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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 
Sayıfa 

İntihaplar 
1 — Bütçe encümenine iki aza inti

habı 11,14 
2 — Macarîstana gidecek Heyetin 

intihabı g4 
intihap mazbataları 

1 — Kastamonu mebusluğuna seçi
len Muhtar Beyin intihap mazbatası 2 

istifalar 
1 — İstanbul mebusu Dr. İbrahim 

Sayıfa 
115 Tali Beyin istifanamesi 

Mezuniyetler 
1 — Azayı kiramdan bazı zevatın 

mezuniyeti 113:114 
Teşriî masuniyet 

1 — Manisa mebusu Tahir Beyin 
teşriî masuniyeti 38 

2 — Muğla mebusu Yunus Nadi 
Beyin teşriî masuniyeti 112 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
1 — Maliye vekâleti ile Nafıa vekil

liğine Elâziz mebusu Fuat Beyin tayin 
edildiğine dair Riyaseti Cumhur tezkerezi ı o 

2 — Nafıa vekâletine Afyon Karahi-
sar mebusu Ali Beyin tayin edildiğine 
dair Riyasti Cumhur tezkeresi 10:11 

KANUNLAR 
No. 

23Q7 
Sayıff 

— İstanbul Üniversitesinde istih
dam olunacak ecnebi mütehassıs
larla aktolunacak mukavelelere 
dair 13 

2398 — Evkaf umum müdürlüğünce 
bazı inşaat için taahhüdat akti me
zuniyetine dair olan kanuna müzey-
yel 13H4 

2399 — Zehirli gazlerle bunları kullan
mağa mahsus vasıtaların memle
kete sokulmasının ve memlekette 
yapılmasının meni hakkında 2:4,21 
— Hudut ve sahiller Sıhhat umum 
müdürlüğü memurları maaşla
rının tevhit ve teadülü hakkındaki 
1587 numaralı kanuna bağlı cet
velde tadilât yapılmasına dair 
— Türkiye- Suriye hududu üzerin
de demiryollarının işletilmesi tarzı-

2400 

7,22 
2401 

No. Sayıfa 
na dair Türkiye - Fransa Hükümet
leri arasında yapılan mukavelenin 
tasdiki hakkında 4:7,21:22,25, 

26:28 
2402 — Suryede Türklere ait emlâk ile 

Türkiyede Suriyelilere ait emlâk 
hakkında yapılan itilâfname müdde
tinin temdidi hakkında 7,22,25, 

29:31 
2403 — Hudutta zuhur eden ihtilâfların 

tetkik ve halline müteallik Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyetleri ittihadı arasında 
Ankarada 6 ağustus 1928 tarihinde 
aktolunan mukavelenamenin yeni
den altı ay temdidi hakkındaki pro
tokolün tasdikına dair 7:8,22:23, 

25,31:34 
2404 — 1928 senesinde Lozanda Tür-
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No. Sayıfa 

kiye ile Amerika birleşik Devletleri 
murahhasları tarafından imza edilen 
iadei mücrimin muahedenamesinin 
tasdiki hakkında 2,8,23,25,34:36 

2405 — Fevzipaşa - Diyarbekir hattı inşa
atının ikmali hakkında 2,38,50,55,57 

2406 — Havayolları Devlet işletme ida
resi 1933 malî snenesi masraf ve 
varidat bütçelerine 10 000 lira 
ilâvesi hakkında 38,50:51,55,58:60 

2407 — 1933 malî senesi muvazenei 
umumiye kanununa merbut bütçe
lerde bazı tadilât icrasına dair 2,38, 

51:54,55,60:63 
2408 — Üç vilâyette teşkil edilecek idare 

heyetleri kadrosu hakkında 10,23:25,67 
2409 — 30 mart 1931 tarihinde Cenev-

rede imzalanan yol işaretlerinin 
tevhidi hakkındaki mukavelename
nin tasdikına dair 10,25,67:68,71, 

72:74 
2410 — 1593 numaralı umumî hıfzıs-

sıhha kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında 10,66,78:79 

2411 — 2202 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesinde yazılı 3 numaralı cet
velin Dahiliye vekâleti kısmının 
değiştirilmesi hakkında 38,54:55,83:84 

2412 — Kocaeli vilâyeti içinde Karasu 
adı ile yeniden bir kaza kurulması 
hakkındaki 2202 sayılı kanuna 

803 — Devlet Şûrası deavi dairesine 
dair 2,20:21,39,48:50 

804 — İstanbul Darülfünununun ilga
sına ve Maarif vekâletince yeni 
bir Üniversite kurulmasına dair 
olan kanunun 7 nci ve 8 nci mad
delerinin tefsirine lüzum olmadığı 
hakkında 38,51 

No. Sayıfa 
müzeyyel 38,54:55,83,84 

2413 — Bina vergisi kanununun üçüncü' 
maddesinin yedi numaralı fıkrasının 
tadili hakkında 48,68:71,84,85,86:88 

2414 — Dahilî istihlâk vergisi hakkın
daki 1718 numaralı kanunu mua
dil 82,98:107,122:123 

2415 — 1933 malî senesi muvazenei 
umumiye kanununa merbut bütçe
lerde yapılacak tadilât hakkında 48,71: 

72,84:85,86,80:91 
2 416 — İktisadî buhran vergisi kanununa 

müzeyyel 82,96:98,121,123,125,1 29: 
131 

2417 — Muvazene vergisi kanununun 
10 ncu maddesinde yazılı müdde
tin bir sene daha uzatılmasına ve 
birinci maddenin tadiline dair 38, 

82,98 
2418 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 

malî senesi bütçesinde münakale 
yapılması hakkında 82,112,134:135, 

137,140,133M46 
2419 — Millî Müdafaa vekâleti kara 

kısmı ile Emniyet işleri umum mü
dürlüğü 1933 malî senesi bütçele
rinde münaka yapılmasına dair 76,82, 

112,135,137,140,143,146:148 
2420 — 1933 malî senesi muvazenei u-

mumiye kanununa merbut bütçe
lerde bazı tadilât icrasına dair 112,150, 

151:168,169,170:172 

805 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanu
nun 18 ncî maddesinin tefsirine 
mahal olmadığına dair 76,83 

8ü6 — 1932 senesi muvazenei umu
miye kanununun 40 nci madde
sinin tefsirine mahal olmadığı hak
kında 112,135:140 

KARARLAR 
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LÂYÎHALAR 
Sayıfa 

1 — Adliye vekâleti 1933 senesi büt
çesinde 20 000 liralık münakale yapılma
sı hakkında 66,82,95-96,107,108:110 

2 — Askerî fabrikalar umum müdür
lüğü 1933 senesi bütçesinde 4 000 li
ralık münakale yapılması hakkında 38,82,95: 

96,107,108:110 
3 — Askerî memnu mıntakalar ka

nununa göre istimlâk edilen gayrimen
kul emvalin tediye edilmeyen bedelle
rinden geri kalan kısmının verilme su
reti hakkında 82 

4 — Barut ve mevaddı infilâkıye ve 
av ve revolver fişekleri ve av mühim
matı şirketlerine ödeneck paraların te
diye şekline dair 48,112 

5 — Bazı dairelerin 1933 senesi büt
çelerinde 428 242 liralık münakale ya
pılması hakkında 150:151,158,169,170:172 

6 — Bazı dairelerin 1933 senesi büt
çelerinde 513 615 liralık münakale ya
pılması hakkında 2,38,51:54,55,60:63 

7 — Bazı taahhüdat icrası hakkında 48, 
150 

8 — Belediye kanununun 7 nci fas
lına bir madde ilâvesi hakkında ] 1 2 

9 — Belediye kanununun 19 uncu 
maddesinin 5 inci fıkrasının değiştiril
mesine dair 11 2 

10 — 1933 malî senesi muvazeııei 
umumiye kanununa merbut bütçelerde 
bazı tadilât icrasına ve Konya ovası su
lama idaresi bütçesinin varidat kısmına 
ilâve edilecek tahsisata dair olan kanu
na bağlı 1 numaralı cetvelde tashihat 
yapılması hakkında 76,82,95:96,107,108:110 

11 — Çubuk barajı inşaatının ikmali 
ve Ankara şehri suyunun bu barajdan 
temini hakkında 82 

12 — Dahiliye vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde. 10 740 liralık münakale ya
pılması hakkında 48,82,95:96,107,108:110 

13 — Dahiliye vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 15 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 2,38,51:54,55,60:63 

14 — Dahiliye vekâleti merkez teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki kanuna 

Sayıfa 
müzeyyel kanun lâyihasına dair 66 

15 — Dahiliye vekâleti merkez teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki kanunun 
5 inci maddesini muaddil kanunun 1 inci 
maddesinin değiştirilmesine dair 150 

16 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı (2) numaralı cetvelin Maliye vekâ
leti teftiş heyeti kısmında değişiklik 
yapılmasına dair 112 

17 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı (2) numaralı cetvelin Sıhhat ve 
İçtimaî muavenet vekâletine ait olan kıs
mında değişiklik yapılmasına dair 38 

18 — Düyunu umumiye 1933 sene
si bütçesinde 14 973 liralık münakale 
yapılması ve ayni sene bütçesine 1 39 749 
liralık tahsisat konulması hakkında 112, 

150,151:158,169,170:172 
19 — Emniyet işleri umum mü

dürlüğü 1933 senesi bütçesinde 9 000 
liralık münakale yapılması hakkında 82,112, 

135,137,140,143,146:148 
20 — Emniyet işleri umum mü

dürlüğü 1933 senesi bütçesinde 40 000 
liralık münakale yapılması hakkında 112,150, 

151:158,169,170:172 
21 — Evkaf umum müdürlüğ 1933 

senesi bütçesinde 14 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 82,112,134:135, 

137,140,143:146 
22 — Fevzipaşa-Diyarbekir hattı in

şaatının bitirilmesi için 4 000 000 
liralık tahsisat verilmesine dair 2,38,50,55:57 

23 — Oümrük kanununun L3 üncü 
maddesinin kaldırılması hakkında 38 

24 — Gümrük muhafaza kıtaların
daki takım kumandanlarına birer mirî 
binek hayvanı verilmesi hakkında 66 

25 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 7 720 liralık 
münakale yapılması hakkında 150,151:158, 

169,170:172 
26 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

1933 senesi bütçesinde 36 342 liralık 



Sayıfa 
münakale yapılması hakkında 2,38,51:54,55 

60:63 
27 — Harita umum müdürlüğü 1933 

senesi bütçesinde 4 190 liralık müna
kale yapılması hakkında 150,151:158,169, 

170:172 
28 — Hava seyrüseferi hakkında 76 
29 — Hususî idarelerle belediye

lerde çalışan baytarların tayin, tebdil 
ve sair muamelelerine dair 150 

30 — İktisat vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 9 500 liralık münakale ya
pılması hakkında 38,82,95:96,107,108:110 

31 — İlk ve orta tedrisat muallimle
rinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin tadiline dair 
olan kanunun i nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında 150 

32 — Jandarma umum kumandan
lığı 1933 senesi bütçesinde 18 220 
liralık münakale yapılması hakkında 48,82 

95:96,107,108:110 
33 — Konya ovası sulama ve işletme 

idaresinin 1932 senesi son hesabı hak
kında 1 50 

34 — Maarif vekâleti 1933 eenesi 
bütçesinde 140 942 liralık münakale 
yapılması ve ayni sene bütçesine 14 712 
liralık tahsisat konulması .hakkında 150,151: 

158,169, 170:172 
35 — Maarif vekâleti tarafından ida

re edilecek mektep pansiyonları hakkın
daki kanunun bazı maddelerinin tadiline 
ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine 
dair olan kanunun 8 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 112 

36 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 
senesi Deniz bütçesinde 5 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 150,151:158, 

169,170:172 
37 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi Deniz bütçesinde 22 200 liralık 
münakale yapılması hakkında 150,151:158, 

169,170:172 
38 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi Deniz ve Hava bütçelerinde 23 960 
liralık münakale yapılması hakkında 150,151: 

158,169,170:172 
39 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

Sayıfa 
senesi Kara bütçesinde 2 040 liralık 
münakale yapılması hakkında 150,151,158, 

169,170:171 
40 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi Kara bütçesinde 22 724 liralık 
münakale yapılması hakkında 76,112,135 

137,140,143,146:148 
41 — Millî Müdafa vekâleti 1933 

senesi Kara bütçesinde 102 080 liralık 
münakale yapılması hakkında 112,150,151: 

158,169,170:172 
42 — Millî Müdafaa vekâletile Harita 

umum müdürlüğü 1933 senesi bütçele
rinde 18 906 lira 3 i kuruşluk münakale 
yapılması hakkında 150,151:158,169,170:172 

43 — Millî Müdafaa vekâletile jan
darma umum kumandanlığı 1933 senesi 
bütçelerinde 20 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 48,82,95:96,1 07,108:110 

44 — Muamele vergisi hakkında 2,11 
45 — Muvazene vergisi kanununun 

10 uncu maddesinde yazılı müddetin 
bir sene daha uzatılmasına dair 38,82,98, 

121:122,123,125,126:128 
46 — Nafıa memur ve müstahdem

lerinin memnu oldukları işler hakkında 82 
47 — Nafıa vekâleti 1933 senesi 

bütçesine 108 000 liralık tahsisat ko
nulmasına dair 38,82,95:96,107,108:110 

48 — Nafıa vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 122 180 liralık münakale ya
pılması hakkında 150,151:158,169,170:172 

49 — Nebatları hastalık ve zararlı 
böceklerden koruma hakkında l l 2 

50 — Posta ,telgraf ve telefon u-
mum müdürlüğü 1933 senesi bütçesin
de 23 950 liralık münakale yapılması 
hakkında 112 

51 — Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü 1933 senesi bütçesinde 800 
liralık münakale yapılması hakkında 38,82, 

95:96,107,108:110 
52 — Tuz kanunu lâyihası 112 
53 — Türkiye Cümhuriyetile Çin 

Cumhuriyeti arasında aktedilen dostluk 
muahedesinin tasdiki hakkında 82 

54 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya 
Hükümeti arasında aktedilen ticaret mu-
kavelenamesile ticarî mübadelâta ait te-



Sayıfa 
diyatın tanzimine müteallik itilâfname 
ve müzeyyelâtının tasdikına dair 82 

55 — Umumî hıfzıssıhha kanununda 
bazı değişiklikler yapılması hakkında 10,66, 

78:79 
56 — Umumî nüfus sayımı hakkın

da 48 
57 — Yüksek mühendis mektebi 

1932 senesi son hesabı hakkında 2 
58 — Ziraat mektep ve müessesele

rinin sureti idaresi hakkındaki kanuna 
müzeyyel lâyiha 82 

59 — Ziraat vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 24 050 liralık münakale ya
pılması hakkında 112,150,151:158,169,170: 

172 

1 — Adliye vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 15 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 38,51:54,55,60:63 

2 — Adliye vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 64 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 38,51:54,55,60:63 

3 — Bina vergisi kanununun 3 üncü 
maddesinin 7 nci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında 48,68:71,84,85,86:88 

4 — Dahilî istihlâk vergisi hakkın
daki kanunun i inci maddesinin değişti
rilmesi hakkında 82,98:107,122:123 

5 — Dahilî istihlâk vergisi hakkında
ki kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair 48,71:72,84:85,86,89:91 

6 — Devletler arasında çıkabilecek 
ihtilâfların muslihane bir surette hal ve 
tesviyesi hakkındaki (Tahkim umumî se
nedi) ne iltihakımıza dair a 82,124:125 

7 — Divanı muhasebatın teşkilât ve 
vezaifine dair ihzar edilen lâyihanın 
takdim kılındığı hakkında 142,158:169 

8 — Ecnebi otomobil arabalarının 
tâbi olacakları malî mükellefiyet hakkında 
Cenevrede imzalanan mukavelenin tasdi
kına dair 112,142:143 

9 — Ekmeklerden alınacak resim 
hakkında 38,55,68,114:115 

10 — Evkaf umum müdürlüğünce 
bazı inşaat için taahhüt akti mezuniyeti
ne dair olan kanunun ı inci maddesine 
bir kelime ilâvesine ve kanun hükümle-

Sayıfa 
rinin ig33 senesi nihayetine kadar uza
tılmasına dair 13:14 

11 — Havayolları Devlet işletme ida
resi 1933 senesi bütçesine 10 000 lira
lık tahsisat konulmasına dair 38,50:51,55,58: 

60 
12 — Hudut ve sahiller sıhhat u-

mum müdülüğü memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mü
zeyyel 7,22 

13 — İkamet mukavelenamesi akte-
dilmeyen devletlerle ypılacak muvakkat 
mukavelename hakkındaki kanuna mü
zeyyel 76,85,96,123:124 

14 — İktisadî buhran vergisi kanu
nuna müzeyyel 83 

15 — İktisadî buhran vergisi kanu
nuna müzeyyel 82,96:98,121,123,125,129: 

131 
16 — İstanbul şehri ile civarındaki 

ağaçlıkların korunması hakkında 112,143 
17 — İstanbul Üniversitesinde ça

lıştırılacak ecnebi mütehassıslarla aktolu-
nacak mukavelelere dair 13 

18 — Kefalet kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında 76,85,112,143 

19 — Kocaeli vilâyeti içinde 4 na
hiyenin kaldırılması ve Karasu adile ye
niden bir kaza kurulması hakkındaki ka
nunun 3 üncü maddesine ilişik cetvelin 
Dahiliye vekâletine ait olan kısmının de
ğiştirilmesine dair 39,54:55,83:84 

20 — Kocaeli vilâyeti içinde 4 na
hiyenin kaldırılması ve Karasu adile ye
niden bir kaza kurulması hakkındaki 
kanuna müzeyyel 38,54:55,83:84 

21 — Nebatları kontrol ve temizleme 
müesaeseleri yapılması hakkında 10,23,39:45 

22 -=- Pasaport kanununun 16 inci 
maddesile şehbenderlik rüsumu kanununa 
bağlı tarifenin 1,2 ve 3 üncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında 48,72 

23 — Suriyede Türklere ait emlâk ile 
Türkiyede Suriyelilere ait emlâk hakkında 
Fransa Hükûmetile aktedilen itilâfname-
deki müddetlerin uzatılmasına dair 7,22,25, 

29:31 
24 — Türkiye ile Amerika birle

şik Devletleri arasında imza edilen iadei 
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Sayıfa 

mücrimin muahedenamesinin tasdiki hak
kında 2,8,23,25,34:36 

25 — Türkiye Cümhuriyetile Bulga
ristan Krallığı arasında aktedilen baytarî 
mukavelenamenin tasdiki hakkında 113 

26 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fran
sa Hükümeti arasında Türkiye - Suriye 
hududu üzerindeki demiryolların işletil
mesi tarzına dair aktedilen mukavelenin 
tasdiki hakkında 4:7,21:22,25,26:28 

27 — Türkiye Cümhuriyetile Maca
ristan Krallığı arasınna aktedilen iadei 
mücrimin ve adlî muzaheret mukavele
namesinin tasdiki hakkında 82,125 

28 — Türkiye Cümhuriyetile Norveç 
Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem muahedenamesinin 
tasdiki hakkında 82,125 

29 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında hudutta 

Sayıfa 
çıkan ihtilâfların tetkik ve halli usulü 
hakkındaki mukavelenamenin 6 ay daha 
uzatılmasına dair 7:8,22:23,25,31:34 

30 — Türkiye Cümhuriyetile Sosya
list Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükü
metleri arasında 8 milyon Amerikan 
dolarlık kredinin tahakkukuna dair akto-
lunan protokolün tasdiki hakkında 113 

31 — Vilâyetler idaresi kanununun 
58 nci maddesine göre üç vilâyette ida
re heyeti teşkiline ve 1452 numaralı 
kanuna bağlı 2 numaralı cetvele ithaline 
dair 10,23:25,67 

32 — Yol işaretlerinin birleştirilmesi 
hakkındaki mukavelenamenin tasdikına 
dair 10,25,67:68,71,72:74 

33 — Zehirli gazlerle bunları kullan
mağa mahsus vasıtaların memlekete so
kulmasının ve memlekette yapılmasının 
menine dair 2:4,21 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 Devletler arasında çıkabilecek ih

tilâfların muslihane bir surette hal ve tes
viyesi hakkındaki (tahkim umumîsenedi) 
ne iltihakımıza dair 1/805 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 82,124:125 

2 — Türkiye ile Amerika birleşik 
Devletleri arasında imza edilen iadei 
mücrimin muahedenamesinin tasdiki hak
kında 1/811 numaralı kanun lâyihasına 
dair 2,8,23,25,34:36 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Macaris
tan Kırallığı arasında aktedilen iadei 
mücrimin ve Adlî muzaheret mukavele
namesinin tasdiki hakkında 1/651 numa
ralı kanun lâyihasına dair 82,125 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Norveç 
Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem muahedenamesinin 
tasdiki hakkında 1/757 numaralı kanun 
lâyihasına dair 82,125 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Çankırı mebusu Mustafa Abdül-
halik Beyin, Arzuhal encümeninin 13-V-933 

tarihli haftalık mukarrerat cetvelinin 15 
sıra numarasındaki kararının Umumî 
Heyette müzakeresine dair 4/55 numa
ralı takriri hakkında 2,20:21,39,48:50 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Adliye vekâleti 1933 senesi 

bütçesinde 15 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/908, Adliye vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 64 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/909, 
Bazı dairelerin 1933 senesi bütçelerinde 
513 615 liralık münakale yapılması hak
kında 1/912, Dahiliye vekâleti 1933 
senesi bütçesinde 15 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/913 ve Güm
rük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 36 342 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/915 numaralı kanun 
lâyihasına dair 38,51:54,55,60:63 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 66 ve 68 inci maddelerile memu
rin kanununun 73 ve 85 inci maddeleri
nin tefsiri hakkında 3/154 numaralı Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresine dair 150 

3 — Barut ve mevaddı infilâkiye ve 
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av ve revolver fişekleri ve av mühimmatı 
şirketlerine ödenecek paraların tediye 
şekline dair 1/926 numaralı kanun lâyi
hası hakkmda 112 

4 — Bazı taahhüdat icrası hakkında 
1/929 numaralı kanun lâyihasına dair 150 

5 — Bina vergisi kanununun 3 üncü 
maddesinin 7 nci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında 1/883 numaralı kanun 
lâyihasına dair 48,68:71,84,85,86:88 

6 — Dahilî istihlâk vergisi hakkında
ki kanunun i inci maddesinin değiştiril
mesine dair 1/881 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 82,98:107,122:123 

7 — Dahilî istihlâk vergisi hakkın
daki kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair 1/881 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 48,71:72,84:85,86,89:91 

8 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
18 inci maddesinin tefsirine dair 3/435 
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 76,83 

9 — Divanı muhasebatın teşkilât ve 
vazifesine dair ihzar edilen lâyihanın 
takdim kılındığı hakkında 2/38 numaralı 
Divanı muhasebat reisliği tezkeresine 
dair 112,142,158:169 

10 — Ecnebi otomobil arabalarının 
tâbi oldukları malî mükellefiyet hakkın
da Cenevrede imzalanan mukavelenin 
tasdikına dair 1/701 numaralı kanun 
lâyihası hakkmd 112,142:143 

11 — Ekmeklerden alınacak resim 
hakkında 1/880 numaralı kanun lâyiha
sına dair 38,55,68,114,115 

12 —Evkaf umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçesinde 14 000 liralık müna
kale vapılması hakkında 1/942 numaralı 
kanun lâyihasına dair 112,134:135,137,140, 

143:146 
13 — Fevzipaşa - Diyarbekir hattı 

inşaatının bitirilmesi için 4 000 000 li
ralık tahsisat verilmesine dair 1/914 
numaralı kanun lâyihası hakkında 38,50,55:57 

14 — Havayolları Devlet işletme 
idaresi 1933 senesi bütçesine 10 000 
liralık tahsisat konulmasına dair 1/905 
numaralı kanun lâyihası hakkında 38,50:51, 

55,58:60 

Sayıfa 
15 — iktisadi buhran vergisi kanu

nuna müzeyyel 1/885 numarali kanun 
lâyihası hakkında 82,96:98,121,123,125, 

129:131 
16 — İstanbul Darülfünununun il

gasına ve Maarif vekâletince yeni bir 
Üniversite kurulmasına dair olan kanu
nun 7 ve 8 inci maddelerinin tefsiri 
hakkında 3/370 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair 38,51 

17 — İstanbul mebusu Hamdi Mus
tafa Beyin, 1932 senesi muvazenei umu
miye kanunun 40 inci maddesinin tefsin 
hakkında 4/66 numaralı takririne dair 112, 

135:140 
18 — Kefalet kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında 1/549 
numaralı kanun lâyihasına dair 76,85,112,143 

19 — Kocaeli vilâyeti içinde 4 na
hiyenin kaldırılması ve Karasu adile 
yeniden bir kaza kurulması hakkındaki 
kanunun üçüncü maddesine ilişik cetve
lin Dahiliye vekâletine ait olan kısmının 
değiştirilmesine dair 1/8 51 ve Kocaeli 
vilâyeti içinde 4 nahiyenin kaldırılması 
ve Karasu adile yeniden bir kaza kurul
ması hakkındaki kanuna müzeyyel 1/896 
numaralı kanun lâyihalarına dair 38,54:55,83: 

84 
20 — Manisa mebusu Turgut Beyin 

Menemen hâdisesinde şehit edilen bekçi 
Hasan ve Şükrü efendilerin ailelerine 
maaş tahsisi hakkında 2/95 numaralı 
kanun teklifine dair 112 

21 —Millî Müdafaa vekâleti 1933 
senesi Kara bütçesinde 22 724 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/936 ve 
Emniyet işleri umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçesinde 9 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/940 numaralı 
kanun lâyihalarına dair 112,135,137, 

140,143,146:148 
22 —Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi kara bütçesinde 102 080 liralık 
münakale yapılması hakkmda 1/946, 
Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
24 050 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/952, Emniyet işleri umum 
müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 



Sayıfa 
40 000 liralık münakale yapılmasıhak-
kında 1/953, Düyunu umumiye 1933 
senesi bütçesinde 14973 liralık münakale 
yapılması ve ayni sene bütçesine139 749 
liralık tahsisat konulması hakkında 1/954, 
Bazı dairelerin 1933 senesi bütçesinde 
428 242 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/957, Maarif vekâleti 1933 
senesi bütçesinde 140 942 liralık 
münakale yapılması ve ayni sene büt
çesine 14 712 liralık tahsisat konulması 
hakkında 1/958, Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 7 720 
liralık münakale yapılması hakkındal/959, 
Millî Müdafaa vekâleti Harita umum 
müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 
18 906 lira 31 kuruşluk münakale 
yapılması hakkında 1/960, Millî Müdafaa 
vekâleti 1933 senesi deniz bütçesinde 
5 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/961, Millî Müdafaa vekâleti 
1933 senesi kara bütçesinde 2 040 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/962, 
Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi 
deniz bütçesinde 22 200 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/963, Harita' 
umum müdürlüğü 1933 senesi bütçe
sinde 4 190 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/964, Nafıa vekâleti 1933 
senesi bütçesinde 122 180 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/965, Millî 
Müdafaa vekâleti 1933 senesi deniz ve 
hava bütçelerinde 23 960 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/970, numaralı 
kanun lâyihalarile İdare heyetinin, Büyük 
Millet Meclisinin I933senesi bütçesinde 
4 850 liralık münakale yapılması hak
kında 2/l06 numaralı kanun teklifine 
dair 150,151:158,169,170:172 

23 — Muvazene vergisi kanununun 
10 uncu maddesinde yazılı müddetin 
bir sene daha uzatılmasına dair 1/919 
numaralı kanun lâyihası hakkında 82,98,121: 

122,123,125,126:128 
24 — Nebatları kontrol ve temizle

me müesseseleri yapılması hakkında 
1/787 numaralı kanun lâyihasına dair 10, 

23,39:45 
25 — Pasaport kanununun 16 ncı 

Sayıfa 
maddesile şehbenderlik rüsumu kanununa 
bağlı tarifenin 1,2 ve 3 üncü maddele
rinin değiştirilmesi hakkında 1/910 nu
maralı kanun lâyihasına dair 48,72 

26 — Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü 1933 senesi bütçesinde 800 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/920, İktisat vekâleti 1933 senesi büt
çesinde 9 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/922, Nafıa vekâleti 
1933 senesi bütçesine 108 000 liralık 
tahsisat konulmasına dair 1/924, Askerî 
fabrikalar umum müdürlüğü 1933 senesi 
bütçesinde 4 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/925, jandarma umum 
kumandanlığı 1933 senesi bütçesinde 
18 220 liralık münakale yapılması hak
kında 1,928, Dahiliye vekâleti 1933 se
nesi bütçesinde 10 740 liralık münakale 
yapılması hakkında ı/930, Millî Müdafaa 
vekâletile Jandarma umum kumandanlığı 
1933 senesi bütçelerinde 20 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/931, 
Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
20 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/933 ve 1933 malî senesi mu-
vazenei umumiye kanununa merbut büt
çelerde bazı tadilât icrasına ve Konya 
ovası sulama idaresi bütçesinin varidat 
kısmına ilâve edilecek" tahsisata dair olan 
kanuna merbut 1 numaralı cetvelde tas-
hihat yapılması hakkında 1/935 numaralı 
kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 1933 senesi bütçesinde 
600 liralık münakale yapılması hakkında 
2/102 ve Büyük Millet Meclisi ve Riya
seti Cumhur 1933 senesi bütçelerinde 
1 20 liralık münakale yapılması hakkında 
2/103 numaralı kanun tekliflerine dair 82, 

95:96,107,108:110 
27 — Vilâyetler idaresi kanununun 

58 inci maddesine göre 3 vilâyette idare 
heyeti teşkiline ve ]452 numaralt ka
nuna bağlı 2 numaralı cetvele ithaline 
dair 1/864 numaralı kanun lâyihası hak
kında 10,23:25,67 

1 — Evkaf umum müdürlüğünce 
bazı inşaat için taahhüt akti mezuniyetine 



Sayıfa 
dair olan kanunun ı inci maddesine bir 
kelime ilâvesine ve kanun hükümlerinin 
1933 senesi nihayetine kadar uzatılma
sına dair 1/801 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 13 •* 14 

2 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel 
1/895 numaralı kanun lâyihasına dair 7,22 

3 — İstanbul Üniversitesinde çalıştı
rılacak ecnebi mütehassıslarla aktoluna-
cak mukavelelere dair 1/833 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 13 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Bursa mebusu Emin Fikri Beyin 

Dahiliye memurları kanununun 2 nci 
maddesine müzeyyel 2/101 numaralı 
kanun teklifine dair 112,140-142 

2 — Ecnebi otomobil arabalarının 
tâbi olacakları malî mükellefiyet hakkında 
Cenevrede imzalanan mukavelenin tasdi 
kına dair 1/701 numaralı kanun lâyihası 

. hakkında 112,142:143 
3 — İstanbul şehri ile civarındaki 

ağaçların korunması hakkında 1/847 nu
maralı kanun lâyihasına dair 112,143 

4 — Yol işaretlerinin birleştirilmesi 
hakkındaki mnkavelenamenin tasdikına 
dair 1/666 numaralı kanun lâyihası hak
kında 10,25,67:68,71,72:74 

1 — Suriyede Türklere ait emlâk ile 
Türkiyede Suriyelilere ait emlâk hakkında 
Fransa Hükûmetile aktedilen itilâfname-
deki müddetlerin uzatılmasına dair 1/858 
numaralı kanun lâyihası hakkında 7,22,25, 

29,31 
2 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist 

Cumhuriyetleri İttihadı arasında hudutta 
çıkan ihtilafların tetkik ve halli usulü 
hakkındaki mukavelenamenin 6 ay daha 
uzatılmasına dair 1/829 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 7,8,22:23,25,31:34 

3 — Zehirli gazlerle bunları kullan
mağa mahsus vasıtaların memlekte sokul
masının ve memlekette yapılmasının 
menine dair 1/802 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 2:4,21 

Sayıfa 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Divanı muhaebatın teşkilât ve 
vezaifine dair ihzar edilen lâyihanın tak
dim kılındığı hakkında 3/38 numaralı 
Divanı muhasebat reieliği tezkeresine 
dair 112,142,158:169 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Zehirli gazlerle bunları kullan
mağa mahsus vasıtaların memlekete so
kulmasının ve memlekette yapılması
nın menine dair 1/802 numaralı kanun 
lâyihssı hakkında 2:4,21 

2 — Barut ve mevaddı infilâkiye ve 
av ve revolver fişekleri ve av mühim
matı şirketlerine ödenecek paraların tedi
ye şekline dair 1/926 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 112 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Devletler arasında çıkabilecek 

ihtilâfların muslihane bir surette hal 
ve tesviyesi hakkındaki ( Tahkim umu
mî senedi ) ne iltihakımıza dair 1/805 
numaralı kanun lâyihası hakkında 82,124:125 

2 — Ecnebi otomobil arabalarının, 
tabî olacakları malî mükellefiyet hak 
kında Cenevrede imzalanan mukavelenin 
tasdikına dair 1/7 01 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 112,142:143 

3 — İkamet mukavelenamesi aktedil-
meyen Devletlerle yapılacak muvakkat 
mukavelename hakkındaki kanuna müzey
yel 1/889 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 76,85.96,123:124 

4 — Pasaport kanununun 16 inci 
maddesile şehbenderlik rüsumu kanununa 
bağlı tarifenin 1,2 ve 3üncü maddele
rinin değiştirilmesi hakkında 1/910 numa
ralı kanun lâyihasına dair 48,72 

5 — Türkiye ile Amerika birleşik 
Devletleri arasında imza edilen iadei müc
rimin muahedenamesinin tasdiki hakkında 2, 

8,23,25,34:36 
6 — Türkiye Cümhuriyetile Bulgaris

tan Kırallığı arasında aktedilen baytarı 
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mukavelenamenin tasdiki hakkında 1/911 
numaralı kanun lâyihasına dair 11 3 

7 — Türkiye Cümhuriyetile Macaris
tan Kırallığı arasınnda akL dilen iadei 
mücrimin ve adlî muzaheret mukavele
namesinin tasdiki hakkında 1/651 numa
ralı kanun lâyihasına dair 82,125 

8 — Türkiye Cumhuriyetile Norveç 
Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem muahedenamesinin 
tasdiki hakkında 1/757 numaralı kanun 
lâyihasına dair 82,1 25 

9 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükü
metleri arasında 8 milyon Amerikan do
larlık kredinin tahakkukuna dair aktolu-
nan protokolün tasdiki hakkında 1/890 
numaralı kanun lâyihasına dair 113 

] 0 — Yol işaretlerinin birleştirilme
si hakkındaki mukavelenamenin tasdikına 
dair 1/665 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 10,25,67:68,71,72:74 

1 — Suriyede Türklere ait emlâk ile 
Türkiyede Suriyelilere ait emlâk hakkın
da Fransa Hükûmetile aktedilen itilâfna-
medeki müddetlerin uzatılmasına dair 
1/858 numaralı kanun lâyihası hakkında 7,22, 

25,29:31 
2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 

Hükümeti arasında Türkiye - Suriye hu
dudu üzerindeki demiryollarının işletilme
si tarzına dair aktedilen mukavelenin 
tasdiki hakkında 1/529 numaralı kanun 
lâyihasına dair 4:7,21:22,25,26:28 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Sosya
list Sovyet Cumhuriyetleri İtihadı arasın
da hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve 
halli usulü hakkındaki mukavelenamenin 
6 ay daha uzatılmasına dair 1/829 nu
maralı kanun lâyihası hakkında 7:8,22:23,25, 

31:34 
İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Dahilî istihlâk vergisi hakkın

daki kanunun 1 inci maddesinin değişti
rilmesi hakkında 1/892 numaralı kanun 
lâyihasına dair 82,98:107,122:123 

2 — Ekmeklerden alınacak resim 

Sayıfa 
hakkında 1/880 numaralı kanun layiha
sına dair 38,55,68,1 14U 15 

3 — İktisadî buhran vergisi kanunu
na müzeyyel 1/885 numaralı kanun lâ
yihasına daia 82,96:98,121,123,125,129:131 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Sosya
list Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hü
kümetleri arasında 8 milyon Amerikan 
dolarlık kredinin tahakkukuna dair akto-
lunan protokolün tasdiki hakkında 1/890 
numaralı kanun lâyihasına dair 113 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — İstanbul Darülfünununun ilgasına 

ve Maarif vekâletince yeni bir üniversite 
kurulmasına dair olan kanunun 7 ve 8 
nci maddelerinin tefsiri hakkında 3/370 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 38,51 

1 — İstanbul üniversitesinde çalış
tırılacak ecnebi mütehassıslarla aktoluna-
cak mukavelelere dair 1/833 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 1 3 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülki tekaüt kanu

nunun 66 ve 68 nci maddelerile memu
rin kanununun 73 ve 85 nci maddeleri
nin tefsiri hakkında 3/154 numaralı Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresine dair 150 

2 — Bina vergisi kanununun 3 üncü 
maddesinin 7 nci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında 1/883 numaralı kanun lâyiha
sına dair 48,68:71,84,85,86:88 

3 — Dahilî istihlâk vergisi hakkın
daki kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında 1/892 numaralı kanun-
lâyihasına dair 82,98:107,122:123 

4 — Dahilî istihlâk vergisi hakkın
daki kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair 1/881 numaralı kanun lâ
yihasına dair 48,71:72,84:85,86,89:91 

5 — Divanı muhasebatın teşkilât ve 
vezaifine dair ihzar edilen lâyihanın tak
dim kılındığı hakkında 3/38 numaralı 
Divanı muhasebat reisliği tezkeresine 
dair 112,142,158:169 

6 — Ekmeklerden alınacak resim 
hakkında 1/S8O numaralı kanun lâyiha
sına dair 38,55,68,114:115 
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7 — İktisadi buhran vergisi kanu
nuna müzeyyel 1/885 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 82,96:98,121,123,125, 

129:131 
8 — Kefalet kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesi hakkında 1/549 
numaralı kanun lâyihasına dair 76,85,1 12,143 

9 — Muvazene vergisi kanununun 
10 uncu maddesinde yazılı müddetin bir 
sene daha uzatılmasına dair 1/919 nu
maralı kanun lâyihası hakkında 82,98,121: 

122,123,125,126:128 
10 — Pasaport kanununun 16 ncı 

maddesile şehbenderlik rüsumu kanununa 
bağlı tarifenin 1,2 ve 3 üncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında ı/Q 10 numaralı 
kanun lâyihasına dair 48,72 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ 
ENCÜMENİ 

1 — Büyük Millet Meclisi 1933 
senesi birinci kânun ayı hesabı hakkında 20, 

39 
2 — Büyük Millet Meclisi 1934 

senesi ikinci kânun ; mart ayları hesap
ları hakkında 82,94,95 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATASI I 
1 — Bazı taahüdat icrası hakkında 

1/929 numaralı kanun lâyihasına dair 150 
2 — Şûrayı askerî teşkili hakkındaki 

kanunun i inci maddesinin A fıkrasının 
tefsirine dair 3/444 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi hakkında 94,120:121 

1 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkındaki mukavelenamenin 6 ay 
daha uzatılmasına dair 1/829 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 7,22:23,25,31:34 

2 — Zehirli gazlerle bunları kullan
mağa mahsus vasıtaların memlekete 
sokulmasının ve memlekette yapılma
sının menine dair 1/802 numaralı ka
nun lâyihası hakkında 2:4,21 

MUHTELİT ENCÜMEN 
( Adliye - Teşkilâtı esasiye ) 

1 — Çankırı mebusu Mustafa Abdül- | 

Sayıfa 
halik Beyin, Arzuhal encümeninin 
13-V-1933 tarihli haftalık mukarrerat cet
velinin 15 sıra numarasındaki kararının 
Umumî Heyette müzakeresine dair 4/55 
numaralı takriri ve Arzuhal encümeni 
mazbatası hakkında 2,20:21,39,48:50 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Yol işaretlerinin birleştirilmesi 

hakkındaki mukavelenamenin tasdikına 
dair 1/665 numaralı kanun lâyihası hak
kında 10,25,67:68,71,72:74 

1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 
Hükümeti arasında Türkiye - Suriye hu
dudu üzerindeki demiryolların işletilmesi 
tarzına dair aktedilen mukavelenin tas
diki hakkında 1/529 numaralı kanun lâ
yihasına dair 4:7,21:22,25,26:28 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1 — Umumî hıfzıssıhha kanunun
da bazı değişiklikler vapılması hakkında 
1/918 numaralı kanun lâyihasına dair 66,78: 

79 

1 — Zehirli gazlerle bunları kullan
mağa mahsus vasıtaların memlekete so
kulmasının ve memlekette yapılmasının 
menine dair 1/802 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 2:4,21 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1 — Çankırı mebusu Mustafa Ab-
dülhalik Beyin, Arzuhal encümeninin 
13-V-1933 tarihli haftalık mukarrerat cet
velinin 15 sıra numarasındaki kararının 
Umumî Heyette müzakeresine daia 4/55 
numaralı takriri ve Aazuhal encümeni 
mazbatası hakkında 2,20,21,39,48,50 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — İstanbul şehri ile civarındaki 

ağaçların korunması hakkında 1/847 
numaralı kanun lâyihasına dair 112,143 

2 — Nebatları kontrol ve temizleme 
müesseseleri yapılması hakkında 1/787 
numaralı kanun lâyihasına dair 10,23,39:45 
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3 — Türkiye Cümhuriyetile Bulga
ristan Kırallığı arasında aktedilen bay-

1 — Umumî meclisin küşadı müna-
sebetile sonsuz saygılarının Meclisi Âli
ye bildirilmesine dair Elâziz valiliğinden 
gelen telgraf 39 

2 — 2 3 nisan bayramının yıl dönü
mü münasebetile aşağıda yazılı yerlerden 
gelen tebrik telgrafları: 

Adana Himayi etfal cemiyeti reisliğin
den 
Antalya valiliğinden 
Bolu belediye reisliğinden 
Bolu C. H. F. reisliğinden 
Bolu Halkevi reisliğinden, 
Bolvadin Himayei etfal şubesi riyase
tinden 
Bozöyük Belediye reis vekilliğinden 
Bozöyük Fırka reisliğinden 
Elâziz Halkevi reisliğinden 
Gerze Gazi M. Kemal mektebi talebe
sinden 
ve belediye reisliğinden 
Gerze Gazi M. Kemal mektebi talebe
sinden 

SABIK ZABIT 
33 üncü inikada ait 2 
34 üncü » » 10 
35 nci D » 20 
36 ncı y> » 38 
37 nci D » 48 
38 nci » » 66 

SUALLER VI 
Adliye vekâleti 

1 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin 
Amerikalı müflis banker İnsülün ne vakte 
kadar mevkuf tutulabileceğine dair Ad
liye vekâletinden şifahî sualine Adliye 
vekili Saraçoğlu Şükrü Beyin cevabı 66,76:78 

Dahiliye vekâleti 
2 — Denizli mebusu Mazhar Müfit 

Beyin, Esnaf bankasındaki suiistimal hak-

Sayıfa 
tarî mukavelenamenin tasdiki hakkında 
1/911 numaralı kanun lâyihasına dair 113 

ve C. H. F. reisliğinden, 
Karadeniz Ereğli Belediye reisliğinden 
Karadeniz Ereğli C. H. F. reisliğinden 
Karadeniz Ereğli Himayei etfal reisli
ğinden 
Karadeniz Ereğli Gençler birliği reisli
ğinden 
Karadeniz Ereğli Kaymakamlığından, 
Karasu Belediye reisliğinden, 
Kırşehir Namık Kemal mektebi 4 üncü 
sınıf talebesinden, 
Kula Belediye reis vekilliğinden, 
Kula C. H. F. ve Halkevi reisliğinden, 
Milas Halkevi reisliğinden, 
Muş valiliğinden, 
Niğde Halkevi reisliğinden, 
Tokatta malûl yüzbaşı A. Halim Beyden 
Turgutlu C. H. F. Heyeti reisliğinden 
Turgutlu Himayi etfal cemiyeti reisli
ğinden 
Türkiye İş Bankası Trabzon şubesi 

müdürü Hayrettin Tevfik Beyefendiden, 
Zonguldak vilâyetinden, 113 

HULÂSALARI 
39 uncu inikada ait 76 
40 ncı » » 82 
41 nci » » 94 
42 nci » » 112 
43 üncü » y> 134 
45 nci » » 150 

CEVAPLAR 
kında Dahiliye vekâletinden şifahî sualine 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyin cevabı 10, 

115:120 

Hariciye vekâleti 
3 — İzmir mebusu Mahmut Esat 

Beyin, italya başvekilinin nutku müna
sebetile şifahî sualine Hariciye vekili 
Dr. Tevfik Rüştü Beyin cevabı 14:17 

MUHTELİF EVRAK 
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Maarif vekaleti 
4 — Denizli mebusu Mazhar Müfit 

Beyin, inkılâp kürsüsünde verilen ders
lerden halkın istifadesinin temini için ne 
düşünüldüğüne dair Maarif vekâletinden 
şifahî sualine Maarif vekili Hikmet Be
yin cevabı 10,11:13 

Diyaribekir / Zekâi B. J 
1 — Arzuhal encümeninin 4-III-1934 

tarih ve H6 numaralı kararının Umumî 
Heyette müzakeresine dair 48 

İstanbul / Ali Rana B. ] 
2 — Tütün ve tütün inhisarı hakkın

daki kanun lâyihasının Adliye, İktisat 
Maliye ve Ziraat encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit bir encümende müzake
resine dair 78 

Kastamonu / Doktor Suat B. ] 
3 — Mütekaitlerle eytam ve eramiline 

emlâk ve arazi verilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair 20 

126 
— 143 üncü sayfanın ı inci sütunu

nun 18 inci satırile mezkûr sütun niha
yetlerine [i] işareti konulması ve sütun 
nihayetindeki işaretten sonra (I24numa-

Burdur / Mustafa Şeref ve İsparta Müker-
rem Beyler J 

1 — Yunan parlâmentosu azasının 
Türkiy Devlet demiryolları üzerinde mec-
canen seyahatleri hakkında 150 

Bursa / Emin Fikri B. J 
2 — Dahiliye memurları kanununun 

Sayıfa 
Ziraat vekaleti 

5 — Bursa mebusu Rüştü Bey ve 
arkadaşlarının, Diyaspis pendegona haşe
resine karşı ne gibi tedabir alındığına 
dair Ziraat vekâletinden şifahî sualine 
Ziraat vekili Muhlis Beyin cevabı 20,66:67 

Tekirdağ / Cemil B. / 
4 — Meclis rleyeti Umumiye inikat

larının saat on beşte yapılmasına dair 
takriri 25,26 

Çankırı / Abdulhalık B. / 
1 — Arzuhal encümeninin 13-V-1933 

tarihli haftalık mukarrerat cetvelinin 15 
sıra numarasındaki kararının Umumî 
Heyette müzakeresine dair 2,20:21,39,48:50 

İstanbul / tiamdi Mustafa B. J 
2 -^- 1933 senesi muvazenei umu

miye kanununun 40 inci maddesinin 
tefsiri hakkında 112,135:140 

ralı matbua merbuttur. ) denilmelidir 
— Aynı sayfanın 2 nci sütununun ikin

ci satırı sonuna [2] işareti konmalı ve sü
tun sonuna ayni işaret konduktan sonra 
( 112 ye Mve merbuttur) denilmelidir 

2 nci maddesine müzeyyel 20,112,140:142 
/ İdare heyeti / 
3 — Büyük Millet Meclisi 1933 se

nesi bütçesinde 600 liralık münakale ya
pılması hakkında 48,82,95:96,107,108:110 

4 — Büyük Millet Meclisi 1933 se
nesi bütçesinde 4 850 liralık münakale 

TASHİHLER 

TEFSİRLER 
No, 
196 — Şûrayi askerî teşkili hakkında

ki kanunun l nci maddesinin A 

Sayıfa No. 
fıkrasının tefsiri 

Sayıfa 
38,94,120:121 

TEKLİFLER 
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yapılması hakkında 150,151:1 58,169,1 70:172 
5 — Büyük Millet Meclisi ve Riya

seti Cumhur 1933 senesi bütçelerinde 
120 liralık münakale yapılması hakkın
da 48,82,95:96,107,108:110 

6 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
2 numaralı cetvelin Büyük millet Mec
lisine ait olan kısmında değişiklik ya
pılmasına dair 150 

Kars / Ömer Kâmil B. ] 
7 — Kars, Bayazıt, Erzurum ve Çoruh 

vilâyetlerinin bazı kısımlarında 
ve muhacir iskânına dair 

mülteci 
Sayıfa 

134 

Kastamonu / Doktor Suat B. J 
1 — Mütekaitlerle eytam ve erami-

line emlâk ve arazi verilmesi hakkında 20 

Manisa / Turgut B. J 
2 — Menemen hâdisesinde şehit edi

len bekçi Hasan ve Şükrü Efendilerin 
ailelerine maaş tahsisi hakkında 112 

TEZKERELER 
BAŞVEKALET TEZKERELERİ 

îade talepleri 
1 — Ekmeklerden alınacak resim 

hakkındaki kanun lâ>ihasının geri veril
mesine dair 114:115 

2 — İktisadî buhran vergisi kanu
nuna müzeyyel kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair 83 

Muhtelif 
1 — Büyük Millet Meclisi azasının 

Yunan Devlet şimendiferlerinde mecca-
nen seyahat edebileceklerine dair 114 

ölüm cezalan 
1 — Akşehirin Tuzlukçu nahiyesinin 

Aşağı mahallesinden Osmanoğlu Musta-
fanın ölüm cezasına çarpılması hakkında 94 

2 — Kilisin Büyük Kütah mahalle
sinden Köşker Sabitoğlu Yusufun ölüm . 
cezasına çarpılması hakkında 38 

3 — Şebin Karahisarın Bülbül ma
hallesinden Topal diğer adı Köleoğulla-
rından Memedoğlu İbrahim in ölüm ce
zasına çarpılması hakkında 94 

4 — Yozgadın Sorgun kazasının Ka-
rakız köyünden İsmailoğlu Yusuf ve Hü-
seyinoğlu Cin Alinin ölüm cezasına 
çarpılmaları hakkında 2 

Tefsir talepleri 
1 — Evkaf müdüriyeti umumiyesi 

1341 senesi bütçe kanununun 5 inci 
maddesinin tefsirine dair 38 

2 — Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 123 üncü maddesi ilel 5436 
sayılı nizamnamenin 28 inci maddesi 
hükümleri arasındaki mübayenetin halli 
hakkında 38 

3 — 2294 sayılı kanunun i inci 
maddesindeki salâhiyete istinaden Türkiye 
-Almanya ticaret ve seyrisefain muahe
desine bağlı ( B ) tarife konsolidasyon 
listesinin nisan 1933 nihayetine kadar 
tatbiki kararlaştırıldığından mezkûr ka
nunun 3 üncü maddesi hükmüne göre 
keyfiyetin tasdiki hakkında 150 

4 — Şûrayı askerî teşkili hakkındaki 
kanunun i inci maddesinin ( A) fıkrası
nın tefsirine dair 38,94,120:121 

1 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
18 inci maddesinin tefsirine dair 76,83 

2 — İslanbul Darülfünununun ilga
sına ve Maarif vekâletince yeni bir üni
versite kurulmasına dair olan kanunun 
7 ve 8 inci maddelerinin tefsiri hakkında 38,51 

Teşriî masuniyetler 
1 — Manisa mebusu Tahir Beyin teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 38 
2 —- Muğla mebusu Yunus Nadi 

Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 112 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
TEZKERELERİ 

1 —• Askerî ve mülkî tekaüt kanunu-
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nun 66 ve 68 inci maddelerile memurin 
kanununun 73 ve 85 inci maddelerinin 
tefsiri hakkında 150 

2 — Divanı muhasebatın teşkilât ve 
vezaifine dair ihzar edilen lâyihanın tak
dim kılındığı hakkında 112,142,158:169 
BÜTÇE ENCÜMENİ RİYASETİ TEZKERESİ 

İntihaplar 
1 — Bütçe encümenine iki aza inti

habı hakkında 11,14 
B. M. M. RİYASETİ TEZKERELERİ 
1—Macar mebusan ve ayanından mü-

Sayıfa 
rekkep heyetin ziyaretini iade maksadile 
Macaristana gidecek heyet hakkında 94 

2 — Azayi kiramdan bazı zevatın 
mezuniyetleri hakkında 113:114 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
1 — Maliye vekâleti ile Nafıa vekâ

leti vekilliğine Elâziz mebusu Fuat Beyin 
tayin edildiğine dair 10 

2 — Nafıa vekâletine Afyon Karahi-
sar mebusu Ali Beyin tayin edildiğine 
dair 10:11 



Tahlilî fihrist 

Sayıfa 
Ahmet Cevdet B. (Yozgat) - Dahiliye 

memurları kanununun 2 nci maddesine 
müzeyyel kanun teklifi münasebetile söz
leri 140 

Ali Rıza B. (Mardin) - Dahilî istihlâk 
vergisi hakkındaki kanunun ikinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 85 

Sayıfa 
Nebatları kontrol ve temizleme mües

seseleri yapılması 
nasebetile sözleri 

Atıf B. (Rize) 
lıalik Beyin, 13 -

hakkındaki kanun mü-

- Çankırı mebusu Aibdül-
V - 1933 tarihli haftalık 

mukarrerat cetvelinin Heyeti umumiyede 
müzakeresine dair sözleri 

42 

50 

D 
Dr. Maahar B. (Aydın) - Nebatları 

kontrol ve temizleme müesseseleri yapıl
ması hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 41,43 

Dr. Suat B. ( Kastamonu) - Nebatları 
kontrol ve temizleme müesseseleri yapıl
ması hakkındaki kanun münasebetile söz
leri ' 41 

Dr. Tevfik Rüştü B. (Hariciye vekili) -

Devletler arasında çıkabılacek ihtilâfları 
muslihane bir surette hallini istihdaf eden 
(Tahkimi umumî senedi) ne iltihakımız 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 124 

— İkamet mukavelesi aktedilmeyen Dev
letlerle yapılacak muvakkat mukavelename 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanun müna
sebetile sözleri 123 

E 
Enver B. ( Balrkesir ) - Dahilî istihlâk 

vergisi hakkındaki kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 106 

F 
Fuat B. (Maliye vekili) - Bina vergisi 

'kanununun 3 üncü maddesinin 7 inci fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münaseıbetile sözleri 70,71 

— 1932 senesi (muvazene! umumiye ka
nununun 40 inci maddesinin tefsiri hak

kındaki kanun münasebetile sözleri 139,140 
— Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 

kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münaseıbetile sözleri 107 

— İktisadî buhran vergisi kanununa 
müzeyyel kanun münasebetile sözleri 97 
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H«fekı T*ttk B. f*8i%sttn > *- : Çankırı 
mebıttu »Mustafa MxMhs,iİk Beyin 
13 -V ^1933 tarihli haftalık Mrakarrerat 
cetvelinin Heyeti Umumiyede müzakere-
sine dair'sözleri 48 

-—-D^m ımtth^ibât tesMiât^ve'veza-
ifine'dâîr ifezaf'edıîe«llâyihaiitn takdim 

'lalAıöığı hakkındaki mazbata münasebeti-
le sözleri 142 

Hi&l m. !(&»ir) -- Dahilî istihlâk ver-
fgisi hakkındaki kanunun bi r in i maddesi
nin dtgtatirikûesi Irafekradstoköauın müna
sebetile sözleri 103,104 

Hatndi'ifustefefB. (fetanbul) • 1932 se-
;,ffiesiimuvazenei umumiye kaminunun 40 m-
cı maddesinin'tefsiri hakkındaki «mazbata 
münasebetile közleri 137 $89 

Ö*yıfa 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - Çankırı 

mebusu Mustafa AbdöHHalik Beyin 13^-983 
tarihli haftalık mukarrerat cetvelinin he
yeti umumiyede müzakeresine dair sözleri 49 

— Divanı-muhasebat teşkilât ve vezai-
fiııe dair ihzar edilen lâyihanın^takdim kı
lındığı hakkındaki mazbata mtaıasebetile 
sözleri 158,159,160,162,l63;iö4,ie5,167,169 

— Zehirli gözlerle bunları -kuBanffiûsağa 
mahsus vasıtaların ve meailekette yapıl
masının meni feakkmdaki; kahun! münasebe
tile sözleri 3 

Hikmet :B. ( Maarif vekili ) - tatkılâp 
kürsüsttnde 'V-erilsn derslerden halkın isti
fadesini tenlin •• işin-! ne' düşössihlüğü hak
kındaki sual münasebetile sözleri 11,12,13 

İhsan B. (Bayazıt) - Bina vergisi kanu
nunun üçüncü maddesinin yedinci fıkra
sının değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 68,70,71 

— ' Hfâ2 senesi • muvazenei umumiy ka-
nununtm 40 ınçı maddesinin tefsiri hakkın

daki mazbata münasebetile sözleri 136,137 
— Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülü hakkındaki kanunun 18 inci 
maddesinin tefsirine dair mazbata müna
sebetile sözleri 38 

K 
Kemal Turan B.. (İsparta) - Divanı mu

hasebat teşkilât ve vezaifine dair ihzar edi
len lâyihanın takdim kılındığı hakkındaki 
mazbata münasebetile sözleri 142 

Kitapçı Hüsnü B. (izmir) - Bina ver
gisi kanununun üçüncü maddesinin yedinci 
fıkrasmm.dğistirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetiL «sözleriz 68,70,71 

— 1933 malî senesi muvazei umumiye 
kanununa merbut bütçelerde bazi tadilât 

icrasına dair kanun lâyihası-münasebetile 
sözleri 53 

— Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun, münasebetile sözleri 101,104, 

. 1 0 6 
— Divanı muhasebat teşkilât ve vaza-

if ine dair ihzar edilen lâyihamın rtakdim 
kılındığı hakkındaki mazbata münasebe-
tlie sözleri 160,161 

M 

Mâbmut Celâl B. ryeJKüi) -1933 malî senesi muvazene i umumiye ka-' 
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nununa merbut bütçelerde bazı tadilât ic
rasına dair kanun lâyihası münasebet ile 
sözleri 53 

— Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanım münasebetile sözleri 104 

Mazhar Müfit B. (Denizli) - Bina vergisi ka
nununun 3 üncü maddesinin 7 rıci fıkra
sının değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 70,71 

— İnkilâp kürsüsünde verilen dersler
den halkın istifadesini temin için ne dü
şünüldüğü hakkındaki sual münasebetile 
sözleri 12 

— Zehirli gazlerle bunları kullanmağa 
mahsus vasıtaların memlekette yapılması -
nm meni hakkındaki kanun, münasebetile 
sözleri 3 

Muhlis B. (Ziraat vekili) - Nebatları 
kontrol ve temizleme müesseseleri yapıl
ması hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 40,42,43 

Mustafa Rahmi B. (tzmir) — Nebatlarr 

Sayıfa 
kontrol ve temizleme müesseseleri yapılma
sı hakkındaki kanun münasebetile sözleri 44 

Mustafa Şeref B. (Burdur) -1932 senesi 
muvazenei umumiye kanununun 40 mcı 
maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata mü
nasebetile sözleri 138 

— Divanı muhasebat teşkilât ve vezai-
fine dair ihzar edilen lâyihanın takdim kı
lındığı hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri 164,165 

— Nebatları kontrol ve temizleme mü
esseseleri yapılması hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 41,44 

Mükerrem B. ( İsparta ) - 1932 senesi 
muvazenei umumiye kanununun 40 ncı 
maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata 
münasebetile sözleri 137,138 

—- Divanî muhasebat teşkilât ve veza-
ifine dair ihzar edilen lâyihanın takdim kı
lındığı hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri 161,162,164,165,169 

— İktisadî buhran vergisi kanununa 
müzevvel kanun münasebetile sözleri 97 

n 
Raif B. ( Trabzon ) - Çankırı mebusu 

Mustafa Abdülhalik Beyin 13-V-1933 
tarihli haftalık mukarrerat cetvelinin He
yeti umumiyede müzakeresine dair sözleri 49 

Refik B. (Konya) - Dahiliye memurla
rı kanununun 2 inci maddesine müzeyyel 
kanun teklifi münasebetile sözleri 141 

Refik Şevket B. (Manisa) - 1932 senesi 
muvazenei umumiye kanununun 40 ncı 
maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata 
münasebetile sözleri 135,136,137,138 

— Çankırı mebusu Abdülhalik Beyin 
13 - V -1933 tarihli haftalık mukarrerat 
cetvelinin Heyeti Umumiyede müzakere
sine dair sözleri 50 

— Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 
kanunun birinci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun mûnaseibetile sözleri 107 

— Dahiliye memurları kanununun ikin
ci maddesine müzeyyel kanun teklifi mü
nasebetile sözleri 141,142 

— Devletler aksında ç.rkabilecek ihtilâfla

rın muslihane bir surette hallini istihdaf 
eden (tahkimi umumî senedi) ne iltiha
kımız hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 124 

—• Divanı muhasebat teşkilât ve veza-
ifine dair ihzar edilen lâyihanın takdim kı
lındığı hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri 142,158,160,161,162,164,165,166,167 

— İkamet mukavelesi aktedilmeyen 
devletlerle yapılacak muvakkat mukavele
name hakkındaki kanuna müzeyyel kanun 
münasebetile sözleri 123,124 

— 2302 numaralı kanunun 3 üncü mad
desinde yazılı 3 numaralı cetvelin Dahili
ye vekâleti kısmının değiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 54 

— İktisadî buhran vergisi kanununa 
müzeyyel kanun münasebetile sözleri 97 

— Nebatları kontrol ve temizleme mü
esseseleri yapılması hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 23,39,40,43 

Reşit B. (G-azi Antep) •- Bina vergisi 
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Sayıfa 

kanunun an 3 üncü maddesinin 7 nci fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 71 

— 1933 malî senesi muvazenei umumiye 
kanur.u.ıa merbut bütçelerde bazı tadilât 
icrasına d u r kanun lâyihası münasebetile 
sözleri . 5o 

— Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 
kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 85 

— Devletler arasında çıkabilecek ihtilâf
ların muslihane bir surette hallini istihdaf 
eden (tahkimi umumî senedi) ne iltihakı
mız hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 124 

Sayıfa 
— Divanı muhasebat teşkilât ve vaza-

ifine dair ihzar edilen lâyihanın takdim 
kılındığı hakkındaki mazbata münasebe
tile sözleri 159 

— Nebatları kontrol ve temizleme mü
esseseleri yapılması akkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 40 

— Vilâyetler idaresi kanununun 85 ine
ci maddesine göre üç vilâyetteki idare he
yeti teşkili hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 23 

Rüştü B. (Bursa) - Dahilî istihlâk ver
gisi hakkındaki kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 122 

S 

Sadri Maksudi B. (Şebin Karahisar ) -
Nebatları kontrol ve temizleme müesseseleri 
yapılması hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri - 43 

S i m B. (Kocaeli) — Dahilî istihlâk ve-
gisi hakkındaki kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 98,106 

— Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 
kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 85 
— Türkiye Cümhuriyetile Fransız Hü

küm eti arasında Türkiye - Suriye hududu 
üzerindeki Demiryollarının işlotilmesi tarzı 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 4 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) - Divanı 
muhasebat teşkilât ve vezaifine dair ihzar 
edilen lâyihanın takdim kılındığı hakkında
ki mazbata münasebetile sözleri 159,160, 

163,165,168 

Şükrü B. (Çanakkale) — 1932 senesi 
muvazenei umumiye kanununun 40 inci 
maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata mü
nasebetile sözleri 

— Dahiliyıe memurları kanununun ikin
ci maddesine müzeyyel kanun teklifi mü-

§ 

138 

nasobetile sözleri 140,141,142 
Şükrü Kaya B. (Dahiliye vekili) - Vi

lâyetler idaresi kanununun 58 inci maddesi
ne göre üç vilâyetteki idare heyeti teşkili 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 23 

Yunus Nadi B. (Muğla) - Çankırı me
busu Mustafa Abdülhalik Beyin 13-V-1933 
tarihli haftalık mukarrerat cetvelinin 

Heyeti Umumiyede müzakeresine dair söz
leri 49 
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Z 

Sayifa 
Zekâi B. (Millî Müdafaa vekili) - Ze

hirli gazlerle (bunları kullanmağa mahsus 
vasıtaların ve memlekette yapılmasının 
meni hakkındaki kanun münase/betile söz
leri 

Ziya Geriler B. (Çlattaldöıle) - Divanı 
muhasebat teşkilât ve vezaifine dair ihzar 

Sayifa 
edilen lâyihanın takdim kılındığı hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 156:162,163 

Zülfü B. (Dîyarbekir) - Fevzipaşa - Di-
yatfbekir hattı inşaatının bitirilmesi için 
dört milyon liralık tahsisat verilmesine 
dair sözleri 50 

* 


