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ZABIT CERİDESİ 

Cilt 
7 

2 nisan 1932 tarihli otuz beşinci inikattan 
11 nisan 1932 tarihli otuz sekizinci inikada kadar 

1332 

Ankara 
T. B. M. M. Matbaası 



Fihrist 

No. 
1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

693 

694 

695 

696 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
Sayfa 

1 — 
İstifalar 

OaziAntep mebusu Remzi Beyin 
istifası 

KANUNLAR 
Sayfa 

— 10 mart 1926 tarihli ihtira be
ratı kanununa bir madde ilâvesi 
hakkında kanun 7 
— 11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun 906 numaralı kanunla 
tadil edilen 107 inci maddesinin 
tadiline ve mezkûr kanunu muad-
djl 1723 numaralı kanunun birinci 
maddesine bazı fıkralar ilâvesine 
dair kanun 8,14 
— Jandarmadan olan şoförlere ve
rilecek ücret hakkında kanun 15 
— Tabiiyet muamelelerinden alına
cak harçlara dair 15 mayıs 1928 
tarih ve 1260 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun * 15 
— Mazbut emlâk, yurtluk ve ocak
lık mukabili verilecek emlâk ve arazi 
hakkında kanun 7,13,16 

No. 
1944 

Sayfa 
13 

Sayfa 
1331 numaralı kanuna tevfikan 

verilen tapu ^ senetleri harçlarının 
bakiye taksitlerinin af fi ne ve gayri-
mübadillere verilecek gayrimenkul 
emvalin tapu harçlarından istisna
sına dair kanun 15,16,19 

1945 — 1931 senesi bütçesinde müna
kale yapılmasına dair kanun 24,28,29,31 

1946 — 1931 senesi bütçesinde müna
kale icrasına ve Gümrükler umum 
müdürlüğü bütçesinin 275 inci 
faslına yeniden bir madde açılması
na dair kanun 2,12,28,29,31,34 

1947 — Çocuk bayramı münasebetile ni
sanın 20 sinden otuzuna kadar 
posta müraselâtile telgraflara şefkat 
pulu yapıştırılması hakkında kanun 24, 

28,29,31,36 

KARARLAR 
— Esbabı mücbire ve zaruriye do-
layısile takip ve tahsiline, mahal 
veya imkân görülmiyen borçların 
terkini hakkında 6 
— 1673 numaralı kanunun 2 inci 
maddesinin tadiline lüzum olmadığı 
hakkında 12,24 
— Haziran : teşrinisani 1931 ayla
rına ait Divanı Muhasebat rapor
ları hakkında ittihaz olunan mukar-
rerata dair 3,24 
— 7 mart 1927 tarih ve 1757 
numaralı kanunun birinci maddesi
nin son fıkrası hakkında 2,12,24 

697 — 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun 6 ncı maddesine 
dair * 12,24 

698 — Yüzbaşı Celâlettin Efendiye 
verilmiş olan birinci takdirname
deki mülâzım kelimesinin birinci 
mülâzım olarak tashihi hakkında 2,2? 

699 — Hüseyinoğlu Memet Çavuşun 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 28,3C 

700 — Vergi mektumları ve kaçak mef
hum lan hakkında 28,3C 

701 — Mıhahççığın Doğan köyünden 
mutişoğlu Malikin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 2 3 3 
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LÂYİHALAR 
Sayfa 

1 — Askerî memurlar hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 12 

2 — 1930 senesi hesabı katisi hak
kında 1 2 

3 — Çocuk bayramında posta mü-
raselâtile telgraflara şefkat pulu yapıştı
rılması hakkında 24,28,29,31,36 

4 — Hariciye vekâleti 1931 senesi 
bütçesinde 18 400 liralık münakale ya
pılması hakkında 12,28,29,31,34 

5 — Hariciye vekâletile Jandarma 
umum kumandanlığı 193 i senesi bütçe
lerinde 25 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 12,28,29,31,34 

6 — Hazineden taksitle mal satın 
almış olanların taksit bedellerinin tecili 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyi
hası 12 

7 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1931 senesi bütçe kanunile 
sarfına mezuniyet verilen 600 000 lira
nın 725 000 liraya iblâğı hakkında 12 

8 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as
kerî memurları hakkındaki kanunun 3 ün
cü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 12 

9 — İktisat vekâleti 1931 senesi 
bütçesine 5 1 20 liralık munzam tahsisat 
konulması hakkında 12 

10 — İspirto ve ispirtolu içkiler in
hisarı idaresinin 1930 senesi hesabı ka
tisi hakkında 12 

11 -— Muvazenei umumiye dahilin
deki devairin kırtasiye iiıtiyacatının su-
"eti tedarikine dair kanuna müzeyyel ka-
IUU lâyihası 12 

1 2 — Ordu zabltan heyetine mahsus 
erfi kanununun l inci ve 16 ncı mad
delerine birer fıkra ilâvesine dair 12 

İ 3 — Reşitpaşa ve Marmara vapurla-
-ının Millî Müdafaa vekâletine devri hak-

Sayfa 
kında 12 

14 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti 1931 senesi bütçesinde 8 000 
lir alık münakale yapılması hakkında 12,28, 

29,31,34 
15 — Tapu sicilli muhafaza teşkilâ

tına dair 12 
1 — Askerî memurlar hakkındaki ka

nunun 2 inci maddesinin tadiline dair 12,24 
2 — 1341 senesi muvazenei umu

miye kanununun 45 inci maddesine tev
fikan mal almamış olan maaş sahiplerinin 
istihkaklarının sureti temini hakkında 7,13, 

16 
3 — Diyanet işleri 1931 senesi büt

çesinde 500 liralık münakale yapılması 
hakkında 28,29,31,34 

4 — Gümrükler umum müdürlüğü 
1931 senesi bütçesinde ( 2 743) liralık 
münakale yapılması hakkında 28,29,31,34 

5 — Oümrük tarife kanununun 107 
inci maddesinin tadiline ve 905 numa
ralı kanunun 13 üncü maddesinin ilga
sına dair 8,14 

6 — İhtira beratı kanununa bir mad
de tezyili hakkında 7 

7 — İktisat vekâleti 1931 senesi 
bütçesinde (27 000) liralık münakale ya
pılması hakkında 28,29,31,34 

8 — Jandarma şoförlerine verilecek 
ücret ve yevmiyeler hakkında 1 5 

9 — Posta, telgraf ve telefon mer
kezi müdür ve başmemurlarının idareye 
muhtas binalarda ücretsiz ikametleri hak
kında 12,25 

10 — Tabiiyet muamelâtından alına
cak harçlara dair kanunun 8 inci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 15 

11 — Temlik kanununa tevfikan ve
rilen tapu senetleri Harçlarının bakiye 
taksitlerinin affi hakkında 15,16,19 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Afyon Karahisarlı Huseyinoğlu 

1emet çavuşun ölüm cezasına çarpılması 
akkında 3/150 numaralı Başvekâlet tez

keresine dair 
2 — Mihalıççığın Doğan 

2S,30 
köyünden 

Mutişoğlu Malikin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 3/135 numaralı Başvekâlet 
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tezkeresine dair 28,30 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Diyanet işleri 1931 senesi 

bütçesinde 500 liralık münakale yapılma
sı hakkında 1/271, Gümrükler umum 
müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 2 743 
liralık münakale yapılması hakkındai/272, 
İktisat vekâleti 1931 senesi bütçesinde 
27 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/286, Hariciye vekâleti 1931 
senesi bütçesinde 1 8 400 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/289, Harici
ye vekâletile Umum jandarma kuman
danlığı 1931 senesi bütçesinde 25 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1 /290 
ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
1931 senesi bütçesinde 8 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/299 nu
maralı kanun lâyihalarile İdare heyetinin 
Büyük Millet Meclisi 1931 senesi bütçe
sinde 3 500 liralık münakale yapılması 
hakkında 2/31, Riyaseti Cumhur 1931 
senesi bütçesinde i 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 2/33, ve Büyük Mil
let Meclisi 1931 senesi bütçesinde 500 
liralık münakale yapılması hakkında2/35 
numaralı kanun tekliflerine dair 28,29,31,34 

2— İdare Heyetinin, Büyük Millet Mec
lisi 1931 senesi bütçesine 189 600 
liralık tahsisat konulmasına dair 2/34 
numaralı kanun teklifi hakkında 28,29,31 

3 — İdare Heyetinin, 7 mart 1927 
tarih ve 1757 numaralı kanunun l inci 
maddesinin tefsiri hakkında 4/25 numa
ralı takririne dair 12,24 

4 — Kânunuevvel 1930:§ubat 1931 
aylarına ait raporun takdim kıhndığı 
hakkında 3/69 ve mart: mayıs 1931 
aylarına ait raporun takdim kılındığı 
hakkında 3/95numaralı Divanı muhase
bat riyaseti tezkereleri ve Divanı muha
sebat encümeni mukarreratının 3 üncü 
fıkrasına dair 12,24 

5 — Mart : ağustos 1927 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 
3/45 numaralı Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni 
mukarreratının 3 üncü fıkrasına dair 28,30 

Sayfa 
6 — Posta, telgraf ve telefon mer

kezi müdür ve başmemurlarının idareye 
muhtas binalarda ücretsiz ikametleri 
hakkındal/229numaralı kanun lâyihasına 
dair 12,25 

1 — Belediye kanununun 103 üncü 
maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında 
3/112 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 3 

2 — 1341 senesi muvazenei umu
miye kanununun 45 inci maddesine tev
fikan mal almamış olan maaş sahiplerinin 
istihkaklarının sureti temini hakkında 
1/140 numaralı kanun lâyihasına dair 7,13 

16 
3 — Esbabı mücbire ve zaruriye 

dolayısile takip ve tahsiline mahal veya 
imkân görülemiyen borçların terkini hak
kında 3/67 numaralı Başvekâlet tezkere
sine dair 6 

4 — Gümrük tarife kanununun 107 
inci maddesinin tadiline ve 905 numa
ralı kanunun 13 üncü maddesinin ilga
sına dair 1/208 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 8,14 

5 — İhtira beratı kanununa bir 
madde tezyili hakkında ı/62 numaralı 
kanun lâyihasına dair 7 

6 — İnhisar idareleri üçte birlerinin 
harp malûllerine ve şehit yetimlerine tah
sis ve tevziine dair kanunun 4 üncü mad
desinin tefsiri hakkında 3/53 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 2 

7 — Jandarma şoförlerine verilecek 
ücret ve yevmiyeler hakkında 1/226 nu
maralı kanun lâyihasına dair 15 

8 —Tabiiyet muamelâtından alınacak 
harçlara dair kanunun 8 inci maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkındai/144 numaralı » 
kanun lâyihasına dair 15 

9 — Temlik kanununa tevfikan veri
len tapu senetleri harçlarının bakiye tak
sitlerinin affi hakkında 1/196 numaralı 
kanun lâyihasına dair 15,16,19 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Belediye vergi ve resimleri 

kanununun 45 inci maddesinin tefsiri 
hakkında 3/66 numaralı Başvekâlet tez-



Sayfa 
keresine dair 2,13 

2 — Çocuk bayramında posta mü-
raselâtile telgraflara şefkat pulu yapıştı
rılması hakkında 1/301 numaralı kanun 
lâyihasına dair 28,2Q,31,36 

3 — Posta, telgraf ve telefon mer
kezi müdür ve başmemuıiarımn idareye 
muhtas binalarda ücretsiz ikametleri hak
kında 1/229 numaralı kanun lâyihasına 
dair 12,25 

1 — Belt-diye kanununun 103 üncü 
maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkın
da 3/112 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 3 

2 — Tabiiyet muamelâtından alına
cak harçlara dair kanunun 8 inci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 1/144 
numaralı kanun lâyihasına dair 15 

3 — Jandarma şoförlerine verilecek 
ücret ve yevmiyeler hakkında 1/226 nu
maralı kanun lâyihasına dair 15 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Haziran : ağustos 1931 ayla
rına ait raporun takdim kılındığı hak
kında 3/118 ve eylül : teşrinievvel 1931 
aylarına ait raporun takdim kılındığı 
hakkında 3/123 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkerelerine dair 3,24 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Afyon Karahisar mebusu Mol-

laoğlu Cemal Beyin, ağıllar^ hakkındaki 
kanunun ı inci maddesinin tadiline dair 
2/32 numaralı kanun teklifi hakkında 24,28,30 

1 — İhtira beratı kanununa bir mad
de tezyili hakkında 1/62 numaralı kanun 
lâyihasına dair 7 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Kânunuevvel 1930: şubat 1931 

ylarına ait raporun takdim kılındığı 
lakkında 3/69 ve mart : mayıs 1931 ay
arına ait raporun takdim kılındığı hak-
ında 3/95 numaralı Divanı muhasebat 

'iyaseti tezkereleri ve Divanı muhasebat 
;ncümeni mukarreratının 3 üncü fıkra
ma dair 12,24 

Sayfa 
2 — Mart : ağustos 1927 aylarına 

ait raporun takdim kılındığı hakkında 
3/45 numaralı Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni 
mukarreratının 3 üncü fıkrasına dair 28,30 

1 — Belediye kanununun 103 ün
cü maddesinin son fıkrasının tefsiri hak
kında 3/112 numaralı Başvekâlet tezke
resine dair 3 

2 — 1341 senesi muvazenei umu
miye kanununun 45 inci maddesine tev
fikan mal almamış olan maaş sahiplerinin 
istihkaklarının sureti temini hakkında 
1/140 numaralı kanun lâyihasına dair 7,13, 

16 
3 — Gümrük tarife kanununun 107 

nci maddesinin tadiline ve 905 numa
ralı kanununI3üncü maddesinin ilgasına 
dair 1/208 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 8,14 

4 — İhtira beratı kanununa bir 
madde tezyili hakkında 1/62 numaralı 
kanun lâyihasına dair 7 

5 — İnhisar idareleri üçte birlerinin 
harp malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair kanunun 4 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında 3/53 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 2 

6 — Tabiiyet muamelâtından alına
cak harçlara dair kanunun 8 inci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 1/144 
numaralı kanun lâyihasına dair 15 

7 — Temlik kanununa tevfikan ve
rilen tapu senetleri harçlarının bakiye tak
sitlerinin affi hakkında 1/196 numaralı 
kanun lâyihasına dair 15,16,19 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî memurlar hakkındaki 

kanunun 2 nci maddesinin tadiline dair 
1/239 numaralı kanun lâyihası hakkında 12,24 

2 — Yüzbaşı Celâlettin Efendiye ve
rilmiş olan birinci takdirnamedeki mülâ-
zim kelimesinin birinci mülâzim olarak 
tashihi hakkında 3/151 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair 12,25 

1 — İnhisar idareleri üçte birlerinin 
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harp malullerine ve şehit yetimlerine tahsis 
ve tevziine dair kânunun 4 üncü maddesi-

Sayfa Sayfa 
nin tefsiri hakkında 3/5 3 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair 

SABIK ZABIT HULÂSASI 
34 üncü inikada ait 
35 inci inikada ait 

2 
12 

36 inci inikada ait 
37 inci inikada aii 

24 
28 

SUALLER VE CEVAPLAR 
Ziraat vekâleti 

1 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin, 
zeriyatım teksir ve tamim için bu sene 

ayçiçeği tohumu celp ve zürraa tevziinin 
mutasavver olup olmadığına dair sualine 
Ziraat vekili Muhlis Beyin şifahî cevabı 

idare Heyeti 
1 — 7 mart 1931 *arih ve 1757 

TAKRİRLER 
numaralı kanunun 1 inci maddesinin tef
siri hakkında 2,12,24 

TASHİHLER 
9 

TEFSİR 
No. 
173 — İnhisar beiyyeleri üçte birlerinin 

harp malûllerine ve şehit yetimle-

Sayfa No. B&yt 
rine tahsis ve tevziine dair olan 
kanunun 4 ücü maddesinin tefsiri 

idare Heyeti 
1 — Riyaseti Cumhur 1031 senesi 

bütçesinde 1 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında - 2,28,29,31,34 

2 — Büyük Millet Meclisi 1931 
senesi bütçesine 189 600 lirafık tahsi
sat konulmasına dair 24,28,29,31 

3 — Büyük Millet Meclisi 1931 
senesi bütçesinde 500 liralık münakale 

TEKLİFLER 
yapılması hakkında 28,29,31,34 

Afyon karahisar / Mollaoğlu Cemal B. / 
1 —Ağıllar hakkındaki kanunun ı inci 

maddesinin tadiline dair 24,28,30 
İdare Heyeti 
2 — Büyük Millet Meclisi 1Ç31 

senesi bütçesinde 3 500 liralık müna
kale yapılması hakkında 28,29,31,3* 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Muhtelif 
1 — Manevra gibi mühim vazifeler 

esnasında malûl olanlara da derece üze
rinden maaş tahsisi için bir karar ittiha
zına dair 

2 — Esbabı mücbire ve zaruriye 
12 

dolayısile takip ve tahsiline mahal veya 
imkân görülemiyen borçların terkini hak
kında 

Takdirname 
1 — Yüzbaşı Celâiettin Efendiye 

verilmiş olan birinci takdirnamedeki mü-
lâzim kelimesinin birinci mülâzım olarak 
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tashihi hakkında 

Ölüm cezası 
1 — Bodrumun Yahşi 

Sayfa 
12,25 

küyünden 
Vanlı Osmanoğlu Bekirin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 12 

2 — Eskişehirin Çifteler nahiyesi
nin Bel pınar köyünden Dobay Osmanın 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 12 

1 — Afyon Karahisarlı Hüseyin-
oğlu Memet çavuşun ölüm cezasına çar
pılması hakkında 28,30 

2 — Mihalıççığın Doğan köyünden 
Mutişoğlu Malikin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 28,30 

Tefsir talepleri 
1 — Vazife veya harpte iki ve da

ha ziyade uzvundan mecruhiyet sebebile 
malûl olanların munzam maluliyetleri 
için tefsiren bir karar ittihazı hakkında i 2 

1 — Belediye kanununun 103 üncü 
maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında 3 

2 — Belediye vergi ve resimleri 

Sayfa 
kanununun 45 inci maddesinin tefsiri 
hakkında 2,13 

3 — İnhisar idareleri üçte birlerinin 
harp malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair kanunun 4 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında 2 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKERESİ 
1 — Yüksek mühendis mektebinin 

1928 senesine ait mutabakt beyanname
sinin takdim kılındığı hakkında i 2 

1 — Mart: ağustos 1927 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 28,30 

2 — Kânunuevvel 1930 : şubat 
1931 aylarına ait raporun takdim kılın
dığı hakkında 12,24 

3 — Mart : mayıs 1931 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 12,24 

4 — Haziran: ağustos 1931 ayla
rına ait raporun takdim kılındığı hakkın
da 3,24 

5 — Eylül: teşrinisani 1931 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 3,24 

- -«>-»>-> • • < C 4 T » 


