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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 
Sayıfa 

İntihap mazbataları 
1 — Ankara mebusluğuna seçilen 

Aka Gündüz Beyin intihap mazbatası 
2 — Çanakkale mebusluğuna seçilen 

Ahmet Cevat Beyin intihap mazbatası 

istifalar 
3 — Kemal Zaim Beyin 

mebusluğundan istifası 
Konya 

Mezuniyetler 
4 — Azayi kiramdan bazı zevatın 

20 

Sayıfa 
17,49 mezuniyetleri 

Tahlifler 
5 — Ankara mebusu Aka Gündüz 

Beyin tahlifi 3 

Vefatlar 
6 — Tokat mebusu Bekir Lûtfi 

Beyin vefatı 3 
7 — Trabzon mebusu Hakkı Sofu 

Beyin vefatı 4 

KANUNLAR 
No. No. Sayıfa 

2110 — Düyunu umumiye 1932 malî 
senesi bütçesine l 050 000 lira
lık fevkalâde tahsisat ilâvesine 
dair kanun 16,24:25,29,30:32 

2111 — 1932 senesi muvazenei umumiye 
kanununa merbut bütçelerde bazı 
tadilât yapılmasına dair kanun 2,16,25: 

26,29,32:35 
2112 — 12 eylül 1330 tarihli askerî 

tayinat ve yem kanunu muvakka
tine müzeyyel 23 mayıs 1928 ta
rih ve 1325 numaralı kanunun bi
rinci maddesini tadil eden kanun 38,43, 

45 
2113 — Yüksek mühendis mektebinin 

1928 malî senesi hesabı katî ka
nunu 41,49:50 

2114 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım ida
resinin 1928 mali senesi hesabı 
katî kanunu 40,50 

2115 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1928 malî senesi he
sabı katî kanunu 40,50 

2116 — Karadeniz boğazı tahlisiye ida-

Sayıfa 
resinin 1928 mali senesi hesabı 
katî kanunu 40,51 

2117 — Konya ovası sulama idaresinin 
1929 senesi hesabı katî kanunu 40,51 

2118 — Devlet demiryolları ve liman
lan umumî idaresinin 1927 malî 
senesi kat'î hesap kanunu 48,55 

2119 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idâresinin 1928 senesi 
katî hesap kanunu 40,56 

2120 — Konya ovası sulama idaresinin 
1928 senesi hesabı katî kanunu 40,56 

2121 — Ankara şehri imar müdürlüğü
nün 1929 malî senesi hesabı kati 
kanunu 48,57 

2122 — Yüksek mühendis mektebinin 
1929 malî senesi hesabı katî kanunu 6, 

48,57 
2123 — İstanbul darülfünununun 1929 

mali senesi hesabı katî kanunu 48,5 8 
2124 — Seyrisefain idaresince 1932 

malî senesi zarfında aktedilecek is
tikrazlar hakkındaki 2093 numaralı 
kanunun ikinci maddesinin tadiline 
dair kanun 38,48,66 
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No. Sayıfa 

2125 — Türkiye afyon yetiştiriciler bir
liği hakkında 2061 numaral kanu
nun 1 inci muvakkat maddesinin 
3 üncü fikrasının tadiline dair kanun 48, 

52,55,65:67 
2126 — Millî Müdafaa vekâletinin 1932 

mali bütçesinde 20 000 liralık 
münakale yapılması hakkında ka-

No. 
nun 

2127 

2128 

Sayıfa 
48,58,60,67:70 

— 1932 malî senesinin muvazenei 
umumiye kanununa merbut bütçe
lerde bazı tadilât yapılmasına dair 
kanun 16,38,40,41,58:60,61,67,70:72 
— Tuz inhisarı 1932 malî senesi 
bütçesinde münakele yapılması hak
kında kanun 48,60:61,62,67,72,75 

1 — Adlî sicil hakkında 
2 — Afganistan sefareti binasının 

Afgan Hükümetine temlik edilmesi hakkında 2 
3 — Afyon Karahisar - Antalya 

demiryolunun inşası hakkında 16,54 
4 — Ankara şehri imar müdürlüğü

nün 1929 senesi son hesabı hakkında 2,48,57 
5 — Ankara şehri imar müdürlü 

günün 1930 senesi son hesbaı hakkında 2 
6 — Ankara şehri imar müdürlü

ğünün 1931 senesi son ,hesabı hakkında 2 
7 — Ankara şehri imar müdürlüğü 

1933 senesi bütçesi hakkında 2 
8 — Askerî ceza kanununa müzey

yel kanun lâyihası 2 
9 — Askerî fabrikalar umum mü

dürlüğü 1932 senesi bütçesinde 22 800 
liralık münakale yapılması hakkında 3 8,40, 

58:60,61,67,70:72 
10 — Askerî fabrikalar umum mü

dürlüğüne mütedavil sermaye verilme
sine dair olan kanuna müzeyyel 2 

11 — Askerî mektepler talebesile 
ihtiyat zabit namzetlerine verilecek maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeye dair olan 
kanuna müzeyyel kanun lâyihası 2,40,62:63 

12 — Askerî muhakeme usulü kanu
nunun 34üncü maddesinin değiştirilme
sine ve 89 uncu maddesine bir fıkra 
ilâvesin edair 2,40,61 

13 — Askeri tayinat ve yem kanunu
na müzeyyel kanun lâyihası 6 

14 — Askerî tayinat ve yem kanunu 
nun mueddel 33 üncü maddesine bazı 
fıkralar ilâvesi hakkında 2 

15 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 30 ve 42 nci maddelerile muvak
kat 5 inci maddesine müzeyyel kanun 

LÂYİHALAR 
16 lâyihası 2 

16 — Askerlik dersleri muallim
lerinin ücretleri hakkında 16 

17 — Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 39 uncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 2,40,62 

18 — Barut - ve mevaddı infilâkıye 
ve fişek ve av mühimmatı ve av saçması 
inhisarları işletme muvakkat idaresinin 
1933 senesi bütçesi hakkında 2 

19 — Bazı dairelerin 1932 senesi 
bütçelerinde H 2 150 liralık münakale 
yapılması hakkında 38,40,58:60,61,67,70:72 

20 — Bazı vilâyetlerin kaldırılması 
ve bazılarının birleştirilmesi hakkında 40 

21 — 1927 senesi son hesabı hak
kında 6 

22 — 1931 senesi son hesabı hak
kında 48 

23 — 1932 senesi muvazenei umu
miye kanununa müzeyyel kanun lâyihası 6,55 

24 — 19 33 senesi muvazenei umu
miye kanunu lâyihası 2 

25 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 1933 
senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası 2 

26 — Devlet memurları maaşatınm 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası 16 

27 — Devlet memurları maaşatınm 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mü
zeyyel kanun lâyihası 16 

28 — Devlet memurları maaşatınm 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mü
zeyyel kanun lâyihası 16 

29 — Devlet memurları maaşatınm 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mü
zeyyel kanun lâyihası 16 
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30 — Evkaf umum müdürlüğü 
1932 senesi bütçesinde 6 800hralık mü
nakale yapılması hakkında 10 

31 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçesi hakkında 2 

32 — Evlenme harici doğan çocuklar 
hakkında 38 

33 — Fevzipaşa - Ergani hattının 
Elâzize bağlanmesı hakkında 16,55 

34 — Gayrimenkule tecavüzün kaldı
rılması hakkında 40 

35 — Harp gemilerinin tamiri için 
yaptırılacak liman ve tersane hakkında 2 

36 — Hudut ve sahiller sıhhat unıunı 
müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 500 
liralık münakale yapılması 16 

37 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1933 senesi bütçesi hakkında 2 

38 — İcra ve iflâs kanununun 49 
uncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair 16 

39 — İnhisarlar idaresi 1933 senesi 
bütçesi hakkında 2 

40 — İstanbul darülfünunu 1933 se
nesi bütçesi hakkında 2 

41 — İstanbul Türk anonim su şirketi 
imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına 
dair 20 

42 — Jandarma kanununa müzeyyel 
kanun lâyihası 2 

43 — Kefalet kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında 16 

44 — Konya ovası sulama idaresinin 
1933 senesi bütçesi hakkında 2 

45 — Maarif vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 3 200 liralık münakale yapıl
ması hakkında 38,40,58:60,61,67,70:72 

46 — Maarif vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 4 984 liralık münakale yapıl
ması hakkında 2,16,25:26,29,32:35 

47 — Madenî ufaklık para basılması 
hakkında 16 

48 — Mahkemeler teşkilâtı hakkında 16 
49 — Mevduatı koruma hakkında 16 
50 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 

senesi bütçesinde 20 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 48,58,60,67:70 

51 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 
senesi hava bütçesinde 36 641 liralık 

Saytfa 
münakale yapılması hakkında 38,40,58:60, 

61,67,70:72 
52 — Muvazene vergisi kanununun 

bir. sene uzatılması hakkında 16 
53 — Müruru zamana uğrayan şirket 

kupon, esham ve tahvilât bedellerinin 
Hazineye ait olması hakkında 16 

54 — Nafıa vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 176 000 liralık tahsisat ko
nulmasına dair 16 

55 — Nahiye müdürlerinin tayini 
hakkında 16 

56 — Ordu, bahriye ve jandarma 
zabitan ve memurini hakkındaki kanuna 
müzeyyel askerî izin kanunu lâyihası 16 

57 — Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun 10 uncu maddesine bir 
kelime ilâvesi hakkına 16 

58 — Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun 14 ücü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 20 

59 — Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun 16 inci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 20 

60 — Satılan mektep kitapları bedel
lerinden 39 798 lira 97 kuruşun Maarif 
vekâleti 1930 senesi bütçesine munzam 
tahsisat olarak konulmasına dair 38,55 

61 — Satılan mektep kitapları bedel
lerinden 37 562 lira 69 kuruşun Maarif 
vekâleti 1931 senesi bütçesine munzam 
tahsisat olarak konulmasına dair 38,55 

62 — Seyrisefain idaresince 1932 
malî senesi zarfında aktedilecek istikraz
lara Maliye vekâletinin kefaleti mezuni
yetine dair olan kanunun 2 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında 38,48,66 

63 — Seyrisefain idaresinin 1933 
senesi bütçesi hakkında 2 

64 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti 1932 senesi bütçesinde 8 500 
liralık münakale yapılması hakkında 16,40, 

58:60,61,67,70:72 
65 — Soy adı hakkında 16 
66 — Şûrayi askerî kanunu ile mez

kûr kanunu muaddil kanunun tadiline 
dair . 2,16,26:29,48,61 

67 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesi hakkında 2 
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68 — Temyiz mahkemesinin An ka
raya nakli hakkında 16 

69 — Türk ceza kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 16 

70 — Türkiye Cümhuriyetile Fransa 
Hükümeti arasında Türkiye - Suriye hu
dudu üzerindeki demiryollann işletilmesi 
tarzına dair aktedilen mukavelenin tasdiki 
hakkında 3 

71 - - 3 haziran 1930 tarih ve 1663 
numaralı kanunu muaddil kanun layihası 3 

72 — Van gölü işletme idaresi 1933 
senesi bütçesi hakkında 3 

73 — Vilâyetlerin hususî idareleri 
kanunu lâyihasına 2 madde ilâvesi hak
kında 3 

74 — Yüksek mühendis mektebi 
1929 senesi son hesabı hakkında 6,48,57 

75 — Yüksek mühendis mektebi 1933 
senesi bütçesi hakkında 3 

76 — Ziraat vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 14 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 3 

77 —*Ziraat vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 14 700 liralık münakale ya
pılması hakkında 38,40,58:60,61,67,70:72 

1 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
Ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 
1927 senesi adi ve fevkalâde bütçeleri 
hesabı katileri hakkında 54 

2 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
Ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 
1928 senesi hesabı katisi hakkında 40,50 

3 — Ankara otomatik telefon kanu
nunun 7 nci maddesine bir fıkra ilâve
sine dair, 48,66 

4 — Ankara şehri imar müdürlüğü
nün 1929 senesi son hesabı hakkında 48,57 

5 — Başvekâlet 1932 senesi bütçe
sinde 216 liralık münakale yopılması 
hakkında 4 

6 — 1 haziran 1929 tarih ve 1471 
numaralı kanuna müzeyyel kanım lâyihası 

Ceza muhakemeleri usulü ka-
bazı maddelerinin tadili hak-

7 -
nununun 
kında 

8 — Devlet demiryolları ve liman-

40, 
62 

17 

Sayıfa 
lan umum müdürlüğünün 1927 senesi 
hesabı katisi hakkında 48,55 

9 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1928 se
nesi hesabı katisi hakkında 40,56 

10 — Düyunu umumiye 1932 senesi 
bütçesine 1 050 000 liralık fevkalâde 
tahsisat konulmasına dair 16,24:25,29,30:32 

11 — Evkaf umum müdürlüğü 1928 
senesi hesabı katisi hakkında 55 

12 — Hariciye vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 4 300 liralık münakale ya
pılması hakkında 16,25:26,29,32:35 

13 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi 
hakkında 40,50 

14 — Hükümetçe verilmiş olan im
tiyazlara müteallik mukavelelerde yazılı 
vergi ve resim muafiyetlerinin meriyeti 
hakkında 55 

15 — İstanbul darülfünununun 1929 
senesi hesabı katisi hakkında 48,58 

16 — Jandarma umum kumandanlığı 
1932 senesi bütçesinde 6 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 16,25:26,29,32: 

35 
17 — Karadeniz boğazı tahlisiye ida

resinin 1928 senesi hesabı katisi hak* 
kında 40,51 

18 — Kara, deniz ve hava kuvvetle
rinde müstahdem bulunan onbaşı ve ef
radın maaşları hakkında 49 

19 — Kara gedikli küçük zabit ve 
ihzari mektepleri talebesinin askerî lise
ler talebesi gibi iaşesi hakkında 38,43:45 

20 — Kazanç vergisi hakkında 3,6,14 
21 — Konya ovası sulama idaresinin 

1928 senesi son hesabı hakkında 40,56 
22 — Konya ovası sulama idaresinin 

1929 senesi hesabı katisi hakkında 40,51 
23 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 

senesi kara bütçesinde 7 500 liralık mü
nakale yapılması hakkında 16,25:26,29,32:35 

24 — Millî Müdafaa vekâletile Askerî 
fabrikalar umum müdürlüğü 1932 senesi 
bütçesinde 45 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 16,25:26,29,32:35 

2 5 — 18 haziran 1927 tarih ve 1089 
numaralı kanunun tadili hakkında 40,63:66 
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26 — Tuz inhisarı idaresinin i932 
senesi bütçesinde 15 000 liralık müna
kale yapılması; hakkında 48,60:61,62,67, 

72:75 
27 —Yüksek mühendis mektebi 1928 

Sayıfa 
senesi son hesabı hakkında 41,49:50 

28 — Yüksek mühendis mektebi 
1932 senesi bütçesine 18 000 liralık 
munzam tahsisat konulmasına dair 4 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 'Askerî muhakeme usulü kanu
nunun' 34 üncü maddesinin değiştirilme
sine |»;yıe 89 uncuîfınaddesine bir fıkra 
ilâvesine dair 1/521 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 40,61 

2 — Askerlik, mükellef iyeti kanunu
nun 39 uncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 1/524 numaralı kanun lâyiha
sına dair] * 40,62 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Afyon Karahisar - Antalya de

miryolunun, mşası hakkında 1/540 numa
ralan kaftun lâyihrsına dair 54 

2 — Ankara otomatik telefon kanu
nunun 7 inci maddesine bir fıkra ilâve
sine dair 1/422 numaralı kanun lâyihası 
hakkuıda 48,66 

3. — Askeri mektepler, talebesile ih
tiyat zabit namzetlerine verilecek maaş 
ve tahsisatı fevkalârdeye dair «olan kanu
na müztyyel 1/520 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 40,62,63 

4 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 62 inci maddesinin tefsiri t hak
kında 3/242 numaralı Başvekâlet tezke
resine dair 16,20:24 

5 — 1932 senesi muvazenei umu
miye kanununa müzeyyel 1/537 numa
ralı kanun lâyihasına: dair 55 

6 — 1 haziran.l929 tarih ve 1471 
numaralı kanuna müzeyyel 1/418 numa
ralı kanun lâyihasına dair 40,62 

7 — Düyunu umumiye 1932 senesi 
bütçesine 1 050 000 liralık fevkalâde 
tahsisat- konulmasına dair 1/496 numa-» 
ralı kanun lâyihası lıakkkında 16,24:2.5,2Q, 

30,:32 
8 — Fevzipaşa - Ergani hattının Elâ-

zize bağlanması hakkında î/546numaralı 

kanun lâyihasna dair 55 
9 — Hariciye vekâleti 1932 senesi 

bütçesinde 4 300 liralık münakale yapıl
ması halikında 1/489, Millî Müdafaa 
vekâletile Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğü 1932 senesi bütçelerinde 45 500 
liralık münakale yapılması hakkında î/493 
Millî Müdafaa vekâleti ' 1932 senesi 
kara bütçesinde 7 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/494 = Jandarma 
umum kumandanlığı 1932 senesi büt
çesinde 6 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/495 ve Maarif vekâ
leti 1932 senesi bütçesinde 4 984 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/527 
numaralı kanun lâyihasına dir 16> 25 î26> 

29,32:35 
I o — Hükümetçe verilmiş olan imti

yazlara müteallik mukavelelerde yazılı 
vergi ve resim muafiyetlerinin meriyeti 
hakkında 1/501 numaralı kanun lâyihası
na dair 55 

II — Kara gedikli küçük zabit ve 
ihzari mektepleri talebesinin askeri lise
ler talebesi gibi iaşesi hakkında 1/425 
numaralı kanım lâyihasına dair 38,43:45 

12 — Kazanç vergisi hakkındai/i'73' 
numaralı kanun lâyihasına dair 3,6,14 

13 — Millî müdafaa vekâleti 1932 ' 
senesi bütçesinde 20 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/578 numaralı 
kanun lâyihasına dair 48,58,60,67:70 

1 4 — 1 8 haziran 1927 tarih veıo89 
numaralı kanunun.tadili hakkında 1/267 
numaralı kanun lâyihasına dair. 40,63:66 

15 — Satılan mektep kitapları, bedel
lerinden 39 798 lira 97 kuruşun Maarif 
vekâleti 1930 senesi bütçesine munzam 
tahsisat olarak konulmasına dair 1/570 
ve satılan mektep kitapları bedellerin
den 37 562 lira 69 kuruşun Maarif 
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vekâleti 1931 senesi bütçesine munzam 
tahsisat olarak konulmasına dair 1/571 
numaralı kanun layihaları hakkında 55 

16— Seyrisefain idaresince 1932 
malî senesi zarfında aktedilecek istikraz
lara Maliye vekâletinin kefaleti mezuni
yetine dair olan kanunun 2 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındal/5 72 numa
ralı kanun lâyihasına dair 48,66 

17 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti 1932 senesi bütçesinde 8 500 
liralık münakale yapılması hakkında 1 /5 59, 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesinde 22 800 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/566, Maarif 
vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 200 
liralık münakale yapılması hakkındai/568, 
Millî müdüfaa vekâleti 1932 senesi hava 
bütçesinde 36 641 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/569,Ziraat vekâleti 
1932 senesi bütçesinde 14 700 liralık 
münakale yapılması hakkındai/573, Bazı 
dairelerin 1932 senesi bütçelerinde 
112 150 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/574 numaralı kanun lâyiha-
larile İdare heyetinin , Büyük Millet 
Meclisi 1932 senesi bütçesinde 23 800 
liralık tahsisat konulmasına dair 2/63, 
Büyük Millet Meclisi 1932 senesi bütçe
sinde 1 276 lira 83 kuruşluk münakale 
yapılması hakkında2/64 ve Büyük Millet 
Meclisi 1932 senesi bütçesine 2 500 
liralık tahsisat konulmasına dair 2/65 
numaralı kanun teklifleri hakkında 40,58:60 

61,67,70:72 
18 — Tuz inhisarı idaresinin 1932 

senesi bütçesinde 15 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 48,60-'61,62,67, 

72:75 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara otomatik telefon kanu

nunun 7 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair 1/422 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 48,66 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ ' 
MAZBATALARI 

1 — Anadolu - Bağdat demiryolları | 

I Sayıfa 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresi
nin 1927 malî senesi adi ve fevkalâde 
bütçeleri hesabı katilerine mütedair mu
tabakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 3/194 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile Anadolu-Bağdat 
demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıh
tım idaresinin 1927 senesi adi ve fevka
lâde bütçeleri hesabı katileri hakkında 
1/123 numaralı kanun lâyihasına dair 54 

2 — Anadolu-Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 
1928 senesi son hesabına dair yapılan 
mutabakat beyannamesi hakkında 3/267 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tez
keresile Anadolu-Bağdat demiryolları ve 
Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 
1928 senesi hesabı katisi Hakkında 1/421 
numaralı kanun lâyihasına dair 40,50 

3 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1929 senesi hesabı katisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 3/218 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Ankara şeh
ri imar müdürlüğünün 1929 senesi son 
hesabı hakkında 1/515 numaralı kanun 
lâyihasına dair 48,57 

4 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinin 1927 yılı son he
sabına dair yapılan mutabakat beyanna
mesi hakkında 3/234 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Devlet de
miryolları ve limanları umum müdürlü
ğünün 1927 senesi hesabı katisi hakkın
da 1/114 numaralı kanun lâyihasına dair 48, 

55 
5 — Devlet demiryolları ve liman

ları umumî idaresinin 1928 yılı son he
sabına dair yapılan mutabakat beyanna
mesi hakkında 3/235 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Devlet de
miryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi 
hakkında 1/360 numaralı kanun lâyiha
sına dair 40,56 

6 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1928 senesi hesabı katisine • mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 3/213 numaralı Divanı 



Sayıfa 
muhasebat riyaseti tezkeresile Evkaf umum 
müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi hak
kında 1/36.1 numaralı kanun layihasına 
dair 5* 

7 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1928 malî senesi hesabı 
katisine "mütedair mutabakat beyanname
sinin takdim kılındığı hakkında 3/105 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tez
keresile Huüut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1928 senesi hesabı katisi 
hakkında 1/411 numaralı kanun lâyiha
sına dair 40,50 

8 — İstanbul darülfünununun 1929 
senesi hesabı katisine mütedair mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/208 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile İstanbul darülfünununun 
1929~senesi hesabı katisi hakkında 1/365 
numaralı kanun lâyihasına dair 48,58 

9 — Kânunuevvel 1931 :şubat 1932 
aylarına ait raporun takdim kılındığı 
hakkında 3/170 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresine dair 8,10:14 

1 o — Karadeniz boğazı tahlisiye ida
resinin 1928 senesine ait mutabakat be
yannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/201 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile Karadeniz boğazı tahlisiye 
idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hak
kında 1/426 numaralı kanun lâyihasına 
dair 40,51 

1 1 — Konya ovası sulama idaresinin 
1928 malî senesi hesabı katisine müte
dair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/196 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Konya ovası 
sulama idaresinin 1928 senesi son hesabı 
hakkında 1/450 numaralı kanım lâyiha
sına dair 4 0 f 5 ö 

12 — Konya ovası sulama idaresinin 
1929 seneri hesabı katisine mütedair mu
tabakat beyannamesinin takdim kılındı
ğı hakkında 3/1214 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Konya 
ovası sulama idaresinin 1929 senesi 
hesabı katisi hakkında ı/öo numaralı 
kanun lâyihasına dair 40.51 

13 — Yüksek mühendis mektebinin 

Sayıfa 
1928 senesine ait mutabakat beyanna
mesinin takdim kılındığı hakkında 3/165 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tez
keresile Yüksek mühendis ınekttbi 1928 
senesi son hesabı hakkında 1/461 nu
maralı kanun lâyihasına dair 41:49:50 

14 — Yüksek mühendis mektebinin 
1929 senesi hesabı katisine mütedair mu
tabakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 3/210 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile Yüksek mühen
dis mektebi 1929 senesi son hesabı hak
kında 1/535 numaralı kanun lâyihasına 
dair 48,57 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 _ İsparta mebusu Kemal Turan 

Bey ve 3 arkadaşının, Türkiye afyon 
yetiştiriciler satış birliği hakkındaki ka
nunun l inci muvakkat maddesinin 3 üncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında 2/67 
numaralı kanun teklifine dair 5 5,66:67 

2 — Kazanç vergisi hakkında 1/173 
numaralı kanun lâyihasına dair 3,6,14 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 _ Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 62 inci maddesinin tefsiri hakkında 
3/242 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 16,20:24 

2 — Kazanç vergisi hakkında l /17 3 
numaralı kanun lâyihasına dair 3,6,14 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1932 
senesi teşrinisani ve kânunuevvel ayları 
hesabatı hakkında 38,42 

MİLLÎ MÜDAEAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî mektepler talebesile 
ihtiyat zabit namzetlerine verilecek maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeye dair olan kanuna 
müzeyyel 1/520 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 40,62:63 

2 — Askerî muhakeme usulü kanu
nunun 34 üncü maddesinin değiştirilme
sine £ve 89 uncu maddesine bir[fıkra 

ilâvesine dair 1/521 numaralı kanun 
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Sayıfa 

lâyihası hakkında 40,01 
3 — Askerlik mükellefiyeti kanunu

nun 39 uncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 1/524 numaralı kanun lâyiha
sına dair 40,62 

4 — 1 haziran 1929 tarih ve 1471 
numaralı kanuna müzeyyel 1/418 numa
ralı kanun lâyihasına dair 40,62 

5 — Kara gedikli küçük zabit ve 
ihzari mektepleri talebesinin askeri liseler 
talebesi gibi iaşesi hakkında 1/425 nu
maralı kanun lâyihasına dair 38,43:45 

6 — 18 haziran 1927 tarih ve 
1089 numaralı kanunun tadili hakkında 
1/267 numaralı kanun lâyihasına dair 40, 

63:66 
7 — Şûrayi askerî kanunu ile mez-

Sayıfa 

kür kanunu muaddil kanunun tadiline 
dair 1/528 numaralı kanun lâyihasına 
dair 17,26:29,48,61 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Afyon Karahisar - Antalya de

miryolunun inşası hakkında 1/540 numa
ralı kanun lâyihasına dair 54 

2 — Eevzipaşa - Ergani hattının El-
âzize bağlanması, hakkında 1/546 numa
ralı kanun lâyihasına dair 55 

3 — Hükümetçe verilmiş olan im
tiyazlara müteallik mukavelelerde yazılı 
vergi ve resim muafiyetlerinin meriyeti 
hakkında 1/501 numaralı kanun lâyiha
sına dair 55 

MUHTELİF EVRAK 
1 — Afyon, Urfa, Bolu, Yozgat 

Kayseri, Giresun, Antalya, Çanakkale, 
Hakâri, Erzincan vilâyetleri meclisi 
umumilerinin küşadı münasebetile tazi
mat telgrafları 

2 — Artvinin kurtulmasının yıl dö
nümü münasebetile tazimata dair telgraf 

3 — Bolu umumî meclis içtimala-
rının bitmesi münasebetile tazimatlarının 
Meclise arzına dair Bolu valiliğinden 
gelen telgraf 

4 — Bursada irtica hâdisesini tak-
bihan Hakâri, Oümüşane, Milas, Lüle
burgaz, Eskişehir, Çaycumadan mevrut 
telgraflar 

5 — Bursa harp malulleri cemiye
tinin tazimatına dair telgraf 

6 — Erzurum belediyesinden, Erzu-

10 

48 

rumun kurtuluşunun yıl dönümü müna
sebetile arzı tazimatı mutazammın telgraf 20 

7 —Erzurum vilâyetinden ve Eladim 
köy müstahkem mevki kumandanlığından 
mevrut şeker bayramı tebriki telgrafı 3 

8 — İstanbul ticaret ve sanayi odası 
1933 kongresinin birinci toplanışı mü
nasebetile tazimat telgrafları 3 

9 — Kırşehir valiliğinin, ilk içtima
ını yapan vilâyet meclisi umumisinin 

;yüksek saygı ve derin sevgilirinin arzına 
dair telgraf 41 

10 — Maraş vilâyeti umumî mecli
sinin tazimatına dair telgraf 8 

1 l — Şebin Karahisardan mevrut, 
halk evlerinin birinci yıl dönümü tebrik 
telgrafı 3 

24 üncü inikada ait 
25 inci » » 
26 mcı » » 
27 inci J.) » 
28 inci » » 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
uncu inikada ait 2 

6 
8 

10 
16 

29 
30 
31 
32 
33 

uncu 
uncu 
inci 
inci 
üncü 

20 
38 
40 
48 
54 
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SUALLER VE CEVAPLAR 

Sayıfa 
İktisat vekâleti 

1 — Manisa mebusu Refik Şevket 
Beyin, Darülfünun Edebiyat fakültesi 
talebesi tarafından müderrislere verilen 
çay ziyafetinde asistan Nihal Bey ile 
Edebiyat fakültesi reisi Muzaffer Bey 
arasında çıkan hâdise vesaireye dair 
şifahî suali 48,55 

Maarif vekâleti 
1 — Manisa mebusu Refik Şevket 

Beyin , Darülfünun Edebiyat fakültesi 

1 — 14 üncü sayıfada, 9 ncu satır 
sonu ile 2 nci sütun nihayetine [i] işareti 
konulmalı ve mezkûr sütun altına: ( 66 
numaralı matbua zaptın sonundadır) 
denilmelidir. 

2 — 34 üncü inikadın tarihi 27 mart 
değil, 30 marttır. 

3 — 42 nci Sayıfada; müzakere edilen 
maddeler kısmının i inci sütununun 5 
inci satırı ile bu sütun sonuna [l] işa
reti kunulacak ve ayrıca sütün altına (73 

İdare Heyeti 
1 — Büyük Millet Meclisi 1932 

senesi bütçesine 23 800 liralık tahsisat 
konulmasına dair 38,41,58:60,61,67,70:72 

2 — Büyük Millet Meclisi 1932 
senesi bütçesine 2 500 liralık tahsisat 
konulmasına dair 40,41,58:60,61,67,70:72 

3 — Büyük Millet- Meclisi 1932 
senesi bütçesinde 1 276 lira 83 kuruşluk 

Sayıfa 
talebesi tarafından müderrislere verilen 
çay ziyafetinde asistan Nihal Bey ile 
Edebiyat fakültesi reisi Muzaffer Bey 
arasında çıkan hâdise ve saireye dair 
şifahî suali 48,55 

Ziraat vekâleti 
1 — Konya mebusu Haydar Beyin, 

Beyşehir gölü seviyesinin barajdan aşağı 
düşmesi hasebile tahaddüs eden vaziyet 
hakkındaki sualine Ziraat vekili Muhlis 
Beyin şifahî cevabı 20,41:42 

numaralı matbua zaptın sonundadır) deni
lecektir. 

4 — 51 inci say ifanın 2 inci sütunu
nun 42 nci satırı ile bu sütun nihaye
tine [2] işareti konulmalı ve yine sütun 
sonuna (87 numaralı matbua zaptın so
nundadır) denilmelidir. 

5 — 66 nci say ifanın birinci sütunu
nun 41 inci satırı sonundaki [1], [2] 
olacak ve sütun nihayetine (101 numa
ralı matbua zaptın sonundadır ) denile
cektir. 

münakale yapılması hakkında 40,41,58:60, 
61,67,70:72 

İsparta [Kemal Turan B. ve üç arkadaşıJ 
4 — Türkiye afyon yetiştiriciler satış 

birliği hakkındaki kanunun 1 inci muvak
kat maddesinin 3tüncü fıkrasının değiş
tirilmesine dair 48,52,55,66:67 

Konya / Kâzını Hüsnü. B. ve bir arkadaşı ] 
5 — Halkevleri namına ithal olu-

Bursa / Rüştü B. J 
1 — Arzuhal encümeninin 4-III-933 

tarih ve 252 numaralı kararınm Umumî 
heyette müzakeresine dair 

Manisa / Refik Şevket B. J 
2 — Dahilî nizamnamenin 49 uncu 

TAKRİRLER 
maddesinin tefsiri hakkında 14 

Yozgat / Süleyman Sırrı B. / 
3 — Köy kanununun 13,36 ve 44 

54 üncü maddelerine bazı fıkralar ilâvesine 
dair olan kanun teklifinin ruznameye 
alınması hakkında 45 

TASHİHLER 
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nacak radyo ve sinema 
kında 

makinalan hak-
S ay ifa 

10 

Mardin [Ali Rıza B. / 
ö — Kara nakliye vasıtalarından 

Devlet, vilâyet ve belediyelerce alınmakta 
olan vergi ve resimlerin bir elden tahsili 

hakkında 
Sayıfa 

48 

Yozgat / Süleyman Sırrı B. ] 
7 — Köy kanununun 13, 36 ve 44 

üncü maddelerine bazı fıkralar ilâvesine 
dair 45,51:5 2 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

iade talepleri 
1 — Başvekâlet 1932 senesi bütçe

sinde 216 liralık münakale yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasının geri veril
mesine dair 4 

2 — Kara, deniz ve hava kuvvetle
rinde müstahdem bulunan onbaşı ve efra
dın maaşları hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair 49 

3 — Ceza muhakemeleri usulü ka
nununun bazı maddelerinin tadili hakkın
daki kanun layihasının geri verilmesine 
dair 17 

4 — Yüksek mühendis mektebi 1932 
senesi bütçesine 18 000 liralık munzam 
tahsisat konulmasına dair olan kanun 
lâyihasının geri verilmesi hakkında 4 

İntihap 
1 — Açık bulunan Şûrayi devlet 

azalıkları için seçme yapılması hakkında 40 
Muhtelif 

1 — Tokat mebusu Bekir Lûtfi Beyin 
vefat ettiğine dair 3 

2 — Trabzon mebusu Hakkı Sofu 
Beyin vefat ettiğine dair 4 

Ölüm cezaları 
1 — Asker kaçağı Çanak Alinin 

ölüm cezasına çarpılması hakkında 10 
2 ~ Kütahyanm Cebrail köyünden 

Memetoğlu Halilin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 48 

3 — Piriştineli Ömeroğlu Recep ve 
İbrahimoğlu Arnavut İsmailin ölüm ceza
sına çarpılmaları hakkında 20 

Tefsir talepleri 
1 — İhtiyacatı umumiye için celbo-

lunacak madenî boruların gümrük res

minden muafiyeti hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin tefsirine dair 

2 — İmalâtı harbiye fabrikalarındaki 
mütehassıs zabitana verilmekte olan yev
miyelerin umum müdürlük merkezinde 
çalışan mütehassıs zabitana da teşmili 
hakkında 

3 — Lise ve orta mekteplere alınacak 
leylî meccani talebe hakkındaki kanunun 
3üncü maddesinin tefsirine dair 

4 — 12 temmuz 1336 tarih ve 26 
numaralı kanunla askerî ve mülkî tekaüt 
kanununun 45 inci maddesindeki şehit 
kelimesinin şümulü derecesinin tayini 
hakkında 

5 — Ordu , bahriye ve jandarma 
zabitan ve memurini hakkındaki kanu
nun üçüncü maddesile verilecek şark kı
dem zammının hesabında hangi tarihin 
başlangıç sayılacağının tefsiri hakkında 

6 — Türk tebaasile İran tebaasının 
evlenmeleri hakkındaki memnuiyetin mu
hafazasına dair olan 24 eylül 1290 tarihli 
nizamnameyi muaddil kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinin tefsiri hakkında 

7 — Tütün inhisarı kanununun 33 
üncü maddesinin tefsiri hakkında 

8 — Yemek parasından vergi kesilip 
kesilmeyeceğinin tefsiri hakkında 

16 

40 

54 

40 

9 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 62 nci maddesinin tefsiri hakkın
da 16,20:24 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERELERİ 
1 — Azayi kiramdan bazı zevatın 

mezuniyetleri hakkında 17,49 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 Anadolu - Bağdat demiryolları ve 



Sayıf? 
Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 
1928 senesi son hesabına dair yapılan 
mutabakat beyannamesi hakkında 3,40,50 

2 — Eylül - teşrinisani 1932 ayla
rına ait raporun takdim kılındığı hakkında 6 

3 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1929 senesi son hesabına 
dair yapılan mutabakat beyannamesi hak
kında 48 

4 -=- Seyrisefain idaresi 1929 senesi 
son hesabına dair yapılan mutabakat be
yannamesi hakkında 48 

1 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 
1927 malî senesi adi ve fevkalâde büt
çeleri hesabı katilerine mütedair muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 54 

2 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1929 senesi hesabı katisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkmda 48,57 

3 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinin 1927 yılı son he
sabına dair yapılan mutabakat beyanna
mesi hakkında 48,55 

4 — Devlet demiryolları" ve liman
ları umumî idaresinin 1928 yılı son he
sabına dair yapılan mutabakat beyanna
mesi hakkında 40,56 

5 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1928 senesi hesabı katisine mütedair 

Sayıfa 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 55 

6 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1928 malî senesi hesabı 
katisine mütedair mutabakat beyanname
sinin takdim kılındığı hakkında 40,50 

7 — İstanbul darülfünununun 1929 
senesi hesabı katisine mütedair mutaba
kat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 48,58 

8 — Kânunuevvel 1931 : şubat 
1932 aylarına ait raporun takdim kılın
dığı hakkında 8,10:14 

9 — Karadeniz boğazı tahlisiye 
idaresinin 1928 senesine ait mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 40, 

51 
10 — Konya ovası sulama idaresinin 

1928 malî senesi hesabı katisine müte
dair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 40,56 

11 — Konya ovası sulama idaresi
nin 1929 senesi lıesabı katisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 40,51 

12 — Yüksek mühendis mektebinin 
1928 senesine ait mutabakat beyanname
sinin takdim kılındığı hakkında 41,49:50 

13 — Yüksek mühendis mektebinin 
1929 senesi hesabı katisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 48,57 



Tahlilî fihrist 

Sayıfa 
Abdülhak B. ( Erzincan ) - Zabıtanın 

binek hayvanatı ,haıkkmdaki 1089 numa
ralı kanunun tadili hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 64 

Sayıfa 
— Şûrayi askerî kanununun bazı mad

delerinin tadili hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 29 

Besim Atalay B. ( Aksaray ) - Divanı 
muhasebat raporlarının Meclisçe tasdik 

B 

edilip edilmemesine dair sözleri 11 

D 
Dahilî nizamname — İşarî rey neticesi

nin tebliğ tarzı hakkında müzakerat 28,29 
Divanı muhasebat — Divanı muhasebat 

raporlarının Meclisçe tasdik edilip edil

memesine dair müzakerat 10,12 
Dr. Galip B. ( Bursa ) - Kazanç ver

gisi lâyihasının encümene iadesine dair 
sözleri 14 

Fuat B. ( Divanı muhasebat reisi - Di
vanı muhasebat raporlarının Meclisçe tas

dik edilip edilmemesine dair sözleri 12 

ihsan B. ( Bayazıt ) - Askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun 62 nci maddesinin tef
siri hakkındaki mazbata münasebetile söz- . 
leri 21,22 

İhsan Pş. ( Giresun ) - Şûrayi askerî 
kanununun bazı maddelerinin tadili hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 28 

— Zabitanın binek (hayvanatı hakkın
daki 1089 numaralı kanunun tadili hak

kındaki kanun münasebetile sözleri 64,65 
İsmet B. (Çorum) - Divanı muhasebat 

raporlarının Meclisçe tasdik edilip edil
memesine dair sözleri 

— Kazanç vergisi lâyihasının müza
keresinin tehir edilmesine dair sözü 

— işarî rey neticesinin tebliğ tarzı 
hakkında sözleri 28,29 
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Sayıfa 
Kitapçı Hüsnü B. (tzmir) - Kara gedik

li küçük zabit ve ihzari mektepleri talebe
sinin askerî liseler talebeleri gibi iaşesi 
hakkındaki kanun münasebetıle sözleri 43,44 

Mazhar Müfit B. (Denizli) - Şûrayı 
askerî kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 27,28 

Mustafa Abdülhalik B. (Maliye vekili) -
Düyunu umumiye 1932 malî senesi büt
çesine 1 milyon 50 bin liralık fevkalâde 
tahsisat verilmesine dair kanun münase
betile sözleri • 24 

— Zabitanın binek hayvanatı hakkında
ki 1089 numaralı kanunun tadili hakkın-

Refik B. (Konya) - Askerî ve mülkî te
kaüt kanununun 62 nci maddesinin tefsi
ri hakkındaki mazbata münasebetile sözleri 21, 

22,23,24, 
— Divanı muhasebat raporlarının Mec

lisçe tasdik edilip edilmemesine dair sözleri 12 
Refik Şevket B. (Manisa) - Divanı mu

hasebat raporlarının Meclisçe tasdik edilip 

Sait Azmi B. (Kayseri) - Düyunu umu
miye 1932 malî senesi bütçesine 1 050 000 
liralık fevkalâde tahsisat ilâvesine dair 
kanun münasebetile sözleri 24 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) - Askerî ve 
mülkî tekaüt kanununun 62 inci madde
sinin tefsiri hakkındaki mazbata münase
betile sözleri 22,23 

— Divanı muhasebat raporlarının Mec-

Sayıfa 
— Zabitanın binek hayvanatı hakkın

daki 1089 numaralı kanunun tadili hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 63,65 

daki kanun münasebetile sözleri 65 
Mustafa Şeref B. (Burdur) - Askerî ve 

mülkî tekaüt kanununun 62 nci maddesi 
nin tefsiri hakkındaki mazbata münasebe
tile sözleri 22,23, 

24 
Mükerrem B. (İsparta) - Zabitanın bi

nek hayvanatı hakkındaki 1089 numaralı 
kanunun tadili hakkındaki kanun münase
betile sözleri 65 

edilmemesine dair sözleri 10, 
12 

— Şûrayi askerî kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkındaki kanun münase
betile sözleri 26, 

28 
Reşit B. (Gazi Antep) - Divanı muha

sebat raporlarının Meclisçe tasdik edilip 
edilmemesine dair sözleri 12 

S 
lisçe tasdik edilip edilmemesine dair söz
leri 12 

— Köy kanununun üç maddesine bazı 
fıkralar ilâvesine dair teklifi münasebe
tile sözleri 51 

— Şûrayi askerî kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 28 

M 
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Sayıfa 
Şükrü B. (Çanakkale) - Sj fi ray i askerî 

kanununun bazı maddelerinin tadili hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 

Sayıfa 
28,29 

Zekâi B. ( Millî Müdafaa vekili ) -
Kara, gedikli küçük za'bit ve ihzari mek
tepleri talebesinin askerî liseler talebeleri 
gibi iaşesi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 

— Şûrayi askerî kanununun bazı mad-
43 

delerinin tadili hakkındaki kanun müna
sebet:1* sözleri 2Ü,27,2S 

— Za hitanın binek hayvanatı hak
kındaki 1089 numaralı kanunun tadili 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri fi.S,(i4,6f> 
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