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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
Sayıf.ı 

intihap mazbataları 
1 — İstanbul mebusluğuna seçilen 

İbrahim Tali Beyin intihap mazbatası 24 
2 — İzmir mebusluğuna seçilen Ka

zım paşanın intihap mazbatası 30 
3 — Samsun mebusluğuna seçilen 

Ruşeni Beyin intihap mazbatası 39 
4 — Urfa mebusluğuna seçilen 

Behçet Beyin intihap mazbatası 39 

Tahlifler 
1 — İstanbul mebusu İbrahim Tali 

No. 
2072 

2073 

2074 

2075 

2076 

2077 

2078 

Beyin tahlifi 
2 — İzmir mebusu Kazım paşanın 

tahlifi 
3 — Samsun mebusu Rüşeni Beyin 

tahlifi 
4 — Urfa mebusu Behçet Beyin 

ahlifi 

Vefatlar 
1 — Çanakkale mebusu Şamili Rif.it 

Bevin vefatı 

Sayıfa 

25 

39 

39 

3 9 

KANUNLAR 
Sayıfa 

— 21 temmuz 1931 tarih vei857 
numaralı kanunun ilgasına dair 2 
— 1931 malî senesi zarfında ame-
najman ve teşcir işlerinde istihdam 
edilmiş olan orman fen memurla
rının yevmi tazminatları hakkında 
kanun 3 
— İstanbul darülfünununun 1928 
mali senesi hesabı katı kanunu 20,30 
— Tahlisiye idaresinin 1929 mali 
senesi hesabı kati kanunu 20,30 
— 2 haziran 1929 tarih ve 1513 
numaralı kanuna müzeyyel kanun 2,6,39 

42 
— Seyrisefain idaresinin 1932 malî 
senesi bütçesinde münakale yapıl
ması hakkında kamın 28,39,42,45 
— Evkaf umum müdürlüğünün 
1932 malı senesi bütçesine tahsisatı 
nuınzaınnıa verilmesine dair kanun 2,39, 

51,52 

No. 
2079 

2080 

2081 

2082 

2083 

Sayıfa 
— Ankara şehri imar müdürlüğü 
nün 1932 mali senesi bütçesinde 
bazı tadilât yapılması hakkında ka
nun 38,56,57,59 
— Yüksek mühendis mektebinin 
1932 malî senesi bütçesinde fasıl 
küşadı ve münakale icrası hakkında 
kanun 50,56,57,59,62 
— 7 mayıs 1928 tarih ve 1240 
numaralı kanuna müzeyyel "kanun 39, 

44,57,59,64 
— 25 haziran 1932 tarih ve 2027 
numaralı kanunun neşri tarihine 
kadar mukaveleye bağlanmış bulu
nan su işlerinin tesrii için bono 
ihracı mezuniyetine dair kanun 38,56, 

58,59,67 
— 26 mart 1931 tarih ve 1782 
numaralı ölçüler kanununun 2Sinci 
maddesinin tadiline dair 56,72,73 

KARARLAR 
736 — Çanakkale mebusu merhum 

Samih Rifat Bevin ailesine bevanı 
taziyet edilmesine dair 

737 — Orman ameııajmaıı gruplarına 
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No. Sayıfa No. 

ve bu işlerde çalışan orman mü
hendislerine yevmiye hesabı ile 
verilmekte olan tazminatın sureti 
tediyesindeki tereddüdün tefsir tari-
kile halledilemeyeceğine dair 20,31 

738 — Barut ve mevaddı infilâkiye me
selesine dair . 24,31 

739 — Van vilâyetinin Muradiye kaza-

740 

Sayıfa 
sının Kânikevan köyünden Abdullah 
oğlu Ahmedin ölüm cezasına car
in İması hakkında 39,41 
— Sivereğin Caıniikebir mahalle
sinden Kirkoroğlu Karebet namı 
diğeri mühtedi Mustafanın ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 39,51 

LÂYİHALAR 

24 

38 

58 

1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1932 senesi bütçesinde 2 400 liralık 
münakale yapılması hakkında 38,56,57,59 

2 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1932 senesi bütçe kanununun 3 üncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 38,56,57, 

59 
3 — Askeri memurlar kanununu ımı-

addil kanuna müzeyyel 
4 — 1932 senesi muvazenei umu

miye kanununa merbut ( N ) cetvelinin 
birinci kısmına 20 muallimlik daha konub 
ması hakkında 

5 — Demiryolları ile yük nakliyatı 
hakkındaki beynelmilel mukavelenamenin 
imza protokolünde derpiş edilen 4 senelik 
muvakkat tedbirler müddetinin uzatılması 
hakkında 

6 — Demiryolları inşaatı için veri
len poliçalara ait evrakı müsbiteııin Diva
nı muhasebatça vadenin hululünden 
evvel tetkiki Jıakkmda 

7 — Esaretin meni hakkındaki mu
kavelenamenin tasdikma dair 

8 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesine 20 000 liralık munzam 
tahsisat konulmasına dair 6,39,51 

9 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesine 31 500 liralık munzam 
tahsisat konulmasına dair 2,39,51,52 

10 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1932 senesi bütçesinin 246 ncı faslı 
1 inci maddesi unvanının değiştirilmesi 
hakkında 24,72 

11 — Gümrük ve inhisarlar ve Millî 
Müdafaa vekâletleri 193 2 senesi bütçe
lerinde 26 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 38,72 

3. 

56 

52 

12 — Harita umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesinde 9 932 liralık münakale 
yapılması hakkında 38,72 

13 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1931 senesi son hesabı hak
kmda 38 

14 — Jandarma efradı kanununun 
1 inci maddesinin değiştirilmesi hakkmda 38 

1 5 — Konya ovası sulama idaresinin 
1928 senesi son hesabı hakkında 38 

16 — Memleket dahilinde uçaklarla 
nakledilecek posta maddelerinden alına
cak havale ücretlerine dair 3 8 

17 — Mevcut su işleri taahhüdatımn 
bitirilmesi için bono çıkarılmasına izin 
verilmesi hakkında 38,56,58,59,67 

18 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 
senesi deniz bütçesinde 37 800 liralık 
münakale yapılması hakkında 38,72 

19 — Muallim mekteplerine muave
net hakkındaki 819,843 ve 1051 numa
ralı kanunlara müzeyyel kanun lâyihası 56 

20 — Muhtelif devairin 1932 sene
si bütçelerinde münakale yapılması hak
kında 50,72 

21 —- Nafıa vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 27 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 38,72 

22 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında 56 

23 — Ölçüler kanununun 28 inci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 56,72,73 

24 — Riyaseti Cumhur flarmonik 
orkestra heyeti şef muavinliğinde bulunan 
ecnebi mütehassısı ücretinin arttırılması 
hakkında 56 

25 — Seyrisefain idaresince 1932 
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senesi zarfında yapılacak istikraza Maliye 
vekaletinin kefaletine dair 3 

26 — Seyrisefain idaresi 1032 sene
si bütçesinde 12 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 38,39,4 

27 — Seyrisefain idaresinin 1030 se
nesi son hesabı hakkında 

28 — sovyet Rusyada bulunan elçi
lik ve konsolosluk memurlarından tem
sil tahsisatı olanların maaşlarına yapıla
cak zamaime ve Hariciye vekâletile Dü
yunu umumiye 1932 senesi bütçelerinde 
30 000 liralık münakale yapılmasına 
dair 

29 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1931 senesi hesabı hakkında 

30 — Tapu harçlarına dair olan kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 

31 — Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü 1932 senesi bütçesinde 3 150 
liralık münakale yapılması hakkında 3 

32 — Tuz satış ve tuz fiatları hak
kındaki kanunun 4 üncü maddesinin 
değiştirilmesine dair 

33 — Türk parası kıymetini koruma 
kanununa müzeyyel kanun lâyihası 

34 — Türkiye Cümhuriyetile İran 
devleti arasında aktolunan emniyet, bita
raflık ve iktisadî emek beraberliği ınua-
hedenamesinin tasdikma dair 

35 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya 
Hükümeti arasında aktedilen itilâfname-
nin tasdiki hakkında 

Sayıfa 

8,72 

2,45 

38 

56 

38 

38 

8,72 

50 

38 

56 

Sayıfa 
36 — Türkiyedeki Suriyeli emlaki ile 

Suryedeki Türk emlaki hakkında Fransa 
hükûmetile aktedilen itilâfnamenin tasdi
kma dair 56 

37 — Vangölü işletme idaresi 1932 
senesi bütçesinde 10 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 38 

38 — Yalova arazisinin istismsarı ve 
parasız arazi tevzii hakkında kanun 38 

39 —Yüksek mühendis mektebi 1928 
senesi son hesabı hakkında 38 

40 —Yüksek mühendis mektebi 193 1 
son hesabı hakkında 38 

41 — Yüksek mühendis mektebi 1932 
senesi bütçesinde 900 liralık münakale 
yapılması hakkında 50,56,57,59,62 

1 — Hıfzıssıhha müessesesi ve müş
temilatı için sarfına mezuniyet verilen 
tahsisata 250 000 liranın ilâvesi hakkın 
da _ 39,44,57,59,64 

2 — İstanbul darülfünunu 1928 
senesi hesabı katisi hakkında 20,30 

3 — Nahiye müdürlerinin hayvan 
yem bedellerinin ilgası hakkında 56,79 

4 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1929 senesi hesabı katisi hakkında 20,30 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Polonya 
Hükümeti arasında münakit ticaret ve 
seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 6,21 

6 — Yeniden tam teşekküllü 50 
nahiye teşkili hakkındaki kanunun tatbi
kinin 2 sene tehirine dair 2 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Memurin muhakemat kanu

nunun 4 üncü maddesinin tefsirine dair 39, 
40,41 

2 — Millî Hükümet bütçelerine mü
teallik borçların kayitlerine ve müd
deti muayyenesi zarfında müracaat etme
yenlerin alacaklarının sukutuna dair 
olan kanunun tefsiri hakkında 3/14 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 39,42 

3 — Sivereğin Camiikebir mahalle
sinden Kirkoroğlu Karabet namıdiğeri 

MAZBATALAR 
mühtedi Mustafanm ölüm cezasına çar
pılması hakkında 3/251 numaralı Baş
vekâlet tezkeresine dair 39,5 1 

4 — Van vilâyeti Muradiye kazası
nın Kânikevan köyünden Muhtar Abo 
namidiğeri Abdullahoğlu Ahmedin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 3/241 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 39,41 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Encümence ittihaz olunan 568 

6,20,50 numaralı karar hakkında 



2 — Giresun mebusu Hakkı Tank 
Beyin, 60 istida üzerine Arzuhal encü
menince ittihaz olunan 388 numaralı 
kararın umumî heyette müzakeresine 
dair 4/33 numaralı takriri hakkında 6,20,25 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 

1 Q32 senesi bütçe kanununun 3 üncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında 1/443 ve 
Ankara şehri imar müdürlüğü 1032 
senesi bütçesinde 2 400 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/444 numaralı 
kanun lâyihalarına dair 56,57,59 

2 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesine 31 500 liralık munzam 
tahsisat konulmasına dair 1/434 ve 
Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi 
bütçesine 20 000 liralık munzam tahsisat 
konulmasına dair 1/435 numaralı kanun 
lâyihaları hakkında 39,51,52 

3 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1932 senesi bütçesinin 246 ncı faslı 
1 inci maddesi unvanının değiştiril
mesi hakkında 1/436, Gümrük ve 
inhisarlar ve Millî Müdafaa vekâletleri 
1932 senesi bütçelerinde 26 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/442, 
Harita umum müdürlüğü 1932 senesi 
bütçesinde 9 932 liralık münakale yapıl
ması hakkmdal/447 , Millî Müdafaa 
vekâleti 1932 senesi deniz ^bütçesinde 
37 800 liralık münakale yapılması hak
kında 1/453, Nafıa vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 27 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/454, Tapu ve kadas
tro umum müdürlüğü 1932 senesi büt
çesinde 3 150 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/457 ve muhtelif deva-
irin 1932 senesi bütçelerinde münakale 
yapılması hakkında 1/463 numaralı ka
nun lâyihalarile idare heyetinin , Büyük 
Millet Meclisi 1932 senesi bütçesinde 
20 000 liralık münakale yapılmasına 
dair 2/56 , Büyük Millet Meclisi 1932 
senesi bütçesine 13 900 liralık munzam 
tahsisat konulmasına dair 2/57 ve Divanı 
muhasebat I932senesi bütçesinde 4 950 
liralık münakale yapılması hakkında 2/59 

numaralı kanun tekliflerine dair 72 
4 — Hıfzıssıhha müessesesi ve müş

temilâtı için sarfına mezuniyet verilen 
tahsisata 250 000 liranın ilâvesi hakkın
da 1/424 numaralı kanun lâvihası 39,44,57, 

59,64 
5 — Mevcut su işleri taahhüdatının 

bitirilmesi için bono çıkarılmasına izin 
verilmesi hakkında l/452numaralı kanun 
lâyihasına dair 56,58,59,67 

6 — Millî Hükümet bütçelerine 
müteallik borçların kayitlerine ve müd
deti muayyenesi zarfında müracaat etme
yenlerin alacaklarının sukutuna dair olan 
kanunun tefsiri hakkında 3/14 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 2,6,39,42 

7 — Nahiye müdürlerinin hayvan 
yem bedellerinin ilgası hakkında 1/403 
numaralı kanun lâyihasına dair 56,79 

8 — Orman arnenajman gruplarına 
ve bu işlerde çalışan orman mühendis
lerine yevmiye hesabile verilmekte olan 
tazminatın sureti tediyesinde tereddüt 
edildiğinden keyfiyetin tefsiri hakkında 
3/187 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair _ 20,31 

9 — Ölçüler kanununun 28 inci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/466 
numaralı kanun lâyihasına dair 72,73 

10 — Seyrisefain idaresi 1932 senesi 
bütçesinde 12 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/440 numaralı kanun 
lâyihasıne dair 39,42,45 

11 — Seyrisefain idaresince 1932 
senesi zarfında yapılacak istikraza Maliye 
vekâletinin kâfeletine dair 1/439 numa
ralı kanun lâyihasına dair 72 

12 — Yüksek mühendis mektebi 
1932 senesi bütçesinde 900 liralık mü
nakale yapılması hakkmdayı/464 numa
ralı kanun lâyihasına dair 56,57,59,62 

1 — Arnenajman ve teşcir işlerinde 
müstahdem orman memurini fenniyesine 
657 ve 1508 numaralı kanunların 1 ve 
7 nci maddeleri mucibince verilmesi 
muktazi yevmiyeleri gösterir 2 kıta cet
velin gönderildiğine dair 3/185 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 3 

2 — Yeniden tam teşekküllü 5Q 
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I Sayıfı 
i maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/466 
j numaralı kanun lâyihasına dair 72,73 
I 2 — Türkiye Cumhuriyeti le Polon

ya Hükümeti arasında münakit ticaret ve 
seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 1/281 numaralı kanun lâyiha
sına dair 6,21 

Sâyrfa 
nahiye teşkili hakkındaki kanunun tatbi
kinin 2 sene tehirine dair 1/406 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 2 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
İ — Memurin kanununun 4 üncü 

maddesinin tefsirine dair 3/110 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 39,40,41 

2 — Nahiye müdürlerinin hayvan 
yem bedellerinin ilgası hakkında 1/403 
numaralı kanun lâyihasına dair 56,79 

1 — Yeniden tam teşekküllü 50 
nahiye teşkili hakkındaki kanunun tat
bikinin 2 sene tehirine dair 1/406 nu
maralı kanun lâyihası hakkında 2 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — İstanbul darülfünunu 1928 
senesi hesabı katisi hakkında 1/46 nu
maralı kanun lâyihasile İstanbul darül
fünunu 1928 senesi hesabı katisine mü
tedair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/204 numaralı Diva
nı muhasebat riyaseti tezkeresine dair 20.30 

2 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1929 senesi hesabı katisi hakkında i/68 
numaralı kanun lâyihasile Karadeniz bo
ğazı tahlisiye idaresinin 1929 senesi 
hesabı katisine mütedair mutabakat be
yannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/239 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresine dair 20,30 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Türkiye Cümhuriyetile Polon

ya Hükümeti arasında münakit ticaret 
ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 1/281 numaralı kanun lâyihası 
na dair 6,21 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ölçüler kanununun 28 inci i 

1 — Edirne Cumhuriyet Halk Fırkası 
kongresinin hürmetlerine dair kongre 
reisliğinin telgrafı 56 

2 — Menemendeki irtica hadisesinde 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Millî Hükümet bütçelerine mü

teallik borçların kayitlerine ve müddeti 
muayyenesi zarfında müracaat etmeyenle
rin alacaklarının sukutuna dair olan ka
nunun tefsiri hakkında 3/14 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 2,6,39,42 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1932 
senesi eylül ve teşrinievvel ayları hesa-
batı hakkında 39,41 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI 
[ Adliye - Teşkilâtı esasiye ] 

1 — Barut ve mevaddı infilâkiye 
meselesine ait evrakın gönderildiğine 
dair 3/198 numaralı Başvekâlet tezke
resi hakkında 24,31 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI 
[ Belediye kanunu encümeni ] 

1 — Kastamonu mebusu Dr. Suat 
Beyin, belediye bütçelerindeki maaş ve 
ücretlerle yetim maaşları yekûnu hak
kında 2/30 numaralı kanun teklifine dair 56,57 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

1 — Hıfzıssıhha müessesesi ve müş
temilâtı için sarfına mezuniyet verilen 
tahsisata 250 000 liranın ilâvesi hak-
kınd 1/424 numaralı kanun lâyihasına 
dair 39,44,57,59,64 

şehit edilen Kubilâyin ruhunun taziz ve 
menfur hâdisenin telin edildiğine dair 
Çaycuma, Ereğli ve Zonguldaktan gelen 
telgraflar 50 

MUHTELİF 
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Sayrfa 

3 — Niğde millî iktisat reisliğinin, 
üçüncü derim tutum yılını kutluladığma 

dair tel "rafı 36 

9 uncu inikada ait 
1 0 -•> » » 
11 inci » o 
12 u v v 

13 üncü •» >J 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
2 
6 

20 
24 
36 

14 üncü 
1 5 inci 
16 ncı 
1 7 inci 

im kada ait 
0 >.) 

'.) y 

)J j ) 

38 
50 
56 
72 

SUALLER VE CEVAPLAR 
Maliye vekâleti 

1 — Manisa mebusu Refik Şevket 
ve Konya mebusu Refik Beylerin, hakem 
mahkemesince vtrilen karar üzerine mül
ga Donanma cemiyetinin zıyaa uğratılan 
80 000 lira alacağı hakkında şifahî sual 
takririne Maliye vekili Mustafa Abdül-
halik Beyin cevabı 38,72 

Milli Müdafaa vekâleti 
1 — Manisa mebusu Refik Şevket 

ve Konya mebusu Refik Beylerin, hakem 
mahkemesince verilen karar üzerine mül
ga Donanma cemiyetinin zıyaa uğratılan 
80 000 lira alacağı hakkında Milli 
Müdafaa vekaletinden şifaî suali 

TAKRİRLER 
Yozgat / Süleyman Sırrı B. ] 
1 — Belediye vergi ve resimleri ka

nununun 6 ncı maddesindeki apartıman 
kaydiniıı tefsiri hakkında 24 

38 

Giresun / Hakkı Tarık B. [ 
2 — 60 istida üzerine Arzuhal en

cümenince ittihaz olunan 388 numaralı 
kararın umumî heyette müzakeresine 
dair 6,20,25 

TEKLİFLER 
Giresun / Hakkı Tarık B. ] 
1 — Dahilî nizamnamenin 50 ve 53-

üncü maddelerinin tefsiri hakkında 36 

idare Heyeti 
2 — Büyük Millet Meclisi 1932 se

nesi bütçesinde 20 000 liralık münakale 
yapılmasına dair 6,72 

3 — Büyük Millet Meclisi 1932 se
nesi bütçesine 13 900 liralık munzam 
tahsisat konulmasına dair 24,72 

4 — Divanı muhasebat 1932 senesi 

bütçesinde 4 950 liralık münakale ya
pılması hakkında 56,72 

Yozgat / Süleyman sırrı ] 
5 — Hazineden taksitle mal almış 

olanların taksit bedellerinin tecili hak
kındaki kanunun değiştirilmesine dair 24 

Kastamonu / Dr. Suat B. ] 
1 — Belediye bütçelerindeki maaş ve 

ücretlerle yetim maaşları yekûnu hakkında 56, 
57 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ ! filıi kanununa merbut emraz cetvelinde-

îade talepleri 
Bilûmum askerî malûllerin ter

ki bazı fıkralar hakkında bir karar ittiha
zına dair 3/32 ve manevra gibi mühim 
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vazifeler esnasında malûl olanlara da 
derece üzerinden maaş tahsisi için bir 
karar ittihazına dair 3/163 numaralı tez
kerelerin geri verilmesi hakkında 24 

2 — İstanbul darülfünunu müderris
lerinden Behçet Beyin maaşı miktarının 
tayini hakkındaki tezkerenin geri veril
mesine dair 25 

Muhtelif 

1 — Amenajman ve teşcir işlerinde 
müstahdem orman memurini fenniyesine 
65 7 ve 1508 numaralı kanunların 1 ve 
7 nci' maddeleri mucibince verilmesi 
muktazi yevmiyeleri gösterir 2 kıta 
cetvelin gönderildiğine dair 3 

2 — Barut ve mevaddı infilâkiye 
meselesine ait evrakın gönderildiğine 
dair 24,31 

ölüm cezası 

1 — Sivereğin Camiikebir mahalle
sinden Kirkoroğlu Karebet namıdiğeri 
mühtedi Mustafanın ölüm cezasına çar
pılması hakkında 39,51 

2 — Van vilâyeti Muradiye kazası
nın Kânikevan köyünden Muhtar Abo 
namıdiğeri Abdullahoğlu Ahmedin ölüm 
cezasına çarpılması hakkmd.a 39,41 

Tefsir talepleri 
1 — Askerî ve mülki tekaüt kanu

nunun 25 inci maddesi birinci fıkrasının 
tefsiri hakkında 6 

2 — 1932 senesi muvazeııei umumi
ye kanununun 14 üncü maddesinin tefsiri 
hakkında 38 

3 — Devlet memurları nıaaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
7 nci maddesinin tefsirine dair 38 

4 — İdarei umumiyei vilâyat kanu
nunun muaddel 116 ve 140 inci madde
lerisin tadiline dair olan kanunun 2 nci 
maddesinin tefsiri hakkında 38 

5 — İtalyan tabiiyetine girdiğinden 
dolayı Konya istiklâl mahkemesi kararile 
ailesile birlikte millî hudut dışına çıka
rılan Suat Remzi Efendinin Türk vatan
daşlığına kabulünün muvafık olup olmı-

Sayıfa 
yacağına dair bir karar ittihazı hakkında 38 

6 — 11 ağustos 1325 tarihli tekaüt 
kanununa göre tekaüde sevk ve istifaları 
kabul edilen 11 zabit hakkında yapılacak 
muameleye dair 38 

7 — 12 haziran 1326 tarihli kanu
nun 5 inci maddesini tadil eden kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında 56 

8 — Orman nizamnamesinin 16 nci 
maddesi mucibince alınacak yaylâkiye 
resminin ilgasına dair olan kanun tefsiri 
hakkında 24 

9 — Tütün ve sigara bayilerinin astık
ları levhalardan dolayı resim alınıp alın
mayacağının tefsiri hakkında 20 

10 — 22 haziran 1927 tarih ve 1122 
numaralı kanunun 2 nci maddesinin 
tefsirine dair 20 

1 — Bilûmum askerî malûllerin 
terfihi kanununa merbut emraz cetvelin
deki bazı fıkralar hakkında bir karar 
ittihazına dair 24 

2 — İstanbul darülfünunu müderris
lerinden Behçet Beyin maaşı miktarının 
tayini hakkında 25 

3 — Manevra gibi mühim vazife
ler esnasında malûl olanlara da derece 
üzerinden maaş tahsisi için bir karar 
ittihazına dair 24 

4 — Memurin muhakemat kanunu
nun 4 üncü maddesinin tefsirine dajr 39,40, 

41 
5 — Millî Hükümet bütçelerine mü

teallik borçların kayitlerine ve müddeti 
muayyenesi zarfında müracaat etmeyenle
rin kayitlerinin sukutuna dair olan kanu
nun tefsiri hakkında 2,6,39,42 

6 — Orman amenajman gruplarına 
ve bu işlerde çalışan orman mühendis
lerine yevmiye hesabile verilmekte olan 
tazminatın sureti tediyesinde tereddüt 
edildiğinden keyfiyetin tefsiri hakkında 20,31 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — İstanbul darülfünunu 1928 
senesi hesabı katisine mütedair mutaba-
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kat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 20,30 

2 — Karadeniz boğazı tahlisiye ida-

Sayıfa 
resinin 1929 senesi hesabı katisine mü
tedair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 20,30 

« 



Tahlilî fihrist 

Sayıfa 
Ahmet Hamdi B. (Yozgat) - Millî Hükü

met bütçelerine müteallik borçların kayitle-
rine ve müddeti muayyenesinde müracaat e-
dilmeyen alacakların sukutuna dair kanunun 
tefsiri hakkındaki Adliye encümeni mazbata-
Kma dair sözleri 42 43 

— Ölçüler kanununun 28 inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası müna-

Sayıfa 
«ebetile sözleri 77 

Ahmet îhsan B. (Ordu) - Ölçüler kanu
nunun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun lâyihası münasebetile sözleri 74 

Arzuhal encümeni - 838 numaralı karar 
hakkında müzakerat 25:30 

— 568 numaralı karar hakkında müza
kerat 50:51 

Barut ve mevaddı in'J'ilâkive meselesi 
H 

Bu hususta müzakerat 31 :33 

Dahilî nizamname: 
— Dahilî nizamnamenin 5L ve 53 üncü 

I) 
maddelerinin tefsiri lüzumuna dair (Jiresun 
mebusu Hakkı Tank Beyin beyanatı 25,27,29.30 

Emin Aslan B. (Denizli) - Ölçüler kanu
nunun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hak-

E 
kındaki kanun lâyihası münasebetile .sözleri 74 

II 
Hakkı Tank B. (Giresun) - 60 istida üze

rine Arzuhal encümenince ittihaz olunan 338 
numaralı karar münasebetile sözleri 25,27,29,30 

Hasan B. (Trabzon) - Barut ve mevaddı 
infilâkiye meselesi hakkındaki sözleri 32 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - 60 istida 
üzerine Arzuhal encümenince ittihaz olunan 
338 numaralı karar münasebetile sözleri 29,30 

— Arzuhal encümenince ittihaz olunan 568 
numaralı karar hakkındaki mazbata münase
betile sözleri 51 

— Millî Hükümet bütçelerine müteallik 

borçların kay itlerine ve muayyen müddet zar
fında müracaat etmeyenlerin alacaklarının su
kutuna dair kanunun tefsiri hakkındaki Bütçe 
encümeni mazbatası münasebetile. sözleri 7,9,11 

13,14,1; 
— Ölçüler kanununun 28 inci maddesinin 

değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetile sözleri 77,78 

Hilmi B. (Nafıa vekili) - 8>u işleri taabhü-
datınrn bitirilmesi için bono çıkarılması hak
kındaki kanun lâvihası münasebetile sözleri 58 
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Sayıfa 
tsmet B. (Çorum) - Memurin muhakemat 

kanununun dördüncü maddesinin tefsiri hak
kındaki mazbata münasebetile sözleri 40,41 

— Millî Hükümet İmleçlerine, müteallik 
borçların kay i ti erine ve muayyen müddet zar-

Sayıfa 
fında müracaa t etmeyenlerin alacaklarının 
sukutuna dair kanunun tefsiri hakkındaki 
Bütçe ve Adliye encümenleri mazbatalar ı 
müuasebetile sözleri 8,12,1 o, 

42,4:5,44 

Kemal Zaim B. (Konya) - Ölçüler kanunu
nun 28 inci maddesinin değiştirilmesi lıukkıiı-

K 

daki kanun lâvihası münasebet iki sözleri 71, 

M 
Mahmut Celâl B. (İktisat vekili) - Ölçüler 

kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi 
baklandaki kanun lâyihası münasebetile, söz
leri 

76,77,78 
Mustafa Abdülhalik B. (Maliye vekili) -

Arzuhal encümenince ittihaz olunan 5(58 nu
maralı ka ra r hakkındaki mazbata münasebe
tile sözleri fîO 

— Millî Hükümet, bütçelerine müteallik 
borçların kavil lerine ve muayyen müddet zar

fında müracaat etmeyenlerin alacaklarının su
ku tuna dair kanunun tefsiri hakkındaki Bütçe 
ve Adliye encümenleri mazbatası münase
betile sözleri 14,15, 

K;,4:$ 
Mükerrem B. (İsparta) - 2 haziran H)21) 

tarihli ve 151,S numaral ı kanuna müzeyyel ka
nun hakkındaki sözleri 44 

--• Ölçüler kanununun 28 inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun layihası müna
sebetile sözleri 78 

it 
Raif B. (Trabzon) - Memurin muhakemat 

kanununun dördüncü maddesinin tefsiri hak
kındaki mazbata münasebetile sözleri 

Rasıh B. (Antalya) - Millî Hükümet büt
çelerine müteallik borçların kayitlerine ve, mu
ayyen müddet zarfında müracaat etmeyenle
rin alacaklarının sukutuna dair kanunun tefsi
ri hakkındaki Bütçe encümeni mazbatası mü
nasebetile sözleri 

Refik B. ( Konya ) - Millî Hükümet büt
çelerine müteallik borçların kayitlerine ve mu
ayyen müddet zarfında müracaat etmeyenle
rin alacaklarının sukutuna dair kanunun tef
siri hakkm(hı Bütçe encümeni mazbatası mü
nasebet ile sözleri 

Refik Şevket B. (Manisa) - Ba ru t ve ine 
vaddı infilâkive meselesi hakkındaki sözleri 

40 

! — Millî Hükümet bütçelerine müteallik 
I 

i borçların kayit lerine ve muayyen müddet zar
fında müracaat etmeyenlerin alacaklarının sil

ika t ıma dair kanan ım tefsiri hakkındaki Bütçe 
'encümeni mazbatası münasebetile sözleri 7,8,1 
| — Ölçüler kanununun 28 inci maddesinin 
değiştir i lmesi hakkındaki kanun lâvihası mi'ma-

;U4 

sebetile sözleri 75,7(i,78 

^ ı S | Reşit B. (Gazi Antep) - 00 istida üzerim1 

i Arzuhal encümenince itt ihaz olunan ÎW8 nu
maralı kara r münasebetile sözleri 

| —- Memurin muhakemat kanununun döv-
Ulüncü maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata 
; münasebetile sözleri 4 

7,8 I Rüştü B . (Bursa) - Ölçüler kanununun 28 
! inci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka-

'M ııını lâvihası münasebetile sözleri 

27 

,42 

http://sebet.il
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Sayıfa 
Sait Azmi B. (Kayseri) - Millî Hükümet 

bütçelerine müteallik borçların kay itlerine 
ve muayyen müddet zarfında müracaat etme
yenlerin alacaklarının sukutuna dair kanunun 
tefsiri hakkındaki Bütçe ve Adliye encümen
leri mazbataları münasebetile sözleri 15,16,43 

Salâhattin B. (Kocaeli) - Barut ve mevad-
dı infilâkiye meselesi hakkındaki sözleri 33 

— Millî Hükümet bütçelerine müteallik 
borçların kayitlerine ve muayyen müddet zar
fında müracaat etmeyenlerin alacaklarının su
kutuna dair kanunun tefsiri hakkındaki Bütçe 
encümeni mazbatası münasebetile sözleri 16 

Sayıfa 
Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) - Memurin 

muhakemat kanununun dördüncü maddesinin 
tefsiri hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri 40,41 

— Millî Hükümet bütçelerine müteallik 
borçların kayitlerine ve muayyen müddet zar
fında müracaat etmeyenlerin alacaklarının su
kutuna dair kanunun tefsiri hakkındaki Bütçe 
encümeni mazbatası münasebetile sözleri 7 

— Ölçüler kanununun 28 inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetile sözleri 78 

S 

Şükrü B. ( Çanakkale ) - Memurin muha
kemat kanununun dördüncü maddesinin tefsi

ri hakkındaki mazbata münasebetile sözleri 40,41,42 

Tahsin B. (Aydın) - Ölçüler kanununun 
28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 

kanun lâyihası münasebetile sözleri 78 

Yusuf B. (Denizli) - Millî Hükümet bütçe
lerine müteallik borçların kayitlerine ve müd
deti muayyenesinde müracaat edilmeyen ala
cakların sukutuna dair kanunun tefsiri hak
kındaki Adlive encümeni mazbatasına dair söz

leri 43 
Yusuf Kemal B. (Adliye vekili) - Barut 

ve mevaddi infilâkiye meselesi hakkındaki söz
leri 32 

/ 

Zekâi B. (Millî Müdafaa vekili) - 60 isti
da üzerine Arzuhal encümenince ittihaz olunan 
338 numaralı karar münasebetile sözleri 

Ziyaettin B. (İstanbul) - 60 istida üzerine 
Arzuhal encümenince ittihaz olunan 338 ııu-

26 

maralı karar münasebetile sözleri 
Ziya Gevher B. (Çanakkale) - Ölçüler ka

nununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun lâyihası münasebetile sÖz-

26 

leri 73,74,76 




