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Fihrist 

AZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

Sayıfa 
Azayı kiram tarafından Meclis haricinde ifa 

olunan vazifeler 
1 — Beynelmilel parlâmentolar tica

ret kongresine iştirak edecek zevat hak
kında 3 

İntihap 
1 — Riyaset divanı için iki kâtip 

intihabı 111 
intihap mazbataları 

1 — Tokat mebusluğuna tntihap edi
len Resai Beyin intihap mazbatası 109 

Mezuniyetler 
1 — Azayı kiramdan bazı zevatın 

mezuniyetleri 3 
Tahlifler 

1 — Tokat mebusu Resai Beyin 

tahlifi 
Sayıfa 
109 

Teşriî masuniyetlerin kaldırılması talepleri 
1 — Bolu mebusu şükrü Bey hak

kında 108,141 
2 — Eskişehir mebusu Cafer Bey 

hakkında 108; 141 
3 — Eskişehir mebusu Emin Bey 

hakkında 108,141 
4 — Mersin mebusu Ferit Celâl Bey 

hakkında 109,141 
5 — Siirt mebusu mahmut Bey hak

kında ' 109,141 
6 — Sivas mebusu Necmettirtin Bey 

hakkında 109,141 

Vefatlar 
1 — Konya mebusu Haydar Beyin 

vefatı 111 

KANUNLAR 
No. Sayıfa 
2129 — Anadolu - Bağdat demiryolla

rı ve Haydarpaşa liman idaresi
nin 1927 malî senesi adi bütçe
sine ait hesabı katî kanunu 4 

2130 — Anadolu- Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım 
idaresinin 1927 "malî senesi fev
kalâde bütçe hesabı katî kanunu 4:5 

2131 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1928 malî senesi hesabı katî ka
nunu 5 

2132 — Mektep kitapları mütedavil 
sermayesine munzam tahsisat kayit 
ve mahsubuna dair 6 

2133 — Devlet kitapları mütedavil ser
mayesi hakkında 2,6:14 

2134 — Afyon Karahisar - Antalya 

No. Sayıfa 
demiryolunun inşasına dair 14, " 

18,19 
2135 — Elâziz şube hattının inşasına 

dair 18,21 
2136 — 636 sayılı Şûrayi askeri kanu

nunun 4 üncü maddesinin tadili 
hakkında 27 

2137 — Askerî muhakeme usulü kanu
nunun 34 üncü maddesinin değiş
tirilmesi ve 89 uncu maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında 27:28 

2138 — Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 39 uncu maddesini değiş
tiren kanun 28 

2139 — 29 mayıs 1929 tarih ve 1471 
numaralı kanuna müzeyyel kanun 28:29 

2140 — Mekâtibi askeriye talebesile 
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No. Sayıfa 

ihtiyat zabit namzetlerine verile
cek maaş ve tahsisatı fevkalâdeye 
dair olan 357 numaralı kanuna 
müzeyyel 29 

2141 — 18 haziran 1927 tarih ve 
1089 numaralı kanunun tadili hak
kında 29 

2142 — Ankara şehri otomatik telefon 
kanununun muaddel 7 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair 29 

2143 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 
malî senesi bütçesinde münakale 
yapılması hakkında 26,34,35, 

36:38 
2144 — İstanbul darülfünunu 1932 

mali senesi bütçesinde münakale 
yapılması hakkında 2,26.34, 

35,38:41 
2145 — Devlet demiryolları ve liman

ları işletme umum müdürlüğü 
1932 malî senesi bütçesine fev
kalâde tahsisat verilmesi hakkın
da 32:33,35,41:43 

2146 — Hazinenin kefaleti dolayısile 
ödenen borçlar karşılığı olmak 
üzere 1932 mali senesi düyunu 
umumiye bütçesine fevkalâde tah
sisat konulmasına dair 26,33, 

35,44:46 
2147 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1932 mali senesi büt-, 
çesinde münakale yapılması hak-. 
kında 26,34,35,46:49 

2148 — Tütün inhisarı idaresi 1932 
malî senesi bütçesinde münakale 
yapılması hakkında 2,26,35, 

49:51 
2149 — Ankara şehri imar müdürlüğü 

1932 malî senesi bütçesinde bazı 
tadilât yapılması hakkında 2,32, 

55,57,60,61:63 
2150 — 1932 malî senesi muvazenei 

umumiye kanununa merbut bütçe
lerde bazı tadilât yapılmasına dair 2, 

26,32,55:57,59,60,63:66 
2151 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 14 

No. Sayıfa 
nisan 1930 tarih ve 1587 numa
ralı kanuna müzeyyel 69 

2152 — Demiryollarla yük nakliyatı için 
2-VI-930 tarih ve 1673 numaralı 
kanunla Hükümetimizin de iştirak 
ettiği 23 teşrinievvel 1924 tarih
li beynelmilel mukavelenamenin 
imza protokulünde derpiş edilen 
dört senelik muvakkat tedbirler 
müddetinin uzatılması hakkında 2,30, 

71:72 
2153 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1933 malî senesi büt
çesine dair 54,68:71,72,73:75 

2154 — Halkevleri için ithal olunacak 
radyo ve sinema makinalannın 
muamele vergisile gümrük ve ok-
toruva resimlerinden istisnası hak
kında 68,72,75:78 

2155 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1933 
malî senesi bütçesi hakkında 68,81:98, 

100:101 
2156 — Ankara şehri imar müdürlüğü 

1933 malî senesi bütçesi hakkında 68, 
114,141,144 

2157 — Van gölü sefain işletme idaresi 
19 3 3 malî senesi bütçesi hakkında 6 8, 

118,141,147 
2158 — Yüksek mühendis mektebi 

1933 malî senesi bütçesi hakkında 80, 
119,141,149 

2159 — İnhisarların idaresi hakkındaki 
1660 numaralı kanuna müzeyyel 121, 

129,135,141,152,154 
2160 — İnhisarlar umum müdürlüğü 

1933 malî senesi bütçesi hakkında 108, 
121,141,152,155 

2161 — Askerî izin kanunu 32,58:59,141 
2162 — Ordu zabıtan heyetine mahsus 

29-IV-l 926 tarih ve 863 numaralı 
terfi kanununun 14 üncü madde-
sile bu kanunun 8-VI-929 tarihli 
ve 1494 numaralı kanun ile tadil 
edilen 10 uncu ve 16 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair 22, 

59:60,142:144 
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KARARLAR 

No. 
745 

746 

747 

748 

749 

Sayıfa 
— Gümrük ve inhisarlar vekâletin
ce 1932 malî senesi zarfında alına
cak nakil vasıtaları kadrosunun 
bütçeye raptı zımnında bir kanun 
tedvinine lüzum olmadığına dair 5 
— 25 haziran 1932 tarih ve 2025 
numaralı kanunun neşrinden mu
kaddem Hükümetçe verilmiş olan 
imtiyazlara müteallik mukavele
lerde yazılı vergi ve resim mua
fiyetlerine dair 5 
— Tekaüt kanununun 55 inci mad
desi hakkında 2,27 
— 11 ağustos 1325 tarihli kanuna 
göre tekaüde sevk veya istifaları 
kabul edilmiş iken kararname ile 
tekrar muvazzaf hizmete alınan 
zabitler hakkında 26,55 
— Lise ve orta mekteplere alına-

No. Sayıfa 
cak leylî meccanî talebe hakkındaki 
kanunun 3 üncü maddesinin tefsi
rine mahal olmadığına dair 68,80 

750 — Jandarma efradı kanununun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine 
lüzum olmadığı hakkında 68,81 

751 —Tekaüt kanununun 51 -ve 53 
üncü maddeleri ile askerî ceza ka
nunu hükümlerinin telifi zımnında 
tayini muameleye mahal olmadı
ğına dair 108,140 

752 — Bolu mebusu Şükrü, Eskişehir 
mebusu Cafer ve Emin, Mersin 
mebusu Ferit Celâl, Siirt mebusu 
Mahmut ve Sivas mebusu Nec
mettin Sadık Beylerin teşriî ma
suniyetlerinin kaldırılmasına ma
hal olmadığına dair 108,109,141 

LÂYIHALAR 
1 — Adliye vekâleti 1932 senesi büt

çesinde 46 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 26,32,55:57,59,60,63:66 

2 — Altın ve petrol arama ve işletme 
idarelerinin teşkiline dair 26 

3 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1932 senesi bütçesinde 7 500 liralık 
münakale yapılmasına ve 15 000 liralık 
bono çıkarılmasına dair 2,32,55,57,60,61:63 

4 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 
1932 senesi bütçesine 10 000 liralık 
tahsisat konulmasına dair 108 

5 — Askerî tayinat ve yem kanunu
nun 1 inci maddesine müzeyyel kanun 
lâyihası 114 

6 — Başvekâlet teşkilât ve vazifeleri 
hakkında 26 

7 — Bazı dairelerin 1932 senesi 
bütçelerinde 61 000 liralık münakale 
yapılmasına dair 108 

8 — Bazı dairelerin 1932 senesi 
bütçelerinde 167 931 liralık münakale 
yapılması hakkında 108 

9 — Belediye teşkilâtı olan yerlerdeki 
muhtarlıklarla ihtiyar heyetlerinin kaldı
rılması hakkında 54 

10 — 1933 senesi muvazenei umu
miye kanunu lâyjhasının 4 üncü madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkında 108 

11 — Ceza istinafı hakkında ceza 
muhakemeleri usulü kanununa müzeyyel 
kanun lâyihası 106 

12 — Ceza muhakemeleri usulü ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 106 

13 — Ceza muhakemeleri usulü ka
nununa müzeyyel 68 

14 — Dahiliye vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 3 998 liralık münakale ya
pılması hakkında 54 

15 — Dahiliye vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 23 762 liralık münakale ya
pılması hakkında 108 

16 — Deniz ve hava ticareti umûm 
müdürlüğü ile iç hatlar, dış hatlar ve 
fabrika ve havuzlar teşkilâtı hakkında 26 

17 — Devlet demiryolları işletme 
umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesine 
65 000 liralık tahsisat konulmasına dair 26, 

32:33,35,41:43 
1 18 — Devlet memurları maaşatının 

tevhit ve teadülüne dair olan kanunun 
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Sayıfa 

Evkaf umum müdürlüğü memurları hak
kında da tatbikına dair 26 

19 — Devlet memurları tnarşatının 
tevhit ve teadülüne dair olan kanunun 
13 üncü maddesindeki 6 aylık kayıtten 
Darülfünun müderris ve muallimlerinin 
istisnası hakkında 26 

20 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Maarif vekâ
letine ait olan kısmında değişiklik yapıl
masına dair 54 

21 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Ziraat vekâle
tine ait olan kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında 54 

22 — Düyunu umumiye 1932 senesi 
bütçesinde 3 113 231 liranın tenzihle 
bazı devairin ayni sene bütçelerine mun
zam ve fevkalâde tahsisat olarak veril
mesine dair 80 

23 — Fahrî konsolosların aidatı hak
kında 108 

24 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1932 senesi bütçesinde 22 900 liralık 
münakale yapılması hakkında 108 

25 — Hariciye vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 4 200 liralık münakale ya
pılması hakkında 54 

26 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hak
kında 106 

27 — Harita umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesinde 15 150 liralık müna
kale yapılması hakkında 2,32,55:57,59,60, 

63:66 
28 — Hayvan sağlık zabıtası kanu

nuna müzeyyel kanun lâyihası 54 
29 — Hazineden taksitle gayrimen

kul mal satın almış olanların taksit be
dellerinin tecili hakkındaki kanunun 7 
nci maddesinin değiştirilmesine dair 26 

30 — İktisat vekâleti 1932 senesi 
bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiş
tirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık 
tahsisat konulmasına dair 26 

31 — İstanbul darülfünunu 1931 
senesi son hesabı hakkında 26 

32 — İstanbul darülfünununun 1932 

Sayıfa 
senesi bütçesinde 16 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 2,26,34,35,38:41 

33 — İstatistik umum müdürlüğü 
merkez teşkilâtı hakkında 2 

34 — Jandarma umum kumandanlığı 
1932 senesi bütçesinde 43 008 liralık 
münakale yapılması hakkında 2,32,55:57,59, 

60,63:66 
35 — Kaçakçılığın men ve takibine 

dair olan kanuna müzeyyel kanun lâyihası 26 
36 — Kaçakçılığın men ve takibine 

dair olan kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra 
ilâvesine dair 54 

37 — Kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyi
hası 108 

38 — Kocaeli vilâyetine bağlı 4 na
hiyenin kaldırılması ve Karasu namile 
yeni bir kaza kurulması hakkında 54 

39 — Maarif vekâleti merkez teşki
lât ve vazifeleri hakkında 54 

40 — Maarif vekâletince hariçte 
bastırılacak mektep kitaplarının ihale 
sureti ve bu kitapların bazı masraflarını 
karşılamak üzere ihdas olunacak mektep 
kitapları sandığı hakkında 54 

41 — Maliye vekâletile Şûrayı devlet 
1932 senesi bütçelerinde 4 300 liralık 
münakale yapılması hakkında 54 

42 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 
senesi kara bütçesinde 7 121 liralık 
münakale yapılması hakkında 2,32,55:57 

59,60,63:66 
43 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 

senesi hava bütçesinde 18 152 liralık 
münakale yapılması hakkında 108 

44 — Muntazam posta seferleri hakk
ında 26 

45 — Mükelleflere vergi karnesi 
verilmesi hakkında 26 

46 — Müzayede ve münakaşa kanunu 
lâyihası 26 

47 — Ordu ikramiyesi kanununun 
jandarma hakkında da tatbikına dair 54 

48 — Ordu vilâyeti hususî idaresi 
tarafından yaptırılacak büyük köprüler 
için Hazinenin kefaletine dair 54 

49 — Posta, telgraf ve telefon umu-
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Sa*fa 

mî idaresinin teşkilâtı hakkında 80 
50 — Posta telgraf ve telefon umu-

m müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 
9 000 liralık münakale yapılması hakk
ında 108 

51 — Samsun sahil demiryolunun 
Hükümetçe satın alınmasına ve bunun 
için Maliye vekâleti 1932 senesi bütçe
sinde 130 000 liralık münakale yapıl
masına dair 108 

52 — Seferde askerî ihtiyaçların te
min sureti hakkında 26 

53 — Sivas - Erzurum hattı ile 
Malatyadan başlayarak Divriki civarinda 
bu hatla birleşecek iltisak hattının yaptı
rılması hakkında 108 

54 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti 1932 senesi bütçesine 68 459 
lira 25 kuruşluk tahsisat konulmasına 
dair 108 

55 — Sovyet Rosyada bulunan ate-
şemiliter ve muavininin tahsisatlarına 
zam yapilması hakkında 54,109 

56 — Sulh hâkimlerinin tatbik ede
cekleri tahkikat usulü hakkında ceza mu
hakemeleri usulü kanununa müzeyyel 106 

57 — Sümmer bank kanunu lâyihası 80 
58 — Tababet ve şuabatı sanatları

nın tarzı icrasına dair olan kanuna mü
zeyyel 108 

59 — Tapu sicil müdürlüğü ve tapu 
sicil muhafızlığı teşkilâtına dair olan ka
nuna müzeyyel 26 

60 — Teşviki sanayi kanununa mü
zeyyel 106 

61 — Ticaret mukavelesi veya modüs 
vivendi aktetmeyen Devletler ülkesinden 
Türkiyeye yapılacak ithalâta memnu-
iyetler veya tahdit ve yahut takyitler 
tatbikına dair olan kanuna müzeyyel 80 

62 — Türk ceza kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 114 

63 — Türkiye Cümhuriyetile Yugos
lavya Hükümeti arasında aktedilen afyon 
itilâfnamesinin tasdiki hakkında 26 

64 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 
senesi büiçesinde 20 000 liralık müna-

Sayıfa 
kale yapılması hakkında 54 

65 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 
senesi bütçesinde 40 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 2,26,35,49:51 

66 — Vaiz ve dersiam maaşları hak
kında 54,106 

67 — Vilâyetler idaresi kanununun 
58 inci maddesine tevfikan 2 vilâyette 
idare heyeti teşkiline ve 1452 numa
ralı kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin 
değiştirilmesine dair 54 

1 — Afyon Karahisar - Antalya de
miryolunun inşası hakkında 14,18,19 

2 — 6 mayıs 1929 tarih ve 1436 
numaralı kanunla ihracına mezuniyet ve
rilen bonoların 314 164 liraya iblâğı 
hakkında 3 

3 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 
1927 senesi adi ve fevkalâde bütçeleri 
hesabı katileri hakkında 4 

4 — Ankara otomatik telefon kanu
nunun 7 nci maddesine bir fıkra ilâve
sine dair 29 

5 -*- Ankara şehri imar müdürlüğü 
1933 senesi bütçesi hakkında 68,114,141, 

144 
6 — Ankara şehri otomatik telefon 

kanununun bazı maddelerinin tadiline ve 
bu kanuna bir madde ilâvesine dair olan 
kanunun 2 nci maddesinin kaldırılması 
hakkında 68,99 

7 — Askerî ceza kanununa müzeyyel 68, 
99 

8 — Askerî mektepler talebesile ihti
yat zabit namzetlerine, verilecek maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeye dair olan kanu
na müzeyyel 29 

9 — Askerî muhakeme usulü kanu
nunun 34 uncu maddesinin değiştirilme
sine ve 89 uncu maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair 27:28 

10 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 30 ve 42 nci maddelerile mu
vakkat beşinci maddesine müzeyyel 4 

1-1 — Askerlik mükellefiyeti kanu
nunun 39 uncu maddesinin değiştiril-
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nıesi hakkında 28 
12 — 1 haziran 1929 tarih ve 1471 

numaralı kanuna müzeyvel 28:29 
13 — 1932 senesi muvazenei umu

miye kanununa müzeyyel kanun lâyihası 5 
14 — Dahiliye memurlarının tahdidi 

sinlerine dair 68 
15 — Demiryolları ile yük nakliyatı 

hakkındaki beynelmilel mukavelenamenin 
imza protokolünde derpiş edilen 4 sene
lik muvakkat tedbirler müddetinin uza
tılması hakkında 2,30,71:72 

16 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1933 se
nesi bütçesi hakkında 68,81:98,100:101 

17 — Düyunu umumiye 1932 sene
si bütçesine 906 461 liralık fevkalâde 
tahsisat konulması hakkında 2*6,33,35,44:46 

18 — Evkaf umum müdürlüğü 1928 
senesi hesabı katisi hakkında 5 

19 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesinde 6 800 liralık münakale 
yapılması hakkında 26,34,35,36:38 

20 — Fevzipaşa - Ergani hattının 
Elâzize bağlanması hakkında 18,21 

21 — Harp gemilerinin tamiri için 
yaptırılacak liman ve tersane hakkında 108 

22 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 500 
liralık münakale yapılması hakkında 26,34,35, 

46:49 
23 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1933 senesi bütçesi hakkında 54, 
68:71,72,73:75 

24 — Hususî hastaneler hakkında 108 
25 — Hükümetçe verilmiş olan imti

yazlara mütaallik mukavelelerde yazılı 
vergi ve resim muafiyetlerinin meriyeti 
hakkında 5 

26 — İnhisarlar idaresi 1933 senesi 
bütçesi hakkında 108,121,141,152,155 

27 — Jandarma efradı kanununun i 
inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 68,81 

28 — Kazanç vergisi hakkında 109 
29 — Maarif teşkilâtına dair olan ka

nunun 11 inci maddesi hükmünü 2 sene 
tecil eden 1707 numaralı kanunun 2 
sene temdidi hakkında 68,99 

Sayıfa 
30 — Mektep kitapları için açılacak 

hesabı cari hakkında 1/498 numaralı 
kanun lâyihası 2,6 

31 — Muvazene vergisi kanununun bir 
sene uzatılması hakkında 114 

32 — Nafıa vekâleti 1932 senesi 
bütçesine 176 000 liralık tahsisat konul
masına dair 32,55:57,59,60,63:66 

3 3 — 1 8 haziran 1927 tarih ve 
1089 numaralı kanunun tadili hakkında 29 

34 — Ordu, bahriye ve Jandarma 
zabitan ve memurini hakkındaki kanuna 
müzeyyel askeri izin kanunu lâyihası 32,58:59, 

141 
35 — Ordu zabitan heyetine mahsus 

terfi kanununun ] o uncu maddesine bir 
kelime ilâvesi hakkında 32,59:60,142 

35 — Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun 14 üncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 32,59:60,142 

37 — Ordu zabitan hay etine mahsus 
terfi kanununun 16 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 32,59:60,142 

38 — Riyaseti Cumhur filârmonik 
orkestra şef muavinliğinde bulunan ec
nebi mütehassısı ücretinin arttırılması 
hakkında 68,80,98 

39 — Rüsumu bahriye kanununa 
merbut tarifenin 5 inci maddesinin tadi
line dair 110 

40 — Satılan mektep kitapları bedel
lerinden 39 798 lira 97 kuruşun Maarif 
vekâleti 1930 senesi bütçesine munzam 
tahsisat olarak konulmasına dair 6 

41 — Satılan mektep kitapları bedel
lerinden 37 562 lira 69 kuruşun Maarif 
vekâleti 1931 senesi bütçesine munzam 
tahsisat olarak konulmasına dair 6 

42 — Seyrisefaih idaresi memurla
rının tekaütlükleri hakkında 110 

43 — Şûrayi askerî kanunu ile mez
kûr kanunu muaddil kanunun tadiline 
dair 27 

44 — Şûrayi devlet kanun lâyihası 109 
45 — Tahlisiye umum müdürlüğü 

1933 senesi bütçesi hakkında 80 
46 — Tiflis başkonsolosluğu binası-
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nın Batum konsolosluğu binasile değişti
rilmesi hakkında 106 

47 — Van gölü işletme idaresi 1Q33 
senesi bütçesi hakkında 68,118,141,147 

48 — Yüksek mühendis mektebi 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ceza kanununa müzeyyei 

1/518 numaralı kanun lâyihasına dair 68,99 
2 — Hususî hastaneler hakkında 

1/400 numaralı kanun lâyihasına dair 108 

1 — Askerî muhakeme usulü kanu
nunun 34 üncü maddesinin değiştirilme
sine ve 89 uncu maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair 1/521 numaralı kanun lâ
yihası hakkında 27:28 

2 — Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 39 uncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 1/524 numaralı kanun lâyiha
sına dair 28 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 

1932 senesi bütçesinde 7 500 liralık 
münakale yapılmasına ve 15 000 liralık 
bono çıkarılmasına dair 1/583 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 32,55:57,60,61:63 

2 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1933 senesi bütçesi hakkında 1/509 nu
maralı kanun lâyihasına dair 68,114-141, 

144 
3 — Askeri ve mülki tekaüt kanu

nunun 55 inci meddesinin tefsin hak
kında 3/153 numaralı Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresine dair 2,27 

4 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 51 ve 53 üncü maddelerinin tefsiri 
hakkında 3/62 numarah Başvekâlet tez
keresine dair 108,140 

5 — Dahiliye memurlarının tahdidi 
sinlerine dair 1/243 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 68 

6 — Devlet demiryolları işletme 
umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesine 
65 000 liralık tahsisat konulmasına dari 

Sayıfa 
1933 senesi bütçesi hakkında 80,119,141, 

149 
49 — Ziraat vekâleti 1932 senesi 

bütçesinde 14 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 32,55:57,59,60,63:66 

I 1/586 numaralı kanun lâyihası hakkında 26, 
32:33,35,41:43 

7 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçesi hakkında 1/512 numarah 

| kanun lâyihasına dair 68,81:98,100:101 
8 — Devlet memurları maaşatının 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
merbut 2 numaralı cetvele ithal edilme
yen maaşlı memurlara uzaklık ve paha
lılık zamlarının verilip verilmeyeceğinin 
tefsiri hakkında 3/222 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair 108 

g — Düyunu umumiye 1932 senesi 
bütçesine 906 461 liralık fevkalâde tah
sisat konulması hakkında 1/500 numaralı 
kanun lâyihasına dair 26,33,35,44:46 

I 10 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesinde 6 800 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/538 numaralı ka
nun lâyihasına dair 26,34,35,36:36 

11 — Harp gemilerinin tamiri için 
yaptırılacak liman ve tersane hakkında 
1/525 numaralı kanun lâyihasına dair 108 

12 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 500 
liralık münakale yapılması hakkında 1/547 
numaralı kanun lâyihasına dair 26,34,35, 

46:49 
13 — Hudut ve sahiller umum mü

dürlüğü 1933 senesi bütçesi hakkında 
1/513 numaralı kanun lâyihasına dair 54,68: 

71,72,73:75 
14 — İnhisarlar idaresi 1933 senesi 

bütçesi hakkında 1/503 numaralı kanun 
i lâyihasına dair 108,121,141,152,155 

15 — İstanbul darülfünunu 1932 
i senesi bütçesinde 16 000 liralık müna-
[ kale yapılması hakkında 1/579 numaralı 
I kanun lâyihasına dair 26,34,35-38:41 
1 16 — Kastamonu mebusu Hasan 

FALAR 
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Fehmi Beyin, verginin kolaylıkla alınması 
yollarına dair 2/50 numaralı kanun tek
lifi hakkına dair 108 

17 — Konya mebusu Kazım Hüsnü 
ve Oiresun mebusu Hakkı tank Beylerin, 
halkevleri namına ithal olunacak radyo 
ve sinema makinaları hakkında 2/62 
unmarah kanun teklifine dair 68,72,75:78 

18 — Lise ve orta mekteplere alına
cak leylî meccani talebe hakkındaki ka
nunun 3 üncü maddesinin tefsirine dair 
3/269 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında 68,80 

19 — Marrif teşkilâtına dair olan 
kanununu inci maddesi hükmünü2 sene 
tecil eden I707numaralı kanunun2 sene 
temdidi hakkında 1/402 numaralı kanun 
lâyihasına dair 68,99 

20 — Mektep kitapları için açılacak 
hesabı cari hakkında 1/498 numaralı 
kanun lâyihasına dair 2,6 

21 — Mumvazene vergisi kanununun 
bir sene uzatılması hakkında 1/562 nu
maralı kanun lâyihasına dair 114 

22 — liağustos 1325 tarihli tekaüt 
kanununa göre tekaüde sevk ve istifaları 
kabul edilen n zabit hakkında yapılacak 
muameleye dair 3/256 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair 26,55 

23 — Riyaseti Cumhur flârmonik 
orkestra şef muavinliğinde bulunan ecnebi 
mütehassısı ücretinin arttırılması hakkında 
1/465 numaralı kanun lâyihasına dair 68,80,98 

24- — Sovyet Rusyada bulunan ateşe 
militer ve muavininin tahsisatlarına zam 
yapılması hakkında 1/616 numaralı ka
nun lâyihasına dair 109 

25 — Tiflis başkonsolosluğu binası
nın Batum konsolosluğu binasile değiş
tirilmesi hakkında i/432numaralı kanun 
lâyihasına dair 106 

26 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 
senesi bütçesinde 40 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/584 numaralı 
kanun lâyihasına dair 26,35,49:51 

27 — Vaiz ve dersiam maaşları hak
kında 1/618 numaralı kanun lâyihasına 
dair 106 

28 — Van gülü işletme idaresi 1933 

Sayıf; 
senesi bütçesi hakkında 1/508 numaralı, 
kanun lâyihasına dair 68,118,141,147 

29 — Yüksek mühendis mektebi 
1933 senesi bütçesi hakkında 1/505 
numaralı kanun lâyihasına dair 80,119,141, 

149 
30 — Ziraat vekâleti 1932 senesi 

bütçesinde 14 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/532, Nafıa ve
kâleti 1932 senesi bütçesine 176 000 
liralık tahsisat konulmasına dair 1/555, 
Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara 
bütçesinde 7121 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/580, Harita umum mü
dürlüğü 1932 senesi bütçesinde 15 150 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/581, Jandarma umum kumandanlığı 
1932 senesi bütçesinde 43 008 üralik 
münakale yapılması hakkında 1/582 ve 
Adliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
46 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/588 numaralı kanun lâyihalarile 
İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1932 senesi bütçesine 2 000 liralık tah
sisat konulmasına dair 2/68 numaralı 
kanun teklifi hakkında 32,55:57,59,60,63:66 

1 — Afyon Karahisar - Antalya de
miryolunun inşası hakkında 1/540 numa
ralı kanun lâyihasına dair 14,18,19 

2 — Ankara otomatik telefon ka
nununun 7 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair 1/422 numaralı kanun 
lâyihasına dair 29 

3 — Askeri mektepler talebesile 
ihtiyat zabit namzetlerine verilecek maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeye dair olan kanuna 
müzeyyel 1/520 numaralı kanun lâyiha
sına dair 29 

4 — 1932 senesi muvazenei umu
miye kanununa müzeyyel 1/537 numa
ralı kanun lâyihasına dair 5 

5 — 1 haziran 1929 tarih ve 1471 
numaralı kanuna müzeyyel 1/418 numa
ralı kanun lâyihasına dair 28:29 

6 — Fevzipaşa - Ergani hattının 
Elâzize bağlanması hakkında 1/546 nu
maralı kanun lâyihasına dair 18,21 

7 -— Hükümetçe verilmiş olan imti-
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yazlara müteallik mukavelelerde yazılı 
vergi ve resim muafiyetlerinin meriyeti 
hakkında 1/501 numaralı kanun lâyiha
sına dair 5 

8 — 1 8 haziran 1927 tarih ve 
1089 numaralı kanunun tadili hakkında 
1/267 numaralı kanun lâyihasına dair 29 

9 — Satılan mektep kitapları bedel
lerinden 39 798 lira 97 kuruşun Maarif 
vekâleti 1930 senesi bütçesine munzam 
tahsisat olarak konulmasına dair 1/570 
ve satılan mektep kitapları bedellerinden 
37 562 lira 69 kuruşun Maarif vekâleti 
1931 senesi bütçesine munzam tahsisat 
olarak konulmasına dair 1/571 numaralı 
kanun lâyihaları hakkında 6 

10 — Van gölü işletme idaresi 1933 
senesi bütçesi hakkında 1/508 numaralı 
kanun lâyihasına dair 118,141,144 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara şehri otomatik telefon 

kanununun bazı maddelelerinin tadiline 
ve bu kanuna bir madde ilâvesine dair 
olan kanunun 2 nci maddesinin kaldı
rılması hakhında 1/497 numaralı kanun 
lâyihasına dair 68,99 

2 — Dahiliye memurlarının tahdidi 
sinlerine dair 1/243 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 68 

3 — Jandarma efradı kanununun 
linçi maddesinin değiştirilmesi hakkında 
1/449 numaralı kanun lâyihasına dair 68,81 

4 — Maarif teşkilâtına dair olan kanu
nun 11 inci maddesi hükmünü 2 sene 
tecil eden I707numaralı kanunun 2sene 
temdidi hakkında 1/402 numaralı kanun 
lâyihasına dair 68,99 

1 — Ankara otomatik telefon kanu
nunun 7 nci maddesine bir fıkra ilâve
sine dair 1/422 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 29 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMEMİ 
MAZBTBATALARI 

1 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 
1927 malî senesi adi ve fevkalâde büt-

Sayıfa 
çeleri hesabı katilerine mütedair mutaba-
bakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 3/194 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile Anadolu - Bağ
dat demiryolları ve Haydarpaşa liman 
ve rıhtım idaresinin 1927 senesi adi ve 
fevkalâde bütçeleri hesabı katileri hak
kında l / l23 numaralı kanun lâyihasına 
dair 4 

2 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1928 senesi hesabı katisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 3/213 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Evkaf 
umum müdürlüğü 1928 senesi hesabı 
katisi hakkında 1/361 numaralı kanun 
lâyihasına dair 5 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Konya mebusu Kazım Hüsnü 
ve Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyle
rin, halkevleri namına ithal olunacak 
radyo ve sinema makinaları hakkında 
2/62 numaralı kanun teklifine dair 68,72, 

75:78 

HARİCİYE ENCÜMNİ MAZBATASI 
1 — Tiflis başkonsolosluğu binasının 

Batum konsolosluğu binasile değiştiril
mesi hakkında 1/432 numaralı kanun 
lâyihsına dair 106 

MAARİE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Lise ve orta mekteplere alına

cak leylî meccani talebe hakkındaki ka
nunun 3 üncü maddesinin tefsirine dair 
3/269 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında 68,80 

2 — Maarif teşkilâtına dair olan ka
nunun 11 inci maddesi hükmünü 2 
sene tecil eden 1707 numaralı kanunun 
2 sene temdidi hakkında 1/402 numaralı 
kanun lâyihasına dair 68,99 

3 — Mektep kitapları için açılacak 
hesabı cari hakkında 1/498 numaralı ka
nun lâyihasına dair 2,6 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askeri ve mülkî tekaüt kanunu-
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nun 51 ve 53 üneü maddelerinin tefsiri 
hakkında 3/62 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair 108,140 

2 — Askeri ve mülkî tekaüt kanu
nunun 55 inci maddesinin tefsiri hak
kında 3/153 numaralı Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresine dair 2,27 

3 — Devlet memurları maaşatınm 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanıma mer
but 2 numaralı cetvele ithal edilmeyen 
maaşlı memurlara uzaklık ve pahalılık 
zamlarının verilip verilmeyeceğinin tefsiri 
hakkında 3/222 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair 108 

4 — Kastamonu mebusu Hasan Feh
mi Beyin, verginin kolaylıkla alınması 
yollarına dair 2/50 numaralı kanun 
teklifi hakkında 108 

5 — Konya mebusu Kâzım Hüsnü 
ve Giresun' mebusu Hakkı Tarık Beyle
rin, halkevleri namına ithal olunacak 
radyo ve sinema makinaleri hakkında 
2/62 numaralı kanun teklifine dair 68,72,75: 

78 
6 — Muvazene vergisi kanununun 

bir sene uzatılması hakkında 1/562 nu
maralı kanun lâyihasına dair 114 

7 — 11 ağustos 1325 tarihli tekaüt 
kanununa göre tekaüde sevk ve istifaları 
kabul edilen 11 zabit hakkında yapıla
cak muameleye dair 3/256 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 26,5 5 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî ceza kanununa müzey
yel 1/518 numaralı kamın lâyihasına da
ir 68,99 

2 — Askerî ve mülki tekaüt kanu
nunun 51 ve 53 üncü maddelerinin tef
siri hakkında 3/62 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 108,140 

3 — Harp gemilerinin tamiri için 
yaptırılacak liman ve tersane hakkında 
1/525 numaralı kanun lâyihasına dair 108 

4 — Jandarma efradı kanununun \ 
inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
1/449 numaralı kanun lâyihasına dair 68,81 

5 — 1 1 ağustos 1325 tarihli tekaüt 

Sayıfa 
kanununa göre tekaüde sevk ve istifaları 
kabul edilen 11 zabit hakkında yapıla
cak muameleye dair 3/256 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi hakkında 26,55 

6 — Ordu, bahriye ve jandarma za-
bitaıı ve memurini hakkındaki kanuna 
müzeyyel 1/556 numaralı askerî izin ka
nunu lâyihasına dair 32,58:59,141 

7 — Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun 10 uncu maddesine bir 
kelime ilâvesi hakkında 1/557, ordu za
bitan heyetine mahsus terfi kanununun 
14 üncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında 1/564 ve ordu zabitan heyetine 
mahsus terfi kanununun 16 ncı madde
sinin değiştirilmesi hakkında 1/565 nu
maralı kanun lâyihalarına dair 32,59:60,142 

1 — Askerî mektepler talebesile ihti
yat zabit namzetlerine verilecek maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeye dair olan kanuna 
müzeyyel 1/520 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 29 

2 — Askerî muhakeme usulü kanu
nunun 34 üncü maddesinin değiştirilmesi 
ve 89 uncu maddesine bir fıkra ilâve
sine dair 1/521 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 27:28 

3 — Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 39 uncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 1/524 numaralı kanun lâyiha
sına dair 28 

4 — 1 haziran 1929 tarih ve 1471 
numaralı kanuna müzeyyel 1/418 numa
ralı kanun lâyihasına dair 28:29 

5 — 18 haziran 1927 tarih ve 1089 
numaralı kanunun tadili hakkında 1/267 
numaralı kanun lâyihasına dair 29 

6 — Şûrayi askerî kanunu ile mez
kûr kanunu muaddil kanunun tadiline 
dair 1/528 numaralı kanun lâyihası hak
kında 2 7 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
[ Adliye ve Teşkilâtı esasiye ] 

1 Bolu mebusu Şükrü Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 
3/220 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 108,141 
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2 — Eskişehir mebusu Cafer Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
3/223 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 108,141 

3 — Eskişehir mebusu Emin Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
3/224 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 108,141 

4 — Mersin mebusu Ferit Celâl 
Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 3/159 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 109,141 

5 — Siirt mebusu Mahmut Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da 3/144 numaralı Başvekâlet tezkere
sine dair 109,141 

6 — Sivas mebusu Necmettin Sadık 
Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 3/230 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 109,141 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Demiryolları ile yük nakliyatı 

hakkındaki beynelmilel mukavelenamenin 
imza protokolünde derpiş edilen 4 senelik 
muvakkat tedbirler müddetinin uzatılması 

Sayıfa 
hakkında 1/445 numaralı kanun lâyiha
sına dair 2,30,71;72 

1 — Afiyon Karahisar - Antalya demir 
yolunun inşası hakkında 1/546 numaralı 
kanun lâyihasına dair 14,18,19 

2 — Fevzipaşa - Ergani hattının 
Elâzize bağlanması hakkında 1/540 nu
maralı kanun lâyihasına dair 18,21 

3 — Hükümetçe verilmiş olan imti
yazlara müteallik mukavelelerde yazılı 
vergi ve resim muafiyetlerinin meriyeti 
hakkında 1/501 numaralı kanun lâyiha
sına dair. 5 

SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENFT 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Hususî hastaneler hakkında 1/400 
numaralı kanun lâyihasına dair 108 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMEİ MAZBATASI 

1 — Balıkesir mebusu Kâzım paşanın, 
dahilî nizamnamesinin 5 inci maddesi
nin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesi hak
kında 2/71 numkralı nizam teklifine dair 108, 

110 

MUHTELİF EVRAK 
1 — Demir yolunun Elâzize kadar 

temdidi hakkındaki kanun münasebetile 
Elâziz ticaret odası reisliğinden mevrut 
teşekkür telgrafı 27 

— Ticaret odasının 1933 yılı 
kongresinin saygılarına dair Mersinden 
mevrut telgraf 27 

2 — Demiryolunun Eskipazar dura* 
gına ulaşması münasebetile halkın saygı
larına dair Eskipazar muhtarlığından mev
rut telgrafname 114 

3 — Elâziz valiliğinin, meclisi umu
minin toplanması dolayisile saygılarının 
arzına dair telgrafı 54 

4 — Kurban bayramı tebrikine dair, 
Çatalca müstahkem mevki kumandanlı
ğından, Dördüncü kolordu kumandanlı

ğından ve Erzurum Cumhuriyet Halk 
Fırkası idare reisliğinden mevrut telgraf 27 

5 — 23 nisan bayramı tebrikine dair 
Susığırlık çocuk heyetinden, Artvin be
lediye ve halk fırkası reisliklerinden, 
Anadolu kavağı halk fırkası reisliğinden 
Bolu halk fırkası belediye ve Gençler 
birliği reisliğinden, Edirne Halkevi reis
liğinden, Bolu valiliğinden ve Cumhu
riyet halk fırkası idare risliğinden, Bod
rum belediye ve halk fırkası reisliğinden 
Diyarbekir halk fırkası reisliğinden, Si
livri halk fırkası belediye reisliği ile kay
makamlığından, bolu belediye reisliğin
den, Aydın belediye reisliğinden- Ada
pazarı belediye reisliğinden, Ayancık 
halk fırkası reisliğinden, gelen telgraflar 109 



34 üncü 
35 inci 
36 ncı 
37 nci 
38 inci 
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SABIK ZABIT HULÂSALARI 
Sayıfa 

2 
26 
32 
54 
68 

39 uncu 
40 inci 
41 inci 
42 nci 

SUALLER 

inikada ait 
j y> 

s » 
i ) JÖ 

Hariciye vekaleti 
1 — Denizli mebusu Mazhar Müfit 

Beyin, Razgrat vakası hakkında şifahî su
ali 106,114 

1 

iktisat vekâleti 
Manisa mebusu Refik Şevket 

Beyin, Darülfünun Edebiyat fakültesi ta
lebesi tarafından müderrislere verilen çay 
ziyafetinde asistan Nihal Bey ile Edebi

yat fakültesi reisi Muzaffer Bey arasında 
çıkan hâdise ve saireye dair şifahî suali 

Maarif vekâleti 
1 — Manisa mebusu Refik Şevket 

Beyin, Darülfünun edebiyat fakültesi ta
lebesi tarafından müderrislere verilen çay 
ziyafetinde asistan Nihal Bey ile Edebi
yat fakültesi reisi Muzaffer Bey arasında 
çıkan hâdise ve saireye dair şifahî suali 

Balıkesir (Kâzım Pş.) 
1 — Dahilî nizamnamenin 5 inci mad

desinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında 108,110 

Erzurum (Nafi Atuf B. ve 7 arkadaşı) 
1 — Hayvanlar vergisi kanununun 5 

inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 106 
(İdare heyeti) 
1 — Büyük Millet Meclisi 1932 se

nesi bütçesine 2 000 liralık tahsisat ko
nulmasına dair 26,32,55:57,59,60,63:66 

TASHİHLER 
18,72,101,144 

TEKLİFLER 
2 — Devlet memurları maaşatının 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair 

Sayıfa 
80 

106 
108 
114 

108 

Kastamonu ( Hasan Fehmi B. ) 
1 — Verginin kolaylıkla alınması 

yollarına dair 108 
Konya (Kâzım Hüsnü B. ve Giresun Hak

kı Tarık B.) 
1 — Halkevleri namına ithal oluna

cak radyo ve sinema makinaları hak
kında 68,72,75:73 

TEZıKE RE LER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

îade talepleri 
1 — 6 mayıs 1929 tarih ve 1436 

numaralı kanunla ihracına mezuniyet 
verilen bonoların 314 164 liraya iblâğı 
hakkındaki kanun lâyihasının geri veril
mesine dair 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 30 ve 42 nci maddelerile muvak
kat beşinci maddesine müzeyyel kanun 
lâyihasının geri verilmesine dair 

3 — Rüsumu bahriye kanununa 
merbut tarifenin 5 inci maddesinin tadi
line dair olan kanun lâyihasının geri ve
rilmesi hakkında 

4 — Seyrisefain idaresi memurlarının 
tekaütlükleri hakkındaki kanun lâyihası-

110 
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Sayıfa 

nın geri verilmesine dair 110 
5. — Tahlisiye umum müdürlüğü 

1933 senesi bütçesi hakkındaki kanun 
lâyihasının geri verilmesine dair 80 

Tefsir talepleri 
1 — Askerî memurlar kanununun 4 

üncü ve 5 inci maddelerinin tefsiri hak
kında 5 4 

2 — Belediye vergi ve resimleri ka
nununun 41 inci maddesinin tefsiri hak
kında 5 4 

3 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair olan kanunun tefsiri hakkında 106 

4 — Malûllerle şehit yetimlerine ve
rilen terfih zammı ile beyiye ikramiyele
rine haciz konulup konulmayacağının 
tefsiri hakkında 108 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 51 ve 53 üncü maddelerinin tefsiri 
hakkında 108,140 

2 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
merbut 2 numaralı cetvele ithal edilme
yen maaşlı memurlara uzaklık ve paha
lılık zamlarının verilip verilmeyeceğinin 
tefsiri hakkında 108 

3 — Lise ve orta mekteplere alına
cak leylî meccanî talebe hakkındaki ka
nunun 3 üncü maddesinin tefsirine dair 68, 

80 
4 — 11 ağustos 1325 tarihli tekaüt 

kanununa göre tekaüde sevk ve istifaları 
kabul edilen 11 zabit hakkında yapılacak 
muameleye dair 26,55 

Teşriî masuniyetin refi talepleri 
1 — Bolu mebusu Şükrü Beyin teşriî 

Sayıfa 
,141 

108, 
141 

108, 
141 

,141 

109, 
141 

,141 

masuniyetinin kaldırılması hakkında 108 
2 — Eskişehir mebusu Cafer beyin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 

3 — Eskişehir mebusu Emin Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 

4 — Mersin mebusu Ferit Celâl Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 

109 
5 — Siirt Mebusu Mahmut Beyin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 

6 — Sivas mebusu Necmettin Sadık 
Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 109 

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

zuniyetleri hakkında 3 
2 — Beynelmilel parlâmentolar tica

ret kongresine iştirak edecek zevat hak
kında 3 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Vilâyat^hesabı katilerinin ne su
retle tetkik ve tasdiki lâzımğeleceğinin 
tefsiren halline dair 68 

,1 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 
1927 malî senesi adi ve fevkalâde büt-
leri hesabı katilerine mütedair mutaba
kat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 4 

2 — Askeri ve mülkî tekaüt kanu
nunun 55 inci maddesinin tefsiri hakkında 2,27 

3 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1928 senesi hesabı kartisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakında 5 



Tahlilî fihrist 

Sayıfa 
Ahmet îhsan B. (Ordu) - Devlet demir

yolları ve limanları işletme umum müdür
lüğünün 1933 malî sonesi büt(;e kanunu 
triüna«ehe.tile sözleri 

— İnhisarlar idaresinin 1933 senesi 
bütçesi münasebeti le sözleri 

— Mektep kitapları mütedavil ser
mayesi hakkındaki kanun münasebetile 

82 

128 

Sayıfa 
sözleri 8, 12 

Aka Gündüz B. (Ankara) - Mektep ki
tapları mütedavil sermayesi hakkındaki 
kanun, münasebetile sözleri 9 

Ali Rana B. (Gümrük ve inhisarlar ve
kili) - İnhisarlar idaresinin 1933 senesi büt
çesi münasebetile sözleri 122,125,127,129,132, 

135,139,140 

i) 

Ör. Mazhar B. (Aydın) - Afyon Kara-
liisar - Antalya demkyoluınun inşasına dair 
kainin anünaısebetüe «sözleri 

Dr, Refik B. (Sıhhat ve t M. V.) - Hu
dut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
İ933 malî senesi bütçe kamunu münasebe-
tile sözleri 

Dr. Reşit Galip B. (Maarif V.) - Maa-

16 

70 

rif teşkilâtına dair olan kanunun 11 inci 
maddesi hükmünün iki sene teciline dair 
olan 1707 numaralı kanunun İM sene tem
didine dair kanun lâyihası münasebetile söz
leri 

— Mektep kitapları mütedavil sermaye
si hakkındaki kanun münasabetile sözleri 

99 

10,12 

E 

Emin Aslan İB. (Denizli) - Afyon Ka-
rahisar - Antalya demiryolumun inşasına 

dair kanun münasebetile sözleri 15 

II 

Hakkı Tank B. (Giresun ) - Ankara 
şehri imar müdürlüğü 1933 senesi bütçesi 
münasebetile sözleri 

— Kanun maddelerindeki tadilâtın fık
ralara lıasredilmeyip tekmil maddeye teş
mil edilmesine dair sözleri 

Halit B. (Burdur) - Devlet demiryol
ları ve limanları işletme umum müdürlüğü
nün 1933 malî senesi bütçe kanunu müna-

114 

110 

sebetile sözleri 88 
Hasan Fehmi B. (Gümüane) - Ankara 

şehri İmar müdürlüğü 1933 senesi bütçesi 
münasebetile sözleri 117 

— Devlet, demiryolları ve limanları iş
letme ııınıum müdürlüğünün 1933 malî se
nesi bütçe kanunu münasebetile sözleri 89,92, 

93,94,96 
• İnhisarlar idaresinin 1933 senesi büt 



_ 15 -
Sayıfa 

Çesi münasebetile sözleri • 124,125,128,129 
— Maarif teşkilâtına dair olan kanunun 

11 inci maddesi hükmünün iki sene teciMT 

ne dair olan 1707 numaralı kanunun iki 
sene temdidine dair kanun lâyihası müna
sebetile sözleri 100 

Hasan Fehmi B. (Kastamonu) — Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum mü-

Sayıfa 
dürlüğünün 1933 malî senesi bütçe kanunu 
münasebetile sözleri 82 

Hilmi B. (Nafıa V.) - Devlet demiryol
ları ve limanları işletme lUimum müdürlüğü
nün 1933 malî senesi ütçe kanunu münase
betile sözleri 83,84,86,87,88,90,91,92,94 

— Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi 
bütçesi münasebetile sözleri 119,120 

İbrahim B. (İsparta) - Afyon Karahi-
sar - Antalya demiryolunun inşasına dair 
kanun münasebetile sözleri 

ismail Kemal B. (Çorum) - Devlet de-
14 

mıiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünün 1933 malî senesi bütçe kanu
nu münasebetile sözleri 88 

K 
Kâmil B. (izmir) - Afyon Kara hisar -

Antalya demiryolunun inşasına dair kânun 
münasebetile sözleri 17 

Kitapçı Hüsnü B. (izmir) - Ankara şehri 
İmar müdürlüğü 1933 senesi bütçesi mü
nasebetile sözleri 114,116,117 

—- Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğünün 1933 malî se
nesi bütçe kaaıuuu münasebetile sözleri 90,92,93 

— inhisarlar idaresinin 1933 senesi 

bütçesi münasebetile sözleri 122,124,128 
— Maarif teşkilâtına dair olan kanunun 

11 inci maddesi hükmünün iki sene teciline 
dair olan 1707 numaralı kanunun iki sene 
temdidine dair kanun lâyihası münasebe
tile sözleri 99 

— Mektep kitapları mütedavil serma
yesi hakkındaki kanun münasebetile sözleri 6,12, 

13 

31 
Mahmut Rasim B. (Tekirdağ) - İnhi

sarlar idaresinin 1933 senesi bütçesi mü
nasebetile sözleri 

Mazhar Müfit B. (Denizli) - Afyon Ka-
rahisar - Antalya demiryolunun inşasına 
dair kanun münasebetile sözleri 

— Devlet demiryolları ve limanlan iş
letme umum müdürlüğünün 1933 malî se
nesi bütçe kanunu münasebetile sözleri 

Memet B. (Kütahya) — inhisarlar ida-

138 

15 

84, 
92,97 

resinin 1933 senesi bütçesi münasebetile 
sözleri 125,128 

Mollaoğlu Cemal B. ( Afyon Karahi-
sar ) - Afyon Karahisar - Antalya demir
yolunun inşasma dair kanun münasebetile 
sözleri 17 

— inhisarlar idaresinin 1933 senesi büt
çesi münasebetile sözleri 121 

Mustafa Abdülhalik B. (Maliye vekili)-
inhisarlar idaresinin 1933 senesi bütçesi 
münasebetile sözleri 124,127,128 
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Sayıfa 
Nebizade Hamdd B. (Trabzon) - Devlet 

demiryolları ve Umanları işletme umum 

Sayıfa 
müdürlüğünün 1933 malî senesi bütçe ka
nunu münasebetile sözleri 85,87,93 

H 

Rasıh B. ( Antalya ) - Afyon Karahi-
hisar - Antalya demiryolunun inşasına da
ir kanun münasebetile sözleri 14 

Refik B. (Konya) - İnhisarlar idaresi
nin 1933 senesi bütçesi münasebetile söz
leri 123 

Refik Şevket B. (Manisa) - Devlet de
miryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünün 1933 malî senesi bütçe kanu
nu münasebetile sözleri 81,92,94,95,97 

-— inhisarlar idaresinin 1933 senesi büt
çesi münasebetile sözleri 123,128,131,139,140 

— Kanun maddelerindeki tadilâtın fık
ralara hasredilmeyip tekmil maddeye teş
mil edilmesine dair sözleri 110 

— Maarif teşkilâtına dair olan kanu
nun 11 inci maddesi hükmünün iki sene te
ciline dair olan 1707 numaralı kanunun 

100 

88 

iki sene temdidine dair kanun lâyihası mü
nasebetile sözleri 

Remzi B. (Sivas) - Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğünün 
1933 malî senesi bütçe kanunu münase
betile sözleri 

Reşit B. (Gazi Antep) - Devlet demir
yolları ve limanları işletme umum müdür
lüğünün 1933 malî senesi bütçe (kanunu 
münasebetile sözleri 84,90.91 

— İnhisarlar idaresinin 1933 senesi büt
çesi münasdbetile sözleri 124,127,134 

Rüştü B. (Bursa) - Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğünün 
1933 malî senesi bütçe kanunu münasebe
tile sözleri 88 

— İnhisarlar idaresinin 1933 senesi büt
çesi münasebetile sözleri 137 

S 
Sırrı B. (Kocaeli) - Afyon Karahisar -

Antalya demiryolunun inşasına dair ka
nun münasebetile sözleri 

__ Mektep kitapları mütedavil serma
yesi hakkında kanun münasebetile sözleri 

— Yüksek mühendis mektebi 1933 se-

15 

12 

nesi bütçesi münasebetile sözleri 119,120 
Süleyman S i m B. (Yozgat) — Devlet 

demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1933 malî senesi bütçe ka
nunu münaseibetile sözleri 86 

S 

Şeref B .(Edirne) - İnhisarlar idaresi
nin 1933 senesi ıbütçesi münasebetile söz
leri 

Şükrü B. (Bolu) - Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğünün 
1933 malî senesi 'bütçe ıkanunu münasebe
tile sözleri 

132 

90 

Şükrü B. (Çanakkale) - İnhisarlar ida
resinin 1933 senesi bütçesi münasebetile söz
leri 128,129 

Şükrü Kaya B. (Dahiliye V.) - Amkara 
şehri İmar müdürlüğü 1933 sonesi bütçesi 
münasebetile sözleri 115,116,117,118 
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Sayıfa 
Tahsin B. (Aydm) - Devlet demiryol

ları ve İdmanları istetme umum müdürlüğü
nün 1933 malî senesi bütçe kanunu münase

bet ile sözleri 
•— İnhisarlar idaresinin 1933 senesi büt

çesi münasebet ile sözleri 

Sayıfa 
89 

126 

Yusuf Kemal B. (Sinop) - Devlet de
miryolları ve limanları işletme umum mü

dürlüğünün 1933 malî senesi bütçe kanunu 
münasebetine sözleri 97,98 

Zülfü B. (Diyarbekir) - İnhisarlar ida
resinin 1933 senesi bütçesi ımünasebetile 

sözleri 131 




