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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

intihap mazbataları 
1 — Ankara mebusluğuna seçilen Ra-

sim Serattar Beyin intihap mazbatası 
Mezuniyetler 

1 — Azayi kiramdan bazı zevatın mezu
niyetleri 

Tahlifler 
' 1 — Ankara mebusu Rasim Serattar Be

yin tahlifi 
2 -— Kastamonu mebusu Muhtar Beyin 

tahlifi 

Sayıfa 

485 

222 

485 

222 

Sayıfa 
Tfeşriî masuuniyet 

1 —- Aksaray mebusu Riza Nisari Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması 84 

2 — Bolu mebusu Falih Rıfkı Beyin teş
riî masuniyetinin kaldırılması 84 

3 — Bolu mebusu Falih. Rıfkr ve Kütah
ya mebusu Naşdt Hakkı Beylerin teşriî ma
suniyetlerinin kaldırılması • . 221 

. Vefatlar 
1 — Ankara mebusu Halit Ferit Beyin 

vefatı > 221:222 

KANUNLAR 
Ate. Sayıfa 
24S1 — Devletler arasında çıkabilecek ihti

lâfların muslihane bir surette hallini 
istihdaf eden (Umumî tahkim senedi) 
ne iltihakımız hakkında . 12,21,22:24 

2422 — Türkiye ile Macaristan arasında 29 
ımayıs 1932 tarihinde Ankarada imza 
edilmiş, olan iadei mücrimin ve' cezaî 
mevatta adlî muzaheret mukavelena-, 
meşinin tasdikma dair 12,21,24:27 

2425 — Türkiye ile Norveç arasmda 16 kâ
nunusani 1933 tarihinde Ankarada-im
za edilen uzlaşma, adlî tesviye ve ha
kem muahedesinin tasdikma dair 12,21, 

27:29 
2424 — 30 mart 1931 tarihinde Cenevrede 

imzalanan ecnebi otomdbil arabaları
nın tâbi olacakları malî mükellefiyet 
hakkındaki mukavelenamenin; tasdikı-
na dair : 12:21,29:32 

2425. — Millî Müdafaa vekâletince 49 500 000 
liralık taahhüdat icrası hakkında 6:9,12,21, 

32:35 
2426 — Posta, telgraf ve telefon umum mü

dürlüğü 1933 maalî senesi fofite, esince 

No ı . Sayıfa 
münakale icrasına ve fevkalâde tahsi
sat verilmesine dair 2,32:33,36,50,51:53 

2427 —. Dahilî istihlâk vergisi kanununun 
29- mayıs 1532 tarih ve 1934 numaralı 
kanun ile değiştirilen birinci maddesi 
yerine kaim 2,33,36*50,53:56 

2428 — Hizmetten ayrılan Nafıa memur ve 
müstahdemlerinin yapamiyaeaklarr iş
ler hakkında 2,74:81 

2429 — 170Ö sayılı Dahiliye memurları ka
nununun ikinci maddesini değiştirici 9:10, 

86:87 
2430 — Muamele vergisi kanunu 59:74,85:86, 

104:106 
2431 —Devlet demiryolları ve limanları 

umumî idaresinin 1930 malî senesi 
hesaibı katıkanunu 32,114,133 

2432 — Menemen hadisesinde şehit edilen 
bekçi Hasan ve Şevki Efendilerin aile
lerine maaş tahsisi 'hakkında 109,137 

2433 -t- Türkiye ile Bulgaristan arasında 
Ankarada akit ve imza edilen baytarî 
mukavelenin tasdikine mütedair ka
nun 109,137,138,146:149 



— 2 — 
NQ. Sayıfa 

,2434 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı Hü
kümetleri arasında 8 milyon Amerikan 
dolarlık kredinin tahakkukuna dair 
protokolün tasdiki hakkında 109:111,137, 

138,146,149:151 
2435 — ikamet mukavelesi aktedilmiyen 

Devletlerle yapılacak muvakkat mu
kavele hakkında 29 - VII - İ931 tarih 
ve 1868 sayılı kanunun birinci madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkında 84,111,137: 

138,139,146,152:154 
2436 -— Tasfiye edilen (Barut ve mevaddı 

infilâkiye) ve Av ye revolver fişekleri 
- ve av mühimmatı) şirketlerine ödene

cek paraların tediye şekline dair 103 ;Î04, 
136:137,138,146,154:157 

2437 — 20 teşrinisani 1384 tarihli pasaport 
kanununun 16 ncı maddesini değişti
ren 84,108,160,181 .-182,204,205:207 

2438 —Posta, telgraf ve telef on umum mü
dürlüğü 1934 malî senesi ibütçe ka
nunu 160,186:189,204,208:210" 

2439 — Yüksek mühendis mektebi 1933 se
nesi bütçesinin fasılları arasında mü-' 
nakale yapılmasına dair 84,132,186, 

204,210:213 
2440 <—Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 

malî,senesi bütçe kanunu 132,183:186,204, 
. 213:215 

2441 — Barut ve patlayıcı maddelerle av 
malzemesi, fişek ve revolver inhisarı 
kanunu 114,202:204,216:218,222,225,227, 

228:230 
2442 v_< 22 temmuz 1931 tarih ve 1871 nu

maralı kanunun 2 rici maddesinin ta
dili hakkında 58,86,232:230,240:242 

2443 ^-Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazife
lerine dair ' 84,221,245,263:270 

2444 •— Matbuat umum müdürlüğü teşkilâ
tına ve vazifelerine dair 2,221, 

261:262,270;277 
2445 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 

malî senesi bütçe kanunu 232,248\-255, / 
* .263,279:282 

2446 -—Hudut ve sahiller Sıhhat umum 
müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe ka
nunu 221,245:246,248,279,282:284 

2447 —; 1933 malî senesi muvazenei umu-

NOL Sayıfa 
mi ye kanununa merbut bütçelerde ba
zı tadilât yapılmasına dair 84,108,114,180, 

220,221,246:248,2ı63,279,285:287 
2448 — 12-haziran 1930 tarih ve 1718 nu

maralı kanuna müzeyyel 180,227,245, 
255:261,263,279,287:290 

2449 —- Gümrük muhafaza kıtalarında ta
kım kumandanlarına birer mirî binek1 

lıayvanı verilmesi hakkında 221,277,279, 
290:292 

2450 — İktisat vekâleti teşkilât ve vazife
leri hakkında 84,244,298:306 

2451 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 malî 
senesi bütçe kanunu 244,295:297,300,307, 

331:334 
2452 — 1930 malî senesi Maliye vekâleti 

ve jandarma umum kumndanlığı büt
çelerinde münakale yapılması ve An
kara şehri imar müdürlüğü bütçesine 
munzam tahsisat verilmesine dair 244,297, 

• • ' • „ • 300,308,324:326 
2453 — 1933 malî senesi Nafıa vekâleti büt

çesinin şoseler ve köprüler tahsisatın
dan (50 000) liranın Ankara şehri 
imar müdürlüğünce yapılacak istim
lâk işlerine sarfına dair 114,244,297:298, 

300,308,337:339 
2454 — Devlet demiryolları ve limanları iş

letme umum idaresi memurları tekaüt 
, sandığı kanunu 114,244,342:344 
2455 — Damga resmi kanununa müzeyyel 220, 

294,364:365,366,379,395:397 
2456 — Gümrüklerde istimal olunan bazı 

evraka müdafaa pulu ilsakı hakkında 220, 
294,365:366,379,398:400 

2457 — Mevduatı koruma kanununun 8 in
ci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 232, 

294,366,379,400:403 
2458 — Muhtelif maddelerden alınacak is

tihlâk vergisi hakkında 220,294,366:374, 
379,403,405 

2459 — Tayyare resmi hakkında 244,294 
374:376,379,406:408 

2460 — Tütün ve müskirattan alınaeak mü
dafaa , vergisi hakkında 221,294,376,379, 

408:411 
2461 — Madenî ufaklık para hakkındaki 

3 haziran 1933 tarih ve 2257 numaralı 



No. Sayjfa 
numaralı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bir madde ilâ
vesine dair 220,294,376:377,379,411:413 

2462 — Türkiye cumhuriyeti merkez ban
kası hakkindaki 11 haziran 1930 tarih 
ve 1715 numaralı kanunun 8 inci mad
desine bir fıkra ilâvesine/dair 220,342,378, 

379,414:416 
2463 —• Sivas - Erzurum hattını inşa için 

dahilî istikraz aktine dair 244,342,378 -.379, 
416:419 

2464 — Tapu ve kadastro umum müdürlü
ğü kadro cetvelinde bazı değişiklikler 
yapılmasına dair 232,278,298,429:430 

2465 — Umumî nüfus sayımı hakkında 312, 
430:431 

2466 — Buğdayı koruma karşılığı kanunu 220, 
294,344:364,423:426,431,462:465 

2467 —- İstanbul üniversitesinin muvazenei 
umumiyeye alınmasına dair 132,422,426:427, 

431,465:467 
2468 — 1933 -1934 ders yılı içinde münhal 

muallimliklere vekâlet edenlerin ve
kâlet müddetleri hakkında 84,422,427,431, 

, 462:470 
2469 — 31 mayıs 1930 tarih ve 1660 sayılı 

kanuna eklenen 114,222,428 -.429,431, 
470:473 

2470 — Mektep kadrolarına ait 2201 numa
ralı kanuna bağlı bir numaralı cetve
lin tadiline dair 114,422,427:428, 

431,473:475 
2471 — 2005 numaralı kanuna müzeyyel 422, 

428,431,476:478 
2472 — 1933 malî senesi muvazenei umumi

ye kanununa merbut bütçelerde bazı 
tadilât yapılmasına dair 220,422,429,431, 

478:481 
2473 — Maliye vekâleti kadrolarında tadi

lât yapılması hakkmda 220,484, 
485:486,490,500:503 

2474 — Adliye teşkilât ve kadrolarında ya
pılacak tadilâta dair 294,484:485, 

488:490,503:505 
2475 — 1452 numaralı teadül kanununa 

bağlı (2) numaralı cetvelin Maliye ve
kâletine ait kısmında bazı tadilât ic-

No. Sayıfa 
rasma dair 244,484,485,486:488, 

490,498:500 
2476 — 1934 malı senesi muvazenei umumi

ye kanunu 180,244,278:279,308:328,380, 
431,484:48ö,490,497,5Q6:508 

2477 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1934 
malî senesi bütçe kanunu 510,511:512, 

514,529:534 
2478 —• Devlet demiryolları ve limanları iş-

, letme umum müdürlüğü 1934 malî se
nesi bütçe kanunu 510,512:514,515,517, 

529,532:534 
2479 — Ankara yüksek ziraat enstitüsü 

1934 malî senesi bütçe kanunu 510,514: 
515,517,529,534:537 

2480 — Barut, mevaddı infilâkıye, av mü
himmatı ve av saçması inhisarları iş
letme muvakkat idaresinin 1934 malî 
senesi (bütçe kanunu 510,515:517,529, 

537:539 
2481 —: Konya ovası sulama idaresi 1934 

malî senesi bütçe kanunu 510,517:520, 
529,540:542 

2482 — Van gölü sef ain işletme idaresi 1934 
malî senesi bütçe kanunu 510,520:521,529, 

542:545 
2483 — 1452 sayılı teadül kanununa mer

but 2 numaralı cetvelin Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletine ait kısmında 
bazı tadilât icrasına dair 510,521: 

522,529,545:547 
2484 —1933 malî senesi muvazenei umumi

ye kanununa merbut bütçelerde bazı 
tadilât icrasına dair 220,510,521,529, 

548:550 
2485 — Havayolları Devle tişletme idaresi 

1934 malî senesi bütçe kanunu 510,522:523, 
524,529,550:553 

2486 — Yüksek mühendis mektebi 1934 
malî senesi bütçe kanunu 510,523.-524, 

529,553:555 
2487 — İzmir-Kasaba ve temdidi demir

yollarının satın alınmasına dair olan 
mukavelenamenin tasdiki hakkında 484, 

510,524:526,527,529,556:558 
2488 — Satın alman İzmir ve Kasaba tem

didi hattının tesellümü ve tasfiyesi ve 
işletmesi muamelâtına dair 510,524, 

526:527,529,558:561 



-~ 4 — 
KARARLAR 

Noi Sayıfa 
807 — Yozgadm sorgun kazasının karakız 

köyünden îsmailoğlu Yusuf ve Hüse-
yinoğlu Cin Alinin ölüm cezasına çar
pılmaları hakkında 85,108:109 

&Ö8 — Belediye kanununun 159 uncu mad
desinin tefsire muhtaç olmadığı hak
kında 108,133 

809 —'Mülga aşiret alayları zabitanından 
binbaşı Kahraman Beye tekaüt maaşı 

No, Sayıfa 
tahsisi lâzımgeldiği hakkında 114:115, 

133:136 
810 — Mfücbir ve zarurî sebepler dolayı-

sile takip ve tahsiline mahal veya im
kân görülemeyen borçların terkinine 
dair 132,161,1S1:183 

811 — BaşVekil ismet Paşa Hazretlerile 
Nafıa vekili Ali ve Adliye vekili Sa
raçoğlu Şükrü Beyefendilere teşekkür 
edilmesine dair 526 

LÂYİHALAR 
1 — Adliye teşkilât ve kadroların

da ve bunlarla alâkalı kanunlarda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkında 294 

2 — Adliye teşkilât ve kadroların
da yapılacak değişikliklere dair 294,484,485, 

488.490,503:505 
3 — Adliye vekâleti 1933 senesi 

bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 84,221,246:248,263,279,285 ;287 

4 — Anadolu ajansı ile 10 seneye 
kadar taahhüt icrasî için Hariciye vekâletine 
salâhiyet verilmesi hakkında 114 

5 — Ankarada rekzedilmiş olan za
fer âbidesinin bazı kısımlarının gümrük ve 
sair resimlerden muafiyeti hakkında 244 

6 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1934 senesi bütçe kanunu lâyihasının 5 inci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 220 

7, — Askerî ceza kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 147 ve 150 
inci maddelerine ıbirer fıkra eklenmesine 
dair 160 

$ — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 21 inci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında _ 220 

Q — Başvekâletle Hariciye vekâleti 
1933 sçneşi bütçelerinde 2 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 180,221,246:248,263, 

279,285:287 
10 — Beynelmilel adalet divanına 

müteallik bazı metinlere iltihakımız hak
kında 180 

11 — 19333 - 1934 ders yılı içinde 
münhal muallimliklerde kullanılanların ve

kâlet, müddetleri hakkında 84,422,427,431,468 470 
1 2 —Bolu vilâyeti dahilinde 4 nahi

yenin kaldırılmasına ve Akçeşehir adije ibir 
kaza kurulmasına dair 244 

13 — Buğdayı koruma hakkında 220, 
294,344:364,423.426,431,462.465 

14 — Çarşı ve mahalle bekçileri hak
kındaki kanunun 3 üncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair 484 

1 5 — Caza muhakemeleri usulü ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 29.4 

16 —- Dahiliye vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 1 400 liralık münakale yapıl
ması hakkında 220,422,429,431,478 481 

17 —Damga resmi kanununun bazı 
madde/ve fıkralarının değiştirilmesi hak
kında 220,294,364 .-365,366,379,395:397 

18 — Deniz ticareti kanununun 1472 
ne i maddesinin değiştirilmesi hakkında 84 

19 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umumî idaresi memurlarının 
tekaütlükleri hakkında 114,244,342:344 

20 — Devlet kitapları mütedavil ser
mayesi hakkındaki kanuna bir madde ek
lenmesine dair 232 

21 — Devdetmemurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mü-
zeyyel kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin 
değiştirilmesine dair 114,422,427:428,431, 

473 475 
22 — Devlet memurları ayaklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
cetvelde bazı tadilât yapılmasına dair 



' • — 5 

Sayıfa 
olan kansnnn 2 nei maddesinin değişti
rilmesi thglto 220 

23 —T-Devlet memurları aylalarının 
tevhit ve teadülü ıhakkındaki kanuna ıbağlı 
2 numaralı cetvelin Dahiliye vekâletine ait 
olan kısmında değişiklik yapılmasına dair 84 

24 —Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve'-teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
2 numaralı cetvelin Maliye vekaleti kıs
mında değişiklik yapılmasına dair 220,484,485: 

486,490,500,503 
25 "— Devlet memurları,aylafelarınm 

, tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna hağlı 
2 numaralı cetvelin Maliye vekaleti (kıs
mında değişiklik yapılmasına dair 244,284, 

485,486:488,490,498:500 
26 —Devlet memurları aylaklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
2 numarialı cetvelin Ziraat vekâleti kus
anında değişiklik yapılmasına dair 180 \ 

o?- —Düyunu umumiye 1933 senesi 
bütçesine 28 165 liralık tahsisat konul
ması hakkında 220,510,521,529,548:550 

28 — Ekiciden tütün alma hakkın
da 114 

29 — Emniyet işleri umum müdür
lüğünde bir şube müdürlüğü teşkiline dair 220 

30 •—Erzurum vilâyeti dahilinde Çat 
atlı bir kaza teşkiline dair 114 

31 -— Eyer, semer ve hayvan koşum
larının tevhidi hakkında 114 
• ._ • 32 —Gayrimenkul malların tapu si
cillerine kaydine ve tasarruf larma dair 84 

33 •— Gedikli küçük-zabit memiba-
larma dair - 114,422 

34 —Gümrüklerde kullanılan-Ibazı 
evrakta müdafaa pulu yapıştınlması hak
kında 220,294,365:366,379,398:400 

, 3 5 — Hâkimler kanunu lâyihası 294 
36 — - Hariciye ve İktisat vekâletleri 

1933 senesi bütçesinde 20 100 liralık müna
kale yapılması hakkmda 510,521,529,548:550 

37 — Hariciye vekâleti 1933 senesi / 
bütçesinde 8 000 liralrk münakale yapılması 
hakkında 84,221,246:248,263,279,285:287 

38 — Hariciye vekâleti tasdik harç
ları hakkındaki kanuna bağlı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair 84 

39 — İktisat vekâleti teşkilât ve va-

Sayıfa 
dfeleri hakkında 84,244,298:306 

40 — İktisat vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 14 0QO liralık münakale yapıl
ması hakkında 84,22İ,24e:248,263,2T9,2^5:287 

41 — liliâm ve tahsil harçları üze
rinden alınacak resim ve mahkûmlardan " 
geri alınacak ekmek bedellerinin mah
keme binalarile hapishanelerin inşasına 
karşılık tutulmasına dair 294 

42 — İlk ve orta tedrisat muallimle
rinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanu
nun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair 220 

43 — Istanbulda yapılacak adliye bi
nası için adliye icra daireleri emrinde bu
lunan paralardan 500 000 lira ödünç alın
masına dair 114 

44 —- İstanbul üniversitesinin mu-
vazenei umumiyeye alınması hakkında 132,422, 

426;427,431,465:467 
45 ~ İstanbul üniversitesi inşaat, ta

mirat ve tesisatının ikmali için gelecek se
nelere sari tâahhüdat icrasına dair 132,422^426: 

427,431,446:447 
46 — lızmir - KasaJba ve temdidi de

miryollarının satın alınmasına dair olan 
muvakavetenin tasdiki hakkında 484,510,524 r526, 

427*431,446:447 
47 — İ ğ d ı r ve Tuzluca kazalarının 

Kars vilâyetine ve Malazgirt kazasının Ba-
yazıt vilâyetine; bağlanmaları hâikkında 114̂ 342̂ 528 

4 8 — Jandarma umum kumandanlığı 
1933 senetsi bütçesinde 22 000 liralrk mü
nakale yapılması hakkında 84,221,246:248 

263,274,285:287 
49 —Jandarma umum kumandanlığı 

1933 senesi bütçesinde 22 000 liralık mü
nakale.yapılması hakkında 244,297, 

300,308,334:336 
50 — Kaçakçılığın men ve takibi 

hakkındaki kanunun 57 ve 60 meı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu, kanuna bir 
madde eklenmesine dair - 220 

51 —Maarif vekâleti 1933 senesi 
bütçesindel4 Ö00 liralık münakale yapıl
ması habkmda 220, 422,429,431,478:481 

52 -^ Madenî ufaklık para basılması 
hakkındaki kanuna müzeyyel 220,294,376: 

377,379,411:413 
5 3 — - Mahkemeler ve bunlara bağlı 



Sayıf* 
dairelerde alınacak harçlara dair 294 

54 — Maliye vekâletîle Düyunu umu
miye 1933 senesi bütçelerimle 174 200 li
ralık münakale yapılması 'hakkında 220,422, 

429,431,478:481 
• 55 —- Mailiye vekâleti tarafından 

idare olunan inhisarlar hakkındaki kanu
na müzeyyel 220,422,428:429,431,470:473 

56 —Matbuat umum müdürlüğü teş
kilât ve vazifeleri hakkında 2,221,261:262, 

270:277 
57 — Menkul servetler vergisi hak

kında 220 
58 — Mevduatı koruma kanununun 

8 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair 232, 
294,366,379,400:403 

59 — Millî musiki ve temsil akade
misi 'hakkında 244 

60 —" Milis yüzbaşı Riza Efendinin ı 

zevcesi ile oğluna maaş tahsisi (hakkında 244 
61 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi deniz ve hava bütçelerinde 8 986 
liralık münakale yapılması hakkında 114,221, 

246:248,263,279,285:387 
62 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi kara bütçesinde 1 500 liralık müna
kale yapılması hakkında 220,422,429,431,478: 

^ 481 
63 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi kara bütçesinde 4 760 liralık müna
kale yapılması (hakkında 84,221,246 -248,263, 

27^285:287 
64 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi kara bütçesinde 7 707 liralık müna
kale yapılması hakkında 220,422,429,431,478: 

481 
65 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi kara bütçesinde 13 623 liralık müna
kale yapılması hakkında 220,221,246 -248,263, 

279,285:287 
p.6 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 

senesi kara bütçesinde 28 152 liralık müna
kale yapılması (hakkında 84,221,246:248,263, 

279^285:287 
67 — Muhtelif maddelerden alınacak 

istiMâk vergisi hakkında 220,294,366:374,379, 
403,405 

68 — Muş vilâyeti dahilinde Bingöl 

Sayıfa 
atlı bir kaza ve bu kazaya bağlı olmak üzere 
Uğnut adlı bir nahiye teşkili hakkında 114 

69 —Müze ve rasatane teşkilâtı 
hakkında 244 

70 — Nafıa vekâletile Ankara şehri 
imar müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 
50 000 liralık münakale yapılması hakkında 114, 

244,297 .-298,300,308,337:339 
71 — Nafıa vekâleti merkez ve taşra 

teşkilâtı hakkında 84,221,245,263:270 
72 — Nalbant mektepleri ve nal

bantlık sanati hakkında 114 
73 — Orta orman mektebi teşkilâ

tı hakkında > 84 
74 — Polis teşkilâtı hakkındaki kâ

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 484 

75 — Polis teşkilâtı kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 342 

76 — Posta kanununun 21 inci mad
desinin salisen fıkrasının tadiline dair olan 
kanunun birinci maddesine bazı fıkralar ek
lenmesi hakkmda 244,423,528 

77 —- Posta, telgraf ve telefon idaresi 
teşkilâtı 'hakkındaki kanuna bağlı 1 ve 2 
numaralı cetvellerde bazı değişiklikler ya
pılmasına dair 244 

78 — Pulluk kanununun 3 üncü 
maddesindeki ödeme müddetinin uzatılma
sına ve pulluk imalâthanelerine prim veril
mesi ve ikrazatta bulunulması hakkındaki 
hükümlerin kaldırılmasına dair 220 

79 —Samsun vilâyetine bağlı Kavak 
nahiyesinin kaza haline konulması hakkında 180 

-80 — Satın alınan İzmir - Kasaba ve 
temdidi hattının tesellüm^ tasfiye ve işletme 
muamelâtı hakkında 510,524,526 .-527,529,558:561 

81 — SıMıat ve içtimaî muavenet ve
kâleti 1933 senesi bütçesine 74 986 lira 87 
kuruşluk tahsisat konulmasına dair 114,221, 

246,248,263,279,285:287 
82 — Sivas - Erzurum hattını inşa 

dçin dahilî istikraz aktine dair 244,342,378: 
379,416:419 

83 — Şûrayi devletçe alınacak harç
lar hakkında 220 

84 — Tahsili emval kanununa mü
zeyyel 220 
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Sayıf* 

85 —Tayyare resmi hakkında 244,294, 
374:376,379,406:408 

86 — Tevkif ve ceza evlerinm teşkil
leri ve idareleri hakkında 294 

87 — Türk ceza kanununun tadilâtı
na dair 244 

88 —Türkiye pümhurjiyetile Alman
ya Hükümeti arasında aktedilmiş olan tica
ret ve seyrisefain mukavelenamesine mü-
zeyyel itilâfın tasdikına dair 114 

89 — Türkiye Cümhuriyetile Sosya
list Sovyet cumhuriyetleri ittihadı arasında 
hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve 
halli ÖSŞIİÜ hakkında aktedilmişolan muka
velenamenin 6 ay daha uzatılmasına dair 
protokolün tasdiki hakkında 84,132,277:278 

90 — Türkiye Cumhuriyeti, merkez 
bankası kanununun 8 inci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında ^220^342,378,379, 

414:416 
g 1 — Tütün ve müskirattan alına

cak müdafaa vergisi hakkında 22^,294,376, 
379,408:411 

92 — Üniversitenin muvazenei urnu-
miyeye alınmasına dair kanun lâyihasına 
müzeyyel 221,422,426:427,431,465:467 

Ç3 — Yüksek mühendis mektebi 1933 
senesi bütçesinde 525 liralık münakale ya
pılması hakkında 84,132,186,204,210:213 

94 —Yüksek ziraat enstitüsü kanu
nuna müzeyyel N 244 

05 — Ziraat vekâleti 1933 senesi büt
çesinde 5 000 liralık münakale ^yapılması 
hakkmda 180,221,246:248,2Ş3^279,285:287 

96 — Ziraî kredi kooperatifleri teş
kili hakkında 484 

1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
bütçesi hakkında 510,511:512,514,529:531 

2 —Ankara Yüksek ziraat enstitü
sü 1934 senesi bütçesi hakkında 510,514:515,517, 

;529,534:537 
3 — Barut, güıherçile ve patlayıcı 

maddelerle fişek ve av malzemesi ve av saç
ması ve kullanılması yasak olmayan taban-

, çalar fişekleri ve şenlik fişekleri inhisarı 
hakkında 114,202:2Ö4,216;2İ8i222,225,227, 

228:230 
4 — Bazı tâahhüdat icra ŝı hak- . 

Sayıfa 
kmda 6:9,12,21,32:35 

5 — Barut ve mevaddı infilâkıye 
inhisarları idaresince verilecek ruhsat ve 
nakliye tezkereleri hakkında 114,202:204,216:218 

222,225,227,228:230 
6 — Barut ve mevaddı infilâkıye 

inhisarı idaresinin 1934 senesi ~ bütçesi 
hakkında 510,515:517,529,537:539 

7 .-— Barut ve mevaddı infitâkiye ve, 
av ve revolver fişekleri ve av mühimmatı 
şirketlerine ödenilecek paraların tediye 
şekline dair 103:104,136:137,138,146,154:157 

8 —- Belediye kanununun 7 nci fas
lına bir madde ilâvesi hakkında 232,278 

9 — 1929 senesi Hazine hesabı ka
tisi hakkında 232 

10 — 1934 senesi muvazenei umu
miye kanunu lâyihası 180,244,278:279,308,328 : 

380,431,484:485,490,497,506:508 
— Adliye vekâleti bütçesi 436:438,484, 

491 
-^ Askerî fabrikalar umum müdür

lüğü bütçesi 460:461 
— Başvekâlet (bütçesi 329 -.330 
— Büyük Millet Meclisi bütçesi 328:329 
— Dahiliye vekâleti bütçesi 385:393 
— Divanı muhasebat bütçesi 329 
— Diyanet işleri Reisliği bütçesi 330:331 
— Düyunu umumiye bütçesi 381:382 
— Emniyet işleri umum müdürlüğü 

bütçesi 393:394 
— Gümrüik ve inhisarlar, vekâleti 

bütçesi 383:385 
— Hariciye vekâleti bütçesi 431:435 
— Harita dairesi bütçesi 461:462 
— İktisat vekleti bütçesi 451:452 
— İstatistik umum müdürlüğü büt

çesi 330 
— Jandarma, umum kumandanlığı 

bütçesi ' 394:395 
— Maarif vekâleti bütçesi 438:447 
— Maliye vekâleti bütçesi 380:381,484, 

490 
—.Matbuat uımuım müdürlüğü büt

çesi 393 
— Millî Müdafaa vekleti bütçesi 458 

Deniz 3osmı 460 
Hava kısmı 459:460 
Kara ikramı 458:459 



> Sayıfa 
— Nafıa vekâleti bütçesi 447J45G 
•^ Iliyöseti Cuta!hlir ıbiitçesi 329 
—r Sıhhat ve İçtimaî muavenet ve-

Mîeti bütfeöi 435-436 
-— gu^ayi devlet «bütçesi 330 
— Tajm umum müdurM|ü bütçesi 382 r383 
-^ Ziraat vekâleti bütçesi '; 452 ̂ 458 
11 — Dahilî istimlâk verdisi lıafekm-

daki kanunun 1 inci maddesinin değiştiril
mesi hakkında 2,33,36;50,53:56 

12 —' Devlet demiryolları ve liman
l a t umum müdürlüğünün 1930 senesi 

son hesabi hakkindâ v 114,133. 
13 •— Devlet demiryolları idamesinin 

1934 senesi bütçesi hakkrtıda 5l0,5lâ:514^515,517 
529,532:534 

1 4 — Devletler arasında çıkabilecek 
ihtilâfların muslihane bir surette hal ve tes
viyesi hakkındaki (Tahkimi umumî senedi) 
ne iltihakımıza dair 5,12,21,22:24 

15 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ?e teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
(2) numaralı cetvelin Maliye vekâleti teftiş 
heyeti kısmında değişiklik yapılmasına 
dair • 484,485:486,490,500:503 

16 — Devlet memurları aylıkların m 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
(2) numaralı eetvelin Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletine ait olan kısmında değişik
lik ytapılmasına dair 510,521:522,529,545:547 

17 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ;ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
(2) numaralı cetvelin Tapu ve kadastro 
umum müdürlüğüne ait olan kısmında deği
şiklik yapılmasına dair 232,278,298,429:430 

18 — Ecnebi otomobil arabalarının 
tâbi olacakları malî mükellefiyet hakkında 
Cenevrede imzalanan mukavelenin tasdikı-
na dair 6,12,21,29:32 

19 — Elektrik istihlâk resmi hak
kında 58,86,232:239,240:242 

20 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 
senesi bütçesi hakkında 244,295^297,300 

307,331:334 
2 1 — Gedikli küçük zabit memibala-

rına dair ' 422 
22 — Gümrük muhafaza kıtalarında

ki takım kumandanlarına birer mirî binıek 

hayvan verilmesi hakkında 
Sayıfa 

221,277,279, 
290:292 

23 — Havayolları Devlet işletme ida
resinin 1934 senesi bütçesi hakkında 510,522:523, 

524,529,550:553 
24 •*— Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1934 senesi bütçesei hakkında 221, 
245:246,248,279,282:284 

2 5 —• İkamet mukavelenamesi akte-
dilemeyen Devletlerle yapılacak muvakkat 
mukavelename hakkındaki kantina müzey-
yel kanun 84,111,137:138,139,146,152:154 

26 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
1934 senesi bütçesi hakkında 232,248.255, 

263^279:282 
27 — İskân kanunu lâyihası 342 
28 —' Istanbulda ve vilâyetlerde bele

diye daireleri namına istimlâk olunacak ma
hallerin istimlâk sureti hakkındaki kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 84, 

176:177,180,189:202,262 
29 — Kefalet kanununun bazı mad-

lelerinin değiştirilmesi hakkında 422 
30 — Konya ovası sulama idaresinin 

1934 senesi bütçesi hakkında 510,517:520,529, 
540:542 

31 — Maarif vekâleti tarafından 
idare edilecek mektep pansiyonları hakkın
daki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve 
bu kanuna bazı' hükümler ilâvesine dair 
olan kanunun 8 inci maddesinin değiştiril
mesi hakkında 422,428,431,476 !478 

32 — Maliye vekâleti tarafından 
idare olunan inhisarlar hakkındaki kanuna 
müzeyyel 114,222,428:429,431,470:473 

33 — Matbuaları toplama hakkında 422 
34 •—Mayi madenî mahrukat ve ma

denî yağlar inhisarı hakkında 180,227,245,255: 
261,263,279,287:290 

35 — Muamele vergisi haikkmda 2,33:50, 
59:74,85:86,104:106 

36 —Müzayede ve münakaşa ka
nunu lâyihası 58,111,115:129,140:146,161:176 

37 — Nafıa memur ve müstahdem
lerinin memnu oldukları işler hakkında 2,74:81 

38 —-Pasaport kanununun 16 ncı 
maddesile şehbenderlik rüsumu kanununa 
bağlı tarifenin 1, 2 ve 3 üncü maddelerinin 
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değiştirilmesi hakkında 84,108,160,181:182, 
204,205:207 

39 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1933 senesi (bütçesinde 23- 950 
liralık münakale yapılması hakkında 2,32 ;33 

36,50,51:53 
40 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1934 senesi bütçesi hakkmda 160, 
186:189,204,208:230 

- 41 — Soy adı hakkında 342 
42 — Tahlisiye umum müdürlüğü 

1934 senesi bütçesi hakkında . 132,183:186,204, 
213:215 

43 — Türkiye Cümhuriyetile Bulga
ristan Kıralîığı arasında aktedilen îbayta-
rî mukavelenamenin tasdiki hakkında 101^137, 

138,146:149 
- 4 4 — Türkiye Cümhurîyetile Bulga

ristan Krrallığı arasında aktedilen ticarî 
itllâfnamenin tasdiki hakkında 221,306:307 

' 4 5 — Türkiye Cümhurîyetile Çin 
Cumhuriyeti arasmda aktedilen dostluk 
muahedesinin tasdiki hakkında . 108,277 

.46 -*• Türkiye Cümhuriyetile îsviçre 
Hükümeti arasında aktedilen mücrim
lerin iadesine ve cezaî mevadda karşılıklı 
müzahereti adliyeye müteallik mukavele
name ile medenî ve ticari mevadda adi mü
nasebetleri tanzim eden mukavelenamenin 

Sayıfa 
ve uzlaşma, adlî tesviye ve hakem mtıahe-
desdni muaddil protokolün tasdiki hakkında 423 

47 — Türkiye Cümhuriyetile îtalya 
Hükümeti arasmda aktedilen tiearet mu-
kavelenamesile ticarî müibadelâta ait tedi-
yatm tanzimine müteallik itilâfname ve 
müzeyyelâtmm tasdikma dair, 221,307 

48 — Türkiye Cümhuriyetile Maca
ristan Krrallığj arasında aktedilen iadei 
mücrimin va adlî muzaheret mukavelena
mesinin tasdiki hakkında 5jl2,21,24:27 

41) — Türkiye Cümhuriyetile Norveç 
Hükümeti arasmda aktedilen uzlaşma, adlî 
tesviye ve hakem muahedenamesinin tasdi
ki hatokmda 12,21,27:29 

5Q —Türkiye Cümhuriyetile Sos
yalist Sovyet Cumhuriyetleri tttihadı Hü
kümetleri arasmda 8 milyon Amerikan 
dolarlık kredinin tahakkukuna dair akto-
lunan protokolün tasdik ihakkmda 109:111,137,* 

138,146,149:151 
51 — Umumî nüfus sayımı hakkın

da 342,430:431 
52 — Van golü işletme idaresinin 

1934 senesi Mtçesi hakkında 510,520:521,529, 
542:545 

53 — Yüksek mühendis mektebi 1934 
senesi bütçesi hakkında- 510,520,521,529,553: 

555 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 "— Tstanbulda ve vilâyetlerde be
lediye daireleri namma istimlâk olunacak 
mahallerin istimlâk sureti hakkındaki kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
1/430 numaralı kanun lâyihası hakkında 84, 

176:177,180:202,262 
2 — Kefalet kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında İ/549 -nu
maralı kanun lâyihasına dair 422 

3 • — Manisa mebusu Bef ik Şevket 
Beyin, köy kanununun 17 nci maddesine ibir 
fıkra ilâvesine ve 21 inci maddesinin değiş
tirilmesine dair 2/88 numaralı kanun tek
lifi hakkmda ' 115,225:226 

4 — Matbuaları toplama hakkında 
1/903 numaralı kanun lâyihasına dair 422 

5 — Muğla mebusu Nuri Beyin, nü
fus kanununa müzeyyel 2/97 numaralı ka
nun teklifile soy adı hakkında 1/558 numa
ralı kanun lâyihasına dair 342 

6 — Nafıa memur ve müstahdemle
rinin memnu oldukları işler hakkında, 1/938 
numaralı kanun lâyihasına dair 2,74 ;81 

7 — Türkiye Cümhuriyetile* İs
viçre Hükümeti arasında aktedilen mücrim
lerin iadesine ve cazaî mevadda karşılıklı 
müzahereti adliyeye müteallik mukavelena
me ile medenî ve ticarî mevadda adlî mü
nasebetleri tanzim eden mukavelenamenin 
ve uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahede
sini muaddil protokolün tasdiki hak
kında 1/756 numaralı kanun lâyihalarına 
dair 423 
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Sayıfa 

8 —Umumî nüfus sayımı hakkında 
1/927 numaralı kanun lâyihasına dair 342,430:431 

Q — Yozgadm Sorgun kazasının 
Kara'kız köyünden îsmailoğlu Yusuf ve Hü-
seyinoğlu Cin Alinin ölüm cezasına çarpıl
maları hakkında 3/436 numaralı Başvekâ
let tezkeresine daiü- 85,108:109 

1 — Devletler arasında çıkabilecek 
ihtilâfların muslihane bir surette hal ve tes 
viyesi hakkındaki (Tahkimi umumî senedi) 
ne iltihakımıza dair 1/805 numaralı kanun 
lâyiahası hakkında 5,12,21,22:24 

2 — Türkiye Cümhuriyetile Maca
ristan krallığı arasında aktedilen iadei müc
rimin mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
1/651 numaralı kanun lâyihasına dair 5^12,21, 

24:27 
3 — Türkiye Cümhuriyetile Norveç 

Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, adlî 
tesviye ve hakem muaihedenamesiniin tasdi
ki hakkında 1/725 numaralı kanun lâyiha
sına dair 5,12,21,27:29 

ARZUHAL ENCÜMENİ 

1 — Diyarbekir mebusu Zekâi Be
yin, Arzuhal encümeninin 4 - III -1934 tarih 
ve 116 numaralı kararının Umumî Heyette 
müzakeresine dair 4/70 numaralı takriri 
hakkında 115,133:136 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALABI 
1 — Adliye teşkilât ve kadroların

da yapılacak değişikliklere deir 1/1056 nu
maralı kanun lâyihası hakkında 484,485,488,490, 

503:505 
2 — Adliye vekâleti 1933 senesi 

bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/972, Millî Müdafaa vekâleti 
1933 senesi kara bütçesinde 28 152 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/973, Jari-* 
darma umum kumandanlığı 1933 senesi büt
çesinde 22 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/975, İktisat vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 14 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/976, Millî Müdafaa vekâ
leti 1933 senesi 'bütçesinde 4 760 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/977, Hariciye 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 8 000 liralık 

Sayıfa 
münakale yapılması hakkında 1/985, Millî 
Müdafaa vekâleti 1933 senesi deniz ve hava 
bütçelerinde 8 986 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/989, Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
74 986 lira 87 kuruşluk münakale yapıl

ması hakkında 1/999, Başvekâletle Hariciye 
vekâleti 1933 senesi bütçelerinde 2 000 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/1007, 
Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 500 
liralık münakale yapılması hakkında 1/1011, 
Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara büt
çesinde 13 623 liralk münakale yapılması 
hakkında 1/1012 numaralı kanun lâyihala-
rile îdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1933^senesi bütçesinde 2 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 2/111 numaralı 

kanun teklifine dair 221,246:248,263,279,285:287 
3 — Ankara şehri imar müdürlüğü 

1934 senesi bütçesi hakkında 1/874 numa
ralı kanun lâyihasına dair 510,511:512,514,529 : 

531 
4 -— Ankara Yüksek, ziraat ensti

tüsü 1934 senesi bütçesi hakkında 1/906 
numaralı kanun lâyihasına dair 510,514:515,517, 

529,534:537 
5 — Barut ve mevaddı infilâkiye 

inhisarı idaresince verilecek ruhsat ve nak
liye tezkereleri hakkında 1/888 numaralı 
kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar en
cümeni mazbatası ile (barut, güherçile ve 
patlayıcı maddelerle fişek ve av malzemesi 
ve av saçması ve kullanılması yasak olma
yan tabancalarla fişekleri ve şenlik fişekleri 
inhisarı hakkında 1/898 numaralı kanun lâ
yihasına dair 114,202:204,2le .-218,222,225,227, 

228:230 
6 — Barut ve mevaddı infilâkiye 

inhisarı idaresinin 1934 senesi bütçesi hak
kında 1/871 numaralı kanun lâyihası 510,515: 

. 517,529,537:539 
7 — 1934 senesi muvazenei umu

miye kanunu lâyihası hakkında 180,244,278: 
279,308:328,380,431,484:485,490,494,506:508 
— Adliye vekâleti bütçesi 436:438 
—-Askerî fabrikalar umum müdür

lüğü bütçesi 460:461 
— Başvekâlet bütçesi 329:330 
— Büyük Millet Meclisi bütçesi 328:329 
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— Dahiliye vekâletibütçesi 
— Divanı muhasebat (bütçesi 
— Diyanet işleri reisliği ibütçesi 
— Düyunu umumiye bütçesi: 

Sayıfa 
385:393 

329 
330:331 
381:382 

•— Emniyet işleri umum müdürlüğü 
bütçesi . • • ' - , . • . . ' ' . . ' " ' • T 393:394 

— Gümrük ve inhisarlar vekâleti büt
çesi 383:385 

— Hariciye vekâleti bütçesi 431:435-
— Harita dairesi bütçesi 461:462 
— İktisat vekâleti bütçesi 451:452 
— istatistik umuım müdürlüğü büt

çesi 330 
— Jandarma umum kumandanlığı 394:395 
— Maarif vekâleti bütçesi 438:447 
— Maliye vekâleti bütçesi ".. 380:381 
—• Matbuat umum müdürlüğü'bütçesi 393' 
— Millî Müdafaa 'vekâleti bütçesi . 458 

Kara kısmı 458:459 
Hava kısmı 459:460 
Deniz kısmı 460 

— Nafıa vekâleti bütçesi 447:450 
— Riyaseti Cumhur bütçesi 329 
— Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

bütçesi 435:436 
— Şûrayı devlet bütçesi 330 

~~ — Tapu umum müdürülğü bütçesi 382 £83 
— Ziraat vekâleti bütçesi 452:458 

8 — 1933-1934 ders yılı içinde 
münhal muallimliklerde kullanılanların ve
kâlet müddetleri hakkında 1/986 numaralı 
kanun lâyihasına dair 422,427,431,468:470 

0 • — Dahilî istihlâk vergisi hakkın- , 
daki kanunun 1 inci maddesinin değiştiril
mesi hakkında 1/892 numaralı kanun lâyiha
sına, dair 2,33,36,50,53:56 

1 0 — Devlet demiryolları idaresinin v 

1934 senesi bütçesi hakkında 1/876 numaralı 
kanun lâyihasına dair 510,512:514,515, 

517,529,532:534 
11 — Devlet demiryolları ve liman

ları işletme umumî idaresi memurlarının 
tekaütlükleri hakkında 1/935 numaralı ka
nun lâyihasına dair : 244,342:344 

12 —Devlet memurları ayliklarının 
tevhit ve teadülün hakkındaki kanuna mü-
zeyyel kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin 
değiştirilmesine dair 1/997 numaralı kanun 
lâyihası hakkında • 422,427 ;4ğ8,431,473:475 

Sayıfa 
13 -*• Devlet memurları oyuklarının - - / 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
(2) numaralı cetvelin Maliye vekâleti kıs
mında değişiklik yapıMasına dair 1/1084 
numiaralı kânun lâyihası hakkında 484,485,486: 

488,490^498:500 
14 • -t- Devlet memurları aylMarmın 

tevhit ve 'teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
(2) numaralr, cetvelin Maliye vekâleti teftiş 
heyeti kasmında değişiklik yapılmasına dair 
1/935 ve Deylet memturları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı (2) 
numaralı eetvelinMaliye vekâleti kısmında 
değişiklik; yapılmasına dair 1/1016 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 484,485:486, 

490,500:503 
15 — Devlet memurları aylaklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
(2) numaralı cetvelin Sıhhat ye içtimaî mua
venet vekâletine ait kusmıııda değişiklik ya
pılmasına dair 1/923 numaralı katnun lâyi
hası hakkında 510,521:522,529,545:547 

1Ö — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
(2) numaralı cetvelin Tapu ve kadastro u-
mum müdürlüğüne ait olan kısmında deği
şiklik yapılmasına dair 1/893 nuınaralı 
kanun lâyihası hakkında 232,278,298,429:430 

17 — D ü y u n u umumiye 1933 senedi 
bütçesine :28 165 liralık tahsisat:. konul- • 
ması hakkında 1/1035, Hariciye'-ve iktisat 
vekâletlerr 1933 senesi bütçelerinde 20 100 , 
liralık mühakale yapılması hakkında 1/1067 
numaralı kanun lâyihasına dair 510,521,529, 

,548:550 
18•-'•=— Elektrik istihlâk resmi hak

kında 1/884 numaralı kanun lâyihasına 
dair ••••/•';;'' , 58,86,232:239,240:242 

19 T - Evkaf umum müdürlüğü:1934 
senesi bütçesi hakkında 1/868 numralı ka
nun lâyihasına dair 244,295:297,300,307,331:334 

20 •— Gümrük mûhaf aza kıtalarında
ki takım kumandanlarına birer mirî binek 
hayvan verilmesi hakkında 1/932 numaralı 
kanun lâyihasına dair .221,277,279,290 -.292 

21 — H a v a y o l l a r ı Devlet işletme ida
resinin 1934 senesi bütçesi hakkında, 1/875 
numaralı kanun lâyihasına dair 510,522:523, 

524,529,550:553, 
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Sayıfa 

22 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1934 senesi bütçesi hakkında 
1/789 numaralı kanun lâyihasına dair 221, 

245:246,248,279,282:284 
23 — İktisat vekâleti teşkilât ve vaaşi-

f eleri hakkında 1/978 numaralı kanun lâyi
hasına dair 244,298:306 

24 •— inhisarlar idareleri hesabati-
nın JDivanı muhasebatça tetkik edilip edil
meyeceğinin tefsirine dair 3/39 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi hak
kında 342 

25 —İnhisarlar umum müdürlüğü 
1934 senesi bütçesi hakkında 1/870 numa
ralı kanun lâyihasına dair 232, 248:255, 

263,279:282 
26 — Istanbulda ve vilâyetlerde be

lediye daireleri namına istimlâk olunacak 
mahaUerin istimlâk sureti hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 1/430 numaralı kanun lâyihası hak
kında 84,176:177,180,189:202,262 

27 — İstanbul üniversitesinin muva-
zeneiumumiyeye alınması hakkında 1/1004, 
İstanbul Üniversitesi inşaat, tenvirat ve. tesi
satının ikmali için gelecek senelere sari ta-
ahhüdat icrasına dair 1/1005 ve Üniversi-
teninmuvazenei umumiyeye alınmasına dair 
kanun lâyihasına müzeyyel 1/1021 numa
ralı kanu nlâyihası hakkında 422,426:427,431, 

465:467 
28 —İzmir - Kasaba ve temdidi de

miryollarının satın alınmasına dâir olan 
mukavelenamenin tasdiki (hakkında 1/1063 
numaralı kanun lâyihasına dair 510,524:526, 

. 527,529556:558, 
29 — Jandarma t umum kumandan

lığı 1933 senesi bütçesinde 22 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/1041 nu
maralı kanun lâyihasına dair 244,297^300,308, 

334:336 
30 — Kefalet kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında 1/549 nu
maralı kanun lâyihasına dair 422 

31 — Konya ovası sulama idaresinin 
1934 senesi bütçesi hakıkmda 1/869 numa
ralı kanun lâyihasına dair 510,517:520,529, 

540:542 
32 —Maarif vekâleti tarafından ida-

Sayıfa 
re edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan 
kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 1/951 numaralı kanun lâyihasına -
dair 422,428,431,476:478 

33 — Maliye vekâleti tarafından ida
re olunan inhisarlar hakkındaki kanuna 
•müzeyyel 1/1013 numaralı kanun lâyihası
na dair 422,428:429,431,470:473 

34 — Matbuaları toplama hakkında 
1/903 numaralı kanun lâyihasına dair 422 

35 — Matbuat umum müdürlüğü teş
kilât ve vazifeleri hakkında 1/971 numaralı 
kanun lâyihasına dair 221,261:262,270:277 

36 —Mayi madenî mahruakt ve ma
denî yağlar inhisarı hakkında 1/882 nu
maralı kanun lâyihasına dair 180,227,245,255: 

261,263,279,287:290 
37 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 se

nesi kara bütçesinde 1 500 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/1032,, Maliye ve-
kâletile Düyunu umumiye 1933 senesi büt
çelerinde 174 200 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/1033, Dahilîye vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 1 400 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/1034, Millî 
Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara bütçe
sinde 7 707 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/1036 ve Maarif vekâleti 1933 
senesi bütçesinde 14 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/1038 numaralı ka
nun lâyihasına dair 422,429,431,478:481 

38 — Muamele vergisi hakkında 
1/916 numaralı kanun lâyihasına dair 2,33:50, 

59:74,85:86,104:106 
39 —Mücbir ve zarurî sebepler do-

layısile takip ve tahsiline mahal veya imkân 
görülemeyen borçlar hakkında 3/427 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 132,161, 

181:183 
40 — Müzayede ve münakaşa ka

nunu lâyihası hakkında 58,111,115 =129,140:146, 
161,176 

41 — Nafıa vekâleti ile Ankara şehri 
İmar müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 
50 000 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/1002 numaralı kanun lâyihasına dair 244, 

297:298,300,308,337:339 
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Saytfa 

42 — Nafıa vekâleti merkez ve taşra 
teşkilâtı hakkında 1/979 numaralı kanun lâ^ 
yihasınadair - ,221,245,263:270 

43 — Pasaport kanununun 16 net 
maddesile şehbenderlik rüsumu kanununa 
bağlı tarifenin 1, 2 ve 3 üncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 1/910 numaralı ka
nun lâyihasına dair 84,108,160,180:182,204, 

205:207 
44 —Posta, telgraf ve telefonumum 

müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 23 950 
liraalrk münakale yapılması (hakkında 1/950 
numaral ikamın lâyihasına dair 2,32:33,36, 

50,51:53 
'45 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1934 senesi (bütçesi hakkından 
1/878 numaralı kanun lâyihasına dair 160,186: 

189,204,208:210 
46 —Tahlisiye umum müdürlüğü 

1934 senesi bütçeesi hakikında 1/877 numa
ralı kanun lâyjiıasına dair 132,183:186,204,213: 

]/:•. 215 
47 — Satın alman izmir - Kasaba 

ve temdidi hattının tesellüm, tasfiye ve is
letme muamelâtı hakkında 1/1060 numaralı 
kanun lâyihasına dair 510,524,526:527,529,558:561 

48 — Van gölü işletme idaresinin 
1934 senesi (bütçesi hakkında 1/873 numaralı 
kanun lâyihasına dair 510,520,521,529,542:545 

49 — Yüksek mühendis mektebi 1933 
eemesi bütçesinde 125 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/974 numaralı kanun lâyi
hasına dair 132,186,204,210:213 

5 o ' — Yüksek mühendis mektebi 1934 
senesi (bütçesi hakkında 1/872 numaralı ka
nun lâyihasına dair 510,523:524,529,553:555 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 66 ve 68 incd maddelerile memurin 
kanununun 73 ve 85 inci maddelerinin tef
siri hakkında 3/154 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresine dair 2:5 

2 -—Barut ve mevaddı infilâkiye 
ve av ve rovelver fişekleri ve av mühimmatı 
şirketlerine ödenecek paralarn tediye şekline 
dair 1/926 numaralı kanun lâyihası hakkın
da 103:104,136:137,138,146,154:157 

3 — Bazı taahhüdat icrası hakkın
da 6:9,12,21,32:35 j 

Sayıl* 
4 —- Divanı muihasebatın teşkilât ve 

vezaifine dâir ihzar edilen lâyihanın takdim 
kılındığı hakkında 3/38 numaralı Divanı 
muhasebat reisliği teskeresine dair 7,10:21,87: 

103,115,138,140 
5 ~- Ecnebi otomobü arabalarının 

v tâbi plaçaklarr malî mükellefiyet hakkında 
Cenevrede imzalanan mukavelenin tasdikına 
dair 1/101 numaralı kanun lâyihası bakkınr 
da ,•"'"•'• 6,12,21,29:32 

6 -—Manisa mebusu Turgut Beyin, 
Menemen hâdisesinde şehit edilen bekçi Ha
san ve Şükrü efendilerin ailelerine maaş tah
sisi hakkında 2/95 numaralı kantin teklifine 
dair 109,137 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Belediye kanununun 7 nei * 

faslına bir madde ilâvesi (hakkında 1/947 
numaralı kanun lâyihasına dair , 232,278 

2" V- Elektrik istihlâk resmi hak
kında 1/884 numaralı kanun lâyihasına 
dair 232:239,240':242 

3 — Istanbulda ve vilâyetlerde be
lediye daireleri- namına istimlâk olunacak 
mahallerin istimlâk sureti hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 1/430 numaralı kanun lâyihası (hakkın
da 84,176:177,180,189:202,262 

4 -— İğdır ve Tuzluca kazalarının 
Kars vilâyetine ve Malazgirt kazasının Ba-
yazrt vilâyetine bağlanmaları hakkında 
1/ 998 numaralı kanun lâyihasına dair 342,528 

. 5 — Manisa mebusu Refik Şevket 
Beyin, köy kanununun 17 nei maddesine bir 
fıkra ilâvesine ve 21 inci maddesinin değiş
tirilmesine dair 2/88 numaralı kanun tek
lifi hakkında 115,225:226 

0 — Matbuaları toplama hakkında 
1/903 numaralı kanun lâyihasına dair 422 

7 — Matbuat umum müdürlüğü teş
kilât ve- vazifeleri hakkında l/971jnumaralı 
kanun lâyi&asına dair 221,261:262,270:277 

8 — Muğla mebusu Nuri Beyin, nü
fus kanununa müzeyyel 2/97 numaralı ka
nun teklifile soy adı hakkında 1/558 numa
ralı kanun lâyihasına dair 342 

Q — Pasaport kanununun 16 ncı 
ınaddesüe şehbenderlik rüsumu kanununa 
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bağlı tarifenin 1, 2 ve 3 üncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 1/910 numaralı ka
nun lâyihasına dair 160,181:182,204,205:207 

I O — Türkiye Gümhuriyetile Sovyet 
sosyalist cumhuriyetleri ittihadı arasında 
hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve haili 
usulü hakkında aktedilmiş olan mukavele
namenin 6 ay uzatılmasına dair protokolün 
tasdiki hakkında 1/652 numaralı kanun lâ
yihasına dair ' 132,277:278 

I I — Umumî nüfus sayımı hakkında 
1/927 numaralı kanun lâyihasına dair 342,430: 

431 

1 — Bursa mebusu Emin Fikri Be
yin, Dahiliye memurları kanununun ikinci 
maddesine müzeyyel 2/101 numaralı kanun 
tefâifine dair 9:10,86:87 

2 —- Ecnebi otomobil arabalarının 
tâbi olacakları malî mükellefiyet hakkında 
Cenevrede imzalanan mukavelenin tasdikı-
na dair 1/701 numaralı kanun lâyihası hak-
kındia 6,12,21,29:32 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1 — 1929 senesi Hazine hesabı 
umumisine dair yapılan mutabakat beyan
namesi hakkında 3/334 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile 1929 senesi 
Hazine hesabı katisi hakkında 1/780 numa
ralı kanun lâyihasına dair . 232 

2 — Devlet demiryolları ve liman
ları idaresinin 1930 senesi son hesabına ait 
mutabakat beyannamesinin takdim kılındı
ğı hakkında 3/455 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile Devlet demiryol
ları ve limanları umum müdürlüğünün 1930 
senesi son hesabı hakkında 1/793 numaralı 
kanun lâyihasına dair 114,133 

3 — İnhisarlar idareleri hesabatmın 
Divan ımuhasebatça tetkik edililp edilme
yeceğinin tefsirine dair 3/39 numaralı Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi hakkında 342 

1 — Divanı muhasebatın teşkilât ve 
vezaifine dair ihzar edilen lâyihanın takdim 
kılındığı hakkında 3/38 numaralı Divanı 
muhasebat reisliği tezkeresine dair 10:21,87: 

103,115,138:140,528 

Sayıfa 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 

MAZBATALARI 
1 —> Barut ve mevaddı infilâkiye 

inhisarı idaresince verilecek ruhsat ve nak
liye tezkereleri hakkında 1/888 numaralı 
kanun lâyihası ve üümrük ve inhisarlar en
cümeni mazbatasile barut, güherçile ve pat
layıcı maddelerle fişek ve av malzemesi ve 
av sağması ve kullanılması yasak olmayan 
tabancalarla fişekleri ve şenlik fişekleri in
hisarı hakkında 1/898 numaralı kanun lâ
yihasına dair 114,202:204,216:218,222,225, 

227,228:230 
2 — GHimrük muhafaza kıtalarında

ki takım kumandanlarına birer mirî binek 
hayvanı verilmesi hakkında 1/932 numaralı 
kanun lâyihasına dair 221,277,279,290:292 

3 — Maliye vekâleti tarafından ida
re olunan inhisarlar hakkındaki kanuna 
müzeyyel 1/1013 numaralı kanun lâyihası
na dair 422,428:429,431,470:473 

4 — Mayi madenî mahrukat ve ma
deni; yağlar inhisarı hakkında 1/882 numa
ralı kanun lâyihasına dair 180,227,245,255: 

261,263:279,287:290 

1 — Barut ve mevaddı infilâkiye ve 
av ve rovelver fişekleri ve av mühimmatı 
şirketlerine ödenecek paraların tediye şek
line dair 1/926 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 103:104,136:137,138,146,154:157 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — İkamet mukavelenamesi akte-

diimeyen Devletlerle yapılacak muvakkat 
mukavelename hakkındaki kanuna mü
zeyyel 1/889 numaralı kanun lyihasına 
dair 84,111,137:138139,146,152:154 

2 — Pasaport kanununun 16 ncı 
maddesile şehbenderlik rüsumu kanununa 
bağlı tarifenin 1 2 ve üncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 1/910 numaralı 
kanun lâyihasına dair 84,103,160,181 :182,204, 

205:207 
3 —• Türkiye Cümhuriy etile Bulga

ristan Kırallığı arasında aktedilen ticarî 
itilâfnamendn tasdiki hakkında 1/907 nu-
maraalı kanun lâyihasına dair 221,306:307 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Çin 



- 1 5 -
Sayıfa 

Cumhuriyeti arasında aktedilen dostluk 
muahedesinin tasdiki hakkında 1/943 nu
maralar kanun lâyihasına dair 108,277 

5 — Türkiye Cümhuriyetile ital
ya EKikûsmeti arasında aktedilen ticaret 
nıukavel enam esile ticarî mübadelâta ait 
tediyatm tanzimine müteallik itilâf nam e 
ye müzeyyelâtmın tasdikına dair 1/945 nu
maralı kanun lâyihası hakkında 221,307 

fi — Türkiye Öümhuriyetile İsviç
re Hükümeti arasında aktedilen müeritm'le-
rin iadesine ve cezaî mevadda karşılıklı mü
zahereti adliyeye 'müteallik mukavelename 
ile medenî ve ticarî mevadda adlî münase
betleri tanzim eden mukavelenamenin ve 
uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedesini 
muaddil protokolün tasdiki hakkında 1/756 
numaralı kanun lâyihalarına dair 423 

7 •— Türkiye Cümhuriyetile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı ara
sında hudüttta çıkan ihtilâfların tetkik ve 
halli usulü hakkında aktedilmiş olan mu
kavelenamenin 6 ay uzatılmasına dair pro
tokolün tasdiki hakkında 1/652 numaralı 
kanun lâyihasına dair 132,277:278 

1 —Devletler arasında çıkabilecek 
ihtilâfların muslihane ibir surette hal ve 
tesviyesi hakkındaki (Tahkim umumî se
nedi ) ne iltihakımıza dair 1/805 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 5,12,21,22:24 

2 — Ecnebi otomobil arabalarının 
tâbi olacakları malî mükellefiyet hakkrnda 
Cenevrede imzalanan mukavelenin tasdi-
kına dair 1/701 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 6,12,21,29:32 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Bul
garistan Kırallığı arasında aktedilen bay-
tarî muıkavelenarmenin tasdiki hakkında 
1/911 numaralı kanun lâyihasına dair 109, 

137,138,146:149 
4 — Türkiye Cümhuriyetile Ma

caristan Kırallı ğıarasında aktedilen iadei 
mücrimin ve adlî muzaheret mukavelename
sinin tasdiki hakkında 1/651 numaralı ka
nun lâyihasına dair 5,12,21,24:27 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Norveç 
Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, adlî 
tesviye ve hakem muahedenamesinin tas-

Sayıfa 
diki hakkında 1/757 numaralı kanun lâyi
hasına dair 5,12,21,27:29 

6 — Türkiye Cümhuriyetile Sos
yalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hü
kümetleri arasında 8 milyon Amerikan do
larlık kredinin tahakkukuna dair aktolu-
nan protokolün tasdiki hakkında 1/890 nu
maralı kanun lâyihasına dair 109:111,137, 

138,146,149.151 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Dahilî istihlâk vergisi hakkın

daki kanunun 1 inci maddesinin değiştiril
mesi hakkında 1/892 numaralı kanun lâyi
hasına dair 2,33,36,50,53:56 

2 — Elektrik istihlâk resmi hakkın
da 1/884 numaralı kanun lâyihasına dair 58, 

• 86,232:239,240:242 
3 — Mayi madenî mahrukat ve ma

denî yağlar inhisarı hakkında 1/882 numa
ralı kanun lâyihasına dair 180,227,245,255:261, 

263,279,287:290 
4 — Türkiye Cümhuriyetile Bulga

ristan Kırallığı arasında aktedilen ticarî 
itilâf namenin tasdiki hakkında 1/907 numa
ralı kanun lâyihasına dair 221,306:307 

5 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya ' 
Hükümeti arasında aktedilen ticaret muka
velen amesile ticarî mübadelâta ait tediyatm 
tanzimine müteallik itilâf name ve müzeyye-
lâtının tasdikma dair 1/945 numaralı ka
nun lâyihası hakkında 221,307 

1 •— Türkiye Cümhuriyetile Sosya
list Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükü
metleri arasında 8 milyon Amerikan dolar
lık kredinin tahakkukuna dair aktolunan 
protokün tasdiki hakkında 1/890 numaralı 
kanun layihasına dair 109:111,137,138, 

146,149:151 

MAAtRİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — İ933 - 1934 ders yılı içinde 

münhal muallimliklerde kullanılanların ve
kâlet müddetleri hakkında 1/986 numaaralı 
kanun lâyihasına dair 422,427,431,468:470 

2 — Devlet memurları aylaklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna müzey-
yel kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin de-
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ğiştirilmesine dair 1/997 numaralı ka
nun lâyihası hakkında 422,427:428,431,473:475 

3 — Maarif vekâleti tarafından ida
re edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin tadiline ye bu 
kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan 
kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 1/951 numaralı kanun lâyihasına 
dair ' ' 422,428,431,476:478 

4 — Matbuaları toplama hakkında 
1/903 numaralı kanun lâyihasına dair 422 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Barut ve mevaddı infilâkiye 

inhisar ıidaresince verilecek ruhsat ve nak
liye tezkereleri hakkında 1/888 numaralı 
kanun lâyihası ve Gâiınrük ve inhisarlar en
cümeni ımazbatasile barut, güherçile ve 
patlayıcı maddelerle fişek ve av malzemesi 
ve av saçması ve kullanılması yasak ol
mayan tabancalarla fişekleri ve şenlik fi
şekleri inhisarı hakkında 1/898 numaralı 
kanun lâyihasına dair 114,202:204»216:218,222, 

225,227,228:230 
2 — Dahilî istihlâk vergisi hakkın

daki kanunun 1 inci maddesinin değiştiril
mesi (hakkında 1/892 numaralı kanun lâyi
hasına dair 2,33,36,50,53:56 

3 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresi memuırlarmm tekaütlük
leri hakkında 1/935 numaralı kanun lâyi
hasına dair 244,342:344 

4 — Elektrik istihlâk resmi hakkın
da 1/884 numaralı kanun lâyihasına dair 58,86, 

232:239,240:242 
5 — İnhisarlar idareleri hesaibatmın 

Divanı muhasebatça tetkik edilip edilme
yeceğinin tefsirine dair 3/39 numaralı Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi hakkın
da 342 

6 — îstanibulda ve vilâyetlerde be
lediye daireleri namıma, istimlâk olunacak 
•mahallerin istimlâk sureti hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 1/430 numaralı kanun lâyihasına dair 84, 

' 176:177,180,189:202,262 
7 — Kefalet kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında 1/549 nu-
m aralı kanun lâyihasına dair 422 

Sayıfa 
8 — Mayi madenî mahrukat ve ma

den yağlar inhisarı hakkında 1/882 nu-
ralr kanun lâyihasına dair 180,227,245,255: 

261,263,279,287:290 
9 — Müzayede ve münakaşa kanu

nu lâyihasına dair 58,111,115:129,140:146, 
161,176 

10 — Pasaport kanununun 16 ncı 
maddesile şehbenderlik rüsumu kanununa 
bağlı tarifenin 1, 2 ve 3 üncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 1/910 numaralı ka
nun lâyihasına dair 84,108,160,181:182,204, 

205:207 

1 —Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 66 ve 68 inci maddelerile memurin 
kanununun 73 ve 85 inci maddelerinin tef
siri hakkında 1/154 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresine dair 2:5 

2 — Divanı muhasebatın teşkilât ve 
vezaifine dair ihzar edilen lâyihanın takdim 
kılındığı (hakkında 3/38 numaralı Divanı 
muhasebat reisliği tezkeresine dair 10:21,87:103, 

115,138:140 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1 — Barut ve mevaddı infilâkiye 
inhisarı idaresince verilecek ruhsat ve nak
liye tezkereleri hakkında 1/888 numaralı 
kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar 
encümeni majzfbatasile barut, güherçile ve 
patlayıcı maddelerle fişek ve av malzemesi 
ve av saçması ve kullanılması yasak olma
yan tabancalarla fişekleri ve şenlik fişek
leri inhisarı hakkında 1/898 numaralı ka
nun lâyihasına dair 114,202:204,216:218,222, 

225,227,228:230 
2 — Gedikli küçük zabit membala-

rma dair 1/1003 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 422 

3 — Ordu zafoitan heyetine mahsus 
terfi kanununun 14 üncü maddesile bu ka
nunun 1494 numaralı kanunla tadil edilen 
19 uncu ve 16 ncı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan kanunun 3 üncü maddesi 
C- fikrasmın tetlbik şeklinin tayini hak
kında 3/463 numaralı Başvekâlet tezkeresi
ne dair ' 423,527:528 
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4 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet I 
Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
hudutta çıkan ihtilâfların tetkik ve halli 
usulü hakkında aktedilmiş olan mukavele
namenin 6 ay uzatılmasına dair protoko
lün tasdiki hakkında 1/652 numaralı kanun 
lâyihasına dair 132,277:278 

1 — Bazı taahhüdat icrası hakkın
da 6:9,12,21,32:35 

MUHTELİT ENCÜMENLER MAZBATALARI 
[Bütçe, Gümrük ve inhisarlar ve Maliye 

encümenlerinden mürekkep] 
1 — Gümrüklerde kullanılan 'bazı 

evraka müdafaa pulu yapıştırılması hak
kında 1/1022 numaralı kanun lâyihasına 
dair 294,365:366,379,398:400 

[Bütçe, Gümrük ve inhisarlar, iktisat ve 
Maliye encümenlerinden mürekkep] 
1 — Tütün ve müskirattan alınacak 

müdafaa vergisi hakkında 1/1025 numaralı 
kanun lâyihasına dair 294,376,379,408:411 

[Bütçe, iktisat ve Maliye encümenlerinden 
mürekkep] 

1 — Buğdayı koruma hakkında 
1/1019 numaralı kanun lâyihasına dair 294, 

344:364,423:426,431,462:465 

1 — Muhtelif maddelerden alına
cak istihlâk vergisi hakkında 1/1026 numa
ralı kanu nlâyihasına dair 294,366:374, 

379,403:405 

[Bütçe ve Maliye encümenlerinden mürekkep] 
1 — Damga resmi kanununun bazı 

madde ve fıkraların değiştirilmesi hakkında 
1/1015 numaralı kanun lâyihasına dair 294, 

364:365,366,379,395:397 
2 — Madenî ufaklîk para basıl

ması hakkındaki kanuna müzeyyel 1/1014 
numaralı kanun lâyihasına dair 294,376:377, 

379,411:413 
3 — Mevduatı koruma kanununun 

8 inci madesinin bir fıkra eklenmesine dair 
1/1.039 numaralı kanun lâyihası hakkında 294, 

366,379,400:403 
4 *— Tayyare resmi hakkında 1/1042 J 

Sayıfa 
numaralı kanun lâyihasına dair 294,374:376 

379,406:408 
5 — Türkiye Cumhuriyeti merkez 

bankası kanununun 8 inci maddesine bir 
frkra eklenmesi hakkında 1/1027 numaralı 
kanun lâyihasına dair 342,378,379,414:416 

6 — Sivas - Erzurum hattını inşa 
için dahilî istikraz aktine dair 1/1043 nu
maralı kanun lâyihasr hakkında 342,378 -.379 

416:419 

MUVAKKAT ENCÜMENLER MAZBATALARI 
[Belediye kanunu muvakkat encümeni] 

1 — Belediye kanununun 159 un
cu maddesinin tefsiri hakkında 3/421 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 108,133 

[iskân kanunu muvakkat encümeni ] 
1 — İskân kanunu lâyihasına dair 342 

1 •— Kars mebusu Ömer Kâmil Be
yin, Karsa, Bayazıt, Erzurum ve Çoruh vi
lâyetlerinin bazı kısımlarında mülteci ve mu
hacir iskânına dair 2/104 numaralı kanun 
teklifi hakkında 108,222:225,262:263 

[Muamele vergisi kanunu muvakkat encümeni] 
1 — Muamele vergisi hakkında 

1/916 numaralı kanun lâyihasına dair 2,33 :50, 
59:74,85:86,104:106 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Burdur mebusu Mustafa Şeref 

ve İsparta mebusu Mükerrem »Beylerin, 
Yunan parlâmentosu azasının Türkiye Dev
let demiryolları üzerinde meccanen seya
hatleri hakkında 2/105 numaralı kanun tek
lifine dair 160,226:227,278,307 

2 — Devlet demiryolları've liman
ları işletme umumî idaresi memurlarının te
kaütlükleri hakkında 1/935 numaralı ka
nun lâyihasına dair 244,342:344 

3 —• İzmir - Kasalba ve temdidi de
miryollarının satın alınmasına dair olan 
mukavelenamenin tasdiki hakkında 1/1063 
numaralı kanun lâyihasına dair 510,524:526, 

527,529,556:558 
4 — Nafıa memur ve müstahdemle

rinin memnu oldukları işler hakkında 1/938 
numaralı kanun lâyihasına dair 2,74:81 



- 18 
Sâyıfa 

5 ; — Nafıa vekâleti merkez ve taşra 
teşkilâtı hakkında 1/979 numaralı kanun lâ- . 
yihasına dair 221,245,263:270 

6 •— Posta kanununun 21 inci mad<-
desiniin salisen fıkrasının tadiline dair olan 
kanunu». 1 inci maddesine bazı fıkralar'ek
lenmesi haifckrndane dair 423,528 

7 — Satın alınan izmir - Kasaba ve 
temdidi hattmm tesellüm, tasfiye ve işlet-

Sayıfa 
me muamelâtı hakkmda 1/1060 numaralı 

kanun lâyihasına dair 510,524,526 •.527,529,558:561 
ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 ' — Türkiye Cümhuriyetile Bulga
ristan krallığı arasmda aktedilen (baytarî 

.' mukavelenamenin tasdiki hakkında 1/911 
numaralı kanun lâyihasına dair 109jl37,138, 

146:149 

SABIK ZABIT HÜLASALARI 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

inci, 
nci 
nci 
inci 
uncu 
nci 
inci 
nci 
üncü 

inikada ait 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

2 
32 
58 
84 

108 
114 
132 
160 
180 

TAKR 

54 
,.' 55 

56 
57 
58 
59 
60 
61 

tRLER 

üncü 
inci 
nci 
nci 
nci 
uncu 
inci 
inci 

üncü inikada ait 220 
232 
244 
294 
342 
422 
484 
510 

Manisa [Refik Şevket B.] 
ö -— Taşüeakları nkaımnamesinin 

13 üncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin ruznaımeye alınmasına 
dair / 132,227 

Mersin [Süleyman Fikri B. 1 
7 >— İlk ve orta tedrisât muallim-' 

lerihin terfi ve tecziyeleri hakkındaki ka
nunun 1:6 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair olan kanun teklifinin geri verilmesi 
hakkında ^ *60;161 

Balıkesir [Memet Cavit, \Vasfi Memet ̂  
"Pertev-Bici ve İbrahim Yürük BeylerJ ;•: 

1 — Başvekil İsmet Paşa Hazret-
lerile Nafıa vekili Ali ve Adliye vekili Sa
raçoğlu Şükrü Beyefendilere teşekkür edik 
meşine dair 526 

Edirne [Şeref ve Hasan Mayri BeylerJ 
2 — Edirne şehri elektrik tesisatı 

için getirilen .malzemeden gümrük resimi ile 
muamele vergisinin alınması hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair 58 

İdare Heyeti 
3 — Memurin kanununun 84 üncü 

maddesinin (D) fıkrasının tefsirine dair 484 

İstanbul [Hasan Vasıf B.l 
4 — Istanıbuldaki imtiyazlı şirket

lerin abonelerinden aldıkları teminat ak
çelerini Sanayi ve maadin bankasına ema- • 
net olarak yatırmaları hakkındaki takriri
nin geri verilmesine dair 58 

Kütahya [Memet ve Bursa Rüştü Beyler] 
5 —Apolyont'gölü (balık resminin 

% 12 ye indirilmesi hakkmda 108 

Diyarlbekir [Zekâi B.] 
\ —Arzuhal encümeninin 4-III-1934 

tarih ve 116 numaralı kararının Umumî 
Heyette müzakeresine dair 114:115,133:136 

İstanbul [Hasan Vasıf B.] 
2 — Istanbuldaki imtiyazlı şirket

lerin abonelerinden aldıkları teminat ak
çelerini Sanayi ve maadin 'bankasına ema
net olarak yatırmaları hakkında 58 
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TASHÎHLEE 
Sayifa 
~İÎ6 

262 

Sütün Satır 
« t)ivanı muhasebat ri
yaseti tezkeresi ile »iba^ 
resi fazladır. 
31 inci satırdan sonra 
[1] işareti konulmalı ve 
ayni işaret sütun niha
yetine de konularak 

Sayifa Sütün Satır' 

517 

« İ43 numaralı matbua 
53 üncü zaptın sonun-
dadır » denilmelidir. 
Alttan birinci satırdaki 
(189), (187) olacaktır. 
Ve sayifa 205 e bak! 

TEFSİR 
No. Sayifa 

197 — Ordu zabitan heyetine mahsus 
No. 
terfi kanununu muaddil kanun tefsiri 

Sayifa 
114,423, 
527:528 

TEKLİFLER 
Bolu [İsmail Hakkı B.J 

\ — Muhacir ve mültecilerin güm
rük muafiyeti hakkındaki kanunun 4 üncü 
maddesinini 3 üncü fıkrasının değiştirilme
sine dair 2 

GHimüşane [Hasan Hayrı] ve Kayseri 
[Sait Azmi Beyler] 

2 — Af kanununa müzeyyel kanun 
teklifi 84 

İdare Heyeti 
3 — Büyük Millet Meclisi azasının 

tahsisat ve harcırahları hakkındaki kanu
nun 1 inci maddesini muaddil kanunun bi
rinci maddesmiin son fıkrasının değiştiril
mesine dair 180 

4 — Büyük Millet Meclisi 1933 
senesi bütçesinde 2 000 liralık münakale 
yapılması hakkında kanun 108,221,246:248,263, 

279,285:287 
5 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
2 numaralı cetvelini Büyük Millet Meclisi 
kısmmda değişiklik yapılmasına dâir 160 

İstanbul [Hamdı Mustafa ve Hayrullah 
Beyler] 

6 — Lâstikten yapılan ayakkabıla
rın beher çiftinden 100 kuruş istihlâk resmi 
alınmasına dair 484 

Niğde [Faik B.] 
7 Belediye kanununun 15 inci mad

desinin 26 nci fıkrasına müzeyyel (kanun 

teklifi 221 
Sinop [Hulusi B.J 

8 —Sinop vilâyetine dfşardan geti
rilecek elektrik tesisatının gümrük resmin
den muafiyeti haküında kanun 58 

Bursa [Emin Fikri B.J 
1 — Dahiliye memurları kanunu

nun 2 nci maddesine müzeyyel kanun teklifi 9:10, 
86:87 

Burdur [Mustafa Şeref B. ve arkadaşıJ 
2 — Yunan Parlâmentosu azasının 

Türkiye Devlet demiryolları üzerinde mec-
canen seyahatleri hakkında 160,226:227,278,307 

Edirne [Şeref B. ve arkadaşı] 
3 — Edirne şehri elektrik tesisatı 

için getirilen malzemeden gümrük resmi ile 
muamele vergisinin almması hakkında 58 

Kars [Ömer Kâmil B.] 
4 — Kars, Bayazıt, Erzurum ve 

Çoruh vilâyetlerinin bazı kısımlarında mül
teci ve muhacir iskânına dair 108,222:225,262: 

263 
Manisa [Refik Şevket B.] 

5 —Köy kanununun 17 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine ve 21 inci madde
sinin değiştirilmesine dair 115,225:226 

6 — Taşocakları nizamnamesinin 
13 üncü maddesinin değiştirilmesi hakkmda 132, 

227 
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Manisa [Turgut B.İ 
7 — Menemen hâdisesinde şehit 

edilen (bekçi Hasan ve Şükrü efendilerin ai
lelerine maaş tahsisi hakkında 109,137 

Mersin [Süleyman Fikri B.İ 
8 — ilk ve orta tedrisat muallimle

rinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanu
nun 16 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 160: 

161 
Muğla [Nuri B.] 

9 — Nüfus kanununa müzeyyel 342 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

İade talepleri 
1 •— Maliye vekâleti tarafından 

idare olunan inhisarlar hakkındaki kanuna 
müzeyyel kanun lâyihasının geri verilme
sine dair 

Muhtelif 

222 

1 —Mücbir ve zarurî sebepler do
lay isile takip ve tahsiline mahal veya imkân 
||frülemeyen borçlar hakkında 132,161,181:183 

ölüm cezalan 
1 — Aydının Çine kazasının Bölün

tü köyünden Evliyaoğulları diğer narin Mü-
düroğulları şöhretli Memetoğlu Mustâfanm 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 84 

2 —' Boyabadın Düzkaraağaç kö
yünden Yusüfoğlu îbrahimin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında 484 

3 — Erdek kazasının Yukariyapıcı 
köyünden Memetoğlu Kara Hasanın ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 84 

4 —Konyanm mamuriye mahalle-
sinden Mahmut ve Aîksarayın G-elveri köyün
den Yusuf oğlu Hasan çavuşun ölüm ceza

sına çarpılması hakkında 180 
5 — Licenin Potyan köyünden Ali-

oğlu Memet Alinin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 160 

6 — Malatyanın Komik köyünden 
Süleymanoğlu Memedin ölüm cezasına çar
pılması hakkında 84 

, 7 — Ordunun Batamı köyünden 
Halüoğlu Aslanın ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 160 

8 —Yozjgadın Sorgun kazasının 
Karakız köyünden îsmailoğlu Yusuf ve Hü-

seyinoğlu Cin Alinin ölüm cezasına çarpıl
maları hakkında 85,108:109 

Tefsir talepleri 
1 — Askerî memurlar hakkındaki 

kanunun 5 inci maddesinin tefsirine dair 132 
2 — Askerî şahısların askerî ma

kamların kararları aleyhine Şûrayi devlete 
müracaat edip etmeyeceklerinin tefsiri hak
kında 180 

3 — Askerî-ve mülkî tekaüt kanu
nunun bazı maddeleri mucibince yapılan 
tediyelerin tazminat ve ikramiye olup olma
dığının tayini hakkında 84 

4 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu-
nununİ2 inci madesinin gedikli zabitlere şa
mil olup olmadığının tefeiri hakkında 180 

5 — Mülga idarei umumiyei vilâ-
yat kanununun hükümü meri olan idarei 
hususiyei vilâyat kısmının 80 inci maddesi
nin 11 inci fıkrasının tefsirine dair 84 

6 —Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun 14 üncü maddesile bu ka
nunun 1494 numaralı kanunla tadil edi
len 10 uncu ve 16 ncı maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan kanunun 3 üncü mad
desi Gr fıkrasının tatbik şeklinin tayini 
hakkında 114,423,527:528 

7 —- Ziraat bankası hakkındaki 
kanuna müzeyyel kanunun 4 üncü madde
sindeki icra reisi tabirinin tefsirine dair 484 

8 — Ziraat bankası kanununun 
25 inci ve ziraat kooperatifleri kanununun 
10 uncu maddelerinin ilga edilmiş olup ol
madığının tayini hakkında 114 

1 — Belediye kanununun 159 uncu 
maddesinin tefsiri hakkında 108,133 
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Teşriî masuniyet 
1 — Aksaray mebusuRıza Nisari 

Beyin teşriim masuniyetinin kaldırılması 
hakkmda 84 

2 — Bolu mebusu Falih Rıfkı Be
yin teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında 84 

3 — Bolu mebusu Falih Rifkı ve 
Kütahya mebusu Naşit Hakkı Beylerin teş
riî masuniyetlerinin kaldırılması Ihaikkında 221 

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

mezuniyetleri hakkında 222 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Devlet demiryolları ve liman
lan Ma^esiıuri 1930 senesi son hesabına ait 
mutabakat- beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında 32,114,133 

2 — Evkaf umum müdürlüğü 1930 
senesi son hesabına ait mutabakat beyan-, 

Sayıca 
namesinin takdim kılındığı hakkında 221 

3 — Mülga seyrisefain idaresinin 
1930 senesi son hesabına ait mutabakat be
yannamesinin takdim kılındığı hakkında 132 

4 — Münhal bulunan Divanı muha
sebat azalığı için intihap yapılması hakkın
da 132 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 66 ve $8 inci maddelerile memurin 

t. 

kanununun 73 ve 85 inci maddelerinin tef
siri hakkmda 2:5 

2 — 1929 senesi Hazine hesabı umu
misine dair yapılan' mutabakat beyannamesi 
hakkında 232 

3 — Divanı muhasebatın teşkilât ve 
vazifesine dair ihzar edilen lâyihanın tak
dim kılındığı hakkında 10:21,87:103,1157138:140, 

528 
4̂  — inhisarlar idareleri hesalbatının 

Divanı muhasebatça tetkik edilip edilme
yeceğinin tefsirine dair 342 
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Sayıfa 
Ahmet İhsan B. (Ordu) - Devlet alım 

satııoları kanunu münasebetile sözleri 117,124 
-— Divanı muhasebatın teşkilât ve 

vezaifine dair lâyiha münasebetile sözleri 89 
~— Muamele vergisit kanunu münase

betile sözleri 35,42,47 
— Pasaport kanununun 16 ncı mad

desini değiştiren kanun münasebetile sözleri 1,81 
— Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 se

nesi bütçesi münasebetile sözleri 186 
AU B. (Nafıa vekili) - 1934 senesi mu-

vazenei umumiye kanunu münasebetile söz
leri 448,449,450 

-— Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme umum müdürlüğü 1934 malî senesi 
bütçe kanunu münasebetile sözleri 512 

—- İzmir - Kasaba ve temdidi demir 
yollarının satın alınmasına dair mukave
lenamenin tasdiki hakkındaki karnin müna
sebetile sözleri 524 

-r- Nafıa memur ve müstahdemlerinin 
memnu oldukları işler hakkındaki k^nun 
münasebetile sözleri 79 

^—Posta telgraf ve telef on umum mü
dürlüğü 1934 senesi bütçesi münasebetile 

Sayıfa 
sözleri 187 

— Yüksek mühendis mektebi 1934 se
nesi bütçesi münasebetile sözleri 525 

Ali Rana B. (Gümrük ve İnhisarlar ve
kili) - 1934 senesi muvazenei umumiye 
kanunu münasebetile sözleri 383 

—Divanı muhasebatın teşkilât ve veza
ifine dair lâyiha münasebetile sözleri 14,16 

— İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 
senesi bütçesi tmünasebetile sözleri . 250,251, 

252,253,254,255 
Arukoğlu Damar B. (Adana) - 1934 

senesi muvazenei umumiye kanunu müna
sebetile sözleri 391 

— Buğdayı koruma kanunu münase
betile sözleri 354,359,423,424 

i— Elektrik istihlâk resmi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 233, 235,237 

Avni Doğan B. (Yozgat) - Arzuhal en
cümeninin 116 numaralı karan hakkındaki 
mazbata münasebetile sözleri 136 

Aziz Şamili B. (Erzincan) - Nafıa vekâ
letinin teşkilât ve vazifelerine dair kanun 
münasebetile sözleri 265,266,267,270 

I) 
Dr. Galip B. (Bursa) - Mücbir ve zarurî 

sebepler dolayjsile takip ve tahsiline mahal 
ve imkân görülemeyen borçlar hakkındaki 
mazbata ınünaseibetil ©sözleri 182 

Er. fikkkı Şia&sı J?ş. (Brzuruin) - 1934r 

senesi muvazenei umumiye kanunu münase
betile sözleri x 443 

Dr. Mustafa B, (Çorum) - Devlet alım 
satımlan kanunu münasebetile sözleri 173 

£ 
Emin Aslan B. (Denizli) - 1934 senesi muvazenei umumiye kanunu münasebetile 
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Sayıfa 

sözleri 316 
Emin Fikri B. (Bursa) -1934 senesi mu-

Füat B. (Maliye vekili) - 1934 senesi 
muvazenei umumiye kanunu münasebetüe 
.sözleri 308,327,328,382,384,437,462,496,497 

— Buğdayı koruma kanunu, münasebe
tüe sözleri 355,356,357,359,360,361,362,425 

'— Damga resmi kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetüe sözleri / 365 

— Devlet alım satımları kanunu mü
nasebetüe sözleri 121,122,124,126,141 

— Elektrik istihlâk resmi hakkındaki 
kanun münasebetüe sözleri - 239 

~ .Gümrüklerde istimal olunan bazı ev-
; raka müdafaa pulu ilsakı hakkındaki ka- ' 
'nun münasebetüe sözleri 365 . 
. v — Maliye vekâleti kadrolarında tadilât 
* yapılması hakkındaki kanun münasebetüe 
sözleri 486 

H 

Hfckkı Tank B. (Giresun) - Divanı mu
hasebatın teşküât ve vezaifhıe dair lâyiha 

' «münasebetüe sözleri 8,15,92,94,96,97,99,100,101 
— Muamele vergisi kanunu münasebe

tüe sözleri 34,35,42 
Halil B. ( îzmir) - 1934 senesi muva

zenei umumiye kanunu münabebetüe söz
leri 312,453,456 
~ — Buğdayı koruma kanunu münase
betle sözleri. 344,345 

— Divanî muhasebatın teşkilât ve ve-
zaifina dair lâyiha münasebetüe sözleri 97 

—.Türkiye Oümhuriyetile.Sosyalist Sov
yet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti 
arasımla sekiz milyon Amerikan dıolarlık 
kredinin tahakkukuna dair protokolün 
tasdiki hakkındaki kanuna dair sözleri ; 109 

Haindi \ (Mersin) - Muamele; ver
gisi kanunu münasebetüe sözleri 43,45 

Hamdi Mustafa B. (İstanbul) - Muhte-

Sayıfa 
vazenei umumiye kanunu münasebetüe söz- . 
leri 384 

— Mayi madenî mahrukat ve madenî 
yağlar inhisarı hakkındaki kanun münase
betüe sözleri 256,260,261 

— Muamele vergisi kanunu münasebe
tüe sözleri 34,36,37,42,43*45,47,48,67 

— Muhtelif maddelerden alınacak istih
lâk vergisi hakkındaki kanun jmünaseDetile 
sözleri * 370 

— Mücbir ve zarurî sebepler . dolayi-
sile takip ve tahsiline mahal ve imkân gö
rülemeyen borçlar hakkındaki mazbata mü
nasebetüe söderi - 182 

— Pasport kanununun 16 ncı maddesini 
değiştiren kanun'münasebetüe sözleri 181 

— Teadül kanununa bağlı 2 numaralı 
cetvelin Maliye vekâletine ait krammda 
bazı tadilât icraşnic ""'"" 'kanun münasebe
tüe sözleri 487 

lif maddelerden alınacak istihlâk vergisi 
hakkındaki kanun münasebetüe sözleri 367,369 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - Barut 
ve patlayıcı maddelerle ay malzemesi, fi
şek ve revolver inhisarı kanunu münase
betüe sözleri 4 204 

— Belediyelerce yapılacak istimlâk hak
kında kaftun:münasebetüe sözleri .,191,192,197, 

200 
— Buğdayı 'koruma kanunu münasebe

tüe sözleri 358 
— Devlet alım, satımları kanunu mü

nasebetüe sözleri , 116,1İ7,118,119,121,122,142, 
143,145,162,164,165,166,167,172,173,173175 

— Divanı muhasebatın teşkilât ve ve-
zaifine dair lâyiha münasebetüe sözleri , 8,11, 

12,13,17,89^2,93,100,101 
— Elektrik istihlâk resmi hakkındaki 

kanun münasebetüe sözleri 233,234,237 
.— îzmir - Kasaba ve temdidi demir-
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yollarının satın alınmasına dair mukave
lenamenin tasdiki hakkındaki kanun ımüna-
sebetile sözleri 526 

—• Gümrüklerde istimal olunan bazı 
evraka müdafaa pulu ilsakı hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 365 

— Kars vilâyetile Bayazıt, Erzurum 
ve Çoruh vilâyetlerinin bazı parçalarında 
muhacir ve sığıntıların yerleştirilmesi ve 
yerli çiftçilerin topraklandırılması hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 224 

— Konya ovası sulama idaresinin 1984 
senesi bütçesi hakkındaki sözleri 519 

— Maliye vekâleti kadrolarında tadi
lât yapılması hakkındaki kanun münase
betile sözleri 486 

— Mayi madenî mahrukat • ve madenî 
yağlar inhisarı hakkındaki kanun münase
betile «özleri 257,259 

— Muamele vergisi kanunu münasebe
tile sözleri 43,44,47,48,60,70 

Sayıfa 
— Mücbir ve zarurî sebepler dolâyisile 

takip ve tahsiline mahal ve âmkân görüle-
miyen borçlar hakkındaki mazbata mü
nasebetile sözleri 183 

— Yunan Parlâmento azasının Türkiye 
Devlet demiryolları üzerinde meccanen 
seyahatleri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 227 

Hasan Vasıf B. (istanbul) - Devlet a-
lım satımları kanunu münasebetile sözleri 122, 

125 
— Muamele vergisi kanunu münasebe

tile sözleri 36,40,60,62,65,67 
Hikmet B. (Maarif vekili) - 1934 senesi 

muvazenei umumiye kanunu münasebetile 
söyleri 440,443,444,445,494 

Hulusi B. (Sinop) - 1934 senesi muva
zenei umumiye kanunu münasebetile söz
leri 444 

—- Muamele vergisi kanunu münasebe
tile sözleri 42 

İbrahim B. (İsparta) - Nafıa memur 
ve müstahdemlerinin memnu oldukları : iş
ler hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 75 

îhsan B. (Bayazıt) - Askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun 66 ve 68 inci maddele-
rile memurin kanununun 73 ve 85 inci 
maddelerinin tefsiri münasebetile sözleri 3,4 

— Devlet alım ve satımları kanunu mü
nasebetile sözleri 143,144,162,166,172 

— ' Muamele vergisi kanunu münasebe
tile sözleri 34,59 

İsmail B. (Şebin Karahisar) - Belediye
lerce yapılacak, istimlâk hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 176,177,194 

—ı Buğdayı kuruma kanunu münasebe
tile sözleri 345^349,361,424 

— Elektrik istihlâk resmi hakkındaki 
kanun münasebetile sSzleri 236 

— Muamele vergisi kanunu münasebe
tile sözleri 43 

— Muhtelif maddelerden alınacak istih
lâk vergisi hakkındaki kanun münasebe

tile sözleri 368,369,373 
İsmail Hakkı B. (Bolu) - 1934 senesi 

muvazenei umumiye kanunu münasebetile 
sözleri 455 

İsmail Kemal B. (Çorum) - Belediyeler
ce yapılacak istimlâk hakkında kanun mü
nasebetile sözleri 191 

— 1934 senesi muvazenei umumiye ka
nunu münasebetile sözleri 457 

İsmet B. (Çorum) - Askerî ve mülkî te
kaüt kanununun 66 ve 68 inci maddelerile 
memurin kanununun 73 ve 85 inci maddele
rinin tefsiri münasebetile sözleri 2 

— Belediyelerce yapılacak istimlâk hak
kında kanun münasebetile sözleri 200,201 

— 1934 senesi muvazenei umumiye ka
nunu münasebetile sözleri 437 

— Buğdayı koruma kanunu münasebe
tile sözleri 354,355,357,361 

— Devlet alım satımları kanunu müna
sebetile sözleri 116,123,124,172 

—Muamele vergisi kanunu münasebe
tile sözleri 43,44,45,48,59 
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Sayıfa 
Kâmil B. (îzmir) - Divanı muhasebatın 

teşkilât ve vezaifine dair lâyiha münasebe-
tile sözleri 90 

.— îzmir - Kasaba ve temdidi demiryol
larının satm alınmasına dair mukavelena
menin tasdiki hakkındaki kanun münase
betile sözleri 525 

Kâzım B. (Konya) - Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğü 1934 
senesi bütçe kanunu münasebetile sözleri 512 

Kemal Turan B. (İsparta) -1934 senesi 
muvazenei umumiye kanunu münasebetile 
sözleri 449 

-<- Divanı muhasebat teşkilât ve vezai
fine dair lâyiha münasebetile sözleri İ&,16 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) - Adliye teş-
kilt ve kadrolarında yapılacak tadilâta dair 
kanun münasebetile sözleri 490 

— Belediyelerce yapılacak istimlâk 
hakkında kanun (münasebetile sözleri 192 

— 1934 senesi muvazenei umumiye ka
nunu münasebetile sözleri 316,445,494,495 

— Buğdayı koruma kanunu münasebe
tile sözleri . * 363 

— Dahiliye memurları kanununun ikin-
ci maddesini değiştiren kanun münasebe
tile sözleri 6 

Sayıfa 
— Devlet alım satımları kanunu mü

nasebetile sözleri 122,143 
— Divanı muhasebatın teşkilât ve ve

zaifine dair lâyiha münasebetile sözleri 8,11, 
12,88 

—. GKiinrüklerde istimal olunan bazı ev
raka müdafaa pulu ilsakı hakkındaki ka
nun münasebetile »özleri 365 

— iktisat vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 300 

^-inhisarlar ucmum müdürlüğü; 1934 se
nesi bütçesi münasebetile sözleri 248,255 

—- Matbuat umum müdürlüğ üteşkilât 
ve vazifeleri hafcbcndaki kanun münaşebe-
betile sözleri 276 

— Muamele vergisi kanunu münasebe
tile sözleri 63,68,72 

-— Muhtelif maddelerden almacak is
ti'tlâk vergisi hakkındaki kanun münasebe-
tile sözleri 368,373" 

•— Nafıa memur ve müstahdemlerinin 
ınenmu 'oldukları işler hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 78 

Kılıcp^în HaKkı B. (Muş) - 1934 senesi 
ırıuvaızenei umumiye kanunu münasebetile 
sözleri ' 438 

M 

Mahmut Celâl B. (İktisat vekili) - 1934 
senesi muvazenei umumiye kanunu müna
sebetile sözleri 452 

— Divanı muhasebatın teşkilât ve vezai
fine dair lyiha münasebetile sözleri 87 

— iktisat vekâleti teşkilt ve vazifeleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 298,300, 

301,305,306 
— Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist Sov

yet Cumhuriyetleri ittihadı Hükümetleri 
arasında sekiz milyon Amerikan dolarlık 
kredinin tahakkukuna dair protokolün tas
diki hakkındaki kanuna dair sözleri 109 

Mazhar Müfit B. ,(Denizli) - Devlet a-
lım satımları kanunu münasebetile sözleri 118, 

121 

Memet B, ( Kütahya) - Belediyelerce 
yapılacak istimlâk hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 191 

— İ934 senesi muvazenei umumiye ka
nunu münasebetile sözleri 496,497 

— Buğdayı koruma kanunut münase
betile sözleri ~ 353,357 

— Kars vilâyetile Bayazıt, Erzurum 
ve Çoruhvila^tlerinjtn bazı parçalarında 
muhacir ve sığıntıların yerleştirilmesi ve" 
yerli çiftçilerin topraklandırılması hak
kındaki karnin münasehetile sözleri 323,224,225 

— Mayi madenî mahrukat ve madenî 
yağlar inhisarı hakkındaki kanun münase
betile sözleri 256,260,261 

— Mücbir ve zarurî sebepler dolâyisüe > 
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takip ve tahsiline mahal ve imkân gjörüle- .|' 
miyenborçlar hakkındaki mazbata müna
sebetile sözleri 183 

— Nafıa memur ve müstahdemi erinin 
memnu oldukları işler hakkındaki kamun 
münasebetile sözleri 74 

Memet Hacı Yunus B. ( Samsun) -
1934 senetsi muv-aaenei umumiye kanunu \ 
münasebetile söyleri 325 

Muhlis B. ( Ziraat vekili) - 1934 senesi 
muvazenei umumiye kanunu münasebetile 
sözleri 455,456)457 

-T- Buğdayi koruma kanunu münasebe
tile sözleri 350 

— Konya ovası sulama idaresinin 1934 
senesi bütçesi hakkındaki sözleri 518,519 

Mustafa Şeref B. ( Burdur) - Devlet a- :; * ' 
lım satımları kanunu münasebetile sözleri 120, 

:.. 123 
— Divânı muhasebatın teşkilât ' ve 

vezaifine dair lâyiha münasebetile sözleri, 18, 
93,94,95,96,103,135<139 

— Muamele vergisi kanunu münase- .' > 
betile sözleri ' 40,47,48,70 

—- Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazife
lerine dair kanun münasebetile sözleri 265 

MükeraremB. (İsparta) - Barut ve 
patlayieı maddelerle av malzemesi, fişek 
ve revalver inhisarı' kanunu münasebetile 
sözleri 204 

.— 19Ş4 senesi muvazenei umumiye ka
nunu münasebetile sözleri 381,382,384,393,437, 

445,447,459,460,490,491,492,495,496 

Sayıfa 
— Buğdayı koruma kanunu münasebe

tile sözleri 360,363 
— Devlet alim satımları kanunu mü

nasebetile sözleri 123,127,141,142 
— Devlet demiryolları ve limanları iş

letme umumî idaresi memurlarının tekaüt
lükleri hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 343,344 

•— Divanı muhasebatın teşkilât ve ve
zaifine dair lâyiha münasebetile sözleri 8,88 

— Elektirik istihlâk resmi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 86,238 

— İktisat vekâleti teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanun münasebetile sözleri 304 

— Mayi madenî mahrukat ve madenî 
yağlar inhisarı hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri \ 261 

—Muamele vergisi kanunu münase
betile sözleri 35,72 

— Mücbir ve zarurî sebepler dolayisile 
takip ve tahsiline mahal ve imkân görüle-
miyen borçlar hakkındaki mazbata müna
sebetile sözleri 182 

— Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 se
nesi bütçesi münasebetile sözleri 184,185,186 

— Tayyare resmi hakkındaki.kanun mü
nasebetile sözleri a ' 375 

—- Yunan Parlâmento abasının Türkiye 
Devlet demiryolları üzerinde meccanen 
seyahatleri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri ı 226 

ıv; 

Naşit Hakkı B. (Kütahya) - Mayi ma
denî manrukat ve madenî yağlar inhisarı 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 

— Nafıa memur ve müstahdemlerinin 
260 

^emnu oldukları işler hakkındaki kanun 
münasebetile söz^ri 76 

Nizamname (Dahilî - ) - Nizamnamenin 
78 inci maddesi hakkında müzakere 161 

ö 
Ömer Kâmil B. (Kars ) - Kars vilâye-

tile Bay azıt, Erzurum ve Çoruh vilâyet
lerinin -.ıbaai parçalarında muhacir ve sığın

tıların yerleştirilmesi ve yerli çiftçilerin 
topraklandırılmasıJhakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 225 



-Zi
li 

Sayıfa 
Raif B.i(Trabzon:) ^ İBeMiyeletc^yapı

lacak istimlâk hakkında kanun münasebet -
üîle sözleri' 196-

— Buğdayı- koruma kanunu münasibe* 
h sözleri 35&;359 ! 

—: Divani mutbiasebatın teşkteVe^vsezaifi* 
ne dairiâyiha inıünasebeefeile iz ler i ; 97 
/ ; — MuaflneleveiJgi»itJkanuıaW'imtiasefce-••••• 
ûiîe sözleri 67 
•• — 'Nafıa memur ve müstahdemlerinin 

memnu old>ukları işler hakkındaM &anüh" 
'nünasebetile sözleri 77,80j81 

Be^epB. (Kütahya) - Muhtelif madde
lerden almaeak istihlk vergisi hakkindar-; 
;i kanun münasebetil&sözleri -K 370̂ 372 

Refik B.-(Konya) •*•*• Belediyelerce yapaı* • 
laeak istinîlâk hakkmda kanun münasebe-
tile sözleri 193' 

.-—' 1934 senesi wa.UYazen.el umumiye ka- . - • . 
uu münasebetile sözleri : 456,457\ 
v, — Buğçl&p? korumakanunu .münasefoeM- v 
e sözleri 354 

— Devlet alım satımları kanunu müna-
ebetile sözleri 121,144;175 

— Divanımuhasebata* teşkilât ve veza* 
fine dair lâyiha münassefeettle sözleri 14,15,88, 

'90 
— Ik^ısstîMekâleti'te^k^t/ve vaziMteri 

ıakkıöietM kanun münasefbetile sözleri*' 30CNÎ 
— Mtklbir ve zarurj sebepler dolayısile 

;akip ve tahsiline smahal ve imkân ıgörüle-
eneyen /borçlar hakkındaki mazbata müna-
ebetile sözkri 182 

Refik Şwfeet B. (Mafaisa)i - Ankara'şeh-
?i imar;müdürlüğü 1934 senesi bütçesi ıhak-*' 
:mdaki sözleri ı 511 

' — Askerî ve -mülkî{tekaüt' kanununun 
*6 ve 68 inci- maddelsrüe memttrin kamu-
îununv73 ve Sötinci maddelerinin tefsiri 
a^ünasebetâle «özleri* 4 

— Belediyelerce yapriae^aistimlâfellsak^^ 
mda kanto müııasebetile sözleri 1$9,191;1&8; 

• > ,200^202 
— 1934 seııesi muvazenei umumiye ka-

lunu, münasebetile sözleri 382$85j3$6i891>436, 
452^£9£,495;' 

— Buğdayı korama kanunu- münaıefe^ 

Sayara -
tile sözleri < 355,358,362' 

— Damga resmi kanununun bazı mad
delerinin -de$iştMlm!esi * faafckmdaki * kanun 
münaseibetüe sözleri 364! 

— Devlefc akm satîmlart kanunu müna-
sebetile sözleri- 115,117,120,-121,123,124,126,127, 

140£62;164,166,167,172,174,175 
—Devlet kiemiryollan ve limanları iş

letme umtönî idaresi memurlarmnı tekaüt
lükleri hakkındaki*kamın münasebetrle söz
leri 343 

— Divanı muhasebatın teşkilât ve veza-
ifine dair lâyühö münasefbetile sözleri' 11,12,13, 

16,17,18 92,93,94,95,98,101,139 
—Evkaf umtön^müdürlüğü 1934'senesi 

bütçest münasebeti!e sözleri 296-
— tktıöttt "vekaleti'teşkilat ve vazifeleri 

halkkıûdaki ka*mflimünaseb«tile sözleri' 298,304, 
305,306 

— İnhisarlar1 umûm müdürlüğü 1934 se
nesi bütçesi münaaebetile sözleri 249,251,254, 

255 
— Kars vilâyetile Bayazıt, Erzurum ve 

Çoruh vilâyetlefcHiin ibası parçalarında mu
hacir ve sığıntıların yerleştirilmesi ve yer
li çiftçilerin topraklandırılması hakkındaki 
kanun münasâbetâle sözleri 223,224,225 

— Matibuat umum müdürlüğü teşkilât 
ve1 vazifeleri hakkındaki kanun münaseibe-
tile sözleri 271 

— Mayi madenî mahrukat ve madenî 
yağlar inhisarı hakkındaki kanun münase-
betil esözleri 255,256,258,260 

— Muamele vergisi kanunu münasebe-
tile sözleri" - 33,35 

— Muhtelif maddelerden almacak is
tihlâk vergM*-'hakkmdaki kanun münase-
betile sözleri 372 

— Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile 
takip ve tahsiltee mahal ve imkân görüle
meyen horçla> hakkındaki mazbata müna-
sebetile söztert* 161,182,183 

— Tayyaf^Tesmi hakkındaki kanun mü
nasebette sözîeri 375 

— TürMye OüBafcuriyetil Sovyet sosya
list cumhuriyetleri 4ttühadr arasmda hudut
ta çıMa1 ihtilâfların tetkik ve halli usulü 

http://wa.UYazen.el
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hakkında aktedilmiş olan mukavelename
nin 6 ay uzatılmasına dair protokolün tas
diki hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 277 

— Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazife
lerine dair kanun münasebetile sözleri 264,265 

— Pasaport kanununun 16 ncı madde
sini değiştiren kanun münasebetile sözleri 181 

— Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1934 senesi bütçesi münasebetile 
sözleri 186,188 

Reşit B. (Gazi Antep) - 1934 senesi 
muvazenei umumiye kanunu münasebetile 
sözleri 328,388,489 

— Buğdayi koruma kanunu münasebe
tile sözleri 349 

— Detvlet alım satımları kanunu mü
nasebetile sözleri 123 

— Divanı muthasebatm teşkilât ve ve-
zaifine dair lâyiha münasebetile tsözleri 90,97, 

103,138 
— Elektrik istihlâk resmi hakkındaki 

kanun münasebetile sözleri 237 
— Evkaf umum müdürlüğü 1934 senesi 

bütçesi münasebetile sözleri 296 
— İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 

senesi bütçesi münasebetile sözleri 251 
— Mayi madenî mahrukat ve madenî 

yağlar inhisan hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 256 

,— Muamele vergisi kanunu münasebe-

Sayıfa 
tile sözleri 67 

— Muhtelif maddelerden almacak is
tihlâk vergisi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 370 

— Nafıa metmur ve müstahdemlerinin 
memnu oldukları işler hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 81 

Rifat B. (Zonguldak) - Buğdayi ko
ruma kanunu münasebetile sözleri 346 

Ruşeni B. (Samsun) - 1934 senesi mu
vazenei umumiye kanunu münasebetile söz
leri 447 

Rüştü B. (Bursa) - Elektrik istihlâk 
resmi hakkındaki kanun münasebetile söz-
letri 237 

•— İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 
senesi bütçesi münasebetile sözleri 252 

— Kars vilâyetile Bayazıt, Erzurum 
ve Çoruh vilâyetlerinin bazı parçalarında 
muhacir ve sığmtılarm yerleştirilmesi ve 
yerli çiftçilerin topraklandırılması hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 223 

—• Matbuat umum müdürlüğü teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 273,275 

—• Muamele vergisi kanunu münase
betile sözlerit 33,34,36,37,40,41,42,45,46, 

49,61,63,64,66,67,71,72,73 
— Muhtelif maddelerden almacak is

tihlâk vergisi hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 368,369 

S 

Sadettin Riza B. (istanbul) - Elektrik 
istihlâk resmi hakkındaki kanunm ünase-
betile sözleri 234,236,239 

— Muamele vergisi kanunu münasebe
tile sözleri 44 

Sadri Maksudi B (.Şebin Karadisar) -
1934 senesi muvazenei umumiye kanunu 
münasebetile sözleri 320,324,325 

— Matbuat umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 271,274,276 

Sait Azmi B. (Kayseri) - Buğdayı ko
ruma kanunu münasebetile sözleri 348,357,360, 

361,362 

— Devlet alım satımları kanunu müna
sebetile sözleri 118,128,140,141 

— Divanı muhasebatın teşkilât ve veza-
ifine dair lâyiha münasebetile sözleri 139 

— Muamele vergisi kanunu münasebe
tile sözleri 39,40,42,43,46,49,50ı60,61,62,63,64, 

65,66,67,68,69,70,71,72,73 
Salâhattin B. (Kocaeli) - Belediyelerce 

yapılacak istimlâk hakkında kanun mü
nasebetile sözleri 176,177,189,191,192,193,194, 

197,199,200,201 
— Devlet alım satımları kanunu müna-

sebetile sözleri 122 
— Divanı muhasebatın teşkilât ve veza-



Sayıfa 
ifine dair lâyiha münasebetile sözleri 140 

Saraçoğlu Şükrü B. (Adliye vekili) -
Adliye teşkilât ve kadrolarında yapılacak ta
dilâta dair kanun ımünasebetile sözleri 490 

— 1934 senesi ınuvazenei umumiye ka-
unu münasebetile sözleri 437,492 

— İzmir - Kasaba ve temdidi demiryol
larının satın alınmasına dair mukavelena
menin tasdiki hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 524 

Sim B. (Kocaeli) - 1934 senesi mu
vazenei umumiye kanunu münasebetile söz
leri 326,381,387,393,431,434,439,444 

— Buğdayı koruma kanunu münasebe-' 
tile sözleri 360 

— Divanı muhasebatın teşkilât ve ve-
zaifine dair lâyiha münasebetile sözleri 12,88 

— İktisat vekâleti teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 299,300,301 

—- İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 
senesi bütçesi münasebetile sözleri 249,251,252 

— Muamele vergisi kanunu münase
betile sözleri * 46,48 

— Mayi madenî mahrukat ve madenî 
yağlar inhisarı hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 22,256 

— Muhtelif maddelerleden alınacak is
tihlâk vergisi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 370,371 

— Nafıa memur ve müstahdemlerinin 
memnu oldukları işler hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 78,80,81 

—Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazife
lerine dair kanun münasebetile sözleri 263 

— Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 se
nesi bütçesi münaseibetile sözleri 184 

Sayıfa 
— Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist sov-

yet cumhuriyetleri ittihadı Hükümeti ara
sında sekiz milyon Amerikan dolarlık kre^ 
dinin tahakkukuna dair protokolün tasdi
ki hakkındaki kanuna dair sözleri 110 

— Yunan parlâmento azasının Türkiye 
devlet demiryolları üzerinde meecanen se
yahatleri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 226 

Süleyman Fikri B. (Mersin) -1934 sene
si muvazenei umumiye kanunu münasöbe-
tile sözleri 438,443 

— İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 se
nesi (bütçesi münasebetile sözleri 250,252 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) -Buğdayı 
koruma kanunu münasebetile sözleri 360,424 

— Devlet alım satımları kanunu müna
sebetile sözleri 123 

— Divanı muhasebat teşkilât ve vezaif i-
ne dair lâyiha münasebetile sözleri 95,98 

— Muamele vergisi kanunu münasebe
tile sözleri 49 

— Muhtelif maddelerden almacak istih
lâk vergisi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 369,373 

— Nafıa memur ve müstahdemlerinin 
memnu oldukluarı işler hakkıııadki kanun 
münasebetile sözleri 7ö,81 

— Umumî .nüfus sayımı hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 431 

— Yunan parlâmento azasının Türkiye 
devlet demiryolları üzerinde meecanen se-
yahetleri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 226 

Süreyya Tevfik B. (Tokat) - Konya su
lama idaresinin 1934 senesi bütçesi hakkın
daki sözleri > . 519 

S 
Şaban Sun B. (Konya) - Konya ovası 

sulama idaresinin 1934 senesi bütçesi hak
kındaki sözleri 517 

Şükrü Kaya B. ( Dahiliye vekili) - Be
lediyelerce yapılacak istimlâk hakkında 
kanun münasebetile sözleri 190,192,199,201 

— 1934 senesi muvazenei umumiye ka

nunu münasebetile sözleri 388,389,391,393,433, 
434 

— Dahiliye memurları kanununun ikin
ci maddesini değiştiren kanun münasebetile 
sözleri ' 7 

— Devlet alım satımları kanunu mü
nasebetile sözleri 172 

•— Matbuat umum müdürlüğü teşkilât 
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ve vazifeleri hakkındaki kanun müııase-
betile sözleri 272,273,274,275,276 

~— Umumî nüfus sayımı (hakkındaki 
kamın münasebetile sözleri 431 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan^ Kırallığı arasında aktedilen ticarî iti-
lâ&ameninvtasdikı hakkındaki 'kanun mü
nasebetile sözleri 307 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Gümihnıriyetleri îttîhadı arasında hu
dutta çıkan-ihtilâfların tetkik ve halli usu
lü hakkında aktedilmiş olan mukavelena
menin 6 ay uzatılmasına dair protokolün 
tasdiki hakkındaki kanun münasöbetile 

Zekâi B. (HIİHÎ^lRidafaa vekili) - Ar
zuhal encümeninin 116 numaralı karan 
hakkındaki mazbata münasebetile sözleri 133 

— Tayyare resmi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 374 

Ziyaettin Karamürsel B. (îstantral) -
Arzuhal encümeninin 116 numaralı karan 
(hakkındaki mazbata münasebetile sözleri 135 

Ziya Gtevner B. (Çanakkale) - 1934 se
nesi muvazenei umumiye kanunu münase-
ibetile sözleri 437,440,444,494 

— Divanı muhasebatın teşkilât ve ve-
zaifine dair lâyiha münasebetile sözleri 140 

— Elektrik istihlâk resmi hakkındaki 

Sayıf 
sözleri 278 

Şeref B. (Edirne) - Nafıa memur ve 
müstahdemlerinin memnu oldukları işler 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 75,76 

Şükrü B. (Çanakkale) - Dahiliye me
murları kanununun ikinci maddesini değiş
tiren kanun münasebetile sözleri 6 

— Devlet alım satımları kanunu müna
sebetile sözleri 119,125 

— Elektrik istihlâk resmi hakkında ka
nun münasebetile sözleri 86 

— Matbuat umum müdürlüğü teşkilât 
. ve vazifeleri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 275 

kanun münasebetile sözleri 238 
— Muhtelif maddelerden alınacak is

tihlâk vergisi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 372 

— Tayyare resmi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 374 

Zülfü B. (Diyarbekir) - 1934 senesi mu
vazenei umumiye .kanunu münasebetile söz
leri 494 

—- Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Kırallığı arasında aktedilen ticarî itilâfna-
menin tasdiki hakkındaki kanun münase
betile sözleri 306 

z 


