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AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 
Sayıfa 

Mezuniyetler 
1 — Azayı kiramdan bazı zevata 

mezuniyet itası 101,292 
İntihap mazbataları 

1 — Gazi Antep mebusluğuna seçilen 
Nuri Beyin intihap mazbatası 10 

2 — Urfa mebusluğuna seçilen Memet 
Emin Beyin intihap mazbatası 106 

Sayıfa 

Tahlifler 
1 — Gazi Antep mebusluğuna inti

hap olunan Nurf Beyin tahlifi 2 
2 —. Urfa mebusu Memet Emin Beyin 

tahlifi 15 
Teşriî masuniyet 

1 — Çorum mebusu Mustafa Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması talebi 384 

KANUNLAR 
No. Sayıfa 

1948 — Ağıllar kanununun birinci mad
desini tadil eden kanun 2 

1949 — Posta, Telgraf ve telefon merkez
leri müdür ve , başmemurlannın 
idareye muhtas binalarda icarsız1 

ikametleri hakkında kanun 3 
1950 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1931 senesi bütçe 
kanununun beşinci maddesile sarfına 
mezuniyet verilmiş olan 600 000 
liranın 725 000 liraya iblâğına 
dair kanun 10,16,18,20,21 

1951 — 19 31 malî senesi bütçesine 
tahsisatı munzamma ve fevkalâde 
verilmesine ve bazı fasıllar arasında 
münakale yapılmasına dair kanun 6,14, 

15,17,20,23 
1952 — Evkaf umum müdürlüğünün 

1931 malî senesi bütçesinde müna
kale yapılmasına ve tahsisatı mun
zamma verilmesine dair kanun 6,14,37, 

56 
1953 — Devlet Demiryolları ve limanla

rı işletme umum müdürlüğünün 
1931 malî senesi bütçesine tahsi
satı munzamma ve fevkalâde olarak 

No. Sayıfa 
verilecek mebaliğ hakkında kanun 15,41, 

56,59 
1954 — 1931 malî senesi bütçesinde 

münakale yapılmasına dair kanun 14,18, 
38,50,55,56,62 

1955 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve 
vezaifi hakkındaki 1455 numaralı 
kanunun 1755 numaralı kanun ile 
muaddel üçüncü maddesinin birinci 

.fıkrasının tadiline dair kanun 15,83,89, 
90 

1956 — Askeri ve mülkî tekaüt kanunu
nun ikinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun 14,42,114 

1957 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1932 malî senesi bütçe kanunu 66,107, 

125 
1958 — 1111 numaralı askerlik mükel

lefiyeti kanununu 105 ve 106 ncı 
maddelerini muaddil kanun 2,96,118, 

125,128 
1959— 30 temmuz 1931 tarih ve 

1881 numaralı matbuat kanununun 
51 inci maddesinin tâdiline dair 
kanun 15,81,135 

1960 — 14 eylül 1330 tarihli tayinat 
ve yem kanununa müzeyyel (de-
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Ne. . Sayıfa 

mifbaş erzak ve yem ) kanunu 15,84, 
136 

1961 — 1953 numaralı umumî hıfzışsıh-
lıa kanununun 288 inci maddesini 
tadil eden kanun 15,89,136 

1962 — Ziraat maki na lan nda kullanılan 
mevaddı müşteile hakkındaki 752 
ve 1527 numaralı kanunlara mü
zeyyel 1710 numaralı kanuna tez-
yil edilen maddelere dair kanun 14,35, 

69,135,137 
1963 — Devlet demiryolları ve liman

ları işletme umum müdürlüğünün 
1931 malî senesi . bütçesine tahsi
satı munzamma verilmesine ve mü
nakale yapılmasına dair kanun 100,132, 

135,137,140 
1964 — 1931 senesi bütçesinde müna

kale yapılması ve İstiklâl harbi ma
lûllerine verilecek para mükâfatı 
hakkında kanun 28,96,100,133,135, 

137,142 
1965 — 1426 numaralı vilâyet idaresi 

kanununun 14 üncü maddesinin 
(B) fıkrasından kaza mal müdürleri 
tabirinin tayyına dair kanun 15,89,97, 

156 
1966 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünün 1932 malî senesi 
bütçe kanunu 100,153,158,159 

1967 — Lise ve orta mekteplere alınacak 
leylî meccani talebe hakkındaki 8 
haziran 1926 tarih ve 915 numa
ralı kanuna müzeyyel kanun 10,15,17, 

96,122,173 
1968 — 1 nisan 1926 tarih ve 796 

numaralı kanuna bir madde1 tezyili 
hakkında kanun 96,125,173 

1969 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 
1932 senesi bütçe kanunu 65,153,165, 

173,181,182 
1970 — Tuz inhisarı umum müdürlüğü

nün 1931 malî senesi bütçesinde 
münakale yapılmasına dair kanun 28, 

148,172,181,184 
1971 — Konya o*vası sulama idaresinin 

teşkilât ve vezaifi hakkındaki 1053 
numaralı kanunun birinci maddesi
nin tadiline dair kanun 6,164,205 

No. Sayıfa 
1972 — 1076 numaralı kanunun üçüncü 

maddesindeki ilk fıkra ile cetvelin 
ve 1555,numaralı kanunun beşinci 
maddesindeki birinci müzeyyel mad
denin tadiline dair kanun 28,148,195, 

206 
1973 — Muhtelit mübadele komisyonu 

bitaraflar heyetinde inhilal eden 
azalığa bir yenisinin intihap edil
mesine ve bitaraflara mevdu vezaifi 
ahdiyenin sureti ifasına dair teati 
edilen notaların tasdiki hakkında 
kanun 6,148,203,207 

1974 — 1931 malî senesi Büyük Millet 
Meclisi bütçesinde münakale yapıl
masına dair kanun 100,164,191,194, 

207,210 
1975 — Tütün inhisarı idaresinin 1931 

malî senesi bütçesinde münakale 
yapılmasına dair kanun 6,148,171,190 

207,212 
1976 — 1076 numaralı ihtiyat zabitleri 

ve ihtiyat askeri memurları kanu
nunun üçüncü maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun 100,156,242 

1977 — 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun dördüncü ve 
altıncı maddelerinin tadili hakkında 
kanun 100,158,242 

1978 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğünün 1932 
malî senesi bütçe kanunu 148,191, 

219,243 
1979 — 1932 senesi haziran ayına mah

sus muvakkat sarfiyat kanunu 248,249, 
255,257,280 

1980 — Muvazene vergisi kanunu 6,164 
205,235,250,255,257,282 

1981 — Konya ovası sulama idaresinin 
1932 malî senesi bütçe kanunu 148, 

255,279,285 
1982 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 

malî senesi bütçe kanunu 218,258, 
279,288 

1983 — Barut ve ır|evaddı infilâkiye ve 
fişek ve av mühimmatı ve av şaş
ması inhisarları işletme muvakkat< 
idaresinin 1932 malî senesi bütçe 
kanunu 2,18,293,322,323 
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1984 — Tuz inhisarı umum müdürlüğü
nün 1932 malî senesi bütçe kanu
nu 2,18,307,322,325 

1985 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı umum müdürlüğünün 1932 , 
malî senesi bütçe kanunu 2,18,313,322, 

328 
1986 — Ankara şehri imar müdürlüğü 

nün I932malî senesi bütçe kanunu 248, 
320,322,331 

1987 — Yüksek mühendis mektebinin 
1932 malî senesi bütçe kanunu 164, 

248,321,322,333 
1988-'— 1)11 numaralı askerlik mükel

lefiyeti kanununun 111 inci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair kanun 28, 

164,205,354 
1989 — Maliye vekâleti tarafından idare 

olunan inhisarlar hakkındaki 3 
haziran 1930 tarih ve 1660 numa- A 
rah kanuna müzeyyel kanun 66,248,360 

1990 — 1931 malî senesi bütçesine 
munzam ve fevkalâde tahsisat ko
nulmasına ve münakale yapılmasına 
ve 961 numaralı kanuna merbut 
cetvelde tashihat icrasına dair, ka
nun 96,218,292,352,362,378 

1991 — İstanbul Darülfünununun 1932 
malî senesi bütçe kanunu 248,338,362, 

370 

No. Sayıfa 
1992 '—Maaşatın tevhit ve teadülü hakkın

daki 1462 numaralı kanuna mer
but celvelde tadilât icrasına dair 
kanun 66>114>194,353,362 

1993 — Takas komsiyonu teşkili hakkın
da kanun 66,1J5,123,İ92,352,362,373 

1904 — 14 hazîran"T930 tarih' ve 1718 
numaralı dahilî istihlâk vergisi ka
nununun l inci maddesinin tadi
line dair kanun 6,292,3.56,357,362,365 

1995 — 21 temmuz 1931 tarih ve 1860 
numaralı muamele vergisi kanunu
nun 5 inci maddesindeki vergi nis-
betlerinîn tadiline dair kanun 6,292,356, 

357,376 
1996 — 30 teşrinisani 1931 tarih ve 

1890 numaralı iktisadî buhran 
verkisi kanununa müzeyyel kanuna 6, 

292,356,357,367 
ÎQ97 — Katı ticaret muahedeleri akti 

için muahedeye başlanmış veya baş
lanacak Devletlerle muvakkat ticarî 
itilâflar akti hakkındaki 1679, nu
maralı kanunu muaddil kanun 218,384, 

408 
1998 —: Seyrisefain idaresinin 1932 malî 

senesi bütçe kânunu 248,384,408,409 
1999 — 1931 malî senesi bütçesinde 

münakale yapılması hakkında kanun 292, 
338,384,407,408,411 

KARARLAR 
702 — İstanbul Hükümetince tekaüde 

sevkedilmiş iken Hükümeti milliye 
tarafından hizmete alınanların teka
ütlükleri hakkında 10,16 

703 — Bodrumun Yahşi köyünden Van
lı Osmanoğlu Bekirin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 18,37 

704 — Eskişehirin Çifteler nahiyesinin 
Belpınar köyünden Dobay Osmanın 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 14, 

37 
705 — Teftiş mıntakaları merkezi hari

cinde tahkikat veya teftişatla iştigal 
ettikleri sırada hastalanan müfettiş
lere ikamet yevmiyesi verilmiye* 
ceğine dair 14,38 

706 — Nisbeti askeriyeleri katoiunan 
zabitan ve askerî memurlara red* 
dolunacak tekaüt aidatları hakkında 15, 

41 
707 — Tekaütlüğü tasdiki âliye iktiran 

'eden zabit ve askerî memurların 
tasdiki âli tarihile vazifeden infikâk 
eyledikleri tarih arasında geçecek 
müddetin tekaütlük müddetine ilâ
ve edilmiyeceğine dair 15,42 

708 — Balıkesir mebusu Muzaffer Be
yin kırmızı şeritli istiklâl madalya-
sile taltifi hakkında 28,75 

709 — Maarif vergisi kanununun 5 inci 
, maddesinin mülga olduğu hakkında 14, 

56,75 



LAYİHALAR 
Sayıfa 

İ •— Ânkarada inşa edilecek vekâlet 
ve devair binalarile memurin aparhman-
lan hakkındaki kanunun i inci maddesi
nin tadili hakkında 28 

2 — Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğü 193 3 senesi bütçesinde 3 670 
liralık münakale yapılmasına dair 338,384, 

407,408,411 
3 — Askerî fabrikalar umum, müT 

dürlüğü 1931 senesi bütçesinde 19 750 
liralık münakale yapılması hakkında 28,100, 

133,135,137,142 
.4 — Askerî muhakeme usulü ve 

askerî cezakanunlarınm bazı maddelerinin 
tadil ve tashihine dair 14 

5 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 53 üncü maddesinin ı inci fıkra
sının tadili hakkında 28 

6 — Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 86 ve 89 uncu maddelerinin tadili 
hakkında 96 

7 — Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 105 ve 106 ncı maddelerinin tadili 
hakkında . 2,96,118,125,128 

8 — Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 111 inci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair 28,164,205,354 

9 — Barut ve mevaddı infilâkiye, 
ispirto ve ispirtolu içkiler, Tuz ve Tütün 
inhisarı idarelerinin 1932 senesi bütçe
leri hakkında yeniden tanzim kılınan 
kanun lâyihaları 146,218,258,279,288,293, 

307,313,322,323,325,328 
10 — 1932 senesi haziran ayına mah

sus muvakkat büt<,e hakkında 248,249,255, 
257,280 

11 —' 1932 senesi bütçesi hakkında 
yeniden tanzim kılman kanun lâyihası 6 

12 — Dahiliye vekâleti 1931 senesi 
bütçesinde 11 100 liralık münakale ya-
p.İması hakkında 28,100,133,135,137,142 

13 — Dahiliye vekâleti markez teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki kanunun 
5 inci ve 13 üncü maddelerinin tadiline 
dair 338 

14 — Devlete ait matbaaların tevhidi 
hakkında 218 

Sayıfa 
15 -— Devlet demiryolları ve liman

lan İşletme umum müdürlüğü 1928 se
nesi hesabı katisi hakkında 218 

16 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dair kanuna bir mad
de tezyili hakkında 338 

17— Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mu
zeyyel 28 

18 — Emniyet işleri umum müdür
lüğü 1931 senesi bütçesinde 15 000 
liralık münakale yapılması hakkında 28, 

100,133,135,137,142 
19 — Evkaf umum müdürlüğü 1928 

senesi hesabı katisi hakkında 218 
20 — Evkaf umum müdürlüğü 1929 

senesi hesabı katisi hakkında 218 
21 —Evkaf umum müdürlüğü 1931 

senesi bütçesinde ıo 000 (liralık müna
kale yapılması hakkında 6,14,37,56 

22 — Evkaf umum müdürlüğünce is
tihdam edilecek avukatlar hakkındaki ka
nunun ı inci maddesinin tadiline dair 26 

23 — Gümrükler umum müdürlüğü 
1931 senesi bütçesinde i o uOO liralık 
münakale yapılması hakkında 28,100,133, 

135,137,142 
24 — Hayvan küçük sıhhiye memur

larına verilecek yem bedeli hakkında 28 
25 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1929 senesi hesabı katisi 
hakkında 218 

26 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1930 senesi hesabı katisi 
hakkında 218 

27 — İcra harç tarifesi hakkında 190 
28 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî 

memurları kanununun 3 üncü maddesile 
muzeyyel ı inci maddesinin tadili hak
kında _ 28,148,195,206 

29 — İktisadî buhran vergisi kanu
nuna muzeyyel 6,292,356,362,365,367,376 

30 — İktisadî vekâleti j 931 senesi 
bütçesinde 22 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 96,100,133,135,137,142 

31 — İnhisarların tevhidi hakkında 66, 
248,360 



s 
Sayıfa 

32 — İskân kanunu lâyihası 28 
33 — İstanbul darülfünununun 1929 

senesi hesabı katisi hakkında 218 
34—İstanbul darülfünununun 1931 

senesi bütçesinde ıo 968 liralık müna
kale yapılmasına dair 338 

35 — İstatistik umum müdürlüğü 
1931 senesi bütçesinde 230 liralık mü
nakale yapılması hakkında 218,292,352,302, 

378 
36 — Kanunu mahsuslarına tevfikan 

kurulmuş olanlardan maada Devlet serma-
yesile tesis edilmiş ve edilecek fabrika
ların ve Devlet iştiraklerinin ve kurulması 
müsaadeye tâbi ve mukaveleye bağlı olan 
fabrikaların sureti idaresi ve Devlet sa
nayi ofisi teşkili hakkında * . 248 

37 — Kara, deniz ve hava kuvvetle
rinde müstahdem bulunan onbaşı ve ef
radın maaşları hakkında 28 

38 — Katî ticaret muahedeleri akti 
için müzakereye başlanmış veya başlana
cak devletlerle muvakkat itilâflar aktine 
dair kanunun tadili hakkında 218,384,408 

39 — Konya ovası sulama idaresinin 
Maliye vekâletinin kefaletile aktedeceği 
istikraz hakkında ,. 248 

40 — Konya ovası sulama idaresinin 
teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun 
tadiline dair . 6,164,205 

41 — Maadin kanunu lâyihası ıo 
42 — Maarif vekâleti 1931 senesi 

bütçesinde ı 500 liralık münakale ya
pılması hakkında 28,100,133,135,137, 

142 
43 — Maarif1 vekâleti 1931 senesi 

bütçesinde 20 600 liralık münakale ya
pılması hakkında 28,100,133,135,137,142 

44—Maliye vekâleti 19£1 senesi 
bütçesinde 2 500 liralık münakale ya
pılması hakkında 28,100,133,135,137,142 

45 — Maliye vekâleti 1931 senesi. 
bütçesine 793 000 liralık munzam ve 
fevkalâde tahsisat konulmasına dair 218, 

292,352.362,378 
46 — Menafii umumiyeye müteallik 

imtiyazat hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin ilgasına dair 6 

47 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 

Sayıfâ 
senesi bütçesinde 36 426 liralık müna
kale yapılması hakkında 28,100,133,135, 

137;142 
48 — Mİılî Müdafaa vekâleti 1931 

senesi bütçesinde 380 230 liralık mü1 

nakale yapılması hakkında 6,14,15,17,20*2:3 
49 -=- Millî Müdafaa vekâleti 1931 

senesi bütçesinde 5 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 28,100,1 33; 135,137,142 

50 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 
senesi deniz bütçesinde 75 823 liralık ( 
münakale yapılması hakkında 14,28,38,50,55, 

56,62 
51 — Millî Müdafaa .vekâleti 1931 

senesi kara bütçesinde 1 400 Jiralık mü
nakale yapılması hakkında 6,14,15,17,20,23 

52 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 
senesi kara bütçesinde 7 214 liralık mü
nakale yapılması hakkında 28,100,133,135, 

137,142 
53 — Millî Müdafaa, vekâlet 1931 

senesi kara ve deniz bütçelerinde 442 429 
liralık münakale yapılmasına dair 292,384, 

407,408,411 
54 — Muamele vergisi kanununun 

2 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 6 
55 — Muhtelit mübadele komisyo

nunda inhılâl eden azahk hakk ndd. 6,148, 
- 203,207 

56 — Muvakkat muvazene vergisi 
hakkında / 6,164,205,235,250,255,257,282 

57 ~ Müzayede, münakaşa ve ihalât 
kanununa müzeyyel kanun lâyihası 28 

58 T- Nakliyat vergisi hakkında 6,190, 
243 

59 — 11 mart 1336 tarihindin iti
baren istanbul hükümetince aktedilen 
bilcümle mukavelât, uhudat ve sairenin 
keenlemyekün addi hakkındaki kanuna 
bir madde tezyifine dair 218 

60 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 1 2,500 
liralık münakale yapılması hakkında \28,100, 

. 133,135,137,142 
61 — Riyaseti Cumhur orkestrası hak

kında ıoö 
62 — Rüsumat muhafaza ve mıntaka . 

memurları hakkında inzibatî ahkâmı muh- ' 
tevi kanunun s nci ve 9 ncu maddele-
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finin tadiline ve mezkûr kanuna bir mad
de ilâvesine dair 100 

63 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti 1931 senesi bütçesine 78 469 
lira 45 kuruşluk tahsisat konulmasına 
dair 6,14,15,17,20,23 

6 4 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1930 senesi hesabı katisi hakkında 218 

65 — Tâli ticaret mektepleri mual
limleri hakkında 6 

66 — Tapu harçları kanununa mü-
zeyyel kanun lâyihası 6 

67 — Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü 1931 senesi bütçesinde 3 800 
liralık münakale yapılması hakkında 28,100, 

133,135,137,142 
68 — Tuz inhisarı umum müdürlüğü 

1931 senesi bütçesinde 320 00 liralık 
münakale yapılması hakkında 28,148,172, 

181,184 
69 — Türk gemi kurtarma anonim 

şirketi teşkili hakkında 248 
70 — Türk posta vapurculuğu anonim 

şirketi teşkili hakkında 248 
71 — Türkiye af iyon yetiştiriciler satış 

kooperatifi hakkında 248 
72 — Türkiye Cumhuriyetile Belçika 

Hükümeti arasında aktedilen ikamet mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında 100 

73 — Türkiye Cümhuriyetile Çekos
lovakya Hükümeti arasında aktedilen iadei 
mücrimin ve ceza işlerinde adlî muza
heret muahedenamesinin tasdiki hakkında 14 

74 — Türkiye Cümhuriyetile Çekos
lovakya Hükümeti arasında medenî ve 
ticarî hususatı kazaiyeye mütedair karşı
lıklı münasebat hakkında aktedilen mu
kavelenamenin tasdikına dair 248 

75 — Türkiye Cümhuriyetile Danimar
ka Devleti arasında aktedilen uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem muahedesinin tas
diki hakkında 14 

7 6 — Türkiye Cümhuriyetile İran 
Hükümeti arasında aktedilen hudut hattı
nın tayini hakkındaki itilâfnamenin tasdi
kına dair 14 

77 — Türkiye Cümhuriyetile İran Hü 
hûmeti arasında aktedilen uzlaşma, adlî 
tesviye ve hakem muahedesinin tasdiki 

Sayîfa 
hakkında 14 

78 — Türkiye Cümhuriyetile İsveç 
Kıraîiığı arasında aktedilen uzlaşma, adlî 
tesviye ve hakem muahedesinin tasdiki 
hakkında 14 

79 — Türkiye Cumhuriyeti merkez 
bankası kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında 416 

80 — Tütün inhisarı idaresinin 1931 
senesi bütçesinde 55 000 liralık müna
kale yapılmasına dair 6,148,171,190,207,212 

81 — Van gölü işletme idaresinin 
mülhak bütçe ila idaresi hakkında 218 

82 — Yapı ve yollar hakkında ıoo 
83 — Yüksek mühendis mektebinin 

1932 senesi bütçesi hakkında yeniden 
tanzim kılınan kanun lâyihası 164,248,321 

322,333 
84 — Ziraat bankası hakkındaki ka

nuna müzey yel 1697 numaralı kanunun 
2 inci maddesinin tadiline ve 3 üncü 
maddesinin ilgasına dair 248 

1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1932 senesi bütçesi hakkında 248,320, 

322,331 
2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu

nun 2 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında 14,42,114 

3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 6 inci maddesinin 2 inci fıkrasile 
4 üncü maddesine merbut cetvelin tadi
line dair 100,158,242 

4 — Barut inhjsarı idaresinin 1932 
senesi bütçesi hakkında 218,293,322,323 
, 5 — 1710 numaralı kanunun 7 inci 
maddesini muaddil 14,35,69,135,137 

6 — 1 nisan 1926 tarih ve 796 
numaralı kanuna bir madde tezyili hak
kında 96,125,173 

7 — Devlet demiryolları isletme 
umum müdürlüğünün 1931 senesi bütçe 
kanununa müzeyyel 100,132,135,137,140 

8 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 1932 
senesi bütçesi hakkında 148,191,219,243 

9 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
merbut2 numaralı cetvelin tadilinedair 66,114» 

194,353,362 
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10 — Estern telgraf kumpanyasiie 

münakit mukavelenin feshi ile (İmperial 
and international Communications limitet) 
şirketi ile bir mukavele akti hakkında 28,90, 

98,114 
11 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 

senesi bütçesinde 9 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 14,37,56 

12 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1932 senesi bütçesi hakkında 66,107,125 

13 — Hazineden taksitle mal satın 
almış olanların taksit bedellerinin tecili 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyi
hası , 101 

14 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1931 senesi bütçe kanunile 
sarfına mezuniyet verilen 600 000 lira
nın 725 000 liraya iblâğı hakkında 10,16, 

18,20,21 
15 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünün 1932 senesi bütçesi hak
kında 100,153,158,159 

16 — İcra ve iflâs kanununun tadi
line dair 164,204,354,416 

17 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî 
memurları hakkındaki kanunun 3 üncü 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 100,156, 

242 
1 8 — İktisat vekâleti 1931 senesi 

bütçesine 5 120 liralık munzam tahsisat 
konulması hakkında 14,15,17,20,23 

19 — İpekböceği tohumu yetiştiril
mesi ve muayene ve satılması hakkındaki 
kanunun 14 üncü maddesinin tadiline 
dair _ 14,41,73 

20 — İspirto ve ispirtolu içkiler 
inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçesi 
hakkında ^ 218,313,322,328 

21 — İstanbul darülfünunu 1932 
senesi bütçesi hakkında 248,338,362,370 

22 — Kendi hesabına tahsil yaparak 
tıp fakültesinden neşet edecek doktorla
rın mecburî hizmetlerinin lâğvi hakkında 14, 

43,361 
23 — Konya ovası sulama idaresi

nin 1932 senesi bütçesi hakkında 148,255, 
279,285 

24 — Maarif vekâleti 1931 senesi 
bütçesine merbut vesaiti nakliye kadrosu-

Sayıfa 
nun tadili hakkında 14,15,17,20,23 

25 — Maliye vekâleti 1931 senesi 
bütçsine 5 000 liralık tahsisat konulma
sına dair 14,15,17,20,23 

26 — Maliye ve Nafıa vekâletleri 
1931 senesi bütçeleriude 127 OOOHrahk 
münakale yapılması hakkında 15,41,56,59 

27 — Malûlini askeriyeye verilecek 
mükâfatı naktiyenin Düyunu umumiye 
bütçesinden tesviyesi hakkında 100,133,135, 

137,142 
28 — Matbuat kanununun 51 inci 

maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 15,81,135 
29 — Ordu zabitan heyetine mahsus 

terfi kanununun 1 inci ve 16 ncı mad
delerine bir fıkra ilâvesine dair 100,157 

30 — Posta telgraf ve telefon mer
kezi müdür ve başmemurlarının idareye 
muhtas binalarda ücretsiz ikametleri 
hakkında 3 

31 — Rizaen terkin olunmıyan ipote
ğin borcun tesviyesinden sonra resen 
tapu memuru tarafından terkin edilmesi 
hakkında 96 

32 — Seyrisefain idaresinin 1932 se
nesi bütçesi hakkında 1/248 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası 248,384,408,409 

33 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve 
vezaifi hakkındaki kanunun muaddel 3, 
üncü maddesinin tadiline dair 15,83,89,90 

34 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 
1932 senesi bütçesi hakkında 66,153,165,173, 

181,182 
35 — Takas komisyonu teşkili hak

kında 66,115,173,192,352,362,373 
36 — Tayinat ve yem kanununa bazı 

maddeler tezyili hakkında 15,84,136 
37 — Tuz inhisarı umum müdürlü

ğünün 1932 senesi bütçesi hakkında 218, 
307,322,325 

38 — Türkiye Cümhuriyetile Amerika 
müttehit devletleri arasında aktedilen ikame 
mukavelenamesinin tasdiki hakkında 218,354 

39 — Türkiye Cümhuriyetile Irak 
Hükümeti arasında münakit ikamet mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında 218,359 

40 —Türkiyede ecnebi tebaası tarafın
dan yapılması memnu olan sanatlar hakkında 9 7 
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41 -r- I ütün inhisarı idaresinin ı Q32 
senesi bütçesi hakkında 218,258,279,288 

Sayıfa 

42 — Umumî hıfzıssıhha kanununun 
288 inci maddesinin tadili hakkında 15,89,136 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Bodrumun Yahşi köyünden 

Vanlı Osmanoğlu Bekirin ölüm cezasına 
çarpılması hakkındaki 3/1 öl numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 14,37 

2 — Eskişehirin Çifteler nahiyesinin 
Belpmar köyünden Dobay Osmamn ölüm 
cezasına çarpılması hakkındaki 3/162 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 14,37 

3 — İcra ve iflâs kanununun tadi- . 
line dair 1/28 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 164,204,354,416 

4 — Matbuat kanununun 51 İnci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
1/277 numaralı kanun lâyihasına dair 1?,81, 

185 
5 — Umumî hıfzıssıhha kanununun 

288 inci maddesinin tadili hakkında 
1/283 numaralı kanun lâyihasına dair 15,89, 

• 136 

1 — Türkiyede ecnebi tebaası tara
fından yapılması memnu olan sanatlar 
hakkında 1/40 numaralı kanun lâyihasına 
dair 97' 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 

1932 senesi bütçesi hakkında 1/251 
numaralı kanun lâyihasına dair 248,320, 

322,331 
2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 6 ncı maddesinin tefsiri hakkında 
3/11 numaralı Başvekalet tezkeresi ve 
Maliye encümeni mazbatasile askerî ve , 
mülkî tekaüt kanununun 6 ncı madde
sinin 2 nci • fıkrasile 4 üncü maddesine 
merbut cetvelin tadiline dair l/21 nu
maralı kanun lâyihası hakkında 100,158,242 

3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun bazı maddelerinin tefsiri hakkn-
daki 3/107 numaralı Başvekâlet tezkeresi 14, 

29,66 
4 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 2 nçi maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında 1/31 numaralı kanun lâyihasına 
dair 14,42,114 

5 — Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 105 ve 106 ncı maddelerinin tadi
li hakkında 1/302 numaralı kanun lâyi
hasına dair 96,118,125,128 

6 •— Askerlik mükelefiyeti kanunu
nun 111 inci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair 1/329 numaralı kanun lâyihasına 
dair 164,205,354 

7 — Barut inhisarı idaresinin 1932 
senesi bütçesi hakkında ı/356 numaralı 
kanun lâyihasına dair 218,293,322,323 

8 — , Barut ve mevaddı infilâkı ye 
ispirto ve ispirtolu içkiler, Tuz ve Tütün 
inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçeleri 
hakkında 1/356 numaralı kanun lâyi
halarına dair 218,258,279,288,293,307, 

313,322,323,325,328 
9 — 1931 senesi bütçe kanununun 

24 üncü maddesile pansiyon kanununun 
meccani talebe hakkındaki maddesinin 
tefsirine dair 3/98 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi hakkında 10,1596,122,173 

10 — 1932 senesi haziran ayına 
mahsus muvakkat bütçe hakkında 1/372 
numaralı kanun lâyihasına dair 248,249, 

( 255,257,280 
11 -— 1710 numaralı kanunun 7 nci 

maddesini muaddil 1/237 numaralı kanun 
lâyihasına dair 14,35,69,135,137 

12 — 1 nisan 1926 tarih ve 796 
numaralı kanuna bir madde tezyili hak
kında 1/211 numaralı kanun lâyihasına 
dair 96,125,173 

13 — Cebelibereket mebusu Naci 
Paşanın, esbak Kadıköy belediye müdürü 
Kemal Beye emlâk ve arazi verilmesi 
hakkında 2/11 numaralı kanun teklifine 
dair *10.16 

,14 — Devlet demiryolları işletme 
umum müdürlüğünün 1931 senesi bütçe 
kanununa mfoeyyel 1/263 numaralı ka-
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nun lâyihasına dair 100,132,135,137,140 

15 ~- Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 1932 
stnesi bütçesi hakkına 1/252 numaralı 
kanun lâyihasına dair 148,191,219,243 

16—Devlet memurları maaşatımn 
tevhit ve teadülü kakkmdaki kanuna 
merbut 2 numaralı cetvelin tadiline dair , 
1/264 numaralı kanun lâyihası hakkında 66, 

( 114,194,353,362 
17,— Divanı muhasebat raporları 

hakkındaki 590 numaralı kararın 8 inci 
maddesinin tefsirine dair 3/58 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Divanı muhasebat 
ve Maliye encümenleri mazbatalarile 
Devlet memurları maaşatınm tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunun 5 inci mad
desinin tefsirine dair Ş/168 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 14,29 

18 — Diyanet işleri müşavere heyeti 
azasından Bahattin Efendiye yeni tekaüt 
kanunu ahkâmına göre maaş tahsisi icap 
edip etroiyeceğinin tefsiri hakkında 3/86 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 10,16 

19 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 
senesi bütçesinde 9 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/285ve Evkaf umum 
müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 10 000 
liralık münakale yapılması hakkındai/303 
numaralı kanun lâyihalarına dair 14,37,56 

20 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesi hakkında 1/224 numaralı 
kanun lâyihasına dair 66,107,125 

21 — Hastalıkları dolayısile mıntaka-
ları merkezi haricinde kalan müfettişlere 
ikamet yevmiyesi verilip verilmiyeceğinin 
tefsiri hakkında 3/125 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair 14,38 

22 — Hudut ve sahiller sıhhat ürnum 
müdürlüğü 1931 senesi bütçe kanunile 
sarfına mezuniyet verilen 600; 000 ura
nın 725 000 liraya iblâğı i hakkında 
1/292 numaralı kanun lâyihasına dair 10,16, 

* 1,8,20,21 
23 — Hudut ve sahiller sıhhat umum y 

müdürlüğünün 1932 senesi bütçesi hak
kında 1/193 numaralı kanun lâyihasına 
dair 100,153,158,159 

24 — İdare heyetinin, Büyük Millet 

Sayıfa 

Meclisi 1931 senesi bütçesinde 2 060 
liralık münakale yapılması hakkında 2/39 
numaralı kanun teklifine dair 164,191,194, 

207,210 
25 — İktisadî buhran vergisi kanu

nuna müzeyel 1/304 numaralı kanun 
lâyihasına dair 292,356,362,365,367,376 

26 — İnhisarların tevhidi hakkında 
1/348 numaralı kanun lâyihasınadaü* 248,360 

27 — Ipekboceği tohumu yetiştiril
mesi ve muayyene ve satılması hakkında
ki kanunun 14 üncü maddesinin tadiline 
dair 1/85 numaralı kanun lâyihası hak-, 
kında * 14,41,73 

28 — İspirto ve ispirtolu içkiler 
inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçesi 
hakkında 1/356 numaralı kanun lâyhia-
sına dair 218,313,322,328 

29 — İstanbul darülfünunu 1932 
senesi bütçesi hakkında î/242 numaralı 
kanun lâyihasına dair 248,338,362,370 

30 — İstatistik umum müdürlüğü 
193İ senesi bütçesinde 230 liralık mü
nakale yapılması hakkındal /366 ve Maliye 
vekâleti ıy31 senesi bütçesine 793 000 
liralık munzam ve fevkalâde tahsisat ko
nulması hakkında 1/368 numaralı kanun 
lâyihalarile 961 numaralı kanuna merbut 
efrat cetvelinin 32 inci sıra numarasın-
daki künyenin tashihine dair 3/172 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 202,2İ8, 

• 292,352,362,378 
31 — Katı ticaret muahedeleri akti 

için müzakereye başlanmış veya başlana
cak devletlerle muvakkat itilâflar âktine 
dair kanunun tadili hakkında 1/367 nu
maralı kanun lâyihasına dair 384,408 

32 — Kendi hesabına tahsil yaparak 
Tıp fakültesinden neşet edecek doktorların 
mecburî hizmetlerinin lâğvi hakkında 
1/210 numaralı kanun lâyihasına 
dair < 14,43,361 

33 — Konya mebusu Tevfik Fikret 
Beyin, Konya ovası sulama idaresinin 
teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun 
1 inci maddesinin tadiline dair 2/5 nu
maralı kanun teklifi ve Nafıa encümeni 
mazbatasile Konya ovası sulama idaresi
nin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun 
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tadiline dair 1/305 numaralı kanun lâ
yihası hakkında 164,205 

34 -r- Konya ovası sulama idaresinin 
1932 senesi bütçesi hakkında 1/253 rm-.. 
marah kanun lâyihasına dair 148,255,279, 

285 
35 — Maarif vekâleti 1931 senesi 

bütçesine merbut vesaiti nakliye kadro
sunun tadili hakkında 1/273, Maliye ve
kâleti 1931 senesi bütçesine 5 000 li
ralık tahsisat konulmasına dair î/274, 
İktisat • vekâleti 1931 senesi bütçesine 
5 120 liralık munzam tahsisat konulması 
hakkında 1/294," Millî Müdafaa vekâleti 
1931 senesi bütçesinde 380 230 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/307, 
Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi büt
çesinde ı 400 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/308 ve Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâleti 193İ senesi bütçesine 
78 469 lira 45 kuruşluk tahsisat ko
nulmasına dair ı/313 numaralı kanun 
lâyihaları hakkında , 14,15,17,20,23 

36— Maarif vergisi kanununun 5 inci 
maddesinin tefsiri hakkında 3/5 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 14,56,75 

37 — Malice ve Nafıa vekâletleri 
1931 senesi bütçelerinde 127 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/275 nu
maralı kanun lâyihasına dair 15,41,56,59 

38 — Malûlini askeriyeye verilecek 
rriükâfatı naktiyenin düyunu umumiye 
bütçesinden tesviyesi hakkında î/276; 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1931 
senesi bütçesinde 19 750 liralık müna
kale yapılması hakkında' 1/327, Dahiliye 
vekâleti 1931 senesi bütçesinde 11 I00 
liralık münakale yapılması - hakkında 
1/330, Emniyet işleri umum müdürlüğü 
1931 senesi bütçesinde 12 500 liralık 
münakale yapılması hakkında î/332, 
Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 10 000 liralık münakale ya
pılması hakkında î/333, Maarif vekâleti 
1931 senesi bütçesinde 20 600 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/338, 
Maarif vekâleti 1931 senesi bütçesinde 
1 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/339, Maliye vekâleti J931 
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senesi bütçesinde 2 500 liralık müna- ' 
kale yapılması hakkında 1/340, Millî 
Müdafaa vekâleti 1931 senesi büt
çesinde 7 214 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/341, Millî Müdafaa vekâleti 
1931 senesi bütçesinde 5 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/342, Millî 
Müdafaa vekâleti 1931 senesi bütçesinde 
36 426 liralık münakale yapılması hak
kında 1/343, Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü 1931 senesi bütçe
sinde 12 500 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/345, Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 3 800 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/346 ve İktisat vekâleti 1931 senesi 
bütçesinde 22 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/349 numaralı kanun 
lâyihalar ile İdare heyetinin, Divanı Mu
hasebat 1931 senesi bütçesinde 2 897 
liralık münakale yapılması hakkında 2/38 
numaralı kanun teklifine dair 100,133,135, 

137,142 
39 — Mijlî Müdafaa vekâleti 1931 

senesi deniz bütçesinde 75 823 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/320 nu
maralı kanun lâyihasına dair 28,38,50,55,56,62 

40 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 
senesi kara ve deniz bütçelerinde 442 924 
liralık münâkale; yapılması hakkında 1/380 
ve Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
1931 senesi bütçesinde 3 670 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/382 nu
maralı kanun lâyihalarına dair 384,407,408, 

411 
41—- Muhtelit mübadele komisyonun

da inhilâl eden azalık hakkında 1/310 
numaralı kanun lâyihasına dair ^ ,148 

42 — Muvakkat muvazene vergisi 
hakkında 1/311 numaralı kanun lâyihası
na dair 164,205,235,250,255,257,282 

43 — Nakliyat vergisi hakkında 1/312 
numaralı kanun lâyihasına dair 190-243 

44 — Nisbeti' askeriyeleri katolunan 
zabitan ve askerî memurların tekaüt ai
datları hakkında bir karar ittihazına dair 
3/121 numaralı Başvekâlet tezkeresi hak
kında 15,41 
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45 -^ Seyrisefain idaresinin 1932 se
nesi bütçesi hakkında 1/248 numaralı 
kanun lâyihasına dair 248,384,4Ç8» 

409 
46 — Şarkî Karahisar mebusu mer

hum Ali Sur uri Beyin yetim kalan çocuk-. 
îarının meccani tahsiline mütedair Umumî 
heyet kararının tefsiri hakkında 3/124 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 10,17, 

96,122,173 
4 7 — Tahlisiye idaresinin teşkilât ve 

vezaifi hakkındaki kanunun muaddel 3 üncü 
maddesinin tadiline dair 1/257 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 15,83,89,90 

48- — Tahlisiye umum müdürlüğünün 
'1932'senesi bütçesi hakkında 1/254 nu
maralı kanun lâyihasına dair 66,153,165, 

173,181,182 
49 — Takas komisyonu teşkili hak

kında 1/280 numaralı kanun lâyihasına 
dair ^66,115,173,192,352,362,373 

50 — Tay inat ve yem kanununa bazı 
maddeler tezyjli hakkında ı/24 numaralı 
kanun lâyihasına dair 15,84,136 

51 — Tekaüde sevkedjlen zabitan ve 
askerî memurlar hakkında Divanı muha
sebatça ittihaz edilen kararın tefsirine 
dair 3/70 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında 15,42 

52 — Tuz inhisarı umum müdürlüğü 
1931 senesi bütçesinde 32 O'OO liralık 
münakale yapılması hakkında 1/347 nu
maralı kanun lâyihasına dair 148,172, 

181,184 
53 — Tuz inhisarı Umum müdürlü

ğünün 1932 senesi bütçesi hakkında 
1/356 numaralı kanun lâyihasına dair 218, 

307,322,325 
54 — Tütün inhisarı idaresinin 1931 

senesi bütçesinde 55 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/315 numaralı kanun 
lâyihasına dair 148,171,190,207,212 

55 •— Tütün inhisarı idaresinin 1932 
senesi bütçesi hakkında ı/356 numaralı 
kanun lâyihasına dair 218,258,279,288 

56 —*• Vilâyetler idaresi kanununun 
14 üncü maddesinin tefsirine dair 3/27 
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 15,89 

• • '. 97 ,156 

Sayıfa 
v 57 --Yüksek mühendis mektebinin 

1932 senesi bütçesi hakkında 1/357 
numaralı kanun lâyihasına dair 248*321 > 

322,333 
1 --—- Posta, telgraf ve telefon mer

kezi müdür ve başmemur îarının idareye 
muhtas binalarda ücretsiz ikametleri hak
kında ı/229 numaralı kanun lâyihasına 
dair 3 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Estem telgraf kumpanyasile 

münakit mukavelenin f̂ slıi ile ( İmperial 
and international Communications limited) 
şirketi ile bir mukavele akti hakkında 
1/223 numaralı kanun lâyihasına dair 28,90, 

98,114 
2 •—. Maarif vergisi kanununun 5 

inci maddesinin tefsiri hakkında 3/5 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 14,56,75 

3 -— Matbuat kanununun 51 inci 
maddesine bir fıkra İlâvesi hakkında 
1/277 numaralı kanun lâyihasına dair 15,8!, 

135 
4 — Vilâyetler idaresi kanununun 

14 üncü maddesinin tefsirine dair 3/27 
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 15,89, 

97,156 
5 — Vilâyetlerin hususî idareleri-

kânunu lâyihasının muhtelit bir encü
mende müzakeresine dair 164 

1 7- Posta,; telgraf've telefon mer
kezi müdür ve başmernurlarının idareye 
muhtas binalarda ücretsiz ikametleri hak
kında i/229 numaralı kanun lâyihasına 
dair 3 

DİVANİ MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 —-Divanı muhasebat raporları 
hakkında 590 numaralı kararın 8 inci 
maddesinin tefsirine dair 3/58 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 14,29 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 -"• Muhtelit mübadele komisyo

nunda İnhilâl eden azalık hakkında 1/310 
numaralı kanun lâyihasına dair 148,203,207 

2 — Türkiye Cumhuriyeti le Ame-



Sayıfa 
rika müttehit devletleri arasında aktedi-
len ikamet mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 1/204 numaralı kanun lâyiha
sına dair 218,354 

3 — Türkiye Gümhuriyetile İrak 
Hükümeti arasında münakit ikamet mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında 1/234 
numarah kanun lâyihasına dair 218,359 

1 — Türkiyede ecnebi tebaası tara
fından yapılması memnu olan sanatlar 
hakkında 1/70 numaralı kanun lâyihasına 
dair 97 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 ~~ 1710 numaralı kanunun 7 inci 

maddesini muaddil kanun lâyihası hak
kında * 14,35,69,135,137 

2 — İnhisarların tevhidi hakkında 
1/348 numaralı kanun lâyihasına dair 248,360 

3 —' İpekböceği tohumu yetiştiril
mesi ve muayene ve satılması hakkındaki • 

;:kanunuh 14 üncü maddesinin tadiline 
.dair ı,''85 numaralı -kanun lâyihası, hak
a n d a > 14,41,73 

4 — Katî ticaret muahedeleri akti 
için müzakereye başlanmış veya başla
nacak devletlerle muvakkat itilâflar ak-
tine dair kanunun tadili hakkında 1/367 
numaralı kanun lâyihasına dair 384,408 

5 — Konya mebusu Tevfik Fikret 
Beyin, Konya ovası sulama idaresinin 
teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun 
1 inci maddesinin tadiline dair 2/5 nu
maralı kanun teklifi ve Nafıa encümeni 
mazbatasile Konya ovası sulama idaresi
nin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanu
nun tadiline dair 1/305 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 164,205 

6 — Tahlisiye idaresinin teşkilât 
ve vezaifi hakkındaki kanunun muaddel 
3 üucü maddesinin tadiline dair 1/25.7 
numaralı kanun.lâyihası hakkında 15,83,89,90 

1 — Afyon Karahisar mebusu Mol-
laoğlu Cemal Beyin, ağıllar hakkındaki 
kanunu i inci maddesinin tadiline dair 
2/32 numaralı kanun teklifine dair 2 

2 — Türkiyede ecnebi tebası tarafın
dan yapılması memhu olan sanatlar hak-

Sayıfa 
kında i/70 numaralı kanun lâyihasına 
dair 97 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — 1931 senesi bütçe kanunnnun 

24 öncü maddesile pansiyon kanununun 
meccani talebe haekındaki maddesinin 
tefsirine dair 3/98 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi hakkında 10,15,96,122,173 

2 — Kendi hesabına tahsil yaparak 
Tıp fakültesinden neşet edecek doktur lan n 
mecburî hizmetlerinin lâğvi hakkında 
1/210 numaralı kanun lâyihasına dair 14,43, 

361 
3 T~ Şarkî karahisar mebusu mer

hum Ali Sururi Beyin yetim kalan çocuk
larının meccani tahsiline mütedair Umumî 
Heyet kararının tefsiri hakkında 3/124 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 10,17, 

95,122,173 
MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 6 ncı maddesinin tefsiri hakkında 
3/ll numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
maliye encümeni mazbatasile askerî ve 
mülkî tekaüt kanununun 6 ncı maddesi
nin 2 nci fıkrasile 4 üncü maddesine 
merbut cetvelin tadiline dair 1/21 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 100,158,242 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun bazı maddelerinin tefsiri kakkinda 
3/107 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 14,29,66 

3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 2 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında 1/31 numaralı kanun lâyihasına 
dair 14,42,114 

4 — Cebelibereket mebusu Naci Pa
şanın, esbak Kadıköy belediye müdürü 
Kemal Beye emlâk ve arazi verilmesi 
hakkında 2\\ 1 numaralı' kanun teklifine 
dair 10,16 

5 .— Diyanet işleri müşavere heyeti 
azasından Bahattin Efendiye yeni tekaü^ 
kanunu ahkâmına gpre maaş tahsisi icap 
edip etmiyeceğinin tefsiri hakkında 3/86 
numaralı Başvekâlet tezkeresine ddir 10,16 

6 — Hastalıkları dolayısile mınta-
kaları merkezi haricinde kalan müfettişlere 
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ikamet yevmiyesi verilip verilmiyeceğinin 
tefsiri hakkında 3/125 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair 14,38 

7 — İktisadî buhran vergisi kanu
nuna müzeyyel 1/304 numaralı kanun 
layihası hakkında 292,356,362,365,367,376 

8.r- İpekboceği tohumu yetiştirilmesi 
ve muayene ve satılması hakkındaki kanu
nun 14 üncü maddesinin tadiline dair / 
1/85 numaralı kanun lâyihası hakkında 14,41, 

73 
9 — Maarif vergisi kanununun 5 inci 

maddesinin tefsiri hakkında 3/5 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 14,56,75 

10 — Muvakkat muvazene vergisi 
hakkında 1/311 numaralı kanun lâyiha
sına dair 164,205,235,250.255,257,282 

11 — Nakliyat vergisi hakkındai/312 
numaralı kauun lâyihasına dair 190,243 

12 — Nisbeti askeriyeleri katolunan 
zabıtan ve askerî memurların tekaüt ai
datları hakkında bir karar ittihazına dair 
3/121 numaralı Başvekâlet tezkeresi hak
kında 15,41 

13 — Tekaüde sevkedilen zabitan ve 
askerî memurlar hakkında Divanı muha
sebatça ittihaz edilen kararın tefsirine dair 
3/70 numaralı Başvekâlet tezkeresi hak
kında 15,42 

/ 14 — Vilâyetler idaresi kanununun 
14 üncü maddesinin tefsirine dair 3/27 
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 15,89 

' 97,156 

1' — Divanı muhasebat raporları hak
kındaki 590 numaralı kararın 8 inci 
maddesinin tefsirine dair 3/58 numaralı 
Başvekâlet Uzkeresi hakkında 14,29 

MECLİS HESAPLARI TETKİK ENCÜMENİ 
MAZBATASİ 

1 — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti-
Cümhur ve Divanı muhasebat 1927,1928 
1929 ve 1930 seneleri hesabatı hakkında 
5/7. numaralı Meclis hesaplarının tetkiki . 
encümeni mazbatasına dair 6,10 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 2 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 

Sayıfa 
hakkında 1/31 numaralı kanun lâyihasına 
dair 14,42,114 

2 — Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 105 ve 106 ncı maddelerinin tadili 
hakkında İ/302 numaralı kanun lâyiha
sına dair 96,118,125,12b 

3 — Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun m inci maddesine bir fıkra ilâve
sine dair 1/329 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 164,205,354 

4 — Balıkesir mebusu Muzaffer Be
yin kırmızı şeıitli İstiklâl madalyasile 
taltifi hakkında 28,75 

5 —İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as
kerî memurları hakkındaki kanunun 3 
üncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
1/293 numaralı kanun lâyihası hakkında 100, 

156,242 
6 — İhtiyat zab tleri ve ihtiyat as

kerî memurları kanununun 3 üncü mad-
desile müzeyyel 1 inci maddesinin tadili 
hakkında î/334 numaralı kanun lâyiha--
sına dair 148,195,206 

7 — Nisbeti askeriyeleri katolunan 
zabitan ve askerî memurların tekaüt 
aidatları hakkında bir karar ittihazına 
dair 3/121 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında - 15,41 

8 .— Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun 1 inci ve 16 ncı mad
delerine bir fıkra ilâvesine dair 1/297 
numaralı kanun lâyihası hakkında 100,157 

9 — Tayinat ve yem kanununa bazı 
maddeler tezyilt hakkında 1/24 numaralı 
kanun lâyihasına dair 15,84,136 

10 — Tekaüde sevkedilen zabitan ve 
askerî memurlar hakkında Divanı Muha
sebatça ittihaz edilen kararın, tefsirine 
dair 3/70 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında ; 14,42' 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI 
( Adliye, Dâhiliye ) 

1 — Oiresun mebusu Hakkı Tank 
Beyin, matbuat kanununun 38 inci mad
desinin tefsiri kakkında 4/30 numaralı 
takririne dair 248,361 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI 
1 — Balediye kanununun I03süncü 
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maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında 
3/112 numaran Başvekâlet tezkeresine 
dâir ' 96,148 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBAÎALARI 
İ •— Konya mebusu. Tevfİk Fikret 

Beyin, Konya ovası sulama idaresinin teş̂  
kilât ve vezaif i hakkındaki kanunun 1 
inci maddesinin tadiline dair 2/5 numa
ralı kanun teklifi ve Nafıa encümeni maz-
batasjle Konya ovası sulama idaresinin 
teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun 
tadiline dair 1/305 numaralı kanun lâyi
hası hakkında , 164,205 

SIHHAT VE İÇTİMAİ M. E. MAZBATALARI 
1 — i nisan 1926 tarih ve 796 

numaralı kanuna bir madde tezyili hak
kında 1/2 n numaralı kanun lâyihasına 

Saylfa 
dair 96,125,173 

2 — Kendi hesabına tahsil yaparak 
Tıp fakültesinden neşet edecek doktorların , 
mecburî hizmetlerinin lâğvi hakkında 
1/210 numaralı kanun lâyihasına dair 14,43, 

361 
3 — Umumî hıfzıssıhha kanununun 

288 inci maddesinin tadili hakkında 1/283 
numaralı kanun lâyihasına dair 15,89,136 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Gümüşane mebusu Edip Servet 
Beyin, dahilî nizamnamenin 68 inci mad
desinin tefsiri hakkında 4/29 numaralı 
takriri ile Giresun mebusu Hakkı Tarık 
Beyin, dahilî nizamnamenin 68 inci mad-, 
desinin tadili hakkında 2/40 numaralı 
nizam teklifine dair 148,194 

MUHTELİF 
1 — Fransa Reisicumhuru Müsyü 

Dumerin suikast neticesinde vefatından 
dolayı Meclis namına ,çekilen taziye -tel

grafına Fransa Meclisi Ayan reisliğinden 
gelen cevap 98 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
3a 
39 

;40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

İnci inikada ait 
* • * 

> » 
» 3B 

» )) 
y> ü 

* » 
3» » 

» » 

2 
6 

10 
14 
28 
66 
96 

100 
132 

, 47-
48 • 

_ 49 
50 
51 
52 

' ' 53 
, 54 

55 

inci 
» 
» 
» 
» 
» 
% 
» 
X 

inikada ait 
T9 

» 
* 
> 
J> 

* 
» 
» 

148 
164 
190 
218 
248 
292 
338 
384 
416 

SUALLER VE 
Adliye vekâleti 

1 —-Ordu mebusu Hamdi Beyin , 
Ünye kaymakamı tarafından tevkif edilen. 
üç zat hakkındaki suali ve Adliye vekili 
Vusuf Kemli Beyin şifahî cevabı 164,249,252 

Dahiliye vekaleti 
1 — Ordu mebusu Hamdi Beyin , 

0nye kaymakamı tarafından tevkif edilen 

CEVAPLAR 
üç zat hakkında şifahî suali ve Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Beyin şifahî cevabı 164, 

, 249,252 
Hariciye vekâleti 

1 — İzmir mebusu. Mahmut Esat 
Beyin, Türk vatandaşı olmıyanların yapa-
mıyacakları iş ve sanatlara ait kanun 
lâyihası hakkındak şifahî suali 416 
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1 — 
İktisat vekaleti 

İzmir mebusu Mahmut Esat 

Sayıfâ 
Beyin iş kanunu lâyihasının ne safhada 
olduğuna dair şifahî suali 338 

TAKRİRLER 
Çanakkale ( Şükrü B. ) 
1 —Arazi vergisi kanununun 5 inci 

maddesinin tefsiri hakkında 100 
Giresun ( Hakkı Tarık B. ) 
2 — Matbuat kanununun 38 inci 

maddesinin tefsiri hakkında 148,248,361 

Gümüşane ( Edip Servet B. ) 
3 — Dahilî nizamnamenin 68 inci 

maddesinin tefsiri hakkında 100,148,194 

Konya ( Kâzım B. ve iki arkadaşı ) 
4 — Belediye kanununun î 1 o uncu 

TASHİHLER 

maddesinin 6 ncı fıkrasının 
kında 

tefsiri hak-
164 

Manisa / Dr, Saim B. ve râ/ekası ) 
5 — Hazineden taksitle mal satın 

almış olanların taksit bedellerinin tecili 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyiha
sını üzerlerine aldıklarına dair 101 

Yozgat ( Süleyman Sırrı B. ) 
6 — Ankaramn müstakbel pİâtflndan 

dolayı tasarrufları menedilen arsa vergi
lerinin tecili hakkındaki kanun teklifinin 
geri verilmesine dair 165 

No. 
174 

125,137,322,444 

TEFSİRLER 
Sayıfa 

— Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanu
nun 5 inci maddesinin tefsiri 2,14,29 

No. Sayıfa 
175 •— Belediye kanununun 103 üncü 

maddesinin tefsiri 96,148 

TEKLİFLER 
Denizli ( Necip Ali B. ye 38 arkadaşı ) 
1 — Ankara belediyesine ikraz edilen 

para ile yapılan evlerin faizinin affi hak
kında 6 

Giresun ( Hakkı Tank B. ) 
2 — Dahilî nizamnamenin 68 inci 

maddesinin tadili hakkında 132,148,194 

İdare Heyeti 
3 — Büyük Millet Meclisi 1931 se

nesi bütçesinde 2 060 liralık münakale 
yapılması hakkında 100,164,191,194,207,210 

4 — Divanı muhasebat 1931 senesi 
bütçesinde 2 897 liralık münakale yapıl- , 
ması hakkında 96,100,133,135,137,142 

Kastamonu ( Hasan Fehmi B. ) 
5 — Gümrük tarifesi kanununun 14 

üncü maddesinin tadili hakkında 6 

Afiyon Karahisar ( MoUaoğlu Cemal B. ) 
1 — Ağıllar hakkındaki kanunun linçi 

maddesinin tadiline dair ' 2 

Cebeliberekei ( Naci Paşa ) 
2 — Esbak Kadıköy belediye müdürü 

Kemal Beye emlâk ve arazi verilmesi 
hakkında 2/11 numarah kanun teklifine 
dair 10,46 

Konya ( Tevfik Fikret B. ) 
3 — Konya, ovası sulama idaresinin 

teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin tadiline dair 164,205 

Yozgat / Süleymanı Sırrı B. ) 
4 — Ankaramn müstakbel plânından 

dolayı tasarrufları-menedilen arsa vergi
lerinin tecili hakkında 165 
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lSayıfa 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

İade talepleri 
1 — Hazineden taksitle mal satın 

almış olanların taksit ^bedellerinin tecili' 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyi
hasının geri verilmesine dair 101 

2 — Gümrük tarifesi kanununun 
298 inci maddesinin ihtar fıkrasının tef
siri hakkındaki tezkerenin geri verilme
sine dair 132 

3 -— gio - de*- janeyro elçisi Âli 
Beyin maaşının tesviye sureti hakkında 
bir karar ittihazına dair tezkerenin geri 
verilmesi hakkında 416 

4 — Rızaen terkin olunmıyan ipo
teğin borcun tesviyesinden sonra resen 
tapu memuru tarafından terkin edilmesi 
hakkındaki kanun lâyihasının geri veril
mesine dair 96 

5 — Tapu harçları kanununu n 23 
üncü maddesinin ı inci fıkrasının tefsiri 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine dair 97 

Muhtelif 
1 — Amenajman ve teşcir işlerinde 

müstahdem orman memurini fenniyesine 
657 ve 1508 numaralı kanunların i ve 
7 inci maddeleri mucibince verilmesi 
muktazi yevmiyeleri gösterir iki kıta kad
ronun gönderildiğine dair 292 

2 — 961 numaralı kanuna merbut 
efrat cetvelinin 23 üncü sıra numarasın-
daki künyenin tashihine dair 96,292,352, 

362,378 
3 — Esbabı mücbire ve zaruriye 

dolayısile takip ve tahsiline imkân görü-
lemiyen borçların terkini hakkında 28 

Ölüm cezası 
1 — Artinoğlu Paronak ve Ohanis-

oğlu kuyucu Kimisin ölüm cezasına çar
pılmaları hakkında 416 

2 -— Ispartanın Sekirkent nahiyesinin 
İleköp köyünden Hasanoğlu Bakinin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 100 

1 — Bodrumun Yahşi köyünden 
Vanlı Osmanoğlu Bekirin ölüm cezasına 

Sayjfa 
çarpılması hakkında 18,37 

2 —- Eskişehirin Çifteler nahiyesinin 
Belpınar köyünden Dobay Osmanın ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 14,37 

Teşriî masuniyet 
1 — Çorum mebusu Mustafa Beyin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 384 
Tefsir talepleri 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu 
nünün 53 üncü maddesinin tefsiri hak
kında 190 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 68 inci ve muvakkat 3 üncü madde
lerinin tefsiri hakkında 2 

3 — 1927 malî senesi nihayetine 
kadar millî Hükümet bütçelerine müte
allik borçlar hakkındaki kanunun ı inci 
maddesinin tefsirine dair 2 

4 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
5 inci maddesinin tefsirine dair 2,14,29 

5 — Mektep binalarının - belediye 
vergi ve resimleri kanununun 6 ncı ve 
7 nci maddeleri hükmüne dahil ve res
me tâbi olup olmadığının tefsiri hakkında 148 

6 — Orman ve amenajman grupla
rına ve bu işlerde çalışan orman mühen
dislerine yevmiye tediyesinde tereddüt 
edildiğinden keyfiyetin tefsiri hakkında 384 

7 —' Teftiş mıntıkaları merkezi baş
ka bir yerde olan ve muvakkaten Anka-
rada çalıştırılan mülkiye müfettişlerine 
ikamet yevmiyesile beraber mesken taz
minatının da verilip verilmiyeceğinin tef
siri hakkında 33j> 

8 — Umumî istihlâk vergisi kanu-
nile müzeyyel 924 numaralı kanunun 
meri bulundukları zamanlarda hadis olan 
muameleler için tahakkuk ettirilen vergi 
ve cezaların istifası şeklinin tef siren 
tayini hakkında 248 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun bazı maddelerinin tefsiri hakkında 14, 

29,66 
2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu-
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nunun 6 ncı maddesinin tefsiri hakkında 100, 
158,242 

3 — Belediye kanununun I03üncü 
maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında 96, 

- • 148 
4 — 1931 senesi bütçe kanununun 

24 üncü maddesile pansiyon kanununun 
meccani talebe hakkındaki maddesinin 
tefsirine dair " 10,15,96,122,173 

5 — Divanı muhasebat raporları 
hakkındaki 590 numaralı kararın 8 inci 
maddesinin tefsirine dair 14,29 

6 — Diyanet işleri müşavere heyeti 
azasından Bahattin Efendiye yeni tekaüt 
kanunu ahkâmına göre maaş tahsisi icap 
edip etmiyeceğinin tefsiri hakkında 10,16 

7 — Gümrük tarifesi kanununun 
298 inci maddesinin ihtar fıkrasının 
tefsiri hakkındaki tezkerenin geri veril
mesine dair 132 

8 — Hastalıkları dolayısile mmtaka 
lan merkezi haricinde kalan müfettişlere 
ikamet yevmiyesi verilip verilmiyeceği-
nin tefsiri hakkında 14,38 

9 — Maarif vergisi kanununun 5inci 
maddesinin tefsiri hakkında 14,56,75 

10 — Nisbeti askeriyeleri katolunan 
zabitan ve askerî memurların tekaüt aidat
ları hakkında bir karar ittihazına dair 15,41 

1 1 - ^ Riyo de janeyro elçisi Âli Beyin 
maaşının tesviye sureti hakkında bir ka-
karar ittihazına dair 416 

12 — Şarkî Karahisar mebusu mer
hum Ali Sururi beyin yetim kalan çocuk
larının meccanî tahsiline mütedair umumî 

N Sayıfa 
heyet kararının tefsiri hakkında 10,17,96,122, 

173 
13 — Tapu harçları kanununun 23 

üncü maddesinin i inci fıkrasının tefsin 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine 
dair 96 

14 — Tekaüde sevk edilen zabitan 
' ve askerî memurlar hakkında Divanı mu
hasebatça ittihaz edilen kararın tefsirine ( 
dair 15,42 

15'— Vilâyetler idaresi kanununun 
14 üncü maddesinin tefsirine dair 15,89,97, 

156 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 

TEZKERELERİ 
1 — Azayi kiramdan bazı zevatın 

mezuniyetleri hakkında 101,292 
DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 

TEZKERELERİ 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 30 uncu maddesinin tefsiri hak
kında 248 

2 — Kânnnuevvel 1931-şubat 1932 
aylarına ait raporun takdim kılındığı 
hakkında 14 

3 — Münhal bulunan azalık için 
intihap yapılmasıhakkında 248 
ŞÛRAYI DEVLET RİYASETİ TEZKERELERİ 

1 — Şûrayi devletin 1930 senesi 
demirbaş eşya, mefruşat, kırtasiye, defa-
tir ve evrakı matbua ve mahrukat hesa-
batı hakkındaki cetvellerin takdim kılın
dığına dair 164 




