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AZAYÎ KÎRAM MUAMELÂTI 
Sayıfa 

İntihap mazbataları 
1 — Manisa mebusluğuna' seçilen 

Hikmet Beyin intihap mazbatası 43 
Mezuniyet 

1 — Azayi kiramdan iki zatin me
zuniyeti 6 

Tahlifler 
1 — Manisa mebusu Hikmet Beyin 

tahlifi 44 
Teşriî masuniyet 

1 — Denizli mebusu Haydar Rüştü 

Beyin teşriî masuniyetinin refi talebi 
2 — Manisa mebusu Tahir Beyin teş

riî masuniyetinin refi talebi 

Vefatlar 
1 —• Elâziz mebusu Hüseyin Beyin 

vefatı 
2 — Manisa mebusu Mustafa Fevzi 

Beyin vefatı 
3 — Trabzon mebusu Ali Şeydi Be

yin vefatı 

Sayıfa 
2 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
1 — Aydın mebusu Dr, Reşit Galip 

Beyin Maarif vekâletinden istifası 
2 — Elâziz mebusu Fuat Beyin Nafıa 

vekâletine ve Maliye vekâleti vekilliğine 
tayini 

3 

3 

3 

50 

KANUNLAR 
No. Sayıfa 

2318 — Cumhuriyetin onuncu yıl dönü
mü bayramını kutlulamak üzere 
vekâlet ve dairelerin 1933 bütçe
lerinden 50 000 liranın tenzilile 
Maliye bütçesine yeniden açılacak 
172 inci fasla>konulmasına dair 6,8,10: 

12,12:14 
2319 — Cumhuriyet ilânının onuncu yıl 

dönümünü kutlulama hakkındaki 
2305 numaralı kanuna müzeyyel 16,24, 

28 
— 1 l-VI-1933 tarih ye 2305 sayılı 
kanuna* müzeyyel . 16,24,25,28:29 
— Cumhuriyetin ilânına müsadif 
29 teşrinievvel gününün millî 
bayram addi hakkındaki 19 nisan 
1341 tarih ve 638 numaralı kanu
na müzeyyel 16,24,25,28,29 

2322 — 1933 malî senesi muvazenei 

2320 

2321 

No, Sayıfa 
umumiye kanununa merbut bütçe
lerde bazı tadilât 3'apılmasına dair 8,16, 

24,25,28,2!):30,,32,36,37,39 
2323 — Malûl zabitan ve efrada verile

cek para hakkında 24,45 
2324 — 788 numaralı memurin kanunu

nun 75 inci maddesine . bir fıkra 
ilâvesine dair 9,31:32-45:46 

2325 — 1666 numaralı kanuna müzeyyel 16, 
34:35,46 

2326 — 14 eylül 1330 tarihli tayinat 
ve yem kanununun i nci maddesine 

. müzeyyel 24,47 
2327 .— Hudut, Ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1933 malî senesi büt
çesinde bazı tadilât yapılmasına dair 8, 

24,44:45,46,47,58:60 
2328 — Afganistan sefareti binasının 

, Afgan Hükümetine temlik edildi-
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No. „ Sayıfa 

ğine dair 8,30:31,45,47,60:63 
2329 — 442 sayılı köy kanununun 20 

nci ve 30 uncu maddelerinin değiş-

No. 

2330 
tirilmesine dair 
— Af kanunu 

Sayıfa 
42,43,48:50 
42,43,51:57 

781 

782 

783 

784 

— Türkiye ile Yunanistan arasında 
imzalanan yeni misaka dair 3 
— Eli işten çektirildikten sonra 
vekâlet emrine alınan memurlara 
dair 8,27 
— Muallimlerin vekâlet maaşları 
hakkında 9,27 
— Taamiye bedelinden vergi ke
silmemeğine dair 9,27 

KARARLAR 
785 2006 numaralı kanunun tefsiri

ne mahal olmadığına dair « 16,28 
786 — Askeri memurlar kanununun 4 

üncü ve 5 inci maddelerinin tefsi
rine mahal olmadığı hakkında 24,44 

787 — Ordu, bahriye ve jandarma za-
bitan ve memurini hakkındaki 912 
numaralı kanunun tefsirine mahal 
olmadığı hakkında 24,44 

LÂYİHALAR 
1 — Adliye vekâleti 1933 senesi büt

çesinde 16 000 liralık münakale yapılma
sı hakkında 16,24,25,28,29:30,32,36,37:39 

2 — Af kanunu lâyihasına dair 42,43, 
51:57 

3 — Ahaliye ait olup jandarma hiz
metinde iken eşkıya tarafından öldürülen 
veya kaçırılan hayvanların tazmini hak
kında 42 

4 — Âli karar heyeti hakkında 2 
5 — Askerî şahıslarla ailelerine kar

şı seferberlikte işlenen suçların takibi ve 
hukuk davalarının görülme tarzı ile kira 
ve tasarruf haklarının korunması hakkın
da 8 

6 — Balina balığı avcılığının tanzimi . 
hakkındaki mukavelenin tasdikına dair 2 

7 — Bazı dairelerin 1933 senesi büt
çelerinde 50 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 6,8,10:14 

8 — Bazı dairelerin 1933 senesi büt
çelerinde 6 760 liralık münakale yapıl
ması hakkında 42 

9 — 1929 senesi Hazine hesabı ka
tisi hakkında 16 

10 — Cumhuriyetin ilânının 10 uncu 
yıl dönümünü kutlulama kanununa mü-
zeyyel kanun hakkında 16,24,25,28 

11 — Cumhuriyetin ilânının 10 uncu 
yıl dönümünü kutlulama kanununa mü-
zeyyel kanun hakkında 16,24,25,28:29 

12 -— Darende kazasının Malatya vi-

42 

lâyetine bağlanması hakkında 2 
13 — Devlet demiryolları ve liman

ları umum'müdürlüğü 1933 senesi büt
çesinde 100 000 liralık münakale yapıl
ması hakkmda 42,43 

14 — Devlet Hazinesi aleyhine veri-
len ilâmların icrasına dair • 8 

15 — Devlet veya imtiyazlı şirketler 
hatlarında çalışacak zabitlere taamiye ve 
küçük zabitlerle neferlere iaşe zammı ve
rilmesi hakkında 2 

16 — Ecnebi memleketlerde tütün 
satmak için bir limitet şirket teşkili hak
kında 

17 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 
senesi son hesabı hakkında 

18 — Gümrük memurlarından vazi-
fei memuresini sui istimal edenlerle va
zife veya mesleklerinde • kendilerinden 
istifade edilemeyenler hakkında yapılacak 
muameleye dair olan kanuna müzeyyel 
kanun hakkında 

19 — Gümrük ve inhisarlar vekâle-
tile İstatistik umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçelerinde 7267 liralık münakale 
yapılması hakkında 8.24,25,28,29:30,32,36, 

37:39 
2-J — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

1933 senesi bütçesinde 7 500 liralık 
münakale yapılması hakkında 16,24,25,28,' 

29:30,32,36,37:39 
21 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

8 



Sayıfa 
müdürlüğü 1933 senesi bütçesine 2000 
liralık tahsisat .konulmasına dair 8r24(44:45, 

46,47,58:60 
22 — Hudut ve sahiller sıhhat u-

mum müdürlüğü 1933 seflesi bütçesinde 
5 ,t)Q0 liralık münakale yapılması hak
kında 8,24,44:45,46,47,58:60 

23 — İcra ve iflâs kanununun 6 ncı 
maddesinde yazılı hususlara münhasır öl
mek üzere hususî bir kefalet sandığı te
sisine dair 8 

24 — İdarei umumiyei vilâyat kanu
nunun 86 ve 133 üncü maddelerile 
İ 44 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasınm 
2 nci babını tadil eden kanunun i inci 
maddesinin değiştirilmesi .hakkında' 8 

25 — İspirto ve ispirtolu içkiler, inhi
sarı umum müdürlüğünün 1930 senesi 
son hesabı hakkında 8 

26 — İstatistik umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesinde 391 lira 92 
kuruşluk münakale, yapılması hakkında 42, 

43 
27 — Köy kanununun 20 ve 30 

uncu maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 42,43,48:50 

28 — Maarif vekâleti 1933 senesi 
bütçesinin 558 nci faslı adının değişti-
rilmesi hakkında • 42 

29 — Maarif vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde. 15 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 16,24,25,28,29:30,32, 

36,37:39 
30 — Maliye vekâleti 1933 senesi 

bütçesinde 55 000 liralık münakale ya* 
p4lmasi hakkında .16 

31 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 
senesi bütçesinde 11 400 liralık müna
kale yapılması hakkında' 16,24,25,28, 

29:30*32,36,37:39 
32 —* Nebatları kontrol ve temizle

me müesseseleri yapılması hakkında 42 
33 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 
25; 312 liralık münakale yapılması hak
kında 24,43 

34 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 

Sayıca 
-liralık münakale yapılması hakkında 8,24, 

25:28,29:30,32,36,37:39 
Û5 — Sular umum müdürlüğüne ait 

kadronun (L) cetvelinden alınarak fili 
kadroya ilâvesine dair 42 

36 — Türkiye Cümhuriyetile Afga
nistan, Estonya, İran, Letonya Lehis
tan, Romanya ve Sovyet Sosyalist 
Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı Hükû-
.meÖeri arasında mütecavizin tarifi hak
kında imza edilen mukavelenamenin 
taşdıkjna dair ' 8 ' 

37 —L Türkiye Cümhuriyetile Çekoslo-
" vakya, Romanya, Sovyet Sosyalist Şûralar , • 
Cumhuriyetleri İttihadı ve Yugoslavya 
Hükümetleri' arasında mütecavizin tarifi 
hakkında,, imza edilen mukavelenamenin 
tasdiki hakkında 8 

38 —v Türkiye Cümhuriyetile İsviçre 
Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem muahedesinin tas
diki hakkında 2 

39 — Türkiye Cümhuriyetile Norveç 
Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem muahedenamesi-
nin tasdiki hakkında 2 

40 — Ziraat vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 4 630 liralık , münakale ya
pılması hakkında 8,24,25,28,29:30,32,36, 

37:39 

1 — Afgan sefareti binasının Afgan 
Hükümetine temlik edilmesi hakkında 8, 

30:31,45,47,60:63 
2 -~ Askeri tayinat ve yem" kanunu

nun 1 inci maddesine müzeyyel 24,47 
3 *— Evlenme harici doğan çocuklar 

hakkında .43,51:57 
4 — Malûl zabitlerle neferlere verile

cek para mükâfatı hakkında 24,45 
5 — Muvaıenei umumiye dahilindeki 

devairin kırtasiye ihtiyaçlarının sureti 
tedarikine dair olan . kanuna müzeyyel 
kamın lâyihası ' 9,32 

6 -rr Müzayede , münakaşa ve ihalât 
kanununa müzeyyel kanun lâyihası 9,32:34,46 

7 — Tahsilat ve vergi komisyonlar . 
nnda Solunacak gayrimuvazzaf azaya 



Sayıfa 
huzur ücreti verilmesi hakkında 9,34,46 

8 — Türkiye Cümhuriyetile Yunanis
tan Hükümeti arasında münakit İkamet 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Evlenme harici doğan çocuklar 

hakkında t/567 numaralı kanun lâ
yihası ve Dahiliye encümeni mazba-
tasile 1/785 numaralı af kanun lâ
yihası ve İzmir mebusu Mahmut Esat 
Beyin, matbuat cürümlerinden mahkûm 
olanlarla bu kabil cürümlerden dolayı 
haklarında takibat yapılmakta olanların 
affine dair 2/82 numaralı kanun teklifi 
hakkında 43,51:57 

2 — Müzayade , münakaşa ve ihalât 
kanununa müzeyyel 1/344 numaralı ka
nun lâyihasına dair 9,32:34,46 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Acizleri tahakkuk eden memur

ların tasfiyeleri hakkında 1026 ve 1683 
numaralı kanunlarda mevzu hükmün ic
rasında tahaddüs eden ihtilâfın tefsiren 
halline dair 3/147 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi hakkında 16,34:35,46 

2 — Afgan sefareti binasının Afgan 
Hükümetine temlik edilmesi hakkında 
1/514 numaralı kanun lâyihasına dair 8,30: 

31,45,47,60:63 
3 — Askerî memurlar kanununun 

4 üncü ve 5 inci maddelerinin tefsiri 
hakkında 3/297 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 24,44 

4 — Askerî tayinat ve yem kanunu- . 
nun l inci maddesine müzeyyel t/644 
numaralı kanun lâyihası hakkında 24,47 

5 — Bazı dairelerin 1933 senesi 
bütçesinde 50 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/758 numaralı kanun 
lâyihasına dair 8,10:14 

6 — 1932 senesi muvazenei umumi
ye kanununun 21 inci maddesinin tefsi
rine dair 3/263 numaralı Başvekâlet tez 
keresi hakkında 8,17:20 

7 .— Cumhuriyetin ilânının 1Q uncu 
yıl dönümünü kutlulama kanununa mü-

Sayıfa 
ticaret ve seyrisefain mukavelenamesine 
merbut (A ve B ) listelerindeki hataların 
tashihi hakkında 16,35,47 

zeyyel 1/777 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 24,25,28 

8— Cumhuriyetin ilânının 10 uncu 
yıl dönümünü kutlulama kanununa mü
zeyyel 1/778 numaralı kanun lâyihası 
hakkıuda 24,25,28:29 

9— Devlet demiryolları ve liman
ları umum müdürlüğü 1933 senesi büt
çesinde 100 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/781 numaralı kanun 
lâyihasına dair 43 

10 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan 
200ösayılı kanunun tefsiri hakkında3/302 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 16,27 

11 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 7 
nci maddesinin tefsirine dair 3/257 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 24,44 

12— Eli işten çektirildikten sonra 1777 
numaralı kanun mucibince vekâlet emrine 
alınan memurlara bu kanuna göre maaş 
verilip verilmiyeceğinin tefsiri hakkında 
3/267 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 8,27 

13 —~ Esbabı mücbire ve zaruriye 
dolayısile takip ve tahsiline imkân görü-
lemeyeu borçların terkini hakkında 3/171 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 8,26:27 

14 *— Hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesine 
2 000 liralık tahsisat konulmasına dair 
1/768 ve Hudut, ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü î 933 senesi bütçesinde 
5 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/769 numaralı kanun lâyihalarına 
dair 24,44:45,46,47,58:60 

15 — İstatistik umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesinde 391 lira 92 
kuruşluk münakale yapılması hakkında 
1/7.82 numaralı kanun lâyihasına dair 43 

16 — Maaş kanununun 8 inci mad-

MAZBATALAR 
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Sayıfa 

desinin tadiline dair olan kanunun tef
siri hakkında 3/228 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair 9,27 

17 — Malûl zabitlerle neferlere ve
rilecek para mükâfatı hakkında 1/744 
numaralı kanun lâyihasına dair 24,45 

18 —'Memurin kanununun 75 inci 
maddesinin tefsirf hakkında 3/65 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 9,31:32,45:46 

19 — Muvazenei umumiye dahilin
deki devairin kırtasiye ihtiyaçlarının sureti 
tedarikine dair olan kanuna müzeyyel 
1/297 numaralı kanun lâyihası hakkında 9,32 

20 — Müzayede, münakaşa ve ihalât 
kanununa müzeyyel 1/344 numaralı ka
nun lâyihası hakkında 9,32:34,46 

21 — 12 haziran 1326 tarihli ka
nunun 5 inci maddesini tadil eden kanu
nim l inci maddesinin tefsiri hakkında 
3/262 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 43 

22 *- Ordu, bahriye ve jandarma 
zabitan ve memurini hakkındaki kanunun 
3 üncü maddesile verilecek şark kıdem 
zammının hesabında hangi tarihin baş
langıç sayılacağının tefsiri hakkında 3/284 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 24,44 

23 —Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 
25 312 liralık münakale yapılması hak
kında 1/779 numaralı'kanun lâyihasına 
dair 43 

24 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 
liralık münakale yakılması hakkında 
1/760, Oümrük ve inhisarla vekâletile ' 
İstatistik umum müdürlüğ 1933 senesi 
bütçelerinde 7 267 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/761, Ziraat vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 4 630 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/762 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 se
nesi bütçesinde 7 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/772, Maarif vekâ
leti 1933 senesi bütçesinde 15 000 li
ralık münakle yapılması hakkında i l 773, 
Millî Müdafaa vekâleti I933senesi büt
çesinde i l 400 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/775, Adliye vekâleti 

S&yıfa 
f933 senesi bütçesinde 16 000 liralık 
münakale yapılması hakkında J/776 nu
maralı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin 
Büyük Millet Meclisi 1933 senesi büt
çesine 50 000 liralık tahsisat konulraa-
sman dair 2/84 numaralı kanun teklifi -
hakkında 24,25,28,29:30,32,36,37:39 

25 — Tahsilat ye vergi komisyonla
rında bulunacak gayrımuvazzaf azaya 
huzur ücreti verilmesi hakkında 1/724 
numaralı kanun lâyihasına dair 9*34,46 

26 — Türkiye Cümhuriyetile Yuna
nistan Hükümeti arasında münakit ika
met, ticaret ve seyrisefain mukavelena
mesine merbut ( A ve B ) listelerindeki 
hataların tashihi hakkında 1/236 numa
ralı kknun lâyihasına dair 16,35,47 

27 — Tütün inhisarı kanununun 33 
üncü maddesinin tefsiri hakkında 3/275 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 16,35: 

36,47 
28 '-^ Yemek parasından vergi kesilip 

kesilmeyeceğinin tefsiri hakkında 3/285 
numaralı Beşvekâlef tezkeresine dair 9t27 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 '— Acizleri tahakkuk eden memur

ların tasfiyeleri hakkında 1026 ve 1683 
numaralı kanunlarda mevzu hükmün ic
rasında tahaddüs eden ihtilâfın tefsiren 
halline, dair 3/147 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi hakkında 16,34:35,46 

2 — Erzurum mebusu Nafi Atuf Bey 
ve 10 arkadaşının, hafta tatili hakkındaki 
kanuna bir madde tezyiline dair 2/86 
numaralı kanun teklifi hakkında 24,25,28,29 

3 — Evlenme harici doğan çocuk
lar hakkında 1/567 numaralı kanun lâyi
hasına dair 43,51:57 

4 *- Köy kanununun 20 ve 30 uncu 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
hakkında 1/784 numaralı kanun lâyiha
sına dair 43,48:50 

OÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 —Tütün inhisarı kanununun 33 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında 3/275 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 16.35*36*47 



Sayıfa 
HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI -
1 — Afgan sefareti binasının Afgan 

Hükümetine temlik edilmesi hakkında 
1/514 numaralı kanun lâyihasına dair 8,30: 

31,45,47,60:63 
2 — Türkiye Cümhuriyetile Yuna

nistan Hükümeti arasında münakit ika
met, ticaret ve seyrisefain mukavelena
mesine merbut (A ve B") listelerindeki 
hataların tashihi hakkında 1/236 numa
ralı, kanun lâyihasına dair 16,35,47 

İKTİSAT. ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Türkiye Cümhuriyetile Yuna

nistan Hükümeti arasında münakit ikamet, 
ticaret ve seyrisefain mukavelenamesine 
merbut (A ve B) listelerindeki hataların 
tashihi hakkında 1/236 numaralı kanun 
lâyihasına dair 16,35,47 

2 — Tütün inhisarı kanununun 33 ' 
üncü maddesinin tefsiri hakkında 3/275 • 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 16,35: 

36,47 „ 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1- —- Acizleri tahakkuk eden memur

ların tasfiyeleri hakkmda 1026 ve 1683 
numaralı kanunlarda mevzu hükmün ic
rasında tahaddüs eden ihtilâfın tefsiren . 
halline dair 3/147 numaralı Başvekâlet 
tezkeresj hakkında 16,34:35,46 

2 — Askerî tayinat ve yem kanunu 
mm 1 inci maddesine müzeyyel 1/644 
numaralı kanun lâyihasına dair 24,47 

3 -~ Eli işten çektirildikten sonra 
1777 numaralı kanun mucibince vekâlet 
»emrine alınan memurlara bu kanuna göre 
maaş verilip verilmeyeceğinin tefsiri hak
kında 3/267 numaralı Başvekâlet tezke
resine dair 8,27 

4 — Maaş kanununun 8 inci mad
desinin tadiline dair olan kanunun tefsiri 
hakkında 3/228 numaralı Başvekâlet tez
keresine" dair 9,27 

- 5 — Memurin kanununun 75 inci 
msddesinin tefsiri 'hakkında 3/65 numa
ralı. Başvekâlet tezkeresine dair 9,31:32,45:46 

6 — Muvazenei umumiye dahilindeki 
devairin kırtasiye ihtiyaçlarının sureti te^ 
darikine dair olan kanuna müzeyyel . . 

Sayıfa 
1/296 numaralı kanun lâyihası hakkında 9,32 

, 7 — Müzayede, münakaşa ve ihalât 
kanununa müzeyyel 1/344 numaralı ka
nun lâyihası hakkında 9,32:34,46 

8 — 12 haziran 1326 tarihli kanu-. 
nun 5 inci maddesini tadil eden kanunun' 
1 ,inci maddesinin tefsiri hakkında 3/262 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 43 

9 — Ordu, bahriye ve jandarma za-
bitan ve memurini hakkındaki kanunun 
3 üncü maddesile verilecek şark kıdem 
zammının hesabında hangi târihin baş
langıç sayılacağının tefsiri hakkında 3/284 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 24,44 

10 — Yemek parasından vergi ..ke
silip kesilmeyeceğinin tefsiri hakkında 
3/285 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 9,27 
MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ ENCÜ

MENİ MURAKIP RAPORLARI 
1 — Büyük Millet Meclisinin 1933 

senesi mayıs ayı hesabı hakkında 8,9 
2 — Büyük Millet Meclisinin 1933 

senesi haziran ve temmuz aylan hesabı 
hakkında 8,9:10 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî memurlar kanununun 
4 üncü ve 5 inci maddelerinin tefsiri 
hakkında 3/297 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair 24,44 

2 — Askerî tayinat ve yem kanunu
nun l inci maddesine müzeyyel 1/644 
numaralı kantin lâyihası hakkında 24,47 

3 — 1 2 haziran 1326 tarihli kanunun 
5 inci maddesini tadil eden kanunun l inci 
maddesinin tefsin hakkında 3/262 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 43 

4 — Ordu, bahriye ve jandarma za-
bitan ve memurini hakkındaki kanunun 
3 üncü maddesile verilecek şark kıdem 
zammının hesabında hangi tarihin baş
langıç sayılacağının tefsiri hakkında 
3/284 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 24,44 

5 — Yemek parasından- vergi kesilip 
kesilmeyeceğinin tefsiri hakkında 3/2.85 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 9,27 



MUHTELİF EVRAK 
Sayıfa 

1 — İstanbul kurtuluşunun onuncu 
yıl dönümünün tesit edildiğine dair 
İstanbul valiliğinden gelen telgraf 

2-\— Malûl gaziler cemiyeti Bursa 

şubesinin senelik kongre münaşebetile 
saygılarının sunulduğuna dair telgraf • 

3 — Yunan Meclisi Mebusan Riyase
tinden gelen telgraf 

Sayıfa 

43 

70 
71 
72 
73 

nci inikada ait 
nci :» °> 
nci » «o 
üncü V » 

SABIK ZABIT HÜLASALARI 
2 
6 
8 

16 

74 üncü inikada ait 
7 5 n c i •.'.•.•» ^ 

76 nci » y 
/ " ' . . ; - • . ; 

24 
42 
57 

TAKRİRLER 
Bursa /Rüştü B.J 
1 —Mübadele ve tef fiz işlerinin kati 

tasfiyesi ve intacı hakkındaki kanunun 
4 üncü ve bu kanuna muzeyyel 1771 
numaralı kanunun ] inci maddelerinin 
tefsirine dair 

Malatya / İsmet Paşa / 
2 — Mütekait binbaşı Ali Şevket 

Beyin maluliyeti hakkında arzuhal encü
menince verilen kararın Umumî heyette 
müzakeresine dair 

24 

Sivas / Remzi B. / 
3 ~; Veraset ve intikal; vergisi .'liajc-.' 

kındaki kânunun meriyeti tarihinden ev
velki intikallere dair bir karar ittihazı 
hakkındaki takririn geri verilmesine dair 

M a m 

Sivas f Remzi B* / 
1 — Veraset ve intikal vşrgişi bak? 

kındaki kanunun meriyeti : tarihinden 
evvelki intikallere dair; bir karar ittihâzı
na dair 

TASHİHLER 
36 

— 32 nci sayfada 2 nci sütunun 3 üncü 
satırından sonra [1] işareti konulmalı ve ayni 

işaret sütün nihayetine konularak «336 numa
ralı /matbua zaptın sonundadir*. denilmelidir. 

TEFSİRLER 
No. Sayıfa 
192 — Maaşatın tevhit ve teadülü"hak

kındaki 1452 numaralı kanunun 

No. Sayıfa 
7 nci 
tefsiri 

maddesinin -son fıkrasının 
24,44 

TEKLİFLER 
Erzurum. / Nafi Atuf ve arkadaşı J 
1 — Hafta tatili hakkındaki kanuna • 

bir madde tezy i üne dair 16,24,25,28,29 
Oiresun [Hakkı Tarık B. ] 
2 — Hariciye vekâleti memurin ka

nununun muvakkat 1 inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 16 

İdareMeyeti 
3 —'Büyük Millet Meclisi 1933 se

nesi bütçesine 50 000 liralık tahsisat 
konulmasına dair 16,24,25,28,29:30,32,36, 

•Mim-: 
4 — Büyük Millet; Meclisi 1933 

senesi -bütçesine 7 700 liralık tahsisat 



" " . • * " " ' S a y ı f a 
honulmasma dair 42 

izmir [Mahmut Esat B. J 
1 — Matbuat cürümlerinden mahkûm 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

p ' ' Af talepleri 
1 —Adam öldürdüğünden 18 sene 

ağır hapse mahkûm edilen Ordulu Memet 
oğlu Abdürrahmanm hastalığına binaen 
geri kalan cezasının affi hakkında g 

iade talepleri 
1 — Adam öldürdüğünden 18 sene 

ağır hapse mahkûm edilen Ordulu Me-
medoğlu Abdürrahmanm hastalığına bina
en geri kalan cezasının affi hakkındaki 
tezkerenin geri verilmesine dair 9 

2 — Gedikli küçük zabitlere verile-
eek harcırahlar hakkında tefsiren bir ka
rar ittihazına dair olan tezkerenin geri 
verilmesi hakkında 43 

Muhtelif 
1•'.-- Elâziz mebusu Hüseyin Beyin 

vefat ettiği hakkında 3 
2 — Esbabı mücbire ve zaruriye do-

layısile takip ve tahsiline imkân görüle
meyen borçların terkini hakkında 8,26:27 

3 •— 2294 sayılı kanunun 1 inci 
maddesindeki salâhiyete istinaden matba-
alık kâğıtların ıoö kilosundan alınan 
gümrük resmi değiştirildiğinden mezkûr 
kanunun 3 üncü maddesi hükmüne göre 
keyfiyetin tasdiki hakkında ' 8 

4 — 2294 sayılı kanunun 1 nci 
maddesindeki salâhiyete istinaden Fransa . 
ile ticarî münasebatın tanzimi ve ticaçi 
mübadele ve tediye muvazenesinin temini 
için yapılan modüs vinendi ile takas iti-
lâfnamesi ve mülhak beyanname meriyete 
konulduğundan mezkûr kanunun 3 üncü 

[maddesi hükmüne göre keyfiyetin tasdiki 
hakkında 16 

5—- Trabzon mebusu Ali Şeydi Be
yin vefat ettiği hakkında 3 

Sayıfa 
olanlarla bu kabîl cürümlerden dolayı 
haklarında takibat yapılmakta olanların 
affine dair 43,51:57 

ölüm cezası 
1 — Mikdatoğlu Ömerin ölüm ceza

sına çarpılması hakkında 2 

Tefsir talepleri 
i 1 — 1452 sayılı kanuna merbut 2 

numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait 
kısmının tedili ve bir kısım vazifelerin 

. • • • • \ 

sureti ifası hakkındaki kanunun 15 nci 
maddesinin tefsirine dair 8 

2 — Cumhuriyet merkez bankası 
kanununun 8 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının tefsirine dair 42 

3 —. Cumhuriyet merkez bankası ka
nununun 92 nci maddesinin tefsiri hak
kında 16 

4 — Deylet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
8 inci maddesinin tefsirine dair 2 

5 — İcra ve iflâs kanununun 13 
üncü maddesinin son fıkrasının tefsiri 
hakkında 43 

6.— İktisadî buhran vergisi kanunu
nun 6 nci maddesile muvazene vergisi 
kanununun 3 üncü maddesinin 2 nci 
fıkrasının tefsirine dair 43 

7 — 1 9 nisan 1341 tarih ve 630 
sayılı kanunun askeri mektepler talebesi
ne de teşmili icap edip etmeyeceğinin 
tefsiri hakkında 2 

8 — Ordu zabitan heyetine mah
sus terfi kanununun 3 üncü maddesinin 
E fıkrasının tefsiri hakkında 43 

9 — Teşviki sanayi kanununa müzey-
yel 2261 sayılı kanunun muvakkat mad
desinin tefsiri hakkında 43 

10 — Veraset ve intikal vergisi hak
kındaki kanunun 1836 numaralı kanun
la değiştirilen 2 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının tefsirine dair 8 

1 — Acizleri tahakkuk eden memur
ların tasfiyeleri hakkında 1026 ve 1683 

TEZKEHJCIIJİIIV 
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Sayıf» 

numaralı kanunlarda mevzu hükmün icra
sında tahaddüs eden ihtilafın tefsîren' 
hailine dair 16,34:35,46 

2 — Askerî memurlar kanununu^ 
4 üncü ve 5 nci maddelerinin tefsiri 
hakkmda 24,44 

3 — 1932 senesi muvazenei umu
miye kanununun 21 inci maddesinin 
tefsirine dair . 8 , 1 7 : 2 0 

4 — Devlet memurlara maaşatmm 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan 
20Ö6 numaralı kanunun tefsiri hakkında 16,28 

5 — Devlet memurları maaşatınjn 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 7 
inci maddesinin tefsirine dair 24,44 

6 — Eli işten çektirüdikten sonra 
.'171? numaralı kantin mucibince vekâlet 
emrine alınan memurlara, bu kanuna göre 
maa| verilip verilmeyeceğinin tefsiri hak
kmda 8,27 

7 — Gedikli küçük zabitlere verile
cek harcırahlar hakkın dar tefsiren bir ka
rar ittihazına dair olan tezkerenin geri 
verilmesi hakkında ' 43 

8 — Maaş kanununun; 8 inci madde-
siftî  tadiline dair olan kanunun tefsiri 
hakkında 9,27 

9 — Memurin kanununun 75 inci 
maddesinin tefsiri hakkında 9,31:32,45:46 

10 — 12 haziran 1326 tarihli kanu
nun 5 inci maddesini tadil eden ka
nunun ı inci maddesinin tefsiri hak
kında - 43 

11 — Ordu, bahriye ve jandarma 
zabıtan ve memurini hakkındaki kanunun 
3 üncü maddesile yerilecek şark kıdem 

Sayıfa 
zammının hesabında hangi tarihin başlan
gıç sayılacağının tefsiri hakkında 24,44 

12 — Tütün inhisarı kanununun 33 
üncü maddesinin tefsiri hakkında 16,35*36,47 

13 — Yemek parasından vergi kesilip 
kesilmeyeceğinin tefsiri hakkında 9,27 

Teşriî masuniyet 
1 — Denizli mebusu Haydar Rüştü , 

Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 2 

2 — Manisa mebusu Tahrir Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 2 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERESİ 
1 — Azayi kiramdan iki zatin mezu

niyetleri hakkında 6 
CUMHURİYET RİYASETİ TEZKERELERİ 

1 — Aydın mebusu Dr. Reşit Galip 
Beyin Maarif vekâletinden istifa ettiğine 
dair 3 

2 — Elâziz mebusu huat Beyin Na
fıa vekâletine ve Maliye vekâleti vekil
liğine tayini hakkında 50 

DİYANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 —1929 senesi Hazine hesabı umu
misine dair yapılan mutabakat beyanna
mesi hakkında 2 

2 — Devlet demiryolları ve liman
ları umum müdürlüğünün 1929 senesi 
son hesabına dair yapılan mutabakat be
yannamesi hakkında 2 

3 — Mart: mayıs 1933 aylarına ait 
raporun takdim kılındığı hakkında 8 



Tahlilî fihrist 

«••I» 

. Sayıfa 
Ahmet ihsan B. ( Ordu ) - Af kanunu 

nıünasebetile söyleri 54,55 
Ali B. (Afyon Karahisar) - Af kanunu 

münasebeti]e sözleri 51 

Sayıfa 
Ali Rana B. (Gümrük ve t V.) - Tütün 

inhisarı ıkanununun 33 üneü maddesinin so
nuna bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun ımünasebetile sözleri 36 

I) 
Dr. Galip B. (Bursa) - Acizleri tahak

kuk eden memurların tasfiyeleri hakkında
ki kanun dolayısilo çıkacak ihtilâfın halli
ne dair kanun lâyihası münasebeti! e sözleri 35 

— Memurin kamımın un 73 üneü madde
sinin tefsiri hakkrndalki mazbata münase-
betile sözleri 31,32 

— Müzayede ve münakaşa ve i halat ka
nununa müzeyyel 'kanun lâyihası münase-
betile sözleri 33,34 

— Tütün inhisarı kanununun 33 üncü 
maddesinin «.onuna bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun nıünasebetile sözleri 

Dr. ibrahim Taü B. (İstanbul) - Mü
zayede, münakaşa ve ihalât kanununa mü
zeyyel kanun lâyihası münasebetile sözleri 

•— Tütün inhisarı kanununun 33 üneü 
maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki tkanun münaisebetile sözleri 

36 

32 

35,36 

Emin B. (Eskişehir) - 1932 senesi mu-
vazeuei umumiye kanununun 21 inci mad
desinin tefsirine dair mazbata münasebeti

le sözleri 18 
Emin Aslan B. ( Denizli ) - Af kanunu 

•münasebetil e sözleri 51 

H 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - 1932 se
nesi muvazenei umumiye kanununun 21 in

ci maddesinin tefsirine dair mazbata mü
nasebetile sözleri 19 

ihsan B. (Bayazıt) - Müzayede, müna
kaşa ve ihalât ikanununa müzeyyel kanun 

lâyihası ımünasebetile sözleri 33 
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İv 

Sayıfa 
Kitapçı Hüsnü B. (tzmir) - Af feanunu münasebetile sözleri 52,55 

Mustafa Şeref B. (Burdur) -1932 sene
si ımuvazenei umumiye kanununun 21 inci 
maddesinin tefsirine dair (mazbata müna
sebetile sözleri 

— Memurin kanununun 73 üncü m<ad-
desinin tefsiri hakkındaki mazbata müna-

M 

21 

sebetile sözleri 32 
Mükerrem B. (İsparta) -Esbabı mücbi

re ve zaruriye dolayısile tahsiline imkân gö
rülemeyen borçların terkini kaydi hafekm
daiki mıazbaıta münasebetile sözleri 26 

R 

Recep B. (Kütahya) - Köy kanununun 
20 ve 30 uncu maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun münıasebetile sözleri ( Ka
dınların muhtarlıkları meselesi) 48 

Refik Şevket B. (Manisa) - Acizleri ta
hakkuk eden memurların tasfiyeleri hak
kındaki kanun dolayısile çıkacak ihtilâfın 
halline dair kanun lâyihası münasebetile 
sözleri 34,35 

— 1932 senesi muvazenei umumiye ka
nununun 21 inci maddesinin tefsirine dair 
mazbata münasebetile sözleri 17,20 

—̂ Eli işten çektirildifeten sonra vekâlet 
emrine alınan memurlara maaş verilip ve
rilmeyeceğinin tefsiri hakkındaki mazba

ta münıasebetile sözleri 27 
— Esbabı mücbire ve zaruriye dolayı

sile tahsiline imkân görülemeyen borçların 
terkini kaydi hakkındaki mazbata müna
sebetile sözleri 26 

— Memurin kanununun 73 üncü mad
desinin tefsiri hafekmdaiki mazbata müna
sebetile sözleri 31,32 
— Müzayede, münakaşa ve ihalât ka

nununa müzeyyel kanun lâyihası (münase
betile sözleri* 33 

Reşit B. ( Gazi Antep ) - Köy kanunu
nun 20 ve 30-uncu maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun (münıasebetile sözleri 
(Kadınların muhtarlıkları meselesi) 50 

Sadri Maksudi B. ( Şebin Karahisar) -
Af kanunu münasebetile söyleri 

Sait Azmi B. ( Kayseri ) - 1932 senesi 
muvazenei umumiye kanununun 21 inci 

S 

57 
maddesinin tefsirine dair mazbata müna
sebetile sözleri 21 

Şalâihattiiı B. (Kocaeli) - Af kanunu mü
nasebetle sözleri 51,52,53,54,55,56,57 

Şeansettin B. (Srvas) - Af feanunu mü-
nase'betile sözleri 54 

Şükrü B. (Bolu) - Af feanunu münase
betile sözleri 53 

Şükrü Kaya B. (Ba. V.) - Af feanunu 
münasebetile sözleri 51,53 

—•- JKöy kanununun 20 ve 30 uncu mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun mü-



- . 1 2 — 
Sayıfa 

nasebetile sözleri ( Kadınların muhtarlık ları meselesi) 
Sayıfa 
48,50 

Zekâi B. (M. M. V.) - Müzayede, müna
kaşa ve ihalât ikanıınuna müzeyyel kanun 
lâyihası münasebetile sözleri 

— Ziraat baınİDasımn hukukî vaıziyeıti 
33 

• hakkında anüzakerat 17:21 
Ziya Gevher B. (Çanakkale) - Müzaye

de ve münakaşa ve ihalât ikanunıına mü
zeyyel (kanun lâyihası müıiıasebetile sözleri 33,34 

t>m<* 


