak; 

D) Yukanki iıkralarda yazılı memuriyetler 
lıaricinde kalan Büyük Millet l\Ieclisi memuriyet
l('rine derecelerine göre lise veya orta mekteb 
tahsili görmüş bulunanlar da tayin edilebilir. 

Bu memuriyetlere de yüksek mekteb mezunu 
t::ılib olursa tercih olunur. 

E) Her hangi bir memuriyete ayni evsafta 
bulunan bir kaç kişi talib olursa aralarmda tah
riri müsabaka imtiham yapılır. Müteaddid ta
libler arasmda yüksek mekteb mezunları, lise me
zunlarma, lise mezunları da orta mekteb me
zunlarma Ye müsavi şartları haiz olanlar arasm
da enebi lisanı bilenler ve enebi lisanı bilenler 
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tırasında da birden ziyade lisan bilenler tercih 
olunur. 

ON YEDİNUİ lVIADE - Büyük Millet Mec
lisi memurları Devletin diğer hizmet ve memuri
yetlerine derecelerile veya terfian nakil ve tayin 
olunabilir. 

lVIUV AKKA 'l' BİRİNCİ MADDE - Halen 
istihdam edilmekte bulunan Büyük Millet Mec
l)si ınemurlarırun bu kanuna bağlı (C) cetvelin
deki derecelere çıkabilmeleri ı452 numaralı tev
hid ve teadül kanunundaki hükümlere göre olur. 

M:UV AICKA 'l' İKİNCİ MADDE - Halen 
çalışmakta bulunan stenoğraflarrn maaşlarma 

Kanun 

3ı58 

MADDE 4 -- Bu kanunun hükümleri halen 
Büyük Millet Meclisinde müstahdeın olan memur-

t.er dört senede bir aldıkları maaşm yüzde on 
bf:şini aşınamak üzere zam yapılır. Bu suretle 
alacakları maaşm yekünu hiç bir zaman baremin 
sekizinci derecesine muadil olan maaşı geçemez. 

İşbu kayili yüksek mekteb mezunu olan ste
noğraflarm yüksek derecelere terfilerine mani 
değildir. 

ON SEKİZİNC! MADDE- Bu kanun neşı-i 
tarihinden muteberdir. 

0- DOKUZUNCU MADDE -Bu kanmı hü
kümleri Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından 
icra olunur. 

ı9 haziran ı934 

Kabul tarihi 

28- IV- ı937 

lm· hakkında tatbik olunmaz. 
3 mayıs ı937 

Cetvel 

D. Memuriyetİn nevi 

2 Um'llmi katib 

Kanunla1· kalemi (M uaddel - 3158) 

5 Mıüdür 

6 > muavini 
8 İki mümeyyiz 
8 Riyaset Divanı katibi 

10 Sicil memuru 
10 Haz:inei evrak memuru 
10 Kavanin ve muhaberat memurları 
ll Birinci sınıf katib 
12 İkinci » » 

Zabıt kalemi 

5 Müdür 
6 » muavıııı 

8 Mümeyyiz 

Sayı Aylık 

ı ı25 

ı 80 
ı 70 
2 45 
ı 45 
ı 35 
ı 35 
2 35 
5 30 
5 25 

ı 80 
ı 70 
2 45 
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n. Memuriyetİn nevi 

10 Birinci smrl memur 
J 1 İ kin ci » » 

6 Müdür 
7 » muav-ini 
ı2 Dosya memuru 

Evmk kalemi 

ı2 İkinci smrl katib 
ı3 Üçüncü » » 

6 Müdür 
7 Başmusahhih 

9 Musahhih 
ll » muavini 
ıo İdare memuru 

5 Müdür 
6 » muavini 

Matbaa müdürlüğü 

Muhasebe müdürlüğü 

8 Muamelat mümeyyizi 
8 Hesahat » 
8 Mutemed 
ıo Dosya ve muhllibere memuru 
ll Muhasebe katibi 

5 Müdür 
ll Ambar memuru 
ı2 İkinci sınıf katib 

Daire miidiirliiğü 

Posta ve telgmf ıniidüı'lüğü 

8 Müdür 
ll Birinci 
ı2 İkinci 
ı3 Üçüncü 

sı<mf memur 
» » 
» » 

ı3 Serkomiser 
ı4 İkinci komiser 
ı5 Komiser muavini 

lnzibat memurları [ı] 

Sayı Aylık 

8 35 
ı2 30 

ı 70 
ı 55 
ı 25 
2 25 
ı 22 

ı 70 
ı 55 
3 40 
2 30 
ı 35 

ı 80 
ı 70 
ı 45 
ı 45 
ı 45 
ı 35 
ı 30 

ı 80 
ı 30 
ı 25 

ı 45 
ı 

2 
3 

30 
25 
22 

ı 22 
ı 20 
ı ı7,5 

[ı] Emniyet teşkilatı hakkındaki 3201 sayılı kanunla üniformalı ve sivil bişlwmiserlerin ma
aşları 35ı kanıiserlerin 301 komiser muavinlerinin 25 ve polislerin maa.,~ları 20 liraya çıkarılmıştır. 
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D. Memuriyetİn nev ı Sayı .Aylık 

13 Birinci sı:mf sivil memur ı 22 
14 İkinci :. » ı 20 
15 Üçüncü :. » ı 17,5 
16 Polis memuru 22 ı6 

Bütçe encümeni bürosu (Muaddel - 3158) 

5 Şef ı 80 
6 Şef muavini ı 70 
7 Memur ı 55 
8 » ı 45 
9 ·:. ı 40 

ı o » ı 35 

Kütüpane müdürlüğü 

6 Müdür ı 70 
7 » muavini ı 55 

12 İkinci smıf katib ı 25 

B - Biiyük Millet Meclisi nıemurin ve nıiistahdeminine aid yardım sandığı talimatnamesi [1] 

Büyük Millet Meclisi kadrosuna dahil bulunan memurin ve müstahdemine atide zikrolunan ı;:c 

rait dairesinde muavenette bulunulmak üzere bir yardım sandığı teşkil edilnı.iştir. 

MADDE ı - Yardım sandığımn sermayei 
iptidaiyesi 1929 senesi Meclisi Ali bütçesinin 2 
nci faslma mevzu 2 500 liradır. Bu paradan işbu 
talimwtname dairesinde Meclis memurin ve müs
tahdeminine vaki ·olacak ikrazattan alınacak se
nevi yüzde on iki faizle sermayeye zammolunur. 

MADDE 2 - Mebaliği mezkı1re ancak birinci 
maddede zikrolunan Meclisi ali memurin ve müs
tahdeminine ikraz olunur. Bunların haricinde her 
hangi bir suretle bir şahsa veya bir mahalle ik
razat yapılamaz. 

MADDE 3 - İkraz vadesi azami dört aydır. 
Bu müddet hiç bir suretle tezyid edilemez. Me
murlara bir maaş ve müstahdemlere de şehri üc
retlerinin msfından fazla ikrazat yapılamaz. İk
raz olunan mebaliğ dört mütesavi taksitte istifa 
olunur. 

1\'lADDE 4- Sandıktan ödünç para alan v.:ı-

llJ Bu sandık, 19 - IV - 1930 tarihinde te.şkil 

levki üçüncü maddedeki haddi azam dairesinde 
ikraz etmemiş olsa dahi aldığı mebaliği ödeme
den ikinci defa istikraz edemez. 

MADDE 5 - Para ikrazında memurini mev
endenin istikraz Edecelderi mebaliğin yekfmu san
dık mevcuduna I!azaran şayet üçüncü maddede 
zikrolunan mikilarlardan daha a:Z ikrazatı İstil

zam eylediği takdirde müsavatı hukukiyeyi te
min maksadile kezalik üçüncü maddedeki mikdar
lardan fazla olmamak şartile ikrazat mikdarlan 
komisyonca tayin olunur. Üçüncü maddede beyan 
olunan azami had sandık mevcudunun kifayetile 
ınukayettir. Sandığın idare heyeti indelicab is
tikraz talebleri mikdarında tenzilat yapabilir. 

MADDE 6 - Veznedar, ikraz senedierinin 
üzerinde reisle muhasibin imzasım havi tediye 
işareti olmadıkça para veremez. 

MADDE 7 - İkrazat memurinden iki zatin 

edilmiştir. 
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kefaletile· yapılrr. Şayet borçlu memur-lVIec.listen 
iııfikak etmiş olduğu takdirde mütebaki deyni 

kefillerinden tahıül olunur. Kefiller hiç bir surette 
huna itiraz hakkına malik değildir. 

MADDE 8 - İkrazatta bulunanlarm aylığı 
bir mahkeme tarafından malıcuz veyahud Meclis 
Yeznesine eski borcundan naşi lusmen kesilmekte 
dahi olsa yardım sandığmdan yaptığı istikrazdan 
naşi tevkifi lazımgelen taksicllerin malıcuz mik
darlar haricinde ve başkaca kat ve tevkif olunur. 
lknız senedindeki borç:lunun Ye kefillerin imzası. 
lm husustaki taahhüdü tazammun eder. Bundan 
dolayı da kefil '/(' ıned~·uıılar bir gfına itiraz der
meyan edemezler. 

MADDE !) - Sandığın idare ve muaınelatı 

memurin arasında İdare Amirlerince seçilecek 
beş kişiden mürekkeb bir komisyon tarafından 

tedvir edilir. Bunlardan biri reis, biri muha-

misyonun müddeti iki senedir. Ancak her sene 
nisan iptidasında sandığın vaziyeti ınaliyesini mü-. 
beyyin bir bilanço tanzim ile idare amiri heyetine 
verilir. 

Sandık işlerinin ve hesabıarının muntazam ve 
bu talimat dairesinde cereyan edib etmediğini 

Meclisi idare amiri her zaman tedkik ve mmaka 
be eder. 

MADDE 10 - Her ayınaaşı verileceği zaman 
sandık muhasibliği tarafrndan Meclis muhase
besine verilecek liste mucibince horcu olan me
mur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden 
borçlarına aid taksicller kesilerek sandık veznesine 
teslim olunur. 

MADDE ll-- Riyaset divanınca kabul edilen 
l:tı talimatnamenin alıkarnı Büyük Millet Meclisi 
İdare amirleri tarafından takib ve icra edilecek-

sih biri veznedarlık vazifesini ifa edeı·. Bu ko- tir. 

C - Meclis hizmetine yeniden alınacak hademelerin tabi olacaklan 1art'Car hakkında tlılimatnamr 

1 -Meclis ihizmetine girecek olanlarm yaşları (30) dan yukarı olmayacak ve askerliklerini yap
pış olduklarına dair terhis tezkeresi ibraz edeceklerdir. 

2 - Polisçe yapılacak tahkikattan ahlak saıhrbi oldukları ve hiç bir mahkumiyetleri bulunmadığı 
Blnlaşılnnş olooaktır. 

3 - Hadernelik hizmetini yapabilecek bir kabiliyette bulundukları ve sıhhatleri tam olduğu 1\l[ec
lis doktoru tarafından verilecek raporla tesbit. olunacak ve noksan uzvu bulunmayacaktır. 

Boyları (1,65) den aşağı olmayacaktır. 

4 - Okumak ve yazmak hilecekler ve lisanlarmda rekaket bulunmayacaktır. 
Okuma, yazma kabiliyetler.i bir ta1ıriri imtihan ile anlaşılacaktır. 

(Bu şartları haiz olmayanlar lVIeclis hizmetine kabul olunmazlar). 

5 - Muayyen olan sin haddi (55) y8!Ştır. Bu yaşı dolduranların hizmetlerine devam edib edc
meyecekşhıri İdare Heyetinin takdirine bağlıdır. 

6 - Yeniden hizmete alınacaklardan yukarıki maddelerde yazılı şartlarm hepsini cami olduk
ları anlaşıldıktan sonra kayid ve kabul edilmeden ·evvel, (55) yaşmr doldurduktan sonra hizmet
lerinden affolunacaklarrnı daha hizmete girerken kabul etmiş olduklarına ve ç:ıkarken hiç bir taz
minat taleb etmeyeceklerine dair bir taahhüdname alınacaktır. 

7 - Hizmetlerinin devam ettiği müdetçe alıvalinde tebeddül görülenler ve hizmetlerinden isti
fade kabil olmayanlar bil~kaydüşart işten çıkarılır lar. 

8 - Müstahdeminin umumi ve grup halinde hayat sigortaları yapılacaktır. Hadeıneler de lıu 

sigortaya dahil olmağa mecburdurlar. Sigorta şer:ı.iti meyanmda takarrür edeı:ıek prim her ay ücret
lerinden kesilecektir. 
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I-!adcıneliğe girın('l;: ic:in verilecek talchname 

Adı 

Soy adı: 
lVIe11ıleketi 

Doğum tarihi : 
Ankaradaki adresi 
Evvelce bulunduğu vazife 

Bilgisi 

Boyu: ... 
Sıkleti : . 
Sı)ı.hat raporu : 

. :Metre . 
Kiloğram 

Tarihi 
Daktorun adı 

Polis raporu : Tarihi 
daire 

~---~ 

Santim 

Numarası 

Bn kağıd vel"ilecek arzuhale iliştirilecektir. 

Numarası 

·. 

verdiği 





2-Me 

Yüksek Mecliste 112 memur vardır. Bunların n ylık maaş tutarı ll 91 ~ 

Teşkilat Şimdiki 

Memuriyeti derecesi derecesi İsmi 

Katibi umumi 2 (125) 2 Veysel Genya 

Bütçe eneümeni büro şefi 5 (80) 5 Nuri Ardan 
» » » l\1. 6 (70) 6 Harndi Aksan 
» » memuru 7 (55) 
» » » 8 (45) 8 A. İsmail Koşer 
» » » 9 (40) 10 (35) Necati Oktay 
» » » 10 (35) ll (30) Lfıtfi Karayün 

Kanunlar kalemi müdürü 5 (80) 5 Rifat Gürsoy 
» » » l\1. 6 (70) 5 Refet Sezen 
» » mümeyyizi 8 (45) 8 Fuad Tan 
» » » 8 (45) 8 Fehmi flüngen 
» » D. R. katibi 8 (45) 8 Ali Kiper 
» » Mahzen M. 10 (35) 10 Atrf Eriç 
» » Muha. M. 10 (35) 10 Uemal Başkırt 
» » Sicill\11. 10 (35) 10 Burhan Tüfekçioğlu 
» » Kanunlar M. J O (35) ll (30) ıvı:. Ali Sönmez 
» » ı. s. katib ll (30) ll Harndi Nemutlu 
» » » ll (30) ll Enver 1sen 
» » » ll (30) ll Şahab Tuza. 
» » » ll (30) ll Salahattİn Altnıtaş 

» » » ll (30) ll Hidayet Arman 
» » 2. s. katib 12 (25) 12 Baha Kütan 
» » » 12 (25) 12 Niyazi Ağırnaslı 
» » » 12 (25) 12 Abdürrahiın Cansu 

» » » 12 (25 ) ı~ i\Iahmııd l!:rgenekoıı 

» » » 12 (25) 12 

l *] 30 teşı·ini evvel 1938 vazyeti 

Doğum 

tarihi Tah si 1 i 

1888 Harbiye ve h,. 
men Erkanıharbi

ye 

Bi.itçe encü 

1885 Darüşşafaka 

1882 Lise 

1894 Harbiye ve hukuk 
1915 Mülkiye 
1910 Hukuk 

Kanunlar 

1894 Hukuk 
1901 Lise :ll 
1892 Lise 
Hl04: Lise 
1!)04 Hukuk : ı 
1893 7 senelik idadi 
Hlül Hukuk 
1898 Harbiye 
1913 Orta 
1891 Darülmuallimin 
1902 Orta 
1901 Lise : 7 
1908 Ankara ziraat 
1904 Sultani : 7 
1903 !dadi : 5 
1910 Hukuk 
1902 Yüksek iktısad ve 

ticaret 
1906 Hukuk 



ve mesken tazminatı da ı 877 lira ki, ceman ı3 7!_l.j Jiı·a tutmakdadır. 

Bildiği 

li sanlar 

Fransızca 

ve birnz
almanca 

meni bürosır 

Fransızea: 

l!'ransızca 

Fransızca 

Kalemi 

Frtffisızca 

Fı·ansrzca 

Meclise dii&ulü Son t-erfi tarihi :Maaş tutarı na ınikdarı 

27 ağustos Hl23 ı temmuz ı93~ 500 4ı8 99 

9 T. sani 1924 ı eyliH.1 ı929· 286· 219 82 
ıT Ka. sani ı923 ı temmuz ı9-34 232 17B 90 

28 'I'. sani 1934 ı haziran ı~-37 ı4'1 1'12 64 
3(}· T. sanİ 1937 30 T. san:t 1937 113' 92 2ı 

ı eylUl ı932 30 T'~ sarri 19~7 99' 81 48 

ı•T T'. sani 1934 ı haziTan ı937 28fi' 219 82 
41 ağustoıt 1923 ı temmuz :t934• 232' 1'78 90 
6 nisan ı92ı » ı93-l 141.' J'l2 64 
4 Ka. evvel 1924 » 193~ 14'1 112 64 
8 mart 1926 » 1937 ]23 112 64 
7 ağustos 1920 » 193-1: 113 92 21 
4 ağustos ı923 » ı93-l: 113 92 2ı 

26 nisan 1933 » 193-1: 113 92 2ı 

9 nisan 1928 1 haziran 1936 99 8ı 48 
7 haziran 1920 1 temmuz 1!)3:2 99 8ı 48 
ı T. sani 1922' )) 19B2' 99 &1 48 

l1J T: sani ı ı925 » 1932' 99 8ı 48 
lı haziran. ı927 ı nismı ıı938· 99 8'1. 48 
4t mayıs.. ı930 1 ma~nK ı ;n s~; 99J 8\f. 48 
l' şubat 1930 ı hazivan ]1!)8l} !JOl 7'4 59 

25· T. evv.eL ı934 ı~ maTt ı'!lB:l !JOl 7i! 59 

30 T. sani 1937 30 'l'. saııi uı3-;- 90 74 59 
30 T. sanİ ]!)37 30 T. sııııi 1937 90 74 59 

Evli olup 
ohnadrğr 

Evli 

Evli 
» 

·» 
B ek ar 
Evli 

Evli 
» 

» 
» 

" » 
» 
» 
» 

Evli 
» 
» 

Ye kaP 
B:vli 

»-
B ek ar 

Evli 
Be kar 

('o(· tık 

au ed[ 

3 
ı 

2 

3 
ı 

ı 

ı 

3 

G 
2 
ı 

ı 

3 



Memuriyeti 

Zabıt kalemi müdürü 
» » » M. 

» » mümeyyizi 
» » » 
» » 1. S. Memur 

·» » ·» 
» » » 

. )) » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

» » 2. S. Memur 
» )) » 
~ » » 

» » » 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

» » » 

» » » 
» » » 

» » » 

Evrak kalemi müdürü 

» » » M. 
» ;;, Dosya M. 
» » 2. s. Katib 
» » » 

~ » » 

Teşkilat Şimdiki 

derecesi derecesi 

5 (80) 5 
6 (70) 6 

8 (45) 8 
8 (45) 8 

10 (3fı) 10 
10 (3fi) 10 
10 (3!5) 10 
10 (35) 10 
10 (35) 10 
10 (35) 10 
10 (:35) 10 
10 (35) 10 
ll (30) ll 
ll (30) ll 
ll (30) ll 
11 (30) ·ı.ı 

11 (30) ll 
ll (30) ll 
11 (30) ll 
ll (30) ı~ 

~.ı. 

11 (30) ll 
ll (30) ll 
ll (30) ll 
ll (30) ll 

6 (70) 6 

7 (55) 7 
12 (25) 12 
12 (25) 12 
12 (25) 12 
13 (22) 13 

586-

İsmi 

Zeki Öğretmenoğlu 
Cevad Duru 

Halil Ülgen 
S. Onar 
Arif V eldet 
Burhan Çakır 
Remzi Varol 
Vecihi Işık 
~.Doğanay 

İsmail ()zgül 
Naim Okay 
Kamüran Tüzgiray 
Ata Pamir 
Avni Yasal 
Necdet Ulutan 
Necmi Bner 
Nuri Erdinç 
Rüştü Bvren 
Süleyman Demir 
Fikret Tanıl 
Mustaf<ı. Ünver 
Kazım Yurday 

Muzaffer müstecablı-

oğlu 

Fehmi Demiralp 
Memed Kalecik 
Nihad 'l'uncay 
Sabahattin Karaoğlu 
Ha~ri Bozkurd. 

Do~ m 
tarihi 

1892 
1893 

1896 
1901 
1903 
1904 
1908 
1909 
1901 
1906 
1899 
1908 
1903 
1908 
1906 
1910 
1908 
1908 
1912 
1908 
1909 
1907 

1899 
1898 
1902 
1904 . 
1908 
1916 

Tahsil i 

Z&bı:t 

Darülfünun 
İstanbul da:rül-
muallimini 
Ankara ziraat 
Lise· 
7 senelik idadi 
Lise : 9 
Ankara ziraat 
Hukuk 
Sultani : 6 
Allikara sanayi 
Ankara ziraat - 2 
S31nayi son sınıf 
İdadi : 4 
Hukuk 
İcra meslek 
Kastamonu ziraat 
İcra meslek 
Ankara sanayi 
Hukuk 
İstanbul sanayi 
Orta 
Orta 

Evrak 

Lise : 10 
Lise : 10 
Ankara sanayi 
Darüşşafaka : 5 
Lise : 9 
Lise 



Bildiği 

I isanlar 

kalemi 

Aı·ab~a 

~ ıı.lemi 

Medise dühulü 

7 haziran ıg·zo 

7 haziran ı920 

7 haziran ı920 

ı6 eylfı} . ı920 

ıo ağustos ı923 

ı4 Kil. sanİ ı925 

28 şubat ı929 

28 şubat ı929 

27 mart ı926 

27 mart ı926 

28 Ka. evvel ı927 
28 şubat ı929 

ıo ağustos ı923 

23 Ka. sani ı930 
25 T. evvel 1930 
25 T. evvel ı930 

25 T. evvel ı930 

25 T. evvel ı930 

23 Ka. sani ı930 
20 T. saııi ı93ı 

25 T. sani ı93ı 

19 temmuz 1932 

28 T. sani ı92ı 

7 ılıaziran ı920 

3 temmuz ı920 

18 T. evvel ı925 

28 şubat ı931 

~o mayıs ı938 

~ ~87-

.-- --1 ,;erfi tarihi Maaş tutarı !ta mikdarr 

ı tcnımuz ı934 286 2ı9 82 

ı temmuz ı934 232 ı78 90 
1 mart ı936 ı4ı 112 64 
ı Ka. sani ı938 14ı 112 64 
ı t.emmuz ı934 J1:3 92 2ı 

ı temmuz ı934 113 92 2ı 

ı temmuz ı934 113 92 2ı 

ı ı:cmmuz ı934 113 92 21 
1 mart ı936 113 92 21 
ı mart ı936 113 92 2ı 

ı K. sani ı93H 99 92 2ı 

ı K. sani ı938 99 92 2ı 

ı +.emmuz ı934 99 8ı 48 
ı temmuz ı934 99 8ı 48 
1 temmuz 1934 99 8ı 48 
ı +,emmuz ı934 99 8ı 48 
ı temmuz ı934 99 8ı 48 
ı temmuz ı934 99 8ı 48 
ı temmuz ı934 99 8ı 48 
ı temmuz ı934 99 8ı 48 
ı temmuz ı934 99 81 48 
ı temmuz ı934 99 81 48 

ı eylUl ı929 232 ı78 90 
ı temmuz ı934 187 ]45 64 
ı temmuz ı934 90 74 59 
ı temmuz ı934 90 74 59 
ı haziran ı938 90 74 59 

30 mayıs 1938 sı 67 66 

Evli olup 
olmadığı 

Evli 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

B ek ar 
Evli 
» 
» 

» 
» 
» 

B ek ar 
» 

Evli 
» 
» 

Be kar 
Evli 
Bekar 

Çocuk · 
adedi 

2 

4 
ı 

3 
3 

4 

3 
1 
ı 

2 

2 
1 

:1 

4 

1 



Memariyeti 

Matbaa müdürü 
» sernmsahh i lı i 
» musahhi 

» » 
» » 
» » muavini 
» » » 

» İdare M. 

Muhasebe müdürü 

» » muavini 
» mutemedi 
» mümeyyizi 

» » 
» Dosya ve Mu. M. 
» Katibi 

1 air·e müdürü 

» » ambar M. 
» » katibi 

K ütüpaııe müdürü 

» » muavini 
katibi 

-688 
Teşkilat Şimdiki 

der~i der~i 

6 (70) 
7 (55) 
9 (~O) 

9 (40) 
9 t40) 
ll {30) 
ll (30) 
10 (35) 

5 (80) 

6 (70) 
8 (45) 
8 (45) 

8 (45) 
10 (35) 
ll (30) 

5 (80) 

ll (30) 
12 (25) 

6 (70) 

7 (55) 
] 2 (25) 

6 
8 
9 

9 
9 

12 
14 
10 

5 

6 
8 
8 

8 
lO 
ll 

5 

ll 
12 

6 

7 
12 

(45) 

(25) 
(20) 

lsmi 

Tevfik Bağlum 
Muhlis Kanak 
.Zekai Atasağun 

Fuad Postacı 
Raşid Badenıli 

·nukiye liken 
Şükrü Efem 
Hüsnü Toker 

Mazlum Bulak 

FazılKansu 

.A. ·Kaplan 
Rauf Görkem 

Cemal Göktürk 
Cem il Av cr 
Hilmi Keçeci 

Rüştü Argun 

Faik Y sızrcıoğlu 
Münir Akkoç 

Nebil Ernirbuhari 

Saim Tayyar 
Şefik Brgun 

Doğum 

tarihi 

187'6 
1894 
1889 

1899 
187'f3 
1907 
1909 
1891 

1889 

1886 
1887 
1888 

1883 
1888 
1912 

1888 

1888 
1905 

'!'ahsili 

Matbaa 

Yedi senelik idadi 
Hukuk 
Menşei küttabi as-
k eti 
Orta 
Yedi senelik iuad i 
Orta 
Lise 
ldadi 1 

Muhasebe 

7 senelik idadi ve 
Maliye meslek 
Darülfünun 
5 senelik idadi 
Bağdad darülmu-
allimini 
Rüştiye 

İd adi :4 
Kollej ve hnılnık 

Daire 

Darülfünun 

Rüştiye 

Lise : 9 

Kütü 

1883 · Mülkiye 

1'182 
1903 

Hendesei mülkiye 
Galatasaray : 2 



Bildiği 

lisanlar 

müdürlüğü 

müdürlüğü 

Ara b ca 
ve farsc~ 

İngilizce 

müdür liiği\, 

Fransızca, 

almanca 

pan e 

Fransızca, 

arabca 
Fransızca 

Meclise· dihulü 

3G niBan 1920 
20 :~Ya. evvel 1920 

ı8 · 1\ sani ı925 

ı8 T. sani ı925 

2->mar.t 1926 
1> 1\ sani ı926 

!tl• ~.a. san i · ı938 
ı mayıs ı926 

ış"' ~bat ı928 

2e! ~a. e~-~j ı923 
51 hazira~ ı929 

ı temmuz ı924 

19 temmuz, ı924. 

2.9 şubat ı928 

2,7 hazir~~- 1934 

ı2 hazi:r~ 1133 

12 Ka. s;ı.r,i 1929 
~1 mayı~ 1934 

~2 m,a:tt ı923 

22 lliJ!.'l,'t ı923 
ı eylUl 1929 

-589-
Evli olup 

Son' terfi tarihi Maaş tutarı ha mikdarı olmadığı 

t temmuz 1934 232 178 90 Evli 
] temmuz 193ti 141 112 64 » 

ı temmuz ı934 ı23 98 99 » 

ı temmuz ı934 ı23 98 99 » 
ı temmuz ı937 ıza. 98 99 » 
ı . temmuz ı934- 90 74 59 Dul 

3ı lH .. sani ı938 75- 65 66 Be kar 
ı hamran ı938 113 92 2ı Evli 

ı ha!zirap. ı93~ 28ft 2ı9 82 Evli 

ı t~~}lf, ı9,3i 232 178 90 » , ,_ 

~temmuz, ı934; ı u 112 64 » 
"' 1 temmuz ı934 ı4ı 112 64 » 

ı temmuz ı~$~ ı~. 112 64 » 
1 temmuz ı934 113 92 2ı » 

ı t~mmuz. ı934 a~ 8ı 48 » 

12 ha.ziran ı9~5 2Şfi; 219 82 Be kar 

1 t.em,muz 19;1} ~- 8ı 48 Evli 
ı haziran ı9~7 ~- 74 59 Be kar 

ı temmuz ı934 2~ ı78 90 Be kar 

ı temmuz ı93~ lSQ 145 64 Evli 
ı t~.mmuz ı934 9A 74 59 » 

Çocuk 
adedi 

.--l 
2 
ı 

7 

3 

6 

3 

3 

·3 

·3 
·ı 



lVIemuriyeti 

Posta müdürü 
» l. S. M. 
» 2. S. M. 
» » 

» 3. S. M. 
» » 
» » 

B~komiser 

Komiser 
» muavmı 

S. Başkomiser 
S. Komiser 
S. Komiser muavini 

Polis 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

• 
» 

» 
'> 

~ 

t 

'> 

Teşkilat Şimdiki 

derecesi derecesi 

8 (45) 8 
ll (30) . ll 
12 (25) 12 
12 (25) 12 

13 (22) 13 
13 (22) 13 
13 (22) 13 

10 
ll 
12 
10 
ll 
12 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

Ismi 

Osman Meltem 
Sabih Çelebi 
Refik Çakır 
Bilal Toprak 

H. Naci Tokgöz 
'rahsin Özkıvanç 
·Mustafa Çakır 

Şevket Eı'ülgen 

Tahsin Tandoğan 
Akü Erduran 
Abidin Çağlı 
Ali Cudi Çakır 
Davud Doğanalp 

Ali Rıza Oral 
Memed Sadık Gerçek 
Yahya Hasözbek 
Ali Riz:ı Çakırer 
Rifat Özer 
A. Hasdemir 
Enver Eker 
N azrrii Ergün 
Ahmed Harndi Pula1eı· 
Ömer Lutfi Yazı cı 
Memed Tevfik Başçr 
Rüstem Baş 
Ahmed Niyazi Çakır 
Ahmed Suri 
Adem Saygan 
1smail Baykan 
Ali Riza Altaş 
Ali Aslantaş 
ihrah!m Mutlu 
Yı E>med Cengiz 
Osman 'l'uncay 
.\hmed Özkaya 

Doğum 

tarihi 

1899 
1901 
1900 
1902 

1902 
1882 
1899 

1892 
1901 
1889 
1886 
1886 

1883 
1889 
1890 
1896 
1901 
1896 
190!) 
1900 
1887 

' .. :1900 
1901 
1899 
1902 
1909 
1902 
1904 
1902 
1904 
1904 
1902 
1903 
1903 

Tahsili 

PQsta. v:e 

Yüksek P. T. M. 
Hukuk: 2 
Rüştiye 

Darülhilafeti ali-
ye 
Rüştiye :2 
Rüştiye : 2 
Rüştiye 

lnzibat 

İda di 
Rüştiye 

Rüştiye 

Askeri rüştiye 
Rüştiye 

Rüştiye 

» 
» 

» 

» 
» 

Orta 
Rüştiye 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

lık 
Rüştiye 

Orta 
Orta 
Orta 
Orta 
Rüştiye 



Bildiği 

lisanlar 

telgraf 

memurları 

Bulgarca, 
Sır b ca 

Meclise dühulü 

24 Ka. sani ı934 
.3ı T. evvel ı929 
ı5 mart ı925 

30 eylul ı929 

3ı T. evvel ı9iiı 
ı temmuz ı923 

ı temmuz 1932 

1 nisan 1914 
26 '1'. evvel ı935 
26 eylUl ı938 

ll temmuz ı921 

1 T. sani ı9ı5 

30 Ka. evvel ı932 

30 ağustos ı922 

ı2 eylUl ı922 

ı T. evvel ı922 
ll eylUl ı933 

ı4 mart ı927 

25 şubat 1925 
28 nisan ı937 

ll haziran ı928 

4 şubat ı919 

ı4 T. sani ı929 

15 şubat ı931 

ı T. sani ı927 

19 haziran ı928 

ı9 T. evvel ı937 
26 haziran ı934 

4 Ka. sani 1937 
20 ağustos ı934 

26 haziran ı934 

26 haziran ı934 

ı9 T. evvel ı937 
ı9 T. evvel ı937 
3ı Ka. evvel ı9~6 

-591-
Evli olup 

Son terfi tarilli Maaş tutarı İ ta mikdarı olmadığı 

ı temmuz ı935 ı4ı ll2 64 Evli 
ı temmuz ı934 99 8ı 48 Be kar 
ı temmuz ı934 90 74 59 Evli 
1 T. sani ı935 90 74 59 :. 

] T. sani ı934 8ı 67 48 :. 

ı temmuz ı934 8ı 67 48 » 
1 T. sani 1937 81 ·67 48 ~ 

- · - .. .... -- ~- ı 

ı eylul 193'1 ll3 92 21 Evli 
ı eylul ı937 99 81 48 » 

ı eylUl ı937 90 74 59 Dul 
ı eylUl ı937 ll3 92 21 Evli 
1 eylUl ı937 99 8ı 48 » 
1 eylUl ı937 90 74 59 » 

ı ,eylUl ı937 75 65 66 Evli 
ı .eylUl 1937 75 65 66 » 
ı .eylul 1937 75 65 66 » 

ı eylul ı937 75 65 66 » 
ı eylUl 1937 75 65 66 » 
1 eylUl 1937 75 65 66 » 
1 eylul 1937 75 65 66 Bekar 
ı eylul ı937 75 65 66 Evli 
ı eylul ı937 75 65 66 » 
ı €ylul ı937 75 65 66 » 
ı eylUl 1937 75 65 66 » 
ı eylul ı937 75 65 66 » 
ı eylUl 1937 75 65 66 » 
ı eylUl 1937 75 65 66 » 

ı eylUl ı937 75 65 66 Bekar 
1 eylul 1937 75 65 66 Evli 
1 eylul ı937 75 65 66 » 
ı eylul 1937 75 65 66 » 
ı eylul ı937 75 65 66 » 
ı eylul ı937 75 65 66 » 
ı eylul ı937 75 65 66 Be kar 
1 eylUl ı937 75 65 66 Evli 

e>e<e 

Çocuk 
adedi 

2 

2 

3 
4 
2 

4 
2 
1 
3 
3 
3 

ı 

3 
4 

2 
5 

1 
1 
5 
3 

3 

5 

4 
2 
2 

3 



3 -""Müs 

Yüksek Mecliste 106 müstahdem çalışır . .. Bun 

I>oğum 

Vazifesi lsmi Tarihi Tahsili 

Şef daktilo Beh!ce öitükel ' 1897 Üsküdar 'Kiz" sanayi inektebi ve maarif 
vekaleti daktilo kursu mezunu 

Daktil o I<'irdevs 'Altaş 1912 ''Ticaret mektebi' S : 3 
» 1V[ediha Özgenç 1917 Lise S : 6 (steno 'Şiihadetnamesi vardır) 
» Makbule' 'Baııa i'9o9 'Kız muallhn mektebi :S ; 2 (steno şaha-

detnamesi vardır). 

Kütüpane müstalızırı Yakub Bengu 1891 !lk 

Baş haderne Abbas Hilmi Dinçer 1896 Okur yazar 
» » Muavini A'bdÜJ.kadir Özbek 1891 » > 
» » > Hasan Gönen 1882 » > 

Haderne s. ı. Receb Cantekin 1879 » » 
» » » Memed Rıza Sunter '1888 » » 

Kadir Unat 
r, 

» » » 1894 » , 
» > > Memed Nuri Kubuş 1899 . » » 
» » > Tansin Bombatepe l894 > » 

» » 2. Şevket Taşkın 1889 » » 
» » » N e0ib Karabacak 1886 » » -
» > » Cemal Özdemir İ869 » > -. 
» » » SüJeYınan Suzan 1872 » » 
» » » Bekir Gb'ksoy . -l896 ' » » 
» » » Abbas Özdemir 1899 » » 
» » » Meined Ali Altay '1894 » » 
» » » !zzet 'l893 » » 
» » » Yaşar Özkanlı 904 » » 
» » » Yahya Düzyurd · i897 » » 
» » » Memed <)engel . 'i901 » » 
» » » Arif' Baş I888 .-, 
» » » Yusuf Kocaoğlu 1901 » » 
» » » Hüseyin_Avni Uneren 1876 » » 
» » » İbrruhim' Nemutlu ' J896 » , 
» » » tzzet'Karban 1904 » » 
» » » Rece~ 'özmen l887 » » 
» » » Şevki Öztürk 1914 » » 
» » » Yusuf Tekincak 1884 » }) 

» » :t İbrahim' Sadık MÖrova 1914 » » 
» » » Ahmed Yüksek 1902 » » 



tahdemler 

ların aylık ücret mikdarı ı4740 lirayı bulur. 

Evli olub Çocuk 
Meclise dühulü Son terfi tarihi Ücret tutarı !ta mikdarı olmadığı adedi 

9 şubat 1929 ı haziran ;1938 95 :-75 ·o9 Evli 2 

ı T. Sani ı928 ı haziran ı938 85 ··67 :93 Evli 
ı3 Ka. evvel ı930 ı haziran ' 1938 85 67 l"93 Bekar 
ı haziran 193ı ı haziran ' 1~38 85 '' 67 "93 :t 

ı şubat 1923 ı eylul ·t938 75 <so :-<59 Evli 2 

ı T. evvel ı927 4 T. evvel 1 ·1~35 70 •'56 42 Evli 4 
ı6 Ka. evvel ı930 4 T. evvel 1935 '· 65 ' 52 '()9 » 3 
ı nisan 1932 4 T. evvel . -İ·935 65 '>52 09 » 2 

23 nisan ı920 ı Ka. sani 1t)33 60 • 48 . 76 » 3 
28 mart 1922 1 temmuz cı933 60 ·48 ' 76 » ı 

J eylul ı923 7 nisan ' '1938 60 '· 48 76 :t 2 
ı5 T. sani 1926 7 nisan 1938 60 . 48 16 » 2 
ı haziran 1928 7 nisan 1938 60 •48 '·76 » 

3 şubat 1923 6 haziran '1929 50 ; 41 ' 09 » 5 
3 temmuz 1923 ı haziran 1928 50 4ı 09 » 4 
ı~t'eylUl . :1923 l :>haziran 'tl929 50 u ·~ a9 Bekar 

u eylUl 1923 50 41 09 Evli 
ll Ka. evvel ı923 ı · h:aziran ı928 50 4ı 09 » 5 
ı mayıs ı925 50 ·;ın ·09 » 2 
1 mayJs 1925 ı3 şubat ' lt930 50 4ı 09 » 2 
1 mart ı926 29 .eylul . ";t93ı 50 · 4ı 09 » 4 
1 eylUl ı926 2ı nisan '1930 50 · ·4ı 09 » 

ı eylUl ı927 " ı haziran ı928 50 4ı 09 » 5 
6 Ka. evvel 19·27 ı · nisan 1932 50 . '4ı •09 » 2 
ı mayıs ı929 8 şubat ~!933 50 4ı ı 09 » 

ı5 mayıs 1930 ı temmuz . :1.933 50 ·· 4ı ( 09 » 3 
ı5 mart 1930 ı haziran ·~1933 50 ·4ı - 09 » 2 
ı haziran 1930 1 eylul '1933 50 '41 09 » ,, 4 

ı5 şubat ı931 18 T. sani · '1934 50 :4ı '· ,()9 » ı 

ı nisan 1935 50 - 4ı 1 09 » ' 3 
7 temmuz 193ı 1 nisan ''1935 50 ' 4ı •09 » . 3 
ı Ka. sani 1932 4 T. evvel •'f935 50 41 09 » - 5 

27 Ka. evvel 1932 ı haziran ı936 50 4ı 09 Be kar 
ı haziran 1933 1 haziran ''1936 50 . ·4ı 09 Evli 



ô94-
Doğum 

Vazifesi İsmi Tarihi Tahsili 
-- - -· ·-- - -

» » » Ahmed Özbek 1906 » » 
» » » Y.usuf Rıza Şeker 1898 » » 
» » » Hasan Güvenç 1900 » » · 

» » » Hüseyin Dilsiz 1912 
» » » Abdül Çatlak 1905 » » 

» » 3. Şükrü 'Öztürk 1904 » »-
» » » MemedAkman 1897 » » 
» » » Davud Balkansoy 1876 
» » » Memed Erçevik 1914 » » 
» » » Ali Huılu.si Yumuk 1880 » » 

» » » Memed Mıs_ırlı 1906 » » 
» » » Nuri Kayserilioğlu 1905 » » 
» » » Ömer Gökba~ 1909 » » 
» » » M. Eşref Üstün 1906 » » 

» » 4. Etem Gölge 1905 » » 
» » » Muhiddin Karagümüş 1910 » » 
» » » Osman Keskin Balta 1905 » » 
» » » Abdülkadir Kadiroğlu 1906 » » 
» » » MemedErbil 1907 » » 
» » » Memed Özdemir 1910 » » 
» » » Satılnuş Görgü 1911 » » 
» » » İzzet Pehlivan 1906 » » 
» » » Memed Bayrak 1911 » » 
» » » Ali Ünal 1913 » » 
» » » M-emed Aslan ]914 » » 

Rahı;e mütehassısr Adolphe Deroin ]887 .Bursa Frerler ·ve l!"ransa Anje bahçi-
van tatbikat mektebi meımnu ( l•'ra rı 
sızca) 

Balıçivan Osman Akuz 1872 
» J<~tem Gürçiçek 1872 
» Memed Çağırkan 1876 
» Memed Acar 1900 

Daimi arnele Mtll'ad Bizden ]899 Okur yazar 
» » Hasan Zor 1900 
» » M em ed Akoğlu 1870 
» » Ahmed Karakaya ' 1902 
» » Ahmed Ali Koç . 1898 
» » Memed Ali Yavan 1915 
» » H alil Elrizşık 1903 .- . 

» » Hasan Aytaç 1901 
» » Rifat Sarıyağ ]903 » » , .. 

Tamirat memuru Ali Demirel 1877 » » ': . 



595-
Evli olub Çocuk 

Meclise dühulü Son terfi tarihi Ücret tutarı İta mikdarı olmadığı adedi 

ı eylül ı933 ıo eylül ı936 50 4ı 09 » 

27 şubat ı934 26 Ka. sani ı937 50 4ı 09 » 

ı nisan ı934 4 T. evvel ı935 50 4ı 09 » 4 
ı haziran ı934 4 T. evvel ı935 50 4ı 09 Be kar 

ı haziran ı934 ı4 'f. evvel ı935 50 41 09 » 

ll haziran ı934 2ı nisan ı936 45 37 26 Evli 2 
ı8 T. sanİ ı934 ı3 haziran ı936 45 37 26 » ı 

ı7 mart ı925 ı haziran ı936 45 37 26 » 2 
ı haziran ı934 ı haziran ı936 45 37 26 Be kar 

ı nisan ı935 ıo eylül . ı936 45 37 26 Evli 3 

22 T. sani ı935 ı eylül ı937 45 37 26 » 5 
ı3 mayıs ı936 2ı mart ı938 45 37 . 26 » ı 

ı haziran ı936 8 ağustos ı938 45 37 26 » 

ı5 haziran ı936 8 ağustos ı938 45 37 26 » 3 

ı temmuz ı933 40 33 42 » ı 

ıo eylül ı936 40 33 42 Bekar 

26 Ka. evvel 1936 40 33 42 Evli 2 
4 şubat ı937 40 33 42 » ı 

ı haziran ı937 40 33 42 » 

ı eylül ı937 . 40 33 42 » 

ı T. evvel ı937 40 33 42 » 

2ı mart ı938 40 33 42 » :'! 

8 ağustos ı938 40 33 42 » 

8 ağustos ı938 40 33 42 » 

8 ağustos 1938 40 33 42 Bekar 

18 ağustos ı930 250 ı88 42 Evli ı 

ı haziran ı927 ı haziran ı938 JOO 79 42 » 4 
1 T. evvel ı933 6 haziran ı938 100 79 42 Dul ı 

12 nisan ı930 60 48 76 ,Evli ı 

15 mayıs ı930 1 haziran 1936 60 48 76 » ı 

l haziran ı930 40 33 42 » 

ı haziran ı930 40 33 42 » 4 
ı haziran ı930 40 33 42 » 6 
l Ka. evvel ı93ı 40 33 42 » 

1 mayıs ı932 40 33 42 » 

6 T. sani ı933 40 33 42 » 2 
11 mart ı934 40 33 42 » 4 
9 temmuz ı934 40 33 42 42 5 

18 T. sani ı935 40 33 42 » 3 

1 mayıs 1925 ı haziran ı936 100 79 42 » ı 



f'OO- . 

Doğum 

Vaziitsi · İsmi Tarihi Tahsili 

Marangoz Asım Ernz 1886 :. » 
Elektrik çi Bayram Eraslan 1902· .Riiı,tiye : 3 · 
'l'elefoncu Surur· Özcan 1884 Rüştiye : 3'· 
Motosikletçi İlyas ,Onaldı 1906 Oku_r. yazar 

Şöför Hakkı Aktürk 1905 » » 
» Menwd ÜÇaner 1904 » »· 

Ka:loriferci Hasan: Öngör 1899 » » 
:. Hamdi A·car 1908 » ) 

» İbrahim A1·tan 1910 » » 

Doktor ZekLHak~ı Pamir· 1898 -'Fıb:biy.e Fran»ızca ve Almanca: 

Ma:t 

Ser mürettib Yaşar Akyay. 1893 Rüştiye 

» » M. Haşan Olgun:. 1899 Sanat M. 

1. S. Operatör İsmail Teber · 1902 Rüştiye 

)) . » N aei: Dizi ci 1898 Rüştiye 

» > HalUtı Süslüay~ 1913 İlk 

» > Tay.yib Gerçeıt 1914 Orta 
2. s. » Kemal Kök 1907 Rüştiye 

2. s. » Hüsnü Yurduşen 1909 İlk 
1. S. M;ür.ettib İbrahim Gökmen 1895 Orta 

» » İbrahim Sezen 1890 Orta 
2. s. » Ahmed Mumcu 1903 İlk 
2. s. » Ahmed Sev 1~00 İlk · 

Sel' makinist Hüseyin Sakarya 1903 Rti'ştiye 

»· » !M. Osman Evinsay 1091 Rüşti~e 
Mwkinist M. Nizarnettin Y:ılmaz 1910 İl'k 

» » Şükrü Bozkır 1911 İlk 
» Çıra ğı Halil- Şen 1902 İlk 
» » İbrahim Balkansoy 1921 Orta 2 

Motorcu Ali ~·ankarpusat 1905 İlk 
Başmücellid Şükrü Öner 1907 ıRüştiye 

Mücellid -. Emin Kızıldoğdu 1912 Rüştiye 

» M. Fua<f Güç 1910 İlk , » (Münhal) 
» Çıra ğı· RizaZeren 1914 İlk 
» » Cemal Aslan 1919 Orta 

Kaloriferci Mustafa Bakır 1896 İlk 
Teyzi memuru (Münhıı.l) 
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Evli olub Çocuk 

Meclise dühulü Son terfi tarihi Ücret tutarı !ta :rnikdarı olmadığı adedi 

ı ~haziran ı927 ı haıiran 1936 100 79 42 » ı 

26 Ka. ıev.vel ı933 ı haziran 1936 75 60 26 » ı 

ı Ka. evvel ı928 50» 41 09 » 2 

ı haziran ı936 14 eylul ı937 60 48 76 » 

13, Ka . .-sani ı930 H '1'. rvvel · 1934 90 71 7G , ı 

ıs . Ka~.s~ni ı936 75 60 26 B ek ar 

ı T. evvel ı930 1. haziran ı936 65 52 59 Evli 
20: nisan ı930 23 eylul 193R 65 52 59 » 

23 eylUl ı938 50 41 09 » ı 

5, temmuz ı938 300 225 07 :. ı 

b aa. 

ı nisan ı924 ı haziran ı936 ı50 117 34 Evli 3 
ı2 eylfıl ı920 ı haziran ı936 ı20 94 59 » 2 

ı ·eylfıl ı923 ı haziran .ı936 90 71 75 » 2 
8 T.. sani ı923 ı haziran ı936 90 71 75 » 3 

ı4 T. evvel ı925 ı haziran ı936 90 71 75 Evli 
ı T. evvel ı925 ı haziran ı936 90 71 75 Be kar 
4 .haziran ı923 l haziran ı936 80 64 09 Evli 2 

ı mart ı925 ı haziran 1'936 80 64 09 Bekar 
ı9 mayıs ı92ı ı haziran ı936 75 60 26 Evli 3 
ll T. evvel ı925 ı haziran ı936 75 60 59 » 3 
ı nisan ı925 ı haziran ı936 70 56 42 » 2 
ı .mart ı935 1 haziran ı936 70 56 42 » 2 

2ı · ağustos ı920 ı haziran ı937 no 87 00 » 2 
3 temmuz ı920 1 haziran ı937 100 79 42 » 4 

ll . ııisan ı924 l haziran ı937 70 . 56 41 Bekar 
ı . hazi[>an ı927 1 haziran ı937 70 56 42 Evli ı 

ı .r-haziran ı932 ı haziran ı937 40' 33 42 » 2 

1 T. evvel ı938 ı T. evvel . 1938 30 25 62 Bekar 

ı5 •mart ı935 1 T. evvel ·1938 ıoo 79 62 Evli 4 

15 :temmuz ı925 ı T. evvel 1938 90 71 75 » 1 
ı rr. sani ı925 ı T. evvel ı938 70 56 42 Be kar 

ı2 •ağustos ı929 ı 'l'. evvel ı938 60 48 76 » 

50 
ı rhaziıran ı93ı ı T. evvel ı938 40 33 42 » 

20 ır. e;vvel ı937 l T. evvel 1938 40 33 42 » 

9 T. sani ı926 ı haziran 1937 65 52 59 Evli 3 
40 
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Milli saraylar müdürlüğü 

Tevküat 
çıkdıktan 

sonra 
Aylık İta mik-

Vazife İsim ve soy adı ücret d arı 

Müdür Sezayi Selek 300 225 07 
Kontrol memuru ve ayniyat muhasibi Rasim Şumnu 140 109 75 
Başkatib ve mutemed N aci Erişkin 125 98 38 
Mimar l<""'erid Akya1çm 120 94 59 
Kati b Hamdi Ener 80 64 09 
Doktor Salahaddin Y akal 100 79 42 
Sicil ve masraf tahakkuk memuru Hüseyin Erduru 85 67 93 
Evrak mukayyidi ve dosya memuru M em ed .Yaşar 70 56 42 
Ayniyat katibi Mustafa Olcay 75 60 26 

» » Fevzi N egaşgenç 70 56 42 
Levazım memuru İsmail U ysen 50 41 09 
Malliemei tefrişiye depocusu Reşid Naza 55 44 93 
Elektrikçi ve elektrik levazımı d.epocusu Kadri Yüceyaltırık 65 52 59 
Elektrikçi refiki Receb Duygulu 60 48 76 
Muhafaza memuru M.emed Ali Akpınar 60 48 76 
Mefruşat marangozu Ali Eruz 80 64 09 
Malzemei inşaiye ambarcısı Mazhar İren 50 41 09 
Dülger Memed Ülkemen 60 48 76 

» Halid Uslu 55 44 93 
Doğramacı Mustafa Şenyener 60 48 76 
Kurşun cu İsmail Çal~ak 60 48 76 
Tenekeci Hüseyin Köksalan 60 48 76 
Su yolcu Memed ineada 30 25 62 
Garaj bademesi Memed Çelebi 35 29 60 

» )) Yusuf Karaoğlu 35 29 60 
» » Küçük Memed Yalkacı 35 29 60 

Yorgancr Ahmed Agın 60 48 76 
» İrfan Göral 60 48 76 

Bekçibaşı Receb Taşpınar 60 48 76 
» Bahattin Acar 50 41 09 
» Yusuf İzgi 50 41 09 

Bekç·i Ali Fettah Uzun 40 33 42 
» Ahmed "Hüseyin Apar 40 33 42 
» Ömer T.iutfi Kahraman 40 33 42 
» Memed •Güral 40 33 42 
» Elmas Araskay 40 33 42 
» Esad Özegan 40 33 42 
» Musa Kazanerel 40 33 42 
» iRiza Şen 40 33 42 
» Süleyman Gülbeyaz 40 33 42 
» İbrahim Akar 40 33 42 
» Mustafa Halil Baydar 40 33 42 
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Tevkifat 
çıkdıktan 

sonra 
Aylık !ta mik-

Vazife İsim ve soy adı ücret d arı 

Bekçi Rifat Tahu 40 33 42 
~ Ateş Memed Sevin 40 33 42 
~ Mustafa Etem Güney 40 33 42 
.. Seyid Ahmed Demir 40 33 42 
.. Ömer Çavuş Değirmenci 40 33 42 
» Ahmed Mustafa Turan 40 33 42 
~ Mahmud Mirzamlı 40 33 42 
~ İhsan Argm 1 40 33 42 
)) Mustafa Osman Akyel 40 33 42 
» Mustafa Çavuş Güleş 40 33 42 
:t \ 

' 
Mustafa Halil Aydın 40 33 42 

)) N e ci b Kocaaslan 40 33 42 
~ Rüstem Koca 40 33 42 
~ M. Hüseyin Özdemir 40 33 42 
» Nuh Taş 40 33 42 
~ SalaJıaddin Durul 40 33 42 
» Memed Osman Darıyel 40 33 42 

· » Sadık Durul 40 33 42 
» Memed Çubukcu 35 29 60 
.. Memed Seyid Ali Akçay 35 29 60 
» Hüsnü Açat 35 29 60 

» Besim Sayın 35 29 60 
» Ziya Daniş 35 29 60 ... Halid Halil 35 29 60 

· » Osman İbrahim Elgin 35 29 60 ... ~ Nazif Gülbeyaz 35 29 60 
» Osman Memed Gürsu 35 29 60 
>) Memed İhsan Hergül 35 29 60 
.. Rauf Tüney 35 29 60 ... Mustafa Hasan Kabadurmuş 35 29 60 
., Mustafa Ahmed Oyludağ 35 29 60 
» İsmail Yusuf Yarımdağ 35 29 60 ... Seyid Receb Doğan 35 29 60 
» Ahmed Hasan Aşkan 35 29 60 
» ·Galib Özdil 35 29 60 
» İsınail Hakkı Öncü 35 29 60 
» Hasan İbrahim Yen er 35 29 60 

... Fazıl Selim Aykutlu 35 29 60 
» Hikmet Tezel 35 29 60 
.. Mustafa Eteın Arkaıı 35 29 60 

Kapı cr Ömer Gümüş 40 33 42 
» Şevki Yürüsün 35 29 60 
» Ahmed Tezeren 35 29 60 
.. İbrahim Abbas Karakuş 35 29 60 

• 
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Tevkifat 
çıkdıktan 

• !.: sonra 
<, 

!ta mik-- Aylık 

Vazife İsim ve soy adı ücret d arı 

Cilacı Andon Brom 40 33 42 
Kayıkhane bekçisi Metlıed~Ali Kestane 35 29 60 
Saatçi Tevfik Şener 35 29 60 
Sofracıbaşı Remzi Erden 75 60 26 
SO<fracı Kadri Aytaç 50 41 09 

:. Fethi Ergüler 50 41 09 
~ Haydar Yüce 50 41 09 

Rençber Kadri Kırkköprü '· 35 29 60 
Boyacı Kemal Uysal 45 37 26 
Kumaş dokıull.'I.ECISI :il Aziz Ça:Kır ·. 50 . 41 09 

~ ~ . Alaettin Canlı 50 41 09 
» ~ Ahmed Okyay .. : • 60 ,,. 48 ' 76 

Dokumahane ambar ':V.a hesab memuru Ahmed Turhan 50 q 41 09 
İnşaat sürveyyanı Tarik Turkan ·· · 80 ' 64 09 
Muhafaza memurn ., Zeki, Çelik 60 48 76 
Ayniyat memuru-r İhsan Şemsi Berzin 50 41 09 
!Bekçi Kemal · Yusuf. ,Karooğlu ı 35 29 ~ 60 

:. Ziya Sert-• 35 29 60 
» Re c eb · D erel i · 35 . 29 60 
» Şakir Özer 35 29 60 

Kaloriferci Fehm i İshak Bulal 40 33 42 
Elektrikçi Kemal Alkaya 50 41 09 



· L - Matbaanın mesai hulasas1 

1- XI- 1937 

I.- TER1'1B DAlRESt : 

1 - Zaıbıt ccridcsi - İnikad 1 : 83 

2 - Zabıt cil d fihristlcı·i - Cil d 20 - 26 . ll] 

3 - .KJanunlar mecmuası - Cild 18 
4 - Ruznameler 

5 - Srubık zabıt ve gelen evrak 
6 - Ruzname matbuaları (Numaralı layihalar) 

Sıra ı : 336 [2] 

7 - Ruzname matbuaları (Numaralı layihalar-
dan ikinci defa basılanlar) ek layihalar : 
No. 8, 23, 42, 65, 81, ıo3, ıo8, 112, 129, 208, 
224, 243, 258, 274 [3]. 

[ 1] Zabı.t cild [ih1·istle·ri. 
Cild N o. Sayıfa adedi 

20 12 
!J1 16 
22 20 
23 14 
24 16 

25 20 
26 36 

134 

r2J II esrıbı kat ği mporl.annı muhtevi olanla?·
dmı 100 ı•e iiçe1· rıylık mpo'rl.arı ihtiııa edenleı·den 
de 150 tmıe aynca Divanı muJı<fsebat için basıl
maktadı?·. 

31- X- 1938 .. 

Sayıfa Baskı Baskı 

adedi adedi yekU.nu 
-- --
ı 540 800 Meclis ı 232 000 

ı 000 Baş. V. ı 541 000 
ı34 800 IMecltis 107 200 

ı 000 Baş. V. 134 000 
ı 442 ı 300 ı 874 600 

88 550 45 650 
83 800 66 400 

3 534 ı 275 Meclis 4 505 850 
ı 025 Baş. V. 3 622350 

72 ı5oo Meclris ıo8 000 

[3] Ikinci defa basılan nuntaralı ek layihalar 
- Ek layiha N o. Sq;yıfa adedi 

8 2 
23 2 
42 2 
65 2 
81 2 

103 2 
108 2 
112 4 
129 2 
208 2 
224 2 
243 2 
258 2 
278 46 

72 



-603 

8 - Encümenler için ılıasılan layih81lar (Numa-

Sayıfa 

adedi 

ramz [ı] 822 
9 - Teşkilatı esasiye ve dahili nizarnname 150 

ıo - Encümenlerin mesaisi hakkında Umumi 
katiblik raporları ı : 3 138 

ll - Haftalık karar cetveli 28 : 43 468 
ı2 - Encümenler ruznamesi 850 
ı3 - Devre V. İçtima 2. yıllığr ( 1 -XI- ı936: 

3ı --XI - ı937). 558 
14 - D. V. - İ : 3 Umumi fihrist ll8 
15 - İsim defteri 
ı6 - Muhtelif işler : (İhtisM cetvelİ, albüm, en

cümen karar kağıdlarr, devam cetvelİ, lis-
teler, büyük ve küçük trukrirılikler, defter-
ler, bordro ve emsali muhasebe işleri, Grup 
işleri, ·Bü.tçe encümeni işleri vs.) 
Bu daire, ll 4ll sayıfa iş tertiıb etmiştir. 

Il. - TABI DAlRESI : 

18 

ı 4ı9 

Baskı Baskı 

adedi yekUnu 

150 Vasati ı23 300 
500 75 000 

500 69 000 
400 ı87 200 
450 382 500 

500 279 000 
500 59 000 
500 9000 

500 Vasati 709 fiOO 

. Beher forma, ı6 sayıfa hesabile 713 tam forma ve 3 sayrfa1rk (Ve 8 sayrfa hesabile de ı 426 
forma ve 4 sayıfalık) iş almış, ve baskı adedine göre 15 121 550 baskı işi yapmrıjltrr. Muhtelif iş 

olarak ayrıca 
Baskı adedi Cild 

25 000 500 Duhuliye varakaları 
50 000 1 000 Ziyaretçi varakaları 
70 000 400 Rey karneleri 
ı70 20Q Zabıt müsveddelikleri 
25 000 Tezıkere ve müsveddelik ılıaşlıkları (Kalemlerc) 
Kağıdları kalem ve encümenlerden veri<lmek suretile basılan : 

Baskı adedi 

209 985 
ı3o 200 
28 500 

Zarf, tezkcrelik, maklbuz, mazbatalık vs. 
Çift ve tek ıiilektuibluk kağıd (azaya mahsus) 
Mektubluk zarf ( » » ) 

[ı] Encümenler için basılan numar~ız layihalar· : 
Sayı fa Sayı fa Sayı fa 

6 28 10 
22 2 24 
12 8 74 
52 18 10 
8 12 16 

34 52 26 
.fO() 4 

822 Yekün 



- -604 --
, III. - ClLD DAlRESt : 

A - Forma katlama ve toplama ve tel dikiş işleri : 
ll 411 (ı 426 formalık) 

B - Telli ve telsiz kapak işleri : 
1 300 Cild ı8. Kanunlar mecmuası 

500 Teşkilatı esasiye 
450 Encümenler ruznamesi 
500 Yıllık • 
500 D : V - 1 : '3. Umumi fihrist 
500 İsim defteri 

• 

4 200 Muhtelif işler (İhtisas cetveli, U. 1<3. raporu, haftalrk karar, oordro ... vs.) 
C· - Blok işleri : 

ı 078 Çekler, müsveddelik:, maJkbuzlar .. vs. 
400 Cild (ıOO yapraklı) Küçük ye büyük takrirlik 
500 » ( 50 » ) Duhuliye varakaları 

ı 000 » ( 50 » ) Ziyaretçi varakalarr 
407 » (ı75 » ) Rey karneleri 

Ç - Cild işleri :· 
387 Kitab cild işleri (ıMeşinli, bezli) 
500 Albüm 
4 70 Ta;kvim. 

32 Def.ter işleri (Bezli ) 
13 Do~ya kutusu 

735 Dosya kartonu (Kanunlar kalemine) 
23 Hüviyet val'akasr 

.. ,.,. _____ >·~·----··· 


