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Fihrist 

AZAYÎ KÎRAM MUAMELÂTI 
Sayıfa 

İntihap mazbataları 
1 — Aydın mebusluğuna seçilen 

Abidin Beyin mazbatası 66 
2 — İstanbul mebusluğuna seçilen 

Ali Sadettin Beyin mazbatası 2 
Tahlifler 

1 — Aydın mebusu Abidin Beyin 
tahlifi 67 

No. Sayıfa 
2489 — Kefalet kanunu 3:10 
2490 — Arttırma, eksiltme ve ihale kanu

nu 10:24 
2491 — Köy kanununun 16, 19, 21 inci 

maddelerini değiştiren 24:25 
2492 — Taşocaklan nizamnamesinin 19 un

cu maddesini tadil eden 25 
2493 — 1580 numaralı belediye kanununun 

7 nci (birlik tesisi) faslına bir madde 
ilâvesine dair 38 

2494 — Hudutta zuhur eden ihtilâfların 
tetkik ve halli usulü hakkında Türki
ye Cümhuriyetile Sovyet sosyalist 
cumhuriyetleri ittihadı arasında An-
karada 6 ağustos 1928 tarihinde ak-
tolunan mukavelenamenin yeniden al
tı ay temdidi hakkındaki protokolün 
tasdikma dair 37:38,39,47,48:50 

2495 — Yunan parlâmento azasının Devlet 
demiryolları üzerinde meccanen seya
hatleri hakkında 38,39,47,51:53 

2496 — Türkiye Cümhuriyetile Çin cum
huriyeti arasmda 4 nisan 1934 tari
hinde Ankarada imza edilen dostluk 
muahedesinin tasdikma dair 37,39, 

47,54:56 
2497 — Belediyece yapılacak istimlâk hak-

Sayıfa 
2 — İstanbul mebusu Ali Sadettin 

Beyin tahlifi 2 
Vefatlar 

1 — Kastamonu mebusu Muhtar 
Beyin vefatı 415 

intihaplar 
— Divanı muhasebat için aza inti

habı 136 ,175 ,177 ,191 

No. Sayıfe 
kında 25:31,34:35,39,47,56:59 

2498 — Türkiye ile italya arasında akit ve 
imza edilen ticarî itilâfın kabul ve 
tasdikma mütedair 38:39,40,47, 

59:61 
2499 — Türkiye ile Bulgaristan arasında 

akit ve imza edilen ticarî itilâfın ka
bul ve tasdikma dair 38,47,62:64 

2500 — Bayazıt vilâyetine bağlı İğdır ve 
Tuzluca kazalarınınKars vilâyetine ve 
Muş vilâyetine bağlı Malazgirt kaza
sının da Bayazıt vilâyetine bağlan
maları hakkmdâ 77 

2501 — Posta kanununun 21 inci madde
sinin salisen fıkrasının tekrar tadi
line dair olan 1404 numara ve 
2 - I I I -1929 tarihli kanunun birinci 
maddesine bazı fıkralar ilâvesine dair 77: 

78,82,85:87,90,94,106,107:109 
2502 — Kars vilâyetile, Bayazıt, Erzurum 

ve Çoruh vilâyetlerinin bazı parçala
rında muhacir ve sığıntıların yer
leştirilmesi ve yerli çiftçilerin toprak
landırılması hakkında 35:37,77,82: 

85,90,94,106,109:112 
2503 — Adliye harç tarifesi 34,90,91: 

101,106,112:114 

KANUNLAR 
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No. Sayıfa 
2504 — Hükümetçe idare edilen inhisar

ların 1660 numaralı kanunun meri
yetinden evvelki seneler muamelâtına 
ait katî hesapları ve blânçoları hak
kında kanun 39:40,125 

2505 — Gedikli küçük zabit ımembalarma 
dair kanun 40:42,125:127 

2506 — Ekiciden tütün alma kanunu 66,128:130 
2507 — 1757 numaralı kanunun birinci 

maddesinin tadili hakkında kanun 66,128, 
130:131:133 

2508 — Ziraat mektep ve müesseselerinin 
sureti idaresi hakkındaki kanuna mü
zeyyel kanun 90,161 

2509 — 1683 numaralı kanunun 21 inci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun 66,163 

2510 — tskân kanunu 39,67:77,136,140:,160, 
162,163,164:166 

2511 — Çubuk barajı inşaatının ikmali ve 
Ankara şehri suyunun bu barajdan 
temini hakkında kanun 116,160:161,162, 

163,166:169 
2512 — Büyük Millet Meclisi memurla

rının teşkilât ve vazifeleri hakkın
da kanun 116,161:163,169:171 

2513 — 1929 hesabı katî kanunu 176:177 
2514 — Divanı muhasebat kanunu 39,78:82, 

177,187 
2515 — Millî Müdafaa vekâletinde ( Zat 

işlerinin son tetkik mercii encümeni ) 
teşkili hakkında kanun 136,205:207 

2516 —- Avukatlık kanununa müzeyyel 
kanun 116,207:209 

2517 — 1702 ve 1889 numaralı kanunla
rın tadiline dair kanun 174,214:216 

2518 — 1050 numaralı mühasebei umu
miye kanununa müzeyyel kanun 136,216 

2519 — İstanbul adliye binası inşası için 
(500 000) liraya kadar istikraz ya
pılmasına dair kanun 136,211,214,220, 

225:227 
2520 — 2134 ve 2214 numaralı kanunlar 

mucibince inşası mukarrer Afyon -
Antalya ve Pilyos - Ereğli hatları 
için 1934 malî senesi zarfında vaki 
olacak masarif karşılığı hakkında 
1934 malî senesi muvazenei umumiye 
kanununun 18 inci maddesine bir 

No. Sayıfa 
fıkra ilâvesine dair kanun 66,174,214, 

220,228:230 
2521 — Liman işlerinin Hükümetçe idare

sine dair kanun 136,212:214,220,230:233 
2522 —• Ziraat vekâleti kadro cetvelinde 

bazı değişiklikler yapılmasına dair ka
nun 2,136,211,212,220,233 :235 

2523 — Divanı münasebet kadrosu hakkın
da kanun 116,161:163,169:171 

2524 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü ka
nununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun 137,217:220,238:241 

2525 — Soy adı kanunu 191:202,222:225,245: 
259 

2526 — Nebat ve hayvanlar ile mahsulâ
tının muayene ve temizleme işleri için 
kurulacak fennî müesseselere dair ka
nun 116,209:211,245,259,270:272 

2527 — Basma yazı ve resimleri derleme 
kanunu 39,42:47,127:128,187:190,260 

2528 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1934 
malî senesi bütçe kanununa müzeyyel 
kanun 136,260,261,269,272:275 

2529 — Yeniden beş kaza teşkiline ve iki 
vali muavinliği ihdasına ve Maliye, 
Dahiliye vekâletlerile Tapu ve kadas
tro umum müdürlüğü kadro cetvelle
rinde tadilât yapılmasına dair kanun 136, 

174,260,261 :264,279,284 
2530 — Müze ve rasathane teşkilâtı kanu

nu 204,260,284:287 
2531 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve 

vazifeleri hakkındaki kanunların tadi
li hakkında kanun 136,288:289 

2532 — 2049 numaralı polis teşkilâtı kanu
nuna merbut cetvelin tadiline dair ka
nun 136,288:289 

2533 — Gümrük kanununun 13 üncü mad
desinin kaldırıldığına dair kanun 174,290 

2534 — Türkiye cümhuriyetile İsviçre Hü
kümeti arasında 1 haziran 1933 tari
hinde Ankarada imza edilmiş olan me
denî ve ticarî mevadda adlî münasebet
leri tanzim eden mukavelenamenin tas-
dikma dair kanun 287:288,290,292,293 :295 

2535 — Türkiye cümhuriyetile İsviçre ara
sında 1 haziran 1933 tarihinde Anka
rada imza edilmiş olan mücrimlerin 
iadesine ve cezaî mevadda karşılıklı 
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No, Sayıfa 

muzahereti adliyeye müteallik muahedc-
namenin tasdikına dair kanun 287,290, 

292,295:298 
2536 — Türkiye eümhuriyetile isviçre ara

sında 9 kânunuevvel 1928 tarihinde 
aktedilmiş olan uzlaşma, adlî tesviye 
ve hakem muahedenamesini muaddil 
protokolün tasdikına dair kanun 288,290, 

292,298:300 
2537 — Afyon Karahisarındaki zafer hey

kelinin gümrük ve sair resimlerinden 
istisnası hakkında kanun 278,291,292,301: 

303 
2538 —Orta orman mektebi teşkili ve mu

allimleri hakkında kanun 244,291 :292,303 : 
306 

2539 — Ankarada Hakimiyeti Milliye mey
danında rekzedilmiş olan zafer abide
sinin ecnebi memleketlerden getirilmiş 
kısımlarının gümrük resminden mua
fiyetine dair kanun 174,290,292,306:208 

2540 — 13-1-1926 tarih ve 713 numaralı 
kanuna müzeyyel ve kırtasiye stoku 
için bir buçuk milyon liralık mütedavil 
sermaye ittihazına dair kanım 204,291, 

292,309:311 
2541 — Millî musikî ve temsil akademisi

nin teşkilât kanunu 204,260,280:284,316: 
317 

2542 — Seyrisefain idaresinin 1930 malî se
nesi hesabı katî kanunu 278,317 

2543 — Tekaüt kanununa bir madde ilâvesi 
hakkında kanun 204,278,317:318 

2544 —• Muvakkat kaza salâhiyetile başka 
yerlere gönderilecek hâkimlere veri
lecek tahsisat kanunu 90,278,318 

2545 — Beynilmilel yardım birliği muka
velesinin tasdiki hakkında 22-V-1930 
tarih ve 1620 numaralı kanuna mü
zeyyel kanun 2,290,321,327,328:330 

2546 — Bazı maddelerden alınacak istih
lâk vergisine ait 2458 sayılı kanu
nun ıbirinci maddesinin B fıkrası
nın tadiline ve bu kanuna bazı hü
kümlerin ilâvesine dair kanun 314,324: 

327,330:333 
2547 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 

kadro cetvellerinin tadiline dair ka
nun 320,343 

/ 

No. Sayıfa 
2548 — Ceza evlerile mahkeme binaları 

inşası karşılığı olarak alınacak harç
lar ve mahkûmlara ödettirilecek yiye
cek bedelleri hakkında kanun 320,342: 

343,344:346 
2549 — Müdafaa ve tayyare resmi pulları

nın damga pulu bayileri vasıtasile 
sattırılaeağma ve % 5 beyiye aidatı 
verileceğine dair kanun 214,320,341, 

343,347:349 
2550 —- Kaçakçılığın men ve takibi hak

kındaki 1918 sayılı kanunun 57 ve 60 
ncı maddelerini değiştiren ve bu ka
nuna bir madde ekleyen kanun 320,340: 

341,343,349:352 
2551 — Belediye vergi ve resimleri kanu

nuna ıbir madde ilâvesine dair kanun 136, 
320,341:342,343,352:354 

2552 — 26 mart 1931 tarih ve 1798 nu
maralı kanunun birinci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanun 136,320, 

321,327,338:339,344,355:357 
2553 — Evkaf umum müdürlüğünün 1930 

malî senesi hesabı katî kanunu 336,361 
2554 — Evkaf umum müdürlüğünün 1927 

senesi bütçesinin beşinci maddesi 
hükmünün değiştirilmemı\e dair ka
nun 204,360,391,392 :394 

2555 — Yapı ve yollar kanununa bir mad
de ilâvesine dair kanun 314,360,391,394 

2556 — Hâkimler kanunu 336,361:385,389:39i, 
394 

2557 — Maarif vekâletine bağlı mektep ve 
müesseselerde kullanılacak yabancı 
Devlet tebaasından muallim mütehas
sıs ve ustalar hakkında kanun 388,392,396 

2558 — Ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 45 inci maddesini değiştiren ka
nun 288,391,396:406 

2559 — Polis vazife ve salâhiyet kanu
nu 66,117,388,392,406:411 

2560 — 5 ağustos 1325 tarihli tahsili em
val kanununa müzeyyel kanun 278,321,324, 

389,392,4.12,418:419 
2561 — 2502 numaralı kanunun 3 üncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun 314,388,419:420 

2562 — Vilâyetler hususî idarelerinin borç
ları ve 1934 malî senesi bütçeleri 
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hakkında kanun 388,392,395:396,420:422 
2563 — İsparta vilâyeti hususî idaresi ta

rafından yapılacak istikraz hakkında 
kanun 278,360,385,391,394:395,420,423:425 

2564 — Hudutta zuhur eden ihtilâfların 
tetkik ve halline mütedair Türkiye 
Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri İttihadı arasında Anka-
rada 6 ağustos 1928 tarihinde aktolu-
nan mukavelenamenin yeniden altı 
ay temdidi hakkındaki protokolün 
tasdikma dair kanun 389,392,411,420,425: 

428 
2565 — Suriyede Türklere ve Türkiyede 

Suriyelilere ait etmlâk hakkındaki iti
lâf namede yazılı müddetlerin altı ay 
daha uzatrimasına dair kanun 388,412, 

420,428:430 
2566 — Vergi bakayasının tasfiyesine dair 

kanun 278,321:324,389,392,412:415,416: 
417,420,431:433 

2567 — Arazi vergisi kanununun muvakkat 
üçüncü maddesi yerine kaim olan ka
nun 278,321 =324,389,392,412,417:418,433: 

436 
2568 — 1337 senesi hesabı katî kanunu 388,439: 

440 
2569 — 1338 senesi hesabı katî kanunu 388,440: 

441 
2570 — 1339 senesi hesabı katî kanunu 388,441 
2671 — Belediye kanununun 19 uncu mad

desinin 5 inci fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun 438,444 .-445 

2572 — Denizyolları ve Akay işletmeleri ile 
fabrika ve havuzlar teşkilâtı hakkın 
daki 2248 numaralı kanuna müzeyyel 
kanun 360,439,444,445:446 

2573 — Devlet davalarını takibe memur 
avukatlar hakkmda kanun 136,385,439, 

444,446 :447 

No. 
2574 

2575 

2576 

2577 

2578 

2579 

2580 

2581 

2582 

2583 

Sayıfa 
— Kazanç vergisi kanununun 41 inci 
maddesinin son fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun 360,439,444,448 
— Umuru belediyeye müteallik ahkâ
mı cezaiye hakkındaki kanunu muad-
dil 19-V-1930 tarih ve 1608 sayılı 
kanunun bazı maddelerini değiştiren 
ve yeniden madde ekleyen kanun 136,439, 

444,449:450 
— Gizli nüfusların yazımı hakkında 
kanun 388,439,444,450:451 
— Dahiliye vekâleti merkez teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki kanunun bazı 
maddelerinin tadiline dair kanun 388,438, 

444,451:452 
— Vakıf akarların tamir ve ihyası için 
satış bedellerinden 150 000 liranın sar
fına dair kanun 278,439,444,452 
— Posta kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun 336,438,444,453 
— Sümerbank sermayesine 42 milyon 
lira ilâvesine dair kanun 439,444,448 : 

449,453,459:461 
— 1934 malî senesi muvazenei umumi
ye kanununun 18 nci maddesile Millî 
Müdafaa vekâletine verilen tahsisatla 
1935 senesinde verilecek tahsisatın 
2425 numaralı kanunda gösterilen ta
ahhüt salâhiyetile birleştirilerek isti
maline dair kanun 388,438,444,445,453, 

462:464 
— Merinos koyunları yetiştirilmesi ve 
ıslah edilmiş pamuk tohumu üretilmesi 
hakkmda kanun 439,444,448:449,453, 

464,467 
— 2458 sayılı kanunun 1 inci madde
sinin tadiline dair olan 28-VI-1934 
tarih ve 2546 sayılı kanuna müzeyyel 
kanun 360,430,444,452,453,467:469 

812 

813 

— Kilisin Büyük Kütah mahallesin
den Köşker Sabitoğlu Yusufun ölüm 
cezasma çarpılması hakkında 36,67 
— Ordunun Batami köyünden Hali-
loğlu Aslanın ölüm cezasına çarpılma 
sı hakkında 34,67 

KARARLAR 
814 -

815 

— Mart: mayıs 1933 aylarına ait Di
vanı muhasebat raporları hakkmda 
ittihaz olunan mukarrerata dair 2,101: 

106,118:124 
— Haziran: ağustos 1933 aylarına ait 
Divanı muhasebat raporları hakkın-
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da ittihaz olunan mukarrerata dair 2,124: 
125 

816 — Lüleburgazm Büyük Karıştıran 
köyünden Veli kızı Satberkin ölüm 
cezasma çarpılması hakkında 90,125 

817 — Memurin kanununun 85 ve 73 ün
cü maddelerile tekaüt kanununun 66 
ve 68 inci maddeleri hakkında 116,140,175: 

176 
818 — Akşehirin Tuzlukçu nahiyesinin 

aşağı mahallesinden Osmanoğlu Mus-
tafanm ölüm cezasına çarpılması 
hakkmda 136,176 

819 — Licenin Potyan köyünden Alioğlu 
Memet Alinin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 136,176 

820 — Salihoğlu Dursunun ölüm cezasma 
çarpılması hakkında 137,176 

821 — Divanı muhasebat azalığma Ziya 
Akif Beyin seçildiği hakkında 136,175,177, 

191 
822 — İran Şahinşahı Âlâ Hazreti Hüma

yunun Türkiyeyi teşrifleri münasebe-
tile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
îran Şûrayi millisine ve Iran mille
tine kalbî muhabbetlerinin ulaştırıl
ması hakkmda 220 .-222,314 

823 — Memurin kanununun 84 üncü 
maddesinin (D) fıkrasma dair 204,206 

824 — Aydmın Çine kazasının Bölüntü 
köyünden Evliyaoğulları diğer namı 
Müdüroğullarr şöhretli Memetoğlu 
Mustafanın ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 320,339 

825 — Boy abadın Düzkaraağaç köyün-

No. Sayıfa 
den Yusufoğlu tbrahimin ölüm ceza
sma çarpılması hakkmda 320,339 

826 — Konyanın Mamuriye mahallesin
den Mahmut ve Aksarayın Gelveri 
köyünden Yusufoğlu Hasan Çavuşun 
ölüm cezasına çarpılmaları hakkmda 320, 

339 
827 — Kâhtanın Komik köyünden Süley-

manoğlu Memedin ölüm cezasına çar
pılması hakkında 320,339 

828 — Ordumuza Büyük Millet Meclisi
nin takdir ve teşekkürünün tebliğine 
dair 415:416 

829 — Mübadil Melek ve Fazilet Hanım
lara tahsis ve temlik edilmiş olan 
evin istimlâki için kendilerine 2 500 
lira üzerinden bono vevilmesi hak
kmda 388,441 

830 — Edirne Posta ve telgraf sabık baş
müdürü Sabri Beyin affine mahal 
olmadığına dair 439,447 

831 — Erdek kazasının Yapıcı köyün
den Memetoğlu Kara Hasanın ölüm 
cezasına çarpılması hakkmda 439,447 

832 —• Konyanın Çuımra kazasının Gü
vercinlik Karamankırı köyünden Ça
kır Yusufoğlu Derviş ve Durmuş Ali 
oğlu Memet ve Mollanın Ahmetoğlu 
Recebin ölüm cezasına çarpılmaları 
hakkında 360,439,447 

833 — îcra Vekilleri Heyetine müttefi-
kan itimat beyan olunduğuna dair 454: 

458,470:472 
834 — Büyük Millet Meclisinin tatili faa

liyet etmesi hakkında 458 

LÂYİHALAR 
1 — Afyon Karahisar - Antalya ve 

Filyos - Ereğli hatlarının inşasına dair 
olan kanunlara mûzeyyel kanun lâyihası 66, 

174,214,220,228:230 
2 — Ankaradan gayri şehir ve ka

sabalardaki telefonlara dair olan kanu
nun 5 inci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında 360 

3 — Ankara şehri otomatik telefon 
kanununun 7 inci maddesine iki fıkra 
eklenmesi hakkında 360 

4 — Askerî hastanelerde hastaların 
iaşe ve idareleri hakkında 00 

5 — Askeri ve mülkî tekaüt kanu
nuna bir madde ilâvesi hakkında 204,278, 

317:318 
6 — Belediye vergisi ve resimleri 

kanununun 28 inci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında 136,320,341:342,343, 

352:354 
7 — 1934 senesi muvazenei umu

miye kanununun 18 inci maddesile Millî 
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Müdafaa vekâletine verilen tahsisatla 
1935 senesinde verilecek tahsisatın 2425 
numaralı kanunla gösterilen teahhüt salâ-
hiyetile birleştirilmesi hakkında 388,438, 

444,445,453,462:464 
8 — Demiryollar ile beynelmilel 

eşya ve yolcu nakliyatına dair olan mu
kavelelerin yeni metinlerinin tasdiki 
hakkında 204 

9 — Denizyolları ve A. K. A. Y. 
işletmelerile fabrika ve havuzlar teşkilâtı 
hakkındaki kanunun muvakkat madde
sine müzeyyel kanun lâyihası 360,439, 

444,445:446 
10 — Devlet davalarını takibe me

mur avukatlar hakkında 136,385,439,444, 
446:447 

11 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Ziraat vekâ
leti kısmında değişiklik vapılmasına dair 2, 

136,211,212,220,233:235 
12 — Diyanet işleri reisliği teşkilât 

ve vazifeleri hakkında 2 
13 — Evkaf umum müdürlüğü 1927 

senesi bütçe kanununun 5 nci maddesi 
hükmünün değiştirilmesi hakkında 204, 

360,391,392:394 
14 — Giresun vilâyetine bağlı bu-

lancak nahiyesinin kaza haline konulması 
hakkında kanun lâyihası 136 174,260,261: 

264,279,284 
15 — Gizli nüfûsların yazımı hak

kında kanun lâyihası 388,439,444,450:451 
16 — iskân teşkilat kanun lâyihası 388, 

438,444,451:452 
1 7 — İsparta vilâyeti hususî idaresi 

tarafından yapılacak istikraz hakkında 278, 
360,385,391,394:395,420,423:425 

18 — Kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâ
yihası 360 

19 — Kanunla verilen salâhiyetlere 
binaen yapılan kefaletlerin sureti ifası 
hakkında 278 

20 — Kazanç vergisi kanununun 41 
ve 46 ncı maddelerine bazı hükümler 
ilâvesine dair 360,439,444,448 

21 — Konya ovası sulama idaresinin 

Sayıfa 
1931 seresi son hesabı hakkında go 

22 — Maarif vekâletine bağlı mek
tep ve müesseselerde kullanılacak yaban
cı Devlet tebaasında muallim, mütehas
sıs ve ustalar hakkında 388,392,396 

23 — Muvakkat kaza salâhiyetile 
diğer yerlere gönderilecek hakimlere 
verilecek tahsisata dair 90,278,318 

24 — Müdafaa ve tayyare resmi 
pullarının damga pulu bayileri vasıtasile 
sattırılması ve % 5 beyiye aidatı veril
mesi hakkında 244,320,341,343,347:349 

25 — 12 mayıs 1926 tarih ve 840 
numaralı kanunun ikinci maddesine bir 
fıkra tezyiline dair olan kanunun ı inci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 136, 

320,321,327,338:339,344,355:357 
26 — Suriyede Türklere ve Türkiye-

de Suriyelilere ait emlâk hakkındaki 
itilâfnamede yazılı müddetlerin 6 ay 
daha uzatılmasına dair 388,412,420,428:430 

27 — Sümerbankın sermayesinin 
fazlalaştırılmasına dair 388,439,444,448:449, 

453,459:461,464:467 
28 — Tahlisiye umum müdürlüğü 

1932 senesi son hesabı hakkında 66 
29 — Tapu ve kadastro umum mü

dürlüğü merkez fen heyetile kadastro 
ve tahdit heyetleri müstahdemleri hak
kında Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan kanunun 
hükümlerinin tatbiki hakkında 116 

30 — Umuru belediyeye müteallik 
ahkâmı czaiye hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini muaddil kanunda değişiklik 
yapılmasına dair 136,439,444,449:450 

31 — Uyuşturucu maddeler inhisarı 
hakkındaki kanunun 5 inci maddesinin 
2inci fıkrasının 6 inci maddeye kadar 
olan kısmının tayyı hakkında 388 

32 — Vakıf akarların tamir ve ihyası 
için icarei vahideli yerler satış bedelin
den 150 000 liranın sarfına dair 278,439, 

444,452 
33 — Zabitan ve askerî memurların 

maaşatı hakkındaki kanunun 6 inci mad
desinin değiştirilmesine dair 360 

34 — Ziraat vekâleti müesselerinde-
yetiştirilen her nevi fidan , tohum ve 
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üretme vasıtalarının satılabilmesi ve bu 
gibi müesseselerden lüzum görülen mü-
tedavil sermaye ile idare edilebilmesi 
hakkında 278 

1 — Adliye teşkilât ve kadrolarında 
ve bunlarla alâkalı kanunlarda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkında 388,391,396: 

406 
2 — Ankarada rekzedilmiş olan za

fer âbidesinin bazı kısımlarının gümrük 
ve sair resimlerden muafiyeti hakkında 174, 

290,292,306:308 
3 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 

1934 senesi bütçe kanunu lâyihasının 
5 inci maddesinin değiştirilmesi hak
kında 136,260,261,269,272:275 

4 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu-
nuunn 21 inci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında 66,163 

5 — Belediye kanununun 7 nci fas
lına bir madde ilâvesi hakkında 38 

6 — Belediye kanununun 19 nucu 
maddesinin 5 inci fıkrasının değiştiril
mesine dair 438,444:445 

7 — Beynelmilel yardım birliği mu
kavelesine bazı ilâveler yapılması hak
kında 2,290,321,327,328:330 

8 — 1337, 1338 ve 1339 seneleri 
Hazine hesabı katisi hakkında 1/73, 74, 
75 numaralı kanun lâyihaları( 3 tane ) 388, 

439:441 
9 — 1929 senesi Hazine hesabı ka

tisi hakkında 1 76:1 77 
10 — Bolu vilâyeti dahilinde 4 na

hiyenin kaldırılmasına ve Akçaşehir adile 
bir kaza kurulmasına dair 174,260,261: 

264,279,284 
1 1 — Çubuk barajı inşaatının ikmali 

ve Ankara şehri suyunun bu barajdan 
temini hakkında 1 16,160:1 6 1,162,1 63,1 66: 

169 
1 2 — Dahiliye vekâleti merkez teş

kilât ve vazifeleri hakkındaki kanuna 
müzeyyel 136,288:289 

13 — Dahiliye vekâleti merkez teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki kanunun 
5 inci maddesini muaddil kanunun ı 

Sayıfa 
inci maddesinin değiştirilmesine dair 136, 

288:289 
14 _ Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Dahilive ve
kâletine ait olan kısmında değişiklik ya
pılmasını dair 174,260,261:264,279,284 

! 5 _ Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağ
lı 2 numaralı cetvelin Ziraat vekâleti 
kısmında değişiklik yapılmasına dair 136, 

211,212,220,233:235 
16 — Ekiciden tütün alma hakkında 66, 

128:130 
17 — Emniyet işleri nmum müdür

lüğünde bir şube müdürlüğü teşkiline 
dair 136,288:289 

18 — Erzurum vilâyeti dahiline Çat 
atlı bir kaza teşkiline dair 174,260,261:264. 

279,284 
19 — Evkaf umum müdürlüğünün 

1930 senesi hesabı katisi hakkında 336'361 
20 — Gediğli küçük zabit memba-

larma dair 40:42,125:127 
21 — Gümrük kanununun 13 üncü 

maddesinin kaldırılması hakkında 174,290 
22 — Hâkimler kanunu lâyihası 336, 

361:385,389:391,394 
23 _ İcra harç tarifesi hakkında 34,90, 

91:101,106,112:114 
24 — İlâm ve tahsil harçları üze

rinden alınacak resim ve mahkûmlardan 
geri alınacak ekmek bedellerinin mah
keme binalarile hapishanelerin inşasına 
karşılık tutulmasına dair 320,342:343,344: 

346 
/ 25 — İlk ve orta tedrisat muallim-
'ferinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 
kanunun 7 inci maddesinin değiştirilme
sine dair 174,214:216 
• 26 — İik ve orta tedrisat muallim

lerinin terfi ve tecziyeleri hakkın 1aki 
kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 
olan kanunun 1 inci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında 174,214:216 

27 — İskân kanunu lâyihası 39,67:77, 
36,140:160,162,163,164:166 

28 — İstanbul darülfünununun ilga
sına ve Maarif vekâletince yeni bir Üni-



Sayıfa 
versite kurulmasına dair olan kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 136, 

177 
29 — İstanbulda ve vilâyetlerde be

lediye daireleri namına istimlâk olunacak 
mahallerin istimlâk sure.i hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair ^ 25:31,34:35,39,47,56:59 

30 — İstanbulda yapılacak Adliye 
binası için adliye icra daireleri emrinde 
bulunan paralardan 500 000 lira ödünç 
alınmasına dair 136,211,214,220,225: 

227 
31 — İş kanunu lâyihası 137 
32 — İzmir liman ve körfez işlerinin 

Hükümetçe idaresi hakkında 136,212:214 
220,230:233 

33 — İğdır ve Tuzluca kazalarının 
Kars vilâyetine ve Malazgirt kazasının 
Bayazıt vilâyetine bağlanmaları hakkında 77 

34 — Kaçakcılğın men ve takibi hak
kındaki kanunun 57 ve 60 ncı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair 320,340:341, 

343,349:352 
35 — Kdastrosu henüz yapılmayan 

• mahallerde yeni tapu kütükleri tesisi 
hakkında 244 

36 — Kefalet kanununu bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında 3:10 

37 — Mahkemeler ve bunlara bağlı 
dairelerde alınacak harçlara dair 34,90,91: 

101,106,112:1 14 
38 — Matbuaları toplama hakkında 39, 

42:47,127:128,187:190,260 
39 — Millî Musiki ve temsil akade

misi hakkında 204,260,280:284,316:317 
40 — Muhasebei umumiye kanununa 

rnüzeyyel kanun lâyihası 136,216 
41 — Muş vilâyeti dahilinde Bingül 

atlı bir kaza ve bu kazaya bağlı olmak 
üzere Uğnut altı bir nahiye teşkili hak
kında 174,260,261:264,279,284 

42 — Muvazenei umumiye dahilin
deki dairelerin kırtasiye ihtiyaçlarının 
sureti tedarikine dair olan kanuna rnü
zeyyel kanun lâyihası 204,291,292,309:311 

43 — Müzayede ve münakaşa kanunu 
lâyihası 10:24 

Sayıfa 
44 — Müze ve rasathane teşkilâtı 

hakkında 204,260,284:287 
45 — Nebatları kontrol ve temizleme 

müesseseleri yapılması hakkında 116,209: 
211,245,259,270:272 

46 — Orta orman mektebi teşkilâtı 
hakkında 244,291:292,303:306 

47 — Polisin vazife ve salâhiyetleri 
hakkında 66,117,388,392,406:411 

48 — polis teşkilâtı kanununa bağlı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair 136,288: 

289 
49 — Posta kanununun 21 inci 

maddesinin son fıkrasının tadiline dair 
kanuuun ı inci maddesine bazı fıkralar 
eklenmesi hakkında 77:78,82,85:87,90,94, 

106,107:109 
50 — Posta, telgraf ve telefon ida

resi teşkilâtı hakkındaki kanuna bağlı 1 ve 
2 numaralı cetvellerde bazı değişiklikler 
yapılmasına dair 320,343 

51 — Pulluk kanununun 3 üncü 
maddesindeki ödeme müddetinin uza
tılmasına ve pulluk imalâthanelerine prim 
verilmesi ve ikrazatta bulunulması hak
kındaki hükümlerin kaldırılmasına dair 36 i 

52 — Samsun vilâyetine bağlı Kavak 
nahiyesinin kaza haline konulmasına dair 174, 

260,261:264,279,284 
53 — Ssyrisefain idaresinin 1930 

son hesabı hakkında 278,317 
54 — Soy adı hakkında 191:202,222: 

225,245:259 
55 — Türkiye Cümhuriyetile Bulga

ristan Kırallığı arasında aktedilen ticarî 
itilafnamenin tasdiki hakkında 38,47,6264 

56 — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin 
Cumhuriyeti arasında aktedilen dostluk 
muahedesinin tasdiki hakkında 37,39,47,54: 

56 
57 — Türkiye Cümhuriyetile İsviçre 

Hükümeti arasında aktedilen mücrimle
rin iadesine ve cezaî mevadda karşılıklı 
müzahereti adliyeye müteallik mukavele
name ile medenî ve ticarî mevadda adlî 
münasebetleri tanzim eden mukavelena
menin ve uzlaşma, adlî tesviye ve ha
kem muahedesini muaddil protokolün 
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tasdiki hakkında 287:288,290,292,293: 
295:298:300 

58 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya 
Hükümeti arasında aktedilen ticaret mu-
kavelenamesile ticarî mübadelâta ait te-
diyatın tanzimine müteallik itilâfname 
ve müzeyyelâtının tasdikına dair 38:39,40, 

47,59:61 
59 — Türkiye Cümhuriyetile Soyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkında aktedilmiş olan mukave
lenamenin 6 ay uzatılmasına dair proto
kolün tasdiki hakkında 37:38,39,47,48:50 

60 — Türkiye Cümhuriyetile Sosya-

ADLİYE ENDÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Adliye teşkilât ve kadrolarında 

ve bunlarla alâkalı kanunlarda bazı deği
şiklikler yapılması hakkında 1/1059 nu
maralı kanun lâyihasile Yozgat mebusu 
merhum Hamdi Beyin, ceza muhakeme 
leri usulü .kanununun 315 ve 326 ncı 
maddelerinin tadili hakkında 2/7 ve 
ceza muhakemeleri usulü kanununun 
45 inci maddeainin 3 üucü fıkrasının 
tefsiri hakkında 3/369 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair 388,391,396:406 

2 — Akşehrin Tuzlukcu nahiyesinin 
Aşağı mahallesinden Osmanoğlu Musta-
fanın ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/448 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 136,176 

3 — Aydının Çine kazasının Boluntu 
köyünden Evliyaoğulları diğer namı 
Müdüroğulları şöhretli Memetolu Mus-
tafanm ölüm cezasına çarbılması hakkın
da 3/426 numaralı Başvekâlet tezkere
sine dair 320,339 

4 — 1 - XII - 1928 tarih ve 457 
numaralı kararın tefsiri hakkında 3/1 39 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 136,205: 

207 
5 — 1/1053 numaralı hakimler ka

nunu lâyihasına dair 336,361:385,389:391, 
394 

6 — Boyabadın Düz karaağaç köyün-

Sayıfa 
list Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı ara
sında hudutta zuhur eden ihtilâfların 
tetkik ve halli usulü hakkında aktedil
miş olan mukavelenamenin 6 ay daha 
uzatılmasına dair protokolün tasdiki hak
kında 389,392,411,420,425:428 

61 — Vergi bakayasının tasfiyesi ve 
mükelleflere bazı kolaylıklar gösterilme
si hakkında 278,321:324,389,392,412:415, 

416:419,420,431:433,433:436 
62 — Yüksek ziraat enstitüsü kanu

nuna mûzeyyel lâyiha 137,217:220,238:241 
63 — Ziraat mektep ve müessesele

rinin sureti idaresi hakkındaki kanuna 
mûzeyyel kanun lâyihası 90,161 

den Yusufoğlu İbrahim in ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/478 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 320,339 

7 — Deniz yolları ve A. K. A. Y. 
işletmelerile fabrika ve havuzlar teşkilâtı 
hakkındaki kanunun muvakkat maddesine 
mûzeyyel l / l090 numaralı kanun lâyi
hasına dair 439,444,445:446 

8 — Devlet davalarını takibe me
mur avukatlar hakkında 1/1079 numa
ralı kanun lâyihaısna dair 439,444,446:447 

9 — Edirne posta ve telgraf sabık 
baş müdürü Sabri Beyin affine mahal 
olmadığına dair 439,447 

10 — Ekiciden tütün alma hakkında 
1/996 numaralı kanun lâyihasına dair 66, 

128:130 
11 — Erdek kazasının Yukarı yapıcı 

köyünden Memet oğlu kara Hasanın 
ölüm cezasına çarpılması hakkında3/461 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 439,447 

12 — Giresun mebusu Hakkı Tarık 
Beyin, Avukatlık kauununun bazı madde
lerini değiştiren kanunun 6 inci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair 2/74 ve 
Gümüşane mebusu Hasan Fnhmi ve 
Kayseıi mebusu sait Azmi Beylerin, Af 
kanununa müzayyel 2/110 numaralı 
kanun tekliflerine dair 116,207:209 

13 — İlâm ve tahsil harçları üzerin
den alınacak resim ve mahkûmlardan 
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geri alınacak ekmek bedellerinin mahke
me binalarile hapishanelerin inşasına 
karşılık tutlmasına dair l / i055 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 320,342:343, 

344:346 
14 — İstanbulda yapılacak Adliye 

binası için adliye icra daireleri emrinde 
bulunan paralardan 500 000 lira ödünç 
alınmasına dair 1/994 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 136,211,214,220, 

225:227 
15 — Kaçakçılığın men ve takibi 

hakkındaki kanunun 57 inci ve 60 inci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bir madde eklenmesine dair l / l020 
numaralı kanun lâyihası hakkında 320,340: 

341,343,349:352 , 
16 — Kilisin Büyük kütah mahalle-

sindan Köşker Sabit oğlu Yusufun ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 3/445 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 34,67 

17 — Konyanın Çumra kazasının 
Güvercinlik Karamankırı köyünden çakır 
Yusufoğlu Derviş, Celil oğlu Memet ve 
Mollanın Ahmetoğlu Recebin ölüm 
cezasına çarpılmaları hakkında 3/497 j 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 439,447 

18 — Konyanın Mamuriye mahalle
sinden Mahmut ve Aksarayın Gelveri 
köyünden Yusufoğlu Hasan Çavuşun 
ölüm cezasına çarpılmaları hakkında3/472 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 320,339 

19 — Licenin Otyan köyünden Ali 
oğlu Memet Alinin ölüm cezasına çar
pılması hakkında 3/468 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair 136,176 

20 — Lüleburgzın Büyükkarıştıran 
köyünden Veli kızı Sadberkin ölüm ce
zasına çarpılması hakkında 3/410 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 90,125 

21 — Malatyanın Komik köyünden 
Süleymanoğlu Memedin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/460 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 320,339 

22 — Muvakkat kaza salâhiyetile di
ğer yerlere gönderilecek hâkimlere ve
rilecek tahsisata dair l/ı 073 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 278,318 

23 — Ordunun Batamı köyünden Ha- I 

Sayıfa 
liloğlu Aslanın ölüm cezasına çarpılma
sı hakkında 3/469 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 34,67 

24 — Polisin vazife ve salâhiyetleri 
hakkında 1/278 numaralı kanun lâyiha
sına dair 388,392,406:411 

25 — Salihoğlu Dursunun ölüm ce
zasına çarpılması hakkında 3/400 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 137,176 

26 — Umuru belediyeye müteallik 
ahkâmı cezaiye hakkındaki kanunun ba
zı maddelerini muaddil kanunda deği
şiklik yapılmasına dair 1/1076 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 439,444,449:450 

1 — İstanbulda ve vilâyetlerde bele
diye daireleri namına istimlâk olunacak 
mahallerin istimlâk sureti hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 1/436 numaralı kanun lâyiha
sı hakkında 25:31,34:35,39,47,56:59 

2 — Kefalet kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında 1/549 
numara.li kanun lâyihasına dair 3:10 

3 — Manisa mebusu Refik Şevket 
Beyin, köy kanununun l 7 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine ve 21 inci maddenin 
değiştirilmesine dair 2/88 numaralı ka
nun teklifi hakkında 24,25 

4 — Matbuaları toplama hakkında 
1/903 numaralı kanun lâyihasına dair 39,42: 

47,127:128,187:190,260 
5 — Muğla mebusu Nuri Beyin, Nü

fus kanununa müzeyyel 2/97 numaralı 
kanun teklifile soy adı hakkında 1/558 
numaralı kanun lâyihasına dair 191,202, 

222:225,245:259 
6 — Türkiye Cümhuriyetile İsviçre 

Hükümeti arasında aktedilen mücrimlerin 
iadesine ve cezaî mevadda karşılıklı mu
zahereti adliyeye müteallik mukavelena
me ile medenî ve ticarî mevadda adlî 
münasebetleri tanzim eden mukavelena
menin ve uzlaşma, adlî tesviye ve ha
kem muahedesini muaddil protokolün 
tasdiki hakkında 1/756 numaralı kanun 
lâyihalarına dair 287:288,290,292,293:295, 

295:298,298:300 
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ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Bursa vilâyeti iskân işlerinde 

müstahdem iken vekâlet emrine alınan 
İsmail Hakkı Bey hakkında Şûrayi dev
letçe ittihaz olunan mukarrerata dair 388, 

441 
2 — Giresun mebusu Münür ve Kır

şehir mebusu Lûtfi Müfit Beylerin, Ar
zuhal encümeninin 30-VI-1934 tarihli 
haftalık mukarrerat cetvelinde yazılı 124 
numaralı kararın Umumî heyette müza
keresine dair 4/85 numaralı takriri hak
kında 439,441:444 

3 — Mübadil Melek ve Fazilet Ha
nımlara tahsis ve temlik edilmiş olan 
evin istimlâki için kendilerine 2 500 
lira üzerinden bono verilmesi hakkında 388, 

441 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Afyon Karahisar - Antalya ve 

Filyos - Ereğli hatlarının inşasına dair 
olan kanunlara müzeyyel 1/1070 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 174,214,220* 

228:230 
2 — Afyon Karahisar mebusu Haydar 

Bey ve 3 arkadaşının, Afyon Karahisa-
rında dikilecek zafer abidesinin gümrük 
ve sair resimlerden muafiyeti hakkında 
2/117 numaralı kanun teklifine dair. 244 

278,291,292,301:303 
3 — Ankarada rekzedilmiş olan 

zafer abidesinin bazı kısımlarının güm
rük ve sair resimlerden muafiyeti hak
kında 1/1046 numaralı kanun lâyihasına 
dair 174,290,292,306:308 

4 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 
1934 senesi bütçe kanunu lâyihasının 
5 inci maddesinin değiştirilmes, hakkın
da 1/1031 numaralı kanun lâyihasına 
dair 136,260,261,269,272:275 

5 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 66 ve 68 inci maddelerile memurin 
kanununun 73 ve 85 inci maddelerinin 
tefsiri hakkında 3/154 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresine dair 116-140, 

175:176 
6 — Belediye vergi ve rsimleri ka

nununun 28 nci maddesine bir fıkra 

Sayıfa 
eklenmesi hakkında 1/1080 numaralı ka
nun lâyihasına dair 320,341:342,343, 

352:354 
7 — 1337, 1338 ve 1339 seneleri 

Hazine hesabı katileri hakkında 1/73, 
74, 75 numaralı kanun lâyihalarına dair 388, 

439:441 
8 — 1934 senesi muvazenei umu

miye kanununun 18 inci maddesile Millî 
Müdafaa vekâletine verilen tahsisatla 
1935 senesinde verilecek tahsisatın 2425 
numaralı kanunda gösterilen teahhüt sa-
lâhiyetile birleştirilmesi hakkında 1/1099 
numaralı kanun lâyihalarına dair 438,444, 

445,453,462:464 
9 — 1/1096 numaralı iskân teşkilât 

kanunu lâyihasına dair 438,444,451:452 
10 — Çubuk barajı inşaatının ikmali 

ve Ankara şehri suyunun bu barajdan 
temini hakkında 1/944 "numaralı kanun 
lâyihasına dair 116,160:161,162,163,166: 

169 
11 — Dahiliye vekâleti merkez teş

kilât ve vazifeleri hakkındaki kanuna 
müzeyyel 1/934, Dahiliye vekâleti mer
kez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki ka
nunun 5 inci maddesini muaddil kanu
nun ı inci maddesinin değiştirilmesine 
dair 1/966, Emniyet işleri umum mü
dürlüğünde bir şube müdürlüğü teşkili
ne dair 1/1030 numaralı kanun lâyiha
ları ve Dahiliye encümeni mazbatasile 
polis teşkilâtı kanununa bağlı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair 1/1064 nu
maralı kanun lâyihası hakkında 136,288:289 

12 — Denizyolları ve A. K. A. Y. 
işletmelerile fabrika ve havuzlar teşkilâ
tı hakkındaki kanunun muvakkat madde
sine müzeyyel 1/1090 numaralı kanun 
lâyihasına dair 439,444,445:446 

13 — Devlet davalarını takibe me
mur avukatlar hakkında 1/1079 numa
ralı kanun lâyihasına dair 439,444,446:447 

14 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Dahiliye vekâ
letine ait olan kısmında değişiklik ya
pılmasına dair 1/980, Muş vilâyeti da
hilinde Bingül atlı bir kaza ve bu ka-
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zaya bağli olmak üzere Uğnut atlı bir 
nahiye teşkili hakkında l / l000 , Erzu
rum vilâyeti dahilinde Çat atlı bir kaza 
teşkiline dair î / l 0 0 1 , Samsun vilâyeti
ne bağlı Kavak nahiyesinin kaza haline 
konulması hakkında 1/1010, Bolu vilâ
yeti dahilinde 4 nahiyenin kaldırılması
na ve Akçaşehir adile bir kaza kurulma
sına dair 1/1050 ve Giresun vilâyetine 
bağlı Bulancak nahiyesinin kaza haline 
konulması hakkında 1/1077 numaralı 
kanun lâyihalarına dair 174,260,261:264, 

279,284 
15 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Ziraat vekâ
leti kısmında değişiklik yapılmasına dair 
1/1008, İU68 numaralı kanun lâyihala
rı hakkında 136,211,212,220,233:235 

16 — Diyarbekir mebusu Kâzım Pa
şa ve iki arkadaşının, Muhtelif madde
lerden alınacak istihlâk vergisi hakkın
daki kanunun birinci maddesinin değiş
tirilmesine dair 2/120 numaralı kanun 
teklifi hakkında 439,444,452,453,467:469 

17 — Evkaf umum müdürlüğü 1927 
senesi bütçe kanununun 5 inci maddesi 
hükmünün değiştirilmesi hakkında 1/1083 
numaralı kanun lâyihasına dair 360,391, 

392:394 
18 — Gümrük kanununun 13 üncü 

maddesinin kaldırılması hakkında ı/921 
numaralı kanun lâyihasına dair 174,290 

19 — İdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları 
hakkındaki kanunun birinci maddesini 
muaddil kanunun birinci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesine dair 2/113 
numaralı kanun teklifi hakkında 66,128,130: 

131:133 
20 — İdare Heyetinin, Devlet me

murları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cet
velin Büyük Millet Meclisi kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair 2/197- 112 
numaralı kanun teklifleri hakkında 116,161: 

163,169:171 
21 — İdare Heyetinin, Devlet me

murları aylıklarının tevhit ve teadülüne I 

Sayıfa 
dair olan kanuna bağlı 2 numaralı cet
velin Divanı muhasebata ait kısmında 
değişiklik yapılması hakkında 2/79 nu
maralı kanun teklifi hakkında 174,217,220 

236:238 
22 — İlâm ve tahsil harçları üze

rinden alınacak resim ve mahkûmlardan 
geri alınacak ekmek bedellerinin mah
keme binalarile hapishanelerin inşasına 
karşılık tutulmasına dair l / l055 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 320,342:343, 

344:346 
23 — İlk ve orta tedrisat muallimle

rinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin tadiline dair 
olan kanunun l inci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında 1/969 ve ilk ve orta 
tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziye
leri hakkındaki kanunun 7 inci madde
sinin • değiştirilmesine dair 1/1018 nu
maralı kanun lâyihaları hakkında 174,214:216 

24 — İstanbul;;Darülfünununun ilga
sına"! ve Maarif vekâletince yeni bir 
Üniversite kurulmasına dair olan kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 1/810 numaralı kanun lâyihasına 
dair 136,177 

25 — İstanbulda yapılacak adliye 
binası için adliye icra daireleri emrinde 
bulunan paralardan 500 000 lira ödünç 
alınmasına dair 1/994 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 136,177,211,214,220, 

225:227 
26 — İstanbul mebusları Hamdi 

Mustaf ve Hayrullah Beylerin, 'lâstikten 
yapılan ayakkabıların? beher çiftinden 
100 kuruş istihlâk resmi alınmasına da
ir 2/115 numaralı kanun teklifi hak
kında 314,324:327,330:333 

27 — İzmir liman ve körfez işleri
nin Hükümetçe idaresi hakkında 1/734 
numaralı kanun lâyihasına dair 136,212: 

214,220,230233 
28 — İsparta vilâyeti hususî idaresi 

tarafından yapılacak istikraz hakkında 
1/1088 numaralı kanun lâyihasına dair 360, 

385,391,394:395,420,423:425 
29 — Kaçakçılığın men ve takibi 

hakkındaki kanunun 57 ve 60 inci mad-
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delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair 1/1020 nu
maralı kanun lâyihası hakkında 320,340: 

341,343,349:352 
30 — Kazanç vergisi kanununun 

41 ve 46 ncı maddelerine bazı hüküm
ler ilâvesine dair 1/1093 numaralı ka
nun lâyihası hakkında 439,444,448 

31 — Maarif vekâleti tarafından ida
re edilecek mektep pansiyonları hakkın
daki kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 
ilâvesine dair olan kanunun 3 üncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının tefsiri hak
kında 3/326 numaralı Başvekâlet tezke
resine dair 204,260,264:269,279:280 

32 — Millî musiki ve temsil akade
misi hakkında 1/1045 numaralı kanun 
lâyihasına dair 204,260,280:284,316:317 

33 — Muhasebei umumiye kanununa 
müzeyyel 1/824 numaralı kanun lâyiha
sına dair 136,216 

34 — Muş mebusu Hasan Reşit 
Beyin, Posta kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında 2/119 numa
ralı kanun teklifine dair 438,444,453 

35 — Muvakkat kaza salâhiyetile 
diğer yerlere gönderilecek hâkimlere ve
rilecek tahsisata dair l / î073 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 278,318 

36 — Muvazenei umumiye dahilin
deki dairelerin kırtasiye ihtiyaçlarının 
sureti tedarikine dair olan kanuna mü
zeyyel 1/296 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 204,291,292,309:311 

37 — Müdafaa ve Tayyare resmi 
pullarının damga pulu bayileri vasıtasile 
sattırıl ması ve % 5 beyiye aidatı veril
mesi hakkında 1/1084 numaralı kanun 
lâyihasına dair 320,341,343,347:349 

38 — Müze ve rasathane teşkilâtı 
hakkında 1/1044 numaralı kanun lâyi
hasına dair 204,260,284:287 

39 — Nebatları kontrol ve temizleme 
müesseseleri yapılması hakkında 1/787 
numaralı kanun lâyihasına dair 116,209:211, 

245,259,270:272 
40 — Orta orman mektebi teşkilâtı 

hakkında 1/981 numaralı kanun lâyiha- I 

Sayıfa 
sına dair 244,291=292,303:306 

41 — Posta, tegraf ve telefon ida
resi teşkilâtı hakkındaki kanuna bğlı l 
ve 2 numaralı cetvellerde bazı değişik
likler yapılmasına dair 1/1047 numara
lı kanun|lâyihası hakkında 320,343 

42 — Vakıf akarların tamir ve ih
yası için icarei vahideli yerler satış be
delinden 150 000 liranın sarfına dair 
1/1087 numaralı kanun lâyihası I hak
kında 439,444,452 

43 —>, Yüksek ziraat enstitüsü kanu
nuna müzeyyel 1/1052 numaralı kanun 
lâyihasına dair 137,217,220,238:241 

44 — Ziraat mektep ve müessesele
rinin sureti idaresi hakkındaki kanuna 
müzeyyel 1/939 numaralı kanun lâyiha
sına dair 90,161 

1 — 1/597 numaralı müzayede ve 
münakaşa kanunu lâyihasına dair 10:24 

2 — Divanı muhasebat teşkilât ve 
vezaifine dair ihzar edilen lâyihanın tak
dim kılındığı hakkında 3/38 numaralı 
Divanı muhasebat reisliği tezkeresine 
dair 39,78:82,177:187 

3 — İnhisarlar idareleri hesabatınn 
Divanı muhasebatça tetkik edilip edil
meyeceğinin tefsirine dair 3/39 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
hakkında ' 39:40,125 

4 — İstanbulda ve vilâyetlerde be
lediye daireleri namına istimlâk oluna
cak mahallerin istimlâk sureti hakkın
daki kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair 1/430 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 25:31,34:35,39,4 7,56:59 

5 — Kefalet kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında 1/549 
numaralı kanun lâyihasına dair 3:10 

6 — Matbuaları toplama hakkında 
1/903 numaralı kanun lâyihasına dair 39, 

42:47,127:128,187:190,260 
DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Belediye vergi ve resimleri kanu
nunun 28 inci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında 1/1080 numaralı kanun 
lâyihasına dair 320,341:342,343,352.354 
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2 — 1 - XII - 1928 tarih ve 457 nu
maralı kararın tefsiri hakkında 3/13Q 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 136,205; 

207 
3 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Dahiliye vekâ
letine ait olan kısmında değişiklik yapıl
masına dair 1/980, Muş vilâyeti dahi
linde Bingül atlı bir kaza ve bu kazaza-
ya bağlı olmak üzere Uğnut atlı bir 
Nahiye teşkili hakkındal/l000, Erzurum 
vilâyeti dahtlinde çat atlı bir kaza teş
kiline dair 1/1001, Samsun vilâyetine 
bağlı Kavak nahiyesinin kaza haline ko-
konulması hakkında l / i010, Bolu vilâ
yeti dahilinde 4 nahiyenin kaldırılması
na ve Açeşehir adile bir kaza kurulma
sına dair 1/1050 ve Oiresun vilâyetine 
bağlı Bulancak nahiyesinin kaza haline 
konulması hakkında 1/1077 numaralı 
kanun lâıhasına dair 174,260,261:264,279, 

284 
4 — Gizli nüfusların yazımı hakkın

da 1/1095 numaralı kanun lâyihasına 
dair 439,444,450:451 

5 — Gümüşane mebusu Hasan Fhmi 
Beyin, Ankara şehri imar müdürlüğünce 
yapılacak istimlâk muameleleri hakkın
daki takririnin ruznameye alınmasına 
dair 4/83 numaralı takriri hakkında 360,391, 

394 
6 — İsparta vilâyeti hususî idaresi 

tarafından yapılacak istikraz hakkinda 
1/1088 numaralı kanun lâyihasına dair 360, 

385,391,394:395,420,423:425 
7 — Mülga idarei umumiyei vilâyat 

kanununun hükmü meri olan idarei hu-
susiyei vilâyat kanununun 80 inci mad
desinin 11 inci fıkrasının tefsirine dair 
3/459 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında 34,67 

8 — Niğde mebusu Faik Beyin, Be
lediye kanununun 15 inci maddesinin 
26incı fıkrasına müzeyyel 2/114 numa
ralı kanun teklifine dair 320,327,336:338 

9 — 12 mayıs 1926 tarih ve 840 
numaralı kanunun 2 inci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair olan kanunun ı inci | 

Sayıfs 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
1/1078 numaralı kanun lâyihasına dair 320, 

321,327,338:330,344,355:357 
10 — Polisin vazife ve salâhiyetleri 

hakkında 1/278 numaralı kanun lâyiha
sına dair 66,117,338,392,406:411 

11 — Şark mıntakaları dahilinde muh
taç zürraa tevzi edilecek araziye dair 
olan kanunun 4 üncü maddesinin tefsiri 
hakkında 3/390 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 116,137:140 

12 — Türkiye Cümhuriyetile Sosya
list Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı ara
sında hudutta zuhur eden ihtilâfların 
tetkik ve halli usulü hakkında aktedil-
miş olan mukavelenamenin 6 ay daha 
uzatılmasına dair protokolün tasdiki hak
kında 1/983 numaralı kanun lâyihasına 
dair 389,392,411-420,425:428 

13 — Umuru belediyeye müteallik 
ahkâmı cezaiye hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini muaddil kanunda dtğişiklik 
yapılmasına dair 1/1076 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 439,444,449:450 

1 — Belediye kanununun 7 nci fas
lına bir madde ilâvesi hakkında 1/947 
numaralı kanun lâyihasına dair 38 

2 — Dahiliye merkez teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkındaki kanuna müzeyyel 
1/934, Dahiliye vekâleti merkez teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki kanunun 5 nci 
maddesini muaddil kanunun i nci mad
desinin değiştirilmesine dair 1/966, Em
niyet . işleri umum müdürlüğünde bir 
şube müdürlüğü teşkiline dair 1/1030 
numaralı kanun lâyihaları hakında 136, 

288:289 
3 — İstanbulda ve vilâyetlerde bele

diye daireleri namına istimlâk olunacak 
mahallerin istimlâk sureti hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin deniştirilme-
sine dair 1/430 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 25:31,34:35,39,47,56:59 

4 — İğdır ve Tuzluca kazalarının 
Kars vilâyetine ve Malazgirt kazasının 
Bayazıt vilâyetine bağlanmaları hakkında 
1/998 numaralı kanun lâyihasıne dair 77 

5 — Muğla mebusu Nuri Beyin, 
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Nufüs kanununa müzeyyel 2/97 numaralı 
kanun teklifile soy adı hakkında 1/558 
numaralı ka-nun lâyihasına dair 191:202, 

222:225,245:259 
6 — Matbuaları toplama hakkında 

1/903 numaralı kanun lâyihasına dair 39, 
42:47,127:128,187:190,260 

7 — Manisa mebusu Refik Şevket 
Beyin, Köy kanununun 17 nci maddesi
ne bir fıkra ilâvesine ve 21 inci madde
sinin değiştirilmesine dair 2/88 numara
lı kanun teklifi hakkında 24:25 

8 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasın
da hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve 
halli usulü hakkında aktedilmiş olan 
mukavelenamenin 6 ay uzatılmasına 
dair protokolün tasdiki hakkında 1/652 
numaralı kanun lâyihasına dair 37:38,39, 

47,48:50 
DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 

MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 66 ve 68 inci maddelerile me
murin kanununun 73 ve 85 inci mad
delerinin tefsiri hakkında 3/15 4 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkere
sine dair 116,140,175; 176 

2 — 1337, 1338 ve 1339 seneleri 
Hazine hesabı katileri hakkında 1/73, 
74, 75 numaralı kanun lâyihalarına dair 388, 

439:441 
3 — Evkaf umum müdürlüğü 1930 

senesi son hesabına ait mutabakat be
yannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/474 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile Evkaf umum müdürlü
ğünün 1930 senesi hesabı katisi hak
kında 1/423 numaralı kanun lâyihasına 
dair 336,361 

4 — Haziran : Ağustos 1933 ayla
rına ait raporun takdim kılındığı hak
kında 3/380 numaralı Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresine dair 2,124:125 

5 — Mart : mayıs 1933 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 
3/350 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresine dair 2,101:106,118:124 

Sayıfa 
6 — Mülga seyrisefain idaresinin 

1930 senesi son hesabına ait mutabakat 
beyannamesinin takdim kılmdığî hak
kında 3/466 numaralı Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresile Seyrisefain idare
sinin 1930 senesi son hesabı hakkında 
1/411 numaralı kanun lâyihasına dair 278, 

317 
7 — Muhasebei umumiye kanununa 

müzeyyel 1/824 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 136,216 

1 — 1929 senesi Hazine hesabı 
umumisine yapılan mutabakat beyanna
mesi hakkında 3/344 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile 1929 se
nesi Hazine hesabı katisi hakkında 1/780 
numaralı kanun lâyihasına dair 176:177 

2 — Divanı muhasebat teşkilât ve 
vezaifine dair ihzar edilen lâyihanın 
takdim kılındığı hakkında 3/38 numara
lı Divanı muhasebat reisliği tezkeresine 
dair 39,78:82,177,187 

3 — İnhisarlar idareleri hesabatımn 
Divanı muhasebatça tetkik edilip edilme
yeceğinin tefsirine dair 3/39 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi hak-
hakkında 39:40,125 

GÜMRÜK İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALAR) 

1 — Ankarada rekzedilmiş olan zafer 
âbidesinin bazı kısımlarının gümrük ve 
sair resimlerden Muafiyeti hakkında 
1/1046 numaralı kanun lâyihasına dair 174, 

290,292,306:308 
2 — Diyarbekir mebusu Kâzım paşa 

ve 2 arkadaşının, muhtelif maddelerden 
alınacak istihlâk vergisi hakkındaki kanu
nun 1 inci maddesinin değiştirilmesine 
dair 2/120 numaralı kanun teklifi hak
kında 439,444,452,453,467:469 

3 — Ekiciden tütün alma hakkında 
1/996 numaralı kanun lâyihasına dair 66,128: 

130 
4 — Gümrük kanunnnun 13 üucü 

maddesinin kaldırılması hakkında 1/921 
numaralı kanun lâyihasına dair 174,290 

5 — Gümrük tarife kanununun 4üncü 



— 16 — 
Sayıfa 

maddesinin tefsiri hakkında 3/487 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 244,287 

6 — Kaçakçılığın men ve takibi hak
kındaki kanunun 57 ve 60 mcı maed-
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair 1/1020 
numaralı kanun lâyihası hakkında 320,340: 

341,343,349:352 

HARİCİVE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Beynelmilel yardım birliği mu

kavelesine bazı ilâveler yapılması hak
kında l / l69 numaralı kanun lâyihasına 
dair 2,290,321,327,328:330 

2 — 1 2 mayıs 1926 tarih ve 840 
numaralı kanunun 2 inci maddesine bir 
fıkra tezyiline dair olan kanunun birinci 
madde sine bir fıkı a eklenmesi hakkın 
da 1/1078 numaralı kanun lâyihasına 
dair 320,321,327,338:339,344,355:357 

3 — Suriyede Türklere ve Türkiyede 
Suriyelilere ait emlâk hakkındaki itilâfna-
mede yazılı müddetlerin 6 ay daha uza
tılmasına dair 1/1098 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 388,412,420,428:430 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı arasında 
hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halli usulü hakkında aktedilmiş olan 
mukavelenamenin 6ay daha uzatılmasına 
dair protokolün tasdiki hakkında 1/983 
numaralı kanun lâyihasına dair 3 89,392,411, 

420,425:428 

1 — Türkiye Cümhuriyetile Bulga
ristan Kırallığı arasında aktedilen ticari 
itilâfnamenin tasdiki hakkında 1/907 
numaralı kanun lâyihasına dair 38,47,62:64 

2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin 
Cumhuriyeti arasında aktedilen dostluk 
muahedesinin tasdiki hakkında 1/943 
numaralı kanun lâyihasına dair 37,39,47, 

54:56 
3 — Türkiye Cümkuriyetile İsviçre 

Hükümeti arasında aktedilen mücrimle
rin iadesine ve cezai mevadda karşılıklı 
muzahereti adliyeye müteallik mukavele
name ile medenî ve ticarî mevadda adlî 
münasebetleri tanzim eden mukavelena-

Sayıfa 
menin ve uzlaşma, adlî tesviye ve hakem 
muahedesini muaddil protokolüu tasdiki 
hakkında 1/756 numaralı kanun lâyiha
sına dair 287:288,290,292,293:295,298:300 

4 — Türkiye Cümhnriyetile İtalya 
Hükümeti arasında aktedilen ticaret mu
kavelenamesin ticarî mübadelâta ait te-
diyatın tanzimine müteallik itilâfname ve 
müzeyyelatının tasdikına dair l/945 
numaralı kanun lâyihası hakkında 38:39,40, 

47,59:61 
5 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında 
hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkında aktedilmiş olan mukave
lenamenin 6 ay uzatılmasına dair proto
kolün tasdiki hakkında 1/652 numaralı 
kanun lâyihasına dair 37:38,39,47,48:50 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Denizyolları ve A. K. A. Y. 

işletmelerile fabrika ve havuzlar teşkilâtı 
hakkındaki kanunun muvakkt maddesine 
müzeyyel 1/1090 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 439,444,445:446 

2 — Ekiciden tütün alma hakkında 
î/996 numaralı kanun lâyihasına dair 66, 

128:130 
3 — İzmir liman ve körfez işlerinin 

Hükümetçe idaresi hakkında 1/734 nu
maralı kanun lâyihasına dair 136,212:214, 

220,230:233 
4 — Nebatları kontrol ve temizleme 

müessesesi yapılması hakkında 1/787 
numaralı kanun lâyihasına dair 116,209: 

211,245,259,270:272 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Bulga
ristan Kırallığı arasında aktedilen ticarî 
itilâfnamenin tasdiki hakkında 1/907 nu
maralı kanun lâyihasına dair 38,47,62:64 

6 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya Hü
kümeti arasında aktedile nticaret muka
vele namesile ticarî mübadelâta ait tedi-
yatın tanzimine müteallik itilâfname ve 
müzeyyelatının tasdikına dair 1/945 nu
maralı kanun lâyihası hakkında 38:39,40,47, 

59:61 
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MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Maarif vekâletine bağlı mektep 

ve müesseselerde kullanılacak yabancı 
Devlet tebaasından muallim, mütehassıs 
ve ustalar hakkında 1 /1907 numaralı 
kanun lâyihasına dair 388,392,396 

2 — Maarif vekâleti tarafından idare 
edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bazı hükümler ilâve
sine dair olan kanunun 3 üncü madde
sinin 2 nci fıkrasının tefsiri hakkında 
3/326 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 204,260,264:269,279:280 

3 — İlk ve orta tedrisat muallimle
rinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinim tadiline dair 
olan kanunun l inci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında 1/969 ve ilk ve orta 
tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziye
leri hakkındaki kanunun 7 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair 1/1018 numa
ralı kanun lâyihaları hakkında 174,214:216 

4 — İstanbul Darülfünununun ilgası
na ve Maarif vekâletince yeni bir Üni
versite kurulmasına dair olan kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 1/810 numaralı kanun lâyihasına 
dair 136,177 

5 — Millî musiki ve temsil akade
misi hakkında 1/1045 numaralı kanun 
lâyihasına dair 204,260:280,284,316:317 

6 — Müze ve rasathane teşkilâtı 
hakkında 1/1044 numaralı kanun lâyi
hasına dair 204,260,284:287 

1 — Matbuaları toplama hakkında 
1/903 numaralı kanun lâyihasına dair 39,42: 

47,127:128,187:190,260 
MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Ankarada rekzedilmiş olan za
fer abidesinin bazı kısımlarının gümrük 
ve sair resimlerden muafiyeti hakkında 
1/1046 numaralı kanun lâyihasına dair 174, 

290,292.306:308 
2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 66 ve 68 nci maddelerile me
murin kanununun 73 ve 85 nci mad-

Sayıfa 
lerinin tefsiri hakkında 3/154 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresine 
dair 116,140,175:176 

3 — Devlet davalarını takibe me
mur avukatlar hakkında 1/1079 numa 
ralı kanun lâyihası hakkında 439,444,446: 

447 
4 — Diyarbekir mebusu Kâzım Paşa 

ve 2 arkadaşının, Muhtelif maddelerden 
alınacak istihlâk vergisi hakkındaki ka
nunun ı nci maddesinin değiştirilmesine 
dair 2/120 numaralı kanun teklifi hak
kında 439,444,452,453,467:469 

5 — Gümrük kanununun 13 üncü 
maddesinin kaldırılması hakkında 1/92 i 
numarali kanun lâyihasına dair 174,290 

6 — İstanbul mebusları Hamdi Mus
tafa ve Hayrullah Beylerin, Lâstikten ya
pılan ayakkabıların beher çiftinden 100 
kuruş istihlâk resmi alınmasına deir 
2/115 numaralı kanun teklifi hakkında 314, 

324:327,330:333 
7 — Kazanç vergisi kanununun 41 

ve 46 nci maddelerine bazı hükümler 
ilâvesine dair 1/1093 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 439,444,448 

8 —Memurin kanununun neşrinden 
evvel memuriyetten ve mebusluktan ay
rılanlara mezkûr kanunun 85 nci mad
desi hükmüne tevfikan açık maaşı veril
mesi caiz olup olmadığının tefsiri hak
kında 3/484 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair 174,222 

9 — Muhasebei umumiye kanununa 
müzeyyel 1/824 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 136,216 

10 — Muvazenei umumiye dahilin
deki dairelerin kırtasiye ihtiyaçlarının 
sureti tedarikine dair olan kanuna mü
zeyyel 1/296 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 204,291,292:309:311 

11 — Şark mıntakaları dahilinde muh
taç zürraa tevzi edilecek araziye dair 
olan kanunun 4 üncü maddesinin tefsiri 
hakkında 3/390 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 119,137:140 

12 — Vakıf akarların tamir ve ihya
sı için icarei vahideli yerler satış bede
linden 15 OOOliranın sarfına dair 1/1087 
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numaralı kanun lâyihası hakkında 439,444, 
452 

1 — 1/597 numaralı müzayede ve 
münakaşa kanunu lâyihasına dair 10:24 

2 — Divanı muhasebatın teşkilât ve 
ve vezaifine dair ihzar edilen lâyihanın 
takdim kılındığı hakkında 3/38 numaralı 
Divanı muhasebat reisliği tezkeresine 
dair ^ 39,78:82,177:178 

3 — İnhisarlar idareleri hesabatmın 
Divanı muhasebatça tetkik edilip edil-
miyeceğinin tefsirine dair 3/39 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
hakkında 39:40,125 

4 — İstanbulda ve vilâyetlerde bele
diye daireleri namına istimlâk olunacak 
mahallerin istimlâk sureti hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 1/430 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 25:31,34:35,39,47,56:59 

5 — Kefalet kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında 1/549 
numaralı kanun lâyihasına dair 3:10 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi ve müş-
temilâtındaki eşyaya dair 278,317 

2 — Millî saraylardaki eşya hak
kında 278,317 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
na bir madde ilâvesi hakkında l / l082 
numaralı kanun lâyihasına dair 278,317:318 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nun 12 nci maddesinin gedikli zabitlere 
şamil olup olmadığının tefsiri hakkında 
3/471 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 66,117:118 

3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 21 inci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hekkında 1/1017 numaralı ka
nun lâyihasında dair 66,163 

4 — 1-XII-1928 tarih ve 457 nu
maralı kararın tefsiri hakkında 3/139 ' 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahili-j 

ye ve Adliye encümenleri mazbatalarile 
askerî şahısların askerî makamların ka
rarları aleyhine Şûrayi devlete müracaat 
edip edemeyeceklerinin tefsiri hakkında 
3/470 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 136,205:207 

5 — Türkiye Cumhuriyetile Sosya
list Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı ara
sında hudutta zuhur eden ihtilâfların tet
kik ve halli usulü hakkında aktedilmiş 
olan mukavelenamenin 6 ay daha uza
tılmasına dair protokolün tasdiki hak
kında 1/983 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 389-392,411,420,425:428 

1 — Gedikli küçük zabit membala-
rına dair 1/1003 numaralı kanun lâyiha
sı hakkında 40:42,125:127 

2 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasın
da hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve 
halli usulü hakkında aktedilmiş olan 
mukavelenamenin 6 ay uzatılmasına da
ir protokolün tasdiki hakkında 1/652 
numaralı kanun lâyihasına dair 37:38,39,47, 

48:50 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

( Adliye - Bütçe ) 
1 — İcra harç tarifesi hakkında 1/358 

ve mahkemeler ve bunlara bağlı daire
lerde alınacak harçlara dair 1 / l054 nu
maralı kanun lâyihaları hakkında 34,90,91: 

101,106,112:114 

Bütçe - Dahiliye - Maliye ) 
1 — Tekirdağ mebusu Cemil Bey ve 

3 arkadaşının, Vilâyetler hususî idarele
rinin borçları ve 1934 malî senesi 
bütçeleri hakkında2/121 numaralı kanun 
teklifine dair 388,392,395:396,420:422 

( Bütçe - İktisat - Maliye ) 
1 — Sümerbankın sermayesinin faz-

lalaştırıimasına dair l/l 100 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 439,444,448:449, 

453,459:461,464:467 
2 — Vergi bakayasıuın tasfiyesi ve 

mükelleflere bazı Slavlıklar gösterilmem . 
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si hakkında 1/886 numaralı kanun lâyi
hasına dair 278,321:324,389,392,412:415, 

416:419>420,431:433:436 

(Bütçe - Maliye) 
1 — Münhal bulunan Divanı muha

sebat azalığı için intihap yapılması hak
kında 3/467 numaralı Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresine dair 136,175,177,191 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI 

(Belediye kanunu muvakkat encümeni) 
1 — Belediye kanununun 19 uncu 

maddesinin 5 inci fıkrasının değiştirilme
sine dair 1/948 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 438,444:445 

(iskân kanunu muvakkat encümeni) 
1 — 1/335 numaralı iskân kanunu 

lâyihasına dair 39,67:77,136,140:160,162, 
163,164:166 

2 — Kars mebusu Ömer Kâmil Be
yin, Erzurum ve Çoruh vilâyetlerinin ba
zı kısımlarında mülteci ve muhacir 
iskânına dair 2/104 numaralı kanun tek
lifi hakkında 35:37,77,82:85,90,94,106, 

109:112 
3 — Kars mebusu Ömer Kâmil Beyin, 

Kars vilâyetile Bayazıt, Erzurum ve Çoruh 
vilâyetlerinin bazı parçalarında muhacir 
ve sığıntıların yerleştirilmesi ve yerli 
çiftçilerin topraklandırılması hakkındaki 
kanunun 3 üncü maddesine dair l/l 18 
numaralı kanun teklifi hakkında 314,388, 

419:420 

(Memurin kanunu muvakkat encümeni) 

1 — İdare Heyetinin, Memurin ka
nununun 84 üncü maddesinin (D( fıkra
sının tefsirine dair 4/78 numaralı takri
rine dair 204,260 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Çubuk barajı inşaatının ikmali 

ve Ankara şehri suyunun bu barajdan 
temini hakkında 1/994 numaralı kanun 

Sayıfa 
lâyihasına dair 116,160:161,162,163, 

166:169 
2 — Muş mebusu Hasan Reşit Beyin, 

Posta kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında 2/119 numaralı kanun 
teklifine dair 438,444,453 

3 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 
teşkilâtı hakkındaki kanuna bağlı l ve 
2 numaralı cetvellerde bazı değişiklikler 
yapılmasına dairi/1047 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 320,343 

1 — Burdur mebusu Mustafa Şejef 
ve İsparta mebusu Mükerrem Beylerin, 
Yunan Parlâmentosu azasının Türkiye 
Devlet Demiryolları üzerinde meccanen 
seyahatleri hakkında 2/105 numaralı ka
nun teklifine dair 38,39,47,51:53 

2 — Posta kanununun 21 nci mad
desinin salisen fıkrasının tadiline dair 
olan kanunun 1 nci maddesine bazı fık
ralar eklenmesi hakkında 1/1049 numa
ralı kanun lâyihasına dair 77:78,82,85:87 

90,94,106,107:109 

SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — İdare Heyetinin, Memurin kanu
nunun 84 üncü maddesinin (D) fıkrası
nın tefsirine dair 4/78 numaralı takriri 
hakkında 205,260 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Nebatları kontrol ve temizleme 

müesseseleri yapılması hakkında 1/787 
numaralı kanun lâyihasına dair 116'209:211 

245,259,270:272 
2 — Orta orman mektebi teşkilâtı 

hakkında 1/981 numaralı kanun lâyihama 
dair 244,291 ;292,303:306 

3 — Ziraat mektep ve müesseseleri
nin sureti idaresi hakkındaki kanuna 
müzeyyel 1/939 numaralı kanun lâyihası
na dair 90,161 

4 — Yüksek Ziraat enstitüsü kanu
nuna müzeyyel 1/1052 numaralı kanun 
lâyihasına dair 137,217:220,236:241 
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1 — Edirne Cumhuriyet Halk Fır

kasından: millî hakimiyet bayramı müna-
sebetile mevrut telgraf 314 

2 — Kavak nahiyesinin kazaya tah
vili dolayısile kaza halkının Meclisi Âliye 
şükranlarının arzı zımnında İhtiyar mec
lisinden gelen telgraf name 439 

SABIK ZABIT 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

inci 
üncü 
üncü 
inci 
mcı 
inci 
incî 
uncu 
inci 

inikada ait 
» 
» 
3) 

» 
» 
» 
y> 

2> 

» 
X 

» 
y> 

y> 

i) 

» 
y> 

2 
34 
66 
90 

116 
136 
174 
204 
244 

Çorum ihmtt B.J 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 66 ncı maddesindeki ( Hususî 
bütçeler ) tabirinde belediyelerin dahil 
olup olmadığının tefsisine dair 66 

Giresun (Münir B. ve 1 arkadaşı] 
2 — Arzuhal encümeninin 30-VI-l 934 

tarihli haftalık mukarrerat cetvelinde 
yazılı 124 numaralı kararın Umumî 
Heyette müzakeresine dair 438,439,441:444 

Gümüşane (Hasan Fehmi B.J 
3 — Ankara şehri İmar müdürlü

ğünce yapılacak istimlâk muameleleri 
hakkındaki takririnin ruznameye alınma
sına dair 314,360,391,394 

Sinop {Hulusi B.J 
4 — Sinop vilâyetine dışarıdan geti

rilecek elektrik tesisatının gümrük res-

Sayıfa 
3 — İran şehinşahı Hazretlerinin, Tür

kiyeyi ziyaretleri münasebetile İran meb-
usan Meclisine çekilen telgrafa gelen 
cevap 260:261 

4 — Millî hakimiyet bayramı müna
sebetile cemiyeti belediye reisliğinden 
gelen telgraf 314 

HULÂSALARI 
71 
72 
73 
74 
15 
76 
77 
78 

inci 
inci 
üncü 
üncü 
inci 
inci 
inci 
inci 

inikada ait 
y> 

j> 

» 
» 
3) 

» 
y) 

» 
y> 

» 
» 
» 
» 
i) 

278 
314 
320 
336 
360 
388 
438 
459 

minden muafiyeti hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair 137 

Tekirdağ /Cemil B.J 
5 — B. M. Meclisinin tatili faaliyet 

etmesine dair 458 
6 — İran Şehinşahı Âlâ Hazreti Hü

mayunun Türkiyeyi teşrifleri münasebe
tile Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
İran Şûrayi Meclisine ve İran milletine 
kalbî muhabbetlerinin ulaştırılması hak
kında 222 

7 — Ordumuza Büyük Millet Mecli
sinin takdir ve teşekkürlerinin iblâğına 
dair 415:416 

Gümüşane /Hasan Fehmi B.J 
\ — Ankara şehri İmar müdürlü

ğünce yapılacak istimlâk muameleleri 
hakkındaki takriri 314,360,391,394 

NUTUKLAR 
1 — Başvekil İsmet Paşanın, İran 2 — Başvekil İsmet Paşa Hazretleri-

Şehinşahı'Hazretlerinin Türkiyeyi ziyaret- nin, Hükümetin icraat ve umumî siyaseti 
leri münasebetile beyanatları 220:222 hakkında beyanatı 454:458,470:472 



İdare Heyeti 
2 — Memurin kanununun 84 üncü 

— 21 — 
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maddesinin (D) fıkrasının tefsirine dair 204, 
260 

Sayfa Sütun Satır 

117 

TASHİHLER 
Sayfa Sütün Satır 

ten sonra (1) işareti konul
malı ve ayni işaret sayıfa 
zirine de konularak «205 nu
maralı matbua zaptın so-
nundadır» denilmelidir. 

117 

202 ye baki 
205 1 

22 nihayetindeki ve sütun al
tındaki (1), (2) olarak dü
zeltilmelidir. 

Alttan birinci satırdaki 
(331), (231) olacaktır. 

TEFSİRLER 
No. Sayıfa 
198 — Mülga idarei umumiyei vilâyet ka

nununun hükmü meri olan idarei hu
susiye! vilâyat kısmının 80 inci mad
desinin 11 inci fıkrasının tefsiri 34,67 

199 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 12 nci maddesinin tefsiri 66,117:118 

200 — Şark anıntakalan dahilinde muh-

No. Sayıfa 
taç zürraa tevzi edilecek araziye dair 
olan kanunun 4 üncü maddesinin 
tefsiri 116,137:140 

201 — Memurin kanununun 85 inci mad
desinin tefsiri 116,174,222 

202 — Gümrük tarife kanununun dör
düncü maddesinin tefsiri 204,244,287 

TEKLİFLER 
Afyon / Haydar B. ve 3 arkadaşı ] 
1 — Afyon Karahisarında dikilen 

zafer abidesinin gümrük ve sair resim
lerden muafiyeti hakkında 204,244,278,291, 

292,301,303 

Diyarbekirf Kâzm Pş. ve 2 arkadaşı ) 
2 — Muhtelif maddelerden alınacak 

istihlâk vergisi hakkındaki kanunun i inci 
maddesinin değiştirilmesine dair 360,439, 

444,452,453,467:469 
İstanbul / Hasan Vasıf B. J 
3 — Muhtelif maddelerden alınacak 

istihlâk vergisi hakkındaki kanunun muvak
kat maddesine bir fîkra eklenmesine dair 90 

Kars / Ömer Kâmil B. / 
4 — Kars vilâyetile Bayazıt, Erzurum 

ve Çoruh vilâyetlerinin bazı parçalarında 
muhacir ve sığıntıların yerleştirilmesi 
ve yerli çiftçilerin topraplandırılması 
hakkındaki kanunun 3 üncü maddesine 

dair 314,388,419:420 

Muş [Hasan Reşit B. J 
5 — Posta kanununun bazı maddele

rinin değiştirilmesi hakkında 336,438,444, 
453 

Tekirdağ / Cemil B. ve 3 arkadaşı J 
6 — Vilâyetler hususî idarelerinin 

borçları ve 1934 malî senesi bütçeleri 
hakkında 388,392,395:396,420:422 

Burdur / Mustafa Şeref B. ve 1 arkadaşı J 
1 — Yunan Parlâmentosu azasının 

Türkiye Devlet demiryolları üzerinde 
meccanen seyahatleri hakkında 38,39,47, 

51:53 

Giresun [Hakkı Tarık B.[ 
2 — Avukatlık kanununun bazı mad

delerini değiştiren kanunun 6 ncı mad
desine bir fıkra ilâvesine dair 116,207:209 



- 11 
Sayıfa 

Gümüşane {Hasan Fehmi B. ve 1 arka
daşı] 

3 — Af kanununa müzeyyel 110,207:209 

İdare Heyeti 
4 — Büyük Millet Meclisi azasının 

tahsisat ve harcırahları hakkındaki ka
nunun 1 inci maddesini muaddil kanu
nun 1 inci maddesinin son fıkrasıuın 
değiştirilmesine dair 66,128,130:131:133 

5 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Büyük Millet 
Meclisi kısmında değişiklik yapılmasına 
dair 116,161:163,169:171 

6 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Divanı mu
hasebata ait kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında 174,217,220,236:238 

İstanbul / Ham di Mustafa B. ve l arka
daşı J 

7 .— Lâstikten yapılan ayakkabıların 
beher çiftinden 100 kuruş istihlâk res
mi alınmasına dair 314,324:327,330:333 

Kars [Ömer Kâmil B.J 
8 — Kars, Bayazıt, Erzurum ve Ço-

ruk vilâyetlerinin bazı kısımlarında 

Sayıfa 
mülteci ve muhacir iskânina dair 35:37,77, 

82:85,90,94,106,109:112 

Manisa / Refik Şevket B. J 
9 — Köy kanununun 17 nci mad

desine bir fıkra ilâvesine ve 21 inci 
maddesinin değiştirilmesine dair 24:25 

10 — Taşoçakları nizamnamesinin 
13 üncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında 25 

Muğla / Nuri B. J 
11 — Nüfus kanununa müzeyeyl 

2/97 numaralı kanun teklif ile soy adı 
hakkında 191:202,222:225,245:259 

Niğde / Faik B. J 
12 — Belediye kanununun 15 inci 

maddesinin 26 ncı fıkrasına müzeyyel 320, 
327,336:338 

Sinop / Hulusi B. J 
13 — Sinop vilâyetine dışarıdan 

getirilecek elektirik tesisatının gümrük 
resminden muafiyeti hakkında 137 

Yozgat / Hamdi B. ] Sabık mebus 
14 — Ceza muhakemeleri usulü 

kanununun 315 ye 316 ncı maddeleri 
nin tadili hakkında 388,391,396:406 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

iade talepleri 
1 — İş kanunu lâyihasının geri veril

mesine dair 137 
2 — Kadastrosu henüz yapılmayan 

mahallerde yeni tapu kütükleri tesisi 
hkkındaki kanun lâyihasının geri veril
mesine dair 244 

3 — Pulluk kanununun 3 üncü mad
desindeki ödeme mündetinin uzatılma
sına ve pulluk imalâthanelerine prim 
verilmesi ve ikrazatta bulunulması hak
kındaki hükmlerin kaldırılmasına dair 
olan kanun lâyihasının geri verilmesi 
hakkında 361 

Muhtelif 
1 — 1931 senesi bütçesinde müna

kale yapılması ve istiklâl harbi malûlle
rine verilecek para mükâfatı hakkındaki 
kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin 3 sıra 
numarasında muharrer Emiroğullerından 
Haydaroğlu Memet Alinin memleketinin 
Kırşehir olarak tashihine dair 360 

ölüm cezası 
1 — Konyanın Çumra kazasının Gü

vercinlik karaman kırı köyünden Çakır 
Yusufoğlu Derviş, Celiloğlu Memet ve 
Mollanın Ahmetoğlu Recebin ölüm ce
zasına çarpılmaları hakkında 360,439,447 

1 — Akşehirin tuzlukçu nahiyesinin 



— 23 — 
Sayıfa 

Aşağı mahallesinden Osmanoğlu Musta-
fanın ölüm cezasına çarpılması hakkında 136, 

176 
2 — Aydının Çine kazasının Bö

lüntü köyünden Evliyaoğulları diğer na
mı Müdüroğulları şöhretli Memetoğlu 
Mustafanın ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 320,339 

3 — Boyabadın Düzkaraağaç köyün
den Yusufoğlu İbrahimin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 320,339 

4 — Erdek kazasının Yukarı yapıcı 
köyünden Memetoğlu Kara Hasanın 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 439,447 

5 — Kilisin Büyük kütah mahalle
sinden Köşker Sabitoğlu Yusufun ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 34,67 

6 — Konyanın Mamuriye mahalle
sinden Mahmut ve Aksarayın Gelveri 
köyünden Yusufoğlu Hasan Çavuşun 
ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 320, 

339 
7 — Licenin Otyan köyünden Alioğ-

lu Memet Alinin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 136,176 

8 — Lüleburgazın Büyükkarıştıran 
köyünden Veli kızı Sadberkin ölüm ce
zasına çarpılması hakkında 90,125 

9 — Malatyanın Komik köyünden 
Süleymanoğlu Memedin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 320,339 

10 — Ordunun Batamı köyünden 
Haliloğlu Aslanın ölüm cezaaına çarpıl
ması hakkında 34,67 

11 — Salihoğlu Dursunun ölüm ce
zasına çarpılması hakkında 137,176 

Tefsir talepleri 
1 — Belediye kanununun 19 uncu mad

desinin 7 inci fıkrasının tefsiri hakkında 360 
2 — 1331 numaralı kanunun 7 nci 

maddesile 146 numaralı tefsir hükmü
nün icra ve iflâs kanununun 33 üncü 
maddesi ile mülga olup olmadığına ve 
Devlet şûrasının mütegayyip şahıslar 
mallarının aynen iadesine karar verip 
veremeyeceğine dair 136 

3 — Gümrük tarife kanununun 4üncü 
maddesinin tefsiri hakkında 204,244,287 

Sayıfa 
4 — Gümrük umumi tarifesinin 22.55 

numaralı kanunla değiştirilen 695 inci 
numarasının (D) fıkrasının tefsiri hakkında 360 

5 — Hayvanlar vergisi kanununun 
21 inci maddesinin tefsirine dair 116 

6 — Memurin kanununun neşrinden 
evvel memuriyetten ve mebusluktan ay
rılanlara mezkûr kanunun 85 inci mad
desi hükmüne tevfikan açık maaşı veril
mesi caiz olup olmadığının tefsiri hak
kında _ 116,174,222 

7 — Ölçüler kanununun 4 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında 314 

8 — Veraset ve intikal vergisi kanu
nunun 1 iuci maddesinin tefsiri hakkında 360 

9 — Yabancıların tabiiyet vaziyet
leri hakkında verilen kararlar aleyhine 
Şûrayi Devlete müracaat edilip edileme
yeceğinin tayinine dair 116 

1 — Askerî şahısların askerî makam
ların kararlan aleyhine Şûrayı devlete 
müracaat edip edemiyeceklerinin tefsiri 
hakkında 136,205:207 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 12 nci maddesinin gedikli zabit
lere şamil olup olmadığının tefsiri hak
kında 66,117:118 

3 — 1 -XII- 1928 tarih ve 457 
numaralı kararın tefsiri hakkında 136,205: 

207 
4 — Ceza muhakemeleri usulü ka

nununun 45 inci maddesinin 3 üncü 
fıkrasının tefsiri hakkında 388,391,396:406 

5 — Maarif vekâleti tarafından 
idare edilecek mektep pansiyonları hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı hüküm
ler ilâvesine dair olan kanunun 3 üncü 
maddesinin 2 nci fıkrasının tefsiri hak
kında 204,260,264:269,279:280 

6 — Mülga idarei umumiyei vilâ-
yat kanununun hükmü meri olan idarei 
hususiyei vilâyat kanununun 80 inci 
maddesinin 11 inci fıkrasının tefsirine 
dair 34,67 

7 — Şark mıntakaları dahilinde 
muhtaç zürraa tevzi edilecek araziye 
dair olan kanunun 4 üncü maddesinin 



24 — 
Sayıfa 

tefsiri hakkında 116,137:140 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — 1030 senesi Hazine hesabı 
umumisi hakkında tanzim kılınan muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığına 
dair 314 

2 *— Eylül : teşrinisani 1Q33 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 320 

3 — Kânunuevvel l933:şubat 1934 
aylarına ait raporun takdim kılındığı 
hakkında 336 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 66 ve 68 inci maddelerile me
murin kanununun 73 ve 85 inci madde
lerinin tefsiri hakkında 116,140,175:176 

2 — 1929 senesi Hazine hesabı 
umumisine dair yapılan mutabakat be
yannamesi hakkında 176:177 

3 — Divanı muhasebatın teşkilât ve i 

Sayıfa 
vezaifine dair ihzar edilen lâyihanın tak
dim kılındığı hakkında 39,78:82,177:187 

4 — Evkaf umum müdürlüğü 1930 
senesi son hesabına ait mutabakat be
yannamesinin takdim kılındığı hakkında 336, 

361 
5 — Haziran : Ağustos 1933 ayla 

rina ait raporun takdim kılındığ hakkında 2, 
124:125 

6 — İnhisarlar idareleri hesabatının 
Divanı muhasebatça tetkik edilip edilme
yeceğinin tefsirine dair 39:40,125 

7 — Mart : mayıs i 933 aylarına ait 
raporun takdim kılındığı hakkında 2,101: 

106,118:124 
8 — Mülga seyrisefain idaresinin 

1930 senesi son hesabına ait mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 278, 

317 
9 — Münhal bulunan Divanı muha

sebat azalığı için intihap yapılması hak-
i kında 136,175,177,191 

• 



Tahlilî fihrist 

Sayıfa 
Abdülhak B. (Erzincan) - Yeniden beş 

kaza teşkiline ve iki vali muavinliği ihdası
na ve Maliye, Dahiliye vekâletlerile Tapu ve 
kadastro umum müdürlüğü kadro cetvelle
rinde tadilât yapılmasına dair kanun müna-
sebetile sözleri 

Ahmet ihsan B. (Ordu) - Evkaf umum 
müdürlüğünün 1927 senesi bütçesinin beşin
ci maddesi hükmünün değiştirilmesine dair 
kanun münasebetile sözleri 

— Müze ve rasathane teşkilât kanunu 
münasebetile sözleri 

— Soy adı kanunu münasebetile sözleri 

264 

392 

286 
254 

Sayıfa 
— 26 mart 1931 tarih ve 1798 numaralı 

kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâve
sine dair kanun münasebetile sözleri 338 

Ahmet Tevfik B. (Kayseri) - Adliye 
harç tarifesi kanunu münasebetile sözleri 91 

Ali Rana B. (Gümrük ve inhisarlar ve
kili) - Ekiciden tütün alma kanunu müna
sebetile sözleri 128 

Ali Saip B. (Urfa) - Divanı muhasebatın 
mart, mayıs raporunun birinci fıkrası hak
kında sözleri (Sabık Şûrayi devlet reisi Nus-
rat Beyin ikramiye meselesi) 119 

D 
Dr. Mustafa B. (Çorum) - Artırma, ek

siltme ve ihale kanunu münasebetile sözleri 
Dr. Suat B. (Kastamonu) - Maarif ve-

23 
•kâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkında kanun münasebetile 
sözleri 264 

E 
Emin Aslan B. (Denizli) - Maarif vekâ

leti tarafından idare edilecek pansiyonlar 
hakkında kanun münasebetile sözleri 

Emin B. (Eskişehir) - Evkaf umum mü
dürlüğü 1927 senesi bütçesinin beşinci mad
desi hükmünün değiştirilmesine dair kanun 

267 

münasebetile sözleri 393 
— iskân kanunu münasebetile sözleri 158,159 
— Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükel

leflere bazı kolaylıklar gösterilmesi hakkın
da kanun münasebetile sözleri 321 

Faik B. (Niğde) - Divanı muhasebatın 
mart, mayıs raporunun birinci fıkrası hak
kında sözleri (Sabık Şûrayi devlet reisi 
Nusrat Beyin ikramiye meselesi) 

— Divanı muhasebat teşkilât ve vezaifi-
105 

ne dair kanun münasebetile sözleri 81 
— İnhisarların evvelki seneler katî he

saplarına dair kanun münasebetile sözleri 40 
Fuat B. (Maliye vekili) - Kars, Bayaztı, 

Erzurum, Çoruh vilâyetlerinde muhacir 



— 26 
Sayıfa 

yerleştirilmesi hakkındaki kanun münase-
betile sözleri 36 

— Kefalet kanunu hakkında sözleri 4,5,8,9 
— Liman işlerinin Hükümetçe idaresine 

dair kanun münasebetile sözleri 212 
— Şark vilâyetlerinden bazılarında mu-

Sayıfa 
hacir iskânına dair kanun münasebetile söz
leri 419 

— Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükel
leflere bazı kolaylıklar gösterilmesi hakkın
da kanun münasebetile sözleri 414 

II 
Hakkı Tank B. (Giresun) - Ankara şeh

ri İmar müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe 
kanununa müzeyycl kanun münasebetile 
sözleri 261 

— Ceza muhakemelei kanununun 45 in
ci maddesini değiştiren kanun münasebe
tile sözleri 401 

— Hâkimler kanunu münasebetile söz
leri 279 

— Polis vazife ve salâhiyet kanunu 
münasebetile sözleri 407,410 

— Soy adı kanunu münasebetile söz
leri 224,246,250,253,255,256,258 

Hamdi B. (Ordu) - Polis vazife ve sa
lâhiyet kanunu münasebetile sözleri 410 

— Soy adı kanunu münasebetile söz
leri 245 

H. Fehmi B. (Gümüşane) - Adliye harç 
tarifesi kanunu münasebetile sözleri 100,101 

— Ankara şehri înıar müdürlüğünce 
yapılacak istimlâk hakkındaki takririnin 
ruznameye alınmasına dair sözleri 215,21.6 

— Artırma ,eksiltme ve ihale kanunu 
münasebetile sözleri 14,23 

— Belediyelerce yapılacak istimlâk 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 31,35 

-— Divanı muhasebat mart, mayıs rapo
runun 'birinci fıkrası hakkında sözleri (Sa
bık Şûrayı devlet reisi Nusrat Beyin ik
ramiye meselesi) 105,106,120,121 

— Divanı muhasebat teşkilât ve vezai-
fine dair kanun münasebetile sözleri 81 

— Gizli nüfusların yazımı hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 451 

— İnhisarların evvelki seneler katî he
saplarına dair kanun münasebetile sözleri 40 

— Kars, Bayazıt, Erzurum, Çoruh, 
vilâyetlerinde muhacir yerleştirilmesi hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 37 

— Kefalet kanunu hakkında sözleri 6,7,9 
— Liman işlerinin Hükümetçe idaresi

ne dair kanun münasebetile sözleri 212,213 
— Maarif vekâleti tarafından idare edi

lecek pansiyonlar hakkında kanun münase
betile sözleri 265,266 

—- Matbuaları toplama kanunu münase
betile sözleri 188 

— Memurin kanununun neşrinden evvel 
memuriyetten ve mebusluktan ayrılanlara 
mezkûr kanunun 85 inci maddesi hükmüne 
tevfikan açık maaşı verilmesi caiz olup olma
dığının tefsiri münasebetile sözleri 222 

-— Soy adı kanunu münasebetile sözleri 257, 
258 

— Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükel
leflere bazı kolaylıklar gösterilmesi hakkında 
kanun münasebetile sözleri 415 

—• Yeniden beş kaza teşkiline ve iki vali 
muavinliği ihdasına ve Maliye ve Dahiliye 
vekâletlerile Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü kadro cetvellerinde tadilât yapıl
masına dair kanun münasebetile sözleri 263 

Hasan Reşit B. (Muş) - Soy adı kanunu 
münasebetile sözleri 201 

Hasan Vasıf B. (İstanbul) - Bazı mad
delerden alınacak istihlâk vergisine ait ka
nunun birinci maddesinin (B) fıkrasının 
tadiline ve bu kanuna bazı maddelerin ilâ
vesine dair kanun münasebetile sözleri 324,326, 

327 
Hikmet B. (Maarif vekili) -Basma yazr 

ve resimleri derleme kanunu münasebetile 
sözleri 43,44,45 

— tik ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri baklandaki kanunun bazı 
maddelerini muaddil kanun münasebetile 
sözleri 215 

—• Maarif vekâleti tarafından idare edi-
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Sayıfa 

leeek pansiyonlar hakkında kanun münase
betile sözleri 264,268,269 

— Matibualan toplama kanunu münase
betile sözleri 188,189 

Sayıf» 
— Millî musiki ve temsil akademisinin 

teşkilât kanunu münasebetile sözleri 280,281 
— Müze ve rasathane teşkilât kanunu 

münasebetile sözleri 286 

îhsan B. (Bayazrt) - Kaçakçılığın men 
ve takibi hakkındaki kanunun bazı madde
lerini değiştiren kanun münasebetile söz
leri 340 

— Kefalet kanunu hakkında sözleri 9 
— Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükel

leflere bazı kolaylıklar gösterilmesi hakkın
da kanun münasebetile sözleri 418 

İsmail B. (Şebin Karahisar) - Bazı mad
delerden alınacak istihlâk vergisine ait 
kanunun birinci maddesinin (B) fıkrası
nın tadiline ve bu kanuna bazı maddele
rin ilâvesine dair kanun münasebetile 
sözleri 325 

— Nebatları kontrol ve temizleme mü
esseseleri yapılması hakkındaki kanun mü

nasebetile sözleri 210,245 
İsmail Kemal B. (Çorum) - Ankara şeh

ri imar müdürlüğünce yapılacak istimlâk 
hakkındaki Gümüşane mebusu Hasan 
Fehmi Beyin takririnin ruznamçye alınma
sına dair sözleri 216 

— Hâkimler kanunu münasebetile söz
leri 379 

İsmet B. (Çorum) - Artırma, eksiltme 
ve ihale kanunu münasebetile sözleri 23 

— Belediyelerce yapılacak istimlâk 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 29,30,31 

Ismte Pş. (Başvekil) - Hükümetin icra
at ve umumî siyaseti hakkında beyanatı 454 

— İran Şahinşahı Hazretlerinin Türki-
yeyi ziyaretleri münasebetile sözleri 220 

K 
Kâmil B. (İzmir) - Hâkimler kanunu 

münasebeti I e sözleri 368 
Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Askerî ve 

mülkî tekaüt kanununun 12 nci maddesi
nin tefsirine dair tefsir mazbatası müna
sebetile sözleri (Deniz gedikli küçük za
bitlerinin ecnebi kadınlarla evlenmemesi 
hakkında) 117 

— Gedikli küçük zabit membalanna 
dair kanun münasebetile sözleri 42,126,127 

— Millî Müdafaa vekâletinde (Zat iş
lerinin son tetkik mercii encümeni) teşkili 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 206 

— Tekaüt kanuna bir madde ilâvesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 218 

Kemal Turan M. (İsparta) - İskân ka
nunu münasebetile sözleri 149 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) - Avukatlık 
kanununa müzeyyel kanun münasebetile 
sözleri 207 

— Belediye kanununun 1 inci madde

sinin 26 ncı fıkrasına müzeyyel kanun mü
nasebetile sözleri 337 

— Divanı muhasebatın mart, mayıs ra
porunun birinci fıkrası hakkında sözleri 
(Sabık Şûrayi devlet reisi Nusrat Beyin 
ikramiye meselesi) 105 

— Hâkimler kanunu münasebetile söz
leri 367,373,378,385 

— ilk ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini muaddil kanun münasebetile 
sözleri 215 

— istanbul Adliye binası inşası için 
500 bin liraya kadar istikraz yapılmasına 
dair kanun münasebetile sözleri 211 

— Kaçakçılığı men ve takibi hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştiren ka
nun münasebetile sözleri 341 

— Nebatları kontrol ve temizleme mü
esseseleri yapılması hakkında kanun mü
nasebetile sözleri 210 



Sayıfa 
— Polis vazife ve salâhiyet kanunu mü-

nasebetile sözleri 
•— Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükel-

eflere bazı koaylukkır göst erimesi hakkındaki 

408 
kanun münasebetile sözleri 

Lütfi Müfit B. (Kırşehir) 
nunıı münasebetile sözleri 

Sayıfa 
322,323,413,414, 

416,417 
Soy adı ka-

247 

M 

Mahmut Esat B. (îzmir) - Ceza nıuha-
kemelri usulü kanununun 45 inci maddesi
ni değitiren kanun münasebetile sözleri 404 

Mazhar Müfit B. (Denizli) - Arzuhal 
encümeninin 124 numaralı kararının Umu
mî heyette müzakeresine dair Giresun me
busu Hakla Tarık Beyin takriri münase
betile sözleri 443 

— Ceza muhakemeleri usulü kanununun 
45 inci maddesini değiştiren kanun müna
sebetile sözleri 400 

— Divanı muhasebatın mart, mayıs ra
porunun birinci fıkrası hakkında sözleri 
(Sabık Şûrayi devlet reisi Nusrat Beyin ik
ramiye meselesi) 119,122 

— Divanı muhasebat teşkilât ve vezaifi-
ne dair kanun münasebetile sözleri 80,81 

— Hâkimler kanunu münasebetile sözleri 390 
— Matbuaları toplama kanunu münase

betile sözleri 189 
— Tekaüt kanununa bir madde ilâvesi 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 218 
Memet B. (Kütahya) - îskân kanunu 

münasebetile sözleri 158,159 
— Kefalet kanunu hakkında sözleri 8 
Muhlis B. (Ziraat vekili) - Nebatları 

kontrol ve temizleme müesseseleri yapılması 
hakkında kanun münasebetile sözleri 210 

— Yüksek ziraat enstitüsü kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 219 

Mustafa Şeref B. (Burdur) - Artırma, 
eksiltme ve ihale kanunu münasebetile 
sözleri 14 

— Bazı maddelerden alınacak istihlâk 
vergisine ait kanunun birinci maddesinin 
(B) fıkrasının tadiline ve bu kanunun bazı 
maddelerinin ilâvesine dair kanun münase
betile sözleri 324,325,326 

— Kefalet kanunu hakkında sözleri 6 
— Liman işlerinin Hükümetçe idaresine 

dair kanun münasebetile sözleri 214 
— Soy adı kanunu münasebetile sözleri 249, 

250 
— Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükel

leflere bazı kolaylıklar gösterilmesi hakkın
da kanun münasebetile sözleri 416 

Mükerrem B. (İsparta) - Arzuhal encü
meninin 124 numaralı kararının Umumî 
Heyette müzakeresine dair Giresun mebusu 
Hakkı Tarık Beyin takriri münasebetile 
sözleri 443 

— Bazı maddelerden alınacak istihlâk 
vergisine ait kanunun birinci maddesinin 
(B) fıkrasının tadiline ve bu kanuna bazı 
maddelerin ilâvesine dair kanun münasebe
tile sözleri 325 

— Divanı muhasebatın mart, mayıs ra-
I porunun birinci fıkrasT hakkında sözleri 

(Sabık Şûrayi devlet reisi Nusrat Beyin ik
ramiye meselesi) 101,117 

— Evkaf umum müdürlüğünün 1927 se
nesi bütçesinin beşinci maddesi hükmünün 
değiştirilmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 392 

— îskân kanunu münasebetile sözleri 152 
— istanbul Adliye binası inşası için 

500 000 liraya kadar istikraz yapılmasına 
dair kanun münasebetile sözleri 212 

— Kaçakçılığın men ve takibi hakkında
ki kanunun bazı maddelerini değiştiren ka
nun münasebetile sözleri 341 

— Liman işlerinin Hükümetçe idaresine 
dair kanun münasebetile sözleri 213 

— Maarif vekâleti tarafından idare 
edilecek pansiyonlar hakkında kanun mü
nasebetile sözleri 265,266 

— Matbuaları toplama kanunu müna
sebetile sözleri 188 

— ölen mebusların dul ve yetimlerine 
verilecek tahsisat hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 130 
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Sayıia ı 

— Vergi bakayasının tasfiyesi ve mü
kelleflere bazı kolaylıklar gösterilmesi 
hakkında kanun münasebetile sözleri 414,416,417 

— Yeniden beş kaza teşkiline ve iki va
li muavinliği ihdasına ve Maliye ,Dahili-
ye vekâletlerile Tapu * ve kadastro umum 

Sayıia 
müdürlüğü kadro cetvellerinde tadilât ya
pılmasına dair kanun münasebetile sözleri 262 

Münip B. ( Van ) - Evkaf umum mü
dürlüğünün 1927 senesi bütçesinin beşinci 
maddesi hükmünün değiştirilmesine dair 
kanun münasebetile sözleri 392 

N 

Nafi Atuf B. (Erzurum) - Basmayazı 
ve resimleri derleme kanunu münesebeti-
le sözleri 45 

Naşit Hakkı B. (Kütahya) - İskân ka
nunu münasebetile sözleri 67 

Nâzım B. ( Tokat ) - Soy adı kanunu 
münasebetile sözleri 199,202,224,250,252,253,254 

255,256,257,258 

Nuri B. (Maraş) - Gedikli küçük zabit 
membalarma dair kanun münasebetile 
sözleri 42 

— Yüksek ziraat enstitüsü kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun münasebetile sözleri 218 

Ömer Kâmil B. (Kars) - îskân kanunu 

O 

münasebetile sözleri 152 

R 

Raif B. (Trabıam) - Ankara şehri îmar 
müdürlüğünce yapılacak istimlâk hakkın
daki Gmmüşane mebusu Hasan Fehmi Be
yin takririnin ruznameye alınmasına dair 
sözleri 215,216 

— Avukatlık kanununa müzeyyel ka
nun münasebetile sözleri 207,208,209 

— Ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 4 inci maddesini değiştiren kanun mü
nasebetile sözleri 403,404 

— Divanı muhasebat teşkilât ve vezai-
fine dair kanun münasebetile sözleri 80,82 

— îskân kanunu münasebetile sözleri 146, 
153,155 

Rasih B. (Antalya) - Basma yazı ve re
simleri derleme kanunu ünasebetile sözleri 44 

— Divanı muhasebatın mart - mayıs ra
porunun birinci fıkrası hakkında sözleri 
(Sabık Şûrayi devlet reisi Nusrat Beyin ik
ramiye meselesi) 103,104,106,119,121,122 

Refik B. (Konya) - Ceza muhakemeleri 

usulü kanununun45 inci maddesini değişti
ren kanun münasebetile sözleri 398 

— Divanı muhasebatın mart - mayıs ra
porunun birinci fıkrası hakkmda sözleri 
(Sabık Şûrayi devlet reisi Nusrat Beyin ik
ramiyesi meselesi) 103,104,105,106 

— Hâkimler kanunu münasebetile sözleri 389 
— Polis vazife ve salâhiyet kanunu mü

nasebetile sözleri 410 
Refik Şevket B. (Manisa) - Adliye harç 

tarifesi kanunu münasebetile sözleri 100,101 
— Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 

12 nci maddesinin tefsirine dair tefsir maz
batası münasebetile sözleri ( Deniz gedikli 
küçük zabitlerinin ecnebi kadınlarla evlen
memesi hakkında) 117 

— Artırma, eksiltme ve ihale kanunu mü
nasebetile sözleri 14,17,23 

— Basma yazı ve resimleri derleme ka
nunu münasebetile sözleri 43,44,45 

— Divanı muhasebatın mart - mayıs ra-
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Sayıfa 

porunun birinci fıkrası hakkında sözleri 
(Sabık Şûrayi devlet reisi Nusrat Beyin ik
ramiye meselesi) 118,119,120,121,122 

— Divanı muhasebat teşkilât ve veza i fi
ne dair kanun münasebetile sözleri 79 

— Gedikli küçük zabit menbalarına dair 
kanun münasebetile sözleri 42,127 

— İnhisarların evvelki seri eler kati he
saplarına dair kanun münasebetile sözleri 40 

— îskân kanunu münasebetile sözleri 70,72, 
73,74,76 

—• tskân kanunu lâyihasının müstaceli
yetle müzakere edilip edilmemesine dair söz
leri 39 

—Kefalet kanunu hakkında sözleri 5,6,9 
-— Maarif vekâleti tarafından idare edi

lecek pansiyonlar hakkında kanun münase
betile sözleri 268 

— Matbuaları toplama kanunu münase
betile sözleri 188,189 

— Millî Müdafaa vekâletine (zat işleri
nin son tetkik mercii encümeni) teşkili hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 205,206 

— Şark mıntakaları dahilinde muhtaç 
zürraa tevzi ediletcck araziye dair kanunun 
4 üncü maddesinin tefsirine dair mazbata 
münasebetile sözleri 137 

— Yeniden beş kaza teşkiline dair iki 
vali muavinliği ihdasına ve Maliye, Dahiliye 
vekâleti erile Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü kadro cetvellerinde tadilât yapıl
masına dair kanun münasebetile sözleri 262 

— Yüksek ziraat enstitüsü kanununun 
baz mıaddelerinin değiştirilmesi baklandaki 
kanun münasebetile sözleri 217 

Refet B. (Bursa) - Soy adı kanunu mü
nasebetile sözleri 191,198,222,248,250,251,252,254 

Reşit B. (G-azi Antep) - Divanı muha
sebatın mart, mayıs raporunun birinci fık
rası hakkında sözleri (Sabık Şûrayi devlet 
reisi Nusrat Beyin ikramiye meselesi) 121 

— Evkaf umum müdürlüğünün 1927 se
nesi bütçesinin beşinci maddesi hükmünün 
değiştirilmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 392 

Sayıfa 
— Hâkimler kanunu münasebetile söz

leri 367,379 
— Kefalet kanunu hakkında sözleri 5 
— Millî Müdafaa vekâletinde (zat işleri

nin son tetkik mercii encümeni) teşkili hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 206 

— Soy adı kanunu münasebetile sözleri 248, 
251,254 

— Şark mıntakalarr dahilinde muhtaç 
zürraa tevzi edilecek araziye dair kanunun 
4 üncü maddesinin tefsirine dair mazbata 
münasebetile sözleri 140 

Remzi B. (Sivas) - Liman işlerinin Hü
kümetçe idaresine dair kanun münasebetile 
sözleri 213 

Rifat B. (Zonguldak) - îskân kanunu 
münasebetile sözleri 146 

— Maarif vekâleti tarafından idare edi
lecek pansiyonlar hakkında kanun münase
betile sözleri 265,266 

Ruşeni B. (Samsun) - Divanı muhase
batın mart, ağustos raporunun bir fıkrası 
hakkında sözleri 124 

— îskân kanunu münasebetile sözleri 69 
Rüştü B. (Bursa) - Arzuhal encümeni

nin 124 numaralı kararmın Umumî Heyette 
müzakeresine dair Cfiresun mebusu Haakkı 
Tarık Beyin takriri münasebetile sözleri 433, 

444 
— Divanı muhasebatın mart, mayıs ra

porunun birinci fıkrası hakkında sözleri 
(Sabık Şûrayi devlet reisi Nusrat Beyin ik
ramiye meselesi) 123 

—- tskân kanunu münasebetile sözleri 154 
— ölen mebusların dul ve yetimlerino 

verilecek tahsisat hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 130 

— Yüksek ziraat enstitüsü kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkmdaki 
kanun münasebetile sözleri 218 

Rüştü B. (Evkaf umum müdürü) - Ev
kaf umum müdürlüğünün 1927 senesi büt
çesinin beşinci maddesi hükmünün değişti
rilmesine dair kanun münasebetile sözleri 393 
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Sayıfa 
Sadri Maksudi B. (Şebin Karahisar) -

İskân kanunu münasebetile sözleri 71,74,75,76 
Sait Azmi B. (Kayseri) - Artırma, ek

siltme ve ihale kanunu münasebetile söz
leri 14 

— Avukatlık kanununa müzeyyel ka
nun münasebetile sözleri 207 

— Divanı muhasebat teşkilât ve vezai-
fine dair kanun münasebetile sözleri 80,81 

— Ekiciden tütün alma kanunu müna
sebetile sözleri 128,129 

— İskân kanunu münasebetile sözleri 74,154 
Salâhattin B. (Kocaeli) - Adliye han; 

tarifesi kanunu münasebetile sözleri 91,92,93, 
94,95,96,97,98,100,101 

— Basmayazı ve resimleri derleme ka
nunu münasebetile sözleri 45,46 

— Belediyelerce yapılacak istimlâk 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 25,26,28, 

29,30 
— Ceza muhakemeleri usulü kanunu

nun 45 inci maddesini değiştiren kanun 
münasebetile sözleri 397 

— Divanı muhasebat teşkilât ve vezai-
fine dair kanun münasebetile sözleri 79 

— Hâkimler kanunu münasebetile söz
leri 367,372,373,378,379.385,389,390,391 

—Kefalet kanunu hakkında sözleri 9 
— Matbuaları toplama kanunu mü

nasebetile sözleri 188,189 
— Polis vazife ve salâhiyet kanunu 

münasebetile sözleri 406,407,408,410 
— Soy adı kanunu münasebetile söz

leri 252,254,256,257 
— Vergi bak.tyas.rın tasfiyesi ve mü

kelleflere bazı kolaybklar gösterilmesi 
haldundaki kanun münasebetile sözleri 418,419 

Salâh Cimcoz B. ( İstanbul ) - Soy adı 
kanunu münasebetile sözleri 201 

Saraçoğlu Şükrü B. ( Adliye vekili ) -
Ceza muhakemeleri u*;;lü kanununun 45 

Sayıfa 
nci maddesini d i k t i r e n k.-u,ım münasebe
tile sözleri 401,405 

— Hâkimler kanunu münasebetile söz
leri 362,373,379,391 

Seyfi B. (Divanı muhasebat reisi) - Di
vanı muhasebatın mart, mayıs raporunun 
birinci fıkrası, hakkında sözleri ( Sabık 
Şûrayi devlet reisi Nusrat Beyin ikra
miye meselesi) 103,104 

— Divanı muhasebat teşkilât ve vezai-
fine dair kanun münasebetile sözleri 79 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) - Ankara 
şehri İmar müdürlüğünce yapılacak istim
lâk hakkındaki Gümüşane mebusu Hasan 
Fehmi Beyin takririnin ruznameye alın
masına dair sözleri 216 

— Adliye harç tarifesi kanunu müna
sebetile sözleri 94,100,101 

— Arzuhal En. nin 124 numaralı ka
rarının Umumî heyette müzakeresine dair 
Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin tak
riri münasebetile sözleri 442 

— Avukatlık kanununa müzayyel 
kanun münasebetile sözleri 208 

— Belediye kanununun 15 nci madde
sinin 26 nci frkrasına müzeyyel kanun mü

nasebetile sözleri 338 
— Ceza muhakemeleri usulü kanunu

nun 45 nci maddesini değiştiren kanun 
münasebetile sözleri 399 

— Divanı muhasebatın mart - mayıs ra
porunun birinci fıkrası hakkında sözleri (Sa
bık Şûrayi devlet reisi Nusrat Beyin ikra
miye meselesi) 123 

•—Gizli nüfusların yazımı hakkında ka
nun münasebetile sözleri 451 

—Hâkimler kanunu münasebetile sözleri 390 
— İnhisarların evvelki seneler katî he

saplarına dair kanun münasebetile sözleri 40 
— İskân kanunu münasebetile sözleri 144 

Şaban S i m B. (Konya) - Ceza muhake
meleri usulü kanununun 45 inci maddesini 

S 
değiştiren kanun münasebetile sözleri 400,401, 

406 
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— Divanı muhasebatın mart - mayıs ra
porunun birinci fıkrası hakkında sözleri (Sa
bık Şûrayi devlet reisi Nusrat Beyint ik
ramiye meselesi) 105 

Şeref B. (Edirne) - îskân kanunu mü-
nasebetile sözleri 71, 73, 74, 75 

Şükrü B. (Çanakkale) - Basma yazı ve 
resimleri derleme kanunu münasebetile söz
leri 44 

— Belediye kanununun 15 inci maddesi
nin 26 ncı fıkrasına müzeyyel kanun müna-
sebetile sözleri 336,337,338 

— Gizli nüfusların yazımı hakkında ka
nun münasebetile sözleri 451 

— Soy adı kanunu münasebetile sözleri 254, 
255,256,258 

Şükrü Kaya B. (Dahiliye vekili) - An
kara şehri imar müdürlüğü 1934 malî sene
si bütçe kanununa müzeyyel kanun müna
sebetile sözleri 261 

— Belediye kanununun 19 uncu madde
sinin beşinci fıkrasının değiştirilmesine dair 

Sayıfa 
kanun münasebetile sözleri 44.4 

— Belediyelerce yapılacak istimlâk hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 26,31 

—• iskân kanunu münasebetile sözleri 73,74, 
140,155,156,157,158 

— Millî musikî ve temsil akademisinin 
teşkilât kanunu münasebetile sözleri 407,410 

— Palis vazife ve salâhiyet kanunu mü-
teşkilât kanunu münasebetile sözleri 284 

— Soy adı kanunu münasebtile sözleri 196, 
197,198,199,224,246,247,248,249,250,251,255,258, 

259 
— Şark mıntakaları dahilinde muhtaç 

zürraa tevzi edilecek araziye dair kanunun 
4 üncü maddesinin tefsirine dair mazbata 
münasebetile sözleri 139 

— Yeniden beş kaza teşkiline ve iki vali 
muavinliği ihdasına ve Maliye, Dahiliye ve-
kâletlerile Tapu ve kadastro umum müdür
lüğü kadro cetvellerinde tadilât yaapılması-
na dair kanun münasebetile sözleri 262,263 

Tahsin B. (Aydın) - Arzuhal encüme
ninin 124 numaralı kararının Umumî He
yette müzakeresine dair Giresun mebusu 
Hakin Tarık Beyin takriri münasebetile söz
leri 442 

Turgut B. (Manisa) - Evkaf umum mü
dürlüğünün 1927 senesi bütçesinin beşinci 
maddesi hükmünün değiştirilmesine dair ka
nun münasebetile sözleri 393 

Yaşar B. (Aksaray) - Yüksek ziraat 
enstitüsü kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 217,218,219 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) - Ceza mu
hakemeleri usulü kanununun 45 inci mad
desini değiştiren kanun münasebetile söz
leri 397,398 

z 
Zekâi B. (Millî Müdafaa vekili) - Te

kirdağ mebusu Cemil Bey ve üç arkadaşının 
ordumuza B. M Meclisinin takdir ve teşek
kürlerinin iblâğına dair takriri münasebe
tile sözleri 

Ziyaettin Karamürsel B. (İstanbul) - Ar
zuhal encümeninin 124 numaralı kararınm 
Umumî Heyette müzakeresine dair Giresun 
mebusu Hakkı Tank Beyin takriri münase-

416 betile sözleri 442,443 
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— tik ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanunun ba
zı maddelerini muaddil kanun münasebetile 
sözleri 215 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) - Basma 
yazı ve resimleri derleme kanunu münasebe
tile sözleri 44 

— Bazı maddelerden alınacak istihlâk 
vergisine ait kanunun birinci maddesinin 
(B) fıkrasının tadiline ve bu kanuna bazı 
maddelerin ilâvesine dair kanun münasebe
tile sözleri 325,326 

— Belediye kanununun 19 uncu madde
sinin beşinci fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun münasebetile sözleri 444 

— iskân kanunu münasebetile sözleri 75,155 

Sayıfa 
— Kars, Bay azıt, Erzurum, Çoruh vilâ

yetlerinde muhacir yerleştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 36 

— Liman işlerinin Hükümetçe idaresine 
dair kanun münasebetile sözleri 213 

— Matbualar ıtoplama kanunu münase
betile sözleri 189,190 

— Millî musiki ve temsil akademisinin 
teşkilât kanunu münasebetile sözleri 280,282,283, 

284 
— Soy adı kanunu münasebetile sözleri 200, 

202,224,225 
— Yüksek ziraat enstitüsü kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 218,219 




