
T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Cilt 
6 

18 şubat 1932 tarihli yirmi üçüncü inikattan 
31 mart 1932 tarihli otuz dördüncü inikada kadar 

1932 

İÇTİMA : 1 

Ankara 
T. B. M. M. Matbaası 



Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
Sayfa 

intihaplar 
1 — Bütçe, Maliye, Millî Müdafaa ve Sıhhiye 

encümenlerine aza intihabı 29,30 
2 — Muş mebusluğuna Naki Beyin inti

habı 6 
Mezuniyetler 

1 — Azayı kiramdan bazı zevatın mezu
niyetleri 10,78 

2 — Üç aylık mezuniyeti kabul olunan 
Çanakkale mebusu Samih Rifat Beyin tah
sisatı hakkında cS2 

Tahlifler 
1 -— Muş mebusu Naki Beyin tahlifi 6 

Teşriî masuniyet 
1 — Afyon Karahisar mebusu Haydar, M.a-

v.kvd mebusu Dr. Saim ve sabık Manisa mebusu 
Bahri Beylerin ifadelerinin alınması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

2 — Erzurum mebusu Asım Beyin teşriî 
masuniyeti 

3 — (I az i Antep mebusu Remzi Beyin teş
riî masuniyeti 

4 — (tiresun mebusu İhsan Paşanın teş
riî masuniyeti 

5 — İsparta mebusu ibrahim Beyin teş
riî masuniyeti 

6 — Konya mebusu Kâzım Beyin ifadesi
nin alınması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

7 — Kütahya mebusu Hakkı Beyin ifadesi
nin alınması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

8 — Meı'sin mebusu Ferit Celâl Beyin teş
riî masuniyeti 

9 — Sabık Kars mebusu Ağaoğlu Ah
met Beyin teşriî masuniyeti 

10 — Siirt. mebusu Mahmut Beyin teş
riî masuniyeti 

Sayfa 
11 — Tokat mebusu Bekir Lûtfi Beyin 

teşriî masuniyeti hakkında 1.6 

1 — Aydın mebusu Fuat Şahin Beyin 
teşriî masuniyeti 40,52 

2 — Bilecik mebusu Hayrettin Beyin teş
riî masuniyeti 40,52 

3 — Bursa Mebusu Dr. Galip Beyin teş
riî masuniyeti hakkında 40,52 

4 — Çankırı mebusu Talât Beyin teş
riî masuniyeti 40,52 

5 — Erzurum mebusu Asım Beyin teşriî 
masuniyeti 40,52 

6 — Kayseri mebusu Coşkun Osman Be
yin teşriî masuniyeti 40,52 

7 — Kayseri mebusu Sait Azmi Beyin 
teşriî masuniyeti 40,52 

8 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin teşriî 
masuniyeti 40,52 

9 — Konya mebusu Mustafa Lûtfi Be
yin teşriî masuniyeti 40,52 

10 — Konya mebusu Sırrı Beyin teşriî ma
suniyeti 40,52 

11 — Kütahya mebusu Memet Beyin teş
riî masuniyeti 40,54 

12 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin 
teşriî masuniyeti 40,54 

13 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin 
teşriî masuniyeti 40,54 

14 — Siirt mebusu Mahmut Beyin teşriî 
masuniyeti 40,54 

Vefatlar 
1 — Muş mebusu Muhittin Nami Beyin 

16 vefatı 3 
2 — Urfa mebusu Dr. Refet Beyin ve-

16 fatı 3 

KANUNLAR 
No. 

1928 
Sayfa 

Londra posta kongresi kararlarını 
No. 

havi senedatın tasdikına dair kanun 
Sayfa 

3,11 



2^-
No Sayfa 

1929 — 1580 numaralı belediye kanununun 
83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun 2,10,26,29 

1931 — ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî me
murları kanununun 4 üncü maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 2,16,29,37 

1932 — İstanbul Darülfünununun 1931 malî 
senesi bütçesine merbut cetvelinde tadi
lât icrası hakkında kanun 36,40,41 

1934 — 1931 senesi bütçesinde münakale ya
pılmasına dair kanun 2,16,28,32,36,40,49,66 

1935 — Devlet tarafından idare olunan inhi
sarlar memur ve müstahdemlerinden va-

No. Sayfa 
zifelerinden ayrılanlara verilecek taz
minata dair kanun 36,40,42,55,71 

1936 — İhtiyat zabit ve ihtiyat askerî me
murları hakkındaki 1076 numaralı ka
nunun 23 üncü maddesindeki H fıkrası
nın tadiline dair kanun 16,40,55,75 

1937 — Ankara şehri İmar müdürlüğünün 
1931 malî senesi bütçesinde yapılacak 
tadilâta dair kanun 36,78,83,88,90 

1938 — Jandarma umum kumandanlığı 1931 
senesi bütçesinde münakale yapılmasına 
dair kanun 40,78,83,87,88,93 

KARARLAR 
672 — Mülhak bütçelerle idare olunan bazı 

devairin baremlerine dair 10,19 
673 — Teşviki sanayi kanununun 7 inci 

maddesinin (C) fıkrasının tefsirine ma
hal olmadığına dair 10,19 

674 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
idaresinin 1931 senesi bütçe kanununda 
mevcut memur tâbiri hakkında 2,40,52 

675 — Aydın mebusu Fuat Şahin Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ma
hal olmadığı hakkında 40,52 

676 — Bilecik mebusu Hayrettin Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ma
hal olmadığı hakkında 40,52 

677 — Bursa mebusu Dr. (lalip Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ma
hal olmadığı hakkında 40,52 

678 -— Çankırı mebusu Talât Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ma
hal olmadığı hakkında 40,52 

679 — Erzurum mebusu Asım Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ma
hal olmadığı hakkında 40,52 

680 — Kayseri mebusu Coşkun Osman Beyin 
teşrii masuniyetinin kaldırılmasına ma
hal olmadığı hakkında 40,52 

681 — Kayseri mebusu Sait Azmi Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ma
hal olmadığı hakkında 40,52 

682 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ma
hal olmadığr hakkında 40,52 

683 — Konya mebusu Mustafa Lûtfi Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ma
hal olmadığı hakkında 40,52 

684 — Konya mebusu Sırrı Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ma
hal olmadığı hakkında 40,52 

685 — Kütahya mebusu Memet Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ma
hal olmadığı hakkında 40,54 

686 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ma
hal olmadığı hakkında 40,54 

687 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ma1 

hal olmadığı hakkında 40,54 
688 — Siirt mebusu Mahmut Beyin 

teşriî masuniyetinin kaldırılmasına ma
hal olmadığı hakkında 40,55 

689 — Büyük Millet Meclisi muhasebesinde 
yapılan tetkik ve teftiş neticesi hak
kında 70,79 

690 — Büyük Millet Meclisi muhasebesinde 
yapılan tetkik ve teftiş neticesi hak
kında 7'»,79 

691 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve veza-
ifi hakkındaki kanunun 3 üncü madde
sinin tefsirine lüzum olmadığına da
ir 70,79 

692 — Belediye vergi ve resimleri kanunu
nun 31 inci maddesinin tefsirine ma
hal olmadığı hakkında 10,17,78,83 
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LÂYIHALAR 

Sayfa 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1931 

senesi bütçesinde münakale yapılmasına da
ir 36,78,83,88,90 

2 — Ankara şehri imıar müdürlüğünün 
1932 senesi bütçesi hakkında 16 

3 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
1932 senesi bütçesine 50 000 liralık tahsisat 
konulmasına dair 70 

4 — Askerî memurlar hakkındaki kanu
nun 2 inci maddesinin tadili hakkında 16,40,51 

5 — Askerlik mükellefiyeti hakkındaki 
kanunun 2 inci maddesinin tadili hakkında 16 

6 — Başvekâlet ve Şûrayi devlet 1931 
senesi bütçelerinde 3 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 16,40,49,66 

7 — Barut inhisarı idaresinin 1932 senesi 
bütçesi hakkında 16 

8 — Bazı devairin 1931 senesi bütçelerin
de 606 645 liralık münakale yapılması hak
kında 36,40,49,66 

9 — Belediye kanununun 83 üncü mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 2,10,26,29 

10 — 1710 numaralı kanunun yedinci mad
desini muaddil 2 

11 — Dahiliye memurlarının tahdidi sin
lerine dair 16 

12 — Devlet demiryolları işletme umum 
müdürlüğümün 1931 senesi 'bütçe kanununa 
müzeyyel 36 

13 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğünün 1932 senesi büt
çesi hakkında 16 

14 — Devlet memurları maaşatjnm tevhit 
ye teadülü hakkındaki kanuna merbut 2 nu
maralı cetvelin tadiline dair 36 

15 — Devlet tarafından idare olunan 
inhisar memurları hakkında 36,40,42,55,71 

16 — Diyanet işleri 1931 senesi bütçesin
de 500 liralık münakale yapılması hakkında 70 

17 — Eyer, semer, koşum takımı ve nal
ların tevhidi ve nalbantların kursa tâbi tu
tulmaları hakkında 36 

18 — Estern telgraf kıımpany asile mün-
akit mukavelenin feshi ile ( împerial and in-
ternational communikations limited ) şirketi 
ile bir mukavele akti hakkında 2 

!9 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi 

Sayfa 
bütçesinde 9 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 78 

20 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi 
bütçesi hakkında 16 

21 — Gümrükler umum müdürlüğü 1931 
senesi bütçesinde 2 743 liralık münakale ya
pılmasına dair 70 

22 — İhtiyat zabitleri ve askerî memurları 
hakkındaki kanunun 4 üncü maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair 2,16,29,37 

23 — İhtiyat zabitleri ve askerî memurları 
hakkındaki kanunun 7 inci maddesi ilk fık
rasının tadiline dair 2,28,33,41 

24 — İhtiyat zabitleri ve askerî memurları 
hakkındaki kanunun 23 üncü maddesinin ta
dili hakkında 16,40,55,75 

25 — İktisat vekâleti 1931 senesi bütçe
sinde 27 000 liralık münakale yapılması hak
kında 78 

26 — İstanbul Darülfünununun 1931 se
nesi bütçesine merbut C cetvelinde tadilât 
yapılmasına dair 36,40,41 

27 — İstanbul Darülfünununun 1932 se
nesi bütçesi hakkında 16 

28 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
idaresinin 1932 senesi bütçesi hakkında 16 

29 — İş kanunu lâyihası 36 
30 — Jandarma şoförlerine verilecek ücret 

ve yevmiyeler hakkında 2,78,86 
31 — Jandarma umum kumandanlığı 1931 

senesi bütçesinde 360 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 40,78,83,87,88,93 

32 — Konya ovası sulama idaresinin 1932 
senesi bütçesi hakkında 16 

33 — Maarif vekâleti 1931 senesi bütçesine 
merbut vesaiti nakliye kadrosunun tadili hak
kında 70 

34 — Maliye vekâleti 1931 senesi bütçe
sine 5 000 liralık tahsisat konulmasına dair 70 

35 — Maliye ve Nafıa vekâletleri 1931 se
nesi bütçelerinde 127 000 liralık münakale ya- . 
pılması hakkında 70 

36 -— Malûlini askeriyeye verilecek mü
kâfatı naktiyenin düyunu umumiye bütçesin
den tesviyesi hakkında 70 

37 — Matbuat kanununun 51 inci madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkında 70 



Sayfa 
38 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi 

bütçesinde 5 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 16,40,49,66 

39 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi 
deniz bütçesinde 230 700 liralık münakale ya
pılması hakkında 32,40,49,66 

40 — Millî Müdafaa vekâletile Umum 
jandarma kumandanlığı 1931 senesi bütçe
lerinde 32 121 liralık münakale yapılması 
hakkında 2,40,49,66 

41 — Nafıa vekâleti 1931 senesi bütçe
sinde 3 000 liralık münakale yapılması hak
kında 28,40,49,66 

42 — 18 haziran 1927 tarih ve 1089 numa
ralı kanunun tadili hakkında 36 

43 —Polisin vazife ve salâhiyetleri.hak
kında 70 

44 — Posta, telgraf ve telefon merkez 
müdür ve başnıemurlarının idareye muhtas 
binalarda ücretsiz ikametleri hakkında 2 

45 — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğünün teşkilâtı hakkında 70 

46 — Pansiyon kanununun 6 inci madde
sine bir fıkra tezyili hakkında 2 

47 — Seferde bulundukları esnada bah
riye zabitanına taamiye verilmesi hakkın
daki kanuna müzeyyel 2 

48 — Seyrisefain idaresinin 1932 senesi 
bütçesi hakkında 16 

49 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve ve-
zaifi hakkındaki kanunun muaddel 3 üncü 
maddesinin tadili hakkında 28 

50 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 1932 
senesi bütçesi hakkında 16 

51 — Takas komisyonu teşkili hakkında 70 
52 — Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 

1932 senesi bütçesi hakkında 16 
53 — Türkiye Cümhuriyetile İngiltere 

Hükümeti arasında münakit müzahereti adli
ye mukavelenamesinin tasdiki hakkında 2 

54 — Türkiye Cümhuriyetile Irak Hükü
meti arasında münakit iadei mücrimin mua-
hedenamesinin tasdiki hakkında 2 

55 — Türkiye Cümhuriyetile Irak Hükü
meti arasında münakit ikamet mukavelena
mesinin tasdiki hakkında 2 

56 — Türkiye Cümhuriyetile Irak Hükü
meti arasında münakit ticaret muahedena-
mesinin tasdiki hakkında 2 

Sayfa 
57 — Tüııkiye Cümhuriyetile Lehistan Hü

kümeti arasında münakit ikamet mukavelena
mesinin tasdiki hakkında 2 

58 — Türkiye Cümhuriyetile Polonya Hü
kümeti arasında aktedilen ticaret VL seyrise
fain mukavelenamesinin tasdiki hakkında 70 

59 — Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan 
Hükümeti arasında münakit ikamet, ticaret 
ve seyrisefain mukavelenamesine merbut (A 
ve B) listelerindeki hataların tashihi hak
kında 2 

60 — Türkiye sanayi kredi bankası teşkili 
hakkında 70 

61 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 se
nesi bütçesi hakkında 16 

62 — Umumî hıfzıssıhha kanununun 288 
inci maddesinin tadili hakkında 70 

63 —22 nisan 1341 tarih ve 659 numaralı 
kanuna müzeyyel 36 

64 — Yüksek mühendis mektebinin 1930 
senesi hesabı katisi hakkında 70 

65 — Yüksek mühendis mektebi 1932 se
nesi bütçesi hakkında 16 

1 — Ankara şehri imar müdürlüğü me
murları ücretlerinin tevhit ve teadülü hak
kında 10,19 

2 — 1341 senesi muvazenei umumiye ka
nununun 45 inci maddesine tevfikan mal 
almamış olan maaş sahiplerinin istihkakla-, 
rının sureti temini hakkında 82 

3 — Evkaf umum müdürlüğü memurları 
maaşatınm tevhit ve teadülü hakkında 10,19 

4 — Gümrük kanununun 107 inci madde
sinin tadiline ve 905 numaralı kanunun 13 
üncü maddesinin ilgasına dair 82 

5 — Harita umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 17 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 40,49,66 

6 — İhtira beratı kanununa bir madde 
tezyili hakkında 70,79 

7 — inhisara tâbi kaçak maddelerin ihba
riyelerinden bir kısmının peşin verilmesi hak
kında 

8 — inhisar idareleri üçte birlerinin harp 
malûllerine ve şehit yetimlerine, tahsis ve tev
ziine dair kanunun 4 üncü maddesinin tef
siri hakkında 

9 — ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 

6,11 

82 
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Sayfa 

umum müdürlüğü memurları ücretlerinin 
tevhit ve teadülü hakkında 10,19 

10 — Konya ovası sulama idaresi memur
ları ücretlerinin tevhit ve teadülü hakkında 10,19 

11 — Londra posta kongresi kararlarını 
havi senetlerin tasdikma dair 3,11 

12 — 11 nisan 1334 ve 7 'haziran 1926 ta
rihli gümrük kanunlarile müzeyyelâtmm bazı 
maddelerinin tadili hakkında 28 

13 — Seyrisefain idaresinin 1927 senesi 
hesabı katisi hakkında 32,36 

14 — Tabiiyet muamelâtından alınacak 
harçlara dair kanunun 8 inci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında 78,87 

15 — Temlik kanununa tevfikan verilen 

Sayfa 
tapu senetleri harçlarının bakiye taksitleri
nin affi hakkında 78,88 

16 — Türkiyede ecnebi tebaası tarafın
dan yapılması memnu olan sanatlar hakkın-

jda 70 
| 17 — Türkiyede hizmet eden ecnebilerle 
ailelerine muhassas maaşların iadeten tahsisi 

i hakkında ' 10,22 
I 

18 — Tütün inhisarı kanununa bir madde 
tezyiline dair 71 

19 — Tütün inhisarı kanununun 17 ve 27 
inci maddelerinin tadiline dair 71 

20 — Tütün inhisarı umum müdürlüğü 
memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü 

» hakkında 10,19 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 •— Türkiyede ecnebi tebaası tarafından 
yapılması memnu olan sanatlar hakkında 
1/70 numaralı kanun lâyihasına dair 70 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1931 

senesi bütçesinde münakale yapılması hak
kında 1/262 numaralı kanun lâyihasına dair 78, 

83,88,90 
2 — Belediye kanununun 103 üncü mad

desinin son fıkrasının tefsiri hakkında 3/112 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 82 

3 — 1341 senesi muvazenei umumiye ka
nununun 45 inci maddesine tevfikan mal al
mamış olan maaş sahiplerinin istihkakları
nın. sureti temini hakkında 1/140 numaralı 
kanun lâyihasına dair 82 

4 — Devlet tarafından idare olunan in
hisar memurları hakkında 1/259 numaralı 
kanun lâyihasına dair 40,42,55,71 

5 — Evkaf umum müdürlüğü memurları 
maaşatının tevhit ve teadülü hakkında 1/79, 
Ankara şehri imar müdürlüğü memurları üc
retlerinin tevhit ve teadülü hakkında 1/93, 
Konya ovası sulama idaresi memurları üc
retlerinin tevhit ve teadülü hakkında 1/98, 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum 
müdürlüğü memurları ücretlerinin tevhit ve 
teadülü hakkında 1/105 ve Tütün inhisarı 
umum müdürlüğü memurları ücretlerinin 

tevhit ve teadülü hakkında 1/108 numaralı 
kanun lâyihalarına dair 10,19 

6 — Esbabı mücbire ve zaruriye dolayi-
sdle takip ve tahsiline mahal veya imkân gö
rül emiyen borçların terkini hakkında 3/67 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair ' 82 

7 — Gümrük kanununun 107 inci madde
sinin tadiline ve 905 numaralı kanunun 13 
üncü maddesinin ilgasına dair 1/208 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 82 

8 — Harita umum müdürlüğü 1931 se
nesi 'bütçesinde 17 500 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/221, Millî Müdafaa ve-
kâletile Umum jandarma kumandanlığı 1931' 
senesi bütçelerinde 32 121 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/227, Millî Müdafaa 
vekâleti 1931 senesi bütçesinde 5 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/238, Başve
kâlet ve Şûrayi devlet 1931 senesi bütçele
rinde 3 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/242, Nafıa vekâleti 1931 senesi büt
çesinde 3 000 liralık münakale yapdması 
hakkında 1/256, Millî Müdafaa vekâleti 1931 
senesi deniz bütçesinde 230 700 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/258 ve bazı de-
vairin 1931 senesi bütçelerinde 606 645 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/260 nu
maralı kanun lâyihalarile İdare heyetinin, 
Büyük Millet Meclisi 1931 senesi bütçesine 
325 000 liralık tahsisat konulmasın^ ;dair. 
2/28 numaralı kanun teklifi hakkınca ... 40,49,66 
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Sayfa 

9 — İhtira beratı kanununa bir madde 
tezyili hakkında 1/62 numaralı kanun lâyi
hasına dair 70,79 

10 — İnhisara tâbi kaçak maddelerin ih
bariyelerinden bir kısmının peşin verilmesi 
hakkında 1/4 numaralı kanun lâyihasına 
dair 6,1.1 

11 — İnhisar idareleri üçte birlerinin 
harp malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis 
ve tevziine dair kanunun 4 üncü maddesinin 
tefsiri hakkında 3/53 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 82 

12 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
idaresinin 1931 senesi bütçe kanununun 3 ün
cü ve 4 üncü maddelerinin tefsiri hakkında 
3/134 numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 40,52 

13 — İstanbul Darülfünunu 1931 senesi 
bütçesine merbut C cetvelinde tadilât ya
pılmasına dair 1/261 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 40,41 

14 — Jandarma şoförlerine verilecek üc
ret ve yevmiyeler hakkında 1/226 numaralı 
kanun lâyihasına dair 78,86 

15 — Jandarma umum kumandanlığı 
1931 senesi bütçesinde 360 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/269 numaralı 
kanun lâyihasına dair 78,83,87,88,93 

16 — Tabiiyet muamelâtından alınacak 
harçlara dair kanunun 8 inci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında 1/144 numaralı kanun 
lâyihasına dair 78,87 

17 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve veza-
ifi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin 
tefsirine dair 3/36 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair 70,79 

18 — Temlik kanununa tevfikan verilen ta
pu senetleri harçlarının bakiyei taksitleri
nin af fi hakkında 1/196 numaralı kanun lâyi
hasına dair 78,88 

19 .— Teşviki sanayi kanununun 7 inci 
maddesinin C fıkrasının tefsiri hakkında 3/35 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 10,19 

20 — Türkiyede hizmet eden ecnebilerle 
ailelerine muhassas maaşların iadeten tahsisi 
hakkında 1/156 numaralı kanun lâyihasına 
dair 10,22 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 - - Belediye kanununun 83 üncü madde-

Sayf a 
sine bir fıkra ilâvesi hakkında 1/222 numa
ralı kanun lâyihasına dair 10,26,29 

2 — Belediye kanununun 103 üncü mad
desinin son fıkrasının tefsiri hakkında 3/112 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 82 

3 — Belediye vergi ve resimleri kanunu
nun 31 inci maddesinin tefsiri hakkında 
3/128 numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 10, 

17,78,83 
4 — Jandarma şoförlerine verilecek üc

ret ve yevmiyeler hakkında 1/226 numaralı 
kanun lâyihasına dair 78,86 

5 — Tabiiyet muamelâtından alınacak 
harçlara dair kanunun 8 inci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında 1/144 numaralı ka
nun lâyihasına dair 78,87 

1 — Londra posta kongresi kararlarını 
havi senetlerin tasdikma dair 1/35 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 3,11 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Haziran: ağustos 1931 aylarına ait 
raporun takdim kılındığı hakkında 3/118 
ve eylül : teşrinisani 1931 aylarına ait rapo
run takdim kılındığı hakkında 3/123 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresine 
dair 70 

2 — Seyrisefain idaresinin. 1927 senesine 
alt mutabakat beyannamesi rıhı takdim kılın
dığı hakkında 3/122 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile Seyrisefain idare
sinin 1927 senesi hesabı katisi hakkında 1/64 
numaralı kanun lâyihasına dair 32,36 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Türkiyede ecnebi tebaası tarafından 

yapılması memnu olan sanatlar hakkında 
1/70 numaralı kanun lâyihasına dair 70 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — İhtira beratı kanununa, bir madde 

tezyili hakkında 1/62 numaralı kanun lâyi
hasına dair 70,79 

2 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve ve-
zaifi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesi
nin tefsirine dair 3/36 numaralı Başvekâ
let tezkeresi hakkında 70,79 

3 — Teşviki sanayi kanununun 7 inci 
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maddesinin C fıkrasının tefsiri hakkında 
3/35 numaralı Başvekalet tezkeresine dair 10,19 

4 — Türkiyede ecne'bi tebaası tarafın
dan yapılması memnu olan sanatlar hak
kında 1/70 numaralı kanun lâyihasına dair 70 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —Belediye kanununun 103 üncü mad

desinin son fıkrasının tefsiri hakkında 3/112 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 82 

2 — 1341 senesi muvazene! umumiye ka
nununun 45 inci maddesine tevfikan mal al
mamış olan maaş sahiplerinin istihkaklarının 
sureti temini hakkında 1/140 numaralı ka
mın lâyihasına dair 82 

3 — Gümrük tarife kanununun 107 inci 
maddesinin tadiline ve 905 numaralı kanu
nun 13 üncü maddesinin ilgasına dair 1/208 
numaralı kanun lâyihası hakkında 82 

4 — İhtira beratı kanununa bir madde 
tezyili hakkında 1/62 numaralı kanun lâyi
hasına dair 70,79 

5 — İnhisara tâbi kaçak maddelerin in-
bariyelerinden bir kısmının peşin verilmesi 
hakkında 1/4 numaralı kanun lâyihasına 
dair 6,11 

6 — İnhisar idareleri üçte birlerinin harp 
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve 
tevziine dair kanunun 4 üncü maddesinin tef
siri hakkında 3/53 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair 82 

7 — Taıbiiyet muamelâtından alınacak 
harçlara dair kanunun 8 inci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında 1/144 numaralı ka
nun lâyihasına dair 78,87 

8 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve ve-
zaifi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesi
nin tefsirine dair 3/36 numaralı Başvekâlet . 
tezkeresi hakkında 70,79 

9 — Temlik kanununa tevfikan verilen 
tapu senetleri harçlarının bakiye taksitle
rinin affi hakkında 1/196 numaralı kanun 
lâyihasına dair 78,88 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKF EN
CÜMENİ MAZBATASI 

1 — Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi 
haziran .-.ağustos ayları hesabatı hakkında 70,79 

2 — Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi 

Sayfa 

eylül : teşrinisani ayları hesabatı hakkında 70,79 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî memurlar hakkındaki kanu

nun 2 inci maddesinin .tadiline dair 1/239 nu
maralı kanun lâyihası hakkında 40,51 

2 — İhtiyat zabitleri ve askerî memurları 
hakkındaki kanunun 4 üncü maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair 1/224 numaralı kanun lâ
yihası hakkında 16,29,37 

3 — İhtiyat zabitleri ve aisikerî memurları 
hakkındaki kanunun T inci maddesi ilk fık
rasının tadiline dair 1/225 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 28/33,41 

4 — İhtiyat zabitleri ve askerî memurları 
hakkındaki kanunun 23 üncü maddesinin 
tadiline dair 1/245 numaralı kanun lâyiha
sına dair 40,06,75 

5 — inhisar idareleri üçte birlerinin harp 
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tev
ziine dair kanunun 4 üncü maddesinin tefsiri 
hakkında 3/53 numaralı Başvekâlet tezkere
sine dair 82 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

[ Teşkilâtı esasiye ve adliye ] 
1 — Aydın mebusu Fuat Şahin Beyin teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
3/114 numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 40,52 

2 — Bilecik mebusu Hayrettin Beyin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/48 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 40,52 

3 — Bursa mebusu Dr. Galip Beyin teş
rii masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/89 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 40,52 

4 — Çankırı mebusu Talât Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/102 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 40,52 

5 — Erzurum mebusu Asım Beyin teşriî 
mdgtıniyetinin kaldırılması hakkında 3/117 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 40,52 

6 — Kayseri mebusu Coşkun Osman Be
yin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakın-
da 3/96 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 40,52 

7 — Kayseri mebusu Sait Azmi Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
3/90 numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 40,52 

8 — Kocaeli mebusu. Sırrı Beyin teşrii 



- 8 -
• Sayfa 

masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/91 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 40,52 

9 — Konya mebusu Mustafa Lûtfi Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
3/46 numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 40,52 

10 — Konya (mebusu Sırrı Beyin teşriî 
masuniyetinin, kaldırılması hakkında 3/54 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 40,52 

11 — Kütahya mebusu Memet Beyin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/116 

Sayfa 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 40,54 

12 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
3/7 numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 40,54 

13 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
3/92 numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 40,54 

14 — Siirt mebusu Mahmut Beyin teşriî . 
•masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/99 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 40,54 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
22 inci inikada ait 
23 üncü » » 
24 üncü » » 
25 inci » » 
26 inci » » 
27 inci » » 

2 
6 

10 
16 
28 
32 

28 inci inikada ait 
29 uncu 
30 uncu 
31 inci 
32 inci 
33 üncü 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

36 
40 
48 
70 
78 
82 

SUALLER VE CEVAPLAR 
İKTISAT VEKÂLET! 

1 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin, teşviki 
sanayi kanunundan istifade ile gümrüksüz 
olarak arasityağı ve hindistancevizi ithal ve 
istimal eden bazı fabrikalar hakkında İktisat 
ve Ziraat vekâletlerinden şifahî suali ve İk
tisat vekili Mustafa Şeref Beyin cevabı 3,6 

MALİYE VEKÂLETİ 
1 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin, Istanbul-

daki 'metruk emval hakkındaki sualine Maliye 
vekili Mustafa Abdülhalik Beyin tahrirî ceva
bı . 

2 — Manisa' mebusu Refik Şevket Beyin, 
İstanbul hazinei evrakında mevcut iken bir 
Bulgara satılan tarihî bazı evrakın iadesi 

88 

için müfettişlerce yapılan tahkikat raporu
nun ne .safhaya dahil olduğuna dair şifahî 
suali" ve Maliye vekili Mustafa Abdülhalik Be-
yi'-.u cevabı 16,32 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

1 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin, zeriya-
tını teksir ve tamim için bu sene ayçiçeği 
tohumu celp ve zürraa tevziinin mutasavver 
olup olmadığına dair şifahî suali 82 

2 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin, teşviki 
sanayi kanunundan istifade ile gümrüksüz 
olarak araşityağı ve hindistancevizi ithal ve 
istimal eden bazı fabrikalar hakkında İktisat 
ve Ziraat vekâletlerinden şifahî suali ve Zi
raat vekili Muhlis Beyin cevabı 3,6 

TAKDİRNAME 
1 — Yüzbaşı Celâlettin Efendiye verilmiş 

olan birinci takdirnamedeki mülâzim kelime
sinin birinci mülâzim olarak tashihi hakkın
da 36 

tdare heyeti 
1 — Büyük Millet Meclisi 1931 senesi büt

çesine 2 450 liralık tahsisat konulmasına dair 
olan kanun teklifinin geri verilmesi hakkında 

TAKRİRLER 
İstanbul / Alâettin Cemil B. 1 

41 

2 — Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası 
kanununun 5 inci maddesinin tefsiri hakkında 36 
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Sayfa 
Sivas [ Remzi B. ] 
3 — Veraset ve intikal vergisi hakkındaki 

Sayfa 
kanunun meriyeti tarihinden evvelki intikal
lere dair bir karar ittihazı hakkında 70 

TASHİHLER 
4,89 

— 44 üncü sayfanın 2 inci sütununun 47 
inci satırındaki « Kemal Turhan B. », « Kemal 

Turan B. » olacaktır. 
— 52 inci sayfanın 2 inci sütununun alt

tan 2 inci satırındaki «89», «83» olacaktır. 

TEKLİFLER 
Afyon Karahisar [ Moîlaoğlu Cemal B. J 
1 — Ağıllar hakkındaki kanunun (1) inci 

maddesinin tadiline dair 82 
İdare heyeti 
2 — Büyük Millet Meclisi 1931 senesi büt

çesine 2 450 liralık tahsisat konulmasına dair 6,41 
3 — Büyük Millet Meclisi 1931 senesi bütçe

sinde 3 500 liralık münakale yapılması hak
kında 78 

4 — Büyük Millet Meclisi 1931 senesi 

bütçesine 325 000 liralık tahsisat konulmasına 
dair 16,40,49,66 

Kastamonu [Dr. Suat B. J 
5 — Belediye bütçelerindeki maaş ve ücret

lerle yetim maaşları yekûnu hakkında 16 

Tekirdağ / Celâl Nuri B. J 
6 — Cfidaî mevat satanların piyango ter

tip edememeleri ve ikramiye verememeleri hak
kında 16 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂ1JBT TEZKERELERİ 

İade talepleri 

1 — 11 nisan 1334 ve 7 haziran 1926 ta
rihli gümrük kanuıiılarile müzeyyelâtının ba
zı maddelerinin tadili hakkındaki kanun lâ
yihasının geri verilmesine dair 

2 — Tütün inhisarı kanununun 17 ve 27 
inci maddelerinim tadili hakkında 1/163 ve 
tütün inhisarı kanununa bir madde tezyiliııe 
dair 1/164 numaralı kanun lâyihalarının geri 
verilmesi hakkında 

Muhtelif 
1 — Münhal bulunan Şûrayi devlet aza-

lıkları için intihap yapılması hakkında 

2 — Muş mebusu Muhittin Nami Beyin 
vefatı hakkında 

3 — Muş mebusluğuna Naki Beyin intihap 
edildiğine dair 

1 — Esbabı mücbire ve zaruriye dolayı-
sile takip ve t'ahsiline mahal veya imkân gö
rül emiyen borçların terkini hakkında 

28 

71 

70 

82 

ölüm cezası 
1 ,— Afyon Karahisarlı Hüseyinoğlu Me-

met çavuşun ölüm cezasına çarpılması hak
kında 32 

2 — Mihalıççığın Doğan köyünden Mııtu-
şoğlu Malikin ölüm cezasına çarpılması hak
kında 2 

Tefsir talepleri 
1 — Acizleri tahakkuk eden memurların 

tasfiyeleri hakkında 1026 ve 1683 numaralı 
kanunlarda mevzu hükmün icrasında tahad-
düs eden ihtilâfın tefsiren halline dair 28 

2 — 1 - XII -1928 tarih ve 457 numaralı 
kararın tefsirine dair 10. 

3 — Gedikli küçük zabitana verilecek har
cırahlar hakkında tefsiren bir karar ittiha
zına dair 2 

4 — üümrük tarifesi kanununun 298 inci 
maddesinin ihtar fıkrasının tefsiri hakkında 70 

5 — Harikzedeler tarafından işgal edil
mekte olan meskenler hakkında yapılacak 
muameleye dair 48 

6 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
idaresinin 1931 senesi bütçe kanununun 3 
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üncü ve 4 üncü maddelerinin tefsiri hakkın
da 2,40,52 

7 — Mübadele ve teffiz işlerinin kati 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki kanunim 2 inci 
ve 9 uncu maddeleri ' irasındaki münasebet 
ile 1866 numaral ı nıüzeyyel kanunun metnin
de münderic / i t ahkâmın tefsirine dair 28 

1 — Belediye kanununun 103 üncü mad
desinin son fıkrasının tefsiri hakkımla 82 

2 — Belediye vergi ve resimlerile kanunu
nun ol inci maddesinin tefsiri hakkında 10,17,78,83 

3 — inhisar idareleri üçle birlerinin harp 
malûlleri ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzi
ine dair olan kanunun 4 üncü maddesinin tef
siri hakkında 82 

4 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve ve-
zaifi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin 
tefsirine dair1 70,79 

5 — Teşviki sanayi kanununun 7 inci 
maddesinin C fıkrasının tefsiri hakkında 10,19 

Teşriî masuniyetin refi talepleri 
1 — Afyon Kara İv işar mebusu Haydar , 

Manisa mebusu Dr. Saim ve sabık Manisa 
mebusu Bahri Beylerin ifadelerinin alınması 
lıakkında 16 

2 — Erzurum mebusu Asım Beyin teşriî 
masuniyet inin kaldır ı lması hakkında 2 

3 —• (iazi Antep mebusu Remzi Beyin teş
riî masuniyetinin kaldır ı lması hakkında 2 

4 — Cirosun mebusu İhsan Paşanın teşriî 
masuniyet inin kaldır ı lması hakkında 2 

5 — İsparta mebusu İbrahim Beyin teş
riî masuniyet inin kaldır ı lması hakk ında 16 

6 — Konya mebusu Kâzrm Beyin ifadesi
nin alınması hakkında 16 

7 — Kütahya mebusu Hakkı Beyin ifade
sinin alınması hakkında 16 

8 — Mersin mebusu Ferit Celâl Beyin 
teşriî masuniyet inin kaldır ı lması hakk ında 82 

9 — Sabık Kars mebusu Ağaoğlıı Ahmet 
Beyin teşriî masuniyet'nıin kaldır ı lması hak
kında . 16 

10 — Siirt mebusu Mahmut Beyin teşriî 
masuniyet inin kaldır ı lması hakk ında 16 

11 — Tokat mebusu Bekir Lûtfi Beyin teş
riî masuniyet inin kaldır ı lması hakkında 16 

. '* Sayfa 
1 — Aydın mebusu Eııat Şahin Beyin, teş

riî masuniyet inin kaldır ı lması hakk ında 40,52 
2 — Bilecik mebusu Hayre t t in Beyin teş

riî masuniyet inin kaldırı lması hakkında 40,52 

3 — Bursa mebusu Dv. ( lalip Beyin teş
riî masuniyet inin kaldır ı lması hakk ında 40,52 

4 — Çankırı mebusu Talât Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldır ı lması hakkında 40,52 

5 — Erzurum mebusu Asım Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 40,52 

6 — Kayseri mebusu Coşkun Osman Be
yin teşriî masuniyet inin kaldır ı lması hak
kında 40,52 

7 — Kayseri mebusu Sait Azmi Beyin teş
riî masuniyet inin kaldır ı lması hakkında 40,52 

8 — Kocaeli mebusu Sırr ı Beyin teşrîî ma
suniyet inin kaldır ı lması hakkında 40,52 

9 — Konya mebusu Mustafa Lûtfi Beyin 
teşriî masuniyet inin kaldır ı lması hakkında 40,52 

10 — Konya mebusu Sırr ı Beyin teşrîî 
masuniyet inin kaldır ı lması hakkında 40.52 

11 — Kütahya mebusu Menvet Beyin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 40,54 

12 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 40,54 

13 — Muğla mebusu Yunus N'adi Beyin 
teşriî masuniyet inin kaldır ı lması hakkında 40,54 

14 — Siirt mebusu Mahmut Beyin teşriî 
masuniyet inin kaldır ı lması hakk ında 40,54 

B Ü V ü K M l L L E T M E C L İ S İ R İ Y A S E T İ 
T E Z K E R E L E R İ 

1 — Bazı zevatın mezuniyetleri hakkında 10,78 
2 — ü c aylık mezuniyeti kabul olunan 

Çanakkale mebusu Samih Rifat Beyin tah
sisatı hakkında 82 

D Î V A N I M U H A S E B A T R İ Y A S E T İ 
T E Z K E R E L E R İ 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun ! 
66 ve 68 inci uvaddelerile .memurin kanunu- ] 
nun 73 ve 85 inci maddeler in in tefsiri hak
kında 70 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
55 inci maddesinin tefsiri hakkında 48 

Evlûl : teşrinisani 1931 avlar ına ait 
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Taporım takdim kılındığı hakkında 70 3 _ Seyrisefain idaresinin 1927 senesine 
2 — Haziran : ağustos 1931 aylarına ait ait mutabakat beyannamesinin takdim kılın-

raporun takdim kılındığı hakkında 70 dığı hakkında 32,36 




