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Fihrist 

AZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 
Sayıfa 

tntihapler 
1 — Divanı muhasebat encümenine 

bir aza intihabı 3,6,10 
întihap mazbataları 

1 — Konya mebusluğuna seçilen Tah
sin Beyin intihap mazbatası 35 

2 — Trabzon mebusluğuna seçilen 
Ali Seydî Beyin intihap mazbatası 35 

Mezuniyetler 
1 — Azayi kiramdan bazı zevatın me

zuniyetleri 13 
Tahlifler 

1 — Konya mebusu Tahsin Beyin 
tahlifi 35 

2 — Trabzon mebusu Alı Şeydi Be
yin tahlifi 35 

Sayıfâi 

Teşriî masuniyet 
1 — Siirt mebusu Mahmut Bey hak

kında 256 
2 — Sivas mebusu Necmettin Sadık 

Bey hakkında 256 

1 — Erzurum mebusu Asım Bey 
hakkında 28,48 

2 — İsparta mebusu İbrahim Bey hak
kında 28,35 

3 — Sabık Gazi Antep mebusu Rem
zi Bey hakkında 28-35 

4 — Sabık Kars mebusu Ağaoğlu 
Ahmet Bey hakkında 28,35 

5 — Sabık Tokat mebusu Bekir Lût-
fi Bey hakkında 28,48 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
1 — İzmir mebusu Saraçoğlu Şükrü | Beyin Adliye vekâletine tayini 

KANUNLAR 
No. Sayıfa 
2163 — 1932 malî senesi muvazenei umu

miyi kanununun 5 inci maddesine 
merebut cetvelde tadilât yapılması 
hakkında 6 

2164 — Ankara şehri otomatik telefon ka
nununun bazı maddelerinin tadiline ve 
bu kanuna bir madde ilâvesine dair 
olan 1901 numaralı kanunun birinci 
maddesini değiştiren 6 

2165 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1929 senesi hesabı katî 
kanunu 2,15 

2166 — Konya ovası sulama idaresi 1933 
malî senesi bütçe kanunu 2,14,19,21 

343 

Sayıfa No. 
2167 — 1932 malî senesi muvazenei umu

miye kanununa merbut bütçelerde ba
zı tadilât yapılmasına dair 2,16,21, 

24 
2168 — Seyrisefain idaresinin 1928 malî 

senesi hesabı kati kanunu 3,28 
2169 — Dahiliye memurlarından bir kıs

mının tahdidi sinlerine dair 7,35 
2170 —. Hükümetimize, ait mülga Tiflis 

başkonsolosluğu binasının Batum kon
solosluğunun işgal etmekte olduğu bi
na ile mübadelesi hakkında 3,36 

2171 — Vaiz ve dersiam maaşları hakkın
da 9,36 



- 2 
No. Sayıfa 
2172 — Sosyalist sovyet cumhuriyetleri bir

liğinde bulunan ataşemiliter ve mua
vininin tahsisatına zam yapılması hak
kında 9,37 

2173 — Harp gemilerinin tamiri için Göl
cükte tamir liman ve tersane yaptı
rılması hakkında 9,36,38 

2174 — 1980 numara ve 26 - V - 1932 
tarihli muvazene vergisi kanununun 10 
uncuu maddesinde mevcut bir sene 
müddetin bir sene daha uzatılması 
hakkında 10,37,38,41 

2175 — Seyrisefain idaresinin 1929 senesi 
hesabı kati kanunu 3,35,46 

2176 —- îstiklâl mahkemesi kararile onar 
sene kürek cezasına mahkûm olan Ri
zeli Hulusi ve Osman Zeki Efendilerin 
mahkûmiyetlerinin affine dair 12, 

30,59 
2177 — Devlet memurları maaşatının tev

hit ve teadülüne dair olan 18-V-1929 
tarih ve 1452 numaralı kanunun 13 
üncü maddesindeki 6 ay İrk kayitten 
Darülfünun müderris ve muallimle
rinin istisnası hakkında 46,60 

2178 — îstabul darülfünunu 1932 malî se
nesi bütçesinde (8368) liralık müna
kale yapılması hakkında 12,46,59,63 

2179 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 
malî senesi bütçesinde münakale ya
pılması hakkında 58,63,66 

2180 — Riyaseti Cumhur dairesi teşkilât 
kanunu 96,118 

2181 — Evkaf umum müdürlüğünün 1929 
malî senesi hesabı katî kanunu 122,189 

2182 — Tababet ve şuabatı sanatlarının 
tarzı icrasına dair 2 nisan "1928 tarih 
ve 1219 numaralı kanunna katılacak 

28,37,189 
2183 — 1632 sayılı askerî ceza kanununa 

müzeyyel kanun 34,48,190 
2184 — Mükelleflere vergi cüzdanı veril

mesi hakkında 3,34,51,190 
2185 — Ankarada yapılacak polis mek

tebi hakkında 2,46,60,191 
2186 — Havayolları Devlet işletme idare

si teşkilâtı hakkında 28,51,59,122,192 
2187 — Başvekâlet teşkilât ve vazifeleri 

hakkında 146,202 

A o. Sayıfa 
2188 — İnhisarlar idaresince yaptırılacak 

tütün ambar ve depoları hakkmda 12,70, 
210 

2189 — Alım ve petrol arama ve işletme 
idareleri teşkiline dair 70,211,219,241 

2190 — 3 haziran 1930 tarih ve 1683 nu.-
maralı askerî ve mülkî tekaüt ka
nununun 55 inci maddesinin tadili 
hakkında 70,212 

2191 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1932 malî senesi bütçesine munzam 
tahsisat verilmesine dair 70,185,187,219,220 

2192 — Muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât ya
pılmasına dair 12,58,70,184,187,219,222 

2193 — Barut, mevaddı infilâkiye, fişek, 
av mühimmatı ve av saçması inhisar
ları işletme muvakkat idaresinin 
1933 malî senesi bütçe kanunu 154,185, 

191,219,225 
2194 — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Kı-

rallığı Devletleri arasında münakit 
ticaret muahedenamesinin tasdikma 
dair 46,63,191,195,219,228 

2195 — Umumî harpte kara sularımızda 
batan gemileri çıkaran şirket tara
fından verilen paranın deniz kısmı 
bütçesinde açılacak fasla tahsisat ola
rak ilâvesi hakkında 146,195,197,219,230 

2196 — Ordu vilâyeti hususî idaresi tara
fından vilâyet yolları üzerinde yaptı
rılacak büyük köprüler inşaatı için 
Hazine kefaletine ait 46,196,197, 

219,233 
2197 — Bazı vilâyetlerin ilgası ve bazıla

rının birleştirilmesi hakkında 46,196,203, 
2«0,219,236 

2198 — İstanbul Türk anonim su şirketi 
imtiyazile tesisatının satın alınması
na dair 58,206,212,219,238 

2199 — 1932 malî senesi Düyunu umumi
ye bütçesinden naklen iktisat vekâleti 
bütçesine fevkalâde tahsisat konul
masına dair 212,219,241 

2200 — Sivas - Erzurum hattı ile Malatya-
dan başlayarak Divrik civarında bu 
hatla birleşecek iltisak hattının inşa
larına dair 71,212.219,244 

2201 — Devlet memurları maaşatının tev-



No. 

2202 

2203 

2204 

2205 

2206 

2207 

2208 

2209 

2210 

2211 

2212 

2213 

2214 

2215 

2216 

Say ifa No. 
lıit ve teadülü hakkındaki 1452 nama- 2217 
ralı kanuna nıüzeyyel 70,215,219,246 
— Kocaeli vilâyeti içinde dört nahi
yenin kaldırılması ve Karasu adile ye- 2218 
niden bir kaza kurulması hakkında 70,215, 

219,249 
— İstatistik umum müdürlüğü teşki- 2219 
lâtı hakkında 122,216,252 2220 
— Askerî mühendislerle fen memur
larına verilecek ihtisas ücreti hakkın- 2221 
da 154,284 
— Dahiliye vekâleti merkez teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki 1624 numa- 2222 
ralı kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve dahilî matbuat işlerinin 2223 
umum müdürlük halinde Dahiliye 
vekâletine bağlanmasına dair 122,154, 2224 

284 
•— Muhtelif kanunlar mucibince çıka- 2225 
rılan bonoların tecili hakkında 70,183,292 
— Evkaf umum müdürlüğü 1932 ma
lî senesi bütçesinde münakale yapıl
ması hakkında 58,183,284,292 2226 
— Posta, telgraf ve telefon idaresi ( 

teşkilâtı hakkında 183,299 
— Yüksek mühendis mektebimin 1930 ı 222" 
imali senesi hestabı ıkatî (kanunu 278,309 
— Hudut ve sahiller Sıhhat umum 
müdürlüğünün 1930 mıalî senesi hesa- 2228 
bı ıkatî kamum 278,310 
-— 1933 malî senesi anuvazeııei uanu-
tmiye kanunu 46,71,96,122,154,257,278,308, 

310,313,315 2229 
—• Evkaf umum müdürlüğünce Bur-
sada laısrî kaplıcalar şirketinden satın 
.alımıaöak 16 000 liralık hisse senedi 2230 
[hakkında 58,183,310,313,316 
— Posta telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1933 malî senesi bütçe ka
nunu 122,278,306,309,313,318 2231 
— Fdiyos - Ereğli hattile Ereğli li-
«nanmm inşasına dair 12,257,310,313,321 
— Samsun sahil 'demiryollarının Dev
lete mal edilmesine ve Devlet demir- 2232 
yolları ve Mnıaıılaırı işletme tımuaıı 
müdürlüğünce işletilmesine dair 257, 

312,313,324 
— İstanbul Darülfünununun 1930 
mıalî senesi hesabı kati kanunu 298,328 2233 

— Konya ovaısı sulama idaresinin 
1930 malî senesi hesabı katî kanunu 

Sayıfa 

298, 
329 

— Aınkara şehri İmar müdürlüğü
nün 1930 malî senesi hesabı katî ka
nunu 298,329 
— Hususî hastaneler kanunu 298,332 
— Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 
malî senesi bütçe kamum 34,328,330,337 
— Evkaf umum müdürlüğü memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkında 328,343 
— 1773 numaralı kanunu tadil eden 328, 

34*6 
— Hariciye vekâleti teşkilât kanunu 328,, 

346,353 
— Evkaf umum müdürlüğü 1933 ma
lî senesi bütçe kanunu 328,343,344,357 
— Devlet memurları maaşatının tev
hit ve teadülü hakkındaki 1452 nu
maralı kanuna merbut cetvelde tadî
lât yapılması hakkında 122,256,257,364 
— İstanbul Belediyesine bağlı (istan
bul sular idaresi) teşkili hakkında 122, 

342,365 
— 1706 numaralı jandarma kanunu
na müzeyyel muvakkat madde hak
kında 342,366 
— icra ve iflâs kanununun 45 inci 
maddesile 82 nci maddesinin 8 numa
ralı bendine birer fıkra ilâvesine 
dair 342,366 
— Tütün inhisarı idaresinin 1932 ma
lî senesi bütçesinde münakale yapıl
ması hakkında 256,342,364,367,370 
— 1932 malî senesi muvazenei umu
miye kanununa merbut bütçelerde ba
zı tadilât yapılmasına dair 256,298,342, 

362,363,367,370,373 
— Seyrisefain idaresinin bütçelerine 
ait hizmetler için yapılmış tediyatm 
tasfiye ve mahsubu hakkmda 12,342,367, 

370,376 
— Türkiye Cümhuriyetile Felemenk 
Kırallığı arasında imza edilmiş olan 
uzlaşma, adlî tesviye ve hakem mua
hedesinin kabul ve tasdiki hakkında 2,342, 

367,370,378 
— Askerlik dersleri muallimlerinin 



- 4 -

2235 

2236 

No. Sayıfa 
ücretleri hakkında. 58,203,362,401 

2234 — Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti-
le Osmanlı düyunu umumiyesi ha
millerinin mümessilleri arasında 22 
nisan 1933 tarihinde imza edilen iti-
lâfname ve merbutlarının tasdikimi 
dair 183,362,387,401,402 
— Seyrisefain idaresinin 1932 malî 
senesi bütçesine 34 900 liralık fevka
lâde tahsisat ilâvesine dair 70,362,386, 

387,401,405 
— Askerî fabrikalar umum müdürlü
ğüne mütedavil sermaye verilmesine 
dair 2013 numaralı kanuna müzeyyel 342, 

386,397,402.407 
2237 — Türkiye ve Polonya. Hükümetleri 

arasında Ankarada imzalanan ticaret 
ve seyrisefain mukavelenamesinin tas-
dikma dair 400,401,402,410 
—• 1111 numaralı askerlik mükellefi
yeti kanununun 34 üncü maddesinin 
(A) fıkrasının tadiline dair 384,416 
— Demiryollar işletme kanunu 384,417 
— Türkiye Cümhuruiyeti Hükııme-
tile İtalya Hükümeti arasında akte-
dilen bitaraflık, uzlaşma ve adlî tes
viye muahedesi hakkında 384,415,419,420 
—- Tapu tahririne dair olan 10 ni
san 1340 tarih ve 474 sayılı kanunun 
8 inci maddesinin tadiline ve mezkûr 
kanuna bazı fıkralar ilâvesine dair 384, 

416,419,423 
—- 1926 malî senesi hesabı katı ka
nunu 362,429 
— Mevduatı koruma kanunu 415,431 
— 1932 malî senesi (muvazene! umm
an iye kanununa merbut bütçelerde 
bazı tadilât yapılmasına dair 414,,428, 

435,436 
— •.Havayolları Devlet İşletme idare-

2238 

2239 
2240 

2241 

2242 

2243 
2244 

2245 

No. 

2246 

2247 

2248 

2249 

2250 

2251 

2252 

99RM 

2254 

2255 

2256 

Sayıfa 
si 1933 malî senesi bütçe (kanunu 414, 

429,435,438 
— Küçük menderes nehri ile tâbi-
.1 erinin ıslahına ait 70,414,430,435,441 
— 12 eylül 1330 tarihli askerî .ta
yın at ve yem kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkında 417,461 
— Denizyolları ve A. K. A. Y. işi et -
uııeleri ile fabrika ve havuzlar teş
kilâtı haikkmda 428,456,463 
— T ürik i yed e Türk vata>ndaşl arına 
itaihsis edilen «an a t ve hiznıetler 
baıkıkrndıaiki 2007 sayılı -kanunun bazı 
hükümlerini değiştiren kanun 122,447, 

468 
— Seyrisefain idaresinin 1933 malî 
senesi haziran layrna ait bütçe ka
nunu 414,447,464,472,478 
— İktisat vekâletinde «teniz ve ha-
ve işleri müsteşarlığı teşkiline ve İk
tisat veikâleti bütçesine taihsisat ko
nulmasına dair 414,446,464,472,481 
— İstanbul Darülfünununun ilgası
na ve Maarif vekâletince yeni bir Üni
versite kurulmasına dair 256,446,465, 

472,483 
— Uyuşturucu (maddeler i nh işarı 
;ha kılanda 122,447,468,472,486 
— Afyon ihraıcafı hakkında Türkiye 
ve Vo^usiâvya Hükümetleri ara
sında 'imzalanan itilâfnaııııenin tas
dikinin dair 447,471,472,489 
— 1 haziran 1929 tarih ve 1499 nu-
mıaraılı gümrük tarife kanununu de
ğiştiren 'kanun 34,313,342,446,472,476,477, 

491 
— 1 ha zinan 1929 tarih ve 1499 nu
maralı »•üüıUH'üjk tarife kanununu 
değiştiren 31 mayıs 1933 tarihli, ka
nuna eklenen 362,447,476,478,494 

KARARLAR 
753 — Devlet memurları ınaaşatının tev

hit ve teadülü hakkındaki kanuna 
merbut 2 numaralı cetvele ithal edil
meyen maaşlı memurlara uzaklık ve 
pahalılık zamlarının verilip verilme
yeceğinin tefsirine mahal olmadığı 

hakkında 
754 — Muvazene! umumiye kanunlarına 

bağlı (H) cetvelinin tasfiyesine dair 
755 — Ilgazm Karacaören nahiyesinin 

Köprülü köyünden Alioğlu Hatip Ha
sanın mahkûm edildiği ölüm cezası-
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nın on beş sene ağır hapse tahviline ı 
dair ' 2,19 

756 — Isparta mebusu ibrahim ve sabık 
Gaz' Antep ve Kars mebusları Remzi 
ve Ağaoğlu Ahmet Beylerin teşriî 
masuniyetlerine dair 28,35 

757 — Erzurum mebusu Asım ve sabık 
Tokat mebusu Bekir Lûtfi Beylerin 
teşriî masuniyetlerine dair 28,48 

758 — İmalâtı harbiye fabrikalarındaki 
mütehassıs zabitana verilmekte olan 
yevmiyelerin umum müdürlük mer
kezinde çalışan zabitana da tefsir su-
retile teşmil edilemeyeceği hakkında 58,183 

759 — Piriştineli Önıeroğlu Recep ve İh-
rahimoğlu Arnavut Ismailin ölüm ce-
zaısna çarpılmaları hakkında 70,183 

760 — Kütahyanın Cebrail köyünden 
Memetoğlu Halilin ölüm cezasına ear-

No. Sayıfa 
pılması hakkında 70,183 

761 — Asker kaçağı Çanak Alinin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 70,184 

762 — Üç oğlu şehit düşen Bulgar te
baasından Lofçalı İsmail Efendiye 
mm aş tmıbsisine kanunî iınukân olfrna-
dığna dair 362,384 

763 — Gümüşane mebusu Hasan Fehmi 
Beyin Osmanlı borçları baıfeknıdaki 
beymnmtrnın basılatıak vilâyetlere teva
zu haikikındm 400 

764 — İsmet Başa Hükümetine ve Adliye 
vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendiye 
-beyanı taıkdirmt olunduğu haikikındm 400 

765 — Bazı jandarma zabitlerinin -teka
ütlükleri hakkında Arzuhal encüme
nince 'ittihaz olunan kararların tas
vip edildiğine dair 219,428,467 

LÂYIHALAR 
1 — Ankarada yapılacak polis mek

tebi hakkında 2,46,60,191 
2 — Ankarada yaptırılacak Jandarma 

mektebi için gelecek senelere sari taahhü-
dat icrası hakkında 362,446 

3 .-^ Ankara , Konya ve Merzifonda 
askerî ihtiyaçlar için satın alınacak bina
lar hakkında 428 

4 — Ankara su tesisatı için Maliye 
ve Dahiliye vekâletlerine verilen taahhüt 
mezuniyetinin uzatılması ve miktarının 
2 300 .000 liraya çıkarılması hakkında 414, 

446 
5 — Ankara ş^hri otomatik telefon 

kanununun 7 inci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında 2 

6 — Ankara şehri otomatik telefon 
kanununun" 7 inci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında 122 

7 — Ankara yüksek ziraat enistitüsü 
hakkında 342 

8 — Askerî fabrikalar umum müdür
lüğü 1932 senesi bütçesinde l 500 
liralık münakale yapılması hakkında 53,70, 

184:185,187,219,222:225 
9 — Askerî fabrikalar umum müdür

lüğüne mütedavil sermaye verilmesine 

dair olan kanuna müzeyyel 122,342,386:38 7 
397,402,407:410 

10 — Aydın vilâyetinin yapacağı 
100 000 liralık istikraza Hazinenin kefa
letine dair 414 

11 — Bazı dairelerin 1932 senesi 
bütçelerinde 10 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 58,70,185,187,219, 

220:222 
12 — Bazı vilâyetlerde seyyar aşiret 

muallimleri teşkilâtı hakkında 362 
13 — Belediyeler bankası hakkında i 2 
14 — Belediye vergi ve resimleri ka

nununun 3 0 : 3 8 inci maddeleri muci
bince alınmakta olan duhuliye resminin 
kaldırılması hakkında 362,446 

15 — 551 numaralı kanuna bağlı 
emraz cetvelinin değiştirilmesine ve as
kerî ve mülki tekaüt kanununa tezyiline 
dair 183 

16 — Cenup demiryollarının işletil
mesine ait itilâfnamenin imzasına salâ
hiyet verilmesi hakkında 446 

17 — Cumhuriyet merkez bankası 
kanununun 14 üncü ve 40 mcı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında 34 

18 — Çubuk barajı ve Bursa ovası 
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ıslahat ve inşaat işleri için bono çıkarıl
ması hakkında 446 

19 — Dahiliye vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 3 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 342,363:364,367,370:375 

20 — Dahiliye vekâleti merkez teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve da
hilî matbuat işlerinin mezkûr vekâlete 
bağlanmasına dair 122,154,284:292 

21 — Deniz ve hava işlerile seyrise-
fain teşkilâtı hakkındaki kanunların icap 
ettirdiği masraflara dair 414,446,454:4 5, 

472 
22 — Devlete ait bir kısım binalar 

satış bedelile resmî daireler yapılması 
hakkında 362 

23 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Adliye vekâle
tine ait olan kısmında değişiklik yapıl
masına dair 122,257,364:365 

24 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
2 numaralı cetvelin Maliye vekâletine 
ait olan kısmının değiştirilmesi ve bir 
kısım vazifelerin yapılma şekli hakkında 96,446 

25 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
2 numaralı cetvelin sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletine ait olan kısmında 
değişiklik yapılmasına dair 122,257,364: 

365 
26 — Ecnebi otomobil ve arabaları

nın tâbi olacakları malî mükellefiyet hak
kında Cenevrede imzalanan mukavelenin 
tasdikına dair 154 

27 — Emniyet işleri umum müdür
lüğü 1932 senesi bütçesinde 10 000 
liralık münakale yapılması hakkında 12,70, 

184:185,187,219,222:225 
28 — Evkaf umum müdürlüğü 1926 

senesi bütçe kanununun 16 ncı madde
sinin değiştirilmesine dair 362 

29 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçesinde 16 400 liralık müna
kale yapılması hakkında 58,183,284,292:295 

30 — Evkaf umum müdürlüğünce 
Btırsadaki asrî kaplıcalar şirketinden sa-

Sayıfa 
tın alınacak 16 000 liralık hisse senedi 
hakkında 58,183,310,313,316:318 

31 — Eilyos - Ereğli hattı ile Ereğli 
limanının yapılması hakkında 12,257,310:312, 

313,321:323 
32 — Gümrük tarifesi kanununa bağlı 

tarifenin 465 ve 466 ncı numaralarının 
değiştirilmesi hakkında 34,313,446,472:476, 

477,491:494 
33 — üümrük tarife kanunu ve mer

butu ithalât umumî tarifesinin değiştiril
mesi hakkında 342,446,472:476,477,491:494 

34 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1932 senesi bütçesinde 1 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 70,184:185, 

187,219,222:225 
35 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

1932 senesi bütçesinde 20 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 12,70,184:185, 

187,219,222:225 
36 — Hariciye vekâleti 1932 senesi 

bütçesinde 2 000 liralık münakale ya-
pılması hakkında 342,362,363:364,367,370, 

373:375 
37 — Havayolları Devlet işletme 

idaresinin 1933 senesi bütçesi hakkında 328, 
414,429:430,435,438:441 

38 — Hayvanlar vergisi kanununun 
19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında 2 

39 — Hazine alacağı olarak muhtelif 
hesaplara kaydolunan paralardan bazı
larının tasfiye ve terkinine dair 122,446 

40 — Hizmetleri görülen bazı zevata 
verilecek gayrimenkuller hakkında 446 

41 — Hukuk muhakeme usulleri hak
kında 12 

42 — Hükümet tarafından imar veya 
resmî binalar yapmak için yıktırılan bi
nalar hakkında 12 

43 — İktisat vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 1 300 liralık münakale ya
pılması hakkında 256,342,363:364,367, 

370,373:375 
44 — İnhisarlar idaresince muhtelif 

yerlerde yaptırılacak ambar ve depo bi
naları hakkında 12,70,210 

45 — İnhisarlar teşkilâtını değiştir
mek ve ecnebi mütehassıs tahsisatını art-
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tırmak salâhiyeti hakkında 414 
46 — İskân kanununun 3 üncü mad

desine bir fıkra ilâvesi hakkında 58,446 
47 — İstanbul belediyesine bağlı su

lar idaresi teşkili hakkında 122,342,365:360 
48 — İstanbul darülfünununun 1932 

senesi bütçesinde 8 368 liralık münakale 
yapılması hakkında 12,46,59,63 

49 — İstanbul darülfünunu 1933 se
nesi haziran ve temmuz ayları muvak
kat bütçesi hakkında 342,447,465:467, 

472,483:486 
50 — İstanbul darülfünununun ilgası 

ve yerine yeni esaslar dahilinde bir İs
tanbul üniversitesi teşkiline dair 256,446, 

465:467,472,483:486 
51 — İzmir liman ve körfez işleri

nin Hükümetçe idaresi hakkında 428 
52 — İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı 

ile tesisatının satın alınması hakkında 428 
53 — Jandarma umum kumandanlığı 

1932 senesi bütçesinde 4 500 liralık 
münakale yapılması hakkında 414,428:429, 

435,436:438 
54 — Jandarma umum kumandanlığı 

1932 senesi bütçesinde 30 500 liralık 
münakale yapılması hakkında 58,70,184: 

185,187,219,222:225 
55 — Katî ticaret muahedeleri akti 

için müzakereye başlanmış veya başlana
cak devletlerle muvakkat ticarî itilâflar 
akti hakkındaki 1679 numaralı kanunu 
muaddil kanuna müzeyyel 2,447 

56 — Küçük Menderes nehri ile tâ-
bilerinin ıslahına dair 70,414,430:431,435, 

441:443 
57 — Maarif vekâleti 1932 senesi 

bütçesinde 4 800 liralık münakale ya
pılması hakkında 342,362,363:364,367,370 

373:375 
58 — Maliye vekâleti 1932 senesi 

bütçesinde 5 500 liralık münakale ya
pılması hakkında 58,70,184:185,187,219, 

222:225 
59 — Menafii umumiyeye müteallik 

irntiyazat hakkındaki kanuna bazı mad-
deler^tezyiline ve bu kanunun bazı mad
delerinin ilgasına dair olan kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 414 

Sayıfa 
60 ,—- Millî Müdafaa vekâleti 1932 

senesi Deniz ve hava bütçelerinde 3 000 
liralık münakale yapılması hakkında 58,70, 

184:185,187,219,222:225 
6 1 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 

senesi hava bütçesinde 3 900 liralık 
münakale yapılması hakkında 256-342,363: 

364,367,3701375 
62 — Milli Müdafâa vekâleti 1932 

senesi kara bütçesinde 4 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 256,342,363: 

364,367,370:375 
63 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 

senesi kara ve hava bütçeleriie Harita 
umum müdürlüğü bütçelerinde 8 108 
liralık münakale yapılması hakkında 414,428: 

429,435,436:438 
64 —- Millî müdafaa vekâleti kara ve 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 
senesi bütçelerinde 17 417 liralık müna
kale yapılması hakkında 138,70,184:185,187, 

219,222:225 
65 -=• Muhtelif kanunlarla çıkarılmış 

olan bonoların vadelerinin teciline dair 70, 
183,292 

6 6 — 1 1 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununa müzeyyel 362,447,476,:477,478, 

494:496 
67 — Ödünç para işleri, halk bankası 

ve sandıklan hakkında 446 
68 — Polis teşkilâtı kanununun 39 

uncu maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında 2 

69 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğüi932 senesi bütçesinde 5 000 
liralık münakale yapılması hakkında 12,70, 

184:185,187,219,222:225 
70 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1933 senesi bütçesi hakkında 122, 
278,306:308,309,313,318:321 

71 — Riyaseti Cumhur dairesi teş
kilâtı hakkında 96,118 

72 — Samsun sahil demiryolları 
193 3 senesi bütçesi hakkında 70,257,312, 

313,324:326 
73 — Sanat mekteplerinin Maarif 

vekâletine devri hakkında 34 
74 — Seyrisefain idaresinin bütçele

rine ait hizmetler için yapılmış olan tedi-
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yatın tasfiye ve mahsubu hakkında 12,342 
367,370,376:378 

75 — Seyrisefain idaresinin 1932 
senesi bütçesine 34 900 liralık tahsisat 
konulmasına dair 70,362,386,3 87, 

401,405:407 
76 — Seyrisefain idaresinin 192 3 se

nesi haziran ayma ait bütçesi hakkında 4! 4, 
447,4-4,472,478:480 

77 — Sıhhat v: içtimaî muavenet 
vekâleti teşkilât ve memurları hakkında 58 

78 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesi hakkında 34,328,330: 

332,337:340 
79 — Tahsilat ve vergi komisyonla

rında bulunacak gayrimuvazzaf azaya hu
zur ücreti verilmesi hakkında 362 

80 — Temyiz mahkemesi teşkilâtına 
raportör ilâvesi hakkında 58 

81 — Türk ceza kanununun 23 üncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 70 

82 — Türkiye Cumhuriyeti Hükû-
metile Osmanlı düyunu umumiyesi hâmil
leri arasında imza edilen itilâfname ve 
ilişiklerinin tasdikına dair 183,362, 

387:400,401,402:404 
83 — Türkiye Cumhuriyet ile Fele

menk Kırallığı arasında aktedilen uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem muahedenamesinin 
tasdiki lıakkında 2,342,36 7:368,370,378:381 

84 — Türkiye Cümhuriyetile Maca
ristan Kırallığı arasında aktedilen iadei 
mücrimin ve adlî muzaheret mukavele
namesinin tasdiki hakkında 2 

85 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet 
sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı ara
sında hudutta çıkan ihtilâfların tetkik 
ve halli usulü hakkında aktedilmiş olan 
mukavelenamenin altı ay uzatılmasına 
dair olan porotokolün tasdiki hakkında 2 

86 — Türkiye Cümkuriyeti rejimini 
koruma kanunu lâyihası 256 

• 87 — Türkiyede türk vatandaşlarına 
tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkın
daki kanunun bazı hükümlerinin değiş
tirilmesine dair 122,447,46 8 

88 — Tütün inhisarı idaresinin 193 2 
senesi bütçesinde 800 liralık münakale 

yapılması hakkında 
Sayıfa 

256,342,364, 
367,370:373 

89 — Umumî harpte kara sularımızda 
batan gemileri çıkaran şirket tarafından 
verilen paranın Millî müdafaa vekâleti 
deniz bütçesine konulmasına dair 1 2 

90 — Uyuşturucu maddeler inhisarı 
hakkıhda 122,447.468:471,472,486:488 

91 — Vilâyet hususi idarelerinden 
maaş alan memur ve muallimlerin tekaüt 
maaşları hakkındaki kanuna müzeyyel 70 

9 2 — Yol işaretlerinin birleştirilmesi 
hakkındaki mukavelenamanin tasdikına 
dair. 12 

93 — Ziraat bankasınca yapılacak silo 
ve ambarlar hakkında 256 

94 — Ziraat vekâleti 1932 senesi büt
çesinde 4 650 liralık münakale yapıl
ması hakkıuda 12,70,184:185,187,219, 

222:225 

1 — Altın ve petrol«arama ve işletme 
idarelerinin teşkiline dair 70,211:212,219, 

241:243 
2 — Ankara şehri imar müdürlüğü

nün 1930 senesi son hesabı hakkında 298,329: 
330 

3 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1932 senesi bütçesine 10 000 liralık 
tahsisat konulmasına dair 70,185,187,219, 

220:222 
4 — Ankara şehri otomatik telefon 

kanununun bazı maddelerinin tadiineve 
bu kanuna bir madde ilâvesine dair olan 
kanunun 2' inci maddesinin kaldırılması 
hakkında 6 

5 — Askerî ceza kanununa müzeyyel 34,48 
190 

6 — Askeri fabrikalar umum müdür
lüğüne mütedavil sermaye verilmesine 
dair olan kanuna müzeyyel 342,386:387, 

397,402,407:410 
7 — Askerî memurlar kanununu mu-

addil kanuna müzeyyel 154,2S4 
8 — Askerî tayinat ve yem kanunu

na müzeyyel 414,461:463 
9 — Askerî tayinat ve yem kanunu

nun muaddel 33 üncü maddesine 
bazı fıkralar ilâvesi hakkında 417,461:463 



Sayıfa 
10 — Askerlik dersleri muallimlerinin 

ücretleri hakkında 58,203:206,362,401 
11 — Barut ve mevaddı infilâkiye 

ve fişek ve av mühimmatı ve av saç
ması inhisarı işletme muvakkat idaresinin 
1933 senesi bütçesi hakkında 154,185: 

189,191,219,225:227 
1 2 — Başvekâlet teşkilât ve vazifeleri 

hakkında 146,202:203 
13 — Bazı dairelerin 1932 senesi 

bütçesinde 61 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 2,16,21,24 

14 — Bazı dairelerin 1932 senesi 
bütçesinde 167 991 liralık münakale 
yapılması hakkında 2,16,21,24 

15 — Bazı vilâyetlerin kaldırılması 
ve bazılarının birleştirilmesi hakkında 46, 

196:202,203,209,219,236:238 
16 — Belediye teşkilâtı olan yerlerdeki 

muhtarlıklarla ihtiyar heyetlerinin kaldı
rılması hakkına 12,29 

17 — 1926 senesi Hazine hesabı 
katisi hakkında 362,429 

18 — 1927 senesi son hasabı 
hakkında 428 

19 — 1933 senesi muvazenei umu
miye kanunu lâyihası 46,71,96,122,154, 

257,278:284,308:309,310,313,315 
Adliye vekâleti bütçesi 134 
Askerî fabrikalar » 273 
Başvekâlet » 114 
B. M. Meclisi » 113 
Dahiliye vekâleti » 135 
Divanı muhasebat -o 114 
Diyanet işleri reisliği » ] \ 6 
Düyunu umumiye » 123 
Emniyet işleri U. M. » 137 
Gümrük ve inhisarlar V. » 125 
Hariciye vekâleti * 139 
Harita U. M. » 274 
İktisat V. « 162 
İstatistik U. M. » 257 
Jandarma U. K. » 138 
Maarif V. » 140 
Maliye V. o 1 ıg 
Millî Müdafaa V. •> 267,270, 

271,272 
Nafıa V. o j 54 • 

Sayıfa 
Riyaseti cumuhur bütçesi 114,120 
S. ve İ. muavenet V. -» 127 
Şûrayı Devlet » 115 
Tapu ve Kadast U. M. « 123 
Ziraat V. » 177,258 
Varidat bütçesi 275 
20 — Dahiliye memurlarının tahdidi 

sinlerine dair 7,35 
21 — Dahiliye vekâleti 1932 senesi 

bütçesinde 3 998 liralık münakale ya
pılması hakkında 2,16,21,24 

22 — Dahiliye vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 23 762 liralık münakale 
yapılması hakkında 2,16,21,24 

23— Deniz ve hava ticareti umum mü
dürlüğü ile iç hatlar, dış hatlar ve fabri
kalar ve havuzlar teşkilâtı hakkında 428,456: 

461,463:464,481:483 
24 — Devlet memurları maaşatının 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Maarif vekâ
letine ait olan kısmında değişiklik yapıl
masına dair 70,215,219,246:249 

25 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Ziraat vekâle
tine ait olan kısmında değişiklik yapılma
sına dair 257,364,365 

26 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
müzeyyel 256,364:365 

27 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
müzeyyel 256,364:365 

28 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
müzeyyel 256,364:365 

29 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
müzeyyel 256,364:365 

30 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dair olan kanunun 
Evkaf umum müdürlüğü memurları 
hakkında da tatbikına dair 328,343:344 

31 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dair olan kanunun 
13 üncü maddesindeki 6 aylık kayitten-
Darülfünunuıı müderris ve muallimle
rinin istisnası hakkında 46,60 
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32 — Düyunu umumiye 1932 senesi 
bütçesinden 3 113 281 liranın tenzilile 
bazı devairin ayni sene bütçelerine mun
zam ve fevkalâde tahsisat olarak verilme
sine dair 2,16,21,24 

33 — Evkaf umum müdürlüğü 1929 
senesi hesabı katisi hakkında 122,189 

34 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçesi hakkında 328,343,344:346, 

357:359 
35 — Gümrük tarifesi kanununa 

merbut tarifede gösterilen gümrük resim
lerinin tadili hakkında 313,446,472:476,477, 

491:494 
36 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

1932 senesi bütçesinde 20,000 liralık 
münakale yapılması hakkında 70,184,187, 

219,222 
37 — Gümrük*ve inhisarlar vekâleti 

1932 senesi bütçesinde 22 900 liralık 
münakale yapılması hakkında 2,16,21,24 

38 — Hariciye vekâleti teşkilâtı 
hakkında 328,346,353:357 

39 — Hariciye vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 4 200 liralık münakale yapıl
ması hakkında 2,16,21,24 

40 — Harp gemilerinin tamiri için 
yaptırılacak liman ve tersane hakkında 9,35, 

38 
41 — Hazineden taksitle gayrimen

kul inal satırı almış olanların taksit be
dellerinin tecili hakkındaki kanunun 1 
inci maddesinin değiştirilmesine dair 328, 

346:353 
42 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1929 senesi hesabı katisi 
hakkında 2,15 

43 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1930 senesi hesabı katisi 
hakkında 278,310 

44 — Hususi hastaneler hakkında 298, 
332:336 

45 — İcra ve iflâs kanununun 49-
uncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair 342, 

366:367 
46 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat 

askerî memurları kanununun 3 üncü 
maddesinin tadiline dair larıun iâyf-

hasile alâkadar diğer kanunlarda yapı-

Sayıfa 
lacak ilâve ve tadiller hakkına 384,416 

47 — iktisat vekâleti 1932 senesi 
bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiş
tirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık 
tahsisat konulmasına dair 2,16,21,24 

48 -— İspirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı idaresinin 1930 senesi hesabı katisi 
hakkında 414,467 

49 — İstanbul darülfünunu 1930 
senesi hesabı katisi hakkında 298,328:329 

50 — İstanbul Türk anonim su şir
keti imtiyazı ile tesisatının satın alınma
sına dair 58,206:210,212,219,238:241 

51 — İstatistik umum müdürlüğü 
merkez teşkilâtı hakkında l 22,21 6:2 19,252: 

254 
52 —• Jandarma kanununa müzeyyel 342, 

366 
53 — Kocaeli vilâyetine bağlı 4 na

hiyenin kaldırılması ve Karasu namile 
yeni bir kaza kurulması hakkında 70,215:218, 

219,249:251 
54 — Konya ovası sulama idaresinin 

1930 senesi hesabı katisi hakkında 298,329 
55 — Konya ovası sulama idaresi 

1933 senesi bütçesi hakkında 2,14,19,21 
5 6 — Maarif vekâletince hariçte bas

tırılacak mektep .kitaplarının ihale sureti 
ve bu kitapların bazı masraflarını karşı 
lamak üzere ihdas olunacak mektep 
kitapları sandığı hakkında 447 

57 — Madenî ufaklık para basılması 
hakkında 328,368:370 

58 — Maliye vekâleti ile Şûrayi devlet 
1932 senesi bütçelerinde 4 300 liralık 
münakale yapılması hakkında 2,16,21,24 

59 — Mevduatı koruma hakkında 415, 
431:435 

60 — Milli Müdafaa vekâleti 1932 
senesi hava bütçesinde 18 152 liralık 
münakale yapılması hakkında 2,16,21,24 

öl — Muntazam posta seferleri hak
kında 384,417:419 

62 — Muvazene vergisi kanununun 
bir sene uzatılması hakkında 10,37,38,41 

63 — Mükelleflere vergi karnesi ve
rilmesi hakkına 34,51,190-191 

64 — Nahiye müdürlerinin tayini 
hakkında 12,29 



- 1 1 -
Sayıfa 

65 — Ordu ikramiyesi kanununun 
Jandarma hakkında da tatbikına dair 447 

66 — Ordu vilâyeti hususî idaresi 
tarafından yaptırılacak büyük köprüler 
için Hazinenin kefaletine dair 46,196,197, 

219,233:235 
67 — Orman kanunu lâyihası 13 
68 — Posta telgraf ve telefon ida

resinin teşkilâtı hakkında 183,299:305 
69 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 9 000 
liralık münakale yapılması hakkında 2,16, 

21,24 
70 — Riyaseti Cumhur filârmonik 

orkestra şef muavinliğinde bulunan ecnebi 
mütehassısı ücretinin arttırılması hakkında 6 

71 — Samsun sahil demiryolunun 
Hükümetçe satın alınmasına ve bunun 
için Maliye vekâleti 1932 senesi bütçe
sinde 130 000 liralık münakale yapıl
masına dair 257,312,313,324:326 

72 — Seyrisefain idaresinin 1928 
senesi hesabı katisi hakkında 3,28 

73 — Seyrisefain idaresinin 1929 
senesi hesabı katisi hakkında 3,35,46 

74 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti 1932 senesi bütçesine 68 459 lira 
25 kuruşluk tahsisat konulmasına dair 2,16, 

21,24 
75 — Sivas - Erzurum hattı ile Ma-

latyadan başlayarak Divriki civarında 
bu hatla birleşecek iltisak hattının yap
tırılması hakkında 71,212:215,219,244 

76 — Sovyet Rusyada bulunan ateşe-
milter ve muavininin tahsisatlarına zam 
yapılması hakkında 9,37 

77 — Sümerbank kanunu lâyihası 446 
78 — Tababet ve şuabatı sanatlarının 

tarzı icrasına dair olan kanuna müzeyyel 28, 
37,189 

79 — Tapu harçlarına dair olan ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında • 384,416,419,423:425 

80 —Temyiz mahkemesinin Ankaraya 
nakli hakkında 71,192 

Sayıfa 
81 — Teşviki sanayi kanununa mü

zeyyel 447 
82 — Tiflis başkonsolosluğu binası

nın Batum konsolosluğu binasile değiş
tirilmesi hakkında 8,36 

83 — Türkiye Cümhuriyetile İrak 
Hükümeti arasında münakit ticaret mua-
hedenamesinin tasdiki hakkında 46,63,191: 

192,195,219,228:230 
84 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya 

Hükümeti arasında aktedilmiş olan bita
raflık, uzlaşma ve adlî tesviye muahede-
namesinin temdidine dair protokolün tas
diki hakkında 384,415:416,419,420:422 

85 — Türkiye Cümhuriyetile Polonya 
Hükümeti arasında münakit ticaret ve 
seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 1/281 numaralı kanun lâyi
hası ve Hariciye ve İktisat eucümenleri 
mazbataları 400,401,402,410:412 

86 — Türkiye Cümhuriyetile Yugos
lavya Hükümeti arasında aktedilen afyon 
iti lâf namesinin tasdiki hakkında 447,471: 

472,489:491 
87 — Türkiye havayolları idaresi 

hakkında 28,51,59,122,192:195 
88 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 

senesi bütçesinde 20 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 46,58,63,66 

89 — Umumî harpte kara sularımız
da batan gemileri çıkaran şirket tarafın
dan verilen paranın Millî Müdafaa vekâ
leti deniz bütçesine konulmasına dair 146,195: 

196,197,219,230:233 
90 — Vaiz ve dersiam maaşları hak

kında 9,36 
91 — Vilâyetler idaresi kanununun 

58 inci maddesine tevfikan 2 vilâyette 
idare heyeti teşkiline ve 1452 numaralı 
kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin değiş
tirilmesine dair 257,364:365 

92 — Yüksek mühendis mektebinin 
1930 senesi hesabı katisi hakkına 278,309: 

310 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Adliye encümeninin, Rizeli Hu

lusi ve Osman Zeki efendilerinin mahkû
miyetlerinin af fine dair 2/73 numaralı 
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kâinin teklifi hakkında 12,30,59 
2 — Asker kaçağı Çanak Alinin 

ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/277 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 70,184 

3 — Askeri ceza kanununa müzeyyel 
1/518 numaralı kanun lâyihası hakkında 34,48 

190 
4 — Hususi hastaneler hakkındai/400 

numaralı kanun lâyihasına dair 298,332: 336 
5 — İdare heyetinin, Devlet memur

ları maaşlarının tevhit ve teadülü hak
kındaki kanunun 18 inci maddesinin 
son fıkrasının tefsirine dair 4/50 numa
ralı takriri 384,415 

6 — Ilgazın Karacaören nahiyesinin 
köprülü köyünden Alioğlu Hatip Hasan 
efendinin ölüm cezasına çarpılması hak
kında 3/226 numaralı Başvekâlet tezke
resine dair 2,19 

7 — Kütahyanın cebrail köyünden 
Memetoğlu Halilin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 3/288 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair 70,183 

8 — Madenî ufaklık para basılması 
hakkında 1/550 numaralı kanun lâyihası
na dair 328,368:370 

9 — Malûllere şehit yetimlerine 
verilen terfih zammı ile beyiye ikramiye
lerine haciz konulup konulmayacağının 
tefsiri hakkında 3/303 numaralı Başvekâ
let tezkeresile icra ve iflâs kanununun 
49 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair 1/548 numaralı kanun lâyihası hak
kında 342,366:367 

10 - Memurin muhakemat kanunu
nun 4 üncü maddesinin tefsirine dair 
3/110 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında 342,363 

11 — Mevduatı koruma hakkında 
1/552 numaralı kanun lâyihası hakkında 415, 

431:435 
12 — Piriştineli Ömeroğlu Recep ve 

İbrahimoğlu Arnavut İsmailin ölüm ce
zasına çarpılmaları hakkında-3/28 2 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 70,183 

13 —* Temyiz mahkemesinin Ankara 
ya nakli hakkında 1/560 numaralı ka
nun lâyihasına dair 70,192 

14 — Türkiye Cümhuriyetile Fele-

S ay ifa 
menle Kırallığı arasında aktedilen uzlaş
ma, adlî tesviye ve hakem muahedena-
mesinin tasdiki hakkında 1/650 numaralı 
kanun lâyihasına dair 342,367:368,370, 

378:381 
1 5 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya 

Hükümeti arasında aktedilmiş olan bita
raflık, uzlaşma ve adlî tesviye muahede-
namesnin temdidine dair protokolün tas
diki hakkında 1/429 numaralı kanun lâ
yihasına dair 384,415:416,419,420:522 

16 — Türkiyede Türk vatandaşlarına 
tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkın
daki kanunun bazı hükümlerinin değişti
rilmesine dair 1/698 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 447,468 

17 — Uyuşturucu maddeler inhisarı 
hakkında 1/699 numaralı kanun lâyiha
sına dair 447,468:471,472,486:488 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Bursa mebusu Rüştü Beyin, Ar

zuhal encümeninin 5-M-1933 tarih ve 
252 numaralı kararının Umumî Heyette 
müzakeresine dair 4/47 numaralı takriri 
hakkında 362,384:386 

2 — Teğirdağ mebusu Cemil Beyin 
Arzuhal encümeninin 14 ve 15 numaralı 
haftalık kararlar cetvelindeki jandarma 
zabitlerine ait olan kararların Umumî 
Heyette müzakerelerine dair 4/49 numa
ralı takriri hakkında 428,467 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Altın ve petrol arama ve işlet

me idarelerinin teşkiline dair 1/599 nu* 
maralı kanun lâyihası hakkında 70,211:212, 

219,241:243 
2 — Ankarada yapılacak Polis mek

tebi hakkında 1/646 numaralı kanun lâ
yihasına dair 46,60,191 

3 •— Ankarada yaptırılacak Jandarma 
mektebi için gelecek senelere sari- taah-
hüdat icrası hakkında 1/718 numaralı 
kanun lâyihasına dair 446 

4 — Ankara su tesisatı için Maliye 
ve Dahiliye vekâletlerine verilen taahhü-
dat mezuniyetinin uzatılması ve miktarı
nın 2 300 000 liraya çıkarılması hakkında 
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1/729 numaralı kanun lâyihasına dair 446 
5 — Ankara şehri imar müdürlüğü 

1932 senesi bütçesinde 10 000 liralık 
tahsisat konulmasına dair 1/637 ve bazı 
dairelerin 1932 senesi bütçelerinde 
10 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/672 numaralı kanun lâyihalarına 
dair 70,185,187,219,220:222 

6 — Askerî fabrikalar umum müdür
lüğüne mütedavil sermaye verilmesine 
dair olan kanuna müzeyyel 1/519 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
İktisat encümenleri mazbatalarile Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğüne mütedavil 
sermaye verilmesine dair olan kanuna 
müzeyyel 1/692 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 342,386:387,397,402,407:410 

7 — Askerî memurlar kanununu mu-
addil kanuna müzeyyel 1/437 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 154,484 

8 — Askeri tayinat ve yem kanunu
nun muaddel 33 üncü maddesine bazı 
fıkralar ilâvesi hakkında 1/523 ve askerî 
tayinat ve yem kanununa müzeyyel 1/536 
numaralı kanun lâyihalarına dair 414,461:463 

9 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun bazı maddelerinin tefsiri hakkında 
3/107 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 384,415 

10 — Askerlik dersleri muallimleri
nin ücre;leri hakkında 1/541 numaralı 
kanun lâyihasına dair 58,203:206,362,401 

11 — Barut ve mevaddı infilâkıye 
ve fişek ve av mühimmatı ve av saçması 
inhisarı işletme muvakkat idaresinin 1933 
senesi bütçesi hakkında 1/510 numaralı 
kanun lâyihasına dair 154,185,189,191,219, 

225:227 
12 — Başvekâlet teşkilât ve vazife

leri hakkında 1/590 numaralı kanun 
lâyihasına dair 46,202:203 

13 — Bazı vilâyetlerin kaldırılması 
ve bazılarının birleştirilmesi hakkında 
1/575 numaralı kanun lâyihasına dair 46, 

196:202,203,209,219,236:238 
14 — 1/623 numaralı Sumerbank 

kanun lâyihası hakkında 446 
15 — 1933 senesi muvazenei umu-

Sayıfa 
fniye kanunu lâyihası hakkında 46,71,96, 
122,154,257,278:284,308:309,310,313:315 

Adliye V. bütçesi 134 
Askerî fabrikalar » 273 
Başvekâlet » n 4 
B. M. Meclisi » 113 
Dahiliye V. » • 135 
Divanı Muhasebat » 114 
Diyanet İşleri Reisliği » 116 
Düyunu umumiye » 123 
Emniyet işleri U. M. » 137 
O. ve İnhisarlar V. » 125 
Hariciye V. » 139 
Harita U. M. » 274 
İktisat V. a 162 
İstatistik U. M. » 257 
Jandarma U. K. » 138 
Maarif V. * 140 
Maliye V. » 116 
M. M. V. »267,270,271,272 
Nafıa V. » 154 
Riyaseti Cumhur » 114,120 
S. ve İ. Muavenet » 127 
Şûrayı Devlet » 115 
Tapu ve kadastro U. M. » 123 
Varidat » 2 75 
Ziraat V. » 177,258 
16 — Dahiliye vekâleti merkez teş

kilâtı ve vazifeleri hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
dahilî maibuat işlerinin mezkûr vekâlete 
bağlanmasına dair 1/700 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 154,284:292 

17 — Deniz ve hava işleri ile Seyri-
sefain teşkilâtı hakkındaki kanunların icap 
ettirdiği masraflara dair 1/725 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 446,464:465,472 

18 — Deniz ve hava ticareti umum 
müdürlüğü ile iç hatlar, dış hatlar ve 
fabrikalar ve havuzlar teşkilâtı hakkında 
1/601 numaralı kanun lâyihasına dair 428, 

456:461,463:464,481:483 
19 — Devlet memurları maaşatmın 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Maliye vekâ
letine ait olan kısmının değiştirilmesi 
ve bir kısım vazifelerin yapılma şekli 
hakkında 1/689 numaralı kanun lâyiha
sına dair 446 
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20 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Maarif vekâ
letine ait olan kısmında değişiklik yapıl
masına dair 1/605 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 70,215,219,246:249 

21 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mü-
zeyyel 1/542, Devlet memurları maaşar 
tının tevhit ve teadülü hakkındaki kanu
na müzeyyel 1/543, Devlet memurları 
maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna müzeyyel 1/544, Devlet memur
ları maaşatının tevhit ve teadülü hak
kındaki kanuna müzeyyel 1/545, Devlet 
memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cet
velin Ziraat vekâletine ait olan kısmında 
değişiklik yapılmasına dair 1/606, vilâ
yetler idaresi kanununu 58 inci madde
sine tevfikan 2 vilâyette idare heyeti teş
kiline ve 1452 numaralı kanuna bağlı 
2 numaralı cetvelin değiştirilmesine dair 
1/619 numaralı kanun lâyihası ve Dahi
liye encümeni mazbatasile Devlet me
murları maaşatının tevhit ve teadülü hak
kındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetve
lin Adliye vekâletine ait olan kısmında 
değişiklik yapılmasına dair 1/693, Devlet 
memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cet
velin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
letine ait olan kısmında değişiklik yapıl
masına dair 1/694 numaralı kanun lâ-
yihalarile İdare heyetinin, Devlet me
murları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna bağlı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair 2/70 numaralı 
kanun teklifi hakkında 256,364:365 

22 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dair olan kanunun 
Evkaf umum müdürlüğü memurları hak
kında da tatbikına dair 1/587 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 328,343:344 

23 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dair olan kanunun 
13 üncü maddesindeki 6 aylık kayitten 
Darülfünun müderris ve muallimleri
nin istisnası hakkınds 1/592 numaralı 

Öayıfa 
kanun lâyihası hakkında 46,60 

24 — Emniyet işleri umum müdür
lüğü 1932 senesi bütçesinde ıo 000 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/655, 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 se
nesi bütçesinde 20 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/656, Posta, 
telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1932 senesi bütçesinde 5 000 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/658, Ziraat vekâleti 1932 senesi büt
çesinde 4 650 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/659, Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 1 500 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/671, Jandarma umum kumandanlığı 
1932 senesi bütçesinde 30 500 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/676, 
Maliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
5 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/677, Millî müdafaa vekâleti 
1932 senesi deniz ve hava bütçelerinde 
30 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/678 ve Millî müdafaa vekâleti 
kara ve Askeri fabrikalar umum müdür
lüğü 1932 senesi bütçelerinde i 7 417 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/679 
ve Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 se
nesi bütçesinde 1 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/684 numaralı ka
nun lâyihalarile İdare Heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 1932 senesi bütçesine 
4 600 liralık tahsisat konulmasına ve 
ayni sene bütçesinde 586 liralık müna
kale yapılmasına dair 2/72 numaralı ka
nun teklifi hakkında 70,184:185,187, 

219,222:225 
25 — Evkaf umum müdürlüğ 1932 

senesi bütçesinde 16 400 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/673 numaralı ka
nun lâyihasına dair 183,284,292:295 

26 — Evkaf umum müdürlüğ 1933 
senesi bütçesi hakkında 1/504 numaralı 
kanun lâyihasına dair 328,343,344:346, 

357:359 
27 — Evkaf umum müdürlüğünce 

Bursadaki asrî kaplıcalar şirketinden satın 
alınacak 16 000 liralık hisse senedi hak
kında 1/674 numaralı kanun lâyihasına 
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dair 183,310,313,316:318 
28 — Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli 

limanının yapılması hakkında 1/661 numa
ralı kanun lâyihasına dair 257,310:312 

313,321:323 
29 — Gümrük tarifesi kanununa mer

but tarifede gösterilen gümrük resimleri
nin tadili hakkında î/437 numaralı güm
rük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 465 
ve 466 ncı numaralarının değiştirilmesi 
hakkında 1/688 ve gümrük tarife kanu
nu ve merbutu ithalât umumî tarifesinin 
değiştirilmesi hakkında 1/714 numaralı 
kanun lâyihalarına dair 446,472:476 

477,491:494 
30 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hak

kında 1/627 numaralı kanun lâyihasına 
dair 328,346,353:357 

31 — Hava yolları Devlet işletme 
idaresinin 1933 senesi bütçesi hakkında 
1/711 numaralı kanun lâyihasına dair 414, 

429:430,435,438:441 
32 — Hazine alacağı olarak muhtelif 

hesaplara kaydolunan paralardan bazıla
rının tasfiye ve terkinine dair 1/695 
numaralı kanun lâyihası hakkında 446 

33 — Hazineden taksitle gayrimen
kul mal satın almış olanların taksit be
dellerinin tecili hakkında ki kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesine dair 
1/596 numaralı kanun lâyihası hakkında 328, 

346:353 
34 — İhtiyacatı umumiye için celbo-

lunacak madenî boruların gümrük res
minden muafiyeti hakkındaki kanunun 
1 inci maddesinin tefsirine dair 3/278 
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 428 

35 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat 
askerî memurları kanununun 3 üncü 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihasile 
alâkadar diğer kanunlarda yapılacak ilâve 
ve tadiller hakkında 1/408 numaralı ka
nun lâyihaları hakkında 384,416 

36 — İktisat vekâleti 1932 senesi 
bütçesinde 1 300 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/704, Millî Müdafaa 
vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 900 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/706, 
Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara 

Sayıfa 
bütçesinde 4 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/707, Dahiliye vekâleti 
1932 senesi bütçesinde 3 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/712 , 
Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
2 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/716 ve Maarif vekâleti 1932 
senesi bütçesinde 4 800 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/717 numaralı ka
nun lâyihalarile İdare heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 1932 senesi bütçesinde 
1 000 liralık münakale yapılması hak
kında 2/76 numaralı kanun teklifine dair 342, 

363: 364,367,370,373:375 
37 — İktisat vekâleti 1932 senesi 

bütçesinin 636 inci faslı unvanının değiş
tirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık 
tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye 
vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/604, 
Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
4 200 liralık münakale yapılması hak
kında 1/607, Maliye vekâletile Şûrayı 
Devlet 1932 senesi bütçelerinde 4 300 

liralık münakale yapılması hakkında 1/613, 
Düyunu umumiye, 1932 senesi bütçesin
den 3 113 281 liranın tenzilile bazı 
devairin ayni sene bütçelerine munzam 
ve fevkalâde tahsisat olarak verilmesine 
dair 1/621, Millî Müdafaa vekâleti 1932 
senesi hava bütçesinde 18 152 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/630, Dahiliye 
vekâleti 1932 senesi bütçesinde 23 762 
liralık münakale yapılması hakkında 1/632, 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlü
ğü 1932 senesi bütçesinde 9 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/634, • 
bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde 
1 67 991 liralık farkla yapılması hakkında 

1/635, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1932 
senesi bütçesinde 22 900 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/636, bazı dairele
rin ]932 senesi bütçelerinde 61 000 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/638, 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
1932 senesi bütçesine 68 459 lira 25 
kuruşluk tahsisat konulmasına dair 1/639 
numaralı kanun lâyihaları hakkında 2,16,21,24 

38 — İmalâtı harbiye fabrikalarında-
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ki mütehassıs zabitana verilmekte olan 
yevmiyelerin umum müdürlük merkezin
de çalışan zabitana da teşmili hakkında 
3/279 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 58,183 

39 — İnhisarlar idaresince muhtelif 
yerlerde yaptırılacak ambar ve depo 
binaları hakkında 1/654 numaralı kanun 
lâyihasına dair 70,210 

40 — İstanbul darülfünununun 1932 
senesi bütçesinde 8 363 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/65 7 numaralı kanun 
lâyihasına dair 46,59,63 

41 — İstanbul darülfünununun ilgası 
ile yerine yeni esaslar dahilinde bir 
İstanbul üniversitesi teşkiline dair 1/705 
numaralı ve İstanbul darülfünunu 1933 
senesi haziran ve temmuz ayları muvak
kat bütçesi hakkında 1/713 numaralı 
kanun lâyihalarına dair 446,465:467,472, 

483:486 
42 — İstanbul Türk anonim su şirketi 

imtiyazı ile tesisatının satm alınmasına 
dair 1/563 numaralı kanun lâyihası hak
kında 58,206:210,212,219,238:241 

43 — İstatistik umum müdürlüğü 
merkez teşkilâtı hakkında 1/585 numaralı 
kanun lâyihasına dair 122,216:219,252:254 

44 — Ilgazın Karacaören nahiyesinin 
Köprülü köyünden Aiiolğlu Hatip Hasan 
Efendinin ölüm cezasına çarpılması hak
kında 3/226 numaralı Başvekâlet tezke
resine dair 2 

45 — İsparta mebusu Kemal Turan 
ve Malatya mebusu Mahmut Nedim Bey
lerin, askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
55 inci maddesine bazı fıkralar ilâvesine 
dair 2/22 numaralı kanun teklif ile askerî 
ve mülkî tekaüt kanununun muvakkat 2 
nci maddesinin tefsiri hakkında 3/17 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 70,212 

46 — Jandarma umum kumandanlığı 
1932 senesi bütçesinde 4 500 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/727 ve Millî 
Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara ve 
hava bütçelerile Harita umum müdür-
üğü bütçelerinde 8 108 liralık münakale 
lyapılması hakkında 1/730 numaralı ka
nun lâyihalarına dair 428:429,435,436:438 

Sayıfa 
47 — Kastamonu mebusu Hasan Feh

mi Beyin, verginin kolaylıkla alınması 
yollarına dair 2/50 numaralı kanun tek-
lifile mükelleflere vergi karnesi verilmesi 
hakkında 1/593 numaralı kanun lâyiha
sına dair 3,34.51,190:191 

48 — Kocaeli vilâyetine bağlı 4 na
hiyenin kaldırılması ve Karasu namile 
yeni bir kaza kurulması hakkında 1/610 
numaralı kanun lâyihasına dair 70,215:218, 

219,249:251 
49 — Konya ovası sulama idaresi 

1933 senesi bütçesi hakkında 1/506 nu
maralı kanun lâyihasına dair 2,14,19,21 

50 — Küçük menderes nehri ile tâbi-
lerinin ıslahına dair 1/687 numaralı ka
nun lâyihası hakkında 414,430:431,435, 

441:443 
51 — Maarif vekâletince hariçte bas

tırılacak mektep kitaplarının ihale sureti 
ve bu kitapların bazı masraflarını karşı
lamak üzere ihdas olunacak mektep ki
tapları sandığı hakkında 1/612 numaralı 
kanun lâyihasına dair 447 

52 — Madenî ufaklık para basılması 
hakkında 1/550 numaralı kanun Iâyihası-
an dair 328,368:370 

53 — Muhtelif kanunlarla çıkarılmış 
olan bonoların vadelerinin teciline dair 
1/638 numaralı kanun lâyihası hakkında 183, 

292 
54 — Muntazam posta seferleri hak

kında 1/600 numaralı kanun lâyihasına 
dair 384,417;419 

55 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununa müzeyyel 1/723 numaralı ka
nun lâyihası hakkında 447,476:477,478,494: 

496 
56 — Ordu ikramiyesi kanununun 

jandarma hakkında da tatbikına dair 
1/614 numaralı kanun lâyihasına dair 447 

57 — Ordu vilâyeti hususî idaresi 
tarafından yaptırılacak büyük köprüler 
için Hazinenin kefaletine dair 1/615 
numaralı kanun lâyihası hakkında 46,196, 

197,219,233:235 
58 — Posta, telgraf ve telefon idare

sinin teşkilâtı hakkında 1/622 numaralı 
kanun lâyihasına dair 183,299:305 
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59 — Posta, telgraf ve teJefon umum 
müdürlüğü f933 senesi bütçesi hakkın
da 1/697 numaralı kanun lâyihasına dair 278 

306:308,309,313,318:321 
60 — Riyaseti Cumhur dairesi teşki

lâtı hakkında 1/690 numaralı kanun lâyi
hasına dair 96,118 

61 — Samsun sahil demiryolunun 
Hükümetçe satın alınmasına ve bunun 
için Maliye vekâleti 1932 senesi bütçe
sinde 130 000 liralık münakale yapılma
sına dair 1/642 numaralı kanun lâyiha-
sile Samsun sahil demiryolları 1933 
senesi bütçesi hakkında 1/686 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 257,312,313,324: 

326 
62 — Seyrisefain idaresi bütçelerine 

ait hizmetler için yapılmış olan tediyatın 
tasfiye ve mahsubu hakkında 1/566 nu
maralı kanun layihasına dair 342,367, 

370,376:378 
63 — Seyrisefain idaresinin 1932 

senesi bütçesine 34 900 liralık tahsisat 
konulmasına dair 1/685 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 362,386,387,401, 

405:407 
64 — Seyıisefin idaresinin 1933 se

nesi haziran ayına ait 1/726 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 447,464,472, 

478:480 
65 — Sivas - Erzurum hattı ile Ma-

latyadan başlayarak Divriki civarında bu 
hatla birleşecek iltisak hattının yaptırıl
ması hakkında 1/641 numaralı kanun lâ
yihasına dair 70,212:215,219,244 

66 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesi hakkında 1/670 nu
maralı kanun lfyihasma dair 328,330:332, 

337:340 
67 — Tapu harçlarına dair olan ka

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 1/456 numaralı kanun layihası
na dair 384,416,419,423:425 

68 — Teşviki sanayi kanununa mü-
zeyyel 1/629 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 447 

69 — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Osmanlı umum borçlan hâmilleri 
arasında imza edilen itilâfname ve ilişik-

Sayıfa 
lerinin tasdikına dair 1/703 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 362,387:400 

401,402:404 
70 — Türkiye hava yollan idaresi 

hakkında 1/499 numaralı kanun lâyihası
na dair 28,51,59,122,192:195 

71 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 -ı 
senesi bütçesinde 800 liralık münakale 
yapılması hakkında l/7(>9 numaralı ka
nun lâyihasına dair 342,364,367,370:373 

72 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 
senesi bütçesinde 20 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/61 numaralı 
kanun lâyihasına dair 46,58,63,66 

73 — Umumî harpte kara sularımız
da batan gemileri çıkaran şirket tarafından 
verilen paranın Millî Müdafaa vekâleti 
deniz bütçesine konulmasına dair 1/664 
numaralı kanun lâyihasına dair 46,195:196, 

197,219,230:233 

1 — Dahiliye memurlarının tahdidi 
sinlerine dair 1/243 numaralı kanun lâ
yihası hakkında 7,35 

2 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mer
but 2 numaralı cetvele ithal edilmeyen 
maaşlı memurlara uzaklık ve pahalılık 
zamlarının verilip verilmeyeceğinin tefsi
ri hakkında 3/222 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 3 

3 — Harp gemilerinin tamiri için 
yaptırılacak liman ve tersane hakkında 
1/525 numaralı kanun lâyihasına dair 9,36, 

38 
. 4 — Kastamonu mebusu Hasan Feh

mi Beyin, verginin kolaylıkla alınmast 
yollarına dair 2/50 numaralı kanun tek
lifi hakkında 3,34,51,190;191 

5 — Muvazene vergisi kanununun 
bir sene uzatılması hakkında 1/562 nu
maralı kanun lâyihasına dair 10,37,38,41 

6 — Riyaseti Cüınhur filârmonik or
kestra şef muavinliğinde bulunan ecnebi 
mütehassısı ücretinin arttırılması hakkında 
1/465 numaralı kanun lâyihasına dair 6 

7 — Sovyet Rosyada bulunan ataşe-
militer ve muavininin tahsisatlarına zam 
yapılması hakkında 1/616 numaralı ka-
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nun lâyihasına dair Q,37 
8 — Tiflis başkonsolosluğu binasının 

Batum konsolosluğu binasile değiştiril
mesi hakkında 1/432 numaralı kanun lâ
yihasına dair 8,36 

9 — Vaiz ve dersiam maaşları hak-
ktoda 1/618 numaralı kanun lâyihasına 
dair 9,36 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 _ Başvekâlet teşkilât ve vazife

leri hakkında ı/5Q0 numaralı kanun lâ
yihasına dair 46,202:203 

2 — Bazı vilâyetlerin kaldırılması ve 
bazılarının birleştirilmesi hakkında 1/575 
numaralı kanun lâyihasına dair 46,196:202, 

203,209,219,236: 238 
3 — Belediye teşkilâtı olan yerler

deki muhtarlıklarla ihtiyar heyetlerinin 
kaldırılması hakkında 1/603 numaralı 
kanun lâyihasına dair 12,29 

4 — Belediye vergi ve resimleri ka
nununun 30:38 inci maddeleri mucibin
ce alınmakta olan duhuliye resminin 
kaldırılması hakkında 1/720 numaralı 
kanun lâyihasına dair 446 

5 — Belediye vergi ve resimleri ka
nununun 41 inci maddesinin tefsiri hak
kında 3/296 numaralı Başvekâlet tezke
resine dair 446 

6 — Dahiliye vekâleti merkez teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
dahilî matbuat işlerinin mezkûr vekâlete 
bağlanmasına dair 1/700 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 154,284:292 

7 — Hususî hastaneler hakkında 
1/400 numaralı kanun lâyihasına dair 298,332: 

336 
8 — İskân kanununun 3 üncü mad

desine bir fıkra ilâvesi hakkında 1/675 
numaralı kanun lâyihasına dair 446 

9 — İstanbul belediyesine bağlı sular 
idaresi teşkili hakkında 1/696 numaralı 
kanun lâyihasına dair 342,365:366 

10 — İstanbul Türk anonim su şir
keti imtiyazı ile tesisatının salın alınma
sına dair 1/563 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 58,206:210,212,21 9,238:241 
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11 — İstatistik umum müdürlüğü 

merkez reşkilâtı hakkında 1/585 numa
ralı kanun lâyihasına dair 122,216:219, 

252:254 
12 — Jandarma kanununa müzeyyel 

1/526 numaralı kanun lâyihası hakkında 344, 
366 

13 — Kocaeli vilâyetine bağlı 4 
nahiyenin kaldırılması ve Karasu namile 
yeni bir kaza kurulması hakkında 1/610 
numaralı kanun lâyihasına dair 70,218:219, 

249:251 
14 — Memurin muhakemat kanu

nunun 4 üncü maddesinin tefsirine dair 
3/110 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair ^ 342,363 

15 — Nahiye müdürlerinin tayini hak
kında 1/554 numaralı kanun lâyihasına 
d a i r 12,29 

16 — Ordu vilâyeti hususî idaresi tara
fından yaptırılacak büyük köprüler için 
Hazinenin kefaletine dair 1/615 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 46,196,197, 

219,233:235 
1 7 — Posta, telgraf ve telefon idare

sinin teşkilâtı hakkında 1/622 numaralı 
kanun lâyihasına dair 183,299:305 

18 — Türkiye hava yollan idaresi 
hakkında 1/499 numaralı kanun lâyiha
sına dair 28,51,59,122,192:195 

1 — Anakra şehri otomatik telefon 
kanununun bazı maddelerinin tadiline ve 
bu kanuna bir madde ilâvesine dair olan 
kanunun 2 inci maddesinin kaldırılması 
hakkında 1/497 numaralı kanun lâyiha
sına dair 6 

2 — Dahiliye memurlarının tahdidi 
sinlerine dair 1/243 numaralı kanun lâ
yihası hakkında 7,35 

3 —Vilâyetler idaresi kanununun 58 
inci maddesine tevfikan 2 vilâyette idare 
heyeti teşkiline ve 1452 numaralı ka
nuna bağlı 2 numaralı cetvelin değiş
tirilmesine dair 1/619 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 257,364:365 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 



Sayıfa 
1930 senesi hesabı katisine dair yapılan 
mutabakat beyannamesi hakkında 3/314 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezke
resile Ankara şehri imar müdürlüğünün 
1930 senesi son hesabı hakkında 1/516 
numaralı kanun lâyihasına dair 298,329:330 

2 — 1926 senesi Hazine hesabı 
umumisine mütedair mutabakat beyanna
mesinin takdim kılındığı hakkında 3/93 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tez
keresile 1926 senesi Hazine hesabı kat
isi hakkında ı/45 numaralı kanun lâyi
hasına dair 362,429 

3 — 1927 malî senesine ait Hazine 
hesabı umumisine mütedair mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/192 numaralı Divanı muhasebat riyase
ti tezkeresile 1927 senesi son hesabı 
hakkında 1/534 numaralı kanun lâyihası
na dair 428 

4 — Evkaf umum müdürlüğü 1929 
senesi son hesabına dair yapılan muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 3/307 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile Evkaf umum mü
dürlüğü 1929 senesi hesabı katisi hak
kında 1/362 numaralı kanun lâyihasına 
dair 122,189 

5 — Eylül - teşrinisani 1932 ayla
rına ait raporun takdim kılındığı hakkın
da 3/276 numaralı Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresine dair 414 

6 -— Haziran - ağustos 1932 ayları
na ait raporun takdim kılındığı hakkında 
3/245 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresine dair 414 

7 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1929 senesi son hesabına 
dair yapılan mutabakat beyannamesi hak
kında 3/286 numaralı Divanı muhasbat 
riyaseti tezkeresile Hudut ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğü 1929 senesi 
hesabı katisi hakkında 1/363 numaralı 
kanun lâyihasına dair 2,, 15 

8 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1930 senesi hesabı katisine 
dair yapılan mutabakat beyannamesi hak
kında 3/315 numaralı Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresile Hudut ve sahiller 
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sıhhat umum müdürlüğü 1930 senesi 
hesabı katisi hakkında 1/364 numaralı 
kanun lâyihasına dair 278>310 

9 — İstanbul Darülfünunu 1930 se
nesi hesabı katisine dair yapılan muta
bakat beyannamesi hakkında 3/316 nu
maralı Divanı muhasebat riyaseti tezke
resile İstanbul darülfünunu 1930 senesi 
hesabı katisi hakkında 1/401 numaralı 
kanun lâyihasına dair 298,328:329 

10 — İspirto ve ispirtolu içkiler in
hisarı idaresinin 1930 senesi hesabı kat
isi hakkında 1/295 numaralı kanun lâyi-
hasile memurin kanununun 47 ve 90 ncı 
maddeleri hükmüne nazaran 2 mart 1334 
tarihli kanunun 2 inci maddesinin mülga 
olup olmadığının tefsiri hakkında 3/40 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti .tez
keresi, Şûrayı devletin 1930 senesi de
mirbaş eşya, mefruşat, kırtasiye, defatir 
ve evrakı matbua ve mahrukat hesabatı 
hakkındaki cetvellerin takdim kılındığına 
dair 3/180 numaralı Şûrayı devlet riya
seti tezkeresi ve İstatistik umum müdür
lüğü 1930 senesi ayniyat hesabatına da
ir cetvellerin takdim kılındığı hakkında 
3/202 numaralı mezkûr umum müdürlük 
tezkeresine dair 414,467 

11 — Kânunuevvel 1932 : şubat 
1933 aylarına ait raporun takdim kılın-
dığ hakkında 3/311 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresine dair 414 

12 — Konya ovası sulama idaresi
nin 1930 senesi hesabı katisine dair ya
pılan mutabakat beyannamesi hakkında 
3/317 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile Konya ovası sulam^ ida
resinin 1930 senesi hesabı hatisi hak
kında 1/427 numaralı kanun lâyihasına 
dair 298,329 

13 — Mart : mayıs 1932 aylarına 
ait raporun takdim kılındığı hakkında 
3/211 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresine dair x 414 

14 — Yüksek mühendis mektebi 
1930 senesi hesabı katisine dair yapılan 
mutabakat beyannamesi hakkında 3/318 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tez-
k<resile Yüksek mühendis mektebinin 
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1930 senesi hesabı katisi hakkında 1/284 
numaralı kanun lâyihasına dair 278,309:310 

1 — Seyrisefain idaresinin 1928 
senesi hesabı katisine mütedair mutaba
kat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 3/ 203 numaralı Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresile Seyrisefain idare
sinin 1928 senesi hesabı katisi hakkında 
1/162 numaralı kanun lâyihasına dair 2,28 

2 — Seyrisefain idaresi 1929 sene
si son hesabına dair yapılan mutabakat 
beyannamesi hakkında 3/287 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 1 e 
Seyrisefain idaresinin 1929 senesi hasa-
bı katisi hakkında 1/428 numaralı kanun 
lâyihasına dair 2,35,46 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — İhtiyacatı umumiye için ceîbolu-
nacak madenî boruların gümrük resmin
den muafiyeti hakkındaki kanunun i nci 
maddesinin tefsirine dair 3/278 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 428 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
•1 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hak

kında 1/627 numaralı kanun lâyihasına 
dair 328,346,353:357 

2 — Kati ticaret muahedeleri akti 
için müzakereye başlanmış veya başlana
cak devletlerle muvakkat ticari itilâflar 
akti hakkındaki 1679 numaralı kanunu 
muaddil kanuna müzeyyel 1/653 numaralı 
kanun lâyihasına dair 447 

3 — Türkiye Cümhuriyeiile Felemenk 
Kıratlığı arasında aktediien uzlaşma, adli 
tesviye ve ftakem muahedenanıesinin tas
diki hakkında 1/650 numaralı kanun 
lâyihasına dair 342,367:368,370,378:381 

4 — Türkiye Cüınlıuriyetile İtalya 
Hükümeti arasında aktedilmiş olan bita
raflık, i'zlaşına ve adlî tesviye muahede-
namesinin temdidine dair protokolün tas
diki hakkında 1/429 numaralı kanun 
Eyihasına dair 384,4 1 5:41 6,41 9,420:422, 

5 — Türkiye Cüınlıuriyetile Irak Hü
kümeti arasında ınünakit ticaret muahede-

Sayıfa 
namesinin tasdiki hakkında 1/233 numa
ralı kanun lâyilıasma dair46,63,191 :l92,1 95, 

219,228:230 
6 •— Türkiye Cüınlıuriyetile Yugos

lavya Hükümeti arasında aktediien afyon 
itilâfnamesinin tasdiki hakkında 1/591 
numaralı kanun lâyilıasma dair 447,471:472, 

489:491 

1 — Tiflis başkonsolosluğu binasının 
Batımı konsolosluğu binasile değiştirilme
si hakkında 1/432 numaralı kanun lâyi
hasına dr. ir 8,36 

2 — Türkiye Cüınlıuriyetile Polonya 
Hükümeti arasında ınünakit ticaret ve 
seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 1/281 numaralı kanım lâyihası
na dair 400,401,402,410:4 12 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Altın ve petrol arama ve işlet

me idarelerinin teşkiline dair 1/599 nu
maralı kanun lfyihası hakkında 70,211:212, 

219,241:243 
2 — 1/623 numaralı Sumerbank ka

nunu lâyihası hakkında 4 46 
3 — Deniz ve hava ticareti umum 

müdürlüğü ile iç hatlar, dış hatlar ve 
fabrikalar ve havuzlar teşkilâtı hakkında 
1/601 numaralı kanun lâyihasına dair 428, 

456:461,463:481:483 
4 — Kati ticaret muahedeleri akti 

için müzakereye başlanmış veya başlana
cak devletlerle muvakkat ticarî itilâflar 
akti hakkındaki 1679 numaralı kanunu 
muaddil kanuna müzeyyel l<'6 53 numa
ralı kanun lâyihasına dair 447 

5 — Mevduatı koruma hakkında 
1/552 numaralı kanun lâyihasına dair 415, 

431:435 
6 — Muntazam posta seferleri hak

kında i/600 numaralı kanun lâyihasına 
dair 384,417:419 

7 — Teşviki sanayi kanununa mü
zeyyel 1/629 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 447 

S — Türkiye Cüınlıuriyetile Irak 
Hükümeti arasında ınünakit ticaret mua-
hedenamesinin tasdiki hakkında 1/233 



- 2 1 -
Sayıfa 

numaralı kanun lâyihasına dair 46,63,1Q1, 
192,195,210,228:230 

9 — Türkiye CumhuriyetiJe Yugos
lavya Hükümeti arasında aktedilen afyon 
itilâfnamesinin tasdiki hakkında 1/591 
numaralı kanun lâyihasına dair 447,471:472: 

489,491 
I o — Türkiyede Türk vatandaşlarına 

tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkın
daki kanunun bazı hükümlerinin değişti
rilmesine dair 1/698 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 447,468 

II — Türkiye havayolları idaresi 
hakkında 1/499 numaralı kanun lâyiha
sına dair 122,192:195 

12 — Uyuşturucu maddeler inhisarı 
hakkında 1/699 numaralı kanun lâyiha
sına dair 447,468:471,472,486:488 

1 — Askerî fabrikalar umum müdür
lüğüne mütedavil sermaye verilmesine 
dair olan kanuna müzeyyel 1/519 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 342,386:387, 

397,402,407:410 
2 — Türkiye Cümhuriyetile Polonya 

Hükümeti arasında münakit ticaret ve 
seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 1/2Sİ numaralı kanun lâyiha
sına dair 400,401:402,410:412 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerlik dersleri muallimlerinin 

ücretleri hakkında 1/541 numaralı kanun 
lâyihasına dair 5S,203:206,362,401 

2 — İstanbul darülfünununun ilgası 
ile yerine yeni esaslar dahilinde bir İstan
bul üniversitesi teşkiline dair 1/705 
numaralı kanun lâyihasile İstanbul darül
fünunu ]933 senesi haziran ve temmuz 
ayları muvakkat bütçesi hakkında 1/713 
numaralı kanun lâyihalarına dair 446,465;467, 

472,483:486 
3 — Maarif vekâletince hariçte bas

tırılacak mektep kitaplarına ihale sureti 
ve bu kitapların masraflarını karşılamak 
üzere ihdas olunacan mektep kitapları 
sandığı hakkında 1/612 numaralı kanun 
lâyihasına dair 447 

, Sayıfa 
MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî tay inat ve yem kanunu

nun muaddel 33 üncü maddesine bazı 
fıkralar ilâvesi hakkında 1/523 ve askerî 
tayinat ve yem kanununa müzeyyel 1/536 
numaralı kanun lâyihalarına dair 414,461: 

463 
2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu

nun bazı maddelerinin tefsiri hakkında 
3/107 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 384,415 

3 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağ
lı 2 numaralı cetvelin Maliye vekâletine 
ait olan kısmının değiştirilmesi ve bir 
kısım vazifelerin yapılma şekli hakkında 
1/689 numaralı kanun lâyihasına dair 446 

4 — Hazine alacağı olarak muhtelif 
hesaplara kaydolunan paralardan bazıla
rının tasfiye ve terkinine dair 1/695 nu
maralı kanun lâyihası hakkında 446 

5 — Hazineden taksitle gayrimenkul 
mal satın almış olanların taksit bedelle
rinin tecili hakkındaki kanunun 1 inci 
maddesinin değiştirilmesine dair 1/596 
numaralı kanun lâyihası hakkında 328,346: 

353 
6 — İhtiyacatı umumiye için celbo-

lunacak madenî boruların gümrük res
minden muafiyeti hakkındaki kanunun 
1 inci maddesinin tefsirine dair 3/278 
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 428 

7 — İsparta mebusu Kemal Turan 
ve Malatya mebusu Mahmut Nedim Bey
lerin, askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
55 inci maddesine bazı fıkralar ilâvesine 
dair 2/22 numaralı kanun teklifile askerî 
ve mülkî tekaüt kanununun muvakkat 
2 nci maddesinin tefsiri hakkında 3/17 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 70,212 

8 — Madenî ufaklık para basılması 
hakkında 1/550 numaralı kanun lâyiha
sına dair 328,368:370 

9 — Mevduatı koruma hakkında 
1/552 numaralı kanun lâyihasına dair 415, 

431:435 
10 — Tapu harçlarına dair olan ka

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 



22 
Sayıfa 

hakkında İ/456 numaralı kanun lâyiha
sına dair 384,416,419,423:425 

11 — Teşviki sanayi kanununa mü-
zeyyel 1/629 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 447 

1 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mer
but 2 numaralı cetvele ithal edilmeyen 
maaşlı memurlara uzaklık ve pahalılık 
zamlarının verilip verilmeyeceğinin tef
siri hakkında 3/222 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 3 

2 — Kastamonu mebusu Hasan Feh
mi Beyin, verginin kolaylıkla alınması yol-
lrına dair 2/50 numaralı kanun teklifile 
mükelleflere vergi karnesi verilmesi hak
kında i/593 numaralı kanun lâyihasına 
dair 3,34,51,190:191 

3 — Muvazene vergisi kanununun 
bir sene uzatılması hakkında 1/562 nu
maralı kanun lâyihasına dair 10,37,38,41 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1933 se
nesi ikinci kânun ve şubat ayları hesa
ba ti hakkında 46,58 

2 — Büyük Millet Meclisi 1933 se
nesi mart ve nisan ayları hesapları hak
kında 428,447 

3 — Büyük Millet Meclisi ve müşte-
milâtındaki eşya hakkında 70,183 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî ceza kanununa müzeyyel 
1/518 numaralı kanun lâyihasıhkkında 34,48, 

190 
2 — Askerî memurlar kanununu mu-

addil kanuna müzeyyel 1/437 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 154,284 

3 — Askerî tayinat ve yem kanunu
nun muaddel 33 üncü maddesine bazı 
fıkralar ilâvesi hakkında 1/523 ve askeri 
tayinat ve yem kanununa müzeyyel 1/536 
numaralı kanun lâyihalarına dair 414,461:463 

4 —İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî 
memurları kanununun 3 üncü maddesinin 

Sayıfa 
tadiline dair kanun lâyihasile alâkadar 
diğer kanunlarda yapılacak ilâve ve tadil
ler hakkındı 1/408 numaralı kanun lâ
yihalarına dair 384,416 

5 — İmalâtı harbiye fabrikalarındaki 
mütehassıs zabitana verilmekte olan yev
miyelerin umum müdürlük merkezinde 
çalışan zabitana da teşmili hakkında 3/279 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 58,183 

6 — Jandarma ' kanununa müzeyyel 
1/526 numaralı kanun lâyihası hakkında 342, 

366 
7 — Ordu ikramiyesi kanununun 

Jandarma hakkında da tatbikına dair 
1/6H numaralı kanun lâyihasına dair 447 

S — Türkiye havayolları idaresi 
hakkında 1/499 numaralı kanun lâyihası
na dair 28,51,59,122,192:195 

1 — Askerî fabrikalar umum müdür
lüğüne mütedavil sermaye verilmesine 
dair olan kanuna müzeyyel 1/519 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 342,386:387, 

397,402,407:410 
2 — Harp gemilerinin tamiri için 

yaptırılacak liman ve tersane hakkında 
1/525 numaralı kanun lâyihasına dair 9,36,38 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
[ Adliye - Teşkilâtı esasiye ] 

1 — Erzurum mebusu Âsim Beyin 
teşriî masuni>etinin kaldırılması hakkında 
3/130 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 28,48 

2 — İsparta mebusu İbrahim Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
3/143 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 28,35 

3 — Sabık Gazi Antep mebusu Remzi 
Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 3/131 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair 28,35 

4 — Sabık Kars mebusu Ağaoğlu 
Ahmet Beyin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında 3/145 numaralı Baş
vekâlet tezkeresine dair 28,35 

5 — Sabık Tokat mebusu Bekir Lûtfi 
Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 3/146 numaralı Başvekâlet 
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tezkeresine dair 
Sayıfa 

28,48 

[ Gümrük tarife kanunu tetkik encümeni ] 

1 — Gümrük tarifesi kanununa mer
but tarifede gösterilen gümrük resimleri
nin tadili hakkında 1/407 numaralı, güm
rük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 465 
ve 466 ncı numaralarının değiştirilmesi 
hakkında i/6 88 ve gümrük tarife kanunu 
ve merbutu ithalât umumî tarifesinin 
değiştirilmesi hakkında 1/714 numaralı 
kanun lâyihaları hakkında 446,472:476,477, 

491:494 
2 — 1 1 nisan 1334 tarihli gümrük 

kanununa müzeyyel 1/723 numaralı ka
nun lâyihası hakkında 447,476:477,478, 

494:496 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Filyos - Ereğli mattı ile Ereğli 

limanının yapılması hakkında 1/661 nu
maralı kanun layihasına dair 257,310:312, 

313,321:323 
2 — İstanbul Türk anonim su şirketi 

imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına 
dair 1/563 numaralı kanun lâyihası hak
kında 58,206:210,212,219,238:241 

3 — Küçük Menderes nehri ile tâbi-
lerinin ıslahına dair l/ö87 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 414,430:431,435, 

441:443 

Sayıfa 
4 — Ordu vilâyeti hususî idaresi 

tarafımdan yaptırılacak büyük köprüler 
için Hazinenin kefaletine dair i/615 nu
maralı kanun lâyihası hakkında 46,196,197, 

219,233:235 
5 — Sivas - Erzurum hattı ile Ma-

latyadan başlayarak Divrikli civarında 
bu hatla birleşecek iltisak hattının yaptı
rılması hakkında 1/641 numaralı kanun 
lâyihasına dair 71,212:215,219,244 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Hususi hastaneler hakkında 
1/400 numaralı kanun lâyihasına dair 298, 

332:336 
2 — Tababet ve şuabatı sanatlarının 

tarzı icrasına dair olan kanuna müzeyyel 
1/640 numaralı kanun lâyihası hakkında 28, 

37,189 
3 — Uyuşturucu maddeler inhisarı 

hakkında 1/699 numaralı kanun lâyiha
sına dair 447,468:471,472,486:488 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Manisa mebusu Refik Şevket ve 
Çorum mebusu İsmet Beylerin, dahili ni
zamnamenin 49 uncu maddesinin tef
siri hakkında 4/45 numaralı takririne dair 414, 

447:456 

MUHTELİF 
1 — Filyos - Ereğli hattının inşası 

münasebetile Bartın Cumhuriyet Halk 
Fırkası, Belediye ve Ticaret odası reislik
lerinden ve Ereğli Belediye riyasetinden 
ve Zonguldak valisi ve Cumhuriyet Halk 
Fırkası ve sair imzalarla mevrut telgraf 

2 — Niğdenin vilâyet merkezi olarak 
363 

kalması münasebetile Niğde Cumhuriyet 
Halk Fırkası ve Niğde Halkevi reislikle
rinden mevrut telgraf 363 

3 — Sivas - Erzurum demiryolunun 
inşası kanununun kabulü münasebetile 
Divrik, Pülümür, Kiğı ve Kemah Bele
diye reislerinden mevrut telgraf 415 

SABIK ZABIT HULASALABI 
43 üncü inikada ait 
44 1J » "» 
4 5 *> » i> 
46 » » » 
47 » » » 

2 
12 
28 
34 
46 

48 
49 
50 
51 
52 

» 
3> 

» 
» 
1) 

» 
i) 

» 
» 
D 

B 

» 
S 

» 
î) 

58 
70 
96 

122 
154 
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53 üncü inikada ait 
5 4 » » » 
55 * ' » » 
56 » » » 
5 7 *>' » » 
58 fl s» » 

1 — 
Hariciye vekâleti 

Denizli mebusu Mazhar Müfit 

Sayıfa 
183 
256 
278 
298 
328 
342 

50 
60 
61 
62 
63 

SUALLER 
Beyin, 

» 
*> 
» 
» 
» 

Sayıfa 
» y> 362 
» » 384 
» » 414 
y> » 428 
» » 446 

Razgrat vakası hakkında şifahî 
sual takriri 3 

TAKRİRLER 
İdare heyeti 
1 — Devlet memurları maaşlarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
18 inci maddesinin son fıkrasının tefsi
rine dair 328,384,415 

Manisa (Refik Şevket B.J 
2 — Muvszenei umumiye kanununa 

bağlı (H) cetvelinin tasfiyesine dair 14 

Tekirdağ (Cemil B.) 
3 — Arzuhal encümeninin 14 ve 15 

numaralı haftalık mukarrerat cetvelindeki 

jandarma zabitlerine ait olan kararların 
Umumî heyette müzakerelerine dair 21Q, 

428,467 

Bursa (Rüştü B.) 
1 — Arzuhal encümeninin 4-IIM 933 

tarih ve 252 numaralı kararının Umumî 
heyette müzakeresine dair 362,384:386 

Manisa (Refik Şevket ve Çorum ismet Bey
ler) 

2 — Dahilî nizamnamenin 49 uncu 
maddesinin tefsiri hakkında 414,447:456 

TASHİHLER 
10,21,219 

1 — 29 ncu sayıfanın birinci sütununun 
38 nci satırından sonra (ı), ve 42 nci satı
rından sonra (2) işaretleri konulmalı ve sütun 
nihayetinde « 1,2-154 ve 156 numaralı mat
bualar zaptın sonundadır » denilmelidir. 

2 — 192 nci sayıfanın i nci sütununun 
36 nci satır nidan sonra l işareti konulmalı 
v sütun nihayetine « 1-182 numaralı matbua 
zaptın sonundadır » denilmelidir. 

3 — 342 nci sayıfanın havale edilen evrak 
kısmının birinci sütunundaki 5 numaralı 
fıkranın başına serlâvha olarak, « teklifler » 
kelimesi konulmalıdır. 

4 — 467 nci sayıfanın 2 nci sütununun 
22 nci satırından sonra 2 işareti konulmalı 
ve sütun nihayetine <c 2-240 numaralı matbua 
zaptın sonundadır * denilmelidir. 

e 
3 

-t-> 
O 
OO 

o3 
CO Yanlış Doğru 

12 
46 
57 
59 

456 

1 41 
2 13 
1 14 
1 33 
1 33 

8 363 
8 363 

20 000 
20 000 

Demiryolları 

8 368 
8 368 
8 368 
8 368 

Denizyolları 

No. 
184 — Memurini muhakemıat (kanununun 

4 üncü maddesinin tefsiri 342,363 
185 — Aslkerî ve müLkî tetbaüt Ikanunu-

nun 23 üneü imaddesinım tefsiri 384,415 

TEFSİRLER 
Sayıfa No. Sayıfa 

186 — Devlet im eım unları maaşlarının tev
ili Lt ve teadülü 'haikkrndaıki (kanunun 
18 inci {maddesinin tefsiri 328,384,415 
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TEKLIFLER 
Sayıfa 

Bursa (Rüştü B.) 
1 — İpek böceği tohumu yetiştiril

mesi ve muayene ve satılması hakkındaki 
kanunun 14 üncü maddesinin değiştiril
mesine dair 342 

Bursa (Rüştü ve Erzincan AbdüUıak Beyler) 
2 — Lofçalı Ali Efendi ile Sıdıka, 

Havva ve Ayşe Hanımlara maaş tahsisi 
hakkında 446 

Edirne (Hasan Hayrı ve Şeref Beyler) 
3 — Edirne şehri elektirik tesisatı 

için getirilen malzemeden gümrük resmi 
ile muamele vergisinin alınmaması hak
kında 298 

Giresun (Hakkı Tank B.) 
4 — Avukatlık kanununun bazı mad

delerini değiştiren kanunun 6 ncı mad
desine bir fıkra ilâvesine dair 

5 — Matbuat kanununun muvakkat 
(B) maddesinin değiştirilmesi hakkında 

12 

28 

idare heyeti 
6 — Büyük Millet Meclisi 193 2 se

nesi bütçesinde 1 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 298,342,363:364, 

367,370,373:375 
7 — Büyük Millet Meclisi 1932 se-

Sayıfa 
nesi bütçesine 4 600 liralık tahsisat ko
nulmasına ve ayni sene bütçesinde 586 
liralık münakale yapılmasına dair 12,70, 

184:185,187,219,222:225 
8 — Devlet memurları maaşlarının 

tevhit ve teadülüne dair olan kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelin Divanı muha
sebata ait olan kısmında değişiklik ya
pılması hakkında 362 

Adliye encümeni 
1 — Rizeli Hulusi ve Osman Zeki 

Efendilerin mahkûmiyetlerinin affine 
dair 12,30,59 

İdare heyeti 
2 — Devlet memurları maaşatmın 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 257, 

364:365 

İsparta (Kemal Turan) ve Malatya [Mah
mut Nedim Beyler) 

3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 55 inci maddesine bazı fıkralar 
ilâvesine dair 70,212 

Kastamonu (Hasan Fehmi B.) 
4 — Verginin kolaylıkla alınması yo

llarına dair 3,34,51,190:191 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

îade talepleri 
1 — Kaçakçılığın men ve takibine 

dair olan kanuna müzeyyel kanun lâyi
hasının geri verilmesi hakkında 

2 — Menkul ve gayrimenkul emval 
ile bunların intifa haklarının ve daimî 
vergilerin mektumlarım haber verenlere 
verilecek ikramiyelere dair kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkındaki 
tezkerenin geri verilmesine dair 

Muhtelif 
1 — Açık bulunan Şûrayı Devlet aza-

lığı için seçme yapılması hakkında 

293 

2 — Şûrayı Devlette açık bulunan 
bir azalık için seçme yapılması hakkında 362 

1 — İmalâtı harbiye fabrikalarındaki 
mütehassıs zabitana verilmekte olan yev
miyelerin umum müdürlük merkezinde 
çalışan zabitana da teşmili hakkında 58,183 

ölüm cezası 
1 — Sıvasın Velittin köyünden Emin-

oğlu İsmailin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 256 

1 — Asker kaçağı Çanak Alinin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 70,184 

2 — Ilgazın Karacaören nahiyesinin 
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Sayıfa 

Köprülü köyünden Alioğlu Hatip Hasan 
Efendinin ölüm cezasına çarpılması hak
kında 2,19 

3 — Kütahyanın Cebrail köyünden 
Memetoğlu Halilin ölüm cezasına çar
pılması hakkında 70,183 

4 — Piriştineli Ömeroğlu Recep ve 
İbrahimoğlu Arnavut İsmailin ölüm ce
zasına çarpılmaları hakkında 70,183 

Tefsir talepleri 
1 — Belediye memurlarından eski 

tekaüt kanununa göre tekaüt edilmiş 
olanların tahsisatları hakkında 342 

2 — Cami ve mescitlerdeki hizmet
lerin tevcih muamelesinden harç alınıp 
alınmayacağının tefsirine dair 362 

3 — Dilenciliğin menine dair olan 
nizamnameye göre tiyatro ve sinema bi
letlerinden alınmakta olan paranın darü
laceze nizamnamesine1 mugayir olup ol
madığının tayini hakkında 414 

4 — Maarif vekâleti tarafından idare 
edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanıma bazı hükümler ilâve
sine dair olan kanunun 3 üncü madde
sinin 2 nci fıkrasının tefsiri hakkında 362 

1 — Askeri ve mülkî tekaüt kanu
nunun bazı maddelerinin tefsiri hakkında 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun muvakkat 2 nci maddesinin tef
siri hakkında 70 

3 — Belediye vergi ve resimleri ka
nununun 41 inci maddesinin tefsiri hak
kında 

4 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mer
but 2 numaralı cetvele ithal edilmeyen 
maaşlı memurlara uzaklık ve pahalılık 
zamlarının verilip verilmeyeceğinin tefsi
ri hakkında 

5 — İhtiyacatı umumiye için celbo-
lunacak madenî boruların gümrük res
minden muafiyeti hakkındaki kanunun 
1 nci maddesinin tefsirine dair 

6 — Malûllerle şehit yetimlerine 

384, 
415 

,212 

446 

428 

Sayıfa 
verilen terfih zammî ile beyiye ikrami
yelerine haciz kunulup konulmayacağının 
tefsiri hakkında 342,366:367 

7 — Memurin muhakemat kanununun 
4 üncü maddesinin tefsirine dair 342,363 

8 — Menkul ve gayrimenkul emval 
ile bunların intifa haklarının ve daimî 
vergilerin mektumlarını haber verenlere 
verilecek ikramiyelere dair kanunun bi
rinci maddesinin tefsiri hakkında 298 

Teşriî masuniyetlerin refi talepleri 
1 — Siirt mebusu Mahmut Beyin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 256 
2 — Sivas mebusu Necmettin Sadık 

Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 256 

1 — Erzurum mebusu Asım Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkınea 28, 

48 
2 — İsparta mebusu İbrahim Beyin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 28, 
35 

3 — Sabık Gazi Antep mebusu Rem
zi Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 28,35 

4 — Sabık Kars mebusu Ağaoğlu 
Ahmet Beyin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında 28,35 

5 — Sabık Tokat mebusu Bekir Lûtfi 
Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 28,48 

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

emzuniyetleri hakkında 1 3 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Ankara Şehri imar müdürlüğü 
1930 senesi hesabı katisine dair yapılan 
mutabakat beyannamesi hakkında 96,298, 

329:330 
2 — 1928 senesi Hazine hesabı umu

misine dair olan mutabakat beyanname
sinin takdim kılındığı hakkında 2 

3 — Evkaf umum müdürlüğü 1929 
senesi son hesabına dair yapılan mutaba-
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Sayıfa 

kat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 2,122,189 

4 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1930 senesi hesabı katisine 
dair yapılan mutabakat beyannamesi hak
kında 96,278,310 

5 — İntanbul darülfünunu 1930 se
nesi hesabı katisine dair yapılan mutaba
kat beyannamesi hakkındo 96,298,328:329 

6 — Kânunuevvel 1932: şubat 1933 
aylarına ait raporun takdim kılındığı 
hakkında 34,414 

7 — Konye ovası sulama idaresinin 
1930 senesi hesabı katisine dair yapılan 
mutabakat beyannamesi hakkında 96,298,329 

8 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teş
kilâtı hakkında kanunim muvakkat birinci 
maddesinin tatbik tarzına dair 428 

9 — Yüksek mühendis mektebi 1930 
senesi hesabı katisine dair yapılan muta
bakat beyannamesi hakkında 96,278,309:310 

1 — 1926 senesi Hazine hesabı umu
misine mütedair mutabakat beyanname
sinin takdim kılındığı hakkında 362,429 

2 — 1927 malî senesine ait Hazine 
hesabı umumisine mütedair mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 428 

3 — Evkaf umum müdürlüğü 1929 
senesi son hesabına dair yapılan mutaba
kat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 122,189 

4 — Eylül : teşrinisani 1932 ayları
na ait raporun takdim kılındığ hakkında 414 

5 — Haziran : ağustos 1932 ayları
na ait raporun takdim kılındığı hakkında 414 

6 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

Sayıfa 
müdürlüğü 1929 senesi son hesabına dair 
yapılan mutabakat beyannamesi hakkında 2,15 

7 — Mart : mayıs 1932 avlarına ait 
raporun takdim kılındığı hakkında 414 

8 — Memurin kanununun 47 ve 90 
inci maddeleri hükmüne nazaran 2 mart 
1334 tarihli kanunun 2 nci maddesinin 
mülga olup olmadığının tefsiri hakkında 414, 

467 
9 — Seyrisefain idaresinin 1928 se

nesi hesabı katisine mütedair mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3,28 

10 — Seyrisefain idaresi 1929 senesi 
son hesabına dair yapılan mutabakat be-
yennamesi hakkında 3,35,46 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
RİYASETİ TEZKERESİ 

1 — Divanı Muhasebat encümenine 
bir aza seçilmesi hakkında 3,6,10 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
TEZKERESİ 

1 — İstatistik umum müdürlüğü 
1930 senesi ayniyat hesabatına dair cet
vellerin takdim kılındığı hakkında 414,467 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
1 — Adliye vekâletine Saraçoğlu 

Şükrü Beyin tayin edildiğine dair 343 

ŞÛRAYİ DEVLET RİYASETİ TEZKERESİ 

1 — Şûrayi devletin 1930 senesi 
demirbaş eşya, mefruşat, defatir ve evra
kı matbua ve mahrukat hesabatı hakkın
daki cetvellerin takdim kılındığına dair 414, 

467 

s 



Tahlilî fihrist 

Sayıfa 
Abdülhak B. (Erzincan ) - Dahiliye ve

kâleti merkez teşkilâtı hakkındaki kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
dahilî matbuat işlerinin mezkûr vekâlete 
bağlanmasına dair kanun münasebetile 
sözleri 2S7 

Abdülmuttaîip B. ( Malatya ) - Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesi ımü-
nascbetile sözleri 187 

Aka Gündüz B. (Ankara) - Barut, me-
vaddı infilâkıye, (;işek ve av mühimmat 
ve saçması inhisarlar işletme muvakkat 

idaresinin 1933 senesi bütçesi münasebetile 
sö/,1 eri 187 

Ali Rana B. (Gümrük ve inhisarlar ve-

Sayıfa 
kili) - 1933 senesi bütçesinin heyeti umu-
miyesi münasebetile sözleri 107 

— (lüınrük ve inhisarlar vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 125,126 

Ali Saip B. (Urfa) - Arzuhal encüme
ninin 252 numaralı kararı münasebetile söz
leri 385 

— Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
bütçesi münasebetile sözleri 131 

Azin Samih B. (Erzincan) - Millî Müda
faa vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 270 

— - Sivas - Erzurum hattile Malatyadan 
başlayarak Divrik civarında bu hatla bir
letecek iltisak hattının inşalarına dair ka
nun münasebetile sözleri 212 

B 

Bakteriyolok Refik B. (Bursa) - Hususî 
hastaneler kanunu (münasebetile sözleri 332 

Besim Atalay B. (Aksaray) - Barut, me-
vaddı infilâkıye, fişek ve av mühimmat 
ve saçması inhisarlar işletme muvakkat 
idaresinin 1933 senesi bütçesi münasebetile 
sözleri 186 

— Bazı vilâyetlerin ilgası ve bazıları

nın birleştirilmesi hakkındaki sözleri 197 
— Küçük Menderes nehrile tâ bilerinin 

ıslahına dair kanun münasebetile sözleri 430,431 
— Barem kanununun; Posta ve telgraf 

teşkilâtı kanunu dolayısile, hükümleri
nin mülga olup olmadığına dair müzake-
rat 300:305 

Celâl Nuri B. (Tekirdağ) - İstanbul 
Türk Anonim su şirketi imtiyazile tesisa

tının satın alınması hakkındaki kanun (mü
nasebetile sözleri 207,208 

I> 

Dahilî nizamname 
maddeleri hakkında 

112 ve 113 üncü 
207 ;208 

Dr. Fuat B. (Kıklareli) - Maarif vekâ
let' bütçesi münasebeti! e sözleri 150 
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Sayıfa 

Dr. Refik B. ( Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekili) - Hususî hastaneler kânunu 
münasebetile sözleri 334;33Ö 

— Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
bütçesi münasebetile sözleri 127,128,129,130, 

132 

Sayıfa 
Dr. Reşit Galip B. ( Maarif vekili ) -

Askerlik de'rsteri muallimlerinin ücretleri . 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 204, 

205,206 
— Maarif vekâleti bütçesi münasebe

tile sözleri 145,147,150 

E 
Emin Aslan B. (Denizli) - 1933 senesi 

bütçesinin heyeti umumiyesi münasebetile 
sözleri 89 

— iktisat vekâleti bütçesi münasebe
tile sözleri 162,176 

— Küçük Menderes nehrile tâbilerinin 
ıslahına dair kanun münasebetile sözleri 431 

— Türkiye Cümhuriyetile Osmanlı 
umum borçlar hâmilleri arasında imza 
edilen itilâf namenin tasdikına dair kanun 
münasebetile sözleri 399 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebe
tile sözleri 177 

Emin B. (Eskişehir) - 1933 senesi büt
çesinin heyeti umumiyesi münasebetile 
sözleri 86,101,106,107 

— Havayolları Devlet işletme teşki
lâtı hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 193 

— Hazineden taksitle gayrimenkul mal 

satın almış olanların taksitlerinin tecili 
hakkındaki kanunun . birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun münasebe
tile sözleri 348 

— İktisat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 169 

— Îste3?enlere vergi cüzdanı verilmesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 52,53 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebetile 
sö;:leri 147 

— Türkiye Cümhuriyetile Osmanlı 
umum borçlar hâmilleri arasında imza 
edilen itilâfnamenin tasdikına dair kanun 
münasebetile sözleri 397 

Enver B. (Balıkesir) - Bazı vilâyetlerin 
ilgası ve bazılarının birleştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 199 

— Etem B. (Samsun) - Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 127 

Faik B. (Tekirdağ) — Dahiliye vekâleti 
merkez teşkilâtı hakkındaki kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve dahilî mat
buat işlerinin mezkûr vekâlete bağlanma

sına dair kanun münasebetile sözleri 291 
Fazıl Ahmet B. (Elâziz) - Maarif vekâ

leti bütçesi münasebetile sözleri 342 

H 
Hakkı Tank B. (Giresun) • Askerî ceza 

kanununa müzeyyel kanun münasebetile 
sözleri 

.— Dahilî nizamnamenin 49 uncu mad
desinin tefsirine dair mazbata münasebe-

50 

tile sözleri 447,449,452,453,454,455 

— Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve dahilî matbuat işlerinin 
mezkr vekâlete bağlanmasına dair kanun 
münasebetile sözleri 288,289,290,291 

— Hariciye vekâleti teşkilât kanunu 
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Sayıfa 

münasebeti le sözleri 346,354,355,356 
— Kas tamonu mebusu Hasan Fehmi. 

Beyin verginin kolayl ıkla alınması yolla
rına dair teklifinin reddi hakkındaki lUit-
ee encümeni mazbatası münasebeti le söz
leri 4,6 

Halil B. (İzmir) - 1 9 3 3 bütçesinin he
yeti umumiyesi münasebeti le sözleri 81,91,102 

Halit B. (Burdur) - Ziraat vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 261 

Hamdi B. (Mersin) - Bazı vilâyetlerin 
ilgası ve bazılarının birleştirilmesi hak
kındaki kanım münasebetile sözleri 201 

Hamdi B. (Ordu) - Havayol lar ı Dev
let işletme idaresi teşkilâtı hakkındaki ka
nım münasebetile sözleri 194 i 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - Aukara-
da yapılacak polis mektebi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 62 

-— Arzuhal encümeninin 252 numaralı 
karar ı münasebeti le sözleri 385,386 

-- Aıskerlik dersleri muallimlerinin üc
retleri hakkındaki kanım münasebetile 
sözleri 204,206 

•— Banı l , mevaddı infilâkiye, l'işek ve 
av mühimmat ve saçması inhisar lar işlet
me muvakka t idaresinin 1933 senesi büt
çesi münasebetile sözleri 187 

--- Belediye teşkilât ı olan yerlerdeki 
•muhtarlıkların lâğvine dair lâyihanın en
cümenlere havalesi tarzına ela ir sözleri 29 

— 1 Haziran 1929 tarih ve 1499 numa
ralı gümrük tarife kanununun değiştiril
mesine dair kanun münasebeti le sözleri 473 

— 1933 senesi bütçesinin heyeti umu
miyesi münasebeti le sözleri 278,280,281, 

282,308 
— Dahilî nizamnamenin 49 uncu -.mad

desinin tefsirine dai r mazbata münasebe
tile sözleri 450,451,452,453,454,455, 

— Dahiliye vekâleti bütçesi münase
betile sözleri 136 

— Denizyolları A. K. A. Y işletmeleri 
ile fabr ika ve havuzlar teşkilâtı hakkındaki 
kanun münasebeti le sözleri 457 

— Hazineden taksi t le gayrimenkul mal 

Sayıf? 
sat ın almış olanlar ın taksi t ler inin tecili 
hakkındaki kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun münasebeti le 
sözleri 347 

— iktisat vekâleti bülçesi münasebeti le 
sözleri 168 

-— Istan-bul Türk anonim su şirketi inı-
tiyazile tesisatının astın alınması hakkın
daki kanun münasebeti le sözleri 209 

•— İsteyenlere vergi cüzdanı verilme 
si hakkındaki kanun münasebetile sözleri 52, 

53,54,55 
Kastamonu mebusu. Hasan Fehmi 

Beyin verginin kolaylıkla alınması yolları
na dair teklifinin reddi hakkındaki Bili
ce encümeni mazbatası münasebetile söz
leri 4 

- Oktıtrva resminin ilgasına ve güm
rük resminin ar t t ı r ı lmasına dai r kanun mü
nasebetile sözleri 277 

- Posta, telgraf ve telefon idaresi teş
kilâtı hakkındaki kanun 'münasebetile 
sözleri 301,302,303,304,305 

liizeli Hulusi ve Osman Zeki Efen
dilerin aflerine dair kanım münasebetile 
sözleri 30 

- - Sivas - Erzurum ha.ttile Malatyadaıı 
başlayarak Divriki civarında bu hatla bir
leşecek iltisak hat t ının inşalarına dair ka
nun münasebeti le sözleri 212,21-1 

----- Türk iye Oümhııriyel ile Osmanlı 
umum borçlar hamilleri arasında imza edi
len itilâfnamenin tasdikimi dair kanım 
anünasebetile sözleri 387 

Hasan Vasıf B. (İstanbul ) - 1933 se
nesi bütçesinin heyeti umumiyesi münase
betile sözleri 280,281 

Hilmi B. (Nafıa vekili) - Filyos - EreğJi 
hatti le Ereğli l imanının inşasına dai r ka
nun münasebeti le sözleri 311 

— Nafıa vekâleti bütçesi münasebeti le 
sözleri 158 

Sivas - E rzu rum hat t i le Malâ tyadan 
baş layarak Divr ik civarında bu hat la birle
şecek iltisak hatt ının inşalarına dair kanun 
münasebeti le sözleri 214 
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Sayıfa 
İhsan B. (Bayazıt) - Posta, telgraf ve te

lefon idaresi teşkilâtı hakkındaki kanun 
münesebetile sözleri 304 

İhsan Pş. ( Giresun ) - (lümrük.ve in
hisarlar vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 126 

İsmail B. (Şebin Karahisar) - Bazı vilâ
yetlerin ilgası ve bazılarının birleştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 196,198 

Havayolları Devlet işletme idaresi teş
kilâtı hakkındaki kanun münasebetile söz-

Sayıfa 
leri 192,194 

İsmail Hakkı B. (Bolu) - Ziraat vekâ
leti bütçesi münasebetile sözleri 261 

İsmail Kemal B. (Çorum) - İsteyenlere 
vergi cüzdanı verilmesi hakkındaki kanun 
münasebetle sözleri 52 

— Millî Müdafaa vekâleti bütçesi mü
nasebetile sözleri 270 

İsmail Memet B. (Sivas) - 1933 senesi 
bütçesinin heyeti umumiyesi münasebetile 
sözleri 93 

R 
Kâzım Paşa (Diyarbekir) - Dahiliye 

vekâleti merkez teşkilâtı hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve dahilî matbuat işlerinin mezkûr vekâlete 
bağlanmasına dair kanun münasebetile 
sözleri 285 

— Millî Müdafaa vekâleti bütçesi mü
nasebetile sözleri 267,270 

Kemal Turan B. (İsparta) - Askerlik 
dersleri muallimlerinin ücretleri hakkında 
ki kanun münasebetile sözleri 205 

İsteyenlere vergi cüzdanı verilmesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 55 

— Kastamonu mebusu Hasan Fehmi Be
yin verginin kolaylıkla alınması yollarına 
dair teklifinin reddi hakkındaki Bütçe 
encümeni mazbatası münasebetile sözleri 5 

Kılıçoğlu Hakkı B. (Muş) - Millî Müda
faa vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 270 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) - Ankarada 
yapılacak polis mektebi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 60,61 

— Askerî ceza kanununa müzeyyel ka
nun münasebetile sözleri 48,49 

— Barut, ane'vaıldı infilâkiye, fişek ve 
av mühimmat ve saçması inhisarlar mu
vakkat idaresinin 1933 senesi bütçesi mü
nasebetile sözleri 185 

— 1932 senesi muvazenei umumiyesine 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılması 
hakkındaki kanunun Balya - Karaaydnı 

madenine verilecek prim ile gaz maske
leri kısımlarına dair sözleri 16 

-— 1933 senesi bütçesinin heyeti umumi
yesi münasebetile sözleri 89,282 

— Dahiliye memurlarının tahdidi sin
lerine dair kanun münasebetile sözleri 7 

— Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve dahilî matbuat işlerinin mez
kûr vekâlete bağlanmasına dair kanun 
münasebetile sözleri 285,286,287 

— Hazineden taksitle gayrimenkul mal 
r.-.tın almış olanların taksitlerinin tecili 
hakkındaki kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun münasebetile söz
leri 349 

— İktisat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 163,175 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 141 

— Posta, telgraf ve telefon idaresi 
teşkilâtı hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 300 

— Sivas - Erzurum hattile Malatyadan 
başlayarak Divrik civarında bu hatla bir -
leşecek iltisak hattının inşalarına dair ka
nun münasebetile sözleri 213,214 

— Tapu ve kadastro bütçesi münasebe
tile sözleri 123,124,125 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 261 
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Sayıfa 
Mahmut Celâl B. ( İktisat vekili ) -

1933 senesi bütçesinin heyeti ımııımiyesi 
münasebet il e sözleri 108 

— Denizyolları A. K. A. Y. işletmeleri 
ile fabrika ve havuzlar teşkilâtı hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 457,458,459 

— İktisat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 171 

Mahmut Rasim B. (Tekirdağ) - Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 130,132 

Mazhar Müfit B. (Denizli) - 1933 senesi 
bütçesinin heyeti umumiyesi münasebetile 
sözleri 85,92,101 

— Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
bütçesi münasebetile sözleri 128,131 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 260 

Molla oğlu Cemal B. (Afyonkarahisar) -
Hazineden taksitle gayri menkul mal satın 
almış olanların taksitlerinin tecili hakkın
daki kanunun birinci 'maddesinin değişti
rilmesine dair kanun münasebetile sözelri 351 

Memet Hacı Yunus B. (Samsun) - Maarif 
vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 141 

Muhittin Pş. (Kars) - Halk tarafından 
ötede beride bulunan ve infilâk yaparak 
zayiata sebep olan mermiler hakkında söz
leri 34 

Mustafa Abdülhalik B. (Maliye vekili) -
Ankarada yapılacak polis mektebi hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 61 

— 1932 senesi muvaze.nei umum iyesine 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılması 
hakkındaki kanun Balya - Kara aydın ma-

Sayıfa 
denine verilecek prim ile gaz maskeleri 
kısımlarına dair sözleri 16 

— 1933 senesi bütçesinin heyeti umu
miyesi münasebetile sözleri 71,96,100,101,104 

— Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı 
hakkındaki kanunun'bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve dahilî matbuat işlerinin 
mezkûr vekâlete bağlanmasına dair kanun 
münasebetile sözleri 289,290 

— Hazineden taksitle gayri menkul mal 
satın almış olanların taksitlerinin tecili 
hakkındaki kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 352 

— İsteyenlere vergi cüzdanı verilmesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 54 

•— Sivas - Erzurum hattile Malâtyadan 
başlayarak Divrik civarında bu hatla bir
leşecek iltisak hattının inşalarına dair ka
nun münasebetile sözleri 214 

— Tapu ve kadastro bütçesi münasebe
tile sözleri 124,125 

Muhlis B. (Ziraat vekili) - Ziraat vekâ
leti bütçesi münasebetile sözleri 258,260,261,264, 

267 
Mükerrem B. (İsparta) - Rizeli Hulusi 

ve Osman Zeki Efendilerin aflerine dair 
kanun münasebetile sözleri 30 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve dahilî matbuat işlerinin mez
kûr vekâlete bağlanmasına dair kanım mü
nasebetile sözleri 290 

— İsteyenlere vergi cüzdanı verilmesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 52,53 

N 
Naci Paşa (Cebelibereket) - Askerlik 

dersleri muallimlerinin ücretleri hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 204,205 

Nuri B. (Gazi Antep) - Askerlik dersleri 
muallimlerinin ücretleri hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 205 

Raif B. (Trabzon) - Hazineden taksitle 
gayrimenkul mal satın almış olanların tak
sitlerinin tecili hakkındaki kanunun birinci 

R 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
münasebetile sözleri 349,351,352 

Recep B. (Kütahya) - Kanunlarda geçen 
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kelimelerin türkçe olarak yazılması hakkın
daki sözleri 282 

Refet B. (Urfa) - Askerlik dersleri mu
allimlerinin ücretleri hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 204,205 

Refik B. (Konya) - Askerlik dersleri 
muallimlerinin ücretleri hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 205 

— Bazı vilâyetlerin ilgası ve bazılarının 
birleştirilmesi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 198 

— Dahilî nizamnamenin 49 unca mad-' 
desinin tefsirine dair mazbata münasebe
tile sözleri 450,455 

— Denizyolları A, K. A. Y. işletmeleri 
ile fabrika ve havuzlar teşkilâtı hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 457,458 

—• Havayolları Devlet işletme idaresi 
teşkilâtı hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 192 

— Hazineden taksitle gayrimenkul mal 
satın almış olanların taksitlerinin tecili 
hakkındaki kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 348 

—- Oktruva resminin ilgasına ve güm
rük reısminin aırttolmıasmıa dair kanun mü
nasebetile sözleri 476 

— Seyrisefain idaresinin 1929 senesi 
hesabı katisine dair kanun münasebetile 
sözleri 47 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Adliye 
vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 134 

Askerî ceza kanununa müzeyyel 
kanun münasebetile sözleri 48,49,50 

— Belediye teşkilâtı olan yerlerdeki 
muhtarlrklarm lâğvine dair lâyihanın en
cümenlere havalesi tarzına dair sözleri 29 

— 1933 senesi bütçesinin heyeti umu-
miyesi münasebetile sözleri 73 

— Gümrük ve inhisarlar vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 125 

—- Havayolları Devlet işletme idaresi 
teşkilâtı hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 192,194 

— İstatistik umum müdürlüğü merkez 
teşkilâtı hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 217 

— istanbul Türk anonim su şirketi im-

Sayıfa 
tiyazile tesisatının satın alınması hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 206,207, 

208 
— İsteyenlere vergi cüzdanı verilmesi 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 51,52, 
54,190 

— Kastamonu mebusu Hasasn Fehmi 
Beyin verginin kolaylıkla alınması yolla
rına dair teklifinin reddi hakkındaki Büt
çe encümeni mazbatası münasebetile söz
leri 5 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 140 

— Posta, telgraf ve telefon idaresi teş
kilâtı hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 301,305 

— Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
bütçesi münasebetile sözleri • 128,129 

— Seyrisefain idaresinin 1929 senesi 
hesabı katisine dair kanun münasebetile 
sözleri 47 

Reşit B. ( Gazi Antep ) - Adliye vekâ
leti bütçesi münasebetile sözleri 134 

— Arzuhal encümeninin 252 numaralı 
kararı münasebetile sözleri 385 

— Bazı vilâyetlerin ilgası ve bazılarının 
birleştirilmesi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 197 

— 1933 senesi bütçesi heyeti umumiyesi 
münasebetile sözleri 100,101 

— Dahilî nizamnamenin 49 uncu mad
desinin tefsirine dair mazbata münasebetile 
sözleri 449 

— Havayolları Devlet işletme idaresi 
teşkilâtı hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 195 

— Hazineden taksitle gayrimenkul mal 
satın almış olanların taksitlerinin tecili 
hakkındaki kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun- münasebetile 
sözleri 347,348 

— İsteyenlere vergi cüzdanı verilmesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 51,52,53 

— Kastamonu mebusu Hasan Fehmi 
Beyin verginin kolaylıkla alınması yolla
rına dair teklifinin reddi hakkındaki Büt
çe encümeni mazbatası münasebetile söz
leri 5 

— Madenî para darbı hakkındaki ka-
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nun münasebetile sözleri 
—- ölüm cezası müebbet hapse tahvil 

edilmiş olan il gazın Karaeaören nahiyesi
nin Köprü köyünden Alioğlu Hatip Hasan 
Efendi hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri 

— Rizeli Hulusi ve Osman Zeki Efendi
lerin aflerine dair k a n u n münasebetile 
sözleri 

— Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
bütçesi münasebeti le sözleri 

—• Ziraat vekâlet i bütçesi münasebeti le 
sözleri 

Ruşeni B. (Samsun) — Maarif vekâlet i 
bütçesi münasebeti le sözleri 

— Rüştü B. ( Bursa) - Arzuhal encü
meninin 252 numaral ı k a r a n münasebetile 

Sayıfa 
368 

20 

30,31. 

131 

262 

150 

Sayıfa 
sözleri 284/285 

— 1 haziran 1929 tarih ve 1499 numa
ralı gümrük tarife kanununun değiştiril
mesine dair kanun münasebetile sözleri 473,474 

— istatistik umum müdürlüğü merkez 
teşkilâtı hakkındaki kanım münasebetile 
sözleri 217 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebeti le 
sözleri 147 

— Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
bütçesi 'münasebetile sözleri 129,130,131 

— Sivas - Erzurum hattile Malatyadan 
başlayarak Divrik civarında bu hatla bir, 
leşeeek iltisak hattının inşalarına dair ka
nun münasebetile sözleri 214 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebeti le 
sözleri 267 

Sait Azmi B. (Kayseri) - ik t isa t vekâ
leti bütçesi münasebeti le sözleri 170 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebeti le 
sözleri 147 

Salâhattin B. (Kocaeli) - Askerî ceza 
kanununa müzeyeyl kanun münasebeti le 
sözleri 50 

— Belediye teşkilâtı olan yerlerdeki 
muhtarlıkların lâğvine dair lâyihanın en
cümenlere havalesi tarzına dair sözleri 29 

— Hazineden taksitle gayrimenkul mal 
satın almış olanların taksitlerinin tecili 
hakkındaki kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 350 

—• istanbul Türk anonim su şirketi 
tesisatının satın alınması hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 207,209 

— Mevduatı koruma kanunu münase
betile sözleri 435 

— Ölüm cezası müebbet hapse tahvil 
edilmiş olan tlgazın Karaeaören nahiye
sinin Köprü köyünden Alioğlu Ha t ip Ha
san Efendi hakk ındak i mazbata münase
betile sözleri 19.20 

— Rizeli Hulusi ve Osman Zeki Efendi
lerin aflerine dair kanun münasebeti le söz
leri :JO 

Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) - Türk iye 
cümhuriyet i le Osmanlı umum borçlar hâ
milleri aras ında imza edilen itilâfname-
nin tasdikin a dai r kanun münasebeti le 
sözleri 397,399,400 

Sırrı B. (Kocaeli) - Nafıa vekâleti büt
çesi münasebeti le sözleri 154 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebeti le 
sözleri 262,266 

Süleyman Fikri B. (Mersin) - Fi lyos -
Ereğli hattile Ereğli limanının inşasına 
dair kanun münasebetile sözleri 310 

— İsteyenlere vergi cüzdanı verilmesi 
hakkındaki kanun münasebeti le sözleri 55 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri ' ' " 

Süleyman S ırn B. (Yozgat) - Arzuhal 
encümeninin 252 numaral ı ka ra r ı münase
betile sözleri -^5 

— Havayolları Devlet işletme idaresi 
teşkilâtı hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri , 9 2 

—- İcra kanununun iki maddesinin ta
dili münasebetile icra memurlar ı hakkında
ki sözleri *̂ 67 

— İsteyenlere vergi cüzdanı verilmesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 54 

- - İkt isat vekâleti bütçesi münasebeti le 
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sözleri 169 
— Maarif vekaleti bütçesi münasebetile 

sözleri 150 
— Millî Müdafaa vekâleti bütçesi müna

sebetile sözleri 268,270 
— Oktruva resminin ilgasına ve güm

rük resminin arttırıl masına dair kanun mü
nasebetile sözleri 477 

Sayıfa 
— Posta, telgraf ve telefon idaresi 

teşkilâtı hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 303 

— Rizeli Hulusi ve Osman Zeki Efen
dilerin aflerine dair kanun münasebetile 
sözleri 30 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 261,267 

348 

Şükrü B. (Bolu) - Hazineden taksitle 
gayrimenkul mal satın almış olanların 
taksitlerinin tecili hakkındaki kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun münasebetile sözleri 

Şükrü B. (Çanakkale) - Bazı vilâyetle
rin ilgası ve bazılarının birleştirilmesi hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 199,200,201 

—• Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı 
hakkındaki kanunun bazı 'maddelerinin de
ğiştirilmesine ve dahilî matbuat işlerinin 
mezkûr vekalete bağlanmasına dair kanun 
münasebetile sözleri 

— Dahiliye memurlarının tahdidi sin
lerine dair kanun münasebetile sözleri 

— İstanbul Türk anonim su şirketi inı-
tiyazile tesisatının satın alınması hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 

285 

8 

208 
Şükrü Kaya B. (Dahiliye vekili) - A li

kamda yapılacak polis mektebi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 60 

— Bazı vilâyetlerin ilgası ve. bazılarının 
birleştirilmesi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 198,200,201 

— 1933 senesi bütçesinin heyeti ıırau-

miyesi münasebetile sözleri 104,107 
— Dahiliye memurlarının tahdidi sin

lerine dair kanun münasebetile sözleri 7,8,36 
— Dahiliye vekâleti bütçesi münasebe

tile sözleri 137 
— Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı 

hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve dahilî matbuat işlerinin 
mezkûr vekâlete bağlanmasına dair kanun 
münasebetile sözleri 286,287,289.290 

— Hariciye vekâleti teşkilâtı kanunu 
münasebetile sözleri 353,354,355,356 

— İstanbul Türk anonim su şirketi im-
tiyazile tesisatının satın alınması hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 206,207, 

208,209 
— Oktruva resminin ilgasına ve güm

rük resminin arttırılmasına dair kanun mü
nasebetile sözleri 

— Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğünün 1933 senesi bütçe kanunu 
münasebetile sözleri 

— Posta, telgraf ve telefon idaresi 
teşkilâtı hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 302,303 

476 

306 

Tahsin B. (Aydın) - İsteyenlere vergi 
cüzdanı verilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 

Turgut B. (Manisa) - Denizyollarr A. K. 
53 

A. V. işletmeleri ile fabrika ve havuzlar 
teşkilâtı hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 456 
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Sayıfa 
Vasıf B. (istanbul) - Posta, telgraf ve 

telefon umura müdürlüğünün 1933 senesi 
bütçe kanunu münasebetile sözlçr 

Sayıfa 
306 

Yusuf Kemal B. (Adliye vekili) - Adliye 
vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 134 

— 1933 senesi bütçesinin heyeti umumi-
yesi münasebetile sözleri 107 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) - Posta, tel
graf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 301,302 

z 
Zekâi B. ( Millî Müdafaa vekili ) -

Askerî ceza kanununa müzeyyel kanun 
münasebetile sözleri 49,50,51 

—- Havayolları Devlet işletme idaresi 
teşkilâtı hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 192,193,195 

— Millî Müdafaa vekâleti bütçesi mü
nasebetile sözleri 268,270 

Ziyaettin Karamursal B. (İstanbul) -
Arzuhal encümeninin 252 numaralı kararı 
münasebetile sözleri 385 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) - Ankara-

da yapılacak polis mektebi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 62 

— Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve dahilî matbuat işlerinin 
mezkûr vekâlete bağlanmasına dair kanun 
münasebetile sözleri 289 

— Mevduatı koruma kanunu münase
betile sözleri 435 

Zülfü B. (Diyarbekir) - Dahiliye vekâ
leti bütçesi münasebetile sözleri 137 

>mmw* 


