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Fihrist 

AZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 
Sayıfa 

p* intihaplar 
1 — Encümenler intihabı 8,20,21,25 
2 — • Reis vekilleri, idare âmirleri ve 

kâtipler intihabı 4 
3 — Riyaset intihabı 4 

istifalar 
1 — Aydın mebusu Fuat Şahin Bayin 

Ziraat encümeninden istifası 
2 — Aziz Hızır Beyin Samsun 

24 

mebusluğundan istifası 
Mezuniyetler 

1 — Azayi kiramdan bazı zevatın 
mezuniyetleri 

Vefatlar 
1 — İstanbul mebusu Ahmet Rasim 

Beyin vefatı 
2 — Urfa mebusu Mahmut Beyin 

vefatı 

Sayıfa 
24 

34 

15 

15 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
1 — Burdur mebusu Mustafa Şeref 

Beyin İktisat vekâletinden istifası ve 
İzmir mebusu Mahmut Celâl Beyin mez
kûr vekâlete tayini 14 

2 — Bursa mebusu Esat Beyin Ma
arif vekâletinden istifası ve yerine Aydın 
mebusu Reşit Galip Beyin tayini 14 

KANUNLAR 
No. 

2071 

728 

729 

730 

731 

732 

Sayıfa 

— Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 53 üncü maddesinin tadiline 

No. : Sayıfa 

ve mezkûr kanuna bir muvakkat 
madde ilâvesine dair kanun 42,49,52 

KARARLAR 
— Cemiyeti Akvama girdiğimiz 
için Fransız Meclisi Mebusanı tara
fından ittihaz olunan tebrik kararı 
hakkında 11 
— 4 haziran 1929 tarih ve 1490 
numaralı kanun hükmünün temdidi 
hakkındaki lâyihanın Hükümete 
iadesine dair 24,29 
— İstanbul Darülfünununun 1931 
senesi bütçesinde 10 968 liralık 
münakale yapılmasına dair olan 
lâyihanın Hükümete iadesine dair 24,29 
— Seyrisefain idaresi memurları 
ücretlerinin tevhit ve teadülü hak
kındaki lâyihanın Hükümete iade
sine dair 24,29 
Tütün inhisarı umum müdürlüğü 

1932 ve 1933 seneleri bütçesin
den 500 000 liranın Millî Müdafaa 
vekâleti deniz bütçesine nakli hak
kındaki lâyihanın reddine dair 24,29 

733 — Ankara memurlarının mesken 
tazminatı hakkında tefsire mahal 
görülmediğine dair 24,35 

734 — Mektep binalarının belediye ver
gi ve resimleri kanununun 6 ncı 
ve 7 nci maddeleri hükmüne da
hil ve resme tâbi olup olmadığı
nın tefsirine mahal bulunmadığına 
dair 24,35 

735 — Denizli serkomiseri Memet Ce
lâl Efendile İsmailoğlu Fuat Beyin 
istiklâl madalyası ile taltif edilemi-
yeceklerine dair 2,42,49 



LAYÎE 
Sayıfa 

1 — Anadolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 
1928 senesi hesabı katisi hakkında 2 

2 — Ankara otomatik telefon kanu
nunun 7 ne i maddesine bir fıkra ilâve
sine dair 2 

3 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinin 1929 yılı son 
hesabına dair 8 

4 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1930 senesi hesabı katisi hakkında 2 

5 — Hıfzıssıhha müessese ve müşte
milâtı için sarfına mezuniyet verilen 
tahsisata 250 000 liranın ilâvesi hakkında 2 

6 — İstanbulda ve vilâyetlerde bele
diye daireleri namına istimlâk olunacak 
mahallerin istimlâk sureti hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 8 

7 — Karadeniz boğazı tahlisiye ida
resinin 1928 senesi hesabı katisi hakkında 2 

8 — Kara gedikli küçük zabit ve ih
zarı mektepleri talebesinin askerî liseler 
talebesi gibi iaşesi hakkında 5 

9 — Konya ovası sulama idaresinin 
1930 senesi hesabı katisi hakkında 2 

10 — Seyrisefain idaresinin 1929 
senesi hesabı katisi hakkında 2 

11 — Tiflis başkonsolosluğu binası
nın Batum konsolosluğu binasile değiş
tirilmesi hakkında 42 

12 —- Türkiye Cümhuriyetile İtalya 
Hükümeti arasında aktedilmiş olan bita-

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Amenajman ve teşcir işlerinde 

müstahdem orman memurini fenniyesine 
657 ve 1508 numaralı kanunların i 
ve 7 nci maddeleri mucibince verilmesi 
muktazi yevmiyeleri gösterir 2 kıta cet
velin gönderildiğine dair 3/185 numara
lı Başvekâlet tezkeresi hakkında 24,40,42 

2 — Ankara memurlarının mesken 
tazminatı hakkında 3/127 numaralı Baş-

i-

Sayıfa 
raflık, uzlaşma ve adlî tesviye muahede-
namesinin temdidine dair protokolün tas
diki hakkında 2 

13 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasın
da aktedilen hudut ihtilâflarının tetkik 
ve halli hakkındaki mukavelenin uzatıl
masına dair protokolün tasdiki hakkında 42 

1 — Askeri ve mülkî tekaüt kanu
nunun 53 üncü maddesinin l inci fıkra
sının tadili hakkında 42,49,52 

2 ~ 1926 senesi hesabı katisi hak
kında 49 

3 — 4 haziran 1929 tarih ve 1490 
numaralı kanun hükmünün temdidi 
hakkında 24,29 

4 — İstanbul darülfünunu 1928 sene
si hesabı katisi hakkında 49 

5 — İstanbul darülfünununun 1931 
senesi bütçesinde 10 968 liralık müna
kale yapılması hakkında 24,29 

6 — Nahiye müdürlerinin hayvan 
yem bedellerinin ilgası hakkında 24,29,39, 

7 — Seyrisefain idaresi memurları 
ücretlerinin tevhit ve teadülü hakkında 24,29 

8 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1929 senesi hesabı katisi hakkında 49 

9 — Tütün inhisarı umum müdür
lüğü 1932 ve 1933 seneleri bütçesinden 
500 000 liranın Milli Müdafaa vekâleti 
deniz bütçesine nakli hakkında 24,29 

10 — Yeniden tam teşekküllü 50 
nahiye teşkili hakkındaki kanunun tatbi
kinin 2 sene tehirine dair 24,40 

vekâlet tezkeresine dair 24,35 
3 — Askerî ve mülki tekaüt kanunu

nun 53 üncü maddesinin i nci fıkrasının 
tadili hakkında 1/328 numaralı kanun 
lâyihasına dair 42,49,52 

4 — Çanakkale mebusu Şükrü Beyin, 
arazî vergisi kanununun 5 nci maddesi
nin tefsiri hakkında 4/27 numaralı takri-
rinedair 24,35 

5 — Damga resmi kanununun mak-

MAZBATALAR 



Sayrfa 
tu resimler faslının 42 nci ve muafiyet 
faslının 20 nci fıkralarının tefsiri hakkında 
3/109 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 24,29 

6 — 4 haziran 1929 tarih ve 1490 
numaralı kanun hükmünün temdidi hak
kında 1/152 numaralı kanun lâyihasına 
dair 24,29 

7 — İstanbul darülfünununun 1931 
senesi bütçesinde ıo 968 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/383 numaralı 
kanun lâyihasına dair 24,29 

8 — Mektep binalarının belediye 
vergi ve resimleri kanununun 6 nci ve 
7 nci maddeleri hükmüne dahil ve res
me tâbi olup olmadığının tefsiri hakkında 
3/179 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 24,35 

9 — Nahiye müdürlerinin hayvan 
yem bedellerinin ilgası hakkında 1/403 
numaralı kanun lâyihasına dair 24,29,39 

10 — Seyrisefain idaresi memurları 
ücretlerinin tevhit ve teadülü hakkında 
1/96 numaralı kanun lâyihasına dair 24,29 

11 — Tütün inhisarı umum müdür
lüğü 1932 ve 1933 seneleri bütçesinden 
500 000 liranın Millî Müdafaa vekâleti 
deniz bütçesine nakli hakkında 1/176 
numaralı kanun lâyihasına dair 24,29 

12. — Yeniden tam teşekküllü 50 
nahiye teşkili hakkındaki kanunun tatbi
kinin 2 sene tehirine dair 1/406 numara
lı kanun lâyihasına dir 24,40 

İ 3 — Yozgat mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin tapu harçları kanununun 16-
ncı maddesinin tefsiri hakkında 4/18 nu
maralı takririne dair 24,39 

14 — Yüksek mektep mezunu Dev
let memurlarından 11 nci dereceden aşa
ğı vazifelerde bulunanların 11 inci dare-
ceye geçmelerinin terfi mahiyetinde olup 
olmadığının tefsiri hakkında 3/197 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 24,35 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Mektep binalarının belediye 

vergi ve resimleri kanununun 6 nci ve 
7 nci maddeleri hükmüne dahil ve 
resme tâbi olup olmadığının tefsiri hak-

Sayıfa 
kında 3/179 numaralı başvekâlet tezke
resine dair 24,35 

2 — Nahiye müdürlerinin hayvan 
yem bedellerinin ilgası hakkında 1/403 
numaralı kanun lâyihasına dair 24,29,39 

3 — Yeniden tam teşekküllü 50 na
hiye teşkili hakkındaki kanunun tatbiki
nin 2 sene tehirine dair ı /406 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 24,40 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — 1926 senesi hesabı katisi hak
kında 1/45 numaralı kanun lâyihasile 
1926 senesi Hazine hesabı umumisine 
mütedair mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakkında 3/93 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresine dair 49 

2 — İstanbul darülfünunu 1928 se
nesi hesabı katisi hakkında 1/46 numaralı 
kanun lâyihasile İstanbul darülfünununun 
1928 senesi hesabı katisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 3/204 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresine dair 49 

3 — Kânunuevvel 1931: şubat 1932 
aylarına ait raporun takdim kılındığı 
hakkında 3/170 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresine dair 49 

4 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1929 senesi hesabı katisi hakkında ı/68 
numaralı kanun lâyihasile Karadeniz bo
ğazı tahlisiye idaresinin 1929 senesi 
hesabı katisine mütedair mutabakat be
yannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/209 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresine dair 49 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — 4 haziran 1929 tarih ve 1490 

numaralı kanun hükmünün temdidi hak
kında 1/152 numaralı kanun lâyihasına 
dair 24,29 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara memurlarının mesken 

tazminatı hakkında 3/127 numaralı Baş
vekâlet tezkeresine dair 24,35 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 53 üçüncü maddesinin i inci fıkra-
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sının tadili hakkında 1/328 numaralı 
kanun lâyihasına dair 42,40,5 2 

3 — Çanakkale mebusu Şükrü Beyin, 
arazi vergisi kanununun 5 inci madde
sinin tefsiri hakkında 4/27 numaralı tak
ririne dair 24,35 

4 — Damga resmi kanununun maktu 
resimler faslının 42 nci ve muafiyet fas
lının 20 nci fıkralarının tefsiri hakkında 
3/109 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 24,29 

5 — Mektep binalarının belediye 
vergi ve resimleri kanununun 6 nci ve 
7 nci maddeleri hükmüne dahil ve resme 
tâbi olup. olmadığının tefsiri hakkında 
3/179 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 24,35 

6 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, tapu harçları kanununun 16 nci 
maddesinin tefsiri hakkında 4/18 rıuma-

Maarif Vekâleti 
1 — Manisa mebusu Refik Şevket 

Beyin, İstanbul hazinei evrakındaki tarihî 
evrakı satanlar hakkında şimdiye kadar 
ne yapıldığına ve Türkiyedeki tarihî ev
rakın muhafazası için ne düşünüldüğüne 
dair şifahî sualine Maarif vekili Dr. Re
şit Galip Beyin cevabı- 28,46,: 

'a Sayıfa 
ralı takririne dair 24,39 

MİLİ J MÜDAFAA 'ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülkî ^tekaüt kanu

nunun 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrası
nın tadili hakkında 1/328 numaralı ka
nun lâyihasına dair 42,49,52 

2 — Denizli serkomiseri Memet 
Celâl Efendinin kırmızı şeritli istiklâl 
madalyasile taltifi hakkında 3/221 ve 
İsmailoğlu Fuat Beyin istiklâl madal
yasile taltifi hakkında 3/225 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 42,49 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Tekirdağ mebusu Celâl Nuri 
Bey ve 4 arkadaşının , dahilî nizamna
menin 22 inci maddesinin değiştirilme
sine dair 2/48 numaralı nizam teklifi 
hakkında 14,15 

Maliye Vekâleti 
1 — Manisa mebusu Refik Şevket 

Beyin, İstanbul hazinei evrakındaki tarihî 
evrakı satanlar hakkında Devlet şûrasın-
ca yapılan tetkikatın ne safhaya girdiğine 
dair şifahî sualine Maliye vekili M. Ab-
dülhalik Beyin cevabı 28,48 

MUHTELİF 
1 — Türkiyenin Cemiyeti Akvama 

girmesi dolayısile Fransa Meclisi Mebtısa-
ııınca ittihaz olunan karar suretinin gön
derildiğine dair gelen tahrirat 11 

MURAKIPLIK RAPORLARI 
1 — Büyük Millet Meclisi 1932 yılı 

mayıs ayı hesabı hakkında 8,17 
2 — Büyük Millet Meclisi 1932 yılı 

haziran : ağustos ayları hesabı hakkında 8,17 

NUTUKLAR 
1 — Reisicumhur Gazi llezretlerinin I nutukları 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
1 inci 
2 inci 
3 üncü 
4 üncü 

inikada ait 8 
14 
20 
24 

5 
6 
7 
8 

inci 
nci 
inci 
inci 

inikada ait 28 
34 
42 
4 5 

SUALLER VE CEVAPLAR 
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TAKBtBLER 

Sayıfa 
Çanakkale / Şukrii B. ] 
1 — Arazi vergisi kanununun 5 inci 

maddesinin tefsiri hakkında 24,35 

Yozgat / Süleyman Sırrı B. ] 
2 — Tapu harçları kanununun 

ncı maddesinin tefsiri hakkında 

TASHİHLER 

S«yıfa 

16 
24,39 

— Sayıfa 49 altındaki birinci not 
« 245: 247 numaralı matbualar zaptın 

sonuna merbuttur » şeklinde tashih edil
melidir. 

No. 
180 

181 

TEFSİRLER 
Sayıfa 

— Damga resmi kanununun 32 nci 
maddesinin 20 nci fıkrasının tefsiri 24,29 
— Arazi vergisi kanununun beşinci 
maddesinin tefsiri 24,35 

No. Sayıfa 
182 — 1931 malî senesi bütçe kanunu

nun 15 inci maddfsi (A) fıkrasının 
tefsiri 24,35 

Giresun / Şevket B. ] 
1 — Sayım vergisinin azaltılması hak 

kında 

Kastamonu / Dr. Suat B. J 
2 — Karahisar maden suyu şişelerin

den bazı ücret ve resimlerin alınma
ması hakkında 14 

Kastamonu / Hasan Fehmi B. ] 
3 —. Sayım vergisi kanununda bazı 

değişiklikler yapılmasına dair 8 
4 — Tuz satışı hakkında 14 
5 — Verginin kolaylıkla alınması 

TEKLİFLER 
yollarına dair 

Sivas / Remzi B. J 
6 — Koyun, kılkeçi ve tiftik vergi

lerinin değiştirilmesine ve hayvan sahip-
42 

lerine vesika üzerine tuz satılmasına dair 14 
Tekirdağ / Celâl Nuri B. ve dört arkadaşı/ 
7 — Dahilî nizamnamenin 22 inci 

maddesinin değiştirilmesine dair 8,14,15 

Yozgat /Süleyman Sırrı B. J 
8 — Tiftik keçisinden alınan vergi

nin azaltılması hakkında 24 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ vefat ettiği hakkında 

İstiklâl madalyasile taltif 
1 — Denizli serkomiseri Memet Ce

lâl Efendinin kırmızı şeritli istiklâl madal
yasile taltifi hakkında 2,42,49 

2 — İsmailoğlu Fuat Beyin istiklâl 
madalyasile taltifi hakkında 2,42,49 

Muhtelif 
1 — İstanbul mebusu Ahmet Rasim 

Beyin vefat ettiği hakkında . 
2 — Urfa mebusu Mahmut Beyin 

15 

15 
1 — Amenajman ve teşcir işlerinde 

müstahdem orman memurini fenniyesine 
657 ve 1508 numaralı kanunlarıı-ı ı ve 
7 nci maddeleri mucibince verilmesi 
muktazi yevmiyeleri gösterir 2 kıta cet
velin gönderildiğine dair 24,40,42 

ölüm cezası 
1 — Ilgazın karacaören nahiyesinin 

Köprülü köyünden Alioğlu Hatip Hasan 
Efendinin ölüm cezasına çarpılması hak-
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Sayıfa 

kında 2 
2 — Sivereğin Camii kebir mahalle

sinden Kirkoroğlu Karebet nam diğer 
mühtedi Mustafanm ölüm cezasına çar
pılması hakkında 2 

3 — Van vilâyeti Muradiye kazası
nın Kânikevan köyünden Muhtar Abo 
nam diğer Abdullahoğlu Ahmedin ölüm 
cezasına çerpılması hakkında 14 

Tefsir talepleri 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 62 nci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi 34 

2 — 551, 1485 ve 1890 numaralı 
kanunlardaki malûl tabirlerinin tefsiri 
hakkında 2 

3 — Devlet memurları maaşatmın 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
merbut 2 numaralı cetvele ithal edilmi-
yen maaşlı memurlara uzaklık ve paha
lılık zamlarının verilip verilmiyeceğinin 
tefsiri hakkında 2 

4 — Maaş kanununun 8 nci madde
sinin tadiline dair kanunun tefsiri hak
kında 2 

5 — Şurayı Devletin kadro cetvelle
rini değiştirici kararlar verip veremiye-
ceğinin tefsiri hakkında 42 

6 — Türkiye Cumhuriyeti kara sula
rında batan gemilerin yıkıntılarından v̂e 
dışarıya gönderilecek parçalarından alı
nacak resmin tayini hakkında 14 

7 — 7 haziran 1336 tarih ve 7 nu
maralı kanuna müzeyyel kanunun tefsiri 
hakkında 2 

8 — 25 haziran 1932 tarih ve 2026 
numaralı kanun ahkâmının Jandarma za-
bitanına teşmil edilip edilmiyeceğinin 
tefsirine dair 2 

1 — Ankara memurlarının mesken 
tazminatı hakkında 24,35 

2 — Damga resmi kanununun maktu 
resimler faslının 42 nci ve muafiyet fas
lının 20 nci fıkralarının tefsiri hakkında 24, 

29 
3 — Mektep binalarının belediye 

vergi ve resimleri kanununun 6 nci ve 
7 nci maddeleri hükmüne dahil ve res-

S-ayrfa 
me tâbi olup olmadığının tefsiri hakkında 24, 

35 
4 — Yüksek mektep mezunu Dev

let memurlarından 11 nci dereceden 
aşağı vazifelerde bulunanların n nci 
dereceye geçmelerinin terfi mahiyetinde 
olup olmadığının tefsiri hakkında 24,35 

Teşriî masuniyet 
1 — Bolu mebusu Şükrü Beyin teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında 2 
2 — Edirne mebusu Şakir ve Kasta

monu mebusu Hasan Fehmi Beylerin 
ifadelerinin alınması hakkında 34 

3 — Eskişehir mebusu Cafer Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 2 

4 — Eskişehir mebusu Emin Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 2 

5 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 2 

6 — Manisa mebusu Tahir Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 2 

7 — Sivas mebusu Necmettin Sadık 
Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 2 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Azayı kiramdan bazı zevatın 
mezuniyetleri hakkında 34 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinin 1928 yılı son 
hesabına dair yapılan mutabakat beyan
namesi hakkında 8 

2 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinin 1927 yılı son 
hesabına dair yapılan mutabakat beyan
namesi hakkında 8 

3 — Haziran: ağustos 1932 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 42 

1 — 1926 senesi hazine hesabı umu
misine mütedair mutabakat beyanname
sinin takdim kılındığı hakkında 

2 — İstanbul darülfünununun 1928 
senesi hesabı katisine mütedair mutaba-

49 



Sayrfa 
kat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 49 

3 — Kânunuevvel 19$1 : şubat 1932 
aylarına ait raporun takdim kılındığı 
hakkında 49 

4 — Karadeniz boğazı tahlisiye ida
resinin 1929 senesi hasabı katisine mü* 
edair mutabakat beyannamesinin takdim 

kılındığı hakkında 49,32 

Sayıfa 
RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 

1 — Burdur mebusu Mustafa Şeref 
Beyin İktisat vekâletinden istifa ettiğine 
ve İzmir mebusu Mahmut Celâl Beyin 
mezkûr vekâlete tayin edildiğine dair 14 

2 — Bursa mebusu Esat Beyin Maa
rif vekâletinden istifa ettiğine ve yerine 
Aydın mebusu Dr. Reşit Oalip Beyin 
tayin edildiğine dair 14 



Tahlilî fihrist 

Sayıfa 
Abdülmuttalip B. (Malatya) - Nahiye mü

dürlerinin hayvan yem bedellerinin ilgası 
hakkındaki kanun lâyihası münasebetile söz
leri 

Ahmet Rasim B. (istanbul) - Vefatı mü
nasebetile hatırasının tazizi 

Ali B. (Rize) - 1926 senesi hesabı katisine 
ve mezkûr sene hesabı umumisine, istanbul 
darülfünununun 1928 senesi hesabı katisine, 

31 

15 

Sayrfa 
kânunuevvel 1931 - şubat 1932 aylarına ait 
raporlara ve Tahlisiye umum müdürlüğü ile 
Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1929 
hesabı katilerine dair lâyihaların encümene 
iadesi hakkında 

Arzuhal encümeni - 9 temmuz 1932 ta
rihli haftalık karar cetvelinin ilk maddesine 
dair müzakerat 

49 

28 

n 
Besim Atalay B. ( Aksaray ) - Askerî ve 

mülkî tekaüt kanununun 53 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının tadili hakkındaki kanun lâyi
hası üzerine sözleri 49 

c 
Celâl Nuri B. (Tekirdağ) - Dahilî nizam

namenin 22 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki teklif münasebetile sözleri 15,16 

— istanbul mebusu Ahmet Easim Beyin 
vefatı münasebetile hatırasını taziz zımnmda-

ki sözleri 15 
Dilimiz - Bu yolda Meclise düşen vazife

yi tesbit için bir encümen teşkili hakkında 
müzakerat 5 

I 

Emin B. (Eskişehir) - Askerî ve mülkî te
kaüt kanununun 53 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının tadili hakkındaki kanun lâyihası 

üzerine sözleri 50 
Esat B. (Bursa) - Reis vekilliğine inti

habından dolayı Meclise karşı teşekkürü 4 

F 

Fransa Meclisi mebusanı - Dostluk teza hüratına mukabele 11,12 



G 

Sayıf a [ Sayıfa 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleri ( Reisi- timamın kuşa di münasebetile irat' buyurduk-

cümhur) - Meclisin dördüncü devre ikinci iç- | l an nutuk 3 

II 

Hakkı Tank B. ( Giresun ) - Dilin tasfi
yesi hususunda Meclise düşen vazifeyi tesbit 
etmek üzere hususî bir encümen teşkiline dair 
sözü 5 

— Mektep binalarının belediye vergi ve re
simleri kanununun ahkâmına dahil ve resme 
tâbi olup olmadığının tefsiri hakkındaki maz
bataya dair sözleri 36,37,38 

— Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedel
lerinin ilgası hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetile sözleri 31 

Hasan B. (Trabzon) - Reis vekilliğine in
tihabından dolayı Meclise, karşı teşekkürü 4 

îhsan B. (Bayazıt) - Mektep binalarının be
lediye vergi ve resimleri kanununun ahkâmı
na dahil ve resme tâbi olup olmadığının tef
siri hakkındaki mazbataya dair sözleri 37 

îsmet B. (Çorum) - Mektep binalarının 
belediye vergi ve resimleri kanununun ah
kâmına dahil ve resme tâbi olup olmadığının 
tefsiri hakkındaki mazbataya dair sözleri 36,37 

Kâzım Pş. (Balıkesir) - Meclis Reisliğine 
intihabından dolayı irat buyurdukları nu
tuk 4 

Kemal Zaim B. (Konya) - Amanejman ve 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) - Dahilî ni
zamnamenin 22 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki teklif münasebetile sözleri 17 

Mustafa Abdülhalik B. (Maliye vekili) -

Hasan Fehmi B. (Kastamonu) - Dahilî ni
zamnamenin 22 inci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki teklif münasebetile sözleri 16 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - Askerî ve 
mülkî tekaüt kanununun 53 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının tadili hakkındaki kanun 
lâyihası üzerine sözleri 50,51 

— Dahilî nizamnamenin 22 inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki teklif münasebetile 
sözleri 17 

— Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedel
lerinin ilgası hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetile sözleri 30,31 

— Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedel
lerinin ilgası hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetile sözleri 39,40 

îsmet Pş. (Başvekil) - Fransa Meclisi ta
rafından memleketimiz için gösterilen dost
luk tezahüratına karşı M>eclisin tehassüsüne 
Hükümetlin de iştirak ettiğine dair 12 

teşcir işlerinde müstahdem memurların yev
miyeleri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 43 

Arzuhal encümeninin, 9 temmuz 1932 tarihli 
haftalık mukarrerat cetvelinin ilk maddesinin 
Adliye encümenine havalesine dair sözü 28 

i 
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Sayrfa 
Refet B. (Bursa) - Reis vekilliğine intiha

bından dolayı Meclise karşı teşekkürü 4 
Refik B. (Konya) - Nahiye müdürlerinin 

hayvan yem bedellerinin ilgası hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetile sözleri 30,39 

Refik Şevket B. (Manisa) - Arzuhal encü
meninin haftalık raporlarından birisinin Ad
liye encümenine havalesine dair Maliye veki
linin teklifi hakkındaki sözleri 28 

— Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 53 
üncü maddesinin birinci fıkrasının tadili hak
kındaki kanun lâyihası münasebetile sözleri 51 

— Damga resmi kanununun maktu resimler 

Sait Azmi B. (Kayseri) - Dahilî nizamna
menin 22 inci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki teklif münasebetile sözleri 16 

Süleyman SETI B. (Yozgat) - Dahilî ni
zamnamenin 22 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki teklif münasebetile sözleri 15,16 

— Mektep binalarının belediye vergi ve re-

Şükrü B. (Çanakkale) - Mektep binaları
nın belediye vergi ve resimleri kanununun 
ahkâmına dahil ve resme tâbi olup olmadığı
nın tefsiri hakkındaki mazbataya dair sözleri 36,37 

Şükrü Kaya B. (Dahiliye vekili) - Mektep 
binalarının belediye vergi ve resimleri kanu
nunun ahkâmına dahil ve resme tâbi olup ol
madığının tefsiri hakkındaki mazbataya dair 

Zeki Mesut B. (Edirne) - Türkiyenin Mil
letler Cemiyetine duhulü münasebetile Fransız 
Mebusan Meclisince ittihaz edilen tebrik kara-

Sayıfa 
faslmm 42 inci muafiyet faslının 20 inci fıkra
sının tefsiri hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri 29 

— Mektep binalarının belediye vergi ve re
simleri kanununun ahkâmına dahil ve resme 
tâbi olup olmadığının tefsiri hakkındaki maz
bataya dair sözleri 35,37,38 

— Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedel
lerinin ilgası hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetile sözleri 29,39,40 

Reşit B. (Gasi Antep) - Nahiye müdürle
rinin hayvan yem bedellerinin ilgası hakkında
ki kanun lâyihası münasebetile sözleri 30 

simleri kanununun ahkâmına dahil ve r^sme 
tâbi olup olmadığının tefsiri hakkındaki maz
bataya dair sözleri 38 

— Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedel
lerinin ilgası hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetile sözleri 30 

sözleri 37 
— Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedel

lerinin ilgası hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetile sözleri 39 

— Tam teşekküllü 50 nahiye teşkili hak
kındaki kanunun iki sene sonra tatbik edilme 
sine dair olan lâyihai kanuniye hakkındaki 
sözleri 40 

rina teşekkür edilmesine dair teklifi ve bu hu
sustaki »özleri 11 
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