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3 haziran 1933 tarihli altmış beşinci inikattan
12 haziran 1933 tarihli yetmişinci inikada kadar

1933

Ankara
T. B. M. M. Matbaan

Fihrist
AZAYI KİRAM MUAMELATI
Sayıfa
intihap mazbataları
1 — Konya mebusu Ali Fuat Paşanın
intihap mazbatası
134

Sayıfa

Mezuniyet
1 — Azayı kiramdan bazı zevatın
mezuniyetleri

3

İstifalar

Tahliller

1 • -— Elâziz mebusu Memduh Şevket
Beyin mebusluktan istifası
134

1 — Konya mebusu Ali Fuat Paşa
nın tahlifi
134

İNTİHAPLAR
1 —- Açık bulunan Şûrayı devlet aza-

| lıkları intihabı

132,142:143,161

KANUNLAR
No.
Sayıfa
2257 — Madenî ufaklık para kanunu
4:6
2258 — Katî ticaret muahedeleri akti için
müzakereye başlanmış veya başlanacak
Devletler ile ticarî itilâflar akti hak. kındaki 1679 numaralı kanunu muaddil 1997 numaralı kanuna müzeyyel
kanun
8
2259 — Maarif vekilliğine bağlı mektepler
de okutulacak ders kitaplarının basıl
ması ve dağıtılmasile bu maksat için
kurulacak mektep kitapları sandığı
hakkında kanun
9:13
2260 — 1493 sayılı ordu ikramiyesi kanu
nunun jandarma hakkında tatbikına
dair kanun
13:14
2261 — 22 mayıs 1927 tarih ve 1055 numa
ralı teşviki sanayi kanununa müzey
yel kanun
14:17
2262-~ Sümerban kanunu
18:22
2263 —- 31 mayıs 926 tarih ve 885 numaralı
iskân kanununun 3 üncü maddesine
bir fıkra ilâvesine dair kanun
22
2264 — istanbul mahallî idaresile Ankara
merkez belediyesi memurları tekaüt
kanunu
22:23

No.
. Sayıfa
2265 — 1452 numaralı kanuna merbut 2
numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına
ait kısmının tadili ve bir kısım vazife
lerin sureti ifası hakkında kanun
23:28
2266 — 1929 senesi sonuna kadar Hazine
alacağı olarak muhtelif hesaplara kay
dolunan paralardan bazılarının tas
fiye ve terkinine dair kanun 17:18,29,29:31
2267 — Ankarada yapılacak jandarma mek
tebi hakkında kanun 8:9,29,32:34
2268 — Umumî ihtiyacat için hariçten ge
tirilecek madenî su borularile aksam
ve teferruatından gümrük resmi alın
mamasına dair kanun
6:8,29,34:37
2269 — Ankara su tesisatı için Maliye ve
Dahiliye vekilliklerine verilen teahhüt
mezuniyetinin uzatılması ve miktarı
nın 2 300 000 liraya çıkarılması hak
kında kanun
28,29,37:39
2270 — Nahiye müdürlerinin tayini sureti
hakkında kanun
3,43
2271 — Kaçakçılılğın men ve takibine dair
kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanunun 58 inci madde
sine bir fıkra ilâvesine .dair kanun 3,64:67

- 2 No.
Sayıfa No.
Sayıfa
2272 — Zabit ve askerî memurları tekaü
2290 — Belediye yapı ve yollar kanunu 79,150:
dü için rütbe ve sınıflarına göre tayin
160
olunan yaşları bildiren kanun
3,67
2291 — Ankar.a yüksek ziraat enstitüsü ka2273 — Esaretin meni hakkındaki 25 eylül
>\
nunu
78,134:139,142,161,162:165
1926 tarihli mukaveleye iltihakımıza
2292 — Osmanlı bankasının imtiyaz müd
dair kanun
3,44,68:70
detinin temdidi hakkında kanun 42,133,139:
2274 — inhisarlar teşkilâtını değiştirmek
142,161,165:167
ve ecnebi mütehassıs tahsisatını arttır
2293 — Orta ziraat mektepleri kanunu 79,146:
mak salâhiyeti hakkında kanun 3,63:64,68,
148,161,168:170
71:73
2294 — Ticaret mukavelesi veya modüs
2275 —- Türk ceza kanununun bazı madde
vivendi aktetmeyen Devletler ülkesin
lerini değiştiren kanun
3,44,63,84:85
den Türkiyeye yapılacak
ithalâta
2276 — Tahlisiye umum müdürlüğünün
memnulyetler veya tahdit veya takyit
1930 malî senesi hesabı katî kanunu 42,85
ler tatbikıan dair kanun 22 temmuz
2277 — 1927 senesi hesabı katî kanunu
85
1931 tarih ve 1813 numaralı kanuna
2278 — 1918 sayılı kanuna eklenen kaçakçı
müzeyyel kanun
79,148 -.149,161,170:173
lığın men ve takibi hakkında kanun 42,90
2295 — Belediye teşkilâtı olan yerlerde
2279 — ödünç para verme işleri kanunu 79,90:
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin lâğvi
104
hakkında kanun
133,160:161
2280 — Borç için gayrimenkul satışına ve
2296 — 22 muharrem 1304 tarihli harç ta
muvazaaya dair kanun
79,106:113
rifesine müzeyyel mehakimi sulhiye
vazifesini ifa ile mükellef mehakim ve
2281 — Matbuat kanununun muvakkat «B»
devairde alınacak harçlar hakkında
maddesini tadil eden kanun
79,114:116
12 eylül 1329 tarihli kanuna muvakkat
2282 — Hava birliklerinin ihtiyacı olan in
bir
madde ilâvesine dair kanun
133,161:
şaat işleri için 1934, 1935 ve 1936 se
162
nelerine sari iki milyon liralık taah
2297 — 22 mart 1926 tarih ve 789 numa
hüt yapılması hakkında kanun 42,79,113:
ralı kanunun 11 inci maddesinin tecili
114,116,119
hakkındaki
1707 numaralı kanunun
2283 — Ankara, Konya, Merzifonda askerî
iki
sene
daha
temdidine dair kanun
133,
ihtiyaçlar için satın alınacak binalar
180
hakkında kanun
78,113,116,119,121
2298
Memleket
dahilinde
havayolile
nak
2284 — Halk bankası ve halk sandıkları
ledilecek mektup, posta paketi ve sakanunu
79,104:106,116,123:124
ircden alınacak ücretler hakkındaki
2285 — Cenup demiryollarının işletilmesi
29 - X - 1339 tarih ve 376 numaralı
ne ait itilâfnamenin imzasına salâhiyet
posta kanununa bazı maddeler ilâve
verildiğine dair kanun
42,89:90,116,124:
sine dair kanun
133,180:181
127
2299 — Tapu sicil müdürlüğü ve tapu sicil
2286 — Aydın vilâyetinin yapacağı 100 000
muhafızlığı teşkilâtı yapılan yerlere ta
liralık istikraza Hazinenin kefaleti
yin edilecek memuurlar hakkında ka
hakkında kanun
3,67,68,74:76,79,83,116,
nun
133,181:182
127:129
2300 — Devlete ait bir kısım binalar satış
2287 — Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve
bedelile ressmî daireler yapılması hak
vzifeleri hakkında kanun
79,143:146
kında kanun
176,184:185,186:189
2301
—
Belediyeler
bankası
hakkında ka
2288 — 2025 numaralı kanunun 2 nci mad
nun
132,177:179,180,186,189:191
desinin tadiline dair kanun
79,148
2302 — Bazı şehit zabit ana ve babalarına
2289 — 31 mayıs 1930 tarih ve 1663 numa
maaş tahsisi hakkında kanun
133,179:180,
ralı müzeyyel kanuna bazı maddelerin
181,186,192:194
ilâvesine dair kanun
79,149:150

No.
Sayıfa
2303 — Silo ve ambarlar hakkında ka
nun
133,182:183,186,194:197
2304 — Ankara otomatik telefon kanunu
nun 7 nci maddesine ilâve edilecek fıkrarlar hakkında kanun 132,183,186,197:199
2305 — Cumhuriyetin ilânının onuncu yıl
dönümünü kutlulama kanunu
132,176,
185,200:202
2306 — 1928 senesi hesabı katî kanunu 78,205
2307 — Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin
kanunu medeninin 452 nci maddesine
göre olan tasarruflarının mahfuz his
seler hakkındaki hükümden müstesna
olduğuna dair kanun
176,205:206
2308 — Şirketlerin müruru zamana uğra
yan kupon, tahvilât ve hisse senedi be
dellerinin Hazineye intikali hakkında
kanun
133,206
2309 — İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı
ile tesisatının satın alınmasına dair
kanun
133,206:207
2310 — 1452 numaralı kanuna müzeyyel
kanun
132,176,207:208
2311 — Gayrimenkule tecavüzün define da-

No,
2312
2313
2314

2315

2316

Sayıfa
ir kanun
176,208,212:214
— Muallim maaşları için vilâyetlere
ikraz yapılması hakkında kanun' 176,214
— Uyuşturucu maddelerin muraka
besi hakkında kanun
2,176,215:218
— 2020 sayılı kanunla tadil edilen
1221 sayılı temyiz teşkilâtı kanununun
3 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine
dair kanun
204,220
— Türkiye Cumhuriyeti merkez ban
kası hakkındaki 1715 sayı ve 11 hazi
ran 1930 tarihli kanunun 2 maddesi
nin tadili hakkında kanun
204,220:221
— Hudutta zuhur eden ihtilâfların
tetkik ve halli usulü hakkında Türkiye
Cümhuriyetile Sovyet sosyalist cum
huriyetleri ittihadı arasında Ankarada 6 ağustos 1928 tarihinde aktolunan mukavelenamenin temdidine dair
protokolün tasdiki hakkında kanun
176,
214,215,221,222:224

2317 — Çubuk barajı ve Bursa ovası ısla
hat ve inşaat işleri için bono çıkarıl
ması hakkında kanun
176,207,221,225:227

KABAKLAR
766 — Kânunuevvel 1931 : şubat
1932
aylarına ait Divanı Muhasebat rapor
ları hakkında ittihaz olunan mukarrerata dair
767 — Mart : mayıs 1932 aylarına ait Di
vanı Muhasebat raporları hakkında
ittihaz olunan mukarrerata dair
768 — Haziran : ağustos 1932 aylarına
• ait Divanı Muhasebat raporları hak
kında ittihaz olunan mukarrerata
dair
769 — Eylül : teşrinisani 1932 aylarına
ait Divanı Muhasebat raporları hak
kında ittihaz olunan mukarrerata dair
770 _ Kânunuevvel 1932 : şubat 1933 ay
larına ait Divanı Muhasebat raporları
hakkında ittihaz olunan mukarrerata
dair

773

774

775

776
43
777
43

771 — Sıvasın Velittin köyünden Eminoğlu îsmailin ölüm cezasma çarpıl
3,43
ması hakkında
772 — Dilenciliğin menine dair olan ni-

778

zamname hakkında
79,83
— Askerî ve mülkî tekaüt kanununun
15 inci maddesinin tefsirine mahal
olmadığı hakkında
78,134
— Şûrayi devlet azalıklarına Emin,
Fatin, Dr. Kilisli Eifat ve Nuri Bey
lerin intihap olundukları hakkında 132,
142:143,161
— Maarif vekâleti inşaat bürolarının
kırtasiye ve kırtasiyeye müteallik leva
zımına dair
132,176,205
— Tasfiyeye tâbi tutulanlara avukat
lık ruhsatnamesi verilmeyeceği hak
kında
78,204,218
— Selanik mübadillerinden Fazilet ve
Melek Hanımlara tahsis ve teffiz ve
ahiren 1885 numaralı kanun mucibin
ce iadeye tâbi tutulan haneye dair
132,
204,218:219
— 7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı
kanuna müzeyyel 2026 numaralı ka-

_4.
No.

Sayıfa
nuna dair
204,219
779 — Büyük Millet Meclisinin tatili faa
liyet etmesi hakkında
221

No.
Sayıfa
780 — Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal
Hazretlerine Büyük Millet Meclisinin
saygılarının sunulmasına dair
221

LÂYİHALAR
1 ~ Bazı müesseseler idaresi hak
kında
42
2 — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel
132,176,207:208
3 — Gazi Mustafa Kemal Hazretle
rinin, kanunu medeninin 45 inci mad
desi dairesindeki tasarruflarının mahfuz
hisseler hakkındaki hükümden müstesna
olduğuna dair
176,205:206
4 — Hava birliklerinin ihtiyacı olan
inşaat işleri için gelecek senelere sari taahhüdat yapılması hakkında 42,79,113:114,
116:119
# — Hayvan hırsızlığının önüne ge
çilmesi hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair
. 78
6 — Malûl zabitlerle neferlere veri
lecek para mükâfatı hakkında
42
7 — Osmanlı bankası imtiyaz müd
detinin uzatılması hakkında 42,133,139:142,
161,165:167
8 — Umumî mahkemeler ve karar
hâkimleri ve müstantıklıklarla umumî ve
hususî kaza salâhiyetini haiz makamlar
arasındaki ihtilâfın halli hakkındaki ka
nunu değiştiren
78
0 — Tahlisiye umum müdürlüğü me
murlarının tekaütlükleri hakkında
2
10 — Uyuşturucu maddelerin mura
kabesi hakkında
2,176,215;218
1 — Ankarada yaptırılacak jandar
ma mektebi için gelecek senelere sari taahhüdat icrası hakkında
8:9,29,32:34
2 — Ankara, Konya ve Merzifonda
askerî ihtiyaçlar için satın alınacak bina
lar hakkında
78,113,116,119:121
3 — Ankara su tesisatı için Maliye
ve Dahiliye vekâletlerine verilen taahhüt
mezuniyetinin uzatılması ve miktarının
2 300 000 liraya çıkarılması hakkında 28,
29,37:39

4 — Ankara şehri otomatik telefon
kanununun 7 nci maddesine bir fıkra
ilâvesi hakkında
132,183,186,197:199
5 — Ankara şehri otomatik telefon
kanununun 7 nci maddesine bir fıkra
ilâvesine dair
132,183,186,197,199
6 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü
hakkında
78,134:139,142,161,162:165
7 — Aydın vilâyetinin yapacağı
100 000 liralık istikraza Hazinenin ke
faletine dair 3,67,68,74:76,79,83,116,127:
129
8 — Belediyeler bankası hakkında
132,
177:179,180-186,180:191
9 — Belediye teşkilâtı olan yerlerde
ki muhtarlıklarla ihtiyar heyetlerinin kal
dırılması hakkında
133,160:161
10 — Belediye vergi ve resimleri
kanununun 30:38 inci maddeleri muci
bince alınmakta olan duhuliye resminin
kaldırılması hakkında
22
11 — 1927 senesi son hesabı hak
kında
85
12 — 1928 senesi Hazine hesabı ka
tisi hakkında
78,205
13 — Cenup demiryollarının işletil
mesine ait itilâfnamenin imzasına salâ
hiyet verilmesi hakkında
42,89:90,116,
424:127

14 — Cumhuriyet merkez bankası
kanununun 14 üncü ve 40 inci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında 204,220:221
15 — Çubuk barajı ve Bursa ovası
ıslahat ve inşaat işleri için bono çıkarıl
ması hakkında
176,207,221,225:227
16 — Dahiliye vekâleti mekez teşki
lâtı ve vazifeleri hakkındaki kanuna müzeyyel
42,67:68,86
17 — Devlete ait bir kısım binalar
satış bedelile resmî daireler yapılması
hakkında
176,184:185,186:189
18 — Devlet memurları maaşlarının
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna

-5
Sayıfa

bağlı 2 nümarah cetvelin Maliye vekâ
letine ait kısmının değiştirilmesi ve bir
kısım vazifelerin yapılma şekli hakkında 23:
28
19 — Devlet memurları maaşlarının
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna
merbut cetvelde bazı tadilât yapılmasına
dair
42,67:68,86
20 — Esaretin meni hakkındaki mu
kavelenin tasdikına dair
3,44,68:70
21 — Evkaf umum müdürlüğüne
abidattan olan asarın tamiri için 40 000
liralık tahsisat verilmesine dair 42,67:68,86
22 — Gayrimenkule tecavüzün kal
dırılması hakkında
176,208,212:214
23 — Hazine alacağı olarak muhtelif
hesaplara koydolunan paralardan bazı
larının tasfiye ve terkinine dair
17:18,
29,29:31
24 — Hükümet tarafından imar veya
resmî binalar yapmak için yıktırılan bi
nalar hakkında
42,90
25 — İnhisarlar teşkilâtını değiştir
mek ve ecnebi mütehassıs tahsisatını art
tırmak salâhiyeti hakkında 3,63:64,68,71:73
26 — İskân kanununun 3 üncü mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında
22
27 — İstanbul darülfünunu 1933
senesi bütçesi hakkında
42,67:68,86
28 • — İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı
ile tesisatının satın alınması hakkında
133,
206:207

29 — Kaçakçılığın men ve takibine
dair olan kanunun bazı maddelerinin
değiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra
ilâvesine dair
3,64:67
30 — Kaçakçılığın men ve takibi
hakkındaki kanuna müzeyyel
42,90
31 — Kati ticaret muahedeleri akti
için müzakereye başlanmış veya başlana
cak devletlerle muvakkat ticari itilâflar
akti hakkındaki 1679 numaralı kanunu
muaddil kanuna müzeyyel
8
32 — Maarif teşkilâtına dair olan
kanunun 11 inci maddesi hükmünü 2
sene tecil eden 1707 numaralı kanunun
2 sene temdidi hakkında
133,180
33 — Maarif vekâleti merkez teşkilât
ve vazifeleri hakkında
79,143:146

Sayıfa

34 — Maarif vekâletince hariçte bas
tırılacak mektep kitaplarının ihale sureti
ve bu kitapların bazı masraflarını karşı
lamak üzere ihdas olunacak mektep ki
tapları sandığı hakkında
9 .'13
35 — Madenî ufaklık para basılması
hakkında
4:6
36 — Memleket dahilinde uçaklarla
nakledilecek posta maddelerinden alınacak
havale ücretlerine dair
133,180:181
37 — Menafii um ilmiyeye müteallik
imtiyazat hakkındaki kanuna bazı mad
deler tezyiline ve bu kanunun bazı mad
delerinin ilgasına dair olan kanunun 2
inci maddesinin değiştirilmesi hakkında
79,
148
38 — Muallim maaşları için vilâyet
lere yapılacak ikraz hakkında
176,214
39 — Muamele vergisi kanununun
beşinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 134
40 — Müruru zamana uğrayan şirket
kupon, esham ve tahvilât bedellerinin
Hazineye ait olması hakkında
133,206
41 — Nahiye müdürlerinin tayini
hakkında
3,43
42 — Ordu ikramiyesi kanununun
jandarma hakkında da tatbikına dair 13:14
43 — Ödünç para verme işleri, halkbankası ve sandıkları hakkında
79,90-'113
116,122:124
44
—
Seyrisefain
idaresinin
1933
senesi bütçesi hakkında
42,67:68,86
45 — Sümerbank kanunu lâyihası
hakkında
18'-22
46 — Tahdidi sin kanununun 2 nci
maddesine müzeyyel
3,67
47 — Tahlisiye umum müdürlüğü
1930 senesi hesabı katisi hakkında
42,85
48 — Tâli ziraat mektepleri mu
allimleri hakkında 79,146:148,161,168:170
49 — Tapu sicil müdürlüğü ve tapu
sicil muhafızlığı teşkilâtına dair olan ka
nuna müzeyyel
133,181:182
50 — Temyiz mahkemesi teşkilâtına
raportör ilâvesi hakkında
204,220
51 — Teşviki sanayi kanununa mü
zeyyel
14:17
52 — Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi aktetmeyen Devletler ülke-

6Sayıfa

sinden Türkiyeye yapılacak ithalâta memnuiyetler veya tahdit veyahut takyitler
tatbikma dair olan kanuna müzeyyel 79,
148:149,161,170:173
53 — Türk ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında
3,44:63,
84:85
54 — Türk ceza kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesi hakkında
3,44:
63,84:85
55 — Türkiye cümhuriyetile Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında

Sayıfa

aktedilen hudut ihtilâflarının tetkik ve
halli hakkında
176,214:215,221,222:224
56 — 3 haziran 1930 tarih ve 1663
numaralı kanunu muaddil
79,149:150
57 — Vilâyet hususî idarelerinden
maaş alan memur ve muallimlerin tekaüt
maaşları hakkındaki kanıma müzeyyel 2>:23
58 — Yapı ve yollar hakkında 79,150:160
59 — Ziraat bankasınca yapılacak
silo ve ambarlar hakkında
133,182:183,
186,194:197

MAZBATALAR
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Gayrimenkule tecavüzün kaldı
rılması hakkında
176,208,212:214
2 — Gazi Mustafa Kemal Hazretle
rinin, kanunu medeninin 452 nci mad
desi dairesindeki tasarruflarının mahfuz
hisseler hakkındaki hükümden müstesna
olduğuna dair
176,205:206
3 — Giresun mebusu Hakkı Tarık
Beyin, matbuat kanununun muvakkat (B)
maddesinin değiştirilmesi hakkında 79,114:
116

4 — İzalei şüyu davalarından ne su
retle harç alınacağının tayin ve tefsiri
hakkında
133,161:162
5 — Kaçakçılığın men ve takibi hak
kındaki kanuna müzeyyel
42,90
6 — Kaçakçılığın men ve takibine
dair olan kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra ilâ
vesine dair
*
3,64:67
7 — Müruru zamana uğrayan şirket
kupon, esham ve tahvilât bedellerinin
Hazineye ait olması hakkında
133,206
8 — Sıvasın Velittin köyünden Eminoğlu İsmailin ölüm cezasına çarpılması
hakkında
3,43
9 — Tasfiyeye tâbi tutulanlara avu
katlık rehsatnamesi verilip verilmeyece
ğinin tefsiri hakkında
204,218
10 — Temyiz mahkemesi teşkilâtına
raportör ilâvesi hakkında
204,220
11 — Türk ceza kanununun bazı

maddelerinin

değiştirilmesi hakkında

3,44:

63,84:85

12 — Uyuşturucu maddelerin mura
kabesi hakkında
176*215:218
13 —- 3 haziran 1930 tarih ve 1663
numaralı kanunu muaddil
79,149:150
1 — Madenî ufaklık para basılmasıhakkında
4:6
ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI
1 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beyin, Arzuhal encümeninin
21-V-1933 tarihli haftalık mukarrerat
cetvelindeki 739 numaralı kararının Umu
mî Heyette müzakeresine dair 176,204,218-'
219
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Ankara, Konya, ve Merzifonda
askerî ihtiyaçlar için satın alınacak bina
lar hakkında 1/736 numaralı kanun lâyi
hasına dair
78,113,116,119:121
2 — Ankara şehri otomatik telefon
kanununnn 7 nci maddesine bir fıkra
ilâvesi hakkında
132,183,186,197:199
3 —- Ankara yüksek ziraat enstitüsü
hakkında
78,134:139,142,161,162:163
4 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 1 5 inci maddesinin tefsiri hakkında 78,
134

5 — Aydın vilâyetinin yapacağı
100 000 liralık istikraza Hazinenin ke-
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faletine dair

3,67,68,74:75,79,83,116,
127:129
6 — Belediyeler bankası hakkında 132,
177:179,180,186,189:191
7 — 551, 1485 ve 1890 numaralı
kanunlardaki malûl tabirlerinin tefsiri
hakkında 3/219 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair
204,219:220
8 — 1 haziran 1929 tarih ve 1499
numaralı gümrük tarife kanununu değiş
tiren kanunun i inci maddesine merbut
cetvelin 401 numarasmdaki tabirin tef
sirine dair 3/334 numaralı Başvekâlet
tezkeresi hakkında
176,184
9 — Bursa mebusu Rüştü ve Erzin
can mebusu Abdülhak ve Bayazıt mebusn Halit Beylerin, Lofçalı Sıdıka, Hava
ve Ayşe Hanımlara maaş tahsisi hakkın
da 2/80 numaralı kanun teklifine dair 133,
179:180,181,186,192:194
10 — Cumhuriyet merkez bankası
kanununun 14 üncü ve 40 mcı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında 204,220:221
11 —• Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalık Beyin, Arzuhal encümeninin
21 -V-1933 tarihli haftalık mukarrerat
cetvelindeki 739 numaralı kararının
Umumî Heyette müzakeresine dair 204,218-' |
219 i
12 •— Çubuk barajı ve Bursa ovası
ıslahat ve inşaat işleri için bono çıkarıl!
ması hakkında
176,207,221,225:227
13 — Dahiliye vekâleti merkez teşki!
lâtı ve vazifeleri hakkındaki kanuna müj
zeyyel 1/15 8, Devlet memurları maaşai
tının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuj
na merbut cetvelde bazı tadilât yapılmai
sına dair 1/393,Evkaf umum müdürlü
ğüne abidattan olan asarın tamiri için
40 000 liralık tahsisat verilmesine
deir 1/398, İstanbul darülfünunn 1933
I
senesi bütçesi hakkında î/511 ve SeyriI
sefain idaresinin 1933 senesi bütçesi
hakkında 1/533 numaralı kanun lâyiha
larıma dair
42,67:68,86
14 — Devlete ait bir kısım binalar
satış bedelile resmî daireler yapılması
hakkında
176,184:185,186:189
15 — Devlet memurları aylıklarının
I
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tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna
müzeyyel
176,207:208
16 — Oiresun mebusu Hakkı Tarık
Bey ve 4 arkadaşının , Cumhuriyetin 10
uncu yıl dönümünü kutlulama hakkında
ki kanun teklifine dair
176,185:
186,200:202

17 — Harikzedeler tarafından işgal
edilmekte olan meskenler hakkında yapı
lacak muameleye dair
42,7^:83
18 — Hava birliklerinin ihtiyacı 0lan inşaat işleri için gelecek senelere sari
taahhüdat yapılması hakkında
79,113:114f
116:119
19 — Hükümet tarafından imar veya
resmî binalar yapmak için yıktırılan bi
nalar hakkında
4 2,00
20 — İnhisarlar teşkilâtını değiştir
mek ve ecnebi mütehassıs tahsisatını art
tırmak salâhiyeti hakkında 3,63:64,68,71:73
21 — İzalei şüyu davalarından ne
suretle harç alınacağının tayin ve tefsiri
hakkında
133,161:162
22 — İzmir rıhtım şirketinin imtiya
zı ile tesisatının satın alınması hakanda 133,
206:207

23 — Kaçakçılığın men ve takibi
hakkındaki kanuna müzeyyel
42,90
24 — Kaçakçılığın men ve takibine
dair olan kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra
ilâvesine dair
3,64:67
25 — Kastamonu mebusu Dr. Suat
Beyin, Karahisar maden suyu şişelerinden
bazı ücret ve resimlerin alınmaması
hakkında
176,186
26 — Maarif vekâleti kadrosu ve %
10 1ar tahsilâtile idare edilmekte olan
inşaat bürolarının kırtasiye ve kırtasiyeye
müteallik levazımına dair
176,205
27 — Maarif vekâleti merkez teşki
lât ve vazifeleri hakkında
79,143-'146
28 — Maarif teşkilâtına dair olan
kanunun 11 inci maddesi hükmünü 2
sene tecil eden 1707 numaralı kanunun
2 sene temdidi hakkında
133,180
29 — Memleket dahilinde uçaklarla
nakledilecek posta maddelerinden alına
cak havale ücretlerine dair
133,180:181
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30 •— Menafii ıımumiyeye müteallik
imtiyazat hakkındaki kanuna bazı mad
deler tezyiline ve bu kanunun bazı mad
delerinin ilgasına dair olan kanunun 2
inci maddesinin değiştirilmesi hakkında

79,
148

31 — Muallim maaşları için vilâyet
lere yapılacak ikraz hakkında
176,214
32 — Müruru zamana uğrayan şir
ket kupon, esham ve tahvilât bedelleri
nin Hazineye ait olması hakkında
133,206
33 — Osmanlı bankası imtiyaz müd
detinin uzatılması hakkında
133,139:142,
161,165:167
34 — Ödünç para verme işleri, halk
bankası ve sandıkları hakkında
79,90:113,
116,122:124
35 — Posta, telgraf ve telfeon idaresi
teşkilâtı hakkındaki kanunun muvakkat
1 inci maddesinin tatbik tarzına dair 42,86:89
36 — Tahdidi sin kanununun 2 nci
maddesine müzeyyel
3,67
37 — Talî ziraat mektepleri muallim
leri hakkında
79,146:148,161,168:170
38 — Tapu sicil müdürlüğü ve tapu
sicil muhafızlığı teşkilâtına dair olan kanu
na müzeyyel
133,181:182
39 — Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi aktetmeyen Devletler ülke
sinden Türkiyeye yapılacak ithalâta memnuiyetler veya tahdit veyahut takyitler
tatbikına dair olan kanuna müzeyyel 79,148:
149,161,171:173
40 •— Tütün ve sigara bayilerinin
astıkları lâvhalardan dolayı resim alınıp
alınmayacağının tefsiri hakkında
42,79
41 — 7 haziran 1336 tarih ve 7
numaralı kanuna müzeyyel kanunun tef
siri hakkında 3/232 ve 25 haziran 1932
tarih ve 2026numaralı kanun ahkâmının
jandarma zabitanına teşmil edilip edil
meyeceğinin tefsirine dair3/232 numaralı
Başvekâlet tezkerelerine adir
204,219
42 — Ziraat Bankasınca yapılacak
silo ve ambarlar hakkında 133,182:183,186,
194:197
1 — Ankarada yaptırılacak jandarma
mektebi için gelecek senelere sari taah-
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hüdat icrası hakkında
8:9,29,32:34
2 — Ankara su tesisatı için Maliye
ve Dahiliye vekâletlerine verilen taahhüt
mezuniyetinin uzatılması ve miktarının
2 300 000 liraya çıkarılması hakkında
28,
29,37:39
3 — Devlet memurları maaşlarının
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağ
lı 2 numaralı cetvelin Maliye vekâletine
ait olan kısmının değiştirilmesi ve bir
kısım vazifelerin yapılması şekli hakkın
da
23:28
4 — Hazine alacağı olarak muhtelif
hesaplara kaydolunan paralardan bazıla
rının tasfiye ve terkinine dair
17:18,29,29:
31
5 — İhtiyacatı umumiye için celbolunacak madenî boruların gümrük res
minden muafiyeti hakkındaki kanunun
1 inci maddesinin tefsirine dair
6:8,29,
34:37
6 — Maarif vekâletince hariçte bas
tırılacak mektep kitaplarının ihale sureti
ve bu kitapların bazı masraflarını karşı
lamak üzere ihdas olunacak mektep ki
tapları sandığı hakkında
9-'13
7 — Madenî ufaklık para basılması
hakkında
4:6
8 — Ordu ikramiyesi kanununun jan
darma hakkında da tatbikına dair
13:14
9 — Sümerbank kanunu lâyihasına
dair
18:22
10 — Teşviki sanayi kanununa mü
zeyyel
14:17
DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Ankara şehri otomatik telefon
kanununun 7 nci maddesine bir fıkra
ilâvesi hakkında
132,183,186,197:199
2 — Belediyeler bankası hakkında
132,
177:179,180,186,189:191
3 —- Belediye teşkilâtı olan yerlerde
ki muhtarlıklarla ihtiyar heyetlerinin kal
dırılması hakkında
133,160:161
4 — Dilenciliğin menine dair olan
nizamnameye göre tiyatro ve sinema bi
letlerinden alınmakta olan paranın Darül
aceze nizamnamesine mugayir olup ol
madığının tayini hakkında
78,83
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5 — Esaretin meni hakkındaki mu
kavelenin tasdikına dair
3,44,ö8-'7O
6 — Gayrimenkule tecavüzün kaldı
rılmasına dair
176,208,212:214
7 — Giresun mebusu Hakkı Tarık
Beyin, matbuat kanununun muvakkat (B)
maddesinin değiştirilmesi hakkında
79,114-'
116
8 — Harikzedeler tarafından işgal
edilmekte olan meskenler hakkında ya
pılacak muameleye dair
42,79:83
9 — Kastamonu mebusu Dr. Suat
Beyin, Karahisar maden suyu şişelerinden
bazı ücret ve resimlerin alınmaması hak
kında
176,186
10 •— Maarif teşkilâtına dair olan
kanunun 11 inci maddesi hükmünü 2
sene tecil eden 1707 numaralı kanunun
2 sene temdidi hakkında
133,180
11 — Memleket dahilinde uçaklarla
nakledilecek posta maddelerinden alına
cak havale ücretlerine dair
133,180:181
12 — Muallim maaşları için vilâ
yetlere yapılacak ikraz hakkında
176,214
13 —Nahiye müdürlerinin tayini hakkkmda
3,43
14 — Şebin Karahisar mebusu İsmail
Bey ve 19 arkadaşının, belediye vergi
ve resimleri kanununun 20 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında
133,161
15 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında
aktedilen hudut ihtilâflarının tetkik ve
ve halli hakkındaki mukavelenin uzatıl
masına dair olan protokolün tasdiki hak
kında
176,214:215,221,222:224
16 — Tütün ve sigara bayilerinin
astıkları lâvhalardan dolayı resim alınıp
alınmayacağının tefsiri hakkında
42,79
17 — 3 haziran 1930 tarih ve 1663
numaralı kanunu muaddil
79,149:150
18 — Yapı ve yollar hakkında
79,150:
160
1 — Belediye vergi ve resimleri ka
nununun 30:38 inci maddeleri mucibin
ce alınmakta olan duhuliye resminin kal
dırılması hakkında
2 — Belediye vergi ve resimleri ka-

22
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nununun 41 inci maddesinin tefsiri hak
kında
3 — İskân kanununun 3 üncü mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında
4 — Vilâyet hususî idarelerinden
maaş alan memur ve muallimlerin teka
üt maaşları hakkındaki kanuna müzeyyel

4
22

22:
23

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ
MAZBATALARI
1 •— 1928 senesi Hazine hesabı umumisine dair olan mutabakat beyannamesile 1928 senesi Hazine hesabı katisi
hakkında
78,205
2 — Tahlisiye umum müdürlüğü
1930 senesi hesabı katisine dair yapılan
mutabakat beyannamesile hesabı katisi
hakkında
42,85
1 — 1927 malî senesine ait Hazine
hesabı umumisine mütedair mutabakat
beyannamesile ayni senenin son hesabı
hakkında
2 — Eylül: teşrinisani 1932 aylarına
ait raporun takdim kılındığı hakkında
3 — Haziran: ağustos 1932 aylarına
ait raporun takdim kılındığı hakkında
4 — Kânunuevvel 193i:şubat 1932
aylarına ait raporun takdim kılındığı
hakkında
5 — Kânunuevvel 1932: şubat 1933
aylarına ait raporun takdim kılındığı hak'
kında
6 — Mart: mayıs 1932 aylarına ait
raporun takdim kılındığı hakkına

85
43
4

4

43
4

OÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
MAZBATALARI
1 — Kaçakçılığın men ve takibi hak
kındaki kanuna müzeyyel
42,90
2 — Kaçakçılığın men ve takibine
dair olan kanunun bazı maddelerinin
değiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra
ilâvesine dair
3,64:67
3 — Ticaret mukavelesi veya modüs
vivendi aktetmeyen Devletler ülkesinden
Türkiyeye yapılacak ithalâta memnuiyetler veya tahdit veyahut takyitler tatbikına
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dair olan kanuna muzeyyel

79,148:149,161
' 171:273
4 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında
aktedilen hudut ihtilâflarının tetkik ve
halli hakkındaki mukavelenin uzatılması
na dair olan protokolün tasdiki hakkında 176,
214:215,221,222:224
5 — Tütün ve sigara bayilerinin as
tıkları levhalardan dolayı resim alınıp
atınmryacağının tefsiri hakkında
42,79
1 — İhtiyacatı umumiye için celbolunacak madenî boruların gümrük res
minden muafiyeti hakkındaki kanunun
1 inci maddesinin tefsirine dair
6,8,29,
34:37
HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Esaretin meni hakkındaki muka
velenin tasdikma dair
3,44,68:70
2 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında
aktedilen hudut ihtilaflarının tetkik ve hal
li hakkındaki mukavelenin uzatılmasına
dair olan protokolün tasdiki hakkında
176,
214:215,221,222:224

1 — Katî ticaret muahedeleri akti
için müzakereye başlanmış veya başlana
cak devletlerle muvakkat ticarî itilâflar
akti hakkındaki 1679 numaralı kanunu
muaddil kanuna muzeyyel

8

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Cumhuriyet merkez bankası ka
nununun 14 üncü ve 40 inci maddele
rinin değiştirilmesi hakkında
204,220:221
2 — İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı
ile tesisatının satın alınması hakkında 133,206:
207
3 — Kastamonu mebusu Dr. Suat
Beyin' Karahisar maden suyu şişelerin
den bazı ücret ve resimlerin alınmaması
hakkında
176,186
' 4 '— Tâli ziraat mektepleri muallim
leri hakkında
79,146:148,161,168:170
5 — Ticaret mukavelesi veya mödüs
vivendi aktetmeyen Devletler ülkesinden
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Türkiyeye yapılacak ithalâta memnuiyet
ler veya tahdit veyahut takyitler tatbikına
dair olan kanuna muzeyyel 79,148:149,161,
170:173
6 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında
aktedilen hudut ihtilâflarının tetkik ve
halli hakkındaki mukavelenin uzatılma
sına dair olan protokolün tasdiki hakkında ı 76,
214:215,221,222:224
7 — Uyuşturucu maddelerin mura
kabesi hakkında
176,215:218
1 — Katî ticaret muahedeleri akti
için müzakereye başlanmış veya başlana
cak devletlerle muvakkat ticarî itilâflar
akti hakkındaki 1679 numaralı kanunu
muaddil
8
2 — Sütnerbank kanununa dair
18:22
3 — Teşviki sanayi kanununa mu
zeyyel
14:17
MAARİF ENCÜMNİ MAZBATALARI
1 — Maarif teşkilâtına dair olan ka
nunun 11 inci maddesi hükmünü 2 sene
tecil eden 1707 numaralı kanunun 2
sene temdidi hakkında
133,180
2 — Maarif vekâleti merkez teşkilât
ve vazifeleri hakkında
79,143:146
3 — Muallim maaşları için vilâyetlere
yapılacak ikraz hakkında
176,214
1 — Maarif vekâletince hariçte bas
tırılacak mektep kitaplarının bazı masraf
larını karşılamak üzere ihdas olunacak
mektep kitapları sandığı hakkıuda
9:13
MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Askeri ve mülkî tekaüt kanu
nunun 15 inci maddesinin tefsiri hakkında 78,
134
2 — Belediyeler Bankası hakkında 132,
177:179,180,186,189:191*
3 — 551,1485 ve 1890 numaralı kanun
lardaki malûl tabirlerinin tefsiri hakkında 204,
219:220
4 — Cumhuriyet merkez bankası ka
nununun 14 üncü ve 40 inci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında
204,220:221

-
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5 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalık Beyin,Arzuhal eüeümeninin 21-V-1933
tarihli haftalık mukarrerat cetvelindeki
739 numaralı kararın Umumî Heyette
müzakeresine dair
204,218:219
6 — Devlete ait bir kısım binalar
satış bedelile resmî daireler zapılması
hakkında
176,184:185,186:189
7 — Dilenciliğin menine dair olan
nizamnameye göre tiyatro ve sinema bi
letlerinden alınmakta olan paranın darüla
ceze nizamnamesine mugayir olup olma
dığının tayini hakkında
79,83
8 — Harikzedeler tarafından işgal
edilmekte olan meskenler hakkında yapı
lacak muameleye dair
42,79:83
9 — Hükümet tarafından imar veya
resmî binalar yapmak için yıktırılan bi
nalar hakkında
42,90
10- — İzalei şüyu davalarından ne
suretle harç alınacağının tayin ve tefsiri
hakkında
133,161:162
11 — Kaçakçılığın men ve takibi
hakkındaki kanuna müzeyyel
42,90
12 — Kaçakçılığın men ve tatbikine
dair olan kanunun bazı maddelerinin
değiştirilmesine ve bu kanuna bir fıkra
ilâvesine dair
3,64:67
13 — Kastamonu mebusta Dr. Suat
Beyin, Karahisar maden suyu şişelerinden
bazı ücret ve resimlerin alınmaması
hakkında
176,186
14 — Menafii umumiyeye müteallik
imtiyazat hakkındaki kanuna bazı madde
ler tezyiline ve bu kanunun bazı mad
delerinin ilgasına dair olan kanunun 2
inci maddesinin değiştirilmesi hakkında
79,
148
15 — Müruru zamana uğrayan şirket
kopun,esham ve tahvilât bedellerinin
Hazineye ait olması hakkında
133,206
16 — Tahdidi sin kanununun 2 inci
maddesine müzeyyel
3,67
17 — Tapu sicil müdürlüğü ve Ta
pu sicil muhafızlığı teşkilâtına dair olan
kanuna müzeyyel
133,181:182
18 — Ticaret mukavelesi veya m odüs vivendi aktetmeyen Devletler ülke
sinden Türkiyeye yapılacak ithalâta mem-

nuiyetler veya tahdit veyahut takyitler
tatbikına dair olan kanuna müzeyyel 79,148:
149,161,170:173
19 — Tütün ve sigara bayilerinin
astıkları levhalardan dolayı resim alınıp
alınmayacağının tefsiri hakkında
42,79
20 — 7 haziran 1336 tarih .ve 7
numaralı kanuna müzeyyel kanunun tef
siri hakkında
3/232 ve 25 haziran
1932 tarih ve 2026 numaralı kamın
ahkâmının jandarma zabitanına teşmil
edilip edilmeyeceğinin tefsirine dair 204,219
1 — Devlet memurları maaşlarının
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı
2 numaralı cetvelin Maliye vekâletine
ait kısmının değiştirilmesi ve bir kısım
vazifelerin yapılma şekli hakkında
23:28
2 — Hazine alacağı olarak muhtelif
hesaplara kaydolunan paralardan bazıla
rının tasfiye ve terkinine dair
17-" 18,29:31
3 — İhtiyacatı umumiye için celbolunacak madenî boruların gümrük res
minden muafiyeti hakkındaki kanunun
1 inci maddesinin tefsirine dair
6:8,20,
34:37
4 — Madenî ufaklık para basılması
hakkında
4:6
5 — Teşviki sanayi kanununa mü
zeyyel
14:17
6 — Vilâyet "hususî, idarelerinden
maaş alan memur ve muallimlerin teka
üt maaşları hakkındaki kanuna müzeyyel 22:
23
MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ
MAZBATALARI
1 — Ankara, Konya ve Merzifonda
askerî ihtiyaçlar için satın alınacak bina
lar hakkında
78,113,116,119:121
2 — Askeri ve mülkî tekaüt kanu
nunun 15 inci maddesinin tefsiri hakkında 78,
134
3 — Askeri ve mülkî tekaüt kanunu
nun 45 inci maddesinde yazılı şehit ke
limesinin şümulü derecesinin tayini hak
kındaki Başvekâlet tezkeresinin intaç edil^
memesi sebebine dair
133:134
4 — 551, 1485 ve 1890 numaralı

Öayıfa

Sayıfa

kanunlardaki malûl tabirlerinin tefsiri
hakkında
204,219:220
5 — Tahdidi sin kanununun 2 nci
maddesine müzeyyel
3,67
6 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında
aktedilen hudut, ihtilâflarının tetkik ve
halli hakkındaki mukavelenin uzatılma
sına dair olan protokolün tasdiki hakkında 176,
214:215,221,222:224
t — Ordu ikramiyesi kanununun jan
darma hakkında da tatbikına dair
13:14
MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI
[Adlîye - DaJüliye]
1 — Açık bulunan Şûrayi Devlet
azalıkları için seçme yapılması hakkında
3/283, açık bulunan Şûrayı Cevlet azalığı için seçme zapılması hakkında 3/305
ve Şûrayi Devlette açık bulunan bir
azalık için seçme yapılması hakkında
132,
142:143,161

[ Gümrük kanunu muhtelit encümeni ]
1 — 1 haziran 1929 tarih ve 1499
numaralı gümrük tarife kanununu değiş
tiren kanunun l inci maddesine merbut
cetvelin 401 numarasındaki tabirin tef-

şirine dair

176,184
[ Adliye - iktisat

"J

1 — Ödünç para verme işleri, halk
bankası ve sandıkları hakkında
79,90:113
116,122:124
NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Cenup demiryollarının işletilme
sine ait itilâfnamenin imzasına salâhiyet
verlmesi hakkında
42,89:90,116,124:127
2 — Çubuk parajı ve bursa ovası ıs
lahat ve inşaat işleri için bono çıkarıl
ması hakkında
176,207,221,225:227
3 — Yapı ve yollar hakkında 79,150:160
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATALARI
1 — 551, 1485 ve 1890 numaralı
kanunlardaki malûl tabirlerinin tefsiri
hakkında
204,219:220
2 — Uyuşturucu maddelerin mura
kabesi hakkında 1/741 numaralı kanun
lâyihasına dair
176,215:218
3 — Yapı ve yollar hakkında 79,150:160
ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Ankara yüksek ziraat enistitüsü
hakkında
78,134:139.142,161,162:165
2 — Ziraat bankasınca yapılacak silo
ve ambarlar hakkında
133,182:183,
186,194:197

MUHTELİF
1 — Duhuliye resminin kaldırılması
mürıasebetile Denizli Halk Fırkası idare

heyetinden mevrut telgraf

42

SABIK ZABIT HULÂSALARI
64 üncü inikada ait
*
»
65 inci
»
»
66 inci

2
42
78

67
68
69

nci inikada ait
»
»
»
uncu » >>

TAKRİRLER
Afyon [Ali B.J ve Tekirdağ [Cemil B.J
1 — Meclisin 1 teşrinievvel 1933
tarihine kadar tatil yapılmasına dair
221

Çankırı / Mustafa Abdülhalik B. j
2 — Arzuhal encümeninin 13-V-1933
tarihli haftalık mukarrerat cetvelinin 15

132
176
204

— İ3Sayıfa
sıra numarasındaki kararının Umumî
Heyette müzakeresine dair
176,183
3 — Arzuhal encümeninin 27-V-1933
tarihli haftalık mukarrerat cetvelindeki
739 numaralı kararının Umumî Heyette

müzakeresine dair
132,176,204,218:219
Yozgat / Süleyman Sırrı B. J
4 — Tatil devresine girecek olan
Meclisin saygılarının ve Allaha ısmarladık
dendiğinin Reisicumhur
Hazretlerine,
Makamı Riyasetçe arzına dair
221

TASHİHLER
116,222
<H

a
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-t-i

(/)
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Yanlış

Doğru

53

15

78

12

Emin Fikri B.
(Aydın)
lâyihası

14

Tava

Emin Fikri B.
(Bursa
lâyihası ve Büt
çe
encümeni
mazbatası
Hava

>,

K

<n .

79

:S

V)

1

— 186 ncı sayıfanın ikinci sütununun birinci
satırından sonra (i) işareti konulmalı ve sa
tırın nihayetine 311 numaralı matbua zaptın
sonundadır] denilmelidir.

TEFSÎRLER
No.
Sayıfa
187 — Belediye vergi ve resimleri kanu
nunun 41 inci maddesinin tefsiri
4
188 — Belediye vergi ve resimleri kanu
nunun 14 üncü 'maddesinin tefsiri
42,79
189 — Mübadele ve teffiz işlerinin katı
tasfiyesi ve intacı hakkındaki kanu
nun 5 inci maddesinin tefsiri
42,79:83

Sayıfa
No,
190 — 2255 numaralı gümrük tarife kanu
nunun 401 inci maddesindeki (ihtar)
m tefsiri
78,176,184
191 — 551, 1485 ve 1890 numaralı ka
nunlarda zikredilen (harp malûlleri)
tabirinin tefsiri
204,219:220

TEKLİFLER
Bursa / Rüştü ] ve Erzincan / Abdülhak ]
ve Bayazıt / Halit ] Beyler
1 — Lofçalı Sıdıka, Havva ve Ayşe
Hanımlara maaş tahsisi hakkında
133,179:
İzmir / Mahmut Esat Bey ]
180Îİ81,186,192:194
2 — Matbuat cürümlerinden mahkûm
Giresun / Hakkı Tarık Bey ]
olanlarla bu kabil cürümlerden dolayı
2 — Matbuat kanununun muvakkat
haklarında takibat yapılmakta olanların
(B) maddesinin değiştirilmesi hakkında 79,114:
affi hakkında
132
116
Şebin Karahisar / İsmail Bey ve 19 arkadaşı]
Kastamonu / Dr. Suat Bey J
3 — Belediye vergi ve resimleri kanu
3 — Karahisar maden suyu şişelerinden
nunun 20 inci maddesinin değiştirilmesi
bazı ücret ve resimlerin alınması hakkında 176,
hakkında
132,133,161
186

Oiresun / Hakkı Tank Bey ve 4 arkadaşı J
1 — Cumhuriyet ilânının 10 uncu yıl
dönümünü kutlulama hakkında 132,176,185
386,200:202

TEZKERELER
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ
iade talepleri
\ — Muamele vergisi kanununun 5

inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair
kanun lâyihasının geri verilmesi hakkında î 34

- 1 4 Sayıfa

Muhtelif
Maarif vekâleti kadrosu ve 7o
1
10 1ar tahsilâtile idare edilmekte olan
inşaat bürolarının kırtasiye ve kırtasiyeye
müteallik levazımına dair
132,176,205
1 —Açık bulunan Şûrayı devlet azalıkları için seçme yapılması hakkında
132,
142:143,161

2 — Açık bulunan Şûrayı devlet azalığı için seçme yapılması hakkında 132,142:
143,161
3 — Şûrayı devlette açık bulunan
bir azahk için seçme yapılması hakkında 132,
142:143,161
Ölüm cezası
1 — Sıvasın Velittin köyünden Eminoğlu İsmailin ölüm cezasına çarpılması
hakkında
3,43
Tefsir talepleri
1 — 1 haziran 1929 tarih ve 1499
numaralı gümrük tarife kanununun 1
inci maddesine merbut cetvelin 401
numarasındaki tabirin tefsirine dair
78,176
184

2 — Gazi terbiye enstitüsü mu
allimlerinden Saffet Beyin maaşı hakkında
çıkan ihtilâfın halline dair
2
3 — Tasfiyeye tâbi tutulanlara avu
kattık ruhsatnamesi verilip verilmiyecegine dair
78,204,218
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kânunu
nun 15 inci maddesinin tefsirine dair 78,134
2 — Askeri ve mülkî tekaüt kanunu
nun 45 inci maddesinde yazılı şahit
kelimesinin şümulü derecesinin tayini
hakkında
133:134
3 — Belediye vergi ve resimleri ka
nununun 41 inci maddesinin tefsiri hak
kında
4
4 —551,1485 ve 1890 numaralı ka
nunlardaki malûl tabirlerinin tefsiri hak
kında
204,219:220
5 — Dilenciliğin menine dair olan
nizamnameye göre tiyatro ve sinama bi
letlerinden alınmakta olan paranın Darüla
ceze nizamnamesine mugayir olup olma
dığının tayini hakkında
79,83

Sayıfa

6 — Harikzedeler
tarafından işgal
edilmekte olan meskenler hakkında yapı
lacak muameleye dair
42,79:83
7 — İhtiyacatı umumiye için celbolunacak madenî boruların gömrük res
minden muafiyeti hakkındaki kanunun 1
inci maddesinin tefsirine dair
6:8,29,34:37
8 — İzalei şüyu davalarından ne
suretle harç alınacağının tayin ve tefsiri
hakkında
133,161:162
9 — Tütün ve sigara bayilerinin as
tıkları lâvhalardan dolayı resim alınıp
alınmıeacağmın tefsiri hakkında
42,79
10 — 7 haziran 1336 tarih ve 7
numaralı kanuna müzeyyel kanunun tef
siri hakkında
204,219
11 — 25 haziran J932 tarih ve 2026
numaralı kanun ahkâmının jandarma zabitanına teşmil edilip edilmiyeceğinin
tefsirine dair
204,219
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ
TEZKERELERİ
1 — Azayı kiramdan baz) zevatın
mezuniyetleri hakkında
3:4
DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ
TEZKERELERİ
1 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1930
senesi hesabı katisine dair yapılan muta
bakat beyannamesi hakkında
2,42,85
2 — 1927 malî senesine ait Hazine
hesabı umumisine mütedair mutabakat
beyannamesi hakkında
85
3 — 1928 senesi Hazine hesabı umu
misine dair olan mutabakat beyannamesi
hakkında
78,205
4 — Eylül : teşrinisani 1932 ayla
rına ait rapor hakkında
43
5 — Haziran : ağustos 1932 ayla
rına ait rapor hakkında
4
6 — Kânunuevvel 1931 : şubat 1932
aylarına ait rapor hakkında
4
7 — Kânunuevvel 1932 : şubat 1933
aylarına ait rapor hakkında
43
8 — Mart : mayıs 1932 aylarına ait
rapor hakkında
4
9 — Posta , telgraf ve telefon idaresi
teşkilâtı hakkındaki kanunun muvakkat
1 inci maddesinin tatbik tarzına dair 42,86:89

Tahlilî fihrist

Sayıfa
211

Sayıfa
Abdülhak B. ( Erzincan ) - Ordu ik
ramiyesi ıkanununun jandarma (hakkında
da tatbikına dair kanun münasebetüe sözleri
Ahmet Hilmi B. ( Kayseri) - Umumî
ihtiyaç için hariçten getirilecek madenî
su boırularile aksam ve teferruatından
gümrük resmi alınmamasına dair ikamın
münıaısebetile sözleri

münasebetüe sözleri
Ali Rana B. (Gümrük ve inhisarlar ve
kili ) - Kaçakçılığın meni hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine
ve 52 nei maddesine bir fıkra ilâvesine
dair kanun münasebetüe sözleri
64,65,66
— Umumî ihtiyaç için hariçten geti
rilecek madenî su borularüe âiksatn ve
teferruatından gümrük resmi alınmaması
na dair kanun münasebetüe sözleri
6,7,S

Ahmet Süreyya B. ( Aksaray ) - Gayrimenıkule tecavüzün define dair kanun rnıü-

B
Bakteriyolok Refik B. (Bursa) - Bele
diye yapı ve yollar kanunu münasebetüe
sözleri
151,156,157,159
Besim Atalay B. ( Aksaray ) - Uçaklar

la nakledilecek posta maddelerinden alı
nacak havale ücretlerine dair ikanun
ımünasebetile sözleri

18:

D
Dahilî nizamname - Arzuhal encümeni
tarafından tanzim kılınan bir mazbatanın
Heyeti umumiye müzakeresinden evvel di
ğer encümenlere havalesi
183:184
Dr. Mustafa B. ( Çorum ) - Umumî ihti
yaç için hariçten getirilecek madenî su bo
rularile 'aksam ve teferruatından gümrük
resmi alnımamaşına dair (kanun münasebe

tüe sözleri
7
Dr. Reşit Galip B. ( Maarif vekili ) Maarif vekilliğine bağlı mekteplerde okut
turulacak ders kitaplarının basılması ve dağıtılmasile bu maksat için kurulacak mek
tep kitapları sandığı hakkındaki kanun
münasebetüe sözleri
9,10,11,12

E
Emin Fikri B. (Bursa) - Türk ceza ka
nununun bazı maddelerini değiştiren kanun
münasebetüe sözleri
Emin B. (Eskişehir) - Ankara Yüksek

53

ziraat enstitüsü münasebetüe sözleri
— Türk ceza kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun münasebetüe söz
leri
'

136

49

16H
Sayıfa
Hakkı Tank B. (Giresun) - Cumhuriyet
ilânının onuncu yıl dönümünü kutlulama
kanunu münasebetile sözleri
185
— Harikzedeler tarafından işgal edil
mekte olan meskenler hakkında yapılacak
muameleye dair 1771 numaralı kanunun
beşinci maddesinin tefsirine dair mazbata
münasebetile sözleri
80
—• Maarif vekilliğine bağlı mektepler
de okutturulacak ders kitaplarının basıl
ması ve dağıtılmasile bu maksat iyin ku
rulacak'mektep kitapları sandığı hakkın
daki kanun münasebetile sözleri
9
— Matbuat kanununun muvakkat mad
desini tadil eden kanun münasebetile söz
leri
114,1] 5
Halil B. (îzmir) - Sümerbank kanunu
münasebetile sözleri
18,20
— Borç için gayrimenkul satışına ve
muvazaaya dair kanun münasebetile söz
leri
106,109
Halit B. (Burdur) - Belediye yapı ve
yollar kanunu münasebetile sözleri
156
— Gayrimenkule tecavüzün define dair
kanun münasebetile sözleri
210

Sayıfa
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - Beledi
yeler bankası hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri
178
— Bazı şehit zabit ana ve babalarına
maaş tahsisi hakkındaki kanun münase
betile sözleri
180
— Ordu ikramiyesi kanununun jandar
ma hakkında da tatbikına dair kanun mü
nasebetile sözleri
13
•— Osmanlı bankası imtiyaz müddeti
nin uzatılması hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri
139
— Posta, telgraf ve telefon idaresi
teşkilâtı hakkındaki kanunun muvakkat
birinci maddesinin tatbik tarzına dair Di
vanı muhasebat encümeni mazbatası mü
nasebetile sözleri
86,88
— Teşviki sanayi kanununa müzeyyel
kanun münasebetile sözleri
15
Hilmi B. (Nafıa V.) - Umumî ihtiyaç
için hariçten getirilecek madenî su borularile aksam ve teferruatından gümrük
resmi alınmamasına dair kanun münase
betile sözleri
8

I
nasebetile sözleri
219
İbrahim Yörük B. (Balıkesir) - Bele
diye teşkilâtı olan yerlerde muhtar ve ih
tiyar heyetlerinin lâğvi hakkındaki kanun
münasebetile sözleri
161

İbrahim Alâettin B. (Sinop) - Maarif
vekilliğine bağlı mekteplerde okutturulacak
ders kitaplarının basılması ve dağıtılma
sile bu maksat için kurulacak mektep ki
tapları sandığı hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri

12

İbrahim B. (Cebelibereket) - Harikze
deler tarafından işgal edilmekte olan
meskenler hakkında yapılacak muameleye
dair 1771 numaralı kanunun beşinci mad
desinin tefsirine dair mazbata münasebe
tile sözleri

82

İbrahim B. (İsparta) - ödünç para ver
me işleri hakkındaki kanun münasebetile
sözleri
92,93,94,95,100
— 2026 numaralı kanun ahkâmının
jandarma zabitanma teşmil edilip edilme
yeceğinin tefsiri hakkındaki mazbata mü

İsmail B. ( Şebin Karahisar ) - Sümer
bank kanunu münasebetile sözleri
20
İsmet B. (Çorum) - Cumhuriyet merkez
bankası hakkındaki 1715 numaralı kanu
nun 2 nci maddesinin tadili hakkındaki
kanun münasebetile sözleri
220,221
— Gayrimenkule tecavüzün define dair
kanun münasebetile sözleri
*208,209,210
— Posta, telgraf ve telefon idaresi teş
kilâtı hakkındaki kanunun muvakkat bi
rinci maddesinin tatbik tarzına dair Divanı
muhasebat encümeni mazbatası münasebe
tile sözleri
86,88

-17Sayıfa

Sayıfa
— Sulh mahkemeleri vazifesini ifa ile
mükellef mehakim ve devairde alınacak
harçlar hakkındaki kanuna bir madde ilâ
vesine dair kanun münasebetile sözleri

İsmet Pş. (Başvekil) - Osmanlı bankası
imtiyaz müddetinin uzatılması hakkındaki
kanun münasebetile sözleri

142

162

K
Kâmil B. (İzmir) - Osmanlı bankası
imtiyaz müddetinin uzatılması hakkındaki
kanun münasebetile sözleri
Kâzım Pş. (Diyarbekir) - Türk ceza
kanununun bazı maddelerini değiştiren ka
nun münasebetile sözleri
— Uçaklarla nakledilecek posta mad
delerinden alınacak havale ücretlerine
dair kanun münasebetile sözleri

142

53

181

Kemal Turan B. ( İ s p a r t a ) - Harikzedeler tarafından işgal edilmekte olan (mes
kenler hakkında yapılacaik muameleye dair
1771 numaralı kanunun beşinci maddesi
nin tefsirine dair mazbata münasebetile
sözleri
80,82
— 2026 numaralı kanun ahkâmının jan
darma zabitanına teşmil edilip edilmeye
ceğinin tefsiri hakkındaki mazbata müna
sebetile sözleri
220

Kitapçı Hüsnü B. ( İ z m i r ) - Borç için
gayrimenkul satışına ve muvazaaya dair
kanun münasebetile sözleri
104
— Halk bankası ve halk sandıkları ka
nunu münasebetile sözleri
.10;")
•— Kaçakçılığın meni hakkındaki kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve
52 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair
kanun münasebetile sözleri
64,(55,66
— Maarif vekilliğine bağlı mekteplerde
okutturulacak ders kitaplarının basılması ve
dağıtılmasile bu maksat için kurulacak mek
tep kitapları sandığı hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri
10,11
—ödünç para verme işleri hakkındaki
kanun münasebetile sözleri
92,101
— Teşviki sanayi kanununa müzeyyel
kanun münasebetile sözleri
14

M
Mahmut Celâl B. (iktisat vekili) - Borç
için gayrimenkul satışına ve muvazaaya
dair kanun münasebetile sözleri
107,109
— Halk bankası ve halk sandıklan ka
nunu münasebetile sözleri
105
— ödünç para verme işleri hakkındaki
kanun münasebetile sözleri 91,92,96,98,99,101,
102,103,104
— Teşviki sanayi kanununa müzeyyel
kanun münasebetile sözleri
15,16
Mollaoğlu Cemal B. ( Afyon Karahisar ) - ödünç para verme işleri hakkındaki
kanun münasebetile sözleri
92
Muhlis B . (Ziraat vekili ) - Ankara
Yüksek ziraat enstitüsü münasebetile söz
leri
136,137
Mustafa Abdülhalik B. (Maliye vekili)Ankara da yapılacak jandarma
mektebi

hakkındaki kanun münasebetile sözleri
9
— 1452 numaralı kanuna merbut 2 nu
maralı cetvelin maliye teşkilâtına ait kıs
mının tadil ve bir kısım vazifelerin sureti
ifası hakkındaki kanun münasebetile söz
leri
24
— Harikzedeler tarafından işgal edil inekte olan meskenler hakkında yapılacak
muameleye dair 1771 numaralı kanunun
beşinci maddesinin tefsirine dair mazbata.
münasebetile sözleri
80,82
— Umumî ihtiyaç için hariçten getiri
lecek madenî
su borularile
aksam ve
teferruatından gümrük resmi alınmaması
hakkında kanun münasebetile sözleri
Mustafa Şeref B. (Burdur) - İstanbul
mahallî idaresile Ankara merkez belediyesi
memurları tekaüt kanunu münasebetile

7

-18Sayıfa
22

sözleri
--- Posta, telgraf ve telefon idaresi teş
kilâtı hakkındaki kanunun muvakkat bi
rinci maddesinin tatbik tarzına dair Divanı
muhasebat encümeni mazbatası münasebe
ti 1 e sözleri
89
Mükerrem B. (Isyarta ) - Cumhuriyet
merkez bankası hakkındaki 1715 numaralı
kanunun 2 maddesinin tadili hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri
220

Sayıfa
— ödünç para verme işleri hakkındaki
kanun münasebetile sözleri
92
— Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtr hakkındaki kanunun muvakkat bi
rinci maddesinin tatbik tarzına dair Diva
nı muhasebat encümeni mazbatası münase
betile sözleri
89
MÜDİr B. (Giresun) - Matbuat kanu
nunun muvakkat maddesini tadil eden ka
nun münase]»etile sözleri
114,115

H
Raif B. (Trabzon) - Borç; için gayri
menkul satışına ve muvazaaya dair ka
nun münasebetile sözleri
110
— Ödünç para verme işleri hakkındaki
kanun münasebetile sözleri
92,94,95,100,102
— Türk ceza kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun münasebetile söz
leri
54,55,58
Refik B. (Konya) - Ankara Yüksek zi
raat enstitüsü münasebetile sözleri
1,37
— Belediye yapı ve yollar kanunu mü
nasebetile sözleri
156,157
— Borç için gayrimenkul satışma ve
muvazaaya dair kanun münasebetile söz
leri
109
— istanbul mahallî idaresile Ankara
merkez belediye memurları tekaüt kanunu
münasebetile sözleri
22
— Matbuat kanununun muvakkat mad
desini tadil eden kanun münasebetile söz
leri
114
— Ödünç para verme işleri hakkındaki
kanun münasebetile sözleri
92,93,95,103
— Türk ceza kanununun bazı maddele
rini değiştiren kanun münasebetile sözleri
50,
53,58
Reşit B. (Gazi Antep) - 1452 numaralı
kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Mali
ye teşkilâtına ait kısmının tadil ve bir kı
smı vazifelerin sureti ifası hakkındaki ka

nun münasebetile sözleri
24
— Gayrimenkule tecavüzün define dair
kanun münasebetile sözleri
208,214
— Harikzedeler tarafından işgal edil
mekte olan meskenler hakkında yapılacak
muameleye dair 1771 numaralı kanunun
beşinci maddesinin tefsirine dair mazbata.
münasebetile sözleri
80
— 2026 numaralı kanun ahkâmının jan
darma aabitanma teşmil edilip edilmeye
ceğinin tefsiri hakkındaki mazbata müna
sebetile sözleri
219
— ödünç para verme işleri hakkındaki
kanun münasebetile sözleri
96
— Posta, telgraf ve telefon idaresi teş
kilâtı hakkındaki kanunun muvakkat bi
rinci maddesinin tatbik tarzına dair Diva
nı muhasebat encümeni mazbatası müna
sebetile sözleri
88
Ruşeni B. (Samsun) - Ödünç para ver
me işleri hakkındaki kanun münasebetile
sözleri
99
— Uçaklarla nakledilecek posta mad
delerinden almacak havale ücretlerine
dair kanun münasebetile sözleri.
181
Rüştü B. ( Bursa ) - Ankara Yüksek
ziraat enstitüsü münasebetile sözleri
136
— Bazı şehit zabit ana ve babalarına
maaş tahsisi hakkındaki kanun münasebetile
sözleri
179
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Sadettin Riza B. (İstanbul) - Maarif ve
— Kaçakçılığın meni hakkındaki kanu
killiğine bağlı mekteplerde okutturulacak
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine
ders kitaplarının basılması ve dağıtılmasdle
ve 52 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair
bu maksat için kurulacak mektep kitapları
kanun münasebetile sözleri
65,66
sandığı hakkındaki kanun münasebetile
— Matbuat kanununun muvakkat mad
sözleri
11
desini tadil eden kanun münasebetile söz
— Umumî ihtiyaç için hariçten getirile
leri
115
cek madenî su borularile aksam ve teferru
— ödünç para verme işleri hakkında
atından gümrük resmi alınmamasına dair
ki kanun münasebetile sözleri
91,101,102
kanun münasebetile sözleri
7
— Sulh mahkemeleri vazifesini ifa ile
Sait Azmi B. (Kayseri) - Belediyeler
mükellef mehakim ve devairde alınacak
bankası
hakkındaki kanun münasebetile
harçlar hakkındaki kanuna bir madde ilâ
sözleri
178
vesine dair kanun münasebetile sözleri
162
— Borç için gayrimenkul. . satışına ve
— Türk ceza kanununun bazı maddeleri
muvazaaya dair kanun münasebetile söz
ni değiştiren kanun münasebetile sözleri
44,
leri
111,112,113
45,46,49,51,52,53,54,57,58,59,60,62,73
— İstanbul mahallî idaresile Ankara
Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) - Osmanlı
merkez belediyesi memurları tekaüt kanu
bankası
(imtiyaz müddetinin uzatılması hak
nu münasebetile sözleri
23
kındaki
kanun münasebetile sözleri
139,142
— Türk ceza kanununun bazı madde
S i m B. (Kocaeli) - Osmanlı bankası
lerini değiştiren kanun münasebetile sözleri
60
imtiyaz
müddetinin uzatılması hakkındaki
— Umumî ihtiyaç için hariçten geti
kanun
münasebetile
sözleri
139
rilecek madenî su borularile aksam ve te
ferruatından gümrük resmi alınmamasına
S i m B. (Maliye vekâleti nakit işleri mü
dair kanun münasebetile snzleri
*
. 8 dürü) - Cumhuriyet merkez bankası hak
Salâhattin B. ( Kocaeli ) - Belediye teş
kındaki 1715 numaralı kanunun 2 nci
kilâtı olan yerlerde muhtar ve ihtiyar he
maddesinin tadili hakkındaki kanun müna
yetlerinin lâğvi hakkındaki kanun münase
sebetile sözleri
221
betile sözleri
160
Süleyman S i m B. (Yozgat) - 2026 nu
— Belediye yapı ve yollar kanunu mü
maralı kanun ahkâmının jandarma -zabitanasebetile sözleri
152,159
nma teşmil edilip edilmeyeceğinin tefsiri
— Borç için gayrimenkul satışına ve
hakkındaki mazbata münasebetile sözleri
219
muvazaaya dair kanun (münasebetile söz
— Gayrimenkule tecavüzün define dair
leri
108,112
kanun münasebetile sözleri
208,209
—• Halk bankası ve halk sandıkları ka
— Osmanlı bankası imtiyaz müddetinin
nunu münasebetile sözleri
106
uzatılması hakkındaki kanun münasebetile
— Gayrimenkule tecavüzün define dair
»özleri
142
kanun münasebetile sözleri 208,209,210,211,213,
— Türk ceza kanununun bazı maddele
214
rini değiştiren kanun münasebetile söz*
—• Harikzedeler tarafından işgal edil
leri
53,58
mekte olan meskenler hakkında yapılacak
— Umumî ihtiyaç için hariçten getiri
muameleye dair 1771 numaralı kanunun
lecek madenî su borularile aksam ve tefer
beşinci maddesinin tefsirine dair mazbata
ruatından gümrük resmi
alınmamasına
münasebetile sözleri
83
dair kanun münasebetile sözleri
6
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Şahin B. (Gazi Antep) - Belediye, yapı
ve yollar kanunu münasebetile sözleri
157
Şükrü B. (Bolu) - Belediye yapı ve yol
lar kanunu münasebetile sözleri
152
— ödünç para verme işleri hakkındaki
kanun münasebetile sözleri
92,100
Şükrü Kaya B. (Dahiliye vekili) - Be
lediyeler bankası hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri
177
— Belediye teşkilâtı olan yerlerde ınuh-

Sayıfa
tar ve ihtiyar heyetlerinin lâğvi hakkında
ki kanun münasebetile sözleri
161
— Belediye yapı ve yollar kanunu mü
nasebetile sözleri
152,157
— Gayrimenkule tecavüzün define dair
kanun münasebetile sözleri
211
— İstanbul mahallî idaresile Ankara
merkez belediyesi memurları tekaüt ka
nunu münasebetile sözleri
23

Tahsin B. (Aydın) - Belediye yapı ve
yollar kanunu münasebetile sözleri
152,156

— ödünç para verme işleri hakkındaki
kanun münasebetile sözleri
103

Vasfî Memet B. (Balıkesir) - Harikzedeler tarafından işgal edilmekte olan mes
kenler hakkında yapılacak muameleye da

ir 1771 numaralı kanunun beşinci madde
sinin tefsirine dir mazbata münasebetile
sözleri
80,82

z
Ziya Gevher B. (Çanakkale) - ödünç
para verme işleri hakkındaki kanun müna

sebetile sözleri
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98,100

