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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 
Sayıfa 

İntihaplar 
1 — Barut inhisarındaki suiistimale 

dair dosyanın tetkiki içiiı beş kişilik bir 
encümen intihabı 147,154 

İstifalar 
1 — Vasıf Beyin, İzmir mebusluğun

dan istifası 2 
Mezuniyet 

1 — Azayı kiramdan bazı zevata 

Sayıfa 
160 mezuniyet verilmesi 

Teşriî masuniyet 
1 — Çorum mebusu Dr. Mustafa 

Beyin teşrii masuniyeti i 09 
2 — Giresun mebusu İhsan Paşanın 

teşrii masuniyeti 41 7 
3 — Trabzon mebusu Hasan Beyin 

teşriî masuniyeti 94,108,109,147,154,338, 
371 

İNTİHAPLAR 
1 — Münhal bulunan Divanı muha

sebat azalığı için intihap 370,403,405 
2 — Münhal bulunan Şurayi devlet 

azahkları için intihap 290,301,311,312 

KANUNLAR 
No. 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005. 

Sayıfa 
— 1932 senesinden itibaren Tıp 
fakültesinden neşet edecek tabiple
rin mecburî hizmetlerinin lağvi ve 
leylî Tıp talebe yurduna alınan Tıp 
talebesinin tâbi olacakları mecbu
riyetler hakkında kanım 63 
— 30 temmuz J931 tarih ve 
1881 numaralı matbuat kanununun 
28 inci maddesinin adiline dair 
kanun 64 
— Türkiye Cümhuriyetile Amerika 
Müttehit Devletleri arasında mün-
akit ikamet mukavelenamesinin tas-
dikına dair kanun 62,64,74,82 
— Türkiye Cümhuriyetile Irak Hü
kümeti arasında münakit ikamet 
mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
kanun 62,65,74,85 
— İcra ve iflâs kanunu 3,36,68,90. 

94,99 
— Maarif vekâleti tarafından idare 

No. Sayıfa 
edilecek mektep pansiyonları hak
kındaki 1938 numaralı kanunun 
bazı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bazı hükümler ilâvesine 
dair kanun 94,108,1 17 

2006 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanu
na merbut cetvelde bazı tadilât 
yapılmasına dair kanuu 94,124 

2007 — Türkiyede Türk vatandaşlarına 
tahsis edilen sanat ve hizmetler 
hakkında kanun 36,64,125 

2008 — Seyrisefain idaresi altında bulu
nan Reşit Paşa ve Marmara vapur
larının Millî Müdafaa vekâletine 
devri hakkında kanun 90,99,152 

2009 — Estern telgraf kumpanyasile mün-
akit mvkavelenin feshi ile imperial 
and International Communications 
Limited şirketi ile bir mukavele 
akti hakkında kanun 90,95,152,154,155 
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No. Sayıfa 

2010 — Tapu harçları kanununa mü-
zeyyel kanun 94-127,162 

2011 — Türkiye İran hudut hattının 
tayini hakkında Tahranda 23 kânu
nusani 1932 tarihinde imzalanan 
itilâfnanıenin tasdikına dair kanun 108, 

138.152,163,167,168 
2012 — Türkiye İran Hükümeti arasında 

aktedilen « uzlaşma, adlî tesviye ve 
hakem muahedesi » nin tasdiki 
hakkında 90,99,161,162,171 

2013 — Askerî fabrikalar Umum Müdür
lüğüne mütedavil sermaye verilme
sine dair kanun. 94,125,162,167,168, 

178 
2014 -—Türkiye Cümhuriyetile İsveç 

Hükümeti arasında aktedilen « uz
laşma, adlî tesviye ve hakem » mu
ahedesinin tasdiki hakkında kanun 90, 

126,161,162,168,176,180,198,204 
2015 — Tapu sicil müdürlüğü ve tapu 

sicil muhafızlığı teşkilâtına dair 
kanun 94,133,139,302 

2016 — 1455 numaralı kanunun bazı 
maddelerile bu kanunun ikinci mad
desini tadil eden 1637 numaralı 
kanunun birinci maddesini muaddil 
kanun 132,153,166,303 

2017 — Gümrük muhafaza ve mıntaka 
memurları hakkında inzibati ahkâmı 
muhtevi 1321 numaralı kanunun 
8 ve 9 uncu maddelerinin tadiline 
ve bir madde ilâvesine da<r kanun 146, 

167,303 
2018 — 863 numaralı ordu'zabitan hey

etine mahsus kanuna bir madde 
tezyiline ve ayni kanunun 1494 
numaralı kanun ile tadil edilmiş 
olan birinci maddesine bir hüküm 
ilâvesine dair kanun 132,153,160,304 

2019 — Temyiz mahkemesi teşkilâtının 
tevsii dolayısile Devlet memurları 
maaşlarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 1452 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun 146,232,301,305 

2020 — Temyiz mahkemesi teşkilâtına 
dair İ l nisan 1928 tarih ve 1221 
numaralı kanunun bazı maddelerinin 
tadili hakkında kanun 146,232,301,305 

No. Sayıfa 
2021 — Riyaseti Cumhur orkestrasının 

Maarif vekâletine raptı hakkında 
kanun 208,306 

2022 — Seferde bulundukları esnada 
bahriye zabitlerine taamiye verilmesi 
hakkındaki 22 nisan 1341 tarih 
ve 659 numaralı kanuna müzeyyel 
kanun 208,307 

2023 — Ceza kanununun mevkii meriyete 
vazına müteallik 26 nisan 1926 
tarih ve 825 numaralı kanunun 
4 üncü maddesine bir fıkra ilâve
sine dair kanun 36,266,301,307 

2024 — 3 nıart 1926 tarih ve 766 nu
maralı hâkimler kanununun bazı 
maddelerine ilâveler konmasına ve 
tadiller yapılmasına dair kanun 36,266, 

301,308 
2025 — Menafii umumiyeye müteallik 

imtiyazat hakkındaki i o haziran 
1326 tarihli kanuna bazı maddeler 
tezyiline ve bu kanunun bazı mad
delerinin ilgasına dair kanun 299,310 

2026 — 7 haziran 1336 tarih ve 7 nu
maralı kanuna müzeyye' kanun 299,311 

2027 — Ati senelere sari taahhüdat icra
sına dair olan kanunlarla verilmiş 
bulunan salâhiyetlerden şimdiye 
kadar istimal olunmamış bulunan
ların refine dair kanun 180,301,304, 

312,329 
2028 — Türkiye Cümhuriyetile içtimaî 

Şûralar Cumhuriyetleri ittihadı ara
sında 17 kânunuevvel 1925 tari
hinde Pariste imzalanan dostluk ve 
bitaraflık muahedesi ile buna mü
zeyyel üç protokolün ve Ankarada 
imza olunan 17 kânunuevvel 1929 
tarihli temdit protokolü ile 7 mart 
1931 tarihli bahrî protokolün tem
didi zımnında Ankarada 30 teşrini
evvel 1931 tarihinde imzalanan 
protokolün tasdiki hakkında kanun 146, 

167,304,307,312,331 
2029 — 12 haziran 1930 tarih ve 1718 

numaralı dahilî istihlâk vergisi 
kanununa müzeyyel kanun 309,310,311, 

312,334 
2030 — Muayyen tarifeli vesait ile seya-
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hat eden yolculardan alınacak nak
liyat resmi-hakkında 10nisanl340 
tarih ve 742 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun 30Q 

2031 — 1932 senesi muvazenei umu
miye kanunu 146,147,160,180,208, 

232,266,312,339,358,366,416,488, 
500,516,517 

2032 — 10 haziran 1929 tarih ve 1525 
numaralı kanunun 4 üncü madde
sine müzeyyel kanun 232,338,373 

2033 — 21 mart 1931 tarih ve 1773 
numaralı kanuna müzeyyel kanun 338, 

674 
2034 — Askerî ceza kanununun bazı mad

delerini tadil eden kanun 338,373,381 
2035 — Askerî muhakeme usulü kanu

nunun bazı maddelerinde tadilât 
icrasına dair kanun 338,373,382 

2036 — Ziraat bankası hakkındaki 19 
mart 1340 tarihli ve 444 numaralı 
kanuna müzeyyel 8 haziran 1930 
tarih ve 1697 m maralı kanunun 
2 nci ve üçüncü maddelerinin ta
diline ve 21 mayıs 192S tarih ve 
1301 numaralı" kanunun 5 inci 
maddesinin son fıkrasının ilgasına 
dair kanun 338,379,383 

2037 — Evkaf Umum Müdürlüğünce 
bazı inşaat için taahhüdat akli me
zuniyetine dair kanun 146,232,372, 

384,385 
2038 — Şehit Ali Kabuli Beyin kerimesi 

Bahire Hanıma hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında 
kanun 338,372,384,387 

2039 — Türkiye Cümhuriyetile Irak 
, Hükümeti arasmdaa münakit iadei 

mücrimin muahedenamesinin tasdi
ki hakkında kanun 338.380,3S4,390 

2040 — Türkiye Cümhuriyetile Norveç 
Hükümeti arasında münakit ikamet, 
ticaret ve seyrisfain muahedename
sinin tasdikına mütedair kanun 338, 

381,384 398 
2041 — Devlet memurları maaşatımn 

tevhit ve teadülüne dair 1452 nu
maralı kanunun 5 inci maddesinin 

No. Sayıfa 
. son fıkrasının tadiline dair kanun 146; 

402,403 
2042 — Hakâri vilâyetine tâbi Şemdi-

nan kazasının lağvile Muş vilâyetine 
tâbi olmak üzere Solhan ııamile 
bir İcaza teşkiline dair kanun 146,402» 

403 
2043 — Son yemen valisi Mahmut. Ne

dim Beyle Gergüklü Rasıh ve Esat 
Emin Beylere gayrimenkul emval 
verilmesine dair kanun 146,402,403, 

404 
2044 — Ankarada 29 ağustos 1931 ta

rihinde imzalanan Türkiye Lehistan 
ikamet mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında kanun 300,338,384,395, 

402,405,406 
2045 — Türkiye Cümhuriyetile İngiltere 

Hükümeti arasında münakit muza
hereti adliye mukavelenamesinin 
tasdiki halikında kanun 338,380,384, 

393,402,405,408 
2046 — Van gölü işletme idaresi 1932 

senesi bütçe kanunu 402,403,404,405, 
411 

2047 — Hava sınıfı mensuplarına veri
lecek zamaim ve tazminat hakkında 
kanun 402,417 

2048 — 1927 malî senesi nihayetine 
kadar millî Hükümet bütçelerine 
taallûk eden borçlar hakkındaki 
1513 numaralı kanuna müzeyyel 
kanun 416,423 
— Polis teşkilâtı kanunu 416,423 
— Dahiliye Vekâleti merkez teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki kanu
nun bazı maddelerinin tadili hak
kında kanun 422,429 
— Türkiye Cümhuriyetile Çekos
lovakya Cumhuriyeti arasında me
denî ve ticarî hususatı kazaiyeye 
mütedair karşılıklı münasebet hak
kında aktolunan mukavelenamenin 
tasdikına dair kanun 416,430,433,434 

2052 — Türkiy Cümhuriyetile Danimarka 
Devleti arasında aktedilen (uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem ) muahede
sinin tasdiki hakkında kanun 416,430, 

433,437 

2049 
2050 

2051 
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2053 — Askerlik mükellefiyeti kanunu- • 
nun bazı maddelerini tadil eden 
kanun 422,442 

205 4 — Çay, şeker ve kahve ithalinin 
bir elden idaresi hakkında kanun 146, 

422,443 
2055 — Türkiye Cümhuriyetile Çekos

lovakya Hükümeti arasında aktedi-
len iadei mücrimin ve ceza işle
rinde adlî muzaheret muahedena-
mesinin tasdiki hakkında kanun 422,455 

2056 — Hükümetçe Ziraat bankasına 
mubayaa ettirilecek buğday hakkında 
kanun 402,442,460 

2057 — İşgale uğrıyan bazı mahallerde 
vukubulmuş olan tasarruf muame
leleri hakkında olunacak muameleye 
dair kanun 208,442,465 

2058 — Devlet sanayi ofisi teşkili hak
kında kanun 442,465, 

205Q — Menkul kıymetler ve kambiyo 
hakkındaki kat.una müzeyyel kanun 416, 

442,474 
2060 — - Talebe olmıyanların mekteplere 

mahsus kasket taşımalarının menine 
dair kanun 266,442,472,474 

2061 — Türkiye afyon yetiştiriciler sa
tış birliği hakkında kanun 442,47 5 

2062 —Türkiye cumhuriyeti ınırkez ban
kası kanununun bazı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bazı hüküm 
ler ilâvesine dair kanun 442,484 ı 

No. 
2063 

2064 

206 5 

2066 

2067 

2068 

2069 

2070 

— Ankara Yüksek ziraat ve Baytar 
mekteple) ile enstitülerin' inşaat ve 
tesisatı için istikraz aktine dair 
kanun 416,488,489,490,494 
— Türkiye sanayi kredi bankası 
teşkili hakkında kanun 494 
— 1670numaralı kanunla tasdik 
edilen Türk - Fraı sız ticaret mua
hedesine bağlı (A) cetvelinde yazılı 
arpanın bu cetvelden çıkarılması 
içiır Hükümete salâhiyet verilmesi 
hakkında kanun 460,500 
— Kabulü muvakkat usulile ithal 
edilen kutulıık kerestelerin ihraç 
müddetinin bir sene temdidi hak
kında kanun 500 
— 1932 malî senesi muvazenei 
umumiye kanununa merbut ( M ) 
cetveline bir kayit ilâvesine dair 
kanun 488,500,516 
— Türkiye iskele ve limanlan ara
sında posta seferleri hizmetinin 
Devlet idaresine alınmasına dair 
kanun 500 
— 26 mayıs 1927 tarih ve 1050 
numaralı muhasebei umumiye ka
nununun 83 üncü maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun 522 
— ( Türk gemi kurtarma anonim 
şirketi) teşkili hakkında kanun 500, 

536 

Sayıfa 

,495 

,501 

,516 

,516 

,517 

,523 

,536 

534, 
'545 

KARARLAR 
710 —• Ispartanın Senirkent nahiyesinin 

İleköp köyünden Hasanoğlu Baki
nin ölüm cezasına çarpılması hak
kında 90,95 

711 — Artinoğlu Paronak ve Ohanis 
oğlu kuyucu Kimisin ölüm cezasına 
Çarpılmaları hakkında 90,95 

712 — Büyük Millet Meclisinin kânu
nuevvel, şubat 1932ayları hesabatı 
hakkında 94,124 

713 — Çiftçiyi koruyacak bir kanun lâ
yihası tevdiine dair 62,91,108,138 

714 — Sabık Gümüşane valisi Hüsnü, 
Gütahya valisi Nıısrat ve Şurayi 
Devlet Başmuavinlerinden Ferit 

Beylerin Şurayi Devlet azahğına 
intihap edildiklerine dair 299, 

31 1 
715 — Erzinin Karamustafalı mahalle

sinden Arıkoğullarından Ömeroğlu 
Okkasın ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 180,339 

716 — Gümrük kanununun muaddel 
43 üncü maddesi hakkında 339 

717 — Gümrük kanununun muaddel 
43 üncü maddesi hakkında 339 

718 — Büyük Millet Meclisinin mart, 
nisan 1932 ayları hesabatı hakkında 

719 ~ Büyük Millet Meclisi ve müşte-

301. 
,312 

,372 

,372 

'372 

370, 
40 3 



- 5 -
No. Sayıfa 

milâtındaki eşya hakkında 370,403 
720 —• Fahri Beyin Divanı muhasebat 

azalığına intihap edildiğine dair 370, 
403,405 

721 — Mübadil ve muhacirlerle harik-
zedelere meccanen temlik edilen • 
gayrimenkullerin veraset ve intikaj 
vergisi hakkında 422,430 

722 — Müfettişlere içtihat hatası dolayı-
sile verilmiş olan muvakkat tazmi
nata dair 422,431 

723 — Askerlik çağına girdikten veya 

No. Sayıfa 
tekaüt edildikten sonra yaptırılacak 
yaş tashihleri hakkında 460,489 

724 — Memurin kanununun 70 inci 
maddesine dair 488,489 

725 — Susığırlıklı İbrahimoğulu Muşta-. 
fa ile Hasanoğlu Kara Ahmedin 
ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 416, 

494,500 
726 — Türkiyenin Milletler Cemiyetine 

iltihakının tasvip edildiği hakkında 536 
727 — Büyük Millet Meclisinin faaliye

tini tatil etmesi hakkında 544 

LÂYİHALAR 
1 — 1932 senesi bütçesi hakkında 

yeniden tanzim kılınan 1/317 numaralı 
kanun lâyihası 146,147,160,180,208,232, 
266,312,339,353,366,416,488,500,516,517 
B. M. M. bütçesi 222 
Riyaseti Cumhur bütçesi 223 
Divanı muhasebat bütçesi 223 
Başvekâlet bütçesi 224 
Şûrayi devlet bütçesi 224 
İstatistik umum müdürlüğü bütçesi 229 
Diyanet işleri reisliği » 229 
Maliye vekâleti J> 232,351 
Düyunu umumiye » 240 
Tapu ve Kadastro U. M. » 241 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti » 242 
Dahiliye vekâleti » 244 
Emniyet işleri U. M. » 255 
Jandarma U. Kumandanlığı » 256 
Posta telgraf ve telefon U. M. » 257 
Sıhhat ve içtimaî Muavenet V. » 258 
Adliye vekâleti » 260 
Hariciye vekâleti » 266,351 
Nafıa vekâleti * 269 
İktisat vekâleti » 273 
Ziraat vekâlet » 283 
Maarif vekâleti » 312 
Millî Müdafaa vekâleti » 339 

» » x> Kara kısmı » 346 
D i ) J> H a v a D i» 347 
y> » » D e n i z » x> 348 

Askerî Fabrikalar U. M. » 349 
Harita umum müdürlüğü » 350 
Varidat ~ » 351 

2 — 1 haziran 1929 tarih ve 1471 
numaralı kanuna müzeyyel 460 

3 — Ceza kanununun mevkii mer
iyete vazına müteallik kanunun 4 üncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 36, 

266,301,307 
4 — Ceza muhakemeleri usulü kanu

nunun bazı maddelerinin tadili hakkında 36 
5 — Çay, şeker ve kahve ithalâtının 

bir elden idaresi hakkında 146,422,443 
6 — Dahiliye vekâletinin vilâyet teş

kilâtı ve vazifeteri hakkında 146 
7 — Devlet memurları maaşatımn 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
merbut cetvelde bazı tadilât yapılmasına 
dair 146 

8 — Devlet memurları maaşatımn 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
5 inci maddesinin son fıkrasının tadiline 
dair 146,402,403 

9 — 4 teşrinievvel 1926 tarihinden 
evvel mevcut olan vakıflar hakkında tat
bikat kanunu lâyihası 146 

10 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1926 senesi bütçe kanununun 4 üncü 
ve 5 inci maddelerinin tadiline dair 146 

11 — Evkaf umum müdürlüğünce 
abidattan olan bazı asarın tamiri için 
40 000 liralık tahsisat verilmesine dair 146 

12 — Evkaf umum müdürlüğünce ba
zı inşaat için 200 000 liraya kadar taahhü-
dat icrasına dair 146,232,372,384,385 

13 — Gümrük tarifesi kanununa mer-
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but tarifede gösterilen gümrük resimle
rinin tadili hakkında 208 

14 — Haczedilen ziraî gayrimenkul-
lerin paraya çevrilmesi hakkında 488,489,522, 

536 
15 — Hakâri vilâyetine tâbi Şemdi-

ı»an kazasının lâğvile nahiye haline 
kalbine ve Muş vilâyetine tâbi Solhan 
namile bir kaza teşkiline dair 146,402,403 

16 — Hâkimler kanununa bazı mad
deler ilâvesi ve mezkûr kanunun 31 inci 
maddesinin tadili hakkında 36,266,301,308 

17 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi 
hakkında 299 

18 — Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun bazı maddelerinin tadili hak
kında 36 

19 — Hükümetçe Ziraat bankasına 
mubayaa ettirilecek buğday hakkında 402, 

442,460 
20 — Hususî hastaneler hakkında 1 46 
21 — Hususî idareler bütçesinden 

maaş alan muallim ve memurların teka
ütlükleri hakkında 416 

22 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as
keri memurları kanununun 3 üncü mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası ile 
alâkadar diğer kanunlarda yapılacak ilâve 
ve tadiller hakkında iki kıta kanun lâyihası 208, 

381 
23 — İktisadî buhran vergisi kanu

nuna müzeyyel kanun lâyihası 402 
24 — İstanbul darülfünunu 1930 

senesi hesabı katisi hakkında 147 
25 — İşgale uğrayan bazı mahallerde 

vukubulmuş olan tasarruf muameleleri 
hakkında yapılacak muameleye dair 208,442, 

465 
26 — Maarif teşkilâtına dair kanunun 

11 inci maddesi hükmünü 2 sene tecil 
eden 1707 numaralı kanunun 2 sene 
temdidi hakkında 146 

27 — Menkul kıymetler ve kambiyo 
borsaları kanununa müzeyyel kanun 
lâyihası 416,442,474 

28 — Nahiye müdürlerinin hayvan 
yem bedellerinin ilgası hakkında 146 

29 — Seyrisefain idaresi memurları 
mn tekaütlükleri hakkında 338 

Sayıfa 
30 — Son Yemen valisi Mahmut 

Nedim Beyle Gergüklü Rasıh ve Esat 
Emin Beylere gayrimenkul mal verilmesi 
hakkında 146,402,403,404 

31 — Şûrayı devlet kamımı lâyihası 146 
32 — Talebe olmıyanların mektep 

kasketi giymemeleri hakkında 266,442,474 
33 — Temyiz mahkemesi teşkilâtının 

tevsii ve Devlet memurları maaşatımn 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunlara 
müzeyyel kanun lâyihası 146,232,301,305 

34 — Türkiye -Fransa ticaret muahe
desine merbut (A) cetvelinin tadili hak
kında 460,500,516 

35 — Yeniden tam teşkküllü 50 na
hiye teşkili hakkındaki kanunun tatbikinin 
2 sene tehirine dair 146 

36 — Yüksek Ziraat ve baytar mek
tepleri hakkında 416,488,489,490'494,495 

1 —Askeri ceza kanununa müzeyyel 338, 
373,381 

2 — Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğü 1932 senesi bütçesine 50 000 
liralık tahsisat konulmasına dair 94,126, 

162,167,168,178 
3 — Askerî memurlar hakkındaki ka

nunun bazı maddelerinin tadiline dair 132, 
153,166,303 

4 — Askerî muhakeme usulü ve 
askerî ceza kanunlarının bazı maddele
rinin tashih ve tadiline dair 338,373 

5 — Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 86 ve 89 uncu maddelerinin tadili 
hakkında 422,442 

6 — 1926 senesi hesabı katisi hak
kında 180,417,422,500,517 

7 — Dahiliye vekâleti merkez teş
kilâtı ve vazifeleri hakkındaki kanunun 
5 inci ve 13 üncü maddelerinin tadiline 
dair 422,429 

8 — Devlet memurları maaşatımn 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mü
zeyyel 94,124 

9 — Devlet memurları maaşatımn 
tevhit ve teadülüne dair kanuna bir mad
de tezyili hakkında 94,124 

10 — Estren telgraf kumpanyasile 
münakit mukavelenin feshi ile ( İmperial 
and international Communications limited ) 
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şirketi ile bir mukavele akti hakkında 90,95, 
152,154,155 

11 — Oümrük umumî ithalât tarife
sinin bazı maddelerinin tadili hakkında 36 

12 — Hava sınıfı mensubinine ve
rilecek zamaim ve tazminaf hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 402, 

417 
13 — Hazineden taksitle mal satın 

almış olanların taksit bedellerinin tecili 
hakkındaki kanuna müzeyyel 338,374 

14 — İcra ve iftâs kanununun tadi
line dair 3,36,68,90,94,99 

15 — İstanbul Darülfünununun 1928 
senesi hesabı katisi hakkında 402,422,500 

16 — Kanunu mahsuslarına tevfikan 
kurulmuş olanlardan maada Devlet serma-
yesile tesis edilmiş ve edilecek fabrikaların 
ve Devlet iştiraklerinin ve kurulması 
müsaadeye tâbi veya mukaveleye bağlı 
olan fabrikaların sureti idaresi ve Devlet 
sanayi ofisi teşkili hakkında 442,465 

17 — Kendi hesabına tshsil yaparak 
Tip fakültesinden neşet edecek doktorla
rın mecburî hizmetlerinin lağvi hakkında 63 

18 — konya ovası sulama idaresinin 
Maliye vekâletinin kefafetile aktedeceği 
istikraz hakkında 299,311 

19 — Menafii umumiyeye müteallik 
imtiyazat hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin ilgasına dair 299,310 

20 — Nakliyat vergisi hakkında 309,310, 
311,312,334 

2 1 — 1 1 nisan 1336 tarihinden iti
baren İstanbul hükümetince aktedilen 
bilcümle mukavelât, uhudat ve sairenin 
keenlemyekün addi hakkındaki kanuna 
bir madde tezyiline dair 299,311 

22 — Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun l inci ve 16 ncı madde
lerine birer fıkra ilâvesine dair 132,153, 

160,304 
23 — Pansiyon kanununun 6 ncı 

maddesine bir fıkra tezyili hakkında 94,108,117 I 
24 — Polis teşkilâtı hakkında 416,423 
25 — Reşitpaşa ve Marmara vapur

larının Millî Müdafaa vekâletine devri I 
hakkında 90,99,152 

26 — Riyaseti Cumhur orkestrası | 

Sayıfa 
hakkında 208,306 

27 — Rüsumat muhafaza ve mıntaka 
memurları hakkında inzibatî ahkâmı muh
tevi kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri
nin tadiline ve mezkûr kanuna bir madde 
ilâvesine dir 146,167,303 

28 — Seferde bulundukları esnada 
bahriye zabitanına taamiye verilmesi hak
kındaki kanuna müzeyyel 208,307 

29 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1929 senesi hesabı katisi hakkında 402,422, 

500 
30 — Tapu harçları kanununa mü

zeyyel 94,127,162 * 
31 — Tapu sicilli muhafaza teşkilâ

tına dair 94,133,139,302 
32 — Türk gemi kurtarma anonim 

şirketi teşkili hakkında 500,534,536,545 
33 — Türkiye af iyon yetiştiriciler 

satış kooperatifi hakkında 442,475 
34 — Türkiye Cümhuriyetile Amerika 

müttehit Devletleri arasında aktedilen 
ikamet mukavelenamesinin tasdiki hak
kında 62,64,74,82 

35 — Türkiye Cümhuriyetile Çekos
lovakya Hükümeti arasında aktedilen 
iadei mücrimin ve ceza işlerinde adlî 
muzaheret muahedenamesinin tasdiki 
hakkında 422,455 

36 — Türkiye Cümhuriyetile Çekos
lovakya Hükümeti arasında medenî ve 
ticarî hususatı kazaiyeye dair karşılıklı 
münasebat hakkında aktedilen mukavele
namenin tasdiki hakkında 416,430,433,434 

37 — Türkiye Cümhuriyetile Dani
marka Devleti arasında aktedilen uzlaşma 
adlî tesviye ve hakem muahedesinin tas
diki hakkında 416,430,433,437 

38 — Türkiye Cümhuriyetile İçtimaî 
Şûralar Cümhnriyeti ittihadı arasında 
aktolunan protokolün tasdiki hakkında 146, 

167,304,307,312,331 
39 — Türkiye Cümhuriyetile İngiltere 

Hükümeti arasında münakit muzahereti 
adliye mukavelenamesinin tasdiki hak
kında 338,380,384,393,402,405,408 

40 — Türkiye Cümhuriyetile .İran 
Hükümeti arasında aktedilen hudut hattı
nın tayini hakkındaki itilâfnamenin tasdi-
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kına dair 108,138,152,163,167,168 
41 — Türkiye Cümhuriyetile İran 

Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, adlî 
tesviye ve hakem muahedesinin tasdiki 
hakkında 90,99,126,161,162,171 

42 — Türkiye Cümhuriyetile İsveç 
Kırallığı arasında aktedilen uzlaşma, adlî 
tesviye ve hakem muahedesinin tasdiki 
hakkında 99,99,126,161,162,168,176,180, 

193,204 
43 — Türkiye Cümhuriyetile Irak 

Hükümeti arasında münakit iadei mücri
min muahedenamesinin tasdiki hakkında 338, 

380,384,390 
44 — Türkiye Cümhuriyetile Irak 

Hükümeti arasında münakit ikamet muka
velenamesinin tasdiki hakkında 62,65,74,85 

45 — Türkiye Cümhuriyetile Lehistan 
Hükümeti arasında münakit ikamet mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında 338,380, 

384,395,402,405,406 
46 — Türkiye Cümhuriyetile Norveç 

Sayıfa 
Hükümeti arasında münakit ikamet, tica
ret ve seyrisefain muahedenamesinin 
tasdiki hakkında 338,381,384,398 

47 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
bankası kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında 442,484 

48 — Türkiyede ecnebi tebaası tara
fından yapılması memnu olan sanatlar 
hakkında 36,64,125 

49 — Türkiye sanayi kredi bankası 
teşkili hakkında 494,501 

50 — Türk posta vapurculuğu anonim 
şirketi teşkili hakkında 500,523 

51 — Van gölü işletme idaresinin 
mülhak bütçe ile idaresi hakkında 402,403, 

404,405,41 1 
52 — 22 nisan 1341 tarih ve 659 

numaralı kanuna müzeyyel 207,307 
53 — Ziraat bankası hakkındaki ka

nuna müzeyyel 1967 numaralı kanunun 
2 nci maddesinin tadiline ve 3 üncü 
maddesinin ilgasına dair 338,379,383 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Artinoğlu Paronak ve Ohanis-

oğlu kuyucu Kimisin ölüm cezasına çar
pılmaları hakkında 3/I88 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 90,95 

2 — Askerî ceza kanununa müzey
yel 1/126 ve askerî muhakeme usulü 
ve askerî ceza kanunlarının bazı madde
lerinin tashih ve tadiline dair 1/319 
numaralı kanun lâyihaları hakkında 338,373, 

381 
3 — Askerlik mükellefiyeti kanunu

nun 86 ve 89 uncu maddelerinin tadili 
hakkında 1/350 numaralı kanun lâyiha
sına dair 422,442 

4 — Ceza kanununun mevkii meri
yete vazına müteallik kanunun 4 üncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
1/386 numaralı kanun lâyihasına dair 266,301 

307 
5 — Erzinin Karamustafah mahal

lesinden Arıkoğullarından Ömeroğlu Ok
kasın ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/27 numaralı Başvekâlet tezkeresine 

MAZBATALAR 
dair 339,372 

6 — Hâkimler kanununa bazı mad
deler ilâvesi ve mezkûr kanunun 31 inci 
maddesinin tadili hakkında 1/3S8 numa
ralı kanun lâyihasına dair 266,301,308 

7 — Ispartanın Senirkent nahiyesi
nin İleköp köyünden Hasanoğlu Bakinin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/175 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 90,95 

8 — Mübadil ve muhacirlerle harik-
zedelere meccanen temlik edilen gayri-
menkullerin veraset ve intikal vergisin
den istisnası icap edip etmiyeceğinin 
tefsiri hakkında 3/87 numaralı Başvekâlet 
tezkeı esine dair 422,430 

9 — Rüsumat muhafaza ve mıntaka 
memurları hakkında inzibatî ahkâmı 
muhtevi kanunun 8 inci ve 9 uncu mad
delerinin tadiline ve mezkûr kanuna bir 
madde ilâvesine dair 1/353 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 146,167,303 

10 — Susığulıkh İbrahimoğlu Mus
tafa ile Hasanoğlu Kara Alıınedin ölüm 
cezasına çarpılmaları hakkında 3/215 
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numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 494,500 
11 — Talebe olmıyanların mektep 

kasketi giymemeleri hakkında 1/410 nu
maralı kanun lâyihasına dair 442,474 

12 — Temyiz mahkemesi teşkilâtınım 
tevsii ve Devlet memulları maaşatımn 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunlara 
müzeyyel 1/390 numaralı kanun lâyiha
sına dair 232,301,305 

13 — Türkiye afyon yetiştiriciler sa
tış kooperatifi hakkında 1/378 numaralı 
kanun lâyihasına dair 442,475 

14 — Türkiye Cümhuriyetile Çekos
lovakya Hükümeti arasında aktedilen iadei 
mücrimin ve ceza işlerinde adlî muzaheret 
muahedenamesinin tasdiki hakkında 1/321 
numaralı kanun lâyihasına dair 422,455 

15 — Türkiye Cümhuriyetile Çekos
lovakya Hükümeti arasında medenî ve 
ticarî hususatı kazaiyeye dair karşılıklı 
münasebat hakkında aktedilen mukavele
namenin tasdiki hakkında 1/375 numa
ralı kanun lâyihasına dair 416,430, 

. • 433,434 
16 — Türkiye Cümhuriyetile Dani

marka Devleti arasında aktedilen uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem muahedesinin tas
diki h. kkmda 1/322 numaralı kanun lâ
yihasına dair 416,430,433,437 

17 — Türkiye Cümhuriyetile İngil
tere Hükümeti arasında münakit muzahe
reti adliye mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 1/231 numaralı kanun lâyiha
sına dair 338,380,384,393,402,405,408 

18 — Türkiye Cümhuriyetile İran 
Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem muahedesinin tas
diki hakkında 1/324 numaralı kanun lâ
yihasına dair 90,99,126,161,162,168,171 

19 — Türkiye Cümhuriyetile İsveç 
Kıra-llığı arasında aktedilen uzlaşma, adlî 
tesviye ve hakem muahedesinin tasdiki 
hakkında 1/325 numaralı kanun lâyiha
sına dair 90,99,126,161,162,168,176, 

180,193,204 
20 — Türkiye Cümhuriyetile İrak 

Hükümeti arasında aktedilen iadei mücri
min muahedenamesinin tasdiki hakkında 

Sayıfa 
1/232 numaralı kanun lâyihasına dair 338, 

380,384,390 
21 — Türkiyede ecnebi tebaası tara

fından yapılması memnu olan sanatlar 
hakkında ı/70 numaralı lâyihaya dair 125 

22 — 7 haziran 1926 tarih ve 906 
ntmaralı kanunla tadil edilen gümrük ka
nununun 43 üncü maddesinin tefsiri hak
kında 3/20 numaralı Başvekâlet tezkere
sine dair 338,372 

1 — İcra ve iflâs kanununun tadi
line dair 1/28 numaralı lâyiha hakkında 3, 

36,68,90,94,99 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Aksaray mebusu Besim Atalay 

Bey ve 18 arkadaşının, Samapazarı - Ha-
mamönü yolunun açılmasına dair 2/44 
numaralı kanun teklifi hakkında 338,373 

2 — Askerî fabrikalar umum mü 
dürlüğü 1932 senesi bütçesine 50 000 
liralık tahsisat konulmasına dair 1/270 
numaralı kanun lâyihası hakkında 94,126 

162,167,168,173 
3 — Askerî memurlar hakkındaki 

kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 
1/287 numaralı kanun lâyihası hakkında 132 

153,166,303 
4 — 1927 malî senesi nihayetine 

kadar millî Hükümet bütçelerine müte
allik borçlar hakkındaki kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair3/l66 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 416,423 

5 — 1932 s-îiıesi bütçesi hakkında 
yeniden tanzim kılınan 1/317 numaralı 
kanun lâyihasına dair 180,208,232,266,312, 

339,353,366,416,488,500,516,517 
B. M. M. Bütçesi 
Riyaseti Cümur Bütçsi 
Divanı muhasebat » 
Başvekâlet » 
Şûrayi devlet ı> 
İstatistik U. müdürlüğü » 
Diyanet işleri Reisliği » 
Maliye vekâleti bütçesi » 
Düyunu umumiye » 
Tapu ve kadastro U. M. » 
Gümrük ve inhisarlar V. » 
Dahiliye vekâleti » 

222 
223 
223 
224 
224 
229 
229 

232,351 
240 
241 
242 
244 
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Emniyet işleri U. 
Jandarma U. Ku. 
Posta, telgraf ve 
Sıhhat ve içtima 
bütçesi 
Adliye vekâleti 
Hariciye vekâleti 
Nafıa vekâleti 
İktisat vekâleti 
Ziraat vekâleti 
Maarif vekâleti 
Millî müdafaa ve 

D » 

» :> 
» i) 

Askerî fabrikalar 
Harita 
Varidat 

M. bütçesi 
» 

telefon U. M. bütçesi 
muavenet vekâleti 

bütçesi 
» 
» 
0 

i) 

» 
dleti Bütçesi 
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255 
256 
257 

258 
260 

266,351 

» Kara kısmı bütçesi 
» Hava » 
» Deniz » 
U. M. Bütçesi 

)) B }> 

» 

:» 
x> 

269 
273 
283 
312 
339 
346 
347 
348 
349 
350 
351 

6 — Bütçe encümeninin, 1932 se
nesi muvazenei umumiye kanununun 10 
uncu maddesinin tadili hakkında 2/43 
numaralı kanun teklifine dair 180,301,304, 

312,329 
7 — Bütçe encümeninin, şehit Ali 

Kabuli Beyin kerimesi Hanıma vatanî hız- | 
met tertibinden maaş tahsisi hakkında 
2/45 numaralı kanun teklifine dair 338,372, j 

384,387 j 
8 — Çay, şeker ve kahve ithalâtının i 

bir elden idaresi hakkında 1/391 numa- j 
ralı kanun lâyihasına dair 422,443 

9 — Dahiliye vekâleti merkez teşki
lâtı ve vazifeleri hakkındaki kanunun 5-
inci ve 13 üncü maddelerinin tadiline 
dair 1/384 numaralı kanun lâyihası hak
kında 422,429 

10 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
5 inci maddesinin son fıkrasının tadılire 
dair 1/394 numaralı kanun lâyihası hak- | 
kında 402,403 

11 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
müzeyyel 1/331 ve Devlet memurları 
maaşatının tevhit ve teadülüne dair ka 
nuna bir madde tezyili hakkında 1/381 
numaralı kanun lâyihalarına dair 94,124 

12—Estren telgraf kumpanyasıle mün- I 
akit mukavelenin feshi ile ( Imperial and | 

Sayıfa 
international Communications limited ) 
şirketi ile bir mukavele akti hakkında 
1/223 numaralı kanun lâyihasına dair 90,95, 

152,154,155 
13 — Evkaf umum müdürlüğünce 

bazı inşaat için 200 000 liraya kadar 
taahhüdat icrasına dair 1/396 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 232,372,384,385 

14 — Oümrük kanununun muaddel 
43 üncü maddesinin tefsiri hakkında . 
3/113 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 338,372 

15 — Gümüşane mebusu Hasan Feh
mi Beyin, 1932 malî senesi muvazenei 
umumiye kanununa merbut (M) cetveline 
bir kayit ilâvesi hakkında 2/46 numaralı 
kanun teklifine dair 500,516,517 

16 — Hakâri vilâyetine tâbi Şemdi-
nan kazasının nahiye haline kalbile Muş 
vilâyetine tâbi Solhan namile bir kaza 
teşkiline dair î/339 numaralı kanun lâ
yihası hakkında 402,403 

17 — Hava sınıfı mensubinine veri
lecek zamaim ve tazminat hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin tadiline dair 
1/209 numaralı kanun lâyihası hakkında 402, 

417 
18 — Hazineden taksitle mal satın 

almış olanların taksit bedellerinin tecili 
hakkındaki kanuna müzeyyel 1/291 nu
maralı kanun lâyihasına dair 338,374 

19 — Hükümetçe Ziraat bankasına 
mubayaa ettirilecek buğday hakkında 
1/413 numaralı kanun lâyihasına dair 442, 

460 
20 ~ İdare heyetinin, muhasebei u-

mumiye kanununun 83 üncü maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair 2/47 numaralı 
kanun teklifi hakkında 522,536 

21 — İşgale uğrıyan bazı mahallerde 
vtıkubulmuş olan tasarruf muameleleri 
hakkında yapılacak muameleye dair 1/409 
numaralı kanun lâyihası hakkında 442,465 

22 — Kanunu mahsuslarına tevfikan 
kurulmuş olanlardan maada Devlet ser-
mayesile tesis edilmiş ve edilecek fabri
kaların ve Devlet iştiraklerinin ve kurul
ması müsaadeye tâbi veya mukaveleye 
bağlı olan fabrikaların sureti idaresi ve 
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Devlet sanayi ofisi teşkili hakkınde 1/373 
numaralı kanun lâyihasına dair 442,465 

23 — Kastamonu mebusu H. Fehmi 
Beyin, gümrük tarifesi kanununun 14 ün
cü maddesinin tadili hakkında 2/37 nu
maralı kanun teklifine dair 500,516 

24 — Konya mebusu Kâzım Hüsnü 
Beyin, bina vergisi kanununa bir madde 
tezyili hakkında 2/41 numaralı kanun 
teklifine dair 180,301 

25 — Konya ovası sulama idaresinin 
Maliye vekâletinin kefaletile aktedeceği 
istikraz hakkında 1/374 numaralı kanun 
lâyihasına dair 299,311 

26 — Mart : ağustos 1927 aylarına 
ait raporların takdim kılındığı hakkındaki 
3/45 numaralı Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarına 
dair Divanı muhasebat encümeni mukar-
reratı hakkında 488,489 

27 — Menafii umumiyeye müteallik 
imtiyazat hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin ilgasına dair 1/306 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 299,310 

28 — Menkul kıymetler ve kambiyo 
borsaları hakkındaki kanuna müzeyyel 
1/416 numaralı kanun lâyihasına dair 442, 

474 
29 — Mübadil ve muhacirlerle ha-

rikzedelere meccanen temlik edilen gayri-
menkullerin veraset ve intikal vergisin
den istisnası icap edip etmiyeceğinin 
tefsiri hakkında 3/87 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair 422,430 

30 — Nakliyat vergisi hakkında 1/312 
numaralı kanun lâyihasına dair 309,310-311, 

312,334 
3 1 — 1 1 nisan 1336 tarihinden iti

baren İstanbul hükümetince aktedılen 
bilcümle mukavelâr, uhudat ve sairenin 
keenlemyekün addi hakkındaki kanuna 
bir madde tezyiline dir 1/369 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 299,311 

32 — Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun i inci ve 16 ncı madde
lerine birer fıkra ilâvesine dair 1/297 
numaralı kanun lâyihası hakkında 132,153, 

160,304 
33 — Pansiyon kanununun 6 ncı 
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maddesine bir fıkra tezyili hakkında 1/228 
numaralı kanun lâyihasına dair 94,108,117 

34 — Polis teşkilâtı hakkında 1/165 
numaralı kanun lâyihasına dair 416,423 

35 — Riyaseti Cumhur orkestrası 
hakkında 1/352 numaralı kanun lâyiha
sına dair 208,306 

36 — Seferde bulundukları esnada 
bahriye zabitamna taamiye verilmesi hak
kındaki kanuna müzeyyel 1/230 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatasile 22 nisan 1341 
tarih ve 659 numaralı kanuna müzeyyel 
1/268 numaralı kanun lâyihasına dair 208, 

307 
37 — Sinni mükellefiyete vusulden 

sonra yapılacak tashihi sin muamelâtının 
tekaüt ve saire gibi bütün muamelâtı 
askeriyece de muteber olamıyacağı hak
kında bir karar ittihazına dair 3/18 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 460,489 

38 — Son Yemen vah'si Mahmut 
Nedim Beyle Gergüklü Rasıh ve Esat 
Emin Beylere gayrimenkul verilmesi 
hakkında 1/404 numaralı kanun lâyiha
sına dair 402,403,404 

39 — Tapu harçları kanununa müzey
yel 1/314 numaralı kanun lâyihasına dair 94, 

127,162 
40 ~ Tapu sicilli muhafaza teşkilâtına 

dair ı/300 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 94,133,139,302 

41 — Teftiş mıntakalan merkezi baş
ka bir yerde olan ve muvakkaten Anka-
rada çalıştırılan mülkiye müfettişlerine 
ikamet yevmiyesile beraber mesken taz
minatının da verilip verilmiyeceğinin 
tefsiri hakkında 3/186 numaralı başve
kâlet tezkeresine dair 422,431 

42 — Temyiz mahkemesi teşkilâtının 
tevsii ve Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunlara 
müzeyyel 1/390 numaralı kanun lâyiha
sına dair 232,301,305 

43 — Türk gemi kurtarma anonim 
şirketi teşkili hakkında 1/376 numaralı 
kanun lâyihasına dair 500,534,536,545 

44 — Türk posta vapurculuğu ano
nim şirketi teşkili hakkında 1/377 numa-
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ralı kanun lâyihasına dair 500,52^ 
45 — Türkiye Cumhuriyeti merkez 

bankası kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında 1/385 numaralı kanun 
lâyihasına dair 442,484 

46 — Türkiye- Fransa ticaret muahe 
desine merbut (A) cetvelinin tadili hak
kında 1/419 numaralı kanun lâyihasına 
dair 500,516 

47 — Türkiye sanayi kredi bankası 
teşkili hakkında 1/282 numaralı kanun 
lâyihasına dair 494,501 

48 — Van gölü işletme idaresinin 
mülhak bütçe ile idaresi hakkındaki 1/371 
numaralı kanun lâyihasına dair 402,403,404, 

405,411 
49 — 7 haziran 1926 tarih ve 906 

numaralı kanunla tadil edilen gümrük 
kanununun 43 üncü maddesinin tefsiri 
hakkında 3/20 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair 338,372 

50 — Yüksek ziraat ve baytar mek
tepleri hakkında 1/415 numaralı kanun 
lâyihasına dair 488,489,490,494,495 

51 — Ziraat bankası hakkındaki ka
nuna müzeyyel 1967 numaralı kanunun 
2 nci maddesinin tadiline ve 3 üncü 
maddesinin ilgasına dair 1/379 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 338,379,383 

1 — Kendi hesabına tahsil yaparak 
Tıp fakültesinden neşet edecek doktorla
rın mecburî hizmetlerinin Iâğvi hakkında 
1/210 numaralı kanun lâyihasına dair 63 

2 — Nakliyat vergisi hakkında 
1/312 numaralı lâyihaya dair 309,310, 

311,312,334 
DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Dahiliye vekâleti merkez teşki
lâtı ve vazifeleri hakkındaki kanunun 
5 inci ve 1 3 üncü maddelerinin tadiline 
dair 1/384 numaralı kanun lâyihası hak
kında 422,429 

2 — Estern telgraf kumpaııyasile 
münakit mukavelenin feshi ile ( Imperial 
and international Communications limited) 
şirketi ile bir mukavele akti hakkında 
1/223 numaralı kanun lâyihasına dair 90,95, 

152,154,155 

Sayıfa 
3 — Hakâri vilâyetine tâbi Şemdi-

nan kazasının nahiye haline kalbile Muş 
vilâyetine tâbi Solhan nam Ie bir kaza 
teşkiline dair 1/399 numaralı kanun lâ
yihası hakkında 402*403 

4 — Kastamonu mebusu Dr. Suat 
Beyin belediye bütçelerindeki maaş ve 
ücretlerle yetim maaşları yekûnu hakkında 
2/30 numaralı kanun teklifine dair 132,147 

5 — Konya mebusu Kâzım Bey ve 
2 arkadaşının, belediye kanununun 110 
uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının tefsiri 
hakkında 4/28 numaralı takririne dair 132, 

147 
6 — Polis teşkilâtı hakkında 1/165 

numarulı kanun lâyihasına dair 416,423 
7 — Talebe olmıyanların mektep 

kasketi kiymemeleri hakkında 1/410 nu
maralı kanun lâyihasına dair 442*474 

8 — Türkiye Cumhuriyeti le İran 
Hükümeti arasında aktedilen hudut hat
tının tayini hakkındaki itilâfnamenin tas-
dikırıa dair 1/323 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 108,138,152,163,167,168 

9 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, köy kanununun 13, 36 ve 44 ün
cü maddelerine bazı fıkralar ilâvesine 
dair 2/26 numaralı kanun teklifi hak
kında 132,147,517 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
1 — 1926 senesi hesabı katisi hak

kın Jf-. l/45 numaralı kanun lâyihasile 
1926 senesi hesabı umumisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 3/93 numaralı Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresine dair 1 80,417, 

422,500,517 
2 —- İstanbul Darülfünununun 1928 

senesi hesabı katisi hakkında 1/46 numa
ralı kanun lâyihasile İstanbul Darülfünu
nunun 1928 senesi hesabı katisine müte
dair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/204 numaralı Diva
nı muhasebat riyaseti tezkeresine dar 160, 

402,422,500 
3 — Kânunuevvel 1931 : şubat 

1932 aylarına ait raporun takdim kılın
dığı hakkında 3/170 numaralı Divanı 
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muhasebat riyaseti tezkeresine dair 402,422 
500 

4 — tahlisiye Umtım müdürlüğü 
1920 senesi hesabı katisi hakkında 1/68 
numaralı kanun lâyihasile Karadeniz b o 
gazı tahlisiye idaresinin 1929 senesi he-* 
sabi katisine mütedair mutabakat beyan
namesinin takdim kılındığı hakkında 
3/209 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresine dair 402,422,500 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Türkiye Cumhuriyetile Amerika 

müttehit Devletleri arasında aktedilen 
ikamet mukavelenamesinin tasdiki hak
kında 1/204 numaralı kanun lâyihasına 
dair 62,64,74,82 

2 — Türkiye Cümhuriyetile Çekos
lovakya Hükümeti arasında aktedilen iadei 
mücrimin ve ceza işlerinde adlî muzahe
ret muahedeııamesinin tasdiki hakkında 
1/321 numaralı kanun lâyihasına dair 422,455 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Çekos
lovakya Hükümeti arasında medenî ve 
ticarî hususatı kazaiyeye dair karşılıklı 
münasebat hakkında aktedilen mukavele
namenin tasdiki hakkında 1/375 numa
ralı kanun lâyihasına dair 416,430,433,434 

4 — Türkiye Gümhuriyetile Dani
marka Devleti arasında aktedilen uzlaş
ma, adlî tesviye ve hakem muahedesinin 
tasdiki hakkında 1/322 numaralı kanun 
lâyihasına dair 416,430,433,437 

5 — Türkiye Cümhuriyetile İçtimaî 
şûralar Cumhuriyeti ittihadı arasında ak-
tolunan protokolün tasdiki hakkında 
1/198 numaralı kanun lâyihasına dair 146, 

167,304,307,312,331 
6 — Türkiye Cümhuriyetile İngil

tere Hükümeti arasında münakit muzahe
reti adliye mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında l/231 numaralı kanun lâyihasına 
dair 338,380, 

384,393,402,405,408 
7 — Türkiye Cümhuriyetile İran 

Hükümeti arasında aktedilen hudut hattı
nın tayini hakkındaki itilâfnamenin tas-
dikına dair 1/323 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 108,138,152,163,167,168 

Öayıfâ 
8 —• Türkiye Cümhuriyetile İran 

Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma; 
adlî tesviye ve hakem muahedesinin tas
diki hakkında 1/324 numaralı kanun lâyi
hasına dair 90)99,126,161,162,168^171 

9 — Türkiye Cümhuriyetile İsveç; 
Kırallığı arasında aktedilen uzlaşma, adlî 
tesviye ve hakem muahedesinin tasdiki 
hakkında 1/325 numaralı kanun lâyiha^ 
sına dair 90,99,126,161,162,168,176,180* 

193.204 
10 — Türkiye Cümhuriyetile İrak 

Hükümeti arasında iadei mücrimin mtıa-
hedenanıesinin tasdiki hakkında 1/232 
numaralı kamın lâyihasına dair 338,380-

384,390 
11 — Türkiye Cümhuriyetile Irak 

Hükümeti arasında münakit ikamet mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında 1/234 
numaralı kanun lâyihasına dair 62,65,74, 

,85 
12 — Türkiye Cümhuriyetile Lehistan 

Hükümeti arasında münakit ikamet mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında 1/235 
numaralı kanun lâyihasına dair 338,380, 

384,395,402,405,408 
13 — Türkiye Gümhuriyetile Norveç 

Hükümeti arasında münakit ikamet, ticaret 
ve seyrisefain muahedenamesinin tasdiki 
hakkında i /1 35 numaralı kanun lâyiha
sına dair 338,381,384,398 

14 — Türkiyede ecnebî tebaası ta
rafından yapılması memnu olan sanatlar 
hakkında ı/70 numaralı kanun lâyihasına 
dair 125 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Çay şeker ve kahve ithalâtının 

bir elden idaresi hakkında ı/391 numa
ralı kanun lâyihasına dair 422, 

443 
2 — Hükümetçe Ziraat bankasına 

mubayaa ettirilecek buğday hakkında 
1/413 numaralı kanun lâyihasına dair 442,460 

3 — Kanunu mahsuslarına tevfikan 
kurulmuş olanlardan maada Devlet ser-
mayesile tesis ed İmiş ve edilecek fabri
kaların ve Devlet iştiraklerinin ve kurul-
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ması müsaadeye tâbi veya mukaveleye 
bağlı olan fabrikaların sureti idaresi ve 
Devlet sanayi ofisi teşkili hakkında 1/373 
numaralı kanun lâyihasına dair 442,465 

4 — Kastamonu mebusu H. Fehmi 
Beyin , gümrük tarifesi kanununun 14 
üncü maddesinin tadili hakkında 2/37 
numaralı kanun teklifine dair 500,516 

5 — Menafii umumiyeye müteallik 
imtiyazat hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin ilgasına dair 1/306 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 29Q,310 

6 — Reşitpaşa ve Marmara vapur
larının Millî Müdafaa vekâletine devri 
hakkında 1/298 numaralı kanun lâyiha
sına dair 90,99,152 

7 — Türk gemi kurtarma anonim 
şirketi teşkili hakkında 3/376 numaralı 
kanun lâyihasına dair 500,534,536,545 

8 — Türk posta vapurculuğu ano
nim şirketi teşkili hakkında i/377numa-
ralı kanun lâyihasına dair 500,523 

9 — Türkiye afyon yetiştiriciler 
satış kooperatifi hakkında 1/378 numa
ralı kanun lâyihasına dair 442,475 

10 — Türkiye Cümhuriyetile Nor
veç Hükümeti arasında münakit ikamet 
ticaret ve seyrisefain mtıahedenamesinin 
tasdiki hakkında 1/135 numaralı kanun 
lâyihasına dair 338,381,384,398 

11 — Türkiye Cumhuriyeti merkez 
bankası kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında î/385 numaralı kanun 
lâyihasına dair 442,484 

12 — Türkiyede ecnebi tebaası tara
fından yapılması memnu olan sanatlar 
hakkında 1/70 numaralı kanun lâyihasına 
dair 36,64,125 

13 — Türkfye -Fransa ticaret muahe
desine merbut (A ) cetvelinin tadili hak
kında 1/419 numaralı kanun lâyihasına 
dair 500,516 

14 — Türkiye sanayi kredi bankası 
teşkili hakkında ı/282 numarah kanun 
lâyihasına dair 494,501 

15 — Yüksek ziraat ve baytar mek
tepleri hakkında 1;415 numaralı kanun 
lâyihasına dair 488,489,490,494,495 

16 — Ziraat bankası hakkındaki ka-

S a y ı ^ 
nuna müzeyyel 1967 numaralı kanunun 
2 nci maddesinin tadiline ve 3 üncü 
meddesinin ilgasına dair 1/379 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 338,379,383 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as

kerî memurları kanununun 3 üncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanunun 
tefsiri hakkında 3/206 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair 416,422 

2 — Pansiyon kanununun 6 ncı 
maddesine bir fıkra tezyili hakkında 
1/228 numaralı kanun lâyihasına dair 94,108, 

117 
3 — Riyaseti Cumhur orkestrası 

hakkında 1/352 numaralı kanun lâyiha
sına dair 208,306 

4 — Talebe olmıyanların mektep 
kasketi giymemeleri hakkında 1/410 
numaralı kanun lâyihasına dair 442,474 

5 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, köy kanununun 1 3, 36 ve 44 üncü 

! maddelerine bazı fıkralar ilâvesine dair 
2/26 numaralı kanun teklifi hakkında 132, 

147,517 
1 — Kendi hesabına tahsil yaparak 

Tıp fakültesinden neşet edecek doktor
ların mecburî hizmetlerinin lâğvi hakkın
da 1/210 numaralı kanun lâyihasına dair 63 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — 1927 malî senesi nihayetine 

kadar Millî Hükümet bütçelerine müteal
lik borçlar hakkındaki kanunun 1 inci 
maddesinin tefsirine dair 3/166 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 416,423 

2 — Gümrük kanununun muaddel 
43 üncü maddesinin tefsiri hakkında 
3/113 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 338,372 

3 —- Hava sınıfı mensubinine veri
lecek zamaim ve tazminat hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin tadiline dair 
1/209 numarah kanun lâyihası hakkında 402, 

417 
4 — Hazineden taksitle mal satın 

almış olanların taksit bedellerinin tecili 
hakkındaki kanuna müzeyyel 1/291 mı-
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maralı kanun lâyihasına dair 338,374 
5 — İşgale uğrıyan bazı mahaller

de vukubulmuş olan tasarruf muameleleri 
hakkında yapılacak muameleye dair 1/40Q 
numaralı kanun lâyihası hakkında 442,465 

6 — Konya mebusu Kâzım Hüsnü 
Beyin, bina vergisi kanununa bir madde 
tezyili hakkında 2/41 numarah kanun 
teklifine dair 180,301 

7 — Mart : ağustos 1927 aylarına 
ait raporların takdim kılındığı hakkındaki 
3/45 numaralı Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarına 
dair Divanı muhasebat encümeni mukar-
reratı hakkında 488,489 

8 — Menkul kıymetler ve kambiyo 
borsaları hakkındaki kanuna müzeyyel 
1/416 numarah karnın lâyihasına dair 442, 

474 
9 — Mübadil ve muhacirlerle ha-

rikzedelere meccanen temlik edilen gay
ri menkullerin veraset ve intikal vergisin
den istisnası icap edip etmiyeceğinin tef
siri hakkında 3/87 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 422,430 

10 ~ Münhal bulunan azalık için 
intihap yapılması hakkında 3/183 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresine 
dair 370 

11 — 11 nisan 1336 tarihinden iti
baren İstanbul Hükümetince aktedilen 
bilcümle mtıkavelât, uhudat ve saireııiıı 
keenlemyekün addi hakkındaki kanuna 
bir madde tezyiline dair 1/369 numara
lı kanun lâyihasına dair 299,311 

12 — Rüsumat muhafaza ve mıntaka 
memurları hakkında inzibatî ahkâmı muh
tevi kanunun 8 inci ve 9 uncu madde
lerinin tadiline ve mezkûr kanuna bir 
madde ilâvesine dair 1/353 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 146,167,303 

13 — Sinni mükellefiyete vusulden 
sonra yapılacak tashihi sin muamelâtının 
tekaüt ve saire gibi bütün muamelâtı 
askeriyecede muteber olamıyacağı hak
kında bir karar ittihazına dair 3/18 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 460, 

489 
14 — Tapu harçları kanununa mü-

Sayıfa 
zeyyel 1/314 numaralı kanun lâyihasına 
dair 94,127,162 

15 — Tapu sicilli muhafaza teşkilâ
tına dair 1/300 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 94,133,139,302 

16 — Teftiş mmtakalan merkezi baş
ka bir yerde olan ve muvakkaten 
Ankarada çalıştırılan mülkiye müfet
tişlerine ikamet yevmiyesile beraber mes
ken tazminatının da verilip verilmiye-
ceğinin tefsiri hakkında 3/186 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 422,431 

17 — Türkiye Cumhuriyeti merkez 
bankası kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında 1/385 numaralı kanun 
lâyihasına dair 442,484 

18 — 7 haziran 1926 tarih ve 906 
numaralı kanunla tadil edilen gümrük 
kanununun 4Vüncü maddesinin tefsiri 
hakkında 3/20 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair 338,372 

19 — Ziraat bankası hakkındaki ka
nuna müzeyyel 1967 numaralı kanunun 
2 nci maddesinin tadiline ve 3 üncü 
maddesinin ilgasına dair 1/379 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 338,379,383 
MECLİS HESAPLARINI TETKİK ENCÜMENİ 

MAZBATALARI 
1 — Büyük Millet Meclisinin kânu

nuevvel 1931 : şubat 1932 ayları hesa-
batı hakkında 94,124 

2 — Büyük Millet Meclisinin mart, 
nisan aylan hesabatı hakkında 370,403 

3 — Büyük Millet Meclisi ve müş-
temilâtındaki eşya hakkında 370,403 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî ceza kanununa müzey
yel 1/126 ve askerî muhakeme usulü 
vö askerî ceza kanunlarının bazı madde
lerinin tashih ve tadiline dair 1/319 nu
maralı kanun lâyihaları hakkında 338,373,381 

2 — Askerî memurlar hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 
1/287 numarah kanun lâyihası hakkında 132, 

153,166,303 
3 — Askerlik mükellefiyeti kanunu

nun 86 ve 89 uncu maddelerinin tadili 
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hakkında 1/350 numaralı kanun lâyihası
na dair 422,442 

4 — Hava sınıfı mensubinine veri
lecek zamaim ve tazminat hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 
1/209 numaralı kanun lâyihası hakkında 402, 

417 
5 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as

kerî memurları kanununun 3 üncü mad
desine bir f.kra ilâvesine dair kanunun 
tefsiri hakkında 3/206 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi 416,422 

6 — Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun l inci ve 16 inci mad
delerine birer fıkra ilâvesine dair 1/297 
numaralı kanun lâyihası hakkında 132,153. 

160,304 
7 — Reşitpaşa ve Marmara vapur

larının Mili Müdafaa vekâletine devri 
hakkında 1/298 numaralı kanun lâyiha
sına dair 90,99,152 

8 — Riyaseti Cumhur orkestrası hak
kında 1/352 numaralı kanun lâyihasına 
dair 208,306 

9 — Seferde bulundukları esnada 
bahriye zabitanına taamiye verilmesi hak
kındaki kanuna müzeyyel 1/230 numaralı 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encüme
ni mazbatasile 22 nisan 1341 tarih ve 
659 numaralı kanuna müzeyyel 1/268 
numaralı kanun lâyihasına dair 208,307 

10 — Sinni mükellefiyete vusulden 
sonra yapılacak tashihi sin muamelâtının 
tekaüt ve saire gibi bütün muamelâtı 
askeriyece de muteber olamıyacağı hak
kında bir karar ittihazına dair 3/18 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 460,489 

11 — Türkiye Cümhuriyetile İçtimaî 
Şûralar Cumhuriyeti ittihadı arasında ak-
tolunan protokolün tasdiki hakkında 
l/l 98 numaralı kanun lâyihasına dair 146, 

167,304,307,312,331 
12 — Türkiye Cümhuriyetile İran 

Hükümeti arasında aktedilen hudut hattı
nın tayini hakkındaki itilâfnamenin tas
diki na dair 1/323 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 108,138,152,163,167,168 

Sayıfa 

MUHTELİT VE MUVAKKAT ENCÜMENLER 
MAZBATALARI 

(Adliye - Bütçe - İktisat ) 
1 — Haczedilen ziraî gayrımenkul-

lerin paraya çevrilmesi hakkında 1/420 
numaralı kanun lâyihasına dair 522,536 

( Adliye - Dahiliye ) 
2 — Münhal bulunan Şûrayi Devlet 

azalıkları için intihap yapılması hakkında 
3/101 ve münhal bulunan Şûrayi Devlet 
azalıkları için intihap yapılması hakkında 
3/156 numaralı Başvekâlet tezkerelerine 
dair 299,301,311,312 

3 — Giresun mebusu Hakkı Tarik 
Beyin, matbuat kanununun 38 inci mad
desinin tefsiri hakkındaki 4/30 numaralı 
takririne dair ö4 

( Adliye - İktisat ) 
4 —- Adana mebusu Ali Mürıif Bey 

ve 28 arkadaşının, iktisadî buhran sebe-
bile gayrimenkul ihaleleri hakkında bazı 
kay itler konmasına dair 2/42 numaralı 
kanun teklifi hakkında 108,138 

( Adliye - Teşkilâtı esasiye ) 
5 — Barut ve mevaddı infilâkı ye 

meselesine ait evrakın gönderildiğine dair 
1/198 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 108,109 

6 — Oiresuıı mebusu Hakkı Tarık 
Beyin, Meclis tahkikatı icrasında takip 
olunacak usul hakkında bir karar ittiha
zına dair 4/32 numaralı takriri hakkında 132, 

139 

( Bütçe - Maliye ) 
7 — Münhal bulunan azalık için 

intihap yapılması hakkında 3/183 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresine 
da'r 370,403,405 

( Belediye kanunu) 
8 — Konya mebusu Kâzım Bey 

ve 2 arkadaşımiye belediye kanununuu 
110 uncu maddesinin 6 mcı fıkrasının 
tefsiri hakkında 4/28 numaralı takririne 
dair 299,310 
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Sayıfa 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Aksaray mebusu Besim Atalay 

Bey ve 18 arkadaşının, Samanpazarı - Ha-
mamönü yolunun açılmasına dair 2/44 
numaralı kanun teklifi hakkında 338,373 

2 — Konya ovası sulama idaresinin 
Maliye vekâletinin kefaletile aktedeceği 
istikraz hakkında 1/374 numaralı kanun 
lâyihasına dair 2Q9,311 

3 — Menafii umumiyeye müteallik 
imtiyazat hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin ilgasına dair 1/306 numaralı 

1 — Cemiyeti Akvama duhul dave
tini mutazammın Türkiyenin Beren elçiliği 
vasıtasile tebliğ edilen davetname üzerine 

İktisat vekâleti 

1 — İzmir mebusu Mahmut Esat 
Beyin, iş kanunu lâyihasının ne safhada 
olduğuna dair sualine İktisat vekili Mus
tafa Şeref Beyin şifahî cevabı 2 

Hariciye vekâleti 
1 — İzmir mebusu Mahmut Esat 

Beyin, İskenderun ve Antakyada meskûn 
öz Türklere karşı Fransa Hükümetince 
Ankara iti lâf namesi ahkâmına riayet edilip 
edilmediğine dair sualine Hariciye vekili 

Sayıfa 
kanun lâyihası hakkında 299,310 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Kendi hesabına tahsil yapacak 
Tıp fakültesinden neşet edecek doktor
ların mecburî hizmetlerinin lâğvi hakkın
da 1/210 numaralı kanun lâyihasına 
dair 63 

TETKİK ENCÜMENİ MAZBATASI 
— Barut ve mevaddı infilâkıye 

meselesine dair 338,371 

Hariciye vekili Doktor Tevfik Rüştü 
Beyin beyanatı 536 

Dr. Tevfik Rüştü Beyin şifahî cevabı 160,267, 
299 

Ziraat vekaleti 
1 — Eskişehir mebusu Emin Beyin, 

baytar Süreyya Beyin icat ettiği vebai-
bakarî aşısına ve saireye dair şifahî sual 
takriri 90,132,147 

2 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin, 
Karadeniz mıntakasındaki ormanların 
işletme hakkını almış olan Zingal şirke
tinin fc u icabına mugayir olarak yaptığı 
katiyat hakkındaki suali ve Ziraat vekili 
Muhlis Beyin şifahî cevabı 488,522 

MUHTELİF 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
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Sayıfa 
Afyon Karahisar / Ali B. ve refike } 
1 — Oelecek inikadın 1 teşrinisa

niye talikına dair 544 

Giresun / Hakkı Tank B. J 
2 — 60 istida üzerine arzuhal en

cümenince ittihaz olunan 388 numaralı 
kararın Umumî heyette müzakeresine dair 132 

3 — Meclis tahkikatı icrasında takip 
olunacak usul hakkında bir karar ittiha
zına dair 108,132,139 

Kastamonu / Dr. Suat B. ] 
4 — Memlekette hükümran olan 

geçim zorluğu karşısında umumî bir teş
riki mesai sistemi yapılması hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair 3 70 

Konya / Kâzım Hüsnü B. / 
5 — Muvazene vergisi kanununun 

müstesnalara ait 
tefsiri hakkında 

2 numaralı fıkrasının 
Sayıfa 

494 

Manisa / Dr. Saim ve Osman Beyler J 
6 — Arazi vergisi kanununun 5 inci 

maddesinin tefsiri hakkında 402 

Yozgat / Süleyman Sırrı B. J 
7 — Köy kanununun bazı maddele

rine fıkralar ilâvesi hakkındaki teklifinin 
ruznameye alınmasına dair 517 

Oiresun / Hakkı Tarık B. ] 
1 — Matbuat kanununun 38 inci 

maddesinin tefsiri hakkında ö4 

Konya / Kâzım B. ve 2 arkadaşı ] 
2 — Belediye kanununun i 10 uncu 

maddesinin 6 ncı fıkrasının tefsiri hak
kında 132,147,299,310 

TASHİHLER 
328,517,544 

TEFSİRLER 
No. Sayıfa 
176 — Bina vergisi kanununun üçüncü 

maddesinin beşinci fıkrasının tefsiri 36, 
180 301 

177 — 1580 numaralı belediye kanu
nunun 110 uncu maddesinin 6 ncı 
bendinde yazılı ( Avarız ve hasılatı) 
tabirinin tefsiri 132,147,299,310 

178 — 1076 numaralı ihtiyat zabit 
ve ihtiyat askerî memurları kanu-

No. 

179 

Sayıfa 
nunun 3 üncü maddesile bu mad
deyi tadil eden 1972 numaralı 
kanunda yazılı ( tam devreli lise 
ve muadilleri ) ibaresindeki mua
dilleri kelimesinin tefsiri 180,416,422 
— Müfettişlerin ikamet yevmiyeleri 
ve muvakkat tazminatları hakkında 422, 

431 

TEKLİFLER 
Adana / Ali Münif B. ve 28 arkadaşı] 
1 — İktisadî buhran sebebile gay

rimenkul ihaleleri hakkında bazı kayitler 
konmasına dair 62,91,108,138 

Aksaray [Besim Atalay B. ve 18 arkadaşı/ 
2 — Samanpazarı - Hamamönü yo

lunun açılması hakkında 232,338,373 

Bütçe encümeni 
3 —1932 senesi muvazenei umumiye 

kanununun 10 uncu maddesinin tadili 
hakkında 180,301,304,312,329 

4 — Şehit Ali Kabuli Beyin kerimesi 
Hanıma vatanî hizmet tertibinden maaş 
tahsisi hakkında 338,372,384,387 

Oümüşane / Hasan Fehmi B. ] 
5 — 1932 malî senesi muvazenei 
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Sayıfa 

umumiye kanununa merbut (M) cetveline 
bir kayit ilâvesi hakkında 488,500,516,517 

İdare Heyeti 
6 — Muhasebei umumiye kanunu

nun 83 üncü maddesine bir fıkra ilâve
sine dair 522,536 

Konya / Kâzını Hüsnü B. ] 
7 — Bina vergisi kanununa bir 

madde tezyili hakkında 36,180,301 

Kastamonu / Dr. Suat B. J 
1 — Belediye bütçelerindeki maaş 

ve ücretlerle yetim maaşları yekûnu hak-

Sayıfa 
kında 132,147 

2 — Memlekette hükümran olan 
geçim zorluğu karşısında umumî bir 
teşriki mesai sistemi yapılması hak
kında 3 70 

Kastamonu / Hasan Fehmi B. ] 
3 — Gümrük tarifesi kanununun 14 

üncü maddesinin tadili hakkında 500,516 

Yozgat [Süleyman Sırrı B.J 
4 — Köy kanununun 13,36 ve 44 

üncü maddelerine bazı fıkralar ilâvesine 
dair 132,147,517,535 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

îade talepleri 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 53 üncü maddesinin tefsiri hak
kındaki tezkerenin geri verilmesine dair 108 

2 — Çorum mebusu Dr. Mustafa 
Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine 
dair 109 

3 — Giresun mebusu İhsan Paşanın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki tezkerenin geri verilmesine dair 417 

4 — Gümrük umumî ithalât tarife
sinin bazı maddelerinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihasının geri verilmesine dair 36 

5 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as
kerî memurları kanununun 3 üncü mad
desinin tadiline dair kanun lâyihasile 
alâkadar diğer kanunlarda yapılacak ilâve 
ve tadiller hakkında iki kıta kanun lâyi
hasının geri verilmesine dair 381 

Muhtelif 
1 — Barut ve mevaddı infilâkıye 

meselesine ait evrakın gönderildiğine 
dair 94,108,109,147,154,338,371 

2 — İstanbul darülfünunu müderris
lerinden Behçet Beyin maaşı miktarının 
tayini hakkında 30 

1 — Münhal bulunan Şûrayı devlet 

azalıkları için intihap yapılması hakkında 299, 
301,311,3*2 

2 — Münhal bulunan Şûrayı devlet 
azalıkları için intihap yapılması hakkında 299, 

311 

Ölüm cezası 
1 — Erzinin Karaırıustafalı mahal

lesinden Arifağullarından Ömeroğlu Ok
kasın ölüm cezasına çarpılması hakkında 180, 

339,372 
2 — Susığırlıklı İbrahimoğlu Mus

tafa ile Hasanoğlu Kara Ahmedin ölüm 
cezasına çarpılmaları hakkında 416,494,500 

1 — Artinoğlu Paronak ve Ohani-
soğlu kuyucu Kimisin ölüm cezasına çar
pılmaları hakkında 90,95 

2 — Ispartanın Senirkent nahiyesi
nin İleköp köyünden Hasanoğlu Bakinin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 90,95 

Tefsir talepleri 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 15 inci maddesinin tefsiri hak
kında 460 

2 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as
kerî memurları kanununun 3 üncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanunun 
tefsiri hakkında 180,416,422 

3 — Yüksek mektep mezunu Devlet 
memurlarından 11 inci dereceden aşağı 
vazifelerde bulunanların 11 inci dereceye 



_ 2 0 _ 

geçmelerinin terfi mahiyetinde olup ol
madığının tefsiri hakkında 

Sayıfa 

94 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 53 üncü maddesinin tefsiri hak
kında 108 

2 — 1927 malî senesi nihayetine 
kadar millî Hükümet bütçelerine müteal
lik borçlar^ hakkındaki kanunun l inci 
maddesinin tefsirine dair 416,423 

3 — Gümrük kanununun muaddel 
43 üncü maddesinin tefsiri hakkında 339,372 

4 — Mübadil ve muhacirlerle harik-
zedelere meccanen temlik edilen gayri-
menkullerin veraset ve intikal vergisinden 
istisnası icap edip etmiyeceğinin tefsiri 
hakkında . 422,430 

5 — Sinni mükellefiyete vusulden 
sonra yapılacak tashihi sin muamelâtının 
tekaüt ve saire gibi bütün muamelâtı 
askeriyece de muteber olamıyacağı hak
kında bir karar ittihazına dair 460,489 

6 — Teftiş mıntakaları merkezi baş
ka bir yerde olan ve muvakkaten Anka-
rada çalıştırılan mülkiye müfettişlerine 
ikamet yevmiyesile beraber mesken tazmi
natının da verilip verilmiyeceğiniıı tefsi
ri hakkında 422,431 

7 — 7 haziran 1926 tarih ve 906 
numaralı kanunla tadil edilen gümrük 
kanununun 43 üncü maddesinin tefsiri 
hakkında 338,372 

Teşriî masuniyet 
1 — Çorum mebusu Dr. Mustafa 

Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 109 

2 — Giresun mebusu İhsan Paşanın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında 414 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERELERİ 
1 — Azayı kiramdan bazı zevatın 

mezuniyetleri hakkında löO 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Aı adolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresi-

Sayrfa 
ııin 1927 malî senesi adi ve fevkalâde 
bütçeleri hesabı katilerine mütedair mu
tabakat beyannamesinin takdim kılırdığı 
hakkında 6 2 

2 — Ankara şehri imar müdürlüğü
nün 1929 senesi hesabı katisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 488 

3 — 1927 malî senesine ait Hazine 
hesabı umumisine mütedair mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 36 

4 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1928 senesi hesabı katisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 416 

5 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1928 malî senesi hesabı 
katisine mütedair mutabakat beyanname
lerinin takdim kılındığı hakkında 62 

6 — İstanbul darülfünunu 1928 
senesi hesabı katisine mütedair mutaba
kat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 160,402,422,500 

7 — İstanbul darülfünununun 1929 
senesi hesabı katisine mütedair muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 208 

8 —- Karadeniz boğazı tahlisiye ida
resinin 1928 senesine ait mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 132 

9 — Karadeniz boğazı tahlisiye 
idaresinin 1929 senesi hesabı katisine 
mütedair mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakkında 208,402,422,500 

10 — Konya ovası sulama idaresinin 
1928 malî senesi hesabı katisine müte
dair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 62 

11 — Konya ovası sulama idaresinin 
1929 senesi hesabı katisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 416 

12 — Mart : mayıs 1932 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 3 70 

13 — Seyrisefain idaresinin 1028 se
nesi hesabı katisine mütedair mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 160 

14 — Yeksek mühendis mektebinin 
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Sayıfa 

1929 senesi hesabı katisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 208 

1 — 1926 senesi hesabı umumi
sine mütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında 180,417,422,500 

517, 
2 — Kânunuevvel 1931 : şubat 

1932 aylarına ait raporun takdim kı
lındığı hakkında 3/170 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı 

Sayıfa 
muhasebat encümeni mazbatası 402,422,500 

3 — Mart : ağustos 1927 aylarına 
ait raporların takdim kılındığı hakkında 488, 

489 
4 — Münhal bulunan azalık için 

intihap yapılması hakkında 370,403,405 

İSTATİSTİK U. M. TEZKERELERİ 
1 — İstatistik umum müdürlüğü 

1930 senesi ayniyat lıesabatına dair cet
vellerin takdim kılındığı hakkında 132 




