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AZAYt KİRAM MUAMELÂTI 
Sayıfa 

İntihaplar 
1 — Encümenler intihabı 10:13 
2 — İskân kanunu lâyihasını müza

kere etmek üzere Muhtelit encümen teş
kili 54:55 

3 — Reis intihabı 4 
4 — Reis vekilleri idare âmirleri ve 

kâtipler intihabı 4 
İntihap mazbataları 

1 — Elâziz mebusluklarına seçilen 
Fuat ve Fuat Ziya Beylerin intihap 
mazbataları 17 

2 — Trabzon mebusluğuna seçilen 
Fatin Beyin intihap mazbatası ıo 

İstifalar 
1 — Ruşen Eşref Beyin Afyon Kara-

hisar mebusluğundan istifası 
Mezuniyetler 

1 — Azayı kiramdan bazı zevata 
mezuniyet verilmesi 

Tahlifler 
1 — Afyon Karahisar mebusu Ziya 

Nuri Paşanın tahlifi 
2 — Elâziz mebusluğuna seçilen Fuat 

ve Fuat Ziya Beylerle Trabzon mebuslu
ğuna seçilen Fatin Beylerin tahlifleri 

Teşriî masuniyet 
1 — Manisa mebusu Tahir Beyin 

teşriî masuniyeti 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
1 — Manisa mebusu Hikmet Beyin I Maarif vekâletine tayini 

Sayıfa 

10 

70 

10 

16 

10 

KANUNLAR' 
No. 

2331 

2332 

— 1701 numaralı tütün inhisarı 
kanununun 33 üncü maddesinin 
sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında 

Sayıfa 

23: 
24 

— Posta, telgraf, ve telefon U. 
Müdürlüğü 1933 malî senesi büt
çesinde münakale yapılmasına dair 18 

25,26:28 
2333 — İstatistik umum müdürlüğü 1933 

malî senesi bütçesinde münakale 
yapılmasına dair 18:19,25,29:31 

2334 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1933 
malî senesi bütçesinde münakale 
yapılmasına dair 12:23,25,31:34 

2335 — Türkiye cümhuriyetile Yunanis-

No. Sayıfa 
tan hükümeti arasında aktolunan 
ikamet, ticaret ve seyrisefâin mu
kavelenamesinin tasdiki hakkındaki 
9 mart 1931 tarih ve 1758 nu
maralı kanuna müzeyyel 23,25,34:36 

2336 — 1933 malî senesi muvazenei 
umumiye kanununa merbut bütçe
lerde bazı tadilât yapılmasına dair 16, 

17,25,37:39 
2337—İstanbul ünversitesiiçin(l 426 374) 

liralık istikraz aküne veya hesabı 
cari'açtırılmasına dair 16,46,48:51 

2338 — 22 nisan 1341 tarih ve 661 
numaralı müzayede, münakaşa ve 
ihalât kanununa müzeyyel 24,65 

2339 — Tahsili emval ve vergi kanun-
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No. 

2340 

Sayıfa 
lan mucibince teşkil edilecek ko
misyonlara tayin edilen gayrimu-
vazzaf azalar ile ehli vukufa veri
lecek huzur ücretleri hakkında 24:25, 

65:66 
— Hayvanlar vergisi kanununun 
19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası-

No. 

2341 

Sayıfa 
nın tadili hakkında 16,43,66 
—| Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1933 senesi bütçe ka-
nujnunun 5 inci maddesi ile sarfına 
mezuniyet verilmiş olan (600 000) 
liranın (i 000 000) liraya iblağına 
dair 16,54,71,72,86:88 

1 — Başvekâlet ve düyunu umumiye 
1933 senesi bütçelerinde 5 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 16 

2 — Devlet demiryolları ve limanları 
umum müdürlüğünün 1930 senesi son 
hesabı hakkında 2 

3 — Devletler arasında çıkabilecek 
ihtilâfların muslihane bir surette hal ve 
tesviyesi hakkındaki (Tahkim umumî se
nedi) ne iltihakımıza dair 16 

4 — Emniyet işleri umum müdürlü
ğü 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 16 

5 — Evkaf umum müdürlüğünce ba
zı inşaat için taahhüdat akti mezuniye
tine dair olan kanunun 1 inci maddesine 
bir kelime ilâvesine ve kanun hükümle
rinin 1933 senesi nihayetine kadar uza
tılmasına dair 16 

6 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 17 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 16 

7 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 26 857 liralık 
münakale yapılması hakkında 42 

8 — Hazineye ait bazı alacakların 
affi hakkında 2 

9 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1932 senesi son hasabı 
hakkında 2 

I o — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1933 senesi bütçe kanunu
nun 5 inci maddesile sarfına mezuniyet 
verilen 600 000 liranın 1 000 000 li
raya çıkarılması hakkında 16,54,71,72,86:88 

II — İstanbul darülfünununun ilga
sına ve Maarif vekâletince yeni bir Üni
versite kurulmasına dair olan kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın-

IAYÎKÂJJAR 

da 42 
12 — Maarif vekâleti merkez teşki-

ât ve vazifeleri hakkındaki kanuna mü-
ieyyel l6 

13 — Maliye vekâletile Düyunu umu
miye 1933 senesi bütçelerinde 30 000 
iralık münakale yapılması hakkında 16,17, 

25,37:39 
14 J— Maliye vekâletile Düyunu urnu-

niye 1933 senesi bütçelerinde 50 000 
iralık münakale yapılması hakkında 16 

15 — Menemen hâdisesinde şehit 
îdilen Kubilâyin annesine maaş tahsisi 
lakkında 2 

16 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 
senesi deniz bütçesinde 13 500 liralık 
nünakaje yapılması hakkınna 16 

1 7 j— Satılan mektep kitapları bede
linden ,29 219 Hra 21 kuruşun Maarif 
vekâleti) 1932 senesi bütçesine konulma
sına dair 54 

18 ^- Tababet ve şuabatı sanatları
mın tarzı icrasına dair olan kanuna mü-
zeyyel i 16,70 

19 4— Türkiye ile Amerika birleşik 
Devletleri arasında imza edilen iadei 
mücrimin muahedenamesinin tasdiki hak
kında i 54 

20 t - Türkiye Cümhuriyetile İran 
Devleti i arasında aktedilen dostluk mua-
hedenartıesinin tasdiki hakkında 16 

21 -r Üniversite bütçesi için l 426 374 
liralık istikraz aktine dair 16,46, 

! 48:51 
22 <— Vakıf akar ve arazinin ve mah

sullerinin ne suretle icar ve idare edile
ceğine jdair 54 

23 f— Zehirli gazlerle bunları kul
lanmağa mahsus vasıtaların memlekete 
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Sayıfa 

sokulmasının ve memlekette yapılması
nın menine dair 16 

1 .— Âli karar heyeti hakkmda 70 
2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu

nun 18 inci maddesinin tadili hakkında 46, 
55:65 

3 — Bazı dairelerin ig33 senesi 
bütçelerinde 6 760 liralık münakale ya
pılması hakkında 16,17,25,37:39 

4 — Darende kazasının Malatya vilâ
yetine bağlanması hakkında 54 

5 — Devlet demiryolları ve liman
lan umum müdürlüğü 1933 senesi büt
çesinde 100 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 12:23,25,31:34 

6 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1926 senesi bütçe kanununun 4 üncü 
ve 5 nci maddelerinin tadiline dair 42 

7 — Evkaf umum müdürlüğü 1926 
senesi bütçe kanununun 16 ncı madde
sinin değiştirilmesine dair 42,43 

8 — Eyer, semer, koşum takımı ve 
nalların tevhidi ve nalbantların kursa tâbi 
tutulmaları hakkında 17 

9 — Fahrî konsolosların aidatı hak
kında 54 

I o —' Oümrük memurlarından vazifei 
memuresini sui istimal edenlerle vazife 
veya mesleklerinde kendilerinden istifade 
edilemeyenler hakkında yapılacak mua
meleye dair olan kanuna müzeyyel 70 

II — Hayvan küçük sıhhiye memur
larına verilecek yem bedeli hakkında 46,66:67 

12 — Hayvanlar vergisi kanununun 
19 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında 16,43,66 

13 — İdarei umumiyei vilâyat kanu
nunun 86 ve 133 üncü maddelerilei44 
üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 2inci 
babını tadil eden kanunun 1 inci mad-

Sayıfa 
desinin değiştirilmesi hakkında 54 

14 — İstanbulda ve vilâyetlerde be
lediye daireleri namına istimlâk olunacak 
mahallerin istimlâk sureti hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesini 
dair 70 

15 — İstatistik umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesinde 391 lira 92 
kuruşluk münakale yapılması hakkında 18:19, 

25,29:31 
16 — İŞ kanunu lâyihası 55 
17 — Maadin kanunu lâyihası 55 
18 — Maliye vekâleti 1933 senesi 

bütçesinde 55 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 16,17,25,37:39 

19 — Müzayede, münakaşa ve ihalât 
kanununa müzeyyel 24,65 

20 — Polis teşkilâtı kanununun 39 
uncu maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında 42,46:48 

21 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 
25 312 liralık münakale yapılması hak
kında 18,25,26:28 

22 — Sular umum müdürlüğüne ait 
kadronun L cetvelinden alınarak filî kad
roya ilâvesine dair 70 

23 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
memurlarının tekaütlüklerine dair 54 

24 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
müstahdeminine verilecek tayin ve elbise 
bedelleri hakkında 43 

25 — Tahsilat ve vergi komisyonla
rında bulunacak gayrimuvazzaf azaya 
huzur ücreti verilmesi hakkında 24:25,65:66 

26 — Türkiye Cümhuriyetile Yunanis
tan Hükümeti arasında aktedilen ticaret 
ve seyrisefain mukavelenamesine merbut 
( A ve B ) listelerindeki hataların tas
hihi hakkında 23,25,34:36 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Âli karar heyeti hakkmda 1/75 1 

numaralı kanun lâyihasına dair 70 
2 — Bireciğin Meydan mahallesin

den Kasımoğlu Alinin ölüm cezasına çar

pılması hakkında 3/372 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair 

3 —* Oümrük memurlarından vazifei 
memuresini sui istimal edenlerle vazife 
veya mesleklerinde . kendilerinden istifa-

70 



Sayıfa 
de edilemeyenler hakkında yapılacak mu
ameleye dair olan kanuna müzeyyel 
1/599 numaralı kanun lâyihası hakkında 70 

4 — İcra ve iflâs kanununun 13 ün
dü maddesinin son fıkrasının tefsiri hak
kında 3/361 numaralı Başvekâlet tezke
resine dair 54 

1 — Müzayede, münakaşa ve ihalât 
kanununa müzeyyel 1/344 numaralı ka
nun lâyihasına dair 24,65 

. ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Çankırı mebusu Mustafa Ab-

dülhalik Beyin, Arzuhal encümeninin 
13-V-1933 tarihli haftalık mukarrerat 
cetvelinin 15 sıra numarasındaki kararın 
Umumî Heyette müzâkeresine dair 4/55 
numaralı takriri hakkında 54,71-'86 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 18 inci maddesinin tadili hakkın
da 1/206 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa encümeni mazbatasile as
kerî ve mülkî tekaüt kanununun 18 inci 
maddesinin tefsiri hakkında 3/31 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 46,55:65 

2 — Fahrî konsolosların aidatı hak
kında 1/633 numaralı kanun lâyihasına 
dair 54 

3 — Hayvanlar vergisi kanununun 
19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında 1/648 numaralı 
kanun lâyihasına dair 16,43,66 

4 — Hayvan sağlığı küçük sıhhiye 
memurlarına verilecek yem bedeli hak
kında 1/337 numaralı kanun lâyihasına 
dair 46,66:67 

5 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1933 senesi bütçe kanunu
nun 5 inci maddesile sarfına mezuniyet 
yerilen 600 000 liranın 1 000 000 li
raya çıkarılmasına dair 1/799 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 54,71,72,86:88 

6 — İnhisarlar idareleri hesabatının 
Divanı muhasebatça tetkik edilip edilme
yeceğinin tefsirine dair 3/39 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi hak
kında 54 

Sayıfa 
7 — İstanbulda ve vilâyetlerde bele-

I diye daireleri namına istimlâk olunacak 
(mahallerin istimlâk sureti hakkındaki ka-
[nununbazı maddelerinin değiştirilmesine 
jdair 1/430 numaralı kanun lâyihası hak-
|kında 70 
j 8 — İzmir mebusu Halil Beyin, güm-
jrük tarife kanununa müzeyyel 2/19 nu-
jmaralı kanun teklifi hakkında 54 

9 — Maliye vekâleti 1933 senesi 
(bütçesinde 55 000 liralık münakale ya-
jpılması hakkında 1/774, bazı dairelerin 
11933 senesi bütçelerinde 6 760 liralık 
[müııakajle yapılması hakkında 1/789, 
(Maliye vekâletile Düyunu umumiye 1933 
penesi bütçelerinde 30 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/795 numa
ralı kanun lâyihalarile İdare heyetinin, 
JBüyük Millet Meclisi 1933 senesi büt
çesine 7 700 liralık tahsisat konulma
lına dair 2/87 numaralı kanun teklifi 
jıakkında 16,17,25,37:39 

10 7- Tahlisiye umum müdürlüğü 
jnemurUrının tekaütlüklerine dair 1/742 
numaralı kanun lâyihası hakkında 54 

11 — Üniversite bütçesi için 
I 426 374 liralık istikraz aktine dair 
j /798 numaralı kanun lâyihası hakkında 46, 
I 46,48:51 

I 1 — Devlet demiryolları ve limanları 
ı|mum müdürlüğü 1933 senesi bütçesin
de 100 000 liralık münakale yapılması 
rjakkmda 1/781 numaralı kanun lâyiha
sına dair 19:23,25,31:34 

2 — İstatistik umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesinde 391 lira 92 ku
ruşluk ; münakale yapılması hakkında 
lj/782 numaralı kanun lâyihasına dair 18:19, 
I 25,29:31 
! 3 — Müzayede, münakaşa ve ihalât 

kanununa müzeyyel 1/344 numaralı ka-
npn lâyihasına dair 24,65 

i 4 — 1 2 haziran 1326 tarihli kanu
nen 5 inci maddesini tadil eden kanunun 
l| nci maddesinin tefsiri hakkında 3/262 
njımaralı Başvekâlet tezkeresine dair 18 

I 5 — Posta, telgraf ve telefon umum 
ırjüdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 



Sayıfa 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi hak
kında 54 

Sayıfa 
25 312 liralık münakale yapılması hak
kında 1/779 numaralı kanun lâyihasına 
dair 18,25,26:28 

6 — Tahsilat ve vergi komisyon
larında bulunacak gayrimuvazzaf azaya 
huzur ücreti verilmesi hakkında 1/724 
numaralı kanun lâyihasına dair 24:25,65:66 

7 — Türkiye Cümhuriyetile Yunanis
tan Hükümeti arasında aktedilen ticaret 
ve seyrisefain mukavlenamesine merbut 
( A ve B ) listelerindeki hataların tashi
hi hakkında 1/236 numaralı kanun 
lâyihasına dair 23,25,34:36 

8 — Tütün inhisarı kanununun 33 
üncü maddesinin tefsiri hakkında 3/275 
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 23:24 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Âli karar heyeti hakkında 1/751 

numaralı kanun lâyihasına dair 70 
2 — Darende kazasının Malatya vilâ

yetine bağlanması hakkında 1/753 nu
maralı kanun lâyihasına dair 54 

3 — İdarei umumiyei vilâyat kanu
nunun muaddel 116 ve 140 inci mad
delerinin tadiline dair olan kanunun 2 nci 
maddesinin tefsiri hakkında 3/25 5 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 54 

4 — İdarei umumiyei vilâyat kanu
nunun 86 ve 133 üncü maddelerile 
144 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 
2 nci babını tadil eden kanunun 1 inci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/767 
numaralı kanun lâyihasına dair 54 

5 — İstaribulda ve vilâyetlerde bele
diye daireleri namına istimlâk olunacak 
mahallerin istimlâk sureti hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 1/430 numaralı kanun lâyihası hak
kında 70 

6 — Polis teşkilâtı kanununun 39 
uncu maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında 1/649 numaralı kanun lâyiha
sına dair 42,46:48 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — İnhisar idareleri hesabatının 
Divanı muhasebatça tetkik edilip edilme-, 
yeceğinin tefsirine dair 3/39 numaralı 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Gümrük memurlarından vazifei 
memuresini sui istimal edenlerle vazife 
veya mesleklerinde kendilerinden istifade 
edilmeyenler hakkında yapılacak muame
leye dair olan kanuna müzeyyel 1/599 
numaralı kanun lâyihası hakkında 70 

1 — Tütün inhisarı hanununun 33 
üncü maddesinin tefsiri hakkında 3/275 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 23:24 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Türkiye Cümhuriyetile Yuna
nistan Hükümeti arasında aktedilen tica
ret ve seyrisefain mukavelenamesine mer
but (A ve B) listelerindeki hataların tas
hihi hakkında 1/236 numaralı kanun lâ
yihasına dair 23,25,34:36 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Hayvan sağlığı küçük sıhhiye 

memurlarına verilecek yem bedeli hak
kında 1/337 nurharalı kanun lâyihasına 
dair 46,66:67 

2 — İzmir mebusu Halil Beyin, güm
rük tarife kanununa müzeyyel 2/19 nu
maralı kanun teklifi hakkında 54 

1 — Türkiye Cümhuriyetile Yunanis
tan Hükümeti arasında aktedilen ticaret 
ve seyrisefain mukavelenamesine merbut 
(A ve B) listelerindeki hataların tashihi 
hakkında 1/236 numaralı kanun lâyiha
sına dair 23,25,34:36 

2 — Tütün inhisarı kanununun 33 
üncü maddesinin tefsiri hakkında 3/275 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 23:24 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 - - Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 18 inci maddesinin tadili hakkın
da 1/206 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî. Müdafaa encümeni mazbatasile as
kerî ve mülkî tekaüt kanununun 18 inci 
maddesinin tefsiri hakkında 3/31 numa-
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Sayıfa 

ralı Başvekâlet tezkeresine dair 46,55:65 . 
2 — Hayvanlar vergisi kanununun 

19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında 1/648 numaralı ka
nun lâyihasına dair 16.43,66 

3 — İnhisar idareleri hesabatının Di
vanı muhasebatça tetkik edilip edilme-' 
yeceğinin tefsirine dair 3/39 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi hak
kında 54 

4 — İstanbulda ve vilâyetlerde be
lediye daireleri namına istimlâk oluna
cak mahallerin istimlâk sureti hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 1/430 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 70 

5 — İzmir mebusu Halil Beyin, güm
rük tarife kanununa müzeyyel 2/19 nu
maralı kanun teklifi hakkında 54 

1 — Müzayede, münakaşa ve ihalât 
kanununa müzeyyel 1/344 numaralı ka
nun lâyihası hakkında 24,65 

2 — 1 2 haziran 1326 tarihli kanu-

Sayıfa 
nun 5 |nci maddesini tadil eden kanu-
:ıun l İnci maddesinin tefsiri hakkında 
3/262 ;numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 18 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 118 inci maddesinin tadili hakkında 

/206 numaralı kanun lâyihası hakkında 46, 
55:65 

2 — askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
18 nci jnaddesinin tefsiri hakkında 3/31 

rçumaralİBaşvekâlet tezkeresine dair 46,55:65 

1 — 1 2 haziran 1326 tarihli kanu-
riun 5 inii maddesini tadil eden kanunun 
] inci rrjaddesinin tefsiri hakkında 3/262 
rjumarali Başvekâlet tezkeresine dair 18 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
ı ENCÜMENİ MAZBATBSI 

1 —i Tababet ve şuabatı sanatlarının 
tarzı icrasına dair olan kanuna müzeyyel 
1/808 njjmaralı kanun lâyihası hakkında 70 

MUHTELİF 
1 — Cevizli harikzedegânı namına 

Sıtkı imzasile gelen şükran telgrafı 42 
2 — Cumhuriyetin onuncu yıl dö

nümü münasebetile: 
Akseki belediye riyaseti ve arkadaş

ları , 
Akşehir belediye ve Cumhuriyet 

Halk Fırkası reisleri, 
Alucra kutlulama komite riyaseti, 
Amasra Cumhuriyet Halk Fırkası 

riyaseti , 
Anamur Cumhuriyet Halk Fırkası 

riyaseti , 
Anktakya abacı esnafından Ömer B. 

ve arkadaşları , 
Antakya bakkal esnafından Mustafa 

Halil B., 
Antakya berberleri namına Ali B., 
Antakya eczacı Muhsin B.; 
Antakya gençleri namına Rasim Şem- . 

settin B., 
Antakya hukukçuları namına Vedi B. , 

EVR^K 
Antakya köprü bakkalları namına 

flekir Sı|kı B. , 
Antaltya köşker esnafı namına Haşim B, 
Antakya meydan esnafı namına ZekiB., 
Antakya neccar esnafı namına Necip B., 
Antakya tuhafiyecileri , 
Antalfya Türk faturacı namına Cemil 

2eki B., 
Antakya Türk kunduracıları namına 

B|eşit B.,î 
Antallya Türk terzileri namına Ali B., 
Ayancık kutlulama komite riyaseti, 
Bafra Cumhuriyet Halk Fırkası riya

seti, 
Baskiİ kutlulama komitesi riyaseti, 
Berlin Charlottenburg Türk Talebe 

C|emiyeti! riyaseti, 
Beypazarı Cumhuriyet Halk Fırkası 

riyaseti \te arkadaşları, 
Biga I kutlulama komitesi riyaseti, 
Bilecik Cumhuriyet Halk Fırkası 

Vfilâyet îdare Heyeti reisi, 



Sayıfa 
Bilecik kaymakamlığı ve rüfekayı 

muhteremesi, 
Bodrum belediye ve Cumhuriyet Halk 

Fırkası riyaseti, 
Bolu Cumhuriyet Halk Fırkası İdare 

Heyeti Reisi MitatB., 
Bolu belediye riyaseti, 
Bolu kutulama komite reisi vali Ali 

Riza Beyefendi, 
Burhaneli Cumhuriyet Halk Fırkası 

riyaseti ve arkadaşları , 
Bursa baro reisi Kemal Ziya Bf. , 
Bursa malûl gazilerden Faik B. 
Çanakkale baro reisi Osman Tevfik B., 
Çanakkale valisi Süreyya B., 
Çankırı ticaret ve sanayi odası riyaseti, 
Çapakçur hilâli ahmer reisliği, 
Çapakçor Hilâliahmer reisi Riza B., 
Çatalzeytin kutlulama komite riyaseti , 
Çekmece nahiye müdürlüğü, 
Çıldır kaymakamlığı, 
Çomra Cumhuriyet Halk Fırkası 

riyaseti , 
Diyadin kaza komite riyaseti, 
Diyarbekir ticaret odası riyaseti , 
Edremit belediye riyaseti , 
Elbistan belediye riyaseti, 
Erenköy; Kütahya mebusu Rasim 

Beyefendi, 
Erzin belediye riyaseti, 
Erzin kutlulama reisi Yusuf Adil B., 
Erzincan Cumhuriyet Halk Fırkası 

riyaseti, 
Erzurum o, uncn etibba oda reisi 

Sabri Tahsin B., 
Fevzipaşa Halk Fırkasından Hurşit B. , 
Fındıklı 3 üncü kolordu kumandanı 

Şükrü Naili Paşa, 
Genç Hilâliahmer riyaseti, 
Oenç; Ağaç koruma reisi İbrahim B., 
Genç belediye riyaseti, 
Genç kaymakamlığı, 
Gevar kutlulama komitesi riyaseti, 
Gölpazar kutlulama komitesi riyaseti, 
Gönen belediye riyaseti, 
Görele Cumhuriyet Halk Fırkası riya

seti ve arkadaşları, 
Görele ticaret odası riyaseti, 
Halefti umumî meclis azasından Hacı 

7 -
Sayıfa 

Rifat B., 
Harput belediye riyaseti, 
Harran kutlulama komitesi riyaseti, 
Hopa kaymakamlığı ve arkadaşları , 
İspir kaymakamlığı ve belediye riyaseti 
İnebolu motorcular cemiyeti riyaseti, 
İstanbul Kadın birliği reisi Lâtife 

Bekir Hanımefendi, 
İstanbul ticaret ve sanayi odası, 
İstiranca Cumhuriyet Halk Fırkası 

idare Heyeti riyaseti ve arkadaşları, 
İzmir müstahkem mevki kumandanlığı, 
İzmit mayin ve torpido kumandanı 

Ali B., 
İznik belediye riyaseti, 
Kağızman belediye riyaseti, 
Kâhta kutlulama komite riyaseti, 
Karaisalı belediye reisi Emin B., 
Kars kazası kaymakamlığı, 
Kars kutlulama komitesi reisi Cevdet 

B., 
Kars kutlulama riyaseti , 
Kayseri Sarıoğlan nahiyesi Cumhuriyet 

Halk Fırkası riyaseti ve arkadaşları, 
Kemah tayyare cemiyeti riyaseti, 
Kemalpaşa belediye riyaseti: 
Kilis gazetesi, 
Kırkağaç Bakırköy muhtarı Hüseyin B., 
Kırıkhan bakkalları namına Hilmi B.; 
Kırklareli 2 Vs. F. kumandanlığı, 
Kocaeli müstahkem mevki kumandan

lığı, 
Konya baro reis vekili Mümtaz B., 
Korkuteli kaymakamlığı, 
Kurşunlu belediye reisi Ömer B., 
Kurşunlu belediye riyaseti ve kut

lulama komite riyaseti, 
Lâdik Cumhuriyet Halk Fırkası ve 

belediye riyaseti, 
Lapseki kutlulama komitesi riyaseti, 
Lüleburgaz kutlulama komitesi reisi 

Niyazi B., 
Mahmudiye Çiteler Fırka nahiyesi 

reisi Ali Rıza B. , 
Menemen Cumhuriyet Halk Fırkası 

ve belediye riyaseti, 
Merdemek kutlulama riyaseti, 
Motki kaymakam ve belediye riyaseti, 
Münih Türk Talebe birliği, 



- 8 ~ 
Sayıfa 

Orhan Oazi Cumhuriyet Halk Fırkası 
riyaseti, 

Orhaneli muallim Fahri B. ve arka
daşları, 

Osmancık Cumhuriyet Halk Fırkası 
ve belediye riyaseti, 

Ödemiş Adagide belediye riyaseti, 
Payas İskenderon Türkleri namına 

Ali Bey ve arkadaşları , 
Selçuk muhtarı Rifat B., 
Seydiköy Cumaovası nahiye müdürü 
Silivri Cumhuriyet Halk Fırkası ve 

belediye reisleri , 
Silivri kaymakamı Memdulı 3., 
Siverek belediye reisi kaymakam Ne

dim B., 
Soma belediye ve Cumhuriyet Halk 

Fırkası Reisleri, 
Söğüt belediye reisi Zihni B., 
Sultanhisar belediye riyaseti, 

Sayıfa 
Sungurlu belediye riyaseti , 
Sungurlu Cumhuriyet Halk Fırkası 

fiyaseti , 
Suruç kutlulama komitesi riyaseti, 
Şiran belediye riyaseti, 
Taşköprü kaymakam vekili Muzaffer B., 
Tirebolu kutlulama riyaseti, 
Türk Lisesi talebesinden Hikmet B. 

ve arkadaşları, 
Varna Türk vatandaşlarından Ömer B., 
Varto belediye riyaseti, 
V;ırto kaymakamı Osman B., 
Varto tayyare cemiyeti riyaseti, 
Yalvaç Cumhuriyet Halk Fırkası ve 

belediye riyaseti, 
Yalvaç orta mektep müdürü Alp 

Aslan Beyden gelen telgraflar. 
3 — Demiryolunun Baskil kazasına 

girmesi dolayısile halkın coşkun tezahü
ratını bildiren telgraf. 

8:9 

17 

NUTUKLAR 
1 — Reisicumhur Gazi Hazretlerinin 

nutukları 
2 — Reis Kâzım 

nutukları 
Pasa Hazretlerinin 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
1 
2 
o 

inci 
nci 
üncü 

inikada ait 
» » 
» » 

8 
lö 
42 

TAKR: 

4 üncü inikada ait 
5 inci » » 
6 ncı » » 

tRJLER 

46 
54 
70 

Çankırı (Mustafa Abdülhalik B.) 
1 — Arzuhal encümeninin 13-V-l 933 

tarihli haftalık mukarrerat cetvelinin 15 

sıra numarasındaki kararının Umumi He
yette müzakeresine dair 54,71:86 

TEFSİRLER 
No. Sayıfa 
193 — 1 haziran 1929 tarih ve 1464 

sayılı kanunun birinci maddesinin 

No. 
tef$iri 

Sayıfa 
18 

Manisa (Refik Şevket B.) 
1 — Köy kanununun 17 nci madde-

TEKLİFLER 
sine bir fıkra ilâvesine ve 21 inci mad
desinin değiştirilmesine dair 16 



Sayıfa 
2 — Taşocakları nizamnamesinin 13 

üncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 16 

(İdare Heyeti) 
1 — Büyük Millet Meclisi 1933'se-

Sayıfa 
nesi bütçesine 7 700 liralık tahsisat ko
nulmasına dair 16,17,25,37:39 

İzmir (Halil B.) 
2 — Gümrük tarife kanununa mü-

zeyyel 54 

TEZKERElIiıER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

îade talepleri 
1 — Evkaf umum müdürlüğünün 

1926 senesi bütçe kanununun 4 üncü 
ve 5 inci maddelerinin tadiline dair olan 
kanun lâyihasının geri verilmesi hakkında 42 

2 — Evkaf umum müdürlüğü 1926 
senesi bütçe kanununun 16 ncı madde
sinin değiştirilmesine dair olan kanun 
lâyihasının geri verilmesi hakkında 42,43 

3 — Eyer, semer, koşum takımı ve 
nalların tavhidi ve nalbantların kursa tâ
bi tutulmaları hakkındaki kanun lâyiha
sının geri verilmesine dair 17 

4 — Maadin kanunu lâyihasının geri 
verilmesine dair 55 

5 — Sular umuın müdürlüğüne ait 
kadronun L cetvelinden alınarak filî kad
roya ilâvesine dair olan kanun lâyihası
nın geri verilmesi hakkında 70 

6 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
müstahdeminine verilecek tayin ve elbise 
bedelleri hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair 43 

ölüm cezası 
1 — Bireciğin Meydan mahallesinden 

Kasımoğlu Alinin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 16,70 

Şûrayi devlet 
I — Münhal bulunan Şûrayi devlet 

azalığı için intihap yapılması hakkında 8 
Tefsir talepleri 

1 — Ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 45 inci maddesinin 3 üncü 
fıkrasının tefsiri hakkında 8 

2 — Halk evleri namına ithal okuna
cak radyo ve sinema makinelerinin mua
mele vergisi ile gümrük ve oktruva re
simlerinden istisnası hakkındaki kanunun 

1 inci maddesinin tefsirine dair 16 
3 — İstanbul balıkhane müzayedele

rinden tellaliye resmi alınıp alınmaya
cağının tayini hakkında 54 

4 — İstanbul darülfünununun ilgasına 
ve Maarif vekâletince yeni bir Üniversi
te kurulmasına dair olan kanunun 7inci 
ve 8 inci maddelerinin tefsiri hakkında 8 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 18 inci maddesinin tefsiri hakkında 46, 

55:65 
2 — İcra ve iflâs kanununun 13üncü 

maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında 54 
3 — İdarei umumiyei vilâyat kanu

nunun muaddel 116 ve 140 inci mad
delerinin tadiline dair olan kanunun 2inci 
maddesinin tefsiri hakkında 54 

4 — 1 2 haziran 1326 tarihli kanu
nun 5 inci maddesini tadil eden kanu
nun 1 inci maddesinin tefsiri hakkında 18 

5 — Tütün inhisarı kanununun 33 
üncü maddesinin tefsiri hakkında 23:24 

Teşriî masuniyet 
1 — Manisa mebusu Tahir Beyin teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 16 
B. M. M. RİYASETİ TEZKER&İ 

1 — Azayı kiramdan bazı zevatın 
mezuniyetleri hakkında 9:10 

DAHİLİYE ENCÜMENİ RİYASETİ TEZKERESİ 
1 — İskân kanunu lâyihasını müza

kere etmek üzere Muhtelit encümen teş
kili hakkında 54:55 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun meriyetinden sonra dereceleri 
değişmiş olan malûller hakkında hangi 
hükümlere göre muamele yapılacağına 



Sayıfa 
dair bir karar ittihazı hakkında 8 

2 — Haziran: ağustos 1933 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 46 

3 — İdareli hususiye ve belediye 
memurlarından tekaüde sevkedilenlere 
tahsis kılınacak maaşlara müteallik evra
kın Divanı muhasebatça tesciline devam 

Sayıfa 
olunup olunmayacağı hakkında 46 

1 —? İnhisar idareleri hesabatının 
Divanı Muhasebatça tetkik edilip edilme
yeceğinin tefsirine dair 54 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
1 -r Manisa mebusu Hikmet Beyin 

Maarif vekâletine tayin edildiğine dair 10 



Tahlilî fihrist 

A 
Sayıfa 

Abdülhak B. ( Erzincan ) - A&kerî ve 
mülkî tekaüt kanununun 7 ve 18 inci mad
delerinin tefsiri hakkındaki mazbata mü
nasebetile sözleri 63,64 

" " ' *~~ Sayıfa 
Ali Saip B. (Urfa) - Arzuhal eneüme-

ninin 13 - V -1933 tarihli mukarrerat cet
velinin 15 numarasındaki karan müna*e-
betüe sözleri 83̂ 34 

Celâl Nuri B. ( Tekirdağ ) - Arzuhal 
encümeninin 13 - V - 193S tarifeli mukarre-

rat cetvelinin 15 numarasındaki kararı mü
nasebetile sözleri 82,S3,84 

— Dahilî nizamname hakkında muza-
D 

kereler 55:59,71:86 

E 

Esat B. (Bursa) - Reis vekilliğine inti habından dolayı teşekkürleri 

Fuat B. (Nafıa vekili) - Devlet demir
yolları ve limanlan işletme idaresi bütçe

sinde münakale yapılması hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 21 

G 

Gazi Mustafa Kemal Hz. ( Reisicum
hur ) - Üçüncü içtima senesinin açılması 

i münasebetile nutukarı 

H 

Hakkı Tank B. (Giresun) - Arzuhal en
cümeninin 13 - V -1933 tarihH mukarrerat 

cetvelinin 15 numarasındaki kararı mıüna-
sebetile sözleri 79,85 

• 



- 1 2 1 -
Sayıfa I 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - Arzuhal 
encümeninin 13-V-1933 tarihli mııkarrerat 

İbrahim B. (İsparta) - Arzuhal encü
meninin 13 - V -1933 tarihli mukarrerat 
cetvelinin 15 numarasındaki kararı müna
sebetile sözleri 81,82 

İhsan B. (Bayazrt) - Arzuhal encüme
ninin 15 - V -1933 tarihli nmkarrerat cet
velinin 15 numarasındaki kararı münasebe
tile sözleri 74 

Sayıfa 
Cetvelinin 15 numarasındaki kararı müna-
feebetüe sözleri 81 

İ 

— Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
T ve 18 inci maddelerinin tefsiri hakkında
ki mazbata münasebetile sözleri 

İhsan Pş. (Giresun) - Askerî ve mülkî 
l|ekaüt kanununun 7 ve 18 inci maddeleri
min tefsiri hakkındaki mazbata münasebe-
tjile sözleri 

57 

61 

Kâzım Pş. (Balıkesir) - Riyasete inti habı dolayısile nutukları 

M 

Mustafa Abdülhalik B. ( Maliye veki
li ) — Arzuhal encümeninin 13 - V -1933 
tarihli mukarrerat cetvelinin 15 numara-
sındaiki karan münasebetile sözleri 71,84 

— Hayvanlar vergisi kanununun 19 un
cu maddesinin 2 inci fıkrasının tadili hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 43 

Mustafa Şeref B. ( Burdur ) - Arzuhal 
encümeninin 13 - V -1933 tarihli nıukarre-

rjat cetvelinin 15 numarasındaki kararı mü
nasebetile sözleri 77,82,83,85 

— Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
Tİ ve 18 inci maddelerinin tefsiri hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 56,57,64 
! Mükerrem B. ( İsparta ) - Askerî ve 

ırifiülkî tekaüt kanununun 7 ve 18 inci mad
delerinin tefsiri hakkındaki mazbata mü-
njasebetile sözleri ' 58,62 

R 

Refet B. (Bursa) — Reis vekilliğine 'in
tihabından dolayı teşekkürleri 5 

Refik Şevket B. (Manisa) - Arzuhal en
cümeninin 13 - V - 1933 tarihli mukarre
rat cetvelinin 15 numarasındaki kararı mü
nasebetile sözleri 73,75,81,84,85 

— Askerî ve mülklî tekaüt kanununun 
7 ve 18 inci maddelerinin tefsiri hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 56,57,58,59, 

61,63 

Reşit B. (Gazi Antep) - Arzuhal encü-
n|eninin 13- V -1933 tarihli mukarrerat cet-
vjelinin 15 numarasındaki kararı münasebe-
tjle sözleri 74,81 

— Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
ve 18 inci maddelerinin tefsiri hakkında

ki mazbata münasebetile sözleri 57,59 
— Hayvanlar vergisi kanununun 19 un-

cjı maddesinin ikinci fıkrasının tadili hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 43 
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S 

Sayıfa 
Sait Azmi B. (Kayseri) - Askerî ye 

mülkî tekaüt kanununun 7 ve 18 inci mad
delerinin tefsiri hakkındaki mazbata müna
sebetile sözleri 

— Po'lis teşkilâtı kanununun 39 uncu 
maddesinin tadili hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 

Sırrı B. (Kocaeli) - Devlet -demiryolları 
ve limanları işletme idaresi bütçesinde flnü-

58 

47 

Sayıfa 
nakale yapılması hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri İ9,22 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) - Askerî ve 
mülkî tekaüt kanununun 7 ve 18 inci mad
delerinin tefsiri hakkındaki mazbata mü
nasebetile sözleri 55,57,58,64 

— Polis teşkilâtı kanununun 39 uncu 
maddesinin tadili hakkındaki kanun müna-
sebetile sözleri 47 

S 
Şûrayı devlet — kararlarını Meclisin 

bozup bozamayacağına dair müzakereler 71,86 

Şükrü B. (Çanakkale) - Arzuhal encü
meninin 13 - V -1933 tarihli mukarrerat 
cetvelinin 15 numarasındaki kararı müna
sebetile sözleri 80,82 

— Polis teşkilâtı kanununun 39 üncü 
maddesinin tadili hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 47 

Şüikrü Kaya B. (Dahiliye vekili) - Ya
nan Cevizlik köyü ahalisine yardım hak
kındaki kanunun müstacelen müzakere 
edilmesine dair sözleri İ7 

Tahsin B. (Aydın) — Arzuhal encüme
ninin 13 - V -1933 tarihli mukarrerat cet
velinin 15 numarasındaki kararı münase-

t 
betile sözleri 

Teşkilâtı Esasiye 
kerat 

—• hakkında muza-
74 

71:86 

İfustıf Kemal B. (Sinop) * Arzunal en
cümeninin 13-V-1933 tarihli mukarrerat 

cetvelinin 15 numarasmdaki karan müna-
sebetile sözleri 75,70 

/ 

2ekâi B. (Millî Müdafaa vekili) - As
kerî ve mülkî tekaüt kanununun 7 ve 18 
inci maddelerinin tefsiri hakkındaki maz
bata münasebetile sözleri 59;64 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) - Askerî 
ve mülkî tekaüt kanununun 7 ve 18 inci 
maddelerinin tefsiri hakkındaki mazbata 
münasebetile sözleri 50 

— Devlet demiryolları ve limanlan iş
letme idaresi bütçesinde münakale yapıl
ması hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 20 

Ziyaettin Karamürsel B. (İstanbul) -
Arzuhal encümeninin İ3 - V - 1933 tarihli 
mukarrerat cetvelinin 15 numarasmdaki 
kararı münasebetile sözleri 71,73,74 




