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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
Sayıf a 

Encümen intihapları 
1 — İskân kanunu -lâyihası muvak

kat encümeni için aza intihabı 66,97,139 
2 — Memurin kanunu encümeni 

intihabı '26 
3 — Orman kanunu muvakkat encü 

menine aza intihabı 16,64:66 

İntihap mazbataları 
1 —- Afyon Karahisar mebusluğuna 

seçilen Dr. Ziya Nuri Paşanın intihap 
mazbatası 2 

Sayıfa 

1 -— Azayı 
mezuniyetleri 

Mezuniyet 
kiramdan bazı zevatın 

96:97 

Vefatlar 
1 — Kütahya mebusu Rasim Beyin 

vafatı 64 
' 2 — Kastamonu mebusu Hasan Fehmi 

Beyin vefatı 73 
3 — Ordu mebusu Recai Beyin vefatı 64 
4 — Yozgat mebusu Hamdi Beyin 

vefatı» 127 

İNTİHAPLAR 
1 — Divanı muhasebat dördüncü da. 

ire reisliğine bir zatin seçilmesi 152,153, 
155,156,166,177 

habı 
Divanı muhasebat reisliği iııtî-

64)66,67:6S 

KANUNLAR 
No. Sayıff 
2342 — Hayvan sağlığı küçük sıhhiye me

murlarına yem bedeli verilmesi hak
kında kamun 18 
— 1933 malî senesi müvazeııei umumi
ye kanununa merbut bütçelerde bazı 
tadilât yapılmasına dâir kanun 2,17: 

18,21,21:24 
3 - III -1933 tarih ve 766 sayılı hâ

kimler kanununun 3 üncü maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanun 9:10, 

34:35 
2345 — îdarei umumiyei vilâyat kanunu

nun muaddel 116 ve 140 inci maddele
rinin tadiline dair olan kanunun ikin
ci maddesine bar fıkra ilâvesi hakkm-

2343 

2344 

No. Sayıfa 
da kanun 10,35 

2346 — 13 mart 1329 tarihli idarei umu
miyei valâyat kanununun 86 ner ve 
133 üncü maddeleri ile 144 üncü mad
desinin 4 üncü fıkrasının ikinci babını 

. tadil eden 27 - II -1930 tarih ve 1561 
- sayılı kamunun birinci maddesinin 

tadiline ve ikinci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun 10:11,35 

2347 — Sivas vilâyetine bağlı Darende ka
zasının bu vilâyetten ayrılarak Malat
ya vilâyetine bağlanması hakkında ka
nun 11,35:36 

2348 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
Tahlisiye umum müdürlüğü memurla-
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No. Sayrf* 

rina dahi teşmili hakkında kanun 12,36 
2349 — Fahrî konsoloslukların aidatı hak

kında kanun 12:13,36:39 
2350 — 10-1-1933 tarih ve 1920 sayılı ka

nuna müzeyyel kanun 18:20,42:49 
2351 — Tababet ve şuabatı sanatlarının 

tarzı icrasına dair olan 11 nisan 1928 
tarih ve 1219 sayılı kanuna eklenecek 

kanun 21,49 
2352 — 2049 sayılı polis teşkilâtı kanunu

nun 39 uncu maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun 16,32,66 

2353 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
1 müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesin

de yapılacak münakale hakkında ka
nun 16,64,73:74,79,80:82 

2354 — Sivas ve Kayseri şehirlerinde 1330 
senesinden itibaren Hükümet tarafın
dan imar veya resmî binalar yapmak 
maksadile idareten yıktırılmış olan 
binaların sahiplerine verilecek tazmi
nat hakkında kanun 34,66:67,91:92 

2355 — 1932 malî senesi muvazenei umu
miye kanununa merbut bütçelerde 
bazı tadilât yapılmasına dair ka 
nun 16,42,70,84,97 .-98,102,113,113:116 

2356 — Devlet demiryolları ve limanlan 
umumî idaresinin 1929 malî senesi he
sabı katî kanunu 84,99:102,104,113,116:118 

2357 — Tecavüzün tarifi hakkında Türki
ye }le Romanya, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri İttihadı, Çekoslovak
ya ve Yugoslavya arasında Londrada 
4 temmuz 1933 tarihinde imza olu
nan mukavelename ile üçüncü madde
sinin lahikasının tasdikin a dair ka

nun 72,102:104,113,119:121 
2358 — Tecavüzün tarifi hakkında Türki

ye ile Estonya, Letonya, Lehistan, 
Romanya, Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri ittihadı, İran ve Afganistan 
Devletleri arasmda Londrada 3 tem
muz 1933 tarihinde imza olunan mu
kavelename ile üçüncü maddesinin la
hikasının ve ayni tarihli imza proto
kolünün tasdikına dair kanun 72,104: 

105,113,121:124 
2359 — Ecnebi memleketlerde sigara ve tü

tün satmak için bir limitet şirketi teş-

No. Sayıfa 
kili hakkında kanun 64,74:78,139:140 

2360 — Hizmetleri görülen bazı zevata 
gayrimenkul mal verilmesi hakkında 
kanun 64,78,140,141,142:144 

2361 — Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı 
1933 senesi bütçesinin 735 ve 753 ün
cü fasılları arasında münakale yapıl
masına dair kanun 84,126, 

127,140,141,144:147 
2362 — Yüksek mühendis mektebi 1933 

malî senesi bütçesinin fasılları ara
sında münakale yapılmasına dair ka
nun 70,126,140,141,147:149 

2363 — Ahaliye ait olup jandarma hizme
tinde kullanılan hayvanlar ile nakil 
vasıtalarının tazmini hakkında kanun 72, 

93:94,154 
2364 — Menemen hâdisesinde şehit edilen 

Kubilâyin annesine maaş tahsisi hak-
, kında kanun 126,153,154:155 

2365 — 24 eylül 1931 tarihinde Cenevrede 
imzalanan balina balığı avcılığının 
tanzimi hakkındaki mukavelenamenin 
tasdikına dair 72, 

93,153,154,155,156,159:161 
2366 — 1499 numaralı gümrük tarifesi ka

nununun beşinci maddesinin 14 üncü 
fıkrasına zeyledilen 1605 numaralı ka
nuna müzeyyel kanun 64, 

78:79,92:93,153,155,156:159 
2367 — Istnbul Adliye binasının yanması 

üzerine alınacak tedbir hakkında ka-
; nun 164:165,166:172 

2368 — Maarif vekâleti merkez teşkilâtı 
ve vazifeleri hakkındaki 16 - VI -1933 
tarih ve 2287 numaralı kanuna mü
zeyyel kanun 152,165,172:173 

2369 — Antalya vilâyeti hususî idaresi 
tarafından yapılacak istikraz hakkın
da 152,153,155:156,164,166:173 

2370 — Memleketimizde bir trotil fabri
kası kurulması hakkında kanun 42,152, 

165,172,177,179:181 
2371 — İskân kerestelerinden kalmış olan

ların satılarak bedellerinin Dahiliye 
bütçesine tahsisat olarak ilâvesi hak
kında kanun 126,164,166,173,177,181:184 

2372 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük ka
nununun 6 haziran 1926 tarihli ve 
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No. Sayıf» 

906 numaralı kanunla değiştirilmiş 
olan 36 ncı maddesini tadil eden ka
nun 72,152,166,173,174,177,184:186 

2373 — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya 
İmparatorluğu arasında münakit ti
caret ve seyrisef ain muahedesine mü
tedair itilâf hakkında kanun 152,165,166, 

177,187:189, 
2374 — Türk - Rum ahali mübadelesi 

muhtelit komisyonunun kaldırıl
masına ait mukavelenin tasdiki hak
kında kanun 84,165,166,174,175,177,189: 

192 
2375 — Türkiye Cumhuriyeti ile îr an Dev

leti arasında aktolunan dostluk mu-
ahedenamesinin tasdikma dair ka
nun 72,105,175,177,192:194 

2376 — Sıcak ve soğuk maden sularının 
istismarile kaplıcalar tesisiatı hak
kındaki 10 haziran 1926 tarih ve 927 

No. Sayıfa 
numaralı kanuna müzeyyel kanun 152,166, 

175:176,177,195:197 
2377 — 1933 malî senesi Evkaf umum mü

dürlüğü bütçesinde münakale yapıl
ması hakkında kanun 152,164,166,176, 

177,197:200 
2378 — 1933 malî senesi muvazenei umu

miye kanununa merbut bütçelerde 
bazı tadilât yapılmasına dair kanun 84, 

126,152,164,176,177,200:202 
2379--T 25 haziran 1927 tarih ve 1154 nu

maralı «Hariciye vekâleti memurin 
kanunu» nun muvakkat birinci mad
desinin değiştirilmesi üzerine kanun 84, 

105:106,177:178 
2380 — Nahiye müdürlerinin tayini sureti 

hakkındaki 2270 sayılı kanunun bi
rinci maddesini değiştiren kanun 16,84, 

106:113,178 

KAEARLAE 
788 — Âli karar heyetince tetkik oluna

mayan evrak hakkında 9 
789 — Bireciğin Meydan mahallesinden 

Kasımoğlu Alinin ölüm cezasına çar
pılması hakkında 9 

790 — Miktadoğlu ömerin ölüm cezası
na çarpılması hakkında 16,28:32 

791 — Divanı muhasebat reisliğine, adı 
geçen Divanın dördüncü daire reisi 
Seyfi Beyin seçildiğine dair 64,66,67:68 

792 — Mütekait Binbaşı Ali Şevket Be
yin terfih dereeesi hakkında 72,85:91 

793 -*• Ömer Fevzi Beyin Divanı muha
sebat dördüncü daire reisliğine se
çildiği hakkında 152,153,155,156,166, 

177 
794 _ Demiryolu kıtalarına mensup za

bıtan ve efrat hakkında 152,177 
795— Hazineye ait bazı alacaklara dair 152, 

177 
796 — 1777 numaralı kanunun üçüneü 

maddesinin tefsirine mahal olmadığı 
hakkında 26,152,177 

LÂYİHALAR 
1 — Adliye vekâleti 1933 senesi 

bütçesinde 53 500 liralık münakale ya- , 
pilması hakkında 42,84,97:08,102,113, 

1131116 
2 — Anadoluda bir trotif fabrikası 

yapılması hakkında 42/152.165,1 72,1 77, 
179:181 

3 — Antalya vilâyeti hususî idaresi 
tarafından yapılacak 200 000 liralık is

tikraza Maliye vek.'letiı.in kefaletine dair 26, 
1^2,15 3,155:15), I 04,1(16,1 73 

4 ~r- BaşvekrM ve Düyunu umumiye 
193-$ senesi bütçelerinde 2 500 liralık 
münakale yapılması hakkında 42,8 4,97:yR, 

102,1 13,1 î 3:11 ö 
5 — Dahiliye memurları kanununun 

3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında 84 
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Sayıfa 

f) — Dahiliye vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 30 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 70,84,97:98,102,113, 

113:116 
7 — Diyanet işleri riyaseti 1933 se

nesi bütçesinde 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 42,84,97:98,102,113, 

113:116 
8 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 

senesi bütçesinde 85 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 152,164,166,176, 

• 177,197:200 
9 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

1933 senesi bütçesinde 14 929 liralık 
münakale yapılması hakkında 126,164,176, 

177,200:202 
10 — Harita umum müdürlüğü 1933 

senesi bütçesinde 35 961 liralık müna
kale yapılması hakkında 126,164,176,177, 

200:202 
11 —- Hudut ve sahiller sıhhat u-

mum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 
350 liralık münakale yapılması hakkında 16, 

64,73:74,79,80:82 
12 — İskân kerestelerinden kalmış 

olanların satılarak Dahiliye vekâleti 
1933 senesi bütçesine tahsisat olarak 
konulmasına dair 126,164,166,173, 

177,181:184 
13 — İstanbul Adliye binasının yan

masından dolayı ortadan kalkan dosya
ların yeniden tesisi hakkında 164, 

165,166:172 
14 — İstanbul darülfünununun lağvi 

dolayısile açıkta kalan müderris ve mu
allimlerin diğer vazifelere tayinleri ve 
mülga darülfünun ile üniversite mensup
larının tekaütlükleri hakkında 126 

1& — istanbul üniversitesinde çalışr 
tıfılacak ecnebi mütehassıslarla aktoluna-
cak mukavelelere dair 126 

16 — Jandarma um um kumandanlığı 
1933 senesi bütçesinde 37 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 84, 

164,176,177,200:202 
17 — Maliye vekâletile Düyunu u-

mumiye 1933 senesi bütçelerinde 37 700 
liralık münakale yapılması hakkında 152, 

164,166,176,177,200:202 

Sayıfa 
18 — Maliye vekâletile Düyunu u-

mumiye 1933 senesi bütçelerinde 65 000 
liralık münakale yapılması hakkında 126, 

164,176,177,200:202 
19 — Memurlar hakkında yapılacak 

tahkikat usullerine dair 42 
20 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi hava- bütçesinde 4 695 liralık 
münakale yapılması hakkında 84, 

126,127,140:141,144:147 
21 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi hava bütçesinde 41 400 liralık 
münakale yapılması hakkında 152, 

164,166,176,177,200:202 
22 — Muhasebei umumiye kanununa 

müzeyyel kanun lâyihası 72 
23 — Nahiye müdürlerinin tayini 

sureti hakkındaki kanunun 1 inci madde
sinin değiştirilmesine dairiö,84,106:113,178 

24 — 11 nisan 1334 tarihli güm
rük kanununun muaddel 36 ncı mad
desinin değiştirilmesi hakkında 72,152,166, 

173,174:177,1-84:186 
25 — Türkiye Cümhuriyetile Japonya 

İmparatorluğu arasında münakit ticaret 
ve seyrisefain muahedesine mütedair iti
lâf hakkında 152,165,166,174,177,187:189 

26 — Türkiye Cümhuriyetile Roman
ya Hükümeti arasında aktedilen dostluk, 
ademi tecavüz, hakem ve uzlaşma mua
hedesinin tasdiki hakkında 84 

27 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkındaki mukavelenin 6 ay daha 
uzatılmasına dair 84 

28 — Türkiye Cümhuriyetile Yuna
nistan Hükümeti arasında aktedilen sami
mî anlaşma misakının tasdikma dair 84 

29 — Türk - Rum ahali mübadelesi 
muhtelit komisyonunun kaldırılmasına ait 
mukavelenamenin tasdiki hakkında 84,165, 

166,174,175,177,189:192 
30 — Yüksek mühendis mektebi 1933 

senesi bütçesinde 700 liralık münakale 
yapılması hakkında 70,1 2n, 140:141,147:119 

31 — Zabıta memurlarının tahdidi 



5 -

sinnine dair 
Sayıfa 

26,165 

1 —Ahaliye ait olup jandarma hizmetin
de iken eşkiya tarafından öldürülen veya 
kaçırılan hayvanların tazmini hakkında 72, 

93:94,154 
2 — Âli karar heyeti hakkında 9 
3 — Balina balığı avcılığının tanzimi 

hakkındaki mukavelenin tasdikına dair • 72, 
1 93,153,154,155,156,159:161 

4 — Başvekâlet ve Düyunu umu
miye 1933 senesi bütçelerinde 5 600 li
ralık münakale yapılması hakkında 2, 

17:18,21:24 
5 — Bazı vilâyetlerde seyyar aşiret 

muallimleri teşkilâtı hakkında 34 
6 — Beynelmilel yardım birliği mu

kavelesine bazı ilâveler* yapılması hak- -
kında 126, 

154 
7 — Darende kazasının Malatya vi

lâyetine bağlanması hakkında 11,35:36 
8 — Demiryolları inşaatı için veri

len poliçelere ait evrakı müsbitenin Di
vanı muhasebatça vadenin hululünden 
evvel tetkiki hakkında 85, 

9 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinin 1929 yılı son he
sabına dair 84,99:102,104,113,116:118 

10 — Devlet veya imtiyazlı şirketler 
hatlarında çalışacak zabitlere taamiye ve 
küçük zabitlerle neferlere iaşe zammı 
verilmesi hakkında 152,177 

11 — Ecnebi memleketlerde tütün 
satmak için bir limitet şirketi teşkili 
hakkında 64,74:78,139:140 

12 — Emniyet işleri umum müdür
lüğü 1933 senesi bütçesinde 3 000 
liralık münakale yapılması hakkında 2,17: 

,18,21:24 
13 ~ Evkaf umum müdürlüğünün 

1926 senesi bütçe kanununun 13 üncü 
maddesinin tadili hakkmda • ' 2 

14 — Fahrî konsolosların aidatı hak
kında 12:13,36:39 

15 — Gümrük memurlarından vazi-
fei memuresini sui istimal edenlerle va
zife veya mesleklerinde kendilerinden is
tifade edilemeyenler hakkında yapılacak 

Sayıfa 
muameleye dair 18:20,42:49 

16 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 17 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 2,17:18,21:24 

17 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 26 857 liralık 
münakale yapılması hakkında 2,17:18,21:24 

18 — Hayvan hırsızlığının önüne ge
çilmesi hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair 34,49:61 

•1.) — Hayvan sağlığı küçük sıhhiye 
memurlarına verilecek yem bedeli hak
kında 18 

20 — Hazineye ait bazı alacakların 
af fi hakkında 152,177 

21 — Hizmetleri görülen bazı zevata 
verifçcek gayrimenkuller hakkında* 64,78, 

140,141,142:144 
22 — Hükümet tarafından imar veya 

resmî binalar yapmak için yıktırılan bi
nalar hakkında 34,66:67,91:92 

23 — İdarei umumiyei vilâyat kanu
nunun 86 ve 133 üncü maddelerile 
144 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 
2 nci babını tadil eden kanunun 1 inci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 10:11,35 

24 — İstanbulda ve vilâyetlerde be
lediye daireleri namına istimlâk olunacak 
mahallerin istimlâk sureti hakkındaki ka-, 
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 20 

25 — Kazanç vergisi hakkında 165 
26 — Maarif vekâleti 1933 senesi 

bütçesinin 558 inci faslı adının değişti
rilmesine dair 34 

27 — Maliye vekâletile Düyunu umu
miye 1933 senesi bütçelerinde 50 000 
liralık münakale yapılması hakkında 2,17: 

18,21:24 
28 — Maarif vekâleti merkez teşki

lât ve vazifeleri hakkmda 152,165,172:173 
29 — Menemen hâdisesinde şehit 

edilen Kubilâyın annesine maaş tahsisi 
hakkında 126,153,154:155 

30 ~ Millî Müdafaa vekâleti 1933 
senesi deniz bütçesinde 13 500 liralık 
münakale yapılması hakkında 2,17:18,21 :.24 

31 — Orman kanunu lâyihası 16 
32 — Polis teşkilâtı kanununun 39 



Sayıfaj 
uncu maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında 16,32,66 I 

33 — Posta, telgraf ve telefon .: 
umum müdürlüğünün teşkilâtı hakkında 165: 

166 
34 — Tababet ve şuabatı sanatleri-

nin tarzı icrasına dair olan kanuna mü-
zeyyel 21,49 I 

35 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
memurlarının tekaütlüklerine dair 12,36 

36 — Türkiye Cümhuriyetile Afga
nistan, Estony a, İran, Letonya, Lehistan, 
Romanya ve Sovyet Sosyalist Şûralar 
Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri ara
sında tecavüzün tarifi hakkında imza 
edilen mukavelenamenin tasdikına dair «72, 

104:105,113,121:124 | 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Hayvan hırsızlığının önüne 

geçilmesi hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair 1/747 
numaralı kanun lâyihası hakkında, 34,49:6Î 

2 — İstanbul Adliye binasının yan
masından dolayı ortadan kalkan dosya
ların yeniden tesisi hakkında i/8 44 nu
maralı kanun lâyihasına dair 164» 165,166:172 

3 — Mikdadoğln Ömerin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında 3/338 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 16,28:32 

1 — Âli karar heyeti hakkında 1/751 
numaralı kanun lâyihasına dair 9 

2 — Bireciğin Meydan mahallesindan 
Kaslmoğlu Alinin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 3/372 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair ' 9 

3 — Gümrük memurlarından vazifei 
memuresini sui istimal edenlere vazife 
veya mesleklerinde kendilerinden istifade1 

edilmeyenler hakkında yapılacak muame
leye dâir olan kanuna müzeyyel 1/759 
numaralı kanun lâyihası hakkında 18:20,42:49 

4 — İcra ve iflâs kanununun 13üncü 
maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında 
3/361 numaralı Başvekâlet tezkeresine 

Sayıfa 
37 — Türkiye Cümhuriyetile Çekos

lovakya, Romanya, Sovyet Sosyalist Şû
ralar Cumhuriyetleri İttihadı ve Yugos
lavya Hükümetleri arasında tecavüzün ta
rifi hakkında imza edilen mukavelena
menin tasdikına dair 72,102:104,113,119: 

121 
38 — Türkiye Cümhuriyetile İran 

Devitti arasında aktedikn dostluk mua-
hedenamesinin tasdiki hakkında 72,105,175, 

177,192:194 
39 — Vakıf akar ve arazinin ve 

mahsullerinin ne suretle icar ve idare 
edileceğine dair 165 

40 — Yol işaretlerinin birleştiril
mesi hakkındaki mukavelenamenin tasdi
kına dair .. • 72,105 

dair 9:10,34:35 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Diyarbekir mebusu Zekâi Beyin, 

mütekait binbaşı Ali Şevket Beyin maluli
yeti hakkında Arzuhal encümenince veri
len kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair 4/60 numaralı takririne dair 72,85:91 

1 — Çankırı mebusu Mustafa Abdül-
halik Beyin, Arzuhal encümeninin 13-V-
1933 tarihli haftalik mukarrerat cetveli
nin 15 sıra numarasındaki kararın 
Umumî Heyette müzakeresine dair 4/55 
numaralı takriri hakkında 152,164 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Adliye vekâleti 1933 senesi 

bütçesinde 53 500 liralık münakale 
yapılması hakkında î/817, Başvekâlet 
ve Düyunu umumiye 1933 senesi bütçe
lerinde 2 500 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/819, Diyanet işleri riyaseti 
1933 senesi bütçesinde 500 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/820, ve 
Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçe
sinde 30 000 liralık münakale yapılma
sı hakkında 1/823 numaralı kanun lâyi-

MAZBATALAR 



Sayıfa 
halarile İdare heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1933 senesi bütçesine 700 liralık 
tahsisat konulmasına dair 2/90, Büyük 
Millet Meclisi ve Riyaseti Cumhur 1933 
senesi bütçelerinde 2 709 liralık münaka
le yapılması hakkında 2/91, Büyük Millet 
Meclisi 1933 senesi bütçesine 8 000 
liralık tahsisat konulmasına dair 2/92 ve 
Büyük Millet Meclisi 1933 senesi büt
çesine 4 200 liralık tahsisat konulması
na dair 2/93 numaralı kanun teklifleri 
hakkında 84,97:98,102,1 13:116 

2 — Ahaliye ait olup jandarma hiz
metinde iken eşkıya tarafından öldürülen 
veya kaçırılan hayvanların tazmini hak
kında 1/786 numaralı kanun lâyihasına 
dair ' 72,03:94,154 

3 — Anadoluda bir trotil fabrikası 
yapılması hakkında 1/818 numaralı ka
mın lâyihasına dair 152,165,172, 

177,179:181 
4 -— Antalya vilâyeti hususî idaresi 

tarafından yapılacak 200 000 liralık is
tikraza Maliye vekâletinin kefaletine dair 
1/837, numaralı kanun lâyihası hakkında 152, 

153,155:156,164,166,173 
5 — Devlet veya imtiyazlı şirketler 

hatlarında çalışacak zabitlere taamiye ve 
küçük zabitlerle neferlere iaşe zammı 
verilmesi hakkında 1/754 numaralı ka
nun lâyihasına dair 152,177 

6 — Ecnebi memleketlerde tütün 
satmak için bir limitet şirket teşkili hak
kında 1/783 numaralı kanuna lâyihasına 
dair 64,74:78,139:140 

7 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçesinde 8 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/8 40 numaralı ka
nun lâyihasına dair 164,166,176,177, 

191:200 
8 — Hazineye ait bazı alacakların 

affı hakkında 1/791 numaralı kanun lâ
yihasına dair 152,177 

9 —- Hizmetleri görülen bazı zevata 
verilecek gayrimenkulier hakkında 1/740 
numaralı kanım lâyihasına dair 64,78,140, 

141,142:144 
10 —Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 350 

Sayıfa 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/815 numaralı kanun lâyihasına dair 64, 

73:74,79,80:82 
11 — Hükümet tarafından imar veya 

resmi binalar yapmak için yıktırılan bi
nalar hakkında 1/663 numaralı kanun 
lâyihasına dair 34,66:67,91:92 

12 — İskân kerestelerinden kalmış 
olanların satılarak bedellerinin Dahiliye 

'vekâleti 1933 senesi bütçesine konulma
sına dair 1/838 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 164,166,173,177,181:184 

1 3 — Jandarma umum kumandanlığı 
1933 senesi bütçesinde 37 000 liralık 
münakale, yapılması hakkında 1/827, 
Maliye vekâletile Düyunu umumiye 1933 
senesi bütçelerinde 65 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/834, Harita 
umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesin
de 35 961 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/836, Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 14 929 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/839, Milli Müdafaa vekâleti 1933 se
nesi hava bütçesinde 41 400 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/841. ve 
Maliye vekâletile Düyunu umumiye 1933 
senesi bütçelerinde 37 700 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/842 numaralı 
kanun lâyihalarına dair 164,166,176,177, 

200:202 
14 — Kastamonu mebusu Dr. Suat 

Beyin, Karahisar maden suyu şişelerinden 
bazı ücret ve resimlerin alınmaması hak
kında 2/51 numaralı kanun teklifine 
dair 152,166,175;176,177,193:197 

15 — Maarif vekâleti merkez teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki kanuna mü-

j zeyyel j/800 numaralı kanun lâyihasına 
I dair 152,165,172:173 
j 16 — Maliye vekâletile Düyunu umu

miye 1933 senesi bütçelerinde 50 000 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/796, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 17 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/797, Em
niyet işleri umum müdürlüğü 1933 se
nesi bütçesinde 3 000 liralık münakale 

I yapılması hakkında 1/803, Millî Müdafaa 
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Sayıfa 

vekâleti 1933 senesi deniz bütçesinde 
13 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/804, Başvekâlet ve Düyunu 
umumiye 1933 senesi bütçelerinde 5 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1 /807 
ve Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 
senesi bütçesinde 26 857 liralık müna
kale yapılması, hakkında 1/809 numaralı 
kanun lâyihalarına dair 2,17:18,21:24. 

17 — Menemen hadisesinde şehit 
edikn Kubilryin annesine maaş tahsisi 
hakkında 1̂ 792 numaralı kanun lâyiha
sına dair 126,153,154:155 

18 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 
senesi hava bütçesinde 4 695 liralık 
münakale* yapılması hakkında 1/832 nu
maralı kanun lâyihasına dair 126,127,140, 

141,144:147 
19 —• 11 nisan 1334 tarihli gümrük 

kanununun muaddel 36 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkında ,]/825 numaralı 
kanun lâyihasına dair 152,166,173:1.74, 

177,184:186 
20 — Tekirdağ mebusu Cemil Bey 

ve 32 arkadaşının, 1605 numaralı ka
nuna müzeyyel 2/18 numaralı kanun tek
lifine dair 64,78:79,92:93,153,155,156:159 

21 — Türk - Rum ahali mübadelesi 
muhtelit komisyonunun kaldırılmasına 
ait mukavelenamenin tasdiki hakkında 
1/826 numaralı kanun lâyihasına dair 165, 

166,174:175,177,189:192 
22 — Yüksek mühendis mektebi 

1933 senesi bütçesinde 700 liralık mü- * 
nakale yapılması hakkında ı/822 numa
ralı kanun lâyihasına dair 126,140:141,147: 

149 

1 — Fahri konsolosların aidatı hak
kında 1/633 numaralı kanun lâyihasına 
dair 12:13,36:39 

2 — Hayvan sağlığı küçük sıhhiye 
memurlarına verilecek yem bedeli hak
kında 1/337 numaralı kanun lâyihasına 
dair 18 

3 — İnhisar idareleri hesabatımn Di
vanı muhasebatça tetkik edilip edilme
yeceğinin tefsirine dair 3/39 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 3:9 

Sayıfa 
4 — İstanbulda ve vilâyetlerde be

lediye daireleri namına istimlâk oluna
cak mahallerin istimlâk sureti hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 1/430 numaralı kanun lâyihası 
hakkında •' 20 

5 — İzmir mebusu Halil Beyin, güm
rük tarife kanununa müzeyyel 2/19 nu
maralı kanun teklifine dair 3 

6 — Tahlisiye umum müdürlüğü me
murlarının tekaütlüklerine dair 1/742 
numaralı kanun lâyihası hakkında , 12,36 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ahaliye ait olup jandarma hiz

metinde iken eşkıya tarafından öldürülen 
veya kaçırılan hayvanların tazmini hak
kında 1/786 numaralı kanun lâyihasına 
dair 72,93:94,154 

2 — Hayvan hırsızlığının önüne ge
çilmesi hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair 1/747 nu
maralı kanun lâyihası hakkında 34,49:61 

3 — Hükümet tarafından imar veya 
resmi binalar yapmak için yıktırılan bi
nalar hakkında 1/663 numaralı kanun 
lâyihasına dair 34,66:67,91:92 

4 — İskân kerestelerinden kalmış 
olanların satılarak bedellerinin Dahiliye 
vekâleti 1933 senesi bütçesine konul
masına dair'1/8 3 8 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 164,166,173,177,181:184 

5 — İstanbul balıkhane müzayedele
rinden dellâliye resmi alınıp alınmaya
cağının tayini hakkında 3/384 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 164,177 

6 — Kastamonu mebusu Dr. Suat 
Beyin, Karahisar maden suyu şişelerin
den bazı ücret ve resimlerin alınmaması 
hakkında 2/51 numaralı kanun teklifine 
dair 152,166,175:176,177,195:197. 

7 — Nahiye müdürlerinin tayini su
reti hakkındaki kanunun 1 inci madde
sinin değiştirilmesine dair 1/814 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 84,106:1 İ 3,178 
1 8 — Polis teşkilâtı kanununun 39 
tıncu maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında 1/649 numaralı kanun lâyiha
sı fiakkında 16,32,66 
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Sayıfa 

9 —Zabıta memurlarının tahdidi sin-
nîne dair 1/816 nurnaralı kanun lâyihası 
hakkında 165 

1 — Âlî karar heyeti hakkında 1/751 
numaralı kanun lâyihasına dair 9 

2 — Darende kazasının Malatya vilâ
yetine bağlanması hakkında 1/753 numa
ralı kanun lâyihasına dair 11,35:36 

3 '— İdarei umumiydi vilâyat kanu
nunun 86 ve 133 üncü maddelerile 144 
üncü maddesinin 4ünçü fıkrasının 2 inci 
bendini tadil eden kanunun ı inci madde
sinin değiştirilmesi hakkında 1/767 nu
maralı kanun lâyihasına dair 10:11,35 

4 — İdarei umumiyei vilâyat kanu
nunun muaddel 116 ve 140 ıncl mad
delerinin tadiline dair olan kanunun2inei 
maddesinin tefsiri hakkında 3/255 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi 10,3 5 

5 — İstanbulda ve vilâyetlerde bele
diye daireleri namına istimlâk olunacak 
mahallerin istimlâk sureti hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 1/430 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 20 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1.;.— Devlet demiryolları ve liman
lan .umum müdürlüğünün 1929' senesi 
son hesabına dair yapılan mutabakat be
yannamesi hakkında 3/345 uumaralı di
vanı muhasebat Riyaseti tezkeresile Dev
let demiryolları ve limanları umumî ida- , 
resinin 1929 yılı son hesabına dair 
1/431 numaralı kanun lâyihası hakkında 84, 

99:102,104,113,116:118 

1 — İnhisar idareleri hesabatımn Di
vanı , muhasebatça tetkik eiilip edilmeye
ceğinin tefsirine dair 3i/39 numaralı 
Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi hak
kında 3:9 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Balina balığı aycılığının tanzi

mi hakkındaki mukavelenin tasdikına dair 
1/752 numaralı kanun lâyihası hakkında 72, 

93,153,154,155,156,159,161 

Sayıfa 
2 — Beynelmilel yardım birliği muka

velesine bazı ilâveler yapılması hakkında 
1/169 numaralı kanun lâyihasına dair 1.2*, 

154 
3 — Giresun mebusu "Hakkı Tarık 

Be în, Hariciye vekâleti memurin kanu
nunun muvakkat 1 inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 2/85 numaralı ; 
kanun teklifine dair 84,105:106,177:178 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Afganis
tan, Estonya, İran, Letonya, Lehistan, 
Romanya, ve Sovyet Sosyalist Şûralar 
Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetleri ara
sında, tecavüzün tarifi hakkında imza edi
len mukavelenamenin tasdikına dair 1/770 
numaralı kanun lâyihası hakkında 72,104: 

105.113,1 21:124 
5 — Türkiye Cümhuriyetile Çekos

lovakya, Romanya, Sovyet Sosyalist 
Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı ve Yu
goslavya Hükümetleri arasında 'tecavü
zün tarifi hakkında imza edilen mukave-

; tenamenin tasdikına dair 1 /771 numaralı 
kamın lâyihasına, dâir 72,102:104, 

" 113,119,121 
6 — Türkiye Cümhuriyetile İran 

Devleti arasında aktedilen dostluk mua-
h^ienamesinin t'sdiki hakkında 1/806 
nıimarah kanun lâyihasına dair 72,105,175, 

177,192:194 
7'-.T- Türkiye, Cumhuriyetle Japonya 

İmparaloriüğu arasında münakit ticaret 
ve iseyrisefain muahedesine mütedair 

Jtilâf hakkında 1/843 .-numaralı kanun 
lâyihasına dair 165,166,174,177,187:18 9 

8 '"••—' Türk - Rum ahali mübadelesi 
muhtelit komisyonunun kaldırılmasına 
ait mukavelenamenin tasdiki hakkında 
1/826 numaralı kanun lâyihasına dair 165, 

fv 166,174:175,177,189:192 
9 — Yol işaretlerinin ( birleştirilmesi 

hakkındaki mukavelenamenin tasdikına 
dair 1/665 numaralı kanun lâyihası hak
kında 42,105 

OÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Ecnebi memleketlerde tütün 
satmak için bir limitet şirket teşkili hak-
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kında 1/783 numaralı kanun lâyihasına 
dair 64,74:78,139:140 

2 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun muaddel 36 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkında ]/825 numaralı 
kanun lâyihasına dair 152,166,173:174, 

177,184:186 

1 — Gümrük memurlarından vazifei 
memuresini suiistimal edenlere vazife 
veya mesleklerinde kendilerinden istifade 
edilemeyenler hakkında yapılacak mua
meleye dair olan kanuna müzeyyel 1/75Ç 
numaralı kanun lâyihası hakkında 18:20, 

42:49 
İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Balina balığı avcılığının tanzimi 

hakkındaki mukavelenin tasdikına dair 
1/752 numaralı kanun lâyihası hakkında 72, 

93,153,154,155,156,159:161 
2 — Ecnebi memleketlerde tütün 

satmak için bir limitet şirket teşkili hak
kında 1/783 numaralı kanun lâyihasına 
dair 64,74:78,139:140 

3 — Kastamonu mebusu Dr. Suat 
Beyin, Karahisar maden suyu şişelerinden 
bazı ücret ve resimlerin alınmaması hak
kında 2'51 numaralı kanun teklifine dair 152, 

166,175:176,177,105:197 
4 — Türkiye Gümhuriyetile Japonya 

İmparatorluğu arasında münakit ticaret 
ve seyrisefain muahedesine mütedair 
itilâf hakkında 1/843 numaralı kanun 
lâyihasına dair 165,166,174,177,187:189 

1 — Hayvan sağlığı küçük sıhhiye ' 
memurlarına verilecek yem bedeli hak
kında 1/337 numaralı kanun lâyihasına 
dair 18 

2 — İzmir mebusu Halil Beyin, 
gümrük tarife kanununa müzeyyel 2/19 
numaralı kanun teklifine dair 3 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASİ 
1 — Maarif vekâleti merkez teşkilât 

ve vezaifi hakkındaki kanuna müzeyyel 
1/800 numaralı kanun lâyihasına dair 152, 

165,172,1 73 

Sayıfa 
MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Hizmetleri görülen bazı zevata 

yerilecek gayrimenkuJler hakkında 1/740 
numaralı kanun lâyihasına dair 64,78,140, 

141,142:144 
2 — Hükümet tarafından imar veya 

resmî binalar yapmak için yıktırılan bina
lar hakkında 1/6 6 3 numaralı kanun lâyi
hasına dair 34,66:67,91:92 

3 —- İstanbul balıkhane müzayede-
,terinden dellâliye resmî alınıp alınmaya
cağının tayini hakkında 3/384 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 164,177 

4 — Kastamonu mebusu Dr. Suat 
Beyin Karahisar maden suyu şişelerinden 
bazı ücret ve resimlerin alınmaması hak
kında 2/51 numaralı kanun teklifine dair 152, 

166,175:176,177,195:197 
5 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük 

kanununun muaddel 36 inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 1/825 numaralı 
kanun lâyihasına dair 152,166,173:174,177, 

184:186 
6 — Tekirdağ mebusu Cemil Bey 

ve 32 arkadaşının, 1605 numaralı kanu
na müzeyyel 2/18 numaralı kanun tekli
fine dair 64,78:79,92:93,153,155,156:159 

7 __ Vakıf akar ve arazinin ve mah
sullerinin ne suretle icra ve idare edile
ceğine dair 1/813 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 165 

1 — İnhisar idareleri hesabatının 
Divanı muhasebatça tetkik edilip edilme
yeceğinin tefsirine dair 3/39 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi hak
kında 3:9 

2 — İstanbulda ve~ vilâyetlerde bele
diye daireleri namına istimlâk olunacak 
mahallerin istimlâk sureti hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 1/4 30 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 2 0 

3 — İzmir mebusu Halil Beyin,güm-
rük tarife kanununa müzeyyel 2/19 nu
maralı kanun teklifine dair c 



Sayıfa 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Mecjisinin 1933 
senesi ağustos ve eylül aylan hesapları 
hakkında 84,98:99 

• 2— Millî saraylardaki eşya hakkında 72,85 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 •— Adadoluda bir tirotil fabrikası 
yapılması hakkında 1/818 numaralı ka
nun lâyihasına dair 152,165,172,177,179:181 

2 — Devlet veya imtiyazlı şirketler 
hatlarında çalışacak zabitkre taamiye 
ve küçük zabitleri neferlere iaşe zammı 
verilmesi hakkında 1/754 numaralı ka
nun lâyihasına dair 152,177 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin, 

Karahisar maden suyu şişelerinden bazı 
ücret ve resimlerin alınmaması hakkında 
2/51 numaralı kanun teklifine dair 152,166: 

175:176,177,195,197 
2 — Yol işaretlerinin birleştirilmesi 

hakkındaki mukavelenamenin tasdikına 
dair 1/665 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 72,105 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Tababet ve şuabatı sanatlarının 
tarzı icrasına dair olan kanuna müzeyyel 

Sayıfa 
1/80$ numaralı kanun lâyihası hakkında 21, 

49, 

MUHTELİT ENCÜMENLER 

[ Adliye, Bütçe, Dahiliye, İktisat, Maliye ] 
1 — Kazanç vergisi hakkında 1/173 

numaralı kanun lâyihasına dair 165 

[Adliye - Teşkilâtı esasiye] 
1 — Çankırı mebusu Mustafa Abdül-

halik Beyin, Arzuhal encümeninin 
(13-V-1933 tarihli haftalık mukarrerat 
cetvelinin 15 sıra numarasındaki kararın 
Umumî Heyette müzakeresine dair 4/55 
numaralı takriri ve Arzuhal encümeni 
mazbatası hakkında 164 

[Bütçe - Maliye] 
1 — Divanı muhasebat 4 üncü daire 

reisliğine bir zatin seçilmesi hakkında 
3/395 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresine dairi52,153,155,156,166,177 

2 — Divanı muhasebat reisliği inti-
habina dair 64,66,67:68 

MUVAKKAT ENCÜMENLER 

[ Memurin kanunu encümeni ] 
1 — Memurin kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesi.hakkındaki kanunun 
3 üncü maddesinin tefsirine dair 3/391 
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 152, 

177 

MUHTELİF 
î — Cumhuriyet Halk Fırkasının se-

, nelik kongresi münasebetile şehir ve köy-. 
lü mümessillerin saygılarını Büyük Mec
lise,/sunduklarına dair Eczacı Hulusi 
imzasile mevrut telgraf name. 34 

2 — Kayseri belediye meclisinin top
lanması münasebetile Meclisin tazimatını 
mutazammın telgraf name . 165 

3 — Kurtuluş gününün tesit edildi
ğine dair Kilisten Ziya imzalı mevrut 
telgçrafname 34 

4 — Kütahya mebusu Rasim Beyin 
vefatı münasebetile Meclisi Alinin gös

terdiği alâkadan dolayı ailesi Sam iye 
Hanım tarafından sonsuz saygılarının 
arzım mutazammın telgraf name 72 

5 — Meclisi, umuminin küşadı mü
nasebetile Trabzon valiliğinden gelen 
telgraf 165 

6 — Meclisi umuminin açılması mü
nasebetile Zonguldak valiliğinden gelen 
tazim, telgrafı . 165 

7 — Ordu mebusu Recar Beyin vefatı 
münasebetile Ordu Yıldız spor kulübü 
riyasetimden gelen telgrafname 64 
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SABIK ZABIT HULÂSALARI 

7 
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Sayıla 
2 

16 
26 
34 
42 
64 
70 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

üncü 
inci 
inci 
inci 
inci 
uncu 

inikada 
» 
)i 

y> 

» 
» 

ait 
» 
» 
» 
3) 

2) 

Sayıfa 
72 
84 
96 

126 
152 
164 

SUALLER VE CEVAPLAR 
Adliye vekâleti 

1 — Konya mebusu Refik Beyin İs
tanbul Adliye binası yangını hakkında 
şifahî sualine Adliye vekâleti vekili 
Zekâi Beyin cevabı 84,127:133 

Dahiliye vekâleti 
1 — Konya mebusu Refik Beyin, 

sinama ve tiyatroların kapanma saatleri 
hakkında şifahî sualine Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya Beyin cevabı 126,136:139 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
1 — Giresun mebusu Hakkı Tarık 

Beyin köylü sigarası hakkındaki şifahî 
sualine Gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana|Btyin cevabı 2,27:28 

Nafıa vekâleti 
1 — Manisa mebusu Refik Şevket 

Beyin İstanbul Tramvay şirketi hakkındaki 
şifahî sual takririne Nafıa vekili Fuat 
Beyin, cevabı 84,133:136 

TAHRÎRLER 
Afyon Karabisar /Ali B.J ve Tekirdağ 

/Cemil B.J 
1 — Afyon Karahisar mebusu Ali ve 

Tekirdağ mebusu Cemil Beylerin Mecli
sin i mart 1934 tarihine kadar tatili 
faaliyet etmesine dair 178 

Çankırı [Mustafa Abdiilhalik B.J 
2 — Arzuhal encümeninin 25-Xl-l 933 

tarihli haftalık mukarrerat cetvelindeki 
841 numaralı kararının Umumî Heyette 
müzakeresine dair 152,164 

Yozgat [Süleyman Sim B.J 
3 — Hazineden taksitle mal almış 

olanların taksit bedellerinin tecili hak
kındaki kanunun değiştirilmesine dair 
olan kanun teklifinin geri verilmesi hak
kında 26 

4 — Vekillerin ayni sıfatla Arzuhal 
encümeni kararlarına itiraza salâhiyetleri 
olup olmadığının tefsiri hakkında 96 

Diyarbekir /Zekâi B.J 
1 — Mütekait binbaşı Ali Şevket Be

yin maluliyeti hakkında Arzuhal encüme
nince verilen kararın Umûmî Heyette 
müzakeresine dair 72,85:91 

TASHİHLER 
32,61,178 

— 18 inci inikadın 125 inci sayfa
sındaki mündericat kısmında ( l - sabık 

zabıt hulâsası) mdan sonra (2-sualler ) 
fıkrası ilâve edilmeli ve ( havale edilen 
evrak) dan itibaren bütün esas serlev-
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- Sayrfa 

halar 3,4,5,6 olarak tashih edilmelidir. 
— 126 tıcı sayıfada ( havale edilen 

evrak ) in numarası 3 ve mazbataların 
(Millî Müdafaa vekâleti . . . ) başlıklı 
kısmının numarası 13 olacaktır. 

— 127 nci sayıfada (Riyaset Divanı
nın Heyeti umum iyeye maruzatı) nm numa
rası 4 ve ( sualler ve cevaplar ) in nu
marası 5 olacaktır. 

y— Keza 127 nci sayıfada birinci 
sütunun 12 inci satırındaki 12 ve 13 
rakamları 13 ve 14 ikinci sütunun 
üçüncü satırındaki 12 rakamı 13 ola
caktır. 

— 139 uncu say ifadaki ( müzakere 
edilen maddeler ) in numarası altı 
olacaktır. 

— 140 ıhcı sayıfanın 2 inci sütunu-

I dar e heyeti 
1 — Büyük Millet Meclisi 1933 se

nesi bütçesine 700 liralık tahsisat ko
nulmasına dair 16,84.97:98,102,113:116 

2 — Büyük-Millet Meclisi ve Riya
seti Cumhur 1933 senesi bütçelerinde 
2 709 liralık münakale yapılması hak
kında 16,84,97:98,102,113:116 

3 — Büyük Millet Meclisi 1933 se
nesi bütçesine 4 200 liralık tahsisat ko
nulmasına dair 72,84,97:98,102,113:116 

4 — Büyük Millet Meclisi 1933 se
nesi bütçesine 8 000 liralık tahsisat ko
nulmasına dair 72,84,97:98,102,113:116 

Manisa [Turgut B.J 
5 — Menemen hâdisesinde şehit edi

len bekçi Hasan ve Şükrü Efendilerin 
ailelerine maaş tahsisi hakkında 152,155 

Mersin [Süleyman Fikri B.J 
6 — İlk ve orta tedrisat muallimle

rinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanu
nun 16 nci maddesinin değiştirilmesine 

Sayıfa 
mıh 31 inci = satırındaki 13,14 olarak 
düzeltilmelidir. 

— 20 inci inikadın 166 nci sayıfanın 
2 inci sütununun 22 nci satırındaki 
(3,6). (3,7) olacaktır. • 

-— 173 üncü sayıfanın 2 nci sütu
nunun altındaki 2 numaralı not şöylece 
düzeltilmelidir: 

(2) 56 ve 56 ya ilâve numaralı mat
bualar zaptın sonundadır. 

177 nci sayıfanın birinci sütununun 
3 üncü satırındaki ( beş ), ( altı)olacak 
ve yedinci satırının nihayetine (2) raka
mı konularak sütun nihayetine aşağıdaki 
not ilâve edilecektir: 

(2) 57 numaralı matbua zaptın so
nundadır. 

152 

Giresun [Hakkı Tarık B. ] 
1 — Hariciye vekâleti memurin ka

nununun muvakkat l inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 84,105:106,177:178 

İzmir / Halil B. J 
2—Gümrük tarife kanununa müzeyyel 

kanun teklifi 3 
Kastamonu / Doktor Suat B.J 
3 — Karahisar maden suyu şişele

rinden bazı ücret ve resimlerin alınması 
hakkında 152,166,175:176,177,195:197 

Tekirdağ / Cemil B. ve 32 arkadaşı ] 
4 — 1605 numaralı kanuna müzey

yel 64,78:79,92:93,133,155,156:159 

Yozgat/Süleyman Sırrı B. ] 
5 —• Hâzineden taksitle mal almış 

Olanların taksit bedellerinin tecili hak
kındaki kanunun değiştirilmesine dair 26 

TEKLİFLEE 
dair 
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TEZKERELER 

Sayifia 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

îade talepleri 
1 — Bazı vilâyetlerde seyyar aşiret 

muallimleri teşkilâtı hakkındaki kanun 
lâyihasile Maarif vekâleti 1933 senesi 
bütçesinin 558 inci faslı adının »değişti
rilmesine dair olan kanun lâyihasının 
geri yerilmesi hakkında 34 

2 —-Demiryolları inşaatı için veri
len poliçelere ait evrakı müsbitenin Di
vanı muhasebatça vadenin hululünden 
evvel tetkiki hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair 85 

3 —•»".• Evkaf umum müdürlüğünün 
1926 senesi bütçe kanununun 13 üncü 
maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyi
hasının geri verilmesine dair 2 

4 — Gazi terbiye enstitüsü muallim
lerinden Saffet Beyin maaşı hakkında 
çıkan ihtilâfın halline dair olan tezkere
nin geri verilmesi hakkında 73 

5 — Ordu zabitan heyeti terfi kanu
nunun 3 üncü maddesinin E fıkrasının 
tefsiri hakkındaki tezkerenin geri veril
mesine dair 73 

6 •—' Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün teşkilâtı hakkındaki ka
nun lâyihasının geri verilmesine dair 165:166 

7. '.T- 22 haziran 1927 tarih ve 1122 
numaralı kanunun 2 nci maddesinin tef
sirine dair olan tezkerenin geri verilmesi 
hakkında 73 

Ölüm cezalan 
1— Salihoğlu Dursunun ölüm ceza

sına çarpılması hakkında 96 

1 — Bire çiğin Meydan mahallesin- . 
den Kâsımoğlıı Alinin ölümi cezasına 
çarpılması halikında 9 

2 --Mikdadoğlü Ömerin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında' 16,28-32 

Tefsir talepleri 
]—Askerî ve mülkî tekaüt kanunu

nun muvakkat 5 inci maddesinin tef-

r Sayıfa 
siri hakkında 16 

2 — Borçlar kanununun 125 inci 
madidesindeki müruru zaman hükmünün 
hukuku amme münasebetlerine taallûk 
eden hadiselere şümulü olup olmadığı
nın tefsiri hakkında 126 

3 — Harp malûlleri tabirinin eşkıya 
müsademelerinde malûl olanlara da teşmi
li ic&p edip etmiyeceğirjin tefsirine dair 126 

4.' — Memurin kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanu
nun 3 üncü maddesinin tefsirine dair 26,152 

177 
5 — Mübadele ve 'teffiz işlerinin 

katî tasfiyesi ve intacı hakk.ndaki kânu
nun 4 üncü ve mezkûr kanuna müzeyyei 
kanunun 1 inci maddelerinin tefsirine 
dair 126 

6 — Münhal memuriyetlerde kulla
nılacak vekillere verilecak maaşların ne 
suretle ve hangi tarihten hesap edilece
ğinin tayini hakkanda 16 

7 — Şark mmtakaları dahilinde muh
taç zürraa tevzi edileck araziye dair olan 
kanunun 4 üncü maddesinin tefsiri hak
kında 26 

1 — Gazi terbiye enstitüsü mual
limlerinden Saffet Bey m maaşı hakkında 
çıkan ihtilâfın halline dair 73 

2 — İcra ve ifâs kanununun 13 üncü 
maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında 9:10, 

34:35 
3 — İdarei =- umumiyei vilâyat kanu

nunun muaddel 110 ve 140 nci madde
lerinin tadiline dair olan kanunun 2 nci 
maddesinin tefsiri hakkında 10,,35 
- 4 — İstanbul balıkhane müzayede
lerinden dellâliye resmi alınıp «alınmaya
cağının tayini hakkında 164,177 

;5— Ordu zabitan heyeti terfi ka- 4 
nunîunun 3 üncü maddesinin E fıkrası
nın'tefsiri hakkında 73 

j6 "•— 22 haziran 1927 tarih .-ve 1122 
numaralı kanunun 2 nci maddecinin tef
sirine dair 73 
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Sayıfa 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

Mezuniyetler 
1 ~ Azayi kiramdan bazı zevatın 

mezuniyetleri hakkında 96:97 
DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 

TEZKERELERİ 
1 — Divanı muhasebat 4 üncü daire 

reisliğine bir zatin seçilmesi hakkında 72, 
152,153,155,156,166,177 

1 — Devlet demiryolları ve liman-

Sayıfa 
lafı umum müdürlüğünün 1929 senesi 
son hesabına dair yapılan mutabakat be
yannamesi hakkında 84,99:102,104,113, 

116:118 
2 — İnhisar idareleri hesabatının Di- -

vanı muhasebatça tetkik edilip edilme
yeceğinin tefsirine dair 3:9 
İSKÂN MUVAKKAT ENCÜMENİ RİYASETİ 

TEZKERELERİ 
1 — Encümene ziraat encümenin

den 3 aza ayrılmasına dair 97 
2 '-*- Encümene Adliye encümenin

den iki aza seçilmesi hakkında 139 



Tahlilî fihrist 
< f » 

Sayıfa 
Afcdülhak B. (Erzincan) - Hayvan hır

sızlığının önüne geçilmesi hakkındaki kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanunun müzakeresi münasebetile söz
leri 58 

— Nahiye müdürlerinin tayini sureti 
hakkındaki kanununun 1 inci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun hakkında söz
leri 109,111,112 . 

Adnan B. (Aydiff) - Gümrük memurla
rından vazif ei memurelerini suiistimal 
edenlerle vazife veya mesleklerinde kendile
rinden istifade edilemeyenler hakkında ya
pılacak muameleye dair kanun hakkında 
sözleri 19 

Ahmet thsan B. (Ordu) -1499 numaralı 
gümrük tarifesi kanununun 5 inci maddesi
nin 14 üncü fıkrasına zeyledilen 1605 nu
maralı kanuna müzeyyel kanun münasebe
tile sözleri ' 79 

~ Ecnebi memleketlerde tütün satmak 
için bir limitet şirket teşkili hakkındaki ka
nunun müzakeresi münasebetile sözleri 75,76 

— Gümrük memurlarından vazîfei me
murelerini suiistimal edenlerle vazife veya 

Sayıfa 
mesleklerinde kendilerinden istifade edile
meyenler hakkında yapılacak muameleye 
dair kanun hakkında sözleri 45 

Ahmet Hilmi B. (Kayseri) - Hükümet 
tarafından imar veya resmî binalar yap
mak için yıktırılmış binalar hakkındaki ka
nunun müzakeresi münasebetile sözleri 66 

Ali Bana B. (Gümrük ve inhisarlar ve
kili) - Ecnebi memleketlerde tütün satmak 
için bir limitet şirket teşkili hakkındaki 
kanunun müzakeresi münasebetile sözleri 74,75, 

76,77,140 
— Gümrük kanununun muaddel 36 in

ci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
hakkında sözleri 174 

— Gümrük memurlarından vazif ei me
murelerini suiistimal edenlerle vazife veya 
mesleklerinde kendilerinden istifade edile
meyenler hakkında yapılacak muameleye 
dair kanun hakkında sözleri 19,20,43,48 

Ali Saip B. (Urfa) - Devlet demiryolları 
Ve limanlan umumî idaresinin 1929 malî 
senesi hesabı kati kanunu halkkmda söz
leri 100 

I I 

Bakterîyolok Refik B. (Bursa) - Müte
kait Binbaşı Ali Şevket Beyin maluliyeti 
hakkında Arzuhal encümenince verilen ka

darın Heyeti umumiyede müzakeresine dair 
•takrir münasebetile sözleri 90 

c 
Celâl Nuri B. (Tekirdağ) - Ecnebi mem-, 

lekıetlerde tütün satmak için bir limitet 
şirket teşkili hakkındaki kanunun müza
keresi münasebetile sözleri 77 
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Sayıfa' 

— Hayvan hırsızlığının önüne geçil -
rtıesi hakkındaki kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun müzakeresi 
münasebetile sözleri 55 

Faik B. (Niğde) - Devlet demiryolları 
ve limanlan umumî idaresinin 1929 malî 
senesi hesabı katî kanunu hakkında sözleri 101 

Hakkı B. (Van) - Millî saraylardâki eş
ya hakkındaki mazbataya dair sözleri 85 

Hakkı Tank B. ( Giresun ) - istanbul 
adliye binasının yanmasından dolayı orta
dan kalkan dosyaların yeniden tesisi hak
kındaki kanun hakkında sözleri 171 

— Mütekait binbaşı Ali Şevket Beyin 
maluliyeti hakkında Arzuhal encümenince 
verilen kararın Umumî Heyette müzakeresi-

Sayıfa 
— Miktatoğlu ömerin ölüm cezasına 

çarpılması hakkında Adliye encümeni maz
batasının müzakeresi münasebetile sözleri 28 

29,30,31,32 

I • 

Fuat B. (JŞaöa vekili) - Devlet demir
yolları ve limanlan umumî idaresinin 1929 
malî senesi hesabı katî kanunu hakkında 
sözleri 101,102 

ne dair takrir münasebetile sözleri 88 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - İnhisar 
idareleri hesabatının Divanı muhasebatça 
tetkik edilip edilmeyeceğinin tefsirine dair 
sözleri 5,6 

— Menemen hâdisesinde şehit edilen Ku-
bilâym annesine maaş tahsisi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 155 

D 
Dr. Hakkı Şinasi Fş. ( Erzurum ) -

Mütekait binbaşı Ali Şevket Beyin, ma
luliyeti hakkında Arzuhal encümenince ve
rilen karann Umumî heyette müzakeresine 
dair takrir münasebetile sözleri 89 

Dr. ibrahim Tali B. ( istanbul ) -
Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkın-
deki kanunun 1 inci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun hakkında sözleri 107,111 

Dr. Mazhar B. (Aydm) - inhisar ida
releri hesabatının Divanı muhasebatça 
tetlkik edilip edilmeyeceğinin tefsirine dair 
sözleri 8, 

Dr. Tevfik Rüştü B. (Hariciye vekili) -
Tünkiye Cumhuriyeti ile Çekoslavakya, 
Romanya, Sovyet Sosyalist Şûralar Cum
huriyetleri ittihadı ve Yoğuslavya Hükümet
leri arasında mütecavizin tarifi hakkında 
imza edilen mukavelenamenin, tasdiki hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 102,103,104 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan, 
Estonya, Iran, Letonya, Lehistan, Roman
ya ve Sovyet Sosyalist Şûralar Cumhuri
yetleri ittihadı Hükümetleri arasında mü
tecavizin tarifi hakkında imza edilen mu
kavelenamenin tasdikma dair kanun mü-

Nnasebetile sözleri 104,105 

H 
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Sayıfa 
İhsan B. (Bayazrt) - İnhisar idareleri 

hesabatının Divanı muhasebatça tetkik edi
lip edilmeyeceğinin tefsirine dair sözleri 4,5 

ismail Memet B. (Sivas) - Hayvan hır* 

Sayıfa 
sizliğinin önüne geçilmesi hafekındaıki ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanunun müzakeresi münasebetile 
sösleri 54,56 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) - Devlet de
miryolları ve limanları umumî idaresinin 
1!)29 malî senesi hesabı katî kanunu hak
kında sözleri 

— Gümrük kanununun muaddel 36 
100 

K 

ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
hakkında sözleri 174 

— İstanbul Adliye binasının yanmasın
dan dolayı ortadan kalkan dosyaların yeni
den tesisine dair kanun hakkında sözleri 168 

M 

Memet B. (Kütahya) - Gümrük memur
larından vazifei memur elerini suiistimal 
edenlerle vazife veya mesleklerinde kendi
lerinden istifade edilmeyenler hakkında 
yapılacak muameleye dair kanun hakkın
da sözleri 47 

— Türk - 'Rum ahali mübadelesi muh
telit komisyonunun kaldırılmasına ait mu
kavelenamenin tasdiki münasebetile sözleri 175 

Memet Ali B. (Artvin) - Mütekait Bin
başı Ali Şevket Beyin maluliyeti hakkında 
Arzuhal encümenince verilen kararın Umu
mî Heyette müzakeresine dair verilen tak
rir münasebetile sözleri 89 

Memet Hacı Yunus B. (Samsun) - Hay
van hırsızlığının önüne geçilmesi hakkın
daki kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanunun müzakeresi münase
betile sözleri 49 

Muhlis B. (Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti vekili) - Tababet ve şuabatı sa
natlarının tarzı icrasına dair olan kanuna 

müzeyyel kanun münasebetile sözleri 21 

Mustafa Şeref B. (Burdur) - 1499 nu
maralı gümrük tarifesi kanununun 5 inci 
maddesinin 14 üncü fıkrasına zeyledilen 
1605 numaralı kanuna müzeyyel kanaın 
münasebetile sözleri 79 

— İnhisar idareleri hesabatının Divanı 
muhasebatça tetkik edilip edilmeyeceğinin 
tefsirine dair sözleri 7,9 

Miikerrem B. (İsparta) .- Antalya hu
susî idaresi tarafından yapılacak: istikraza 
Maliye vekâletinin kefaletine dair olan ka
nun münasebetile sözleri 156 

— Fahrî konsolosların aidatı hakkında
ki lâyihanın müzakeresi münasebetile söz
leri - 12,13 

— İnhisar idareleri besabatmın Divanı 
muhasebatça tetkik edilip edilmeyeceğinin 
tejfşirine dair sözleri 3,5,7 

— Menemen hâdisesinde, şehit edilen Ku-
bilâyın annesine maaş tahsisi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri „ 155 

IV 

Nizamname (Dahili) - Yozgat mebusu 
Süleyman Sırn Beyin, Azayi kiramdan 

yeni intihap olunanların mazbatalarının 
tasdikından evvel tahliflerinin yapılmasına 
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itirazı 2 
— Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Be

yin, vekil bulunan zevatı» bu sıfatta. Ar-

Raif B. (Trabzon) - Gümrük memurla
rından vazifei memur eler ini sui istimal -
edenlerle vazife veya mesleklerinde kendile
rinden istifade edilemeyenler hakkında ya
pılacak muameleye dair kanun hakkında 
gözleri , 30,43,46 

— Hayvan hırsızlığının önüne geçilme
si _ hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kamunun müzakeresi 
münasebetile sözleri 56,57,58,59 

—• İstanbul Adliye binasının yanmasın
dan dolayı ortadan kalkan dosyaların yeni
den tesisi -hakkındaki kanun hakkında söz
leri 168,171 

— Mıktatoğlu ömerin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında Adliye encümeni maz
batasının müzakeresi münasebetile sözleri 31 

Rasıh B. ( Antalya ) - 1499 numaralı 
gümrük tarifesi kanununun 5 inci maddesi
nin 14 üncü fıkrasına zeyledilen 1605 nu
maralı kanuna müzeyyel kanun münasebe
tile «özleri • 79,93 

—- Hayvan hırsızlığının önüne geçilme
si hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanunun müzakeresi 
münasebetile sözleri 52,53,56,57 

— inhisar idareleri hesabatının Divanı 
muhasebatça tetkik edilip edilmeyeceğinin 
tefsirine dair sözleri 4 

— Nahiye müdürlerinin tayini sureti 
hakkındaki kanunun^ 1 inci maddesinin de
ğiştirilmesine dairkai îun hakkında sözleri 108 

Refik B. (Konya) - Ecnebi memleketler
de tütün satmak için bir limitet şirket teş
kili hakkındaki kanunun müzakeresi mü
nasebetile sözleri 74,76,77 

-— İnhisar idareleri hesabatmın Divanı 
, muhasebatça tetkik edilip edilmeyeceğinin 

tefsirine dair sözleri . 3,4,6,8 
— Mütekait (binbaşı Ali Şevket Beyin 

Sayıfa 
zuhal encümeni kararlarına itirazen takrir 
veremeyecekleri hakkında mütaleatî 85 

maluliyeti hakkında Arzuhal encümenince 
verilen kararm Heyeti Umumiyede müza
keresine dair takrir münasebetile sözleri 88, 

89,91 

Refik Şevketi B. (Manisa) - Antalya hu
susî idaresi tarafından yapılacak istikraza 
Maliye vekâletinin kefaletine dair olan ka
nun münasebetile sözleri 155 

— Fahrî konsolosların aidatı hakkın
daki lâyihanın müzakeresi münasebetile söz
leri 12,13 

— îdarei umumiyei viiâyat kanununun 
86 ve" 133 üncü maddelerile 144 üncü (mad
desinin' dördüncü fıkrasının İcinci babını 
tadil eden kamunun- birinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkudaki kanun lâyihası mü-
nasebutih) sözleri 10 

— Millî saraylardaki eşya hakkındaki 
• mazbataya dair sözleri • 85 

—' Naıhiye müdürlerinin tayini sureti 
hakkındaki kanunun 1 inci maddesinin de-
ğiştirülmosine dair (kanun hakikında söz
leri ' • 109 

Reşit B. (Gazi Antep) - Gümrük me
murlarından vazifei mamurelerini suiisti-
ımal edenlerle vaızife veya. mesleklerinde 
kendilerinden istifade edilemeyenler hakilnn-

. dfet yapıkıcafc mttaımeleye dair kanun hakkm
da sözleri 46 

— Hayvan hırsızlığının önüne geçilmesi 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanunun müzakeresi 
münasebetile sözleri 56 

—.Nahiye müdürlerinin tayini sureti 
hakkındaki kanunun ıbirinei maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun hakkmda söz
leri 106,108 

Rüştü B. (Bursa) - Fahrî konsolosların 
'aidatı, hakkındaki lâyihanın müzakeresi 
münasebetile sözleri l 13 

R 
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Sait Azmi B. (Kayseri) - Gümrük me

murlarından vazifei memurelerini suiisti
mal edenlerle vazife veya meslekelerinde 
kendilerinden istifade edilemeyenler hak
kındaki yapılacak muameleye dair kanun 
hakkında sözleri 46 

— Hayvan hırsızlığının önüne geçilmesi 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanunun müzakeresi 
münasebetile sözleri 56 

— Mütekait binbaşı Ali Şevket Beyin 
maluliyeti hakkında Arzuhal encümenince 
verilen kararın Umumî heyette müzakere
sine dair takrir münasebetile sözleri 91 

— Tababet ve şuabatı sanatlerinin tarzı 
icrasına dair olan kanuna müzeyyel kanun 
münasebetile sözleri 21 

Şalâhattin B. (Kocaeli) - Miktatjoğlu 
ömerin ölüm cezasına çarpılması hak
kında Adliye encümeni mazbatasının mü
zakeresi münasebetile sözleri 30,31 

S i m B. (Kocaeli) - Demiryolları ve li
manları umumî idaresinin 1929 malî senesi 
hesabı katî kanunu hakkmda sözleri 99,101 

— Ecnebi memleketlerde tütün satmak 
için bir 'limitet şirket teşlkili hakkındaki 
kanunu müzakeresi münasebetile sözleri 74, 

75,77 ; 
— Gümrük memurlarından vazifei me- ı 

murelerîni suiistimal edenlerle vazife veya 
mesleklerinde kendilerinden istifade edile-

Sayıfa 
meyenler hakkında yapılacak muameleye 
dair kanun hakkında sözleri 18,19,43 

— Türkiye Cumhuriyeti ile- Çekoslo
vakya, Romanya, Sovyet Sosyalist Şûra
lar Cumhuriyetleri İttihadı ve Yugoslavya 
Hükümetleri arasında münakit mütecavi
zin tarifi hakkında imza edilen mukavele
namenin tasdiki hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 102,104 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) - Azayi ki
ramdan yeni intihap olunanların mazbata
larının tasdikından evvel tahliflerinin ya
pılmasına itirazı 2 

— Devlet demiryolları ve limanları mimli
mi idaresinin 1929 malî senesi hesabı kati 
kanunu hakkında sözleri 102 

— Hayvan hırsızlığının önüne geçilme
si hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanunun müzakere
si münasebetile sözleri 50 

— Mütekait Binbaşı Ali Şevket Beyin 
maluliyeti hakkında Arzuhal encümenhî-
ce verilen kararm Umumî Heyette müzake
resine dair takrir münasebetile sözleri 85,91 

— Nahiye müdürlerinin tayini sureti 
hakkındaki kanunun 1 inci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun hakkmda söz
leri 106 

— Vekil bulunan zevatın bu sıfatla Ar
zuhal encümeni kararlarına itirazen takrir 
veremeyecekleri hakkmda mütaleatı 85 

§• 

Şükrü B. (Çanakkale) - Hayvan hırsız
lığının önüne geçilmesi hakkındaki kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanunun müzakeresi münasebetile sözleri 53,57 

58,69 
— İdarei umumiyei vilâyet kanunu

nun 86 ve 133 üncü maddelerile 144 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci ba
bını tadil eden kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası --
münasebetile sözleri 10,11 

— Nahiye müdürlerinin -tayini sureti 
hakkındaki kanunun 1 inci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun hakkında söz
leri 106, 

112 
Şükrü Kaya B. (Dafoüiye vekili) - 1499 

numaralı gümrük tarifesi kanununun 5 in
ci maddesinin 14 üncü fifkrasına zeyledilen 
1605 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
münasebetile sözleri 93 

— Hayvan hırsızlığının önüne geçilme-



Sayıfa 
si hakkındaki kanunim bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanunun müzakere
si münasebetile sözleri 51,55,56,59,61 

— Nahiye müdürlerinin tayini sureti 

Öayifa 
hakkındaki kanunun 1 inci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun hakkında söz
leri 107,108,110,111,112 

T 
"tahsili B. (Aydm) - Gümrük memurla

rından vazifei memurelerini sui istimal 
•edenlerle vazife veya mesleklerinde ken
dilerinden istifade edilemeyenler hakkm
da yapılacak muameleye dair kanun hak
kında sözleri 

—* Hayvan hırsızlığının önüne gegil-
47 

irmesi hakkındaki kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesinle dair kanunun ımüz'a-
keresi ımünasebetile sözleri 54 

Turgut B. (Manisa) - Menemen hâdise
sinde şehit edilen Kubilâyin annesine maaş 
tahsisi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 154 

2ekai B. (Millî Müdafaa vekili) - Mü
tekait Binbaşı Ali Şevket Beyin malûle 
yeti hakkında Arzuhal encümenince veri* 
]en kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair takrir münaöebetile sözleri 88,00 

Zeki Mesut B. (Diyarbekir) * Hariciye 
vekâleti memurin kanununun muvâkkat 
1 itici maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun teklifinin müzakeresi münasebe-
tile-sozleri 106 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) - Antalya 
hususî idaresi tarafından yapılacak istik
raza Maliye vekâletinin kefaletine dair 

olan kantin münasebetile sözleri 156 
— Qümrük memurlarından -vazifei me

murelerini sui istimal edenlerle vazife ve
ya mesleklerinde kendilerinden istifade edi
lemeyenler hakkında yapılacak muameleye 
dair kanun hakkında sözleri 44,47 

— İnhisar idareleri hesabatmm Divani 
muhasebatça tetkik edilip edilmeyeceğinin 
tefsirine dair sözleri 4,5,7,9 

Ziya«ttin Karamürsel B. (İstanbul) -
Mütekait Binbaşı Ali Şevket Beyin malu
liyeti hakkında Arzuhal encümenince ve* 
rilen kararın Umumî Heyette müzakeresi* 
ne dair takrir münasebetile sözleri 87,88,89 




