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Fihrist 

AZAYÎ KÎRAM MUAMELATI 
Sayıfa 

Tahlifler 
1 ~ Çanakkale mebusu Ahmet 

Cevat Beyin tahlifi 96 

Vefatler 
1 — Ankara mebusu Ali Beyin 

vefatı 

No. 
2084 

2085 

2086 

2087 

2088 

2089 

2090 

2091 

2092 

KANUNLAR 
Sayıfa 

— 1932 senesi muvazenei umu
miye kanununa merbut bütçelerde 
bazı tadilât yapılması . hakkın
da 5,13,14 
— Van gölü işlftme idaresinin 
1932 mâlî senesi bütçesinde bazı 
tadilât yapılmasına dair 2,19, 

21,22 
— 19 mayıs 1930 tarih ve 1625 
numaralı kanunun ilgası hakkın
da 31 
— Sovyet Rusyada bulunan elçilik 
ve konsolosluk memurlarının temsil 
tahsisatlarına zam yapılması hak
kında 18,28,31,34 
— Konya ovası sulama idaresinin 
1932 malî senesi bütçe kanununa 
bazı maddeler tezyiline dair 2,18, 

40,41,43,44 
— Suriyede Türklere ait emlâk 
ile Türkiyede Suriyelilere ait emlâk 
hakkında Fransa Hükûmetile Anka-
rada aktedilen itilâfname hakkın
da . 28,42,43,46 
— 1932 malî senesi muvazenei 
umumiye kanununa merbut büt
çelerde bazı tadilât yapılmasına 
dair 2,40,53,62 
— Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1932 malî senesi 
bütçesine munzam tahsisat ilâvesine 
dair 28,40,54,62,65 
— Tütün inhisarı idaresinin 1932 
malî senesi bütçesinde tadilât ya
pılması hakkında 28,40,54,62,68 

Sayıfa 

40 

Sayıfa No. 
2093 — Seyrisefain idaresince 1932 

malî senesi zarfında aktedilecek 
istikrazlara Maliye vekâletinin kefa
leti mezuniyetine dair 12,20,54, 

62, 70 
2094 — İkramiyeli dahilî istikraz aktine 

dair 28,40,55,73 
2095 — 24 nisan 1926 tarihinde Pariste 

imzalanan otomobil seyrüseferine 
dair beynelmilel mukavelenamenin 

'-, tasdiki hakkında 18,33,79 
2096 — 1240 numaralı kanun muci

bince yapılmış olan binalara ait 
tesisat hakkında 2,52,83 

2097 —. Yilâyet hususî idarelerinden 
maaş alan memur ve muallimlerin 
tekaüt maaşları hakkında 52,84 

2098 —. Muallim mekteplerine muavenet 
hakkındaki 819,843 ve 1051 nu
maralı kanunlara müzeyyel 52,90 

2099 — 19-VI-1930 tarih ve 1704 nu
maralı kanunun bazı maddelerinde 
tadil ve tashih icrasına ve bir 
madde ilâvesine dair 52,92 

2100 — Türk parasının kıymetini koruma 
-hakkındaki 20 şubat 1930 tarih 
ve 1567 numaralı kanuna müzey
yel 78,93 

2101 —1518 numaralı kanunun 4 üncü 
maddesinin tadili hakkında 78,93,94 

2102 — Millî hükümet bütçelerine ait 
hizmetler için yapılmış tediyatın 
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No. Sayıfa 

tasfiye ve mahsubu hakkında . 2,78, 
95 

2103 —Hükümetimizle Belçika Hükümeti 
arasında akit ve imza olunan ikamet 
mukavelenamesinin tasdiki hakkın
da 18,33,79,96,97 

2104 — Konya ovası sulama idaresinin 
1932 malî senesi bütçe kanununda 
bazı tsidi]a.t icrasına dair 2,18,40, 

43,44,80,96,99 
2105 — 1932 malî senesi muvazenei 

umumiye kanununun 39 uncu mad-
desme merbut (N) işaretli cetvele 
yirmi muallim daha ilâvesi hak
kında 52,78,96,102 

2106 — Anadolu sahilleri ile Meis adası 

No. Sayıfa 
arasındaki ada ve adacıkların ve 
Bodrum körfezi karşısındaki adanın 
ciheti aidiyeti hakkında İtalya Hü-
kûmetile aktolunan itilâmame hak
kında 18,33,79,96,105 

2107 — Bazı vekâlet binaları ile Temyiz 
mahkemesi ve hapishane binaları
nın inşasına dair 2,52,80,96,107 

2108 — La Haye ve Cenevre afyon muka
velenameleri ile protokollerinin 
tasdikına dair .52,78,93,94,96,110 

2109 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğünün 1932 
malî senesi bütçesinde münakale 
yapılması hakkında 52,78,93,95, 

96,113 

KARARLAR 
741 — Etfal hastanesi için İstanbulda 

istimlâk edilen iki kıta arsa bedeli 
olarak tahakkuk etmiş olan borcun 
mahsubu N umumî kanununa tâbi 
olacağına dair 2,18 

742 — Belediye vergi ve resimleri kanu
nunun 6 inci maddesindeki apartı-

man kaydine dair 18,29 
743 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu

nun 68 inci ve muvakkat 3 üncü 
maddelerinin tefsirini mucip bir 
cihet görülemediği hakkında 28,41 

744 — Büyük Millet Meclisinin tatili 
faaliyet etmesi hakkında 96 

LÂYİHALAR 
1 — Adliye, İktisat, Nafıa ve Ziraat 

vekâletlerile Temyiz mahkemesi ve hapis
hane binaları inşası hakkında 2,52,80,96, 

107 
2 — Ankara otomatik telefon kanu

nunun bazı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bir madde ilâvesine dair olan 
kanunun 2 inci maddesinin kaldırılması 
hakkında 52 

3 — Başvekâlet 1932 senesi bütçe
sinde 216 liralık münakale yapılması 
hakkında 28 

4 — 1240 numaralı kanuna göre 
yapılmış "olan binalara ait dahilî tesisat 
ile bu binaların fennî tesisatı için gelecek 
seneye süren mukevele aktine salâhiyet 
verilmesi hakkında 2,52,83 

5 — Dahiliye vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 15 OOOliralık münakale yapıl
ması hakkında 2,40,53,62 

6 — Devlet demiryolları ve liman
ları inşaat ve işletme işlerinin ayrılma
sından doğan mesailin düzeltilmesi hak
kında 2 

7 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesinde 25 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 52,78,93,95,96,113 

8 -— Düyunu umumiye 1932 senesi 
bütçesine 906 461 liralık fevkalâde tah
sisat konulması hakkında 52 

9 — Düyunu umumiye 1932 senesi 
bütçesine 1 050 000 liralık tahsisat ko
nulması hakkında 52 

10 — Hariciye vekâleti 1932 sene
si bütçesinde 4 300 liralık münakale 
yapılması hakkına 52 

11 — Hariciye vekâleti 1932 sene
si bütçesinde 5 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 2,40,53,62 
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Sayıfa 

12— Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1932 senesi bütçesine 1 000 
liralık munzam tahsisat konulmasına 
dair 28,40,54,62,65 

•13 — Hükümetçe verilmiş olan im
tiyazlara müteallik mukavelede yazılı 
vergi ve resim muafiyetlerinin meriyeti 
hakkında 52 

14 — İkramiyeli dahilî istikraz ak-
tine salâhiyet verilmesi hakkında 28,40,55, 

73 
15 — Jandarma umum kumandan

lığı 1932 senesi bütçesinde 6 000 
liralık münakale yapılması hakkında 52 

16'— Konya ovası sulama idaresi
nin 1932 senesi bütçe kanununun 6ıncı 
maddesinin değiştirilmesi ve mezkûr ka
nuna bazı maddeler ilâvesi hakkında 2,18, 

40,43,44,80,96,99 
17 — Lahey beynelmilel afyon mu

kavelenamesi ve munzam protokolü ile 
Cenevre mukavele ve protokollarına il
tihak hakkında 52,78,93,94^96,110 

18 — Maarif vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 105 035 liralık münakale 
yapılması hakkında 2,40,53,62 

19 — Mektep kitapları için açılacak 
hesabı câri hakkında 52 

20—Mfllî Hükümet bütçelerine ait 
hizmetler için yapılmış olan tediyatın 
tasfiye ve mahsubu hakkında 2,78,95 

21 r̂ - Millî Müdafaa vekâleti Askeri 
faprikalar umum müdürlüğü 1932 senesi 
bütçelerinde 45 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 52 

22—Millî Müdafaa vekâleti 1932 
senesi kara bütçesinde 75 000 liralık 
münakale yapılması hakkında • §2 

23 — Muamele vergisi kanununun 
9 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine ve 
onuncu maddesinin son fıkrasının değiş
tirilmesine dair 28 

24 — Tuz inhisarı idaresinin 1932 
senesi bütçesinde 15 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 52 

25 — Türkiye hava yolları idaresi 
hakkında 52 

26 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 
senesi bütçesinde 35 000 liralık müna-

Sayıfa 
kale yapılması hakkında 28,40,54,62,68 

27 —Yüksek mühendis mektebi 1932 
senesi bütçesine 18 000 liralık munzam 
tahsisat konulmasına dair 2 

1 — Beynelmilel yardım birliği mu
kavelesine bazı ilâveler yapılması hak
kında 18,32 

2 — 1932 senesi muvazenei umu
miye kanununa merbut (N); cetyelinin 
birinci kısmına 20 muallimlik daha ko
nulması hakkında 52,78,96,102 

3 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1932 senesi bütçesinin 246 n c ı ^as^ 
1 inci maddesi unvanının değiştirilmesi 
hakkında 5,13,14 

4 — Gümrük ve inhisarlar ve Millî 
Müdafaa vekâletleri 1932 senesi bütçe
lerinde 26 000 liraİık münakale yapıl
ması hakkında 5,13,14 

5 — Harita umum.müdürlüğü 1932 
senesi bütçesinde 9 932 liralık münakale 
yapılması hakkında 5,13,14 

6 — Hususî idareler bütçesinden 
maaş alan muallim ve memurların teka
ütlükleri hakkında 52,84 

7 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 
senesi deniz bütçesinde 37 800 liralık 
münakale yapılması hakkında 5,13, H 

8 — Muallim mekteplerine muave
net hakkındaki 819,843 ve 10 51, nu-
maralı kanunlara müzeyyel kanun lâyi
hası ' 52,90 

9 — Muhtelif devairin 1932 senesi 
bütçelerinde münakale yapılması hakkın
da 5,13,14 

K) — Nafıa vekâleti 1932 senesi büt
çesmde27 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 5,13,14 

11 r—'_ Nahiye" müdürlerinin hayvan 
yem bedellerinin ilgası hakkında 31 

12 — 19 haziran 1930 tarih ve 1704 
numaralı kanunun 8 inci maddesinin tas
hihine ve mezkûr kanuna bir madde tez-
yiline dair , 52,92 

13•'.-- Pariste imzalanan otomobil' 
seyrüseferine müteallik beynelmilel mu
kavelenamenin tasdiki hakkında 18,33,79 

14 — Radyo kanunu lâyihası 53 
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Sayıfa 

15 — Seyrisefain idaresince 1932 
senesi zarfında yapılacak istikraza Maliye * 
vekâletinin kefaletine dair 12,20,54,62,70 

16 — Sovyet Rusyada bulunan elçi
lik ve konsolosluk memurlarından tem
sil tahsisatı alanların maaşlarına yapıla
cak zamaime ve Hariciye vekâletile 
Düyunu umumiye 1932 senesi bütçele
rinde 30 000 liralık münakale yapılma
sına dair 18,28,31,34 

17 — Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü 1932 senesi bütçesinde 3 150 
liralık münakale yapılması hakkında 5,13,14 

18 —- Tuz satışı ve tuz fiatları hak
kındaki kanunun 4 üncü maddesinin 
değiştirilmesine dair 78,93,94 

19 — Türkiye Cümhuriyetiie Belçika 

Sayifa 
Hükümeti arasında aktedilen ikamet mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında 18,33,79 

96,97 
20 — Türkiye Cümhuriyetiie İtalya 

Hükümeti arasında aktedilen itilâfname-
nin tasdiki hakkında 18,33,79,96,105 

21 — Türkiyedeki Suriyeli emlâki 
ile Suriyedeki Türk emlâki hakkında 
Fransa Hüûmeti ile aktedilen itilâfname-
nin tasdikma dair 28,42,43,46 

22•'— Türk parası kıymetini koruma 
kanununa mûzeyyel kanun ' 78,93 

23 — Van gölü işletme idaresi 1932 
senesi bütçesinde 10 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 2,19,21,22 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — 1 9 haziran 1930 tarih ve 

1704 numaralı kanunun 8 inci madde
sinin tashihine ve mezkûr kanuna bir 
madde tezyiline dair 1/161 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 52,92 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Arzuhal encümenince ittihaz 
olunan 568 numaralı karar hakkında 
dahilî nizamnamenin 57 nci maddesine 
tevfikan, tanzim olunan mazbata 2,18 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Adliye, İktisat, Nafıa ve Ziraat 

vekâletlerile Temyiz mahkemesi ve ha
pishane binaları inşası hakkında 1/475 
numaralı kanun lâyihasına dair 52,80,96,107 

2 — Arzuhal encümenince ittihaz 
olunan 568 numaralı karar hakkında 
dahilî : nizamnamenin 57 inci maddesine 
tevfikan tanzim olunan 5/I8 numaralı 
mezkûr encümen mazbatasına dair 2,18 

3—Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
68 inci ve muvakkat 3 üncü maddeleri
nin tefsin hakkında 3/165 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 28,41 

4 ~ 1240 numaralı kanuna göre 
yapılmış olan binalara ait dahilî tesisat 

ile bu binaların fennî tesisatı için gelecek 
seneye süren mukavele aktine salâhiyet 
verilmesi hakkında 1/476 numaralı kanun 
lâyihasına dair 52,83 

5 — 1932 senesi mevazenei umu
miye kanununa merbut ( N ) cetvelinin 
birinci kısmına 20 muallimlik daha ko
nulması hakkında 1/438 numaralı kanun 
lâyihasına dair 52,78,96,102 

6 — 1932 senesi muvazenei umu
miye kanununun 14 üncü maddesinin 
tefsiri hakkında 3/254 numaralı Başvekâ
let tezkeresile Millî Hükümet bütçelerine 
ait hizmetler için yapılmış olan tediya-
tın tasfiye ve mahsubu hakkında 1/48,1 
numaralı kanun lâyihasına dair 78,95 

7 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesinde 25 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/490 numaralı 
kanun lâyihasına dair 78,93,95,96,113 

8— Hariciye vekâleti 1932 senesi büt
çesinde 5 0,00 liralık münakale yapılma
sı hakkında 1/478, Maarif vekâleti 1932 
senesi bütçesinde 105 035 liralık münaka
le yapılması hakkında 1/480 ve Dahiliye 
vekâleti I932senesi bütçesinde 15 000 
liralık münakale yapılması hakkındal /483 
numaralı kanun lâyihalarına dair 40,53,6 CN 



Sayıfa 
9 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1932 senesi bütçesine 1 000 
liralık munzam tahsisat konulmasına dair 
1/486 numaralı kanun lâyihası hakkında 

40,54,62,65 
10 — Konya ovası sulama idaresinin 

1832 senesi' bütçe kanununun 6 ncı 
maddesinin değiştirilmesi ve mezkûr' 
kanuna bazı maddeler ilâvesi hakkında 
1/419 numaralı kanun lâyihasına dair 18,40, 

43,44,80,96,99 
11 — Sovyet Rusyada bulunan elçi

lik ve konsolosluk memurlarından temsil 
tahsisatı alanların maaşlarına yapılacak 
zamaime ve Hariciye vekâletile Düyunu 
umumiye 1932. senesi bütçelerinde 
30 000 liralık münakale, yapılmasına 
dair 1/474 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 18,28,31,34 

12 — Türk parası kıymetini koruma 
kanununa müzeyyel 1/458 numaralı ka
nun lâyihasına dair 78,93 

13 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 
senesi bütçesinde 35 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/488 numaralı 
kanun lâyihasına dair 40,54,62,68 

14 — Van gölü işletme idaresi 1932 
senesi bütçesinde 10 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/459 numaralı 
kanun lâyihasına dair 2,19,21,22 

15 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, belediye vergi ve resimleri kanu
nunun 6 inci maddesindeki apartıman 
kaydinin tefsiri hakkında 4/41 numaralı 
takririne dair 16,29 

1 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1932 senesi bütçesinin 246 ncı faslı 1 inci 
maddesi unvanının değiştirilmesi hakkın
da 1/436 , Gümrük ve inhisarlar ve 
Millî Müdafaa vekâletleri 1932 senesi 
bütçelerinde 26 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/442, Harita umum 
müdürlüğü I932senesi bütçesindeg 932 
liralık müuakale yapılması'Jıakkındal/447 
Millî Müdafaa ^vekâleti 1932 senesi 
deniz bütçesinde 37 800 liralık müna
kale yapılması hakkında :l/453, JNafıa 
vekâleti 1932 senesi bütçesinde 27 000 

Sayıfa 
liralık münakale yapılması hakkında 1/454-
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
1932- senesi bütçesinde 3 150 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/457 ve 
muhtelif devairin 1932 senesi bütçelerin
de münakale yapılması hakkında 1/463 
numaralı kanun lâyihalarüe İdare Heye
tinin, Büyük Millet Meclisi 1932 senesi 
bütçesinde 20 000 liralık münakale 
yapılmasına dair 2/56 , Büyük Millet 
Meclisi 1932 senesi bütçesine 13 900 
liralık munzam tahsisat konulmasına dair 
2/57 ve Divanı muhasebat 1932 senesi 
bütçesinde 4 950 liralık münakale ya
pılması hakkında 2/59 numaralı kanun 
tekliflerine dair 5,13,14 

2 — Nahiye müdürlerinin hayvan 
yem bedellerinin ilgası hakkında 1/403 
numaralı kanun lâyihasına dair 31 

. 3 — Seyrisefain idaresince 1932 
senesi zarfında yapılacak istikraza Maliye 
vekâletinin kefaletine dair 1/439 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 12,20,54,62,70 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Hususî idareler bütçesinden 

maaş alan muallim ve memurların teka
ütlükleri hakkında 1/417 numaralı kanun 
lâyihasına dair 52,84 

2 — Muallim mekteplerine muave
net hakkındaki 819, 843 ve 1051 nu
maralı kanunlara müzeyyel 1/473 numa
ralı kanun lâyihasına dair 52,90 

3 — 19 haziran 1930 tarih ve 1704 
numaralı kanunun 8 inci maddesinin tas
hihine ve mezkûr kanuna bir madde tez-
yiline dair 1/161 numaralı kanun lâyi
hası hakkında N 52,92 

4 — Pariste imzalanan otomobil 
seyrüseferine müteallik beynelmilel mu
kavelenamenin tasdiki hakkında 1/5 nu
maralı kanun lâyihasına dair 18,33,79 

5 — Türkiyedeki Suriyeli emlâki 
ile Suriyedeki Türk emlâki hakkında 
Fransa Hükümeti ile aktedilen itilâfna-
menin tasdikına dair 1/472 numaralı ka
nun lâyihası hakkında 28,42,43,46 

6 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, belediye vergi ve resimleri kanu-



Sayrfa ; 
nunun 6 ncı maddesindeki apartıman 
kaydinin tefsiri hakkında 4/41 numaralı 
takririne dair • 18,29 

1 — Nahiye müdürlerinin hayvan 
yem bedellerinin ilgası hakkında 1/403 
numaralı kanun lâyihasına dair 31 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI j 

1 — Tuz satışı ve tuz fiatları hak
kındaki kanunun 4 üncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair 1/469 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 78,93,94 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1.— Beynelmilel yardım birliği mu-

kavelesina bazı ilâveler yapılması hak
kında l/l69 numaralı kanun lâyihasına 
dair 18,32 

2. — La Haye beynelmilel afyon mu
kavelenamesi ve munzam protokolü ile 
Cenevre mukavele ve protokollarına iltir 
hak hakkında 1/491 numaralı, kanun lâ
yihasına dair 78,93,94,96,İ10 

3 — Parişte imzalanan otomobil sey
rüseferine müteallik beynelmilel mukave
lenamenin tasdiki hakkında 1/5 numaralı 
kanun lâyihasına dair 18,33,79 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Belçika 
Hükümeti arasında aktedilan ikamet mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında 1/354 

•numaralı kanun lâyihasına dair 18,33,79,96, 
97 

5 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya 
Hükümeti arasında aktedilen itilâfname-
nin tasdiki hakkında 1/471 numaralı ka
nun lâyihasına dair 18,33,79,96,105 

6 — Türkiyedeki Suriye emlâki ile 
Suriyedeki Türk emlâki hakkında Fransa 
Hükümeti ile aktedilen itilâfnamenin tas-
dikına dair 1/472 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 28,42,43,46 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
T — phey Beynelmilel afyon 

mukavelenamesi ve munzam protokolü 
ile Cenevre mukavele ve protokollanna 
iltihak hakkında 1/491 numaralı kanun | 

Sayıfa 
lâyihasına ,dair 78,93,94,96,110 

2 — Türk parası kıymetini koruma 
kanununa müzeyyel 1/458 numaralı ka
nun lâyihasına dair 78,93 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — 1932 senesi •muvazenei umu

miye kanununa merbut (N) cetvelinin bi
rinci kısmına 20 muallimlik daha konul
ması hakkında 1/438 numaralı kanun lâ
yihasına dair 52,78,96,102 

2 — Hususî idareler bütçesinden 
maaş alan muallim ve memurların teka
ütlükleri hakkında 1/417 numaralı kanun 
lâyihasına dair 52,84 

3 — Muallim mekteplerine muave
net hakkındaki 819, 843 ve 1051 nu
maralı kanunlara müzeyyel 1/473 numa
ralı kanun lâyihasına dair 52,90 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 68 inci ve muvakkat 3 üncü mad
delerinin tefsiri hakkında 3/165 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 28,41 

2 — 1932 senesi muvazenei umu
miye kanununun 14 üncü maddesinin 
tefsiri hakkında 3/254 numaralı Başvekâ
let tezkeresile Millî Hükümet bütçelerine 
ait hizmetler için yapılmış olan tediyatın 
tasfiye ve mahsubu hakkında 1/481 nu
maralı kanun lâyihasına dair 78,95 

3 — Hususî idareler bütçesinden 
maaş alan muallim ve memurların teka
ütlükleri hakkında r/417 numaralı ka
nun lâyihasına dair 52,84 

4 — Türk parası kıymetini koruma 
kanununa müzeyyel 1/458 numaralı 
kanun lâyihasına dair 78,93 

5 — Yozgat mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin , belediye vergi ve resimleri 
kanununun 6 inci maddesindeki apartı
man kaydinin tefsiri hakkında 4/41 
numaralı takririne dair 18,29 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya 
Hükümeti arasında aktedilen itilâfname-
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nin tasdiki hakkında 1/4 71 numaralı 
kanun lâyihasına dair 18,33,79,96,105 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

( Bütçe - Maliye ) 
1 — İkramiyeli dahilî istikraz akti-

ne salâhiyet verilmesi hakkında 1/484 
numaralı kanun lâyihasına dair 40,55,73 

Sayıfa 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 

ENCÜMENİ MAZBATALARI . 
1 — 1240 numaralı kanuna göre 

yapılmış olan binalara ait dahilî tesisat 
ile bu binaların fennî tesisatı için gele
cek seneye süren mukavele aktine salâ
hiyet verilmesi hakkında 1/476 numaralı 
kanun lâyihasına dair 52,83 

MUHTELİF 
1 — Mersinin 11 nci yıl dönümü 

münasebetile belediye reisliğinden gelen 
telgraf 

2 — Vilâyet umumî meclisinin top-
28 

lantısı münasebetile Bilecik ve Zonguldak 
valiliklerinden gelen tazimat telgrafları 18 

3 —Yeni yılın tebriklerine dair 
9 uncu kolordu kumandanlığının telgrafı 2 

18 nci inikada ait 
19 uncu » » 
20 inci » » 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
2 21 inci inikada ait 

18 22 inci $ » 
28 23 üncü » » 

40-
52 
78 

SUALLER VE CEVAPLAR 
Maliye vekâleti 

1 — Manisa mebusu Refik Şevket 
ve Konya mebusu Refik Beylerin, hakem 
mahkemesince verilen karar üzerine mül
ga Donanma cemiyetinin zıyaa uğratılan 
80 000 lira alacağı hakkında Maliye 
vekâletinden şifahî suali ve Maliye vekili 
Mustafa Abdülhalik Beyin cevabı 

Millî Müdafaa vekâleti 

1 — Manisa mebusu Refik Şevket 
ve Konya mebusu Refik Beylerin, hakem 
mahkemesince verilen karar üzerine 
mülga Donanma ̂  cemiyetinin ziyaa uğ
ratılan 80 000 lira alacağı hakkında 
Millî Müdafaa vekâletinden şifahî suali 
ve MilM Müdafaa vekili Zekâi Beyin 
cevabı 

TAKRİRLER 
Afyon Karalıisarı ( Ali Bey ve Refiki) 
1 — Meclisin 1 mart 1933 e kadar 

tatili faaliyet etmesine dair 96 

Yozgat ( Süleyman Sırrı Bey ) 
1 — Belediye vergi ve resimleri 

kanununun 6 nci maddesindeki apartıman 
kaydinin tefsiri hakkında 18,29 

TASHİHLER 
34,43 

da 

Aksaray / Süreyya B. J 
1 — Millî hakimiyet bayramı hakkın-

TEKLÎFLER 
Kırşehir / Serdar Ahmet B. J 
2 — İlk mektep muallimlerine tatil 

açılması 40 zamanlarında ziraî kurslar 
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-hakkında 

İdare Heyeti 
1— Büyük Millet Meclisi 1932 

senesi bütçesine 13 900 liralık munzam 

Sayrfa 
78 

tahsisat konulmasına dair 5,13,14 

Sayıfa 
2 — Büyük Millet Meclisi 1932 

senesi bütçesinde 20 000 liralık müna
kale yapılmasına dair 5,13,14 

3 — Divanı muhasebat 1932 senesi 
bütçesinde 4 950 liralık münakale yapıl
ması hakkında 5,13,14 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

îade talepleri 
1 — Radyo kanunu lâyihasının geri 

verilmesine dair 
Tefsir talepleri 

1 — 1932 senesi mavazenei umu
miye kanununun 21 nci maddesinin tef
sirine dair 

2 — Eli işten çektirildikten sonra 
1777 numaralı kanun mucibince vekâ
let emrine alman memurlara bu kanuna 
göre maaş verilip verilmeyeceğinin tefsiri 

53 

hakkında 
3 — Menkul ve gayrimenkul emval 

ile bunların intifa haklarının ve daimî 
vergiledin mektumlarını haber verenlere 
verilecek ikramiyelere dair kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında 1 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 68 inci ve muvakkat 3 üncü 
maddelerinin tefsiri hakkında 28,41 

2 — 1932 senesi muvazenei uımı-
miye kanununun 14 üncü . maddesinin 
tefsiri hakkında 78,95 

* 



Tahlilî fihrist 

A 

Sayıfa 
Abdülmuttalip B. (Malatya) - Bazı vekâ

let binalarile Temyiz mahkemesi ve hapisha
ne binalarının inşası hakkında sözleri 82 

Ahmet İhsan B. (Ordu) - îkramiyeli dahilî 
istikraz aktine salâhiyet verilmesi hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 59 

— Muallim mekteplerine muavenet hak
kındaki 819, 843 ve 1051 numaralı kanunlara 
müzeyyel kanun hakkındaki sözleri 91 

— Seyrisefain idaresince aktedilecek is
tikraza Maliye vekâletinin kefaletine dair 

Dr. Refik B. (Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekili) - 1240 numaralı kanun mucibince ya
pılmış olan binalara ait tesisat hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 83 

Dr. Reşit Galip B. (Maarif vekili) - Mu
allim mekteplerine . muavenet hakkındaki 819, 
843, ve 1051 numaralı kanunlara müzeyyel 
kanun münasebetile sözleri 90 

— Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan 
memur ve muallimlerin tekaüt maaşları hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 84,85,86,87,90 

Dr. Tevfik Rüştü B. (Hariciye vekili) -
Beynelmilel yardım birliği mukavelesine ba-

Sayıf a 
kanun münasebetile sözleri 21 

Ali Rana B. (Gümrük ve inhisarlar vekili)-
Tuz satışı ve tuz fiatları hakkındaki 1518 
numaralı kanunun 4 üneü maddesinin tadi
line dair kanun münasebetile sözleri 93 

Aziz B. (Erzurum) - Yozgat mebusu Sü
leyman Sırrı Beyin, belediye vergi ve resim
leri kanununun 6 inci maddesindeki apartı-
man kaydinin tefsiri hakkındaki teklifi mü
nasebetile sözleri 29,30 

zı ilâveler yapılması hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetile sözleri 32 

— Hükümetimizle Belçika Hükümeti ara-
sinin tasdikına dair kanun münasebetile söz
leri 33 

—• Lâhey ve Cenevre afyon, mukavelena
me ve protokol!arının tasdikına dair kanun 
münasebetile sözleri 93 

— Süriyede Türklere ait emlâk ile Türki-
yede Süryclilere ait emlâk baklanda Fransa 
Hükûmetile aktedilen itilâfnamenin tasdikına 
dair kanım münasebetile sözleri 42 

58 

E 
Emin B. (Eskişehir) - İkramyeli dahilî is

tikraz aktine salâhiyet verilmesi hakkındaki 
kanun münasebettik sözleri 

11 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) - Arzuhal encümenince ittihaz olunan 568 numaralı ka-

D 
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rar hakkında dahilî nizamnamenin 57 inci 
maddesine tevfikan tanzim olunan mezkûr en
cümen mazbatasına dair Bütçe encümeni maz
batası hakkında sözleri 18,19 

— 1932 malî senesi muvazenei umumiye 
kanununa merbut cetvellerde bazı tadilât ya 
pılmasına dair kanun münasebetile sözleri 6,7,11 

— İkramiyeli dahilî istikraz aktine salâhi
yet verilmesi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 61 

— Millî Hükümet bütçelerine ait hizmet 
için yapılmış tediyatın tasfiye ve mahsubu 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 95 

Ismaü Kemal B. (Çorum) - Suriyede Türk-. 
lere ait emlâk ile Türkiyede Suriyelilere ait 
emlâk hakkında Fransa Hükûmetile aktedilen 
itilâfnamenin tasdikına dair kanun münase
betile sözleri 42 

ismet B. ( Çorum ) - İkramiyeli dahilî is
tikraz aktine salâhiyet verilmesi hakkındaki 

Kemal Zaim B. ( Konya ) - İkramiyeli 
dahilî istikraz aktine salâhiyet verilmesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 55,65 

— Seyrisefain idaresince aktedilecek is
tikraza Maliye vekâletinin kefaletine dair 
kanun münasebetile sözleri 21,54 

— Türk parasının kıymetini koruma hak-

Mahmut Celâl B. ( iktisat V. ) - Seyri-
sefain idaresince aktedilecek istikraza Ma
liye vekâletinin kefaletine dair kanun mü
nasebetile sözleri 20,21,22 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) - Beynelmi
lel yardım birliği mukavelesine bazı ilâve
ler yapılması hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetile sözleri 32 

— Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
belediye vergi ve resimleri kanununun 6 inci 

Sayrfa 
—- 19 haziran 1930 tarih ve 1704 numaralı 

kanunun bazı maddelerinde tadil ve tashih ic
rasına ve bir madde ilâvesine dair kanun mü
nasebetile sözleri 92,93 

— Seyrisefain idaresince aktedilecek istik
raza Maliye vekâletinin kefaletine dair kanun 
münasebetile sözleri 21 

Hilmi B. (Nafıa vekili) - Devlet demiryol
ları ve limanları işletme umum müdürlüğü
nün 1932 malî senesi bütçesinde münakale 
yapılması hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 93 

kanun münasebetile sözleri 61 
— Seyrisefain idaresince aktedilecek istik

raza Maliye vekâletinin kefaletine dair kanun 
münasebetile sözleri 12,21, 

— Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan 
memur ve muallimlerin tekaüt maaşları hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 86,89 

kındaki 20 şubat 1930 tarih ve 1567 numa
ralı kanuna müzeyyel kanun hakkında söz
leri 93 

Kitapçı Hüsnü B. (izmir) - Vilâyet hu
susî idarelerinden maaş alan memur ve mu
allimlerin tekaüt maaşları hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 85,86,87,89 

maddesindeki apartıman kaydinin tefsiri hak
kındaki teklifi münasebetile sözleri 30 

Mustafa Abdülhalik B. (Maliye vekili) -
1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut cetvellerde bazı tadilât yapılmasına 
dair kanun münasebetile sözleri 12 

— Seyrisefain idaresince aktedilecek istik
raza Maliye vekâletinin kefaletine dair kanun 
münasebetile sözleri 12,13 

— Türk parasının kıymetini koruma hak-

İ 

k 

M 
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kındaki 20 şubâ t 1930 tarih ve 1567 numaralı 
kanuna, müzeyyel kanun hakkında sözleri 
y. Mnstafa Şeref B. (Burdıir) - Yozgat me
busu Süleyman Sırrı Beyin, belediye vergi ve 
resimleri kanununun 6 inci maddesindeki a-
partıman kaydinin tefsiri hakkındaki teklifi 

93 

Sayrfa 
münasebetile sözleri 30 

iftulssrrem B; (tsparta) - Vilâyet Hususî 
idarelerinden maaş alan memur ve'munallim-
lerin tekaüt maaşları hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri . 8 7 

IV 

Rasıh B. ( Antalya ) - Bazı vekâlet bi
nalarile Temyiz mahkemesi ve hapishane bina
larının inşasına dair kanun hakkında sözleri 82 

Recep B. ( Kütahya ) - Yozgat mebusu 
Süleyman Sırrı Beyin, belediye vergi ve 
resaihleri kanununun 6 ncj maddesindeki 
aparti'man kaydinin tefsiri hakkındaki tek
lifi münasebetile sözleri 31 

Refik Şevket B. ( Manisa ) - Arzuhal en
cümenince ittihaz olunan 568 numaralı ka
rar hakkında dahilî nizamnamenin 57 
nci maddesine tevfikan tanzim olunan mez
kûr encümen mazbatasına dair Bütçe en
cümeninin mazbatası hakkında sözleri 19 

— Bazı vekâlet binalarile Temyiz mah
kemesi ve hapishane binalarının inşasına 
dâir kanun hakkında sözleri 80 

.— Beynelmilel yardım birliği mukavele
sine bazı ilâveler yapılması hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetile sözleri 32 

.—- 1240 numaralı kanun mueibince ya
pılmış olan binalara ait tesisat hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 83 

—- 1932 malî senesi muvazenei umumiye 
kanununa merbut cetvellerde bazı tadilat 
yapılmasina dair kanun münasebetile söz
leri • 6,12 

— Hükümetimizle Belçika Hükümeti ara
sında akit ve imza olunan ikamet mukavele
sinin tasdikine dair kanun münasebetile 
sözleri 33 

— İkrâmiyeli dahilî istikraz aktine sa

lâhiyet verilmesi hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 55 

— Muallim mekteplerine muavenet hak- , 
kındaki 819, 843 ve 1051 numaralı kanun
lara müzeyyel kanun hakkındaki sözleri 90,91 

, —- SeyriseMn idaresince aktedileeek is
tikraza Maliye vekâletinin kefaletine dair 
kanun münasebetile sözleri 12,13,21,22 
— Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan 
memur ve muallimlerin tekaüt maaşları 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 84,85, 

87,89 
Remii B. ( Sivas ) - Vilâyet hususî ida

relerinden maaş alan memur ve muallimle
rin tekaüt maaşları hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 87 

Reşit B. ( Gazi Antep ) - Arzuhal encü
menince ittihaz olunan 568 numaralı karar 
hakkında dahilî nizamnamenin 57 nci mad
desine tevfikan tanzim olunan mezkûr en
cümen mazbatasına dair Bütçe encümeni 
mazbatası hakkında sözleri 18,19 

— Bazı vekâlet binalarile Temyiz mahke
mesi ve hapishane binalarının inşasına dair 
kanun hakkında sözleri 82 
— 1932 malî senesi muvazenei umumiye 
kanununa merbut cetvellerde bazı tadilât ya- . 
pılmasına dâir kanun münasebetile sözleri 11 

—- Suriye/ie Türklere ait emlâk ile Türki-
yede Suriyelilere ait emlâk hakkında Fransa 
Hükûmetile aktedilen itilâfnamenin .tasdikına 
dair kanun münasebetile sözleri 42 

S 
Sait Azmi B. (Kayseri) - Suriyede Türk

lere ait emlâk ile Türkiyede Suriyelilere ait 
emlâk hakkında Fransa Hükûmetile aktedilen 

itilâf namenin tasdikına dair kanun münase
betile sözleri 42 

T- Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan • 
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memur ve muallimlerin tekaüt maaşları hak
kında kanun münıasebetile sözleri 88 

Sâlâhattin B. (Kocaeli) - 19 haziran 1930 
tarih ve 1704 numaralı kanunun bazı madde
lerinde tadil ve tashih icrasına ve bir madde 
ilâvesine dair kanun münasebetile sözleri 92 

— Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan 
memur ve muallimlerin tekaüt maaşları hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 88,90 

Sırn B. (Kocaeli) - îkramiyeli dahilî is
tikraz aktine salâhiyet verilmesi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 56 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) - Muallim 
mekteplerine muavenet hakkındaki 819, 843, 

Sayrfa 
ve 1051 numaralı kanunlara müzeyyel kanun 
hakkındaki sözleri 90,91 

— Süriyede Türklere ait emlâk ile Tür-
kiyede Suriyelilere ait emlâk hakkında Fran
sa Hükümeti! e aktedilen. itilâf namenin tascli-
kma dair kanun münasebetile sözleri 43 

— Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan 
memur ve muallimlerin tekaüt maaşları hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 85,87,90 

-•— Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
belediye vergi ve resimleri kanununun 6 ıneı 
maddesindeki apartıman kay dinin tefsiri hak
kındaki teklifi münasebetile sözleri 30,31 

Şükrü E. (Bolu) - Bazı vekâlet binalarile 
Temyiz mahkemesi ve hapishane binalarının 
inşasına dair kanun hakkında sözleri 82,83 

Şükrü B. (Çanakkale) - Muallim mektep
lerine muavenet hakkındaki 819, 843 ve 1051 
numaralı kanunlara müzeyyel kanun hakkın- x 

daki sözleri 91 
— 19 haziran 1930 tarih ve 1704 numaralı 

kanunun bazı maddelerinde tadil ve tashih ic
rasına ve bir madde ilâvesine dair kanun mü
nasebetile sözleri 92,93 

—- Süriyede Türklere ait emlâk ile Türki-
yede Suriyelilere ait emlâk hakkında Fransa 

Hükûmetile aktedilen itilâf namenin tasdikına 
dair kanun münasebetile sözleri 42,43 

— Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan 
memur ve muallimlerin tekaüt maaşları hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 86,87 

— Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
belediye vergi ve resimleri kanununun 6 inci 
maddesindeki apartıman kaydinin tefsiri hak
kındaki teklifi münasebetile sözleri 29,30 

Şükrü Kaya B. (Dahiliye vekili) - Vilâyet 
hususî idarelerinden maaş alan memur ve mu
allimlerin tekaüt maaşları hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 87,88,89,90 

T 

Tahsin B. (Aydın) - Îkramiyeli dahilî is
tikraz aktine salâhiyet verilmesi hakkındaki 

kanun münasebetile sözleri 60 

Yusuf Kemal B. (Adliye vekili) - Bazı ve
kâlet binalarile Temyiz mahkemesi ve hapisha

ne binalarının inşasına dair kanun hakkında 
sözleri ' 81,82,83 
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