
Fihrist 

AZAYI KİRAM 
Sayıfa 

intihap mazbataları 
1 — Konya mebusluğuna intihap 

edilen Ali Muzaffer Beyin intihap maz
batası 50 

2 — Kütahya mebusluğuna intihap 
edilen Naşit Hakkı Beyin intihap mazba
tası 50 

3 — Ordu mebusluğuna seçilen Ali 
Canip Beyin intihap mazbatası 143 

4 — Yozgat mebusluğuna intihap edi
len Yahya Kemal Beyin intihap mazbatası 5 1 

Mezuniyetler 
1 — Azayi kiramdan bazı zevatın 

mezuniyetleri 51,142 

Tahlifler 
1 — Konya mebusu Ali Muzaffer 

Beyin tahlifi 50 

MUAMELÂTI 
Sayıfa 

2 — Kütahya mebusu Naşit Hakkı 
Beyin tahlifi 75 

3 — Ordu mebusu Ali Canip Beyin 
tahlifi 75 

4 — Yozgat mebusu Yahya Kemal 
Beyin tahlifi 54 

Teşriî masuniyetler 
1 — Bursa mebusu Rüştü Beyin teşrii 

masuniyeti 5 4 

2 — Manisa mebusu Tahir Beyin 
teşriî masuniyeti 6 

Vefatlar 
1 — Aydın mebusu Dr. Reşit Galip 

Beyin vefatı 1 2 
2 — Konya mebusu Kâzım Hüsnü 

Beyin vefatı 6 

KANUNLAR 
No, Sayıfa 

2381 — Balkan anlaşma misakının tas-
dikına dair 12,14:17,18:20,23:20 

2382 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Kırallığı arasında Belgratta 
28 ikinci teşrin 1933 tarihinde 
aktedilen mütekabil mutalebatın tes
viyesine müteallik itilâfın tasdikına 
dair 3,12,14:17,20,21:23 

2383 — Türkiye ile Romanya arasında 
Ankarada 17 teşrinievvel 1933 ta
rihinde imzalanan dostluk, hakem 
ve uzlaşma muahedesinin tasdikına 
dair 14:17,19,20,34:36 

2384 — Türkiye ile Yunanistan arasında 
Ankarada 14 eylül 1933 tarihînde 
imzalanan samimî anlaşma misakı-

No. Sayıfa 
nın tasdikına dair 12,14:17,18: 

19,20,26:28 
2385 — Türkiye Cumhuriyetile Macaris

tan Kırallığı arasında münakit bi
taraflık, uzlaşma ve hakem muahe-
denamesi ahkâmının uzatılması hak
kında 3,14:17,19,20,31.34 

2386 — Türkiye Cumhuriyeti ve Yugos
lavya Kırallığı arasında Belgratta 
27 ikinci fcşrin 1933 te imzalanan 
dostluk, ademi tecavüz, hakem ve 
uzlaşma muahedesinin tasdikına da
ir 3,14:17,19:20,21,29:31 

2387 — Vakıf akar ve arazinin ve mah
sullerinin ne suretle kiraya verile-



2 — 
No. Sayıfa 

ceği ve idare olunacağı hakkında 8:9,38 
2388 — Polis mensuplarının yaş hadle

rine dair 9,39 
2389 — 1933 malî senesi muvazenei 

umumiye kanununa merbut bütçe
lerde bazı tadilât icrasına ve Konya 
sulama idaresi bütçesinin varidat 
kısmına ilâve edilecek tahsisata da
ir 2,3,8,42:45,46:48 

2390 — 1700 numaralı Dahiliye memur
ları kanununun 3 üncü maddesini 
değiştiren 50,55:58,154:155 

2391 — Hilâliahmer şefkat ve hatıra 
pullarının ilsakma dair 16 kânu
nuevvel 1926 tarih ve 938 numa
ralı kanunun tadiline dair 3,54, 

155:156 
2392 — 1933 malî senesi muvazenei 

umumiye kanununa merbut bütçe-

No. Sayıfa 
lerde bazı tadilât yapılmasına dair 38, 

42,50,54,74,153:154,156:158 
2393 — Trakya umumî müfettişlik teş-

lâtı maaş, ücret ve masrafları hak
kında 3,54,58,148,151:153, 

156,159:161 
2394 — Satılan mektep kitapları bede

linden 29 219 üra 21 kuruşun 
Maarif vekâleti 1932 malî senesi 
bütçesinin 535 nci faslına tahsisatı 
munzamma olarak ilâvesine dair 74, 

153,156,161:164 
2395 — Kazanç vergisi kanunu 9,50,58:71, 

75:107,110:128,130:139,144:148,156,167: 
169 

2396 — Muhacir ve mültecilerin gümrük 
muafiyeti hakkında 3,110,148: 

151,156,164:166 

KARARLAR 
797 —• Tekaüt kanununun 25 nci mad

desine dair 42,52 
798 — 25 kânunuevvel 1335 tarihli 

evkaf tahsisatı fevkalâde kararna
mesinin 7 nci maddesini tadil eden 
1340 senesi Evkaf bütçe kanunu
nun 7 nci maddesi hakkında 3,54,139 

799 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki kanunun. 
8 nci maddesinin tefsirine ihtiyaç 
olmadığına dair 74,153 

800 — İzmirin Kadriye mahallesinden 
Kasapalioğullarından Hüseyinin ö-
lüm cezasına çarpılması hakkında 3,74, 

153 
801 — Mersinin Bozön köyünden Deli 

Haliloğlu Mustafamn ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3,74,153 

802 — Yozgatın Köseoğiu mahallesin
den Çuhadaroğullarından Ahmet 
Bekiroğlu Ali Hüseyinin ölüm ce
zasına çarpılması hakkında 3,74,153 

1 — Adliye vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 1 5 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 172 

2 — Adliye vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 64 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 172 

3 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1932 senesi son hesabı hakkında 2 

4 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1934 senesi bütçesinde 9 500 liralık 
münakale yapılması hakkında 2 

5 — Ankara yüksek ziraat enstitüsü 
1934 senesi bütçesi hakkında 74 

LÂYİHALAR 
6 — Askerî fabrikalar umum müdür

lüğü 1933 senesi bütçesinde 9 500 
liralık münakale yapılması hakkında 2,42,45, 

46:48 
7 — Barut, güherçiie ve patlayıcı 

maddelerle fişek ve av malzemesi ve av 
saçması ve kullanılması yasak olmayan 
tabancalarla fişekleri ve şenlik fişekleri 
inhisarı hakkında 5 0 

8 — Barut ve mevaddı infilâkiye 
inhisarı idaresince verilecek ruhsat ve 
nakliye tezkereleri hakkında 14,74,173 

9 — Barut ve mevaddı infilâkiye 



_ â _ 
Sayıf a 

inhisarı idaresinin 1934 senesi bütçesi 
hakkında 2 

10 — Bazı dairelerin 1933 senesi 
bütçelerinde 376 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 8,42:45,46:48 

11 — Bina vergisi kanununun 3 üncü 
maddesinin 7 nci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında 2 

12 — 1932 senesi son hesabı hak
kında 42 

13 — 1934 senesi muvazenei umu
miye kanunu hakkında 2 

14 — Dahilî istihlâk vergisi hakkın
daki kanunun birinci maddesinin değiş
tirilmesine dair 42 

15 — Dahilî istihlâk vergisi hakkın
daki kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair 2 

16 — Devlet demiryolları idaresinin 
1934 senesi bütçesi hakkında 2 

1 7 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkında kanuna bağlı 
2 numaralı cetvelin Tapu ve kadastro 
umum müdürlüğüne ait olan kısmında 
değişiklik yapılmasına dair 42 

18 — Ekmeklerden alınacak resim 
hakkında 2 

19 — Elektrik istihlâk resmi hak
kında 2 

20 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 
senesi bütçesi hakkında 2 

21 — Hariciye vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 50 956 liralık münakale ya
pılması hakkında 42,74,1 53:1 54,1 56:1 58 

22 — Havayolları Devlet işletme ida
resinin 1933 senesi bütçesine 10 000 
liralık tahsisat yapılmasına dair 74 

23 — Havayolları Devlet işletme ida
resinin 1934 senesi bütçesi hakkında 2 

24 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel 
kanuna dair 42,74,173 

25 — Hudut ve sahiller sıhhat umûm 
müdürlüğü 1934 senesi bütçesi hakkında 2 

26 — İkamet mukavelenamesi akte-
dilmeyen devletlerle yapılacak muvakkat 
mukavelename hakkındaki kanuna mü
zeyyel kanuna dair 14 

Sayıfâ 
27 — İktisadî buhran vergisi kanu

nuna müzeyyel kanun hakkında 2 
28 — İnhisarlar umum müdürlüğü 

1934 senesi bütçesi hakkında 2 
29 — İstanbul şehri ile civarındaki 

ağaçların korunması hakkında 2 
30 — İstatistik umum müdürlüğü 

1933 senesi bütçesinde l 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 2,42:45,46:48 

31 — İstatislik umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesinde 1 200 liraılk 
münakale yapılması hakkında 2,42:45,46:48 

32 — Kadastrosu henüz yapılmayan 
mahallerde yeni tapu kütükleri tesisi 
hakkında 2 

33 — Kocaeli vilâyeti içinde 4 na
hiyenin kaldırılması ve Karasu adile yeni
den bir kaza kurulması hakkındaki kanu
na müzeyyel kanuna dair 42 

34 — Kocaeli vilâyeti içinde 4 na
hiyenin kaldırılması ve Karasu adile 
yeniden bir kaza kurulması hakkındaki 
kanunun üçüncü maddesine ilişik cet
velin Dahiliye vekâletine ait olan kısmı
nın değiştirilmesine dair 3 

35 — Konya ovası sulama idaresinin 
1934 senesi bütçesi hakkında 3 

36 — Matbuaları toplama hakkında 74 
37 — Mayiî madenî mahrukat ve 

madenî yağlar inhisarı hakkında 3 
38 — Memurin kanununun 75 inci 

maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan 
kanuna müzeyyel kanun hakkında 74 

39 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 
senesi hava bütçesinde 3 592 liralık 
münakale yapılması hakkında 3,42,45,46:48 

40 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 
senesi kara bütçesinde 627 lira 46 ku
ruşluk münakale yapılması hakkında 3,42,45, 

46:48 
41 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi kara bütçesinde 998 lira 20 
kuruşluk münakale yapılması hakkında 3,42: 

45-46:48 
42 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi kara bütçesinde 4 510 liralık 
münakale yapılması hakkında 3,42:45, 

46:48 
43 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 



Sayıfa 
57 — Türkiye Cümhuriyetile Sosya

list Soviyet Cumhuriyetleri İttihadı Hü
kümetleri arasında 8 milyon Amerikan 
dolarlık kredinin tahakkukuna dair akto-
lunarı protokolün tasdiki hakkında 38 

58 — Türkiye Cümhuriyetile Yugos
lavya Kırallığı arasında aktedilen dost
luk, ademi tecavüz, hakem ve uzlaşma 
rauahedenamesinin tasdiki hakkında 3,14:17, 

19:20:21,29:31 
59 — Türkiye Cümhuriyetile Yugos

lavya Kırallığı arasında aktedilen müte
kabil mutalebatın tesviyesine müteallik 
itilâfnamenin tasdikına dair 3,12,14:17,20, 

21:23 
60 — Türkiye Cümhuriyetile Yuna

nistan Cumhuriyeti' ve Romanya ve Yu
goslavya Kırallıkları arasında aktedilen 
Balkan anlaşma misakının tasdikına deir 12, 

14:17:18,20,23:26 
61 — Tütün ve tütün inhisarı hak

kında 3 
62 — Van gölü işletme idaresinin 

1934 bütçesi hakkında 3 
63 — Vergi bakayasının tasfiyesi ve 

mükelleflere bazı kolaylıklar gösteril
mesi hakkında 3 

64 — Vilâyetler idaresi kanununun 
58 inci maddesine göre 3 vilâyette idare 
heyeti teşkiline ve 1452 numaralı ka
nuna bağlı 2 numaralı cetvele ithaline 
dair 3 

65 — Yüksek mühendis mektebi 
1934 senesi bütçesi hakkında 3 

66 — Ziraat vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 25 850 liralık münakale ya
pılması hakkında 3,42:45,46:48 

Sayıfa 
senesi kara bütçesinde 13 500 liralık 
münakale yapılması hakkında 54,74,153: 

154,156,158 
44 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi kara bütçesinde 75 759 liralık 
münakale yapılması hakkında 54,74,153:154, 

156,158 
45 — Muhacirlerle mültecilerin be

raberlerinde getirecekleri malların güm
rük ve sair resimlerden muafiyeti hak
kında 3,110,148:151,156,164:166 

46 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 99 uncu maddesi hükmünün jandar 
maya da teşmili hakkında 3 

47 — Muvazenei umumiyeye dahil 
baytarların uhdesinde maaşlı veya ücretli 
vilâyet ve belediye baytarlıklarının içti
ma edebileceğine dair 54 

48 — Pasaport kanununun 16 ncı 
maddesile şehbenderlik rüsumu kanunu
na bağlı tarifenin 1, 2 ve 3 üncü mad
delerinin değiştirilmesi hakkında 172 

49 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1934 senesi bütçesi hakkında 3 

50 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 9 500 
liralık münakale yapılması hakkında 42,74, 

153:154,156,158 
51 — Suriyede Türklere ait emlâk 

ile Türkiyede Suriyelilere ait emlâk hak
kında Fransa Hükümetile aktedilen iti-
lâfnamedeki müddetlerin uzatılmasına 
dair 3,74 

52 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1934 senesi bütçesi hakkında 3 

53 — Trakya umumî ^müfettişliğinin 
maaş ve masrafları hakkında 3,54,58,148, 

151:153,156,1 59; 1 61 
54 — Türkiye Cümhuriyetile Bulga

ristan Kırallığı arasında aktedilen baytarı 
mukavelenamenin tasdiki hakkında 172 

55 — Türkiye Cümhuriyetile Bulga
ristan Kırallığı arasında aktedilen ticarî 
itilâfnamenin tasdiki hakkında 110 

56 — Türkiye Cümhuriyetile Macar 
Kırallığı arasında aktedilmiş olan bita
raflık, uzlaşma ve hakem muahedenamesi 
hükümlerinin uzatılması hakkında 3,14:17, 

19,20,31:34 

1 — Ağaçlarında bulaşık hastalık 
olan mahallerden fidan çıkarılmasının 
meni hakkında 51:52 

2 — Ankarada inşa edilecek vekâlet 
ve devair binalarile memurin apartıman-
ları hakkında 143 

3 — 551 numaralı kanuna bağlı em
raz cetvelinin değiştirilmesine ve askeri 
ve mülkî tekaüt kanununa tezyiline dair 5 

4 — Beynelmilel yardım birliği mu
kavelesine bazı ilâveler yapılması hak-



- 5 -
Sayıfa 

kında 8 
5 — Dahiliye memurları kanununun 

3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında 50,55:58,154:155 

6 — Devlet demiryolları ve liman
ları inşaat ve işletme işlerinin ayrılma
sından doğan mesailin düzeltilmesi hak
anda 6 

7 — Evkaf umum müdürlüğünce 
bazı inşaat için taahhüdat akti mezuniye-
ine dair olan kanunun i inci maddesine 
bir kelime ilâvesine ve kanun hükümleri
nin 1933 senesi nihayetine kadar uzatıl
masına dair 54,173 

8 — Evkaf umum müdürlüğünce 
istihdam edilecek avukatlar hakkındaki 
kanunun i inci maddesinin tadiline dair 143 

9 — İstanbul darülfünununun Iâğvi 
dolayısile açıkta kalan müderris ve mu
allimlerin diğer vazifelere tayinleri ve 
mülga Darülfünun ile Üniversite men
suplarının tekaütlükleri hakkında 143 

10 — İstanbul üniversitesinde çalıştı
rılacak ecnebi mütehassıslarla aktolunacak 
mukavelelere dair 42,52,55,173 

11 — Kazanç vergisi hakkında l/l 73 
numaralı kanuna dair 9,50,58:71,75:107, 

110:128,130:139,144:148,156,167:169 
12 — Muamele vergisi kanununun 

9 uncu maddesine bir fıkra tezyiline ve 
10 uncu maddesinin son fıkrasının değiş
tirilmesine dair 143 

13 — Sanat mekteplerinin Maarif 

Sayıfa 
vekâletine devri hakkında 143 

14 — Satılan mektep kitapları bede
linden 29 219 lira 21 kuruşun Maarif 
vekâleti 1932 senesi bütçesine konul
masına dair 74, 

153,156,161:164 
15 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fran

sa Hükümeti arasında Türkiye- Suriye 
hududu üzerindeki demiryolların işletil
mesi tarzına dair aktedilen mukavelenin 
tasdiki hakkında 54,173 

16 — Türkiye Cümhuriyetile Romanya 
Hükümeti arasında aktedilen dostluk, 
ademi tecavüz, hakem ve uzlaşma mua
hedesinin tasdiki hakkında 14:17,19,20,34:36 

17 — Türkiye Cümhuriyetile Sosya
list Sovyet Cümhuriyetileri İttihadı ara
sında hudutta çıkan ihtilafların tetkik ve 
halli usulü hakkındaki mukavelenin 6 ay 
daha uzatılmasına dair 130,174 

18 — Türkiye Cümhuriyetile Yuna
nistan Hükümeti arasında aktedilen Sami
mî anlaşma misakının tasdikına dair 12,14: 

17,18:19,20,26:28 
î 9 — Vakıf akar ve arazinin ve mah

sullerinin ne sun tle icar ve idare edile
ceğine dair 8:9,38 

20 — Zabita memurlarının tahdidi 
sinnine dair 9,39 

21 — Zehirli gazierle bunları kullan
mağa mahsus vasıtaların memlekete so
kulmasının ve memlekette yapılmasının 
menine dair 74,173 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — İzmirin Kadriye mahallesinden 

İbrahimoğlu Hüseyinin ölüm cezasına 
çarpılması hakkıdda 3/409 nnmaralı 
Başyekâlet tezkeresine dair 74,153 

2 — Mersinin Bozön köyünden Deli 
Haliloğlu Mustafanın ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/411 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi 74,153 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Macar 
Kırallığı arasında aktedilmiş olan bitaraf
lık uzlaşma ve hakem muahedenamesi 
hükümlerinin uzatılmasına dair 1/869 nu

maralı kanun lâyihaı hakkında 14:17,19,20 
31:34 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Romanya 
Hükümeti arasında aktedilen dostluk, 
ademi tecavüz, hakem ve uzlaşma mu
ahedesinin tasdiki hakkında 1/828 nu
maralı kanun lâyihasına dair 14:17,19,20 

34,36 
5 — Türkiye Cümhuriyetile Yugos

lavya Kırallığı arasında aktedilen dost
luk, ademi tecavüz ve uzlaşma muahede
sinin tasdiki hakkında 1/861 numaralı 
kanun lâyihasına dair 14:17,19:2^29:31 



Sayıfa 
6 — Yozgadın Köseoğlu mahallesin

den Çuhadaroğullarından Ahmet Bekir-
oğlu Ali Hüseyinin ölüm cezasına çar
pılması hakkında 3/412 numaralı Baş
vekâlet tezkeresine dair 74,153 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Çankırı mebusu Mustafa Abdül-
halik Beyin, Arzuhal encümeninin 
13-V-1933 tarihli haftalık mukarrerat 
cetvelinin 15 sıra numarasındaki kararın 
Umumî Heyette müzakeresine dair 4/55 
numaralı teklifi hakkında 8 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî fabrikalar umum müdür

lüğü 1933 senesi bütçesinde 9 500 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/846, 
İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi 
bütçesinde ı 200 liralık münakale yapıl
ması hakkında i 848, İstatistik umum 
müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 1 000 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/849, Millî Müdafaa vekâleti 1933 
senesi hava bütçesinde 3 592 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/852, Millî 
Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara büt
çesinde 627 lira 40 kuruşluk münakale 
yapılması hakkında 1/853, Millî Müdafaa 
vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 
998 lira 20 kuruşluk münakale yapıl
ması hakkında 1/854, Millî Müdafaa 
vekâleti 1933 senesi kara bütçesinde 
4 510 liralık münakale yapılması hak
kında 1/855, Ziraat vekâleti 1933 se
nesi bütçesinde 25 850 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/865 ve bazı daire
lerin 1933 senesi bütçelerinde 376 500 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/867 numaralı kanun lâyihalarına dair 42: 

45,46:48 
2 — Askerî ve melkî tekaüt kanunu

nun 25 inci maddesi l inci fıkrasının 
tefsiri hakkında 3/247 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair 42,52 

3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 30 uncu maddesinin tefsiri hakkında 
3/182 numaralı Divanı muhasebat riya-

Sayıfa 
seti tezkeresine dair 142,172 

4 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
8 inci maddesinin tefsirine dair 3/340 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 74,153 

5 — Evkaf tahsisatı fevkalâde karar
namesinin 7 nci maddesinin tefsirine 
dair 3/416 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında 54,139 

6 — Evkaf umum müdürlüğünce 
bazı inşaat için taahhüdat akti mezuni
yetine dair olan kanunun ı inci madde
sine bir kelime ilâvesine ve kanun hü
kümlerinin 1933 senesi nihayetine kadar 
uzatılmasına dair 1/801 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 54,173 

7 — Hariciye vekâieti 1933 senesi 
bütçesinde 50 956 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/894, Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti 1933 senesi büt
çesinde 9 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/897, Millî Müdafaa ve
kâleti 1933 senesi kara bütçesinde 13 500 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/899 ve Millî Müdafaa vekâleti 1933 
senesi kara bütçesinde 75 759 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/900 nu
maralı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, 
Divanı muhasebat 1933 senesi bütçe
sinde 3 465 liralık münakale yapılması 
hakkında 2/98 ve Büyük Millet Meclisi 
1933 senesi bütçesine 17 440 liralık 
tahsisat konulmasına dair 2/99 numaralı 
kanun teklifleri hakkında 74,153:154,156:158 

8 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel 
1/895 numaralı kanun lâyihası hakkında 74, 

173 
9 — İstanbul üniversitesinde çalıştı

rılacak ecnebi mütehassıslarla aktoluna-
cak mukavelelere dair ]/833 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 42,52,55,173 

10 — Manisa mebusları Osman ve 
Dr. Saim Beylerin arazi vergisi ka
nununun 5 inci maddesinin tefsirine da
ir 42,52 

11 — Satılan mektep kitapları bede
linden 29 219 lira 21 kuruşun Maarif 
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Sayıfa 

vekâleti 1932 senesi bütçesine konulma
sına dair 1/812 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 74,153,156,161:164 

12 — Trakya umumî müfettişliğinin 
maaş ve masrafları hakkında kanun lâyi
hasına dair 54,58,148,151:153,156,159:161 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Dahiliye memurları kanununun 

3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında 1/830 numaralı 
kanun lâyihasına dair 50,55:58,154:155 

2 — Muhacırlarla mültecilerin bera
berlerinde getirecekleri malların gümrük 
ve sair resimlerden muafiyeti hakkında 
1/856 numaralı kanun lâyihasına dair n o , 

148:151,156,164:166 
3 — Suriyede Türklere ait emlâk ile 

Türkiyede Suriyelilere ait emlâk hak
kında Fransa Hükûmetile aktedilen itilâf-
namedeki müddetin uzatılmasına dair 74 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkındaki mukavelenamenin 6 ay 
daha uzatılmasına dair ]/829 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 130,174 

5 — Zehirli gazlerle bunları kullan
mağa mahsus vasıtaların memlekete so
kulmasının ve memlekette yapılmasının 
menine dair 1/802 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 74,173 

1 — Zabıta memurlarının tahdidi sin-
nine dair 1/816 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 9,39 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Barut ve mevaddı infilâkiye in
hisarı idaresince verilecek ruhsat ve nak
liye tezkereleri hakkında 1/888 numaralı 
kanun lâyihasına dair .. 74,173 

2 — Zehirli gazlerle bunları kullan
mağa mahsus vasıtaların memlekete so
kulmasının ve memlekette yapılmasının 
menine dair 1/803 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 74,173 

Sayıfa 
HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Suriyede Türklere ait emlâk 
hakkında Fransa Hükûmetile aktedilen 
itilâfnamedeki müddetlerin uzatılmasına 
dair 1/858 numaralı kanun lâyihası hak
kında 74 

2 — Türkiye Cümhuriyetile Fransa 
Hükümeti arasında Türkiye - Suriye 
hududu arasındaki demiryollarm işletil
mesi tarzına dair aktedilen mukavelna-
menin tasdiki hakkında 1/529 numaralı 
kanun lâyihasına dair 54,173 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Macar 
Kırallığı arasında aktedilmiş olan bita
raflık, uzlaşma ve hakem mahkemesi 
hükümlerinin uzatılmasına dair 1/860 
numaralı kanun lâyihası hakkındr 14,17,19 

20,31:34 
4 — Türkiye Cümhuriyetile Roman

ya Hükümeti arasında aktedilen dostluk 
ademi tecavüz, hakem ve uzlaşma mua
hedesinin tasdiki hakkında 1/828 numa
ralı kanun lâyihasına dair 14,17:19,20,34:36 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadi arasında 
hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkındaki mukavelenamenin 6 
ay daha uzatılmasına dair 1/829 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 130,174 

6 — Türkiye Cümhuriyetile Vugos-
lavya Kırallığı arasında aktedilen dostluk, 
ademi tecavüz, hakem ve uzlaşma mua-
hedenamesinin tasdiki hakkınaa 1/861 
numaralı kanun lâyihasına dair 14:17,19: 

20,21,29:31 
7 — Türkiye Cümhuriyetile Yugos

lavya Kırallığı arasında aktedilen müte
kabil mutalebatın tesviyesine müteallik 
itilâfnamenin tasdikına dair 1/862 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 12,14:17,20 

21:23 
8 — Türkiye Cümhuriyetile Yuna

nistan Cumhuriyeti ve Romanya ve Yu
goslavya Kırallıkları arasında aktedilen 
Balkan anlaşma misakının tasdikına dair 
1/887 numaralı kanun lâyihası hakkında 12, 

14:17:17:18,20,23:26 
9 — Türkiye Cümhuriyetile Yuna

nistan Hükümeti arasında aktedilen Sa-



Sayıfa 
mimî anlaşma misakının tasdikına dair 
1/831 numaralı kanvn lâyihası hakkında 12, 

14:17,18:19,20,26:28 

1 — Beynelmilel yardım birliği mu
kavelesine bazı ilâveler yapılması hak
kında 1/169 numaralı kanun lâyihasına 
dair 8 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — İstanbul üniversitesinde çalıştırı

lacak ecnebi, mütehassıslarla aktolunacak 
mukavelelere dair 1/833 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 42,52,55,173 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATLARI 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu

nun 25 inci maddesi ı inci fıkrasının 
tefsiri hakkında 3/247 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair 42,52 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 30 uncu maddesinin tefsiri hakknda 
3/182 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezker* sine dair 142,172 

3 — Manisa mebusları Osman ve 
Dr. Saim Beylerin, arazi vergisi kanunu
nun 5 inci maddesinin tefsirine dair4/34 
numaralı takriri hakkında 42,52 

1 — Vakıf akar ve arazinin ve mah
sullerinin ne suretle icar ve idare edile
ceğine dair 1/813 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 8:9,38 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ ENCÜ 
MENİ MAZBATASI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1933 
senesi birinci ve ikinci teşrin ayları he
sabı hakkında 130,153 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

î — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 30 uncu maddesinin tefsiri hakkında 
3/182 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresine dair 142,172 

2 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist 
govyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkındaki mukavelenamenin 6 ay 
daha uzatılmasına dair 1/829 numaralı 

Sayıfa 
kanun lâyihası hakkında 130,174 

3 — Zehirli gazlerle bunları kullan
mağa mahsus vasıtaların memlekete so
kulmasının ve memlekette yapılmasının 
menine dair 1/802 numaralı kanun lâ
yihası hakkında 74,173 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
[İktisat, Maliye, Bütçe, Adliye ve Dahiliye en

cümenlerinden mürekkep] 
1 — Kazanç vergisi hakkında 1/173 

numaralı kanun lâyihası hakkında 9,50,58: 
71,75:107,110:128,130:139,144:148, 

156,167:169 

[Adliye ve Teşkilâtı esasiye] 

1 — Çankırı mebusu Mustafa Abdül-
halik Beyin, Arzuhal encümeninin 13-V-
1933 tarihli haftalık mukarrerat cetve
linin 15 sıra numarasındaki kararın 
Umumî heyette müzakeresine dair 4/55 
numaralı takriri ve arzuhal encümeni 
mazbatası hakkında 8 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI 
1 — Muhacirlerle mültecilerin bera

berlerinde getirecekleri malların gümrük 
ve sair resimlerden muafiyeti hakkında 
1/856 numaralı kanun lâyihasına dair n o , 

148:151,156,164:166 

NAFİA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Din ve millet bayramları ile 

bunlara tekaddüm eden arife günlerinde 
gönderilen ve matbu evrak sayılan kart
vizitlere Hilâliahmer pulu yapıştırılması 
icap edip etmeyeceğinin tayini hakkında 
3/415 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında 54,155:156 

2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 
Hükümeti arasında Türkiye - Suriye hu
dudu üzerindeki demiryolların işletilmesi 
tarzına dair aktedilen mukavelenin tas
diki hakkında î/529 numaralı kanun 
lâyihasına dair 54,173 

SIHHAT VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Zehirli gazlerle bunları kullan-
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8ayıf« 

mağa mahsus vasıtaların memlekete so
kulmasının ve memlekette yapılmasının 

Sayıfa 
menine dair 1/802 numaralı kanun lâ
yihası hakkında 74,173 

MUHTELİF 
1 —Artvinin kurtuluşunun yıl dönü

mü mûnasebetile Kaymakam, Belediye 
reisi ve Cumhuriyet halk fırkasından 
mevrut tazimat telgrafı 

2 — Çatalca mevkii müstahkem ku
mandanı Fuat Beyin, bayram mûnasebe
tile tebrik telgrafı 

3 — Erzurum valisi Necati Beyin 
bayram mûnasebetile tebrik telgrafı , 

4 — Fransız meclisi mebusanında 
130 mebusun bir Türk - Fransız grupu 
teşkil ettikleri hakkında telgrafname 

5 — Halkevinin yıldönümü mûnase
betile Niğde Halkevi riyasetinden mevrut 
tazimat telgrafı, 

6 — Kaza Cumhuriyet halk fırkası 
kongresinin hitamı mûnasebetile Çeşme 
kongre nişi Mustafa Bey tarafından 
tazimat telgrafı, 

7 — Konya ovası sulama idaresinin 
1Q34 senesi bütçesi hakkında kanun 
lâyihası 

8 — Meclisi umuminin senelik top
lantısı mûnasebetile Afyon Karahisar 
vilâyetinden mevrut tazimat telgrafı, 

9 — Meclisi umuminin senelik top-

38 

m 
172 

4:5 

lantısı mûnasebetile Antalya vilâyetinden 
mevrut tazimat telgrafı 

10 — Meclisi umuminin senelik top
lantısı mûnasebetile Bilecik vilâyetinden 
mevrut tazimat telgrafı, 

11 — Meclisi umuminin senelik top
lantısı mûnasebetile Çanakkale vilâyetin
den mevrut tazimat telgrafı 

12 — Meclisi umuminin senelik 
toplantısı mûnasebetile Erzincan vilâye
tinden mevrut tazimat telgrafı 

13 — Meclisi umuminin senelik top
lantısı mûnasebetile Giresun vilâyetinden 
mevrut tazimat telgrafı, 

14 — Meclisi umuminin senelik top
lantısı mûnasebetile Siirt vilâyetinden 
mevrut tazimat telgrafı 

15 — Sivrihisar avcılar kulübünün 
Meclisi Aliye tazimatının arzına dair 
kulüp riyasetinden gelen telgraf 

16 — Umumi meclisin açılması mû
nasebetile Maraş valiliğinden gelen tazi
mat telgrafı 

17 — Veni kurulan spor yurdunun 
açılması mûnasebetile Sivrihisar spor 
yurdu kongre riyasetinden mevrut telgraf 

172 

50 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
20 nci 
21 inci 
22 nci 
23 ncü 
24 ncü 
25 nci 
26 nci 

inikada ait 
3) 3> 

3> 3) 

3) 3> 

3» 3» 

3> 3) 

D 3> 

2 
8 

12 
14 
38 
42 
50 

27 nci 
28 nci 
29 ncu 
30 uncu 
31 nci 
32 nci 

inikada ait 
3) 3> 

3> 3> 

3) 3) 

3> 3) 

3> 3) 

54 
74 
110 
130 
142 
172 

İstanbul [Hamdi Mustafa B.J 
1 — 1932 senesi muvazenei umumi

ye kanununun 40 inci maddesinin tefsiri 
hakkında 

TAKRİRLER 
Yozgat [Süleyman Sırrı B.J 
2 — Nahiye müdürlerinden Baki Bey 

hakkında Arzuhal encümenince ittihaz 
74 olunan kararın Umumî Heyette müzake-
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resine dair 
Sayıfa 
142 

Çankırı {Mustafa Abdülhalik B.J 
3 — Arzuhal encümeninin \ 3-V-l 933 

tarihli haftalık mukarrerat cetvelinin 15 

Sayıfa 
sıra numarasındaki kararın Umumî He
yette müzakeresine dair 8 

Manisa /Osman ve Dr. Saim B. lerj 
4 — Arazi vergisi kanununun 5 inci 

maddesinin tefsirine dair 42,52 

TASHİHLER 
Sayıfa Sütun Satır Yanlış 

20 2 26 Şükrü B. 
155 2 35ve47 Erzurum 

Doğru 
Rüştü R. 
Erzincan 

17 nci ciltte 1-X-1933 tarihli 71 inci inika
dın havale edilen evrak kısmının 6 inci 

numarasının tashihi: 

— Türkiye Cümhuriyetile İsviçre Hükü

meti arasında aktedilen mücrimlerin iadesine 
ve cezaî mevatta karşılıklı muzahereti adliyeye 
müteallik mukavelename ile medenî ve ticarî 
mevatta adlî münasebetleri tanzim eden muka
velenamenin ve uzlaşma, adlî tesviye ve ha
kem muahedesini muaddil protokolün tasdiki 
hakkında kanun lâyihaları (Hariciye ve Adliye 
encümenlerine). 

No. Sayıfa 
1Q4 — Arazi vergisi kanununun 5 nci 

maddesinin tefsiri 42,52 
195 — Askerî ve mülki tekaüt kanu-

TEFSÎRLER 
No. Sayıfc 

nunun 28 ve 30 uncu maddeleri
nin tefsiri 142,172 

Bolu / ismail Hakkı B. J 
1 — Avcılık hakkında 12 

/ idare Heyeti J 
2 — Büyük Millet Meclisi 1933 

senesi bütçesine 17 440 liralık taksisat 
konulmasına dair 50,74,153-'154,156:158 

3 — Divanı muhasebat 1933 senesi 
bütçesinde 3 465 liralık münakale ya-

TEKLÎFLER 
pılması hakkında 38,74,153:154,156:158 

İstanbul / Hasan Vasıf B. ] 
4 — İmtiyazlı şirketlerin abonelerinden 

aldıkları teminat paralarının muhafaza 
sı usulüne dair 50 

Muğla / Nuri B. J 
5 — Nüfus kanununa müzeyyel ka

nun hakkında 38 

TEZKERELER 
BAŞVEKALET TEZKERELERİ 

iade talepleri 

1 — Ağaçlarında bulaşık hastalık 
olan mahallerden fidan çıkarılmasının 
meni hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair 51:52 

2 — Ankarada inşa edilecek vekâlet 
ve devair binalarile memurin apartıman-
ları hakkındaki kanunun l inci madde
sinin tadiline dair olan kanun lâyihasının 
geri verilmesi hakkında 143 

3 — 551 numaralı kanuna bağlı em
raz cetvelinin değiştirilmesine ve askerî 
ve mülkî tekaüt kanununa tezyiline dâir 
olan kanun lâyihasile vazife veya harpte 
iki ve daha ziyade uzvundan mecruhiyet 
sebebile malûl olanların munzam maluli
yetleri için tefsiren bir karar ittihazı 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine 
dair 

4 — Devlet demiryolları ve limanları 
inşaat ve işletme işlerinin ayrılmasından 
doğan mesailin düzeltilmesi hakkındaki 
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Sayıfa 

kanun lâyihasının geri verilmesine dair 6 
5 — Evkaf umum müdürlüğünce 

istihdam edilecek avukatlar hakkındaki 
kanunun i inci maddesinin tadiline dair 
olan kanun lâyihasının geri verilmesi 
hakkında 1 -

6 — İstanbul darülfünununun lâğvi 
dolayısile açıkta kalan müderris ve mu
allimlerin diğer vazifelere tayinleri ve 
mülga Darülfünun ile Üniveriste mensup
larının tekaütlükleri hakkındaki kanun 
lâyihasının geri verilmesine dair 1 

7 — Manisa mebusu tahir beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki tezkerenin geri verilmesine dair 

8 — Muamele vergisi kanununun 9 
uncu maddesinde bir fıkra tezyiline ve 
10 uncu maddesinin son fıkrasının de
ğiştirilmesine dair olan kanun lâyihasının 
geri verilmesi hakkında 1 

9 — Sanat mekteplerinin Maarif ve
kâletine devri hakkındaki kanun lâyiha
sının geri verilmesine dair 1 

Muhtelif 
1 — 2294 sayılı kanunun ı inci 

maddesindeki salâhiyete istinaden güm
rük tarife kanununun (A/694) numara-
sındaki maden kömürü resmi 2 liraya 
indirildiğinden mezkûr kanunun 3 üncü 
maddesi hükmüne göre keyfiyetin tasdiki 
hakkında 

2 — Mücbir ve zarurî sebepler do
layısile takip ve tahsiline mahal veya 
imkân görülemeyen borçlar hakkında 54 

Ölüm cezalan 
1 — İzmirin kadriye mahallesinden 

İbrahimoğlu Hüseyinin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3,74,153 

2 — Lüleburgazın Büyük karıştıran 
köyünden Veli kızı Sadberkin ölüm ce
zasına çarpılması hakkında 3 

3 — Mersinin Bozön köyünden Deli 
Haliloğik Mustafanm ölüm cezasına çar
pılması hakkında 3,74,153 

4 — Yozgadın Köseoğlu mahallesin
den Çuhadaroğullarından Ahmet Bekir-
oğiu Ali Hüseyinin ölüm cezasına çar-

Sayıfa 
pılması hakkında 3,74,153 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 25 inci maddesi 1 inci fıkrasının 
tefsiri hakkında 42,52 

2 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
8 inci maddesinin tefsirine dair 74,153 

3 — Vazife veya harpte iki ve daha 
ziyade uzvundan mecruhiyet sebebi ile 
malûl olanların munzam maluliyetleri 
için tefsiren bir karar ittihazı hakkında 5 

Teşriî masuniyet 
1 — Bursa mebusu Rüştü Beyin teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 54 

1 — Manisa mebusu Tahir Beyin teş-

Tefsır talepleri 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu-

nuna göre 11 lira ve daha az yetim ma-
, I aşı alanların 942 sayılı kanun hükümle

rinden istifade edip etmeyeceklerinin 
tayini hakkında 3 

2 — Belediye kanununun 159 uncu 
maddesinin tefsiri hakkında 14 

3 — 1932 senesi muvazenei umu-
, I miye kanununun 40 inci maddesile mu

vazene vergisi kanununun 10 ncu mad
desinde mevcut bir sene müddetin bir 
sene daha uzatılması hakkındaki kanunun 
2 nci maddesinin tefsirine dair 3 

4 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
18 nci maddesinin tefsirine dair 142 

3 I 5 — Din ve millet bayramları ile 
bunlara tekaddüm eden arife günlerinde 
gönderilen ve matbu evrak sayılan kartvi-

3 I zitlere Hilâliahmer pulu yapıştırılması 
icap edip etmeyeceğinin tayini hakkında 3, 

54,155:156 
6 — Evkaf tahsisatı fevkalâde ka

rarnamesinin 7 nci maddesinin tefsirine 
dair 3,54,139 

7 — Memuriyete mâni olmayacak 
surette cezalandırılmış olan icra memur
larının, hâkimler kanununun muvakkat 
35 nci maddesine göre imtihana alınıp 
alınmayacaklarının tayini hakkında 3 



Sayıfa 
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 6 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ TEZ

KERESİ 
1 — Azayi kiramdan bazı zevatın 

mezuniyetleri hakkında 51,142 

Sayıfa 
DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKERESİ 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 30 uncu maddesinin tefsiri hak
kında 142,172 



Tahlilî fihrist 

Sayıfa 
Ahmet İhsan B. (Ordu) - Kazanç ver

gisi kanunu mûnasebetile sözleri 63,66,69,138 
AH Bana B. (Gümrük ve inhisarlar 

vekili) - Muhacir ve mültecilerin gümrük 
muafiyeti hakkındaki kanun mûnasebetile 
sözleri 

Sayıfa 
Ali Saip B. (Urfa) - Kazanç vergisi 

kanunu mûnasebetile sözleri 87,89 
Aziz Samih B. (Erzincan) - Hilâliahmer 

şefkat pullarının mektuplara yapıştırıl
masına dair olan kanunun tadili hakkın-

149 daki kanun mûnasebetile sözleri 155 

Bakteriyolok Refik B. (Bursa) - Kazanç 

I* 
vergisi kanunu mûnasebetile sözleri 65,68 

Cemil B. (Tekirdağ) - Fransız Meclisi 
mebusanmda bir Türk - Fransız grupu 

teşkil edildiğine dair Müsyü Heriyodan 
mevrut telgraf mûnasebetile sözleri 4 

D 
Dr. Fuat B. (Kırklareli) - Kazanç ver

gisi kanunu mûnasebetile sözleri 101,103 
Dr. Hakkı Şinasi Ps. (Erzurum) - Ka

zanç vergisi kanunu mûnasebetile söz
leri 88,89 

Dr. Suat B. (Kastamonu) — Kazanç 

vergisi kanunu mûnasebetile sözleri 100,104,105 
Dr. Tevfik Büstü B. (Hariciye vekili) -

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan, Ro
manya ve Yugoslavya Devletleri arasında 
aktedilen Balkan anlaşma misakının tasdi-
kına dair kanun mûnasebetile sözleri 14,18 

Emin Aslan B. (Denizli) - Trakya umû
mî müfettişlik teşkilâtı hakkında kanun 
mûnasebetile sözleri 

E 

152 

Enver B. (Balıkesir) - Kazanç vergisi 
kanunu mûnasebetile sözleri 63,85,137,138 

F 
Fuat B. (Maliye vekili) - Kazanç ver

gisi kanunu mûnasebetile sözleri 65,67, 
70, 81, 85, 89, 90, 91, 95, 101, 102, 103, 104, 116, 

117, 120, 123, 126, 127, 136, 137, 138 



_ İ 4 _ 
H 

Sayıfa 
Hakkı Tank B. (Giresun) - Dahiliye 

memurları kanununun 3 üncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 57 

— Kazanç vergisi kanunu münasebe
tile sözleri 64,65,68,69,125,126,132,135,138,147 

Halil B. (İzmir) - Fransız Meclisi mebu-
sanrnda bir Türk - Fransız grupu teşkil 
edildiğine dair Müsyü Heriyodan mevrut 
telgraf münasebetile sözleri 5 

— Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan, 

Sayıfa 
Romanya ve Yugoslavya Devletleri arasın
da aktedilen Balkan anlaşma misakmm 
tasdikma dair kanun münasebetile söz
leri 16 

Hamdi Mustafa B. (İstanbul) - Kazanç 
vergisi kanunu münasebetile sözleri 71,98 

Hamdi B. (Mersin) - Kazanç vergisi ka
nunu münasebetile sözleri 119,120 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Ka
zanç vergisi kanunu münasebetile sözleri 112, 

113,139,146,147 

İbrahim B. (Cebelibereket) - Kazanç 
vergisi kanunu münasebetile sözleri 64 

İsmet B. (Çorum) - Kazanç vergisi ka
nunu münasebetile sözleri 61,64,66,67,97 

Kemal Turan B. (İsparta) - Kazanç ver
gisi kanunu münasebetile sözleri 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) - Kazanç ver-

K 

63 
gisi kanunu münasebetile sözleri 58,59,60,62, 

66,75,79,80,81,82,84,85,86,97,115,116,117,118,119, 
123,132,133,136,137 

M 

Memet B. (Kütahya) - Kazanç vergisi 
kanunu münasebetile sözleri 101 

— Muhacir ve mültecilerin gümrük mu
afiyeti hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 149,150,151 

Mollaoğlu Cemal B. (Afyon Karamsar) -
Kazanç vergisi kanunu münasebetile söz
leri 62,114 

Mükerrem B. (İsparta) - Kazanç vergi
si kanunu münasebetile sözleri 89,97,98,104, 

111,112,135,144,146,147 

— Muhacir ve mültecilerin gümrük 
muafiyeti hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 151 

— Trakya umumî müefttişlik teşki
lâtı hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 151 

Mustafa Şeref B. (Burdur) - Kazanç 
vergisi kanunu münasebetile sözleri 62,115, 

121,126 
Muzaffer B. (Balıkesir) - Kazanç ver

gisi kanunu (münasebetile sözleri 99 

N 
Nuri B. (Maraş) - Kazanç vergisi ka nunu münasebetile sözleri 101 



— 15 — 
R 

Sayıfa 
Recep B. (Kütahya) - Türkiye Cümhu-

riyetile Yunanistan, Romanya ve Yugos
lavya Devletleri arasında aktedilen Bal
kan anlaşma misakınm tasdikına dair ka
nun münasebetile sözleri 15 

Refik Şevket B. (Manisa) - Dahiliye me
murları kanununun 3 üncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun münasebetile söz
leri 55,56 

— Kazanç vergisi kanunu münasebetile 
sözleri 59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,77,78, 

79,80,81,82,83,86,87,88,91,92,93,94,97,98,101,102, 
103,105,106,111,112,113,114,115,116,117,118,119, 
120,121,123,125,127,131,132,133,135,136,137,138, 

139,144,145,146,147,148 
Reşit B. (Gazi Antep) - Dahiliye me-

Sayıfa 
murları kanununun 3 üncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun münasebetile söz
leri 56 

— Kazanç vergisi kanunu münasebetile 
sözleri 63,65,81,86,87,102,110 

Rüştü B. (Bursa) - Hilâliahmer şefkat 
pullarının mektuplara yapıştırılmasına dair 
olan kanunun tadili hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 155 

— Kazanç vergisi kanunu münasebetile 
sözleri 62,66,71,85,90,97,98 

— Muhacir ve mültecilerin gümrük mu
afiyeti hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 148,149,150,151 

Ruşeni B. (Samsun) - Kazanç vergisi 
kanunu münasebetile sözleri 64 

S 
Sadettin Rıza B. (tstanbul) - Kazanç 

vergisi kanunu münasebetile sözleri 63,78, 
85,106,137 

Salâhattin B. (Kocaeli) - Kazanç ver
gisi kamunu münasebetile sözleri 62, 65 

Sırrı B. (Kocaeli) - Fransız Meclisi 
mebusanmda bir Türk - Fransız grupu 
tenkil edildiğine dair Müsyü Heriyodan 
mevrut telgraf münasebetile sözleri 4 

— Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan, 

Romanya ve Yugoslavya devletleri arasın
da aktedilen Balkan anlaşma misakının 
tasdikına dair kanun münasebetile sözleri 17 

Süleyman Sun B. (Yozgat) — Dahili
ye memurları kanununun 3 üncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun münasebe
tile sözleri 57 

— Kazanç vergisi kanunu münasebe
tile sözleri 63,64,70,82,85,89,90,95,96,101, 

102,110,111 

Şükrü B. (Çanakkale) - Dahiliye me
murları kanununun 3 üncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 55,56 

Şükrü Kaya B. (Dahiliye vekili) - Trak
ya umumî müfettişlik teşkilâtı hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri • 152 

T 
Tahsin B. (Aydın) - Kazanç vergisi ka nunu münasebetile sözleri 88,95,98,103 



— 16 — 
Z 

Sayıfa 
vergisi ıkanunu münasebetile sözleri 89,90, 

91,94,95,98,101,102,103 

Sayıfa 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) - Kazanç 

....y.. >m< 


