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Fihrist 

KANUNLAR 
No. Sayıfa 
2585 — 26 - X -1933 tarih ve 2323 numa

ralı kanunun 1 nci maddesine bağlı 
cetvelde tashih yapılmasına dair ka
nun 19 

2586 —'Muhascbei umumiye kanununun 99 
ncu maddesi hükmünün jandarmaya 
da teşmili için mezkûr maddenin ta
diline dair kanun 19 

2587 •— Kemal öz adlı Cumhur Reisimize 
verilen soy adı hakkında kanun 32,34^35 

2588 —- Ilududda zuhur eden ihtilâfların 
tetkik ve halline müteallik Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında 6 
ağustos 1928 tarihinde akdolunan 
mukavelenamenin yeniden altı ay 
temdidi hakkındaki protokolün tasdi
klini dair kanun 22,24:25,32:33,35,36:38 

2589 — Heyeti mahsusalarca aleyhlerine 
verilib kendilerine tebliğ olunmayan 
kararlara karşı alâkalıların itiraz 
edebilmeleri hakkında kanun 24,32,49:51 

2590 — Efendi, bey, paşa, gibi lâkab ve 
unvanların kaldırıldığına dair ka
mın 40 :49,51 -.52 

2591 — Eşkıya müsademesinde malûl 
olanların iktisadî buhran vergisi is-
tisnaiyetinden ve inhisar eşyası beyi
yesinden istifade hususlarında harb 
malûlü hükmünde olduklarına dair 
kanun 40,55:56 

2592 — 1934 malî yılı umumî muvazene 
kanununa bağlı bütçelerde bazı deği
şiklikler yapılmasına dair kanun 8,14, 

24,40,55,57,57:60 
2593 — (Havaî seyrüsefere mahsus bey

nelmilel sıhhî mukavele) ye iştiraki
miz hakkında kanun 24,33,63,64,65:67 

2594 — Anadolu ajansı ile on seneye ka-

No. Sayıfa 
dar taahhüdat icrası için Hariciye ve
killiğine salâhiyet verilmesi hakkın
da kanun 28,33,63 -.64,67 -.70 

2595 — Askerî memnu mmtakalarda istim
lâk bedellrinin tesviyesine dair 1744 
numaralı kanuna eklenen kanun 28,33 : 

34,64,70:72 
2596 — Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine 

dair kanun 40,74,75:78 
2597 — 869 sayılı kanunun 2 nci maddesi

ne fıkra ilâvesine dair kanun 40,56,81 
2598 — İntihabı mebusan kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine ve ka
nuna bir madde ilâvesine dair ka
nun 80,82 :85,85 :86 

2599 — Teşkilâtı esasiye kanununun 10 ve 
11 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun 80,82 :85,85 .-86,86 :88 

2600 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 ma
lî senesi bütçesinde münakale yapıl
ması hakkında kanun 62,80,93,94,95,95 :97 

2601 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe
sinde münakale yapılmasına dair ka
nun 54,80,93,94,95,98 :100 

2602 —- Atillâ Rasimin tahsil ücretinin 
Maarif vekâleti bütçesinin (lise ve 
orta mekteblerle ikmal mektebleri ) 
faslından verilmesine dair kanun 54,64, 

103:104 
2603 — 1934 malî yılı umumî muvazene 

kanununa bağlı bütçelerde bazı tadi
lât yapılmasına ve bazı bütçelere 
munzam ve fevkalâde tahsisat veril
mesine dair kanun 14,22,24,28,40,54,75, 

102,113:117,128,129:131 
2604 — Vilâyetler evi müteahhidi istihka

kı için bono verilmesine ve vilâyet
ler evinin tesisat ve mefruşatı için 



No. Sayıfa 
200 000 liraya kadar taahhüd icrası
na ve 1935 ve 1936 seneleri bütçele
rine konacak tahsisatla ödenmek 
üzere bono çıkarılmasına mezuniyet 
verilmesine dair kanun 74,102,117,128, 

131:134 
2605 — Millî Müdafaa vekâleti bütçesine 

fevkalâde tahsisat ilâvesine dair ka
nun 47,110,117,128,134:136 

2606 — Hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun bazr maddelerini değiştiren 
ve bazı maddelerini kaldıran kanun 102, 

118:128,143,144:149 
2607 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 

36 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanım 40,74,94 :95,150 

2608 — Gümrük tarifesi kanununa ekle
nen 1605 sayılı kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun 110, 

138,139:143,154 
2609 — 1366 saydı kanunda değişiklik ya

pılmasına dair kanun 74,94,150,152,154, 
155 :157 

2610 — Türkiye - Almanya ticaret ve sey-
risefain muahedesine bağlı (B) listesi
nin nisan 1934 nihayetine kadar tat-
bikma devam edilmesi hakkında a ki d 
ve imza edilen mukavelenin tas
diki hakkında kanun 62,93:94,149,152,154, 

157:160 
2611 — Afyon Karahisar - Antalya demir

yolunun inşasına dair 2134 numaralı 
kanuna ek kanun 102,110,138,143:144,145, 

154,160:162 
2612 — Türkiye ile İtalya rasında yapılrb 

2498 numaralı kanunla tasdik edilen 
ticaret mukavelesine bağlı 4 nu
maralı listenin değiştirilmesine dair 
kanun 62,94,149 :! 50,152,154,163 :163 

2613 — Kadastro ve tapu tahriri kanunu 102, 
150 :154,168 :177 

2614 — Sivas - Erzurum hattını inşa için 
dahilî istikraz akdine dair 28-V-1934 
tarih ve 2463 numaralı kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında kanun 54,138,177 

2615 — Askerî hastaneler ile hastane gibi 
kullanılacak revirlerde hastaların 

No. Sayıfa 
beslenme ve bakımları hakkmdja ka
nun 90,104:107,178:181 

2616 — Harcırah kararnamesinin 13 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesir.e da
ir kanun 102,111:113,181 

2617 -—• 1453 numaralı kanunun 6 ncıjmad
desinin tadili hakkında kanun 1|02,117 :118, 

[ 181:182 
2618 — Kanunla verilen izinler ürerine 

yapılan kefaletlerin nasıl verirle ge
tirileceği hakkında kanun ^.38,184:1.86 

2619 — 1934 malî: yılr Adliye vekilliği büt
çesinin 521 nci faslında 3 ncü (Avru
pa harcırahı) adile bir maddej açıl 
masına dair kanun 

2620 — Ankarada yaptırılacak orta 
teb binası için 200 000 liraya 
taahhüde girişilmesi hakkı 

raya ka< 
nida «an 

8,138,186 
mek-

dar 
un 54, 

110,182 :184,jl 86,187:189 
2J521 — Bir muallim vekilliğine tayijn olu

nacaklara verilecek vekillik maaşı hak
kında kanım 54,168,193,195:197 

2622 — 24 - XI -1934 tarih ve 2587 sayılı 
kanunla Kemal öz adlı Türkiye Cum

hur Reisine verilen Atatürk adının veya 
bunun başına ve sonuna söz koparak 
yapılan adların hiç bir kimse tarafın
dan alınamayacağını buyuran kanun 86, 

138,202 :203 
2623 — Bursa mebusu merhum Emin Fikri 

Eralpin oğlu Orhan ile kızları Perihan, 
Neriman ve Nazanın tahsil masrafla
rının Maarif bütçesinden Arrileceğine 
dair kanun 168,192,203:204 

2624 — Orta tahsil mektebi erin ele yar
dımcı muallim çalıştırılması bıkkın
da kanun 54,168,193,197 :202,207 

2625 —• 1934 malî yılı umumî muvazene 
kanununa bağlı bütçelerde bfjzı de
ğişiklikler yapılmasına ve bajjı büt
çelere fevkalâde tahsisat verilîıesine 
dair kanım 80,110,193,208:209 213,214:216 

2626 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 
malî yılı bütçesinde 50 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında kanun 80,193, 

209(213,216:219 
2627 — Ziraat vekâleti 1934 malî ydı büt

çesinden Ankara Yüksek ziraat ensti
tüsüne yardım olarak verilen 50 980 



s -
No. 

2628 

2629 

2630 

2631 

2632 

2633 

2634 

2635 

2636 

2637 

2638 

2639 

liranın fasıllara dağıtılmasına ve 
enstitü bütçesinde münakale yapıl
masına dair kanım 80,193,210,213,219:221 
— Adapazarı Türk ticaret bankası
nın tezyid olunan sermayesine Hazi
nenin iştiraki hakkında kanun 8,192,210: 

211,213,222 :224 
— 2503 sayılı adliye hare tarifesi ka
nununun bazı maddelerim değiştiren 
kanun 7.4,192,211:213,224:227 
— Tdarei umumiyei vilâyat kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren ka
mın 206,231,232,233 :234 
— İntihabı mebusan kanunu muvak
katinin bazı mevaddını muaddil 3 ni
san 1339 tarih ve 320 sayılı kanunun 
5 nci maddesini değiştiren kanım 206,231, 

232,234 
— Askerî ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmsi ve iki madde
sine birer fıkra eklnmesine dair ka
nun 206,235:237 
— 1931 senesi bütçesinde münakale 
yapılması ve istiklâl harbi malûlleri
ne verilecek para mükâfatı hakkında
ki kanuna bağlı 3 numaralı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanım 206,237 
— Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı cetvelde bazı tadilât yapılması
na dair olan 2006 sayılı kanunun 2 nci 
maddesini değiştiren kanun 206,242 
— Kaçakçılığın men ve takibine dair 
olan 1918 numaralı kanunun 71 nci 
maddesinde yazılı müddetin uzatılma
sına ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun 14,206,253 
— Memurin kanununun 75 inci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair olan 
2324 sayılı kanuna bir fıkra ilâvesine 
dair kanım 206,254 
— Taşınması yasak olmayan silâhla
rın alım satımı hakkında kanım 8,206,254 
— 1934 malî yılı umumî muvazene 
kanununa bağlı bütçelerde bazı deği
şiklikler yapılmasına dair kanun 192, 

206,231,232:233,234,255,256:258 
— Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1934 malî vılı bütee-

Sayıfa No. Sayıfd 
sinde 19 000 liralık münakale ya
pılması hakkında kanun 192,207,234, 

237,255,261:264 
2640 — Beynelmilel telekomünikasyon mu-

kavelesile telli ve telsiz telgraf ve 
telefon nizamnamesinin tasdiki hak
kında kanım 138,184,234:235,237,255, 

259,261 
2641 — Demiryollar ile beynelmilel eşya ve 

yolcu nakliyatına dair olan C. I.M. C. 
î. V. mukavelelerinin 23 teşrinisani 
1933 de Romada kabul olunan yeni 
metinlerinin tasdiki hakkında kanun 138, 

184,235,237,256,264:266 
2642 — Ankarada yaptırılacak Emniyet 

abidesinin heykeltraşlık işleri arasına 
giren heykeller ile parçalarının güm
rük resminden istisnası hakkında ka
nun 54,206,235,237,256,269:272 

2643 — Buğdayı koruma karşılığı 'kanu
nunun bazı maddelerini değiştiren ka
nun 110,154,206,237:242,256,267:269 

2644 — Tapu kanunu 206,242 :253,253:254, 
256,272 :274 

2645 — Millî iktısad ve tasarruf cemiyeti
ne armağan edilen sesli sinema maki-
nası ile parçalan ve teferruatından 
gümrük resmi ile başka vergi ve resim 
alınmaması hakkında kanun 192,206,255, 

. 256,275:277 
2646 — Gümrük kanununun 49 ncu mad

desini değiştiren kamın 207,255,256,277: 
280 

2647 — Tayyare resmi kanununun 6 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
İkamın 192,231,286 

2648 — Madenî ufaklık para hakkındaki 
11 haziran 1933 tarih ve 2257 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanım 122,231,286:287 

2649 — Gizli nüfusların yazımı hakkındaki 
15 - VII - 1934 tarih ve 2576 sayılı 
kanunun birinci ve sekizinci madde
sindeki müddetlerin uzatılması hak
kında kanım 24,283,293 

2650 — İskân kanununun 44 ncü maddesi
ne bir fıkra ilâvesine dair kanun 192,283, 

294 
2651 — 1934 malî yılı bütçesine bağlı (D) 



M>. Sayıfa 
cetvelinin Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekilliği kısmına yeniden konan üc
retli iki memur hakkında kanun 14,230, 

284:285,298,312:314 
2652 — Çekirge haberleşme ofisini kuran 

20 mayıs 1926 tarihli bağlantının da
ha üç. yıl mutftber olması için kanun 62, 

230,285,291,298,314:317 
2653 — Evkaf umum müdürlüğünce alına

cak zeytinlikler hakkında kanun 32,231, 
285:286,291,298,317:319 

2654 — Ziraat vekilliği müesseselerinde 
yetiştirilen üretme vasıtalarının sa
tılabilmesi ve işler sermay ile idaresi 
hakkında kanun 231,292 :293,298,320,322 

2655 — İstanbul rıhtım, dok ve antrepo 
şirketinden satın alman rıhtım ve 
antrepolarla vasıtaların ve imtiyaz 
haklarının işletme tarzına ve menkul 
ve gayrimenkul mallarının kullanıl
masına dair kanun 230,294,298,298:299, 

309,322 :325 
2656 — Tahsili emval kanununa bazı mad

delerin eklenmesine dair kanını 230,285, 
287 :292 

2657 — Matbuat kanununun 19 mayıs 
1932 tarih ve 1959 numaralı kanunla 
tadil edilmiş olan 51 nci maddesini 
değiştiren kanun 138,284,299 

2658 — Memurin kanununa ekli kanun 24, 
284,299 :300 

2659 — Sular kanununa eklenen kanun 289, 
300 :302 

2660 — 18 nisan 1928 tarih ve 1223 saydı 
kanuna ek kanun 192,283,304 

2661 — Muhacirler ve muhtaç çiftçilere 
ödüne tohumluk ve yemeklik dağı
tılması baklanda kanun 192,284,306:307 

2662 — 2454 numaralı kanunun 8 nci mad
desini^ 3 ncü fıkrasını değiştiren ka
nun 28,283,307 

2663 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 
maddesinin (O) fıkrasını değiştiren 
kanun ' 28,283,308 

2664 — Ziraat vekâletine bağlı Ankara 
Yüksek ziraat enstitüsü ile mekteb-
ler ve müesseselerde kullanılacak ya-

No. \ Sayıfa 
bancı Devlet tebaasından profesör, 
mütehassıs ve ustalar hakkında^ ka
nun İ54,284,309 

2665 — İstanbul rıhtım, dok ve anifrepo 
Türk anonim şirketinin mallar): ile 
imtiyaz haklarının satın alınmasına 
dair kanun 230,283,294:298,2^8 :299,309, 

I 322:325 
2666 — Türkiye - Ynanistan arasındja '30 , 

ilk .teşrin 1930 tarihinde imzalanan 
ikamet ve ticaret ve seyrisefain jrnua-
hedesine müzeyyel itilâfın kabul ve 
tasdiklim mütedair kanun 80,284,303:304, 

309,325 :327 
2667 — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 

İttihadı tarafından Türkiye Cüjnhu-
riyetine açılan. 8 milyon diolar-
lık krediye müteallik protokolün1 tas
diki hakkındaki 2434 numaralı ka
nuna eklenen kanun 230,2^4,302,309, 

328:330 
2668 — Balya - Karaaydın şirketi nainrna 

dışarıdan getirilecek gazoylin güm
rük resminden ve muamele vergi
sinden muafiyetine dair i olan 
21 - XII -1931 tarih ve 1895 sayıljı ka
nun hükmünün 1934 malî yılı sonuna 
kadar uzatılması hakkında kanuıjı 230,283, 

304,309,330 :333 
2669 — Millî musiki ve temsil akademisi

nin teşkilât kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kamın 230, 

284,304:305,3p9,333 :335 
2670 — Türkiye cümhııriyetil e Amprika 

Birleşik Devletleri arasında 25 - | Q I -
1934 tarihinde imza olunan karşjdıklı 
metalibin tesviyesine dair olan itilâf- . 
namenin tasdiki hakkında kanm| 80,284, 

305,3|)9,335 :338 
2671 •— 1934 malî yılı umumî muvâzene 

kanununa bağlı bütçelerde bazı deği
şiklikler yapılmasını ve bazı bütçelere 
fevkaâlde tahsisat verilmesine'[dair 
kaanun 230,283,305:306,3D9,338 :340 

2672 — 2456 sayılı kanunun birinci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun 206,283,307:308,309,341 :343 



No. 
836 

KABAKLAR 
Sayıfa 

Türkiye Büyük Millet meclisi inti
habının yenilenmesine dair 81 

837 — Ey lü l : teşrinisani 1933 aylarına 
aid Divanı muhasebat rapor lar ı hak

kında . 62,1.03,178 
838 — Kanunuevvel 1933 : şubat 1934 ay

lar ına aid Divanı muhasebat rapor la r ı 
hakkında 62,103,178 

839 — Muamele vergisi k a n u n u n u n ikinci 
maddesinin (O) fıkrasının tefsire muh
taç olmadığı hakkında - 28,138,178 

840 — İskânı adiye tâbi muhacir ler in iş
tigal eyledikleri sanat ve mesleklere 
göre verilmiş olan emvalden gayrisi

nin i s t i rdadı İâzımgelcceğine dai r 168,194 

841 — Memurin kanununun müzeyyel mad
desi hükmünün tefsir yolu ile teşmi
line imkân olmadığı hakkında 40,231,299: 

300 
842 — Veraset ve intikal vergisi kanun un 

1836 sayılı kanunla değiştirilen 2 nci 
maddesinin 2 nci f ıkrasındaki (Mcc-

No. Sayıfa 
cam hastaneler) tabir inin tefsirine lü

zum olmadığı hakkında 231,235 
843 — Şûray i devlet umumî kât i t t iği ile 

azalıklarına seçilenler hakkında 24,284, 
285,293,298 

844 — Nüfus k a n u n u n u n 11 nci maddesi
nin son fıkrası h ü k m ü n ü n adliye hare 
tarifesi kanunu ile kalkmış olub olma
dığı hakkında tefsir yolu ile ka ra r ver
meğe lüzum olmadığına dair 40,284,308 

845 —• Memurin k a n u n u n u muaddi l 1777 
sayılı k a n u n u n 3 ııcü maddesine göre 
açık maaşı almakta olanların memur 
sayılıb sayılmayacağı ve 2556 sayılı 
hâkimler k a n u n u n u n 7 nci babında ya
zdı inzibatî cezaların Adliye bakanlığı 
memur ve kâtibleri hakkında da ta tbik 
edilib edilmeyeceği hakkında 206,283,308: 

309 
846 — Büyük Millet Meclisinin tat i l ine 

dair 309:310 

LÂYİHALAR 
1 — Adapazarı Türk ticaret bankasının 

tezyit, olunan sermayesine Hazinenin iştira
ki hakkında 8,192,210:211,213,222:224 

2 — Adliye hare tarifesi kanununda de
ğişiklik yapı lmasına dair 74,192,211 :213,224 :227 

3 — Adliye vekâleti 1934 bütçesinde; 
50 000 liralık münakale yapılmasına dair 14,40, 

55,57,57 :60 
4 — Afyon Karah.isar - Antalya demir

yolunun inşasına dair olan kanuna ek ka
nun hakkında - 102,110,138,143:144,145,154, 

160:162 
5 — Ankarada yapılacak orta mekteb hi-

nasr için bazı vekâletler 1934 yılı bütçelerin
de 47 000 liralık münakale yapılmasına dair 54, 

• 102,113:117,128,129:131 
6 — Ankarada yapılan Emniyet abidesi 

heykeller ve teferruat ından gümrük resmi 
alınmaması hakkında. 54,206,235,237,256,269: 

272 
7 — Ankarada, yaptır ı lacak orta, mekteb 

binası için iki yüz bin liraya kadar 1aal.ih.ude 

girişilmesi hakkında 54,110,182 : 184,186,187 :189 

8 — Askerî fabrikalar ' umum müdürlü
ğü 1934 yılı bütçesinde 580 liralık münakale 
yapılmasına da i r 110,193,208 :209,213,214 :216 

9 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 
36 nci maddesine bir fıkra, eklenmesi hak
kında 40,74,94:95,150 

10 — Balya - K a m a y d ı n madenlerine 
haricden getirilecek gazoil maddesi için prim 
verilmesine ye İkt ısad vekâleti bütçesine 
tahsisat konulmasına dair 230,283,304,309,330: 

333 
11 — Bazı dairelerin 1934 yılı bütçele

r inde 1 543 500 liralık münakale yapılması 
hakkında 74,102,113 :117,128,129 :131 

12 — Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine 
dair 40,49,74,75 .-78 

13 — Belediye kanununa ek kanun hak
kında 192 

14 — 1934 malî senesi bütçesine bağlı 
(D) cetvelinin Sıhhat ve içtimaî muavenet 

http://1aal.ih.ude


Sayıfâ 
vekilliği kısmına yapılacak ilâveye dair 14, 

230,284:285,298,312:314 
15 — Bir muallim vekilliğine tayin olu

nacak memurlara verilecek vekillik maaşı 
hakkında 54,168,193,195:197 

16 — Buğdayı koruma karşılığı kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ka
nuna eklenen maddeler hakkında 110,154,206/237: 

242,2:56,267:269 
17 — Çekirge istihbarat ofisi kuru İma

sına dair olan 20 mayıs 1926 tarihli muka
veleye daha üç yıl müddetle İştirakimiz hak-' 
kında 62,230,285,291,298,314:317 

18 — Dahiliye vekaleti 1934 yılı «büt
çesinde. 3 500 liralık münakale yapılması 
hakkında 54,102,113 :117,128,129 :131 

19 _ Dahiliye vekâleti 1934 yılı büt
çesinde 12 000 liralık münakale yapılma
sına dair 192,231,232 :233,234,255,256 ;258 

20 — Dahiliye vekâleti 1934 yılı bütçe
sinde 30 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 54,102,113 :117,128,129 :131 

21 — Dang hastalığına karşı memle
ketleri karşılıklı korumak için yapılan 
25 temmuz 1934 tarihli beynelmilel muka
velenin tasdiki hakkında 74 

22'— Deniz yolculuklarında can ve mal 
koruma kanunu hakkında 192 

23 — Denizyolları ve Aikay işletmeleri 1 e 
fabrika ve havuzlar ve kılavuzluk müdür
lükleri ve Devlet reisine aid deniz vasıtaları 
memurin, zabit an ve mürettebat ve müstah
demleri hakkında tekaüd kanunu ' 8 

24 — Devlet, demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1932 malî senesi 
katı hesabı hakkında kanun 14 

25 — Düyunu umumiye 1934 yılı bütçe
sinde 6 000 liralık münakale yapılması bak
landa. 283,305 :306,309,338 :340 

26 — Efendi, Bey ve Paşa gibi lâkab 
ve unvanların kaldırıldığına dair 40 :49,51:52 

27 — Emniyet işleri umum müdürlüğü 
1934 yılı bütçesinde 4 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 54,102,113:117,128, 

129:131 
28 — Emniyet işleri umum müdürlüğü 

1934 yılı bütçesine 20 000 liralık tahsisat 
konulmasına dair 230,283,305 :306,309,338 :340 

29 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 yılı 

Sayıfa 
bütçesinde 12 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 62,^0,93,94,95:97 

30 — Evkaf umum müdürlüğünce alı
nacak zeytinlikler hakkında 32,231,285:286, 

29İ,298,317:319 
31 •— Gazi Mustafa Kemal köprüsünün 

inşasına dair kanuna ek kanun hakkında 192, 
283,304 

32 — Gizli nüfusların yazımı hakkında
ki kanun müddetinin uzatılmasına dair 24,40, 

56 :57,62 :!63,75,283,293 
33 — Gümrüklerde istimal olunan bazı 

evraka müdafaa pulu yapıştırılması hak
kındaki kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair 206,283,307:308,309,341:343 

34 — Gümrük ve inhisar]ar Vekâleti 
1934 yılı bütçesinde 52 290 lirahk müna
kale yapılmasına dair 80,193,2081:209,213,214: 

216 
35 -— Harita umum müdürlüğü 1934 

yılı bütçesinde 31 800 liralık münakale ya
pılmasına dair 28,102,113 :117,128,129 :131 

36 — Heyeti mahsusaca Devlet hizmet 
ve müesseselerinde kııllanılmanıalarjına ka
rar veril ib kendilerine tebliğ edil inleyenler 
hakkında i 24,32,49:51 

37 — Hııdud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1933 malî senesi katî i hesabı 
hakkında 8 

38 — Hııdud ve sahiller sıhhat; umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 1 000 lira
lık münakale yapılmasına dair 5(4,80,93,94,95, 

98:100 
39 — İdarei umumiyei vilâyat kanunu

nun bazı maddelerinin değiştirilmişi hak
kında 206,231,232,233:284 

40 — Iktısad vekâleti 1934 senesi bütçe
sinde 10 000 liralık münakale yapılmasına 
dair 8,40,55,57,57:60 

41 — Iktısad vekâleti 1934 yılı bütçesin
de 32 100 lirahk münakale yapılmasına 
dair 54,102,113 :117,128,129 :181 

42 — İnhisarlar umııfn müdürlüğü 1934 
yılı büçesinde 50 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 80,193,201213,216 :219 

48 — İntihabı mebusan kanununun 320 
sayılı kanunla tadil edilen 21 ve |23 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair 206,281, 

[ 232,234 
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Sayrfa 

44 — İskân kanununun 44 ncü madde
sine bir fıkra ilâvesine dair 192,283,294 

45 —• İstanbul rıhtım dok ve antrepo 
Türk anonim şirketinin malları ile imtiyaz 
haklarının satın alınmasına dair 230,283, 

294:298,298 .-299,309,322 .-325 
46 — Jandarma umum kumandanlığı 

1934 yılı •bütçesinde 42 000 liralık münaka
le yapılmasına dair 230,283,305 .-306,309,338 :340 

47 — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
olan kanunun 71 nei maddesinde yazdı 
müddetin uzatılması ve bu kanuna bir mad
de eklenmesi hakkında 14,206,253 

48 — Limanlar kanununun 7 nei madde
sinin değiştirilmesi hakkında 14 

49 — Maarif vekilliği 1934 yılı bütçesin
de 3 000 liralık münakale yapılması hak
kında 74,102,113:117,128,129:131 

50 — Maarif vekâleti merkez teşkilâtı 
ve vazifeleri hakkındaki kanuna ek kanun 
hakkında 192 

51 —- Madenî ufaklık para kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 192, 

231,286:287 
52 — Maliye vekilliği 1934 yılı bütçesin

de 4 000 liralık münakale yapılmasına.dair 54, 
102,113:117,128,129:131 

53 — Maliye vekâleti 1934 yılı bütçesin
de 75 000 liralık münakale yapılmasına 
dair 24,40,55,57,57:60 

54 — Maliye vekilliği 1934 yılı bütçe
sinde münakale yajnlması ve düyunu umu
miye bütçesine tahsisat konulması hakkın
da 74,102,117,128,131:134 

55 — Maliye vekâleti ile Düyunu umu
miye, Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
1934 yık bütçelerinde 14 640 liralık müna
kale yapılması hakkında 206,231,232:233,234, 

255,256:258 
56 — Matbuat kanununun 51 nei mad

desinin tadiline dair 1959 sayılı kanunun 1 
n,ci maddesini değiştiren kanun 138,284,299 

57 — Memnu olmayan silâhlanıl ne su
retle satılabileceğine d^ıir 8,206,254 

58 — Memurin kanununa müzeyyel ka
mın hakkında 24,284,299,300 

59 — Millî bayramlarda ve Devlet bü
yüklerinin seyahatlerinde polislerin mecca-
nen seyahat etmelerine dair 110 

Sayıfa 
60 — Millî iktısad ve tasarruf cemiyeti

ne armağan edilen sesli sinema makinası 
ile parçaları ve teferruatından gümrük res
mi ile başka vergi ve resimlerin alınmaması 
hakkında 192,206,255,256,275:277 

61 -— Millî musiki ve temsil akademisi 
nin teşkilâtı hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair 230,284,304: 

305,309,333 .-335 
62 — Millî Müdafaa vekâleti .1934 yılı 

bütçesinde 11 800 liralık münakale yapıl
ması hakkında 54,102,113 :117,128, 

129:131 
63 — Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı 

kara bütçesinde 69 000liralık münakale ya
pılması hakkında 110,193,208 :209,213,214 :216 

64 — Millî Müdafaa vekâleti kara ve 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 19Ş4 
yılı bütçelerinde 1 718 622 liralık münaka
le yapılmasına dair 54,102,113:117,128,129 :131 

65 — Millî Müdafaa vekilliği 1934 yılı 
bütçesine 2 500 000 liralık tahsisat konul
masına dair 74,110,117,128,134 :136 

66 — Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere 
(klüne tohumluk ve yemeklik dağıtılması 
hakkında 192,284,306 :307 

67 — Nafıa vekâleti 1934 yılı bütçe
sinde 120 000 liralık münakale yapılmasına 
dair 192,231,232:233,234,255,256:258 

68 — Orta tahsil mekteblerinde yardım
cı muallim çalıştırılması hakkında 54,168,193, 

197:202,207 
6 9 — Posta, kanununun 53 ncü maddesi

nin değiştirilmesine dair 192,284,302:303 
70 •— Posta, telgraf ve telefon idaresi 

teşkilâtı hakkındaki kanunu 14 ncü madde-. 
•sine bir fıkra ilâvesine dair 192 

71 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 19 000 li
ralık münakale yapılması hakkında 192,207, 

234,237,255,261:264 
72 — Sivas - Erzurum hattını inşa için 

dahilî istikraz akdine dair kanunun birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 54,138, 

177 
73 —- Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ

leti 1934 yılı bütçesinde 1 300 liralık mü
nakale yapılmasına dair 110,193,208:209,213, 

214:216 
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Sayı fa 

74 — Tababet ve şubeleri satıa.tleri.ıı.in 
tara. icrasına dair kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında S 

75 — Tapu ve kadastro umum. müdürlü
ğü 1934 yılı bütçesinde 850 liralık müna
kale yapılmasına dair 110,193,208:209,213, 

214:216 
76 — Tayyare resmi hakkındaki kanu

nun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair 192,231,286 

77 —- Türkiye Cumhuriyeti, ile Ameri
ka Birleşik Devletleri arasında 25 birinci 
teşrin 1934 tarihinde imza olunan ve her 
iki Devlet: vatandaşları mütekabil melali-
binin tesviyesine mütedair İtilâfnamenin 
tasdiki hakkında 80,284,305,309,335 :338 

78 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
acılan 8 000 000 dolarlık kredi muamele
sine dair 230,284,302,309,328:330 

79 •— Türkiye - Yunanistan arasında 
30 ilk teşrin 1930 tarihimle imzalanan ika
met ve ticaret ve seyrisefain muahedesine 
müzeyyel itilâfın kabul ve tasdikimi müte
dair kanun 80,284,303 :304,309,325 :327 

80 — Vakıf icarc ve mukataaları baka
yasının tasfiyesi hakkında kanun 80,193:194 

81 — Ziraat vekfdeti 1934 yıh bütçe
sinde Yüksek ziraat enstitüsüne yardım ola- • 
rak verilen 50 980 liranın fasıllara dağıtıl-
ması: ve 34 500 liralık münakale yapılması 
hakkında 80,193,210,213,219 :221 

82 — Ziraat vekilliği 1934 yılı bütçesin
de 14 000 liralık münakale yapılmasına 
dair 28,102,113 :117,128,129 :131 

83 — Ziraat vekilliği 1934 yılı bütçesin
de 55 000 liralık münakale yapılmasına 
dair 54,102,113 :117,128,129 :131 

84 — Ziraat vekilliğine bağlı Ankara 
Yüksek ziraat enstitüsü ile mektebler ve 
müesseselerde kullanılacak yabancı Devlet 
Tebaasından profesör, mütehassıs ve ustalar 
hakkında kanun 54,284,309 

1 — Anadolu ajansı ile on seneye kadar 
taahhüd icrası için Hariciye vekfıletine 
salâhiyet verilmesi hakkında 28,33,63 :04,67 :70 

• 2 — Ankara şehri otomatik' telefon ka
nununun 7 nci maddesine iki fıkra eklen-

Sayıfii 
mesi hakkında 74,94,150,152,154,155:157 

3 — Askerî ceza kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve 147 ve; 150 nci 
maddelerine bir fıkra eklenmesinb dair .200,' 

235,237 
4 —- Askerî hastanelerde hastaların iaşe 

ve idareleri hakkında 90,104:107,178:181 
5 — Askerî memnu mini akalar kanunu

na göre istimlâk edilen gayrimenkul emva
lin tediye edilmeyen bedellerinin geri ka
lan kısmının verilme sureti hakkında 28,33: 

34,04,70 :72 
0 — Askerlik mükellefiyeti kanım un un 

2 nci maddesinin tadili hakkında 168,194 
7 —• Beynelmilel telekomünikasyon um-

kavclesile telli ve telsiz telgraf ve1 telefon 
nizamnamesinin tasdiki hakkında 138,184,234: 

235,237,255,259:201 
8 — Demiryollar ile beynelmilel!eşya ve 

yolcu nakliyatına dair olan mukavelelerin 
tasdiki hakkında 138,184,235,237,250,204:200 

9 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
cetvelde bazı tadilât yapılmasına dair olan 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında 206,242 
10 —• Gayrimenkul mallar lıakkında 206, 

242 :253,253 :254,256,272 :274 
11 — Gayrimenkul malların tapu sicilli

ne kaydine ve tasarruflarına dair 200, 
242 :253,253 :254,250,272 :274 

12 — Gümrük tarifesi kanununa, müzey
yel 1605 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair 110,1318,139 :143,154 
13 —• Havaî seyrüsefere mahsusj beynel

milel sıhhî mukaveleye iştirakimiz hakkında 33, 
I '63,04,05:07 

14 —• Hududda zuhur eden ihtilâfların 
tetkik ve halline müteallik Türkiye Cütn-
huriyctilc Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri 
ittihadı arasında 6 ağustos 1928 tarihinde 
aktohuıan mukavelenamenin yeniden 6 ay 
temdidi hakkındaki protokolün tasdikimi. 
dair 22,24:25,3t>:33,35,30:38 

15 — Hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun bazı maddelerinin tadili hakkında 102, 

118:12^,143,144:149 
16 — İstanbul, şehri ile civarındaki 

ağaçların korunması hakkında 283.302 



c 
Sayıfa 

17 — Kadastro ve tahrir hakkında 102,150: 
154,168:177 

18 — Kanunla verilen salâhiyetlere bi
naen yapılan kefaletlerin sureti ifası hak
kında 138,184:186 ı 

19 — Memurin kanununun 75 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair olan kanuna 
müzeyyel kanun hakkında 206,254 

20 — Muhasebei umumiye kanununun 
99 ncu maddesi hükmünün jandarmaya da 
teşmili hakkında 19 

21 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük ka
nununun 49 ncu maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında 207,255,256,277:280 

Sayıfa 
22 — Şûrayı devletle alınacak harçlar 

hakkında 103 
23 —• Tahsili emval kanununa müzeyyel 230, 

285,287:292 
24 — Zabitan ve askerî memurların ma-

aşatı hakkındaki kanunun 6 nci madde
sinin değiştirilmesine dair 102,117:118,181:182 

25 — Ziraat vekâleti müesseselerinde 
yetiştirilen her nevi fidan, tohum ve üret
me vasıtalarının satılabilmesi ve bu gibi 
müesseselerden lüzum görülenlerin müteda-
vil sermaye ile idare edilebilmesi hak
kında 231,292 =293,298,320:322 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Adliye hare tarifesi kanununda de

ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında 192,211:213,224:227 

2 — Askerî ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve 147 ve 150 nci 
maddelerine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun lâyihası hakkında 206,235 :237 

3 — 1777 sayılı kanuna göre ayık maaşı 
alanların memur sayılıb sayılmayacağının 
ve 2556 sayılı kanunun yedinci babında 
mevzu hükümlerin vekâlet kâtib ve memur
larına teşmil edilib edilmeyeceğinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair • 283,308: 

309 
4 — Borçlar kanununun 125 nci madde

sindeki müruru zaman hükmünün hukuku 
âmme münasebetlerine taallûk eden hâdi
selere şümulü olub olmadığının tefsiri hak
kında 3/403 sayılı Başvekâlet tezkeresile 
tahsili emval kanununa müzeyyel 1/1029 
sayılı kanun lâyihası hakkında 230,285,287:292 

5 — Gayrimenkul mallar hakkında 1/52 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encü
meni mazbtaası ile gayrimenkul malların 
tapu sicilline kaydine ve tasarruflarına da- ' 
ir 1/982 numaralı kanun lâyihası hakkında 206, 

242 :253,253 :254,256,272:274 
6 — Heyeti mahsusaca Devlet hizmet ve 

müesseselerinde kullanılmamalarına karar 
verilip kendilerine tebliğ edilmeyenler hak
kında kanun lâyihası hakkında 32,49:51 

7 — Hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 123 ncü maddesile 15436 sayılı ni
zamnamenin 28 nci maddesi hükümleri ara
sındaki mübayenetin halli hakkında 3/443 
numaralı Başvekâlet'tezkeresile hukuk usu
lü muhakemeleri kanununun bazı maddele
rinin tadili hakkında 1/389 numaralı kanun 
lâyihasına dair V 102,118:128,143,144:149 

8 — İstanbul şehri ile civarındaki ağaç
ların korunması hakkında kanun lâyihasına 
dair 283,302 

9 — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
olan kanunun 71 nci maddesinde yazılı 
müddetin uzatılması ve bu kanuna bir mad-
de eklenmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair 206,253 

10 — Kadastro ve tahrir hakkında kanun 
lâyihasına dair 102,150:154,168:177 

11 — Matbuat kanununun 51 nci mad
desinin tadiline dair olan 1959 sayılı kanu
nun 1 nci maddesini değiştiren kanun lâyi
hası hakkında 284,299 

12 — Memnu olmayan silâhların ne su
retle satılabileceğine dair kanun lâyihası 
hakkında 206,254 

13 — Niğde mebusu Faikın, belediye 
kanununun 15 nci maddesinin 26 nci fıkra
sına müzeyyel kanun teklifi hakkında 284,300: 

302 
14 — Nüfus kanununun 11 nci madde

sinin son fıkrası hükmünün hare tarifesi ka
nunu ile kaldırılıb kaldırılmadığının tayini 



10 — 
Sayıfa 

hakkında başvekâlet tezkeresine dair 284,308 
15 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük ka

nununun 49 ncu maddesine bir fıkra ilâve
si hakkında kanun lâyihasına dair 207,255, 

256,277 :280 
16 — Veraset ve intikal vergisi hakkın

daki kanunun 1836 numaralı kanunla değiş
tirilen ikinci maddesinin ikinci fıkrasının 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 231, 

285 
17 — Veraset ve intikal vergisi kanunu

nun 1 nei .maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresin? dair 207,231:232 

BÜTÇE ENCÜMEN! MAZBATALARI 
1 —• Adapazarı Türk ticaret bankası

nın tezyid olunan sermayesine Hazinenin iş
tiraki hakkında kanun lâyihasına dair 192, 

210:211,213,222:224 
2 —• Adliye hare tarifesi kanununda 

değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında 192,211:213,224:227 

3 — Afyon Karahisar - Antalya demir
yolunun inşasına 'dair olan kanuna ek ka
nun lâyihası hakkında 110,138,143:144,145,154, 

160:162 
4 — Anadolu ajansı ile on seneye kadar 

taahhüd icrası için Hariciye vekâletine sa
lâhiyet verilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair ' 28,33,63:64,66:70 

5 — Ankarada yapılan emniyet abi
desi heykeller ve teferruatından gümrük 
resmi alınmaması hakkında kanun lâyiha
sına dair ^ 206,235,237,256,261) :272 

6 — Ankarada yaptrnlacak orta mekteb 
binası için 200 000 liraya kadar taahhüde 
girişilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 110, 

182:184,186,187:189 
7 — Ankara şehri otomatik telefon 

kanununun 7 nei maddesine iki fıkra eklen
mesi hakkında kanun lâyihasına dair 74,94, 

150,152,154,155:157 
8 — Artvin mebusu Memed Ali ve on 

yedi rkadaşının, Kütahya mebusu Rasim-
oğlu Attilâ Rasimin parasız okutulması 
hakkında kanun teklifine dair 54,64,103:104 

9 — Askerî hastanelerde hastalarım ia
şe ve idareleri hakkında kanun lâyihası
na dair 90,104:107,178:181 

Sayıfa 
10 — Askerî memnu mmtakalarj kanu

nuna göre istimlâk edilen gayrimenkul 
emvalin tediye edilmeyen bedellerinden 
geri kalan kısmının verilmesi suretji hak
kında kanun lâyihasına dair 28,33İ:34,64,70 :72 

11 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununa 
göre 11 lira ve daha az yetim maaşı {ilanla
rın 942 sayılı kanun hükümlerinden [istifa
de edib etmeyeceklerinin tayini hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair 102,111,113,181 

12 — Askerî ve mülkî tekaüd kânunu
nun bazı maddeleri mucibince yapıla ti tedi
yelerin tazminat veya ikramiye olub olmadı
ğının tayini hakkında Başvekâlet tezkiresine 
dair ' ' \ 62,81 

13 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun muvakkat 5 nei maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair 102,1.11 

14 — Balya - Karaaydın madenlerine ha
riçten getirilecek gazöylin maddesi için 
prim verilmesini ve îktısad vekâleti bütçe
sine tahsisat konulmasına dair kanun lâyi
hası hakkında 283,304j,30ö,330 :333 

15 — Bayazıd mebusu Halid Bay|rak ve 
29 arkadaşının, Bursa mebusu mjerhum 
Emin Fikri Eralpm çocuklarının parasız 
okutulması hakkında kanun teklifine dair 192, 

f 203:204 
16 — 1931 senesi bütçesinde münakale 

yapılması ve istiklâl harbi malüllerinje veri
lecek para mükâfatı hakkında kanuna bağlı 
3 numaralı cetvelin 3 sıra numarasında mu
harrer Emiroğullarından Haydavoğju Me
med Alinin memleketinin Kırşehir [olarak 
tashihine dair Başvekâlet tezkeresi; hak
kında i 206,237 

17 •— 1934 malî yılı bütçesine | bağlı 
(D) cetvelinin Sıhhat ve içtimaî nnjavenet 
vekilliği kısmına yapılacak ilâveye dair ka
nun lâyihası hakkında 230J284:28f>,298, 

312:314 
18 — Bir muallim vekilliğine tayjin olu

nacak memurlara verilecek vekillik maaşı 
hakkında kanun lâyihasına dair 168,193,195: 

197 
19 — Boduroğullarından Ibrahjmoğlu 

Halil Efendinin 2323 numaralı kanuna bağ
lı cetvelde yazılı kıta numarasının düzeltil
mesi hakkında 3/507 numaralı Başvekâlet 
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Sayıfa 

tezkeresine dair 19 
20 — Borçlar kanununun 125 nci mad

desindeki müruru zaman hükmünün huku
ku amme münasebetlerine taallûk eden hâ
diselere şümulü olub olmadığının tefsiri 
hakkında 3/403 sayılı Başvekâlet tezkere-
silc tahsili emval kanununa müzeyyel 1/1029 
saydı kanun layihası hakkında 230,285,287:292 

21 _ Dahiliye vekilliği 1934 yılı bütçe
sinde 12 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/1179, Nafıa' vekilliği 1934 yılı 
bütçesinde 120 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/1180, Maliye vekâletile 
Düyunu umumiye ve Tapu ve kadastro 
umum müdürlüğü 1934 yılı bütçelerinde 
14 640 liralık münakale yapılması hak
kında 1/1190 numaralı kanun lâyihalar ile 
İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1934 
ydı bütçesinin 1 nei faslının 5 nci madde
sindeki tahsisat hakkında 2/135 numaralı 
kanun teklifine dair 231,232:233,234,255, 

256 :258 
22 —- Devlet memurları aylıklarının tev-

hid ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
cetvelde bazı tadilât yapılmasına dair olan 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair 206,242 

23 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülü hakkındaki kanunun (Ta
yin ve terfie) dair olan bazı hükümlerinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair 192,207 

24 — Devlet memurları aylıklarının tev
il id ve teadülüne dair 1452 saydı kanunun 
5 nei maddesindeki (Daimî ücretli) tabiri
nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hak
kında 193,208 

25 •— Evkaf umum müdürlüğü 1934 yılı 
bütçesinde 12 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında kanun lâyihasına dair 80,93,94, 

95:97 
26 — Evkaf umum müdürlüğünce alına

cak zeytinlikler hakkında kanun lâyihası 
hakkında 231,285:286,291,298,317:319 

27 -— Gazi Mustafa Kemal köprüsünün 
inşasına dair olan kanuna ek kanun lâyi
hası hakkında 283,304 

28 — Gümrük tarifesi kanununa müzey
yel 1605 saydı kanunun 1 nci maddesinin 

Sayıfa 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası hak
kında 110,138,139 :143;154 

29 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1934 ydı bütçesinde 52 290 liralık müna
kale yapılmasına dair 1/1162, Askerî fab
rikalar umum müdürlüğü 1934 yılı bütçe
sinde 580 liralık münakale yapılmasına 
dair 1/1169, Millî Müdafaa vekâleti 1934 
ydı kara bütçesinde 69 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/1172, Sdıhat ve 
içtimaî muavenet vekâleti 1984 yılı bütçe
sinde 1 300 liralık münakale yapılmasına 
dair 1/1173, Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü 1934 ydı bütçesinde 850 liralık 
münakale yapılmasına dair 1/1174 numa
ralı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, 
Divanı muhasebat 1934 ydı bütçesinde 216 
liralık münakale yapılması hakkında 2/132 
numaralı kanun teklifine dair 193,208 :209,213, 

214:21G 
30 —- Harita umum müdürlüğü 1934 yı

lı bütçesinde 31 800 liralık münakale ya
pılmasına dair 1/1132, Ziraat vekilliği 
1934 yılı bütçesinde 14 000 liralık müna
kale yapılmasına dair 1/1133, Dahiliye ve
kâleti 1934 yılı bütçesinde 30 000 liralık 
münakale yapılması hakkndıa 1/1136, An-
karada yapılacak orta mekteb binası için 
bazı vekâlet 1934 ydı bütçelerinde 47 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/1140, 
Dahiliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 3 500 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/1142, Emniyet işleri umum müdürlüğü 
1934 yılı bütçesinde 4 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/1143, Millî Müdafaa 
vekâleti karar ve Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 1 718 622 
liralık münakale yapılması hakkında 1/1144, 
İktısad vekâleti 1934 yılı bütçesinde 32 100 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/1148, Maliye vekâleti 1934 yılı bütçesin
de 4 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/1149, Millî Müdafaa vekâleti 1934 
ydı bütçesinde 11 800 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/1150, Ziraat vekilli
ği 1934 yılı bütçesinde 55 100 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/1152, Bazı 
dairelerin 1934 ydı bütçelerinde 1 543 500 
liralık münakale yapılması hakkında 1/1158, 



îâ 
Sayıfa 

Maarif vekilliği 1934 yılı bütçesinde 3 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/1159, 
numaralı kanun lâyihalarile İdare Heyeti
nin, Büyük Millet Meclisi 1934 yrlı büt
çesine 57 334 liralık tahsisat konulmasına 
dair 2/123, Büyük Millet Meclisi 1934 yık 
bütçesine 2 875 liralık tahsisat konulması
na dair 2/124, Riyaseti Cumhur 1934 yılı 
bütçesine 1 710 liralık tahsisat konulma
sına dair 2/125, Büyük Millet Meclisi 1934 
yılı bütçesine 480,1 i ralık tahsisat konulması 
hakkında 2/126 ve Büyük Millet Meclisi 
1934 yılı bütçesine 60 000 liralık tahsisat 
konulmasına dair 2/127 numaralı kanun 
tekliflerine dair 102,113:117,128,129:131 

31 — llarb malûlleri tâbirinin eşkıya 
müsademelerinde malûl olanlara da teşmili 
icab edil) etmeyeceğinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 40,55:56 

32 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 1 000 li
ralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihasına dair 80,93,94,95,98:100 

33 — iktısad vekâleti 1934 senesi büt
çesinde 10 000, Adliye vekâleti 1934 sene
si bütçesinde 50 000 ve Maliye vekâleti 
1934 yılı bütçesinde 75 000 liralık münaka
leler yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair 40,55,57,57:60 

34 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 
yılı bütçesinde 50 000 liralık münakale ya
pılması hakkında kanun lâyihasına dair 193, 

209,213,216:219 
3 5 — İstanbul rıhtım, dok ve antrepo 

Türk anonim şirketinin malları ile imti
yaz haklarının- satın alınmasına dair ka
nun lâyihası hakkında 283,294:298,298:299,309, 

322 :325 
36 — Jandarma umum kumandanlığı 

1934 yılı bütçesinde 42 000 liralık münaka
le yapılması hakkında 1/1195', Emniyet 
işleri umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesine 
20 000 liralık tahsisat konulmasına dair 
1/1.198 ve Düyunu umumiye 1934 yılı büt
çesinde 6 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/1200 numaralı kanun lâyiha
larına dair 283,305 :306,309,338 -340 

37 — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
olan kanunun 71 nci maddesinde yazılı 

: Sayıfa 
müddetin uzatılması ve bu kanuna lj>ir mad
de eklenmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair | 206,253 

38 — Kadastro ve tahrir hakkşıda ka
nun lâyihasına dair 102,150:154,168 :177 

39 — Kanunla verilen, salâhiyetlere bi
naen yapılan kefaletlerin sureti ifâsı hak
kında kanun lâyihasına dair [ 138,184:186 

40 — Madenî ufaklık para kaıjununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine jflair ka
nun lâyihası hakkında j 231,286:287 

41 — Maliye vekilliği 1934 yılı bütçesin
de münakale yapılması ve Düyunu lıımumi-
ye bütçesine tahsisat konulması hpkkında 
kanun lâyihasına dair 102,117,128,131:134 

42 — Memurin kanununun 75 ıp.ci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair olanl kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası hakkında| 206,254 

43 —• Menkul ve gayrimenkul 'ejmval ile 
bunların intifa haklarının ve dainjıî vergi
lerin mektumlarını haber verenler^ verile
cek ikramiyelere dair kanunun 1 nci mad
desinin, tefsiri hakkında BaşvekâUt tezke
resine dair ! 193,208 

44 — Millî iktısad ve tasarruf cemiye
tine armağan edilen sesli sinema ıtnakinesi 
ile parçaları ve teferruatından t gümrük 
resmi ile başka vergi ve resimlerini alınma
masına dair 206,2^5,256,275:277 

45 — Millî musiki ve temsil akademisi 
teşkilâtı hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyiha- . 
sı hakkında 284,304:3pö,309,333 -.335 

46 — Millî Müdafaa vekilliği ^934 yılı 
bütçesine 2 500 0O0 liralık tahsisat konul
masın dair kanun lâyihası hakkında 110,117, 

128,134:136 
47 — Muamele vergisi kanununun ikin

ci maddesinin (O) fıkrasının tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair 138,178 

48 — Muhascbei umumiye kanununun 99 
neu maddesi hükmünün jandarmaya da teş
mili hakkında 1/857 numaralı k;anun lâ
yihası hakkında 19 

49 — Muhtelif maddelerden alınacak is
tihlâk vergisi hakkındaki kanunun muvak
kat maddesile 2546 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezke
resi hakkında 193,208 
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50 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük ka
nununun 49 neu maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında kanun lâyihasına dair 207,255,256, 

277:280 
51 — Orta tahsil mekteplerinde yardım

cı muallim çalıştırılması hakkında kanun 
lâyihasına dair ' 168,193,197:202,207 

52 — Posta, telgraf ve .telefon umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 19 000 lira
lık münakale yapılması hakkında kanun lâ
yihasına dair 207,234,237,255,261:264 

53 — Sivas - Erzurum hattını inşa için 
dahilî istikraz aktine dair kanunun birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında ka
nun lâyihasına dair 138,177 

54 — Tayyare resmi hakkındaki kanu
nun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun lâyihası hakkında 231,286 

55 — Tetkik ve tetebbu için yabancı 
memleketlere gönderilen memurların harcı
rah ve yevmiyelerinin « Memurlar harcı
rahı » adı ile bütçeye konulan tahsisattan 
verilib verilmeyeceğinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair 138,186 

56 —- Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında 25 birinci teş
rin 1934 tarihinde imza olunan ve her iki 
Devlet vatandaşları mütekabil metalibinin 
tesviyesine mütedair itilâfnamenin tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair 284,305,309, 

335 :338 
57 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
açılan 8 milyon dolarlık kredi mukavelesine 
dair kanun lâyihası hakkında 230,284,302, 

309,328:330 
58 — Veraset ve intikal vergisi hak

kındaki kanunun 1836 numaralı kanunla 
değiştirilen ikinci maddesinin ikinci fıkra
sının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresine 
dair 231,285 

59 — Veraset ve intikal vergisi kanu
nunun 1 nci maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezketresine dair 207,231:232 

60 — Zabitan ve askerî memurların ma-
aşatı hakkındaki kanun lâyihası hakkında 102, 

117:118,181:182 
61 — Ziraat vekâleti 1934 yılı bütçesin

den Yüksek Ziraat enstitüsüne yardım 

Sayıfa 
olarak verilen 50 980 liranın fasıllara da
ğıtılması ve 34 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında kanun lâyihasına dair 193,210, 

213,219:221 
62 — Ziraat vekâleti müesseselerinde ye

tiştirilen her nevi fidan, tohum ve üretme 
vasıtalarının satılabilmesi ve bu gibi mü
esseselerden lüzum görülenlerin mütedavil 
sermaye ile idare edilebilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair 231,292 :293,298,320 :322 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Bazı kisvelerin giyilemiyeeeğine 

dair kanun lâyihası hakkında 74,75:78 
2 — Bolu mebusu ismail Hakla Beyin, 

muhacir ve mültecilerin gümrük muafiye
ti hakkındaki kanunun 4 n€Ü maddesinin 3 
ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında 32,49 

3 — Efendi, Bey ve Paşa gibi lâkab ve 
unvanların kaldırıldığına dair kanun lâ
yihası hakkında 40:49,51:52 

4 — Gazi Mustafa Kemal köprüsünün 
inşasına dair olan kanuna ek kanun lâyi
hası hakkında 283,304 

5 — Gizli nüfusların yazımı hakkındaki 
kanun müddetinin uzatılmasına dair ka
nım lâyihası hakkında 40,56:57,62:63,75,283,293 

6 — Gayrimenkul mallar hakkında 1/52 
numaralı kanun lâyihasına dair 206,242:253, 

253:254,254,256,272:274 
7 — Heyeti mâhsusaca Devlet hizmet 

ve müesseselerinde kullanamamalarına ka
rar verilib kendilerine tebliğ edilmeyenler 
hakkında kanun lâyihasına dair 32,49 :51 

8 — îdarei umumiyei vilâyat kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair 231,232,233 :234 

9 — İntihabı mebusan kanununun 320 
sayılı kanunla tadil edilen 21 ve 23 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında 231,232,234 

10 — istanbul şehri ile civarındaki ağaç
ların korunması hakkında kanun lâyihası
na dair 283,302 

11 — Kadastro ve tahrir hakkında ka
nun lâyihasına dair 102,150:154,168:177 

12 — Kocaeli mebusu ibrahim Süreyya-
nın Kemal öz adlı Cumhur Reisimize ve-
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rilen «Atatürk» soy adının hiç bir kimse 
-tarafından öz ve soy adı olarak kullanılma
ması hakkında kanun teklifine dair 138,202 :203 

13 —• Malatya mebusu İsmet Paşa ve 
arkadaşlarının, Kemal Öz adlı Cumhur Re
isimize verilen soy adı hakkında kanun tek
lifine dair 32,34:35 

14 — Matbuat kanununun 51 nci mad
desinin tadiline dair olan 1959 saydı ka
nunun 1 nci maddesini değiştiren kanun 
lâyihası hakkında 284,299 

15 — Memnu olmayan silâhların ne su
retle satılabileceğine dair kanun lâyihası 
hakkında 206,254 

16 — Niğde mebusu Faikın, belediye 
kanununun 15 nci maddesinin 26 nei fık
rasına müzeyyel kanun teklifine dair 284, 

300 :302 
17 — Nüfus kanununun 11 nci maddesi

nin son fıkrası hükmünün hare tarifesi ka
nunu ile kaldırıldı kaldırılmadığının ta
yini hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 284, 

308 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Eylül : teşrinisani 1933 aylarına 
aid raporun takdim kılındığı hakkında Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi hak
kında 62,103,178 

2 — Kânunuevvel 1933 : şubat 1934 
aylarına aid raporun takdim kılındığı hak
kında Divanı muhasebat riyaseti tezkere
si hakkında 62,103,178 

GÜMRÜK VE İNHİSARLARLAR ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1 — Ankarada yapılan emniyet abidesi 
heykeller ve teferruatından gümrük resmi 
alınmaması hakkında kanun lâyihasına dair 206, 

235,237,256,269:272 
2 — Gümrüklerde istimal olunan bazı 

ev-raka müdafaa pulu yapıştırılması hak
kındaki kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun lâyihası hak
kında 283,307:308,309,34i :343 

3 — Gümrük tarifesi kanununa müzey
yel 1605 sayılı kanunun 1 nei maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası hak
kında 110,138,139:143,154 

Sayıl"; 
4 — Millî iktısad ve tasarruf cemiyetine 

armağan edilen sesli sinema makinesi ile 
parçaları ve teferruatından gümrük resmi 
ile başka vergi ve resimlerin alınmaması 
hakkında kanun lâyihası hakkında 206,255,256, 

275 .-277 
5 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük kanu

nunun 49 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında 207,255,256,277:280 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —- Anadolu ajansı ile on seneye ka

dar taahhüd icrası için Hariciye vekâletine 
salâhiyet verilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair 28,33,63:64,67:70 

2 — Beynelmilel telekomünikasyon mu-
kavelesile telli ve telsiz telgraf ve telefon 
nizamnamesinin tasdiki hakkında kanun 
lâyihasına dair 138,184,234:235,237,255,259 :261 

3 — Çekirge istihbarat ofisi kurulma
sına dair olan 20 mayıs 1926 tarihli mu
kaveleye daha üç yıl müddetle iştirakimiz 
hakkında kanun lâyihasına dair 230,285,291, 

298,314:317 
4 — Demiryollar ile beynelmilel eş

ya ve yolcu nakliyatına dair olan muka
velelerin tasdiki hakkında kanun lâyiha
sına dair 138,184,235,237,256,264:266 

5 — Havaî seyrüsefere mahsus beynel
milel sıhhî mukaveleye iştirakimiz hakkın
da kanun lâyihasına dair 33,63,64,65 :67 

6 — Hududda zuhur eden ihtilâfların 
tetkik ve halline müteallik Türkiye Cünı-
huriyetile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri 
İttihadı arasında 6 ağustos 1928 tarihinde 
aktolunan mukavelenamenin yeniden altı 
ay tenıidi hakkındaki protokolün tasdikma 
dair kanun lâyihası hakkında 22,24:25,32 :33, 

35,36 :38 
7 — 2294 sayılı kanunun 1 nei madde

sindeki salâhiyete istinaden Türkiye- Al
manya ticaret ve seyrisefain muahedesine 
bağlr (B) tarife konsolidasyon listesinin ni
san 1934 nihayetine kadar tatbiki karar
laştırıldığından • mezkûr kanunun 3 neü 
maddesi hükmüne göre keyfiyetin tas
diki hakkında Başvekâlet tezkeresi! hak
kında 62,93 :94,149,152,|54,157:160 

8 —- Türkiye Cumhuriyeti ile Amlerika 
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Birleşik Devletleri arasında 25 birinci teş
rin 1934 tarihinde imza olunan ve her iki 
Devlet vatandaşları mütekabil metalibinin 
tesviyesine mütedair itilâfnamenin tasdiki 
hakkında kanun- lâyihası hakkında 284,305,309, 

335 :338 
9 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
açılan 8 milyon dolarlık kredi mukavelesi
ne dair kanun lâyihası 'hakkında 230,284,302, 

309,328:330 
10 — Türkiye - İtalya ticaret mukavele

namesine bağlı 4 numaralı liste 2294 nu
maralı kanunun 2 nci maddesine istinaden 
değiştirildiğinden keyfiyetin mezkûr kanu
nun 3 ncü maddesine tevfikan tasdiki hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair 62,94,149 :150, 

152,154,163:165 
11 — Türkiye - Yunanistan arasında 30 

ilk teşrin 1930 tarihinde imzalanan ikamet, 
ticaret ve seyrisefain muahedesine müzey-
yel itilâfın kabul ve tasdikına dair kanun 
lâyihası hakkında 284,303 :304,309,325 :327 

İKTISAD ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 •— Adapazarı Türk ticaret bankasının 

tezyid olunan sermayesine Hazinenin işti
raki hakkında kanun lâyihasına dair 192,210 : 

211,213,222:224 
2 — Bursa mebusu Büstünün, muamele 

vergisi kanununun ikinci maddesinin (O) 
fıkrasında değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi hakkında 283,308 

3 — Gazi Mustafa Kemal köprüsünün 
inşasına dair olan kanuna ek kanun lâyi
hası hakkında 283,304 

4 — 2294 sayılı kanunun 1 nci madde
sindeki salâhiyete istinaden Türkiye - Al
manya ticaret ve seyrisefain muahedesine 
bağlı (B) tarife konsolidasyon listesinin ni
san 1934 nihayetine kadar tatbiki kararlaş
tırıldığından mezkûr kanunun 3 ncü mad
desi hükmüne göre keyfiyetin tasdiki hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair 62,93 :94,149, 

152,154,157:160 
5 — Kadastro ve tahrir hakkında kanun 

lâyihasına dair 102,150 =154,168 :177 
6 — Muamele vergisi kanununun ikinci 

maddesinin (O) fıkrasının tefsiri hakkında 

Sayıfa 
Başvekâlet tezkeresine dair 138,178 

7 — Muhtelif maddelerden alınacak is
tihlâk vergisi hakkındaki kanunun muvak
kat maddesile 2546 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinin tefsirine dair Baştvekâlet tez
keresi hakkında 193,208 

8 —• Türkiye - İtalya ticaret mukavele
namesine bağlı 4 numaralı liste 2294 numa
ralı kanunun 2 nci maddesine istinaden de-
ğiştirildiğinden keyfiyetin mezkûr kanu
nun 3 ncü maddesine tevfikan tasdiki hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair 62,94,149 :150, 

152,154,163:165 
9 — Türkiye - Yunanistan arasında 30 

ilk teşrin 1930 tarihinde imzalanan ikamet, 
ticaret ve seyrisefain muahedesine müzey-
yel itilâfın kabul ve tasdikına dair kanun 
lâyihası hakkında 284,303:304,309,325 :327 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Artvin mebusu Memet Ali ve on ye

di arkadaşının, Kütahya mebusu Rasimoğlu 
Attilâ Rasimin parasız okutulması hakkında 
kanun teklifine dair 54,64,103 :104 

2 — Bir muallim vekilliğine tayin olu
nacak memurlara verilecek vekillik maaşı 
hakkında kanun lâyihasına dair 168,193,195:197 

3 — Millî musiki ve temsil akademisi 
teşkilâtı hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyiha
sı hakkında 284,304:305,309,333:335 

4 — Orta tahsil mekteblerinde yardımcı 
muallim çalıştırılması hakkında kanun lâyi
hasına dair 168,193,197:202,207 

5 — Ziraat vekilliğine bağlı Ankara 
yüksek ziraat enstitüsü ile mektebler ve mü
esseselerde kullanılacak yabancı Devlet te
baasından profesör, mütehassıs ve ustalar 
hakkında kanun lâyihasına dair 284,309 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Adapazarı Türk ticaret bankasının 

tezyid olunan sermayesine Hazinenin işti
raki 'hakkında kanun lâyihasına dair 192,210: 

211,213,222 :224 
2 — Ankarada yapılan emniyet abidesi 

heykeller ve teferruatından gümrük resmi 
alınmaması hakkında kanun lâyihasına 
dair 206,235,237,256,269:272 

3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununa 
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göre 11 lira ve daha az yetim maaşı alan
ların 942 sayılı kanun hükümlerinden is
tifade edil) etmeyeceklerinin tayini hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair 102,111: 

113,181 
4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun bazı maddeleri mucibince yapılan te
diyelerin tazminat veya ikramiye olub ol
madığının tayini hakkında Başvekâlet tez
keresine dair 62,81 

5 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun muvakkat 5 nci maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 102,111 

6 — Borçlar kanununun 125 nci mad
desindeki müruru zaman hükmünün hu
kuku uman e münasebetlerine taallûk eden 
hâdiselere şümulü olub olmadığının tef
siri hakkında 3/403 sayılı Başvekâlet tez-
keresile tahsili emval kanununa müzeyyel 
1/1029 sayılı kanun lâyihasına dair 230,285, 

287 :292 
7 — Bursa mebusu Rüşdünün, mua

mele vergisi kanununun ikinci maddesinin 
(O) fıkrasında değişiklik yapılmasına dair 
•anun teklifi .hakkında 283,308 

8 — Çorum mebusu ismetin, askerî ve 
•mülkî tekaüd kanununun 66 nci madde
sindeki (Hususî bütçeler) tabirinde beledi
yelerin dahil olub olmadığının tefsirine 
dair takriri hakkında , 80,91:93 

9 -— Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umumî idaresi memurları tekaüd 
sandığı kanununun 8 nci maddesinin tefsi
ri hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 283,307 
• 10 — Evkaf umum müdürlüğünce alı

nacak zeytinlikler hakkında kanun lâyiha
sına dair 231,285 :286,29i ,298,317:319 

11 — Gayrimenkul mallar hakkında 
1/52 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
encümeni ımazıbatası ile gayrimenkul mal
ların tapu sicilline kaydine ve tasarrufla
rına dair 1/982 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 206,242:253,253 :254,256,272:274 

12 — Gümrüklerde istimal olunan bazı 
evraka müdafaa pulu yapıştırılması hak
kındaki kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 
hakkında 283,307:308,309,341:343 

13 — Gümrük tarifesi kanununa mü-

Sayıfa 
zeyyel 1605 sayılı kanunun 1 ııci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun lâjihası 
hakkında 110,138 J39 :143,154 

14 — Hartb malûlleri tabirinin eşkiya 
müsademelerinde malûl olanlara da teşmili 
icab ediib etmeyeceğinin tefsirine i dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında i 40,55:56 

15 — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
olan kanunun 71 nci maddesinde yazılı 
müddetin uzatılması ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası
na dair 206,253 

16 — Kadastro ve tahrir hakkında ka
nun lâyihasına dair 102,150 :l|54,168 :177 

17 — Kanunla verilen salâhiyetlere bi
naen yapılan kefal eti edin sureti ifası hak
kında kanun lâyihasına dair 138,184:186 

18 — Maaşlı kadrolarda ücretle çalıştı
rılan mütekaitlerin tekaüd maaşlarının ta
mamen kesilmesi icab edib etmeyeceğinin 
tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 283,30(8 

19 — Madenî ufaklık para kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine \ dair 
kanun lâyihası hakkında 231,286:287 

20 — Memurin kanununun 75 nci| mad
desine bir fıkra ilâvesine dair olan kanuna 
müzeyyel kanun hakkında 206,254 

21 — Menkul ve gayrimenkul emval ile 
bunların intifa haklarının ve daimî yergi
lerin mektumlarını haber Yerenlere* veri
lecek ikramiyelere dair kanunun |1 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet, 
tezkeresine dair 193,208 

22 — Muamele vergisi kanunumu} ikin
ci maddesinin (O) fıkrasının tefsir il bak
landa Başvekâlet tezkeresine dair 138,178 

23 — Muhacirler ve muhtaç çiftçilere 
ödüne tohumluk ve yemeklik dağıt İması 
hakkında kanan lâyihasına dair 284,306:307 

24 — Muhasebei umumiye kanunun un 
99 ncu maddesi hükmünün jandarmaya da 
teşmili hakkında 1/857 numaralı kan|m lâ
yihasına dair 19 

25 — Muhtelif maddelerden alınacak 
istihlâk vergisi hakkındaki kanunun mu
vakkat maddesile 2546 sayılı kanunun 3 n-
cü maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi hakkında 

26 — Nüfus kanununun 11 nci maddesi-
193,208 
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niıı son fıkrası hükmünün hare tarifesi ka
n u n u ile kaldırılrb kaldır ı lmadığının tayini 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 284,308 

27 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük ka
nununun 49 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında kanun lâyihasına dair 207,255,256, 

277 :28() 

28 — Sivas - Erzurum hattını inşa iyin 
dahilî istikraz akdine dai r k a n u n u n birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
lâyihasına dair 138,177 

29 — Tayyare resmi hakkındaki ka
nunun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun lâyihası hakkında 231,286 

30 -— Tetkik ve tetebbu için' yabancı 
memleketlere gönderilen memurlar ın har
cırah ve yevmiyelerinin (Memurlar harcı
rahı) adı ile bütçeye konulan tahsisattan 
verilib verilmeyeceğinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair 138,186 

31 —• Veraset ve intikal vergisi hak
kındaki kanunini 1836 numara l ı kanunla 
değiştirilen ikinci maddesinin ikinci fıkra
sının tefsirine dai r Başvekâlet tezkeresi hak
kında 231,285 

32 — Veraset ve intikal vergisi kaııunu-
nunun 1 nci maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair 207,231 :232 

M E C L İ S H E S A B L A R I N I N T E T K İ K İ ENCÜ
MENİ MAZBATASİ 

1 — Büyük Millet Meclisi 1934 senesi 
nisan ayı hesabı hakkında 14,19 

MİLLÎ M Ü D A F A A E N C Ü M E N İ MAZBA
T A L A R I 

1 — Askerî ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştir i lmesine ve 147 ve 150 ncı 
maddeler ine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun lâyihası hakk ında 206,235 :237 

2 — Askerî has tanelerde haf ta lar ın iaşe 
ve idareleri hakk ında kanun lâyihasına 
da i r 90,104:107,178:181 

3 — Askerî memnu mın taka la r kanu
nuna göre istimlâk edilen gayr imenkul em
valin tediye edilmeyen bedellerinden geri 
ka lan kısmının verilme sureti haakkında 
kanun lâyihasına dai r 28,33:34,64,70:72 

4 — Askerl ik nıükellefc'iveti kanunu

nun 2 nci maddesinin tadil i hakk ında ka
n u n lâyihasına dai r 168,194 

5 — Asker l ik mükellefiyeti kanununun 
36 ncı maddesine bir f ıkra eklenmesi hak
kında k a n u n lâyihasına dair 74,94:95,15C 

6 — H a r b malûlleri tabir inin eşkıya mü
sademelerinde malûl olanlara da teşmili 
icab edib etmeyeceğinin tefsirine da i r Baş
vekâlet tezkeresi hakk ında 40,55 -M 

7 — Heyet i mahsusaea Devlet hizmet 
ve müesseselerinde kullanılmamaLarma ka
r a r verilib kendi ler ine tebliğ edilmeyen
ler hakkında kanun lâyihasına dair 32,49:5_ 

8 — İst iklâl madalyas ı k a n u n u n u n ikin
ci maddesinin tefsiri hakk ında Başvekâlet 
tezkeresine dair 40,56,81 

9 — Memnu olmayan si lâhların ne su
retle satı labileceğine dair kanun lâyihası 
h a k k ı n d a 206,25' 

1 0 — Zabitan ve askerî memur la r ın nıa-
aşat ı hakk ındak i k a n u n u n 6 ncı maddesi
nin değiştiri lmesine dair kanun lâyihası 
hakikında .102,117 :118",181:181 

N A F I A E N C Ü M E N İ MAZBATALARI 

1 — Afyon Karah i sa r - Anta lya demir
yolunun inşasına dair olan kanuna ek ka
nun lâyihasına dair 110,138,143:144,145,154,160 

16Î 

2 •— Ankara şehri otomatik telefon ka
nununun 7 nci maddesine iki fıkra eklen- . 
mesi hakk ında k a n u n lâyihasına dair 74,94 

150,152,154,150:15 

3 — Beynelmilel te lekomünikasyon mu-
kavelesile telli ve telsiz te lgraf ve telefon 
nizamnamesinin tasdiki hakk ında kanun lâ
yihasına dair 138,184,234:235,237,255,259:26 

4 — üemi ryo l l a r ile beynelmilel eşya ve 
yolcu nakl iyat ına dair olan mukavelelerin 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dai r 138 

184,235,237,256,264:26 

5 — Devlet demiryol lar ı ve l imanlar ı iş
letme umumî idaresi memur la r ı t ekaüd san
dığı k a n u n u n u n 8 nci maddesinon tefsiri 
hakk ında Başvekâlet tezkeresine dair 283,30 

6 — Posta k a n u n u n u n 53 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair k a n u n lâyihası 
hakk ında 284,302:30 
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SIHHAT VE İÇTIMAÎ MUAVENET 
ENCÜMENI MAZBATALARı 

1 — Askerî .hastanelerde hastaların 
aşe ve idareleri hakkında kanun lâyihası
na dair 90,104:107,178:181 

2 — Havaî seyrüsefere mahsus beynel
milel sıhhî mukaveleye iştirakimiz hak
kında kanun lâyihasına dair 24^33,63,64,65 :67 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Malatya ındbusu General Isım et 
tııönü ve 258 arkadaşının, teşkilâtı esasi
ye kanununun 10 ve 11 nei maddelerde 
'iltihabı mebusan kanununun ıbazı ımaddele-
'iıüıı değiştirilmesi ve ıbu kanuna, bir mad
de eklenmesi hakkında kanun tekliflerine 
3 a i r 80,82 :85,85 :86,86 :88 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Çekirge istihbarat ofisi -kurul ma-

%na dair olan 20 mayıs 1926 tarihli mu
kaveleye daha üç yd müddetle iştirakimiz 
lakkmda kanun lâyihasına dair 230,285,291, 

298,314:317 
2 — İstanbul şehri ile civarındaki ağaç-

arın korunması hakkında kanun lâyihasına 
i a i r 283,302 

3 — Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere 
İdünc tohumluk ve yemeklik dağıtılması 
ıakkında kanun lâyihasına dair 284,306 :307 

4 — Ziraat vekâleti müessese] erinde 
itiştirilen hev nevi fidan, tohum ve • 
iretme vasıtalarının satılabilmesi ve bu 
»;ibi müesseselerden lüzum görülenlerin 
nütedavil sermaye ile idare edilebilmesi 
nakkında kanun lâyihasına dair 231,292:293, 

298,320.322 
5 — Ziraat vekilliğine bağlı Ankara 

•'üıksek ziraat enstitüsü -ile mektebler ve 
nüesseselerde kullanılacak yabancı Devlet 
ebaasından profesör, mütehassıs ve ıısta-
ar hakkında kanun lâyihasına dair 284,309 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

(Adliye - Dahiliye) 
1 — Münhal bulunan Şûrayi devlet aza-

ığı için intihab yapılması hakkında 3/371 
re Şûrayi devlette açık bulunan azalıklara 

Sayıfa 
seçim yapdnıası hakkında 3/531 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 24,284,285)293,298 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI 

( Buğdayı koruma kanunu ) 
1 — Buğdayı koruma karşılığı kanu

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesiiıe 
ve kanuna eklenen maddeler hakkm<jla 
kanun lâyihasına dair 154,206,237 :242,'|56,267 : 

I 269 

(İskân kanunu ) 
1 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 

2 nei maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihasına dair {168,194 

2 — Bolu mebusu İsmail Hakkı Beyijn, 
muhacir ve mültecilerin gümrük muafiyöti 
hakkındaki kanunun 4 ncü maddesinin! 3 
ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kainin 
teklifi hakkında 32,49 

3 — İskânı âdiye tâbi muhacirlerin işti
gal -eyledikleri sanat ve mesleklere göfe 
verilmiş olan emvalden gayrisinin istirdaflı 
lâzımgelib gelmeyeceğinin tefsirine dajir 
Başvekâlet teskeresi hakkında 1168,194 

4 iskân kanununun 44 ncü maddesi
ne bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında 383,294 

5 — Mübadil, gayr.imiibad.il, muhacir ye 
saireye kanunlarına tevfikan teffiz veya 
adiyen tahsis olunan gayrimenkul emıvb-
lin tapuya raptına dair olan kanunun 6 nfcı 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâljct 
tezkeresi 168,194:195 

( Memurin kanunu ) î 

1 —• 1777 saydı kanuna göre acık ma
aşı alanların memur sayılamayacağının ye 
2556 saydı kanunun yedinci babında mev
zu hükümlerin vekâlet kâtib ve memur! aıfı-
na teşmil edilib edilmeyeceğinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair 283,Ş08 :309 

2 — Memurin kanununa müzeyyel ka
nun lâyihası hakkında 284,Ş99 :300 

3 — Memurin kanununun müzeyyel 
maddesindeki « Millî Hükümet emrinde » 
tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresine dair 231.285 

http://gayr.imiibad.il
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S ay ifa 
1 — Cumhuriyet bayramının on birinci 

yıl dönümü münasebetile gelen tebrik tel
grafları: 

Akşehir belediye reisliği ve Cumhuriyet 
H. F. Reisliğinden, , 

Amasra Cumhuriyet kutuluma komitesi 
reisi Mazhar Beyden, 

Antakya Bakkal Saraçoğlu Emin Bey
den, 

Antakya Berber esnafından Pazarbaşı 
Ali Beyden, 

Antakya Cumar pazarı terzi Ahmed 
Beyden, 

Antakya kunduracı esnafından Şaban 
Bey ve arkadaşlarından, 

Antakya Reyhaniyede tacirli Memed 
Beyden, 

Antakya Türkmenzade Abdülgani B. ve 
arkadaşlarından, 

Antakya Urfalı Necar Mıstıkzade Fuad 
Bey ve arkadaşlarından, 

Antakya Uzun çarşıda bakkal Mahmud 
Bey ve arkadaşlarından, 

Antakya Uzun çarşıda Tuhafiyeci Ha
san Uncuoğlu Beyden, 

Anteb belediye riyasetinden 
Anteb C. H. F. Reisi Ömer Asım Beyden, 
Anteb lisesi talebelerinden Hikmet B. 

ve arkadaşlarından 
Ayancık Fırka Reisi Ali Beyden, 
Babaeski C. H. F. Reisi Adil ve Bele

diye reisi Şevket Beylerden, 
Balıkesir 2 iv. O. K. V. Mr. Basri Beye

fendiden, 
Bitlis belediye reisi Sabri Beyden, 
Bodrum C. H. F. Riyaseti ve Belediye 

reisliğinden, 
Bolu belediye reisi Reşad Beyden, 
Çatalca Müs. Mv. K. dan, 
Cine belediye reisi Sakib Beyden, 
Çine C. H. F. Reisi Atıf Beyden, 
Diyarbekirde Basri Beyden, 
Edirne C. H. F. Vilâyet idare heyeti ve 

Halkevi reisi İbrahim Beyden, 
Edirne valisi Özdemir Salim Beyefen

diden, 
Erbaa Cumhuriyet halk fırkası riyase-

St 

tinden, 
Erzurum vilâyetinden, 
Eyub Ankara mebusu Yahya Galib Be

yefendiden, 
Ezine Çiftçiler birliği reisi Kemal ettin 

Beyden, 
Gerze C. H. F. Riyasetinden, 
Gerze kaymakamı Fahri Beyden, 
Gördes kaymakamı Basri ve Belediye 

reisi Rahmi Beylerden, 
Görele belediye reisliğinden, 
Görele C. H. F. Reisi Sabri Beyden, 
İğdır kaymakamı Memed Nedim ve 

Halkevi belediye reisi Rıza Beylerden, 
İncesu kaymakamı Durmuş Beyden, 
İnebolu belediye reisi Kâşif Beyden, 
İnebolu Kayıkçılar cenne t i reisi Ilyas 

Kaptan Beyden, 
İstanbul Himayeietfal merkezi reisliğin

den, 
İstanbul ticaret ve sanayi odasından, 
İstanbul Top. Atş. Mp. M. dan, 
İzmit Halkevi riyasetinden, 
İzmit Marmara üssü bahrî Kocaeli mev

ki K. dan, 
İzmit mayın ve torpito K. dan, 
Karahisar belediye reisi Rüştü Beyden, 
Karaman kaymakamı Faik Bey ve ar

kadaşlarından, 
Karamürsel Bağcılar cemiyeti riyasetin

den, 
Karamürsel C. H. F. Reisi M. Rahmi 

Beyden, 
Kars vilâyetinden, 
Kavaklı belediye riyasetinden, 
Kost nahiye müdürü Rıdvan Bey ve ar

kadaşlarından, 
Kula Cumhuriyet Halk fırkası ve Halk

evi reisi Hâşim ve arkadaşlarından, 
Kurkuteli Belediye reisi Mustafa Bey

den, 
Küre C. H. F. reisi Hilmi ve belediye 

reisi Basri Beylerden, 
Manisa Halkevi reisi Hulusi Beyden, 
Mihalıççık belediye reisi Şemsi Beyden, 
Mucur Millî iktısad ve tasarruf cemiyeti 

riyasetinden, 



% 
Sayıfa 

Pasa Kutlulama komitesi reisi Abdullah, 
Beyden, 

Posof 0. H. F. reisi İsmail, ticaret bele
diye reisi Halim Beylerden, 

Siird Halkevi ve belediye reisi Sakib 
Beyden, 

Siird. Valiliğinden, 
Sungurlu belediye reisliğinden, 
S. Karahi sar C. H. F. riyasetinden, 
Tarsus kaymakamı Hifzı Beyden, 
Termen C. H. F. reisi Haşimoğlu Hüse

yin Beyden, 
Turgudhı C. H. F. reisi ve -belediye 

riyasetinden, 
Tuzluca belediye reisi ve kaymakamı 

Kerim Beyden, 
Urla belediye riyasetinden, 
Yalova muallimler birliği başkanı Hay

rı Beyden, 
Yalvaç C. H. F. ve belediye reisi Kklib 

Beyden, 
Yeşilova C. H. F. ve belediye reisliğin

den 

Sayıfa 

2 — Cumhuriyetin 11 nci yıl dönümü 
i münasebet, il e 7 nci kolordu kumandanlığiu-

dan gelen teibrik telgrafı 8 
3 — Fransa Ayan ve Mebus an reisi .erile 

Yugoslavya Ayan Meclisi reislerinden gelen 
tel yazıları 

4 — İnebolu Cumhuriyet Halk Fırkası 
kaza kongresi toplantısı münasebetile Mec
lisi Âliye saygılarının bildirilmesine dair 
kongre başkanlığından gelen telgraf 

5 — Konya Cumhuriyet Halk Fırkası 
kaza kongresi toplanması münasebeti 1 e Mec
lisi Âliye saygılarının bildirilmesine diıir 
kongre başkanlığından gelen telgraf 

6 — Tire belediye meclisinin açılması 
münasebetile tazimatlarının bildirilmesine 
dair Tire belediye riyasetinden .yelen tel
graf name S 

7 — Türk kadınlarına saylav seçmek ve 
seçilmek hakkını verdiğinden dolayr Bü
yük Türk Ulusuna müntehiblerinin bildi
rilmesini mutazarunuıı Ankara FTalkevinde 
toplanan kadınlar namına mektub 90:91 

8:9 

193 

193 

NUTUKLAR 
1. — Reisicumhur Gazi Hazretlerinin 

nutukları 3:4 
2 — Başkan General. Kazım Özalpm, 

Meclisin dördüncü devresinin kapanması 
münasebet ile nutku 3.1.0 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
1 
2 
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5 
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8 
9 
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11 
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inikada 
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» 
» 
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ak 
» 
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» 
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» 
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8 
14 
22 
24 
28 
32 
40 
54 
62 
74 
80 

12 
13 
14 
]5 
16 

n 
18 
19 
20 
21 

nci inik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ada a id 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

90 
102 
110 
138 
168 
192 
206 
230 
283 
811 

Seçim 
1 — Encümenler intihabı 
2 — Riyaset intihabı 

SAYIN ÜYELER İSLERİ 

9 :11,62,74,154. 
4:5 

3 — Reis vekilleri, İdare âmirleri ve 
kâtibi er intihabı 



— M. 
S ay ifa 

îzin 
1 — Sayın üyelerden bazı zevatın me-

\ zunivetleri 28 :29 
1 -

ölümü 

SEÇİMLER 

Sayıfa 
Ölüm 

Bursa mebusu Emin Fikri Eralpın 
168 

Açık bulunan Şûrayı devlet aza- lıkları intihaln 24,284,285,293,298 

SUALLER VE CEVABLAR 

Dahiliye vekâleti 
1 -— Manisa mebusu Refik Şevket İnce-

Beyin, memleketimiz dışından gelibte tob-
raklarımıza yerleştirilen milletdaslarımız 

hakkında' Hükümetçe ne gibi tedabir alın
dığına ve saireye dair Dahiliye vekâletin
den şifahî sualine Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya Beyin cevabı 14:19 

TAKRİRLER 
İstanbul (Hasayı Vasıf) 

1 — Muhtelif maddelerden alınacak is
tihlâk vergisi hakkındaki kanunun muvak
kat maddesinin tefsirine dair 102 

Malatya (General İsmet İnönü) 

2 — Türkiye Büyük Millet Meclisi inti
habının venilenmesine dair 81 

Tekirdağ (Cemil Uybadın) 
3 — Büyük Millet Meclisinin tatiline 

dair 309:310 

Çorum (İsmet) 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 

66 ncı maddesindeki (Hususî bütçeler) ta
birinde belediyelerin dahil olub olmadığının 
tefsirine dair 80,91:93 

TEFSİRLER 
No. Sayıfa 
203 — Tekaüd kanununun 26 ve 52 nci 

maddelerinin tefsiri 62,81 
204 — Tekaüd kanununun 66 ncı madde

sinin tefsiri 80,91 :93 
205 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 50 nci ve muvakkat beşinci mad
delerinin tefsiri 102,111 

206 — Devlet memurları maaşatmm tev-
hid ve teadülüne dair olan kanunun 
8 nci maddesinin tefsiri 54,192,207 

207 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair 1452 sayılı ka
nunun beşinci maddesinin son fıkrası
nın tadili hakkındaki, kanunun tef
siri 62,193,208 

No. Sayıfa 
208 — Menkul ve gayrimenkul emval ile 

bunların intifa haklarının ve daimî 
vergilerin mektumlarını haber veren
lere verilecek ikramiyelere dair kanu
nun birinci maddesinin tefsiri 28,193,208 

209 — Muhtelif maddelerden alınacak is
tihlâk vergisi hakkındaki 2458 saydı 
kanunun muvakkat maddesile 2546 
sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
tefsiri 28,193,208 

210 —- Veraset ve intikal vergisi "Kanunu
nun 1 nci 'maddesinin tefsiri 207,231:232 

211 — Devlet memurları maaşatmm tev-
hid ve teadülüne dair kanunun 14 ncü 
maddesinin tefsiri 192,283,308 



TEKLİFLER 
Sayıfa 

Bayazıd (Halid Bayrak ve arkadaşının) 
İ — Bursa mebusu merhum Emin Fikri 

Earlpın çocuklarının parasız okutulması 
hakkında" 168,192,203:204 

Bursa (Rüştü) 
2 — Muamele vergisi kanununun (O) 

fıkrasında değişiklik yapılmasına dair 28,283, 
308 

Cebelibereket (İbrahim) 
3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 

7 nci maddesine bir fıkra, eklenmesi hak
kında 192 

İdare heyeti 
4 — Büyük Millet Meclisi 1934 yılı büt

çesine 480 liralık tahsisat konulması hak
kında 22,102,113 :117;128,129 :131 

5 _ Büyük Millet Meclisi 1934 yılı 
bütçesine 2 875 liralık tahsisat konulma- » 
sına dair 14,102,113 :117,128,129 :131 

6 — Büyük Millet Meclisi 1934 yılı büt
çesine 57 334 liralık tahsisat konulmasına 
dair 14,102,113 :117,128,129 :131' 

7 — Büyük Millet Meclisi 1934 yriı büt
çesine 60 000 liralık tahsisat konulmasına 
dair 24,102,113 :117,128,129 :131 

8 — Büyük Millet Meclisi 1934 yılı büt
çesinin birinci faslının beşinci maddesin
deki tahsisat hakkında 206,231,232:233,234, 

255,256 :258 
9 — Divanı muhasebat 1934 yılı bütçe

sinde 1 216 liralık münakale yapılmasına 
dair 110,193,208:209,213,214:216 

10 — Riyaseti Cumhur 1934 ydı bütee-

S ay ifa 
sine 1 710 liralık tahsisat konulmjasına dair 14, 

102,113(117,128,129:131 * 

Kastamonu (Dr. Suat Soyer)\ -
11 — Soyadı kanununa bazı maddeler 

eklenmesine dair t 206 
I 

Kocaeli (İbrahim Süreyya) - \ t 
12 — Kemal öz adlı Cumhur)Reisimize 

verilen « Atatürk »soy adının hiç bir kim
se tarafından Öz ve soy adı olaiak kulla-
nümaması hakkında 8p, 138, 202:203 

Malatya (General İsmet İnÖn'k ve arka
daşları) -

13 — Kemal öz. adlı Cümjhur [Reisimize 
verilen soy adı hakkında 32,34:35 

14 — Teşkilâtı esasiye kanunuiıun 10 ve 
11 nci maddelerile intihabı mebuşan kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında 80, 

821:85,85:86,86:88 

Artvin (Memed Ali ve em arkadaşı) -
1 •— Kütahya mebusu RasimoğUu At t ilâ 

Rasimin parasız okutulması hakkıbda 54,64, 
! 103:104 

Bolu (Ismiaü Hakkı) - \ 
2 — Muhacir ve mültecilerin] gümrük 

muafiyeti hakkındaki kanunun 4 i cü mad
desinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair 1 32,49 

Niğde (Faik) -
3 — Belediye kanununun 15 neti 

sinin 26 nci fıkrasına müzeyyel ka 
lifi 

TEZKERELER 

i madde-
ajnun tek-

284,300:302 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

, tade talebleri 
1 — Menkul ve gayrimenkul emval ile 

bunların intifa haklarının ve daimî vergi
lerin mektumlarını haber verenlere verile
cek ikramiyelere dair kanunun birinci mad
desinin tefsiri hakkındaki tezkerenin geri 

verilmesine dair 80:81 
2 — Şûrayi devletçe alınacak: harçlar 

hakkındaki kanun lâyihasının geri veril
mesine dair 103 

3,— Vakıf icar ve Miukataalarıjbakaya-
sının tasfiyesi hakkındaki kanun lâyihası
nın geri'verilmesine dair 193:3 94 



— 23 — 
Sayıfa 

Muhtelif 
"\ 1 — Şûrayi devlette açık bulunan aza-
lıklara seçim yapılması hakkında 24,284,285, 

293,298 
2 — Tütün, Tuz ve Müskirat inhisar 

idarelerinin 3 932 malî senesine aid blân-
çolarmm gönderildiğine dair 14 

1 — 1931 senesi bütçesinde münakale 
yapılması ve istiklâl harbi malûllerine veri
lecek para mükâfatı hakkında kanıma bağ
lı 3 numaralı cetvelin 3 sıra numarasında 
muharrer Emiroğullarından Haydaroğlu 
Memed Alinin memleketinin Kırşehir ola
rak tashihine dair 206,237 

2 —• Boduroğullarından Ibrahimoğlu 
Halil Efendinin 2323 numaralı kanuna bağ
lı cetvelde yazılı kıta numarasının düzeltil
mesi hakkında 19 

3 — 2294 sayılı kanunun 1 nci madde
sindeki salâhiyete istinaden Türkiye - Al
manya ticaret. ve seyrisef ain muahedesine 
bağlı (B) tarife konsolidasyon listesinin ni
san 1934 nihayetine kadar tatbiki kararlaş
tırıldığından mezkûr kanunun 3 ncü mad
desi hükmüne göre keyfiyetin tasdiki hak
kında 62,93 :94,149,152,154,157 :160 

4 — Münhal bulunan Şûrayi devlet aza-
hğı için intihab yapılması hakkında 284,285, 

293,298 
5 — Türkiye - italya ticaret mukavele

namesine bağlı 4 nuamralı liste 2294 numa
ralı kanunun 2 nci maddesine istinaden de
ğiştirildiğinden keyfiyetin mezkûr kanu
nun 3 ncü maddesine tevfikan tasdiki hak
kında 62,94,149:150,152,154,163:165 

ölüm cezalan 
1 — Akziyaret nahiyesinin Yukarı Kür

dük köyünden Çeçoğlu Abdurrahmanm 
ölüm cezasına çarpılmasına dair 102 

2 — Ayvacık kazasının Kuzlu köyün
den İsmailoğlu Memedin ölüm cezasına çar
pılması hakkında 40 

3 — Beyşehirin Hüseyinler köyünden 
Dirhemoğullarından Memetoğlu Ahmedin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 8 

4 —r Çalın Dede köyünden Osmanoğlu 
Ömer, Kulanın Çamjikebir mahallesinden • 

Sayıfa 
Memetoğlu Hakkı, Çalın Şeyhelvan köyün
den Memetoğlu Veli ve Kuruçayın Çorak 
köyünden Memetoğlu C aferin Ölüm cezasına 
çarpılmaları hakkında 2 

5 — Şokenin Çeltikçi mahallesinden Yu-
sufoğullarından Hacı Şerifoğlu Cambaz Sü
leyman Çavuş ile Koçarlı nahiyesinin Te
keli köyünden kör Alioğullarından Alioğlu 
Hasan ve Aydının, Üzümlü köyünden Ali 
Beyoğullarından Süleymanoğlu Hüseyinin 
ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 8 

6 — Tokadın mesudiye kazası merkez 
karakol efradından Bursalı Ahmedoğlu Ra
inizin ölüm cezasına çarpılması hakkında 74 • 

7 — Urfanın Horoz köyünden Sairoğlu 
Salihin ölüm cezasına çarpılması hakkında 102 

Tefsir talebleri 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 

65 nci maddesi (hükmünün noterlerin vazi
fesine nihayet verme işinde de cari olub 
olmadığının tefsiri hakkında 74 

2 — Belediye kanununun 154 ncü mad
desinin tefsiri hakkında 54 

3 — Belediye vergi ve resimleri kanu
nunun 14 ncü maddesinin son fıkraşıaın 
tefsiri hakkında 54 

4 — 1895 sayılı kanunun birinci mad
desi hükümlerinden, Balya - Karaaydın 
madenlerini kiralama ve işletme Türk ano
nim şirketinin istifade eclib etmeyeceğinin 
tefsiri hakkında 80 

5 — 1777 sayılı kanuna göre açık maaşı 
alanların memur sayılıb sayılmayacağının 
ve 2556 sayılı kanunun yedinci babında 
mevzu hükümlerin vekâlet kâtib ve memur
larına teşmil edilib edilmeyeceğinin tefsiri 
hakkında 206,283,308:309 

6 — Borçlu memur ve müstahdemlerin 
maaş veya ücretlerinin haczi için icra ve if
lâs kanununun 355 nci maddesine göre ya
pılacak tebligatın hangi makamlara yapıla
cağının tayini hakkında 74 

7 — Dahilî istihlâk vergisi kanununun 
10 neu maddesinin tefsiri hakkında 54 

8 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umumî idaresi memurları tekaüd san
dığı kanununun sekizinci maddesinin tefsi
ri hakkında 28,283,307 -



— 24 
Sayıfa 

!) — Dcvljet memurları- aylıkları hakkın
daki tevhit ve teadül kanununun (Tayin 
ve terfia) dair olan. bazı hükümlerinin tef
siri hakkında! 54,192,207 

10 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 1452 sayılı kanunun 
5 nci maddesinin son fıkrasının tadiline da
ir kanunun birinci maddesindeki (Daimî 
ücretli) tabirinin tefsiri hakkında 62,193,208 

11. — 2041 sayılı kanunun birinci ve 
1452 sa3rılı kanunun beşinci maddeler inin 
tefsiri h a k k ı n d a 8 

12 — Maaşlı kad ro l a rda ücret le çalıştı
rılan mütekaidi erin t ekaüd -maaşlarının ta
mamen kesilmesi icab edib etmediğinin ta
yini hakk ında 192,283,308 

13 — Memurin kanununun müzeyyel 
maddesindeki , « Millî Hükümet emrinde » 
tabir inin tefsiri hakkında 40,231,285 

14 — Menkul ve -gayrimenkul emval ile 
bunlar ın intifa haklar ın ın ve daimî mek-
tumlar ın ı haber-verenlere verilecek ikrami
yelere dair k a n u n u n birinci maddesinin 
tefsiri hakk ında Başvekâlet tezkeresi 28,80,81 

15 — Menkul ve gayr imenkul emval ile 
bunlar ın intifa haklar ın ın ve daimî vergi
lerin mek tumla rm haber verenlere verile
cek ikramiyelere dair kanunun birinci 
maddesinin tefsiri hakk ında 28,193,208 

16 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 
maddesinin (O) f ıkrasının tefsiri hakkında 28, 

138,178 

17 — Muhtelif maddelerden al ınacak 
istihlâk vergisi hakk ındak i kanunun, mu
v a k k a t maddesi!e 2546 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinin tefsirine dair 28,193,208 

18 — Nüfus k a n u n u n u n 11 nci maddesi
nin 11 nci maddesinin son fıkrası hükmü
nün hare tarifesi kanunu ile kaldır ı l ın kal
dır ı lmadığının tayini hakk ında 40,284,308 

19 — Tetkik ve te tebbu için yabancı 
memleketlere gönderilen memurlar ın harcı
rah ve yevmiye]erinin « Memurlar harcı
rah ı » adı ile bütçeye konulan tahs isa t tan 
verilib verilmeyeceğinin tefsiri hakkında 8,138, 

180 
20 — Türkiyede Türk va tandaş lar ına 

tahsis edilen sanat ve hizmetlere dair kanu-

Sayıfa 
mm birinci maddesindeki (Çalgıcılık) tabi
rinin tefsiri hakkında : 24 

f 
1 — Ajskerî ve mülkî tekaü( | kanununa 

göre 11 lira ve daha az yetim mlaaşı alanla
rın 924 sayılı kanım hükümlerinden istifa
de edib etmeyeceklerinin tayini hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ! 102, 111 :113,18i 

2 — Askerî ve mülkî t e k a ü d k a n u n u n u n 
bazı maddeler i mucibince yapılan tadi l ler in 
tazminat veya ikramiye olub olmadığının 
tayini hakk ında 62,8j 

3 — Askerî ve mülkî tekaüd,kanununun 
muvakkat 5 nci maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe 
encüme.nleri nuızbatalan 102,111 

4 — Borçlar kanununun 125 nci mad
desindeki m ü r u r u zaman hükmünün huku
ku amme münasebetlerine taallûk eden hâ
diselere şümulü olub olmadığının tefsiri 
hakkında . 230,285,287:292 

5 — H a r b malûlleri tabirin un eşkıya mü
sademelerinde malûl olanlara da, teşmili icab 
edib etmeyeceğinin tefsirine dş i r 40,55:56 

6 — Hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 123 ncü maddesile 1546 sayılı ni
zamnamenin 28 nci maddesi • bükümleri 
arasındaki mübayenetin halli hakkında 102, 

118:128,143,144:149 

7 — İskânı adiye tâbi muhacirlerin iş
tigal eyledikleri sanat ve mesleklere göre 
verilmiş olan emvalden gayrisinin istirdadı 
lâzımgelib gelmeyeceğinin tfefsirine dair 

\ 168,194 
8 — istiklâl madalyası kanam mum ikin-

•\ maddesinin tefsiri hakk ında 40,56,81 

9 — Mübadil, gayrimübadi 
saireye kanunlar ına tevfikan 
adiyen tahsis olunan gayrimenkul emvalin 
tapuya rapt ına dair olan kim un un 6 net 
maddesinin tefsiri hakkında 

10 — Veraset ve intikal v | 
daki kanunun 1836 numarala 
ğiştirilen ikinci maddesinin i 
nm tefsirine dair | 

11 - - Veraset ve intikal veryisi kanu-

jb muhacir ve 
teffiz veva 

168,194:195. 

rgisi hakkm-
kanunla de

ki nci f'ıkrası-
231,285 

umun 1 nci maddesinin tefsiı i hakkında 207, 
"31 :232 



— 25 
Sayıfa 

B. M. MECLİSİ RİYASETİ TEZKERELERİ 
1 — Sayın üyelerden hazşı zevatın me

zuniyetleri hakkında B. M". M. Riyaseti tez
keresi 28 :29 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Haziran - ağustos 1934 aylarına a id 
raporun takdim kılındığı hakkında 2 

Sayıfa 
2 — Mart - mayıs 1934 aylarına aid ra

porun takdim kılındığı hakkında 

1 •— Eylül : teşrinisani 1933 aylarına 
aid raporun takdim kılındığı hakkında 62,103, 

178 
2 — Kânunuevvel 1933 : şubat 1934 ay

larına aid raporun takdim kılındığı hak
kında 62,103,178 

DOĞRULTMA 
Sayıfa 

57 
107 
186 

102 nci sayılanın 2 nci sütununun 11 nci ve 109 ncu sayrfanm 2' nci sütununun 6 ncı satırındaki 
(Maliye) kelimesi (Maarif) olacaktır. 



Tahlilî fihrist 

'^«M» 

Sayıfa 
Abdülmuttlib (Malatya) - îdarei umu-

nüyei vilâyat kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun münasebetile sözleri 233 

—- Ankarada yaptırılacak orta mekteb 
binası için 200 000 liraya kadar taahhüde 
girişilmesi hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri . 182,183,184 

— Bir muallim vekilliğine tayin oluna
cak memurlara verilecek vekillik maaşı bak
landaki kanun münasebetile sözleri 195,196 

— Orta tahsil mekteblerinde yardımcı 
muallim çalıştırılması hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 199,200 

Ahmed Hamdi (İstanbul) - Tapu kanu
nu münasebetile sözleri 244,251,252 

Ahmed Hilmi (Kayseri) - Tapu kanunu 
münasebetile sözleri < 250 

\ Sayıfa 
Ali Çetinkaya (Nafıa bakanı) - İstbıbul 

rıhtım, dok ve antrepo Türk anonim şirketi
nin mallaırile imtiyaz haklarının satiri alın
masına dair kanun münasebetile sözleri 294,297 

Ali Rana (Gümrük ve inhisarla} ba
kanı) - Gümrük tarifesi kanununa niüzey-
yel 1605 sayılı kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 141 

Ali Rıza (Kastamonu) - Efendi, \ Bey, 
Paşa gibi lâkab ve unvanların kaldırfılclığı-
na dair kanun münasebetile sözleri 48 

—- Gümrük tarifesi kanunununa ıjıüzey-
yel 1605 sayılı kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun münasjebetile 
sözleri j 141,142,143 

B 
Besim Atalay (Aksaray) - Efendi, Bey, 

Paşa gibi lâkab ve unvanların kaldırıldı
ğına dair kanun münasebetile sözleri 41 

— Havaî seyrüsefere mahsus beynelmi
lel sıhhî mukaveleye iştirakimiz hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri [ 63 

Emin Sazak (Eskişehir) - Buğdayı ko
ruma karşıtlığı kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve kanuna eklenen mad
deler hakkındaki kanımı münasebetile söz
leri 

E 

289 

—İstanbul rıthım, dok ve antrepo Türk 
anonim şirketinin mallarile imtiyaz» hakla
rının satın alınmasına dair kanun .ıpıünase-
ıbetile sözleri 297 

Fazıl Ahmed (Elâziz) - Ankarada yap-
tırilacak orta mekteb binası için iki yüz bin 

liraya kadar taahhüde girişilmesi hakkında 
ki kanun münasebetile sözleri 



S ay ifa 
Fuad Âgralı (Maliye bakanı) - Askerî 

memnu mm takalarda istimlâk bedellerinin 
tesviyesine dair kanun münasebetile söz
leri 34 

— Bir muallim vekilliğine tayin oluna
cak memurlara verilecek maaş hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri , 196 

— Buğdayı koruma karşılığı kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve kanu
na eklenen maddeler hakkındaki kanun mü-
nasdbotile sözleri 239,240 

-—• Kadastro ve tahrir kanunu münasebe
tile sözleri 176 

—• Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve 

S ay ifa 
saireye kanunlarına tevfikan tefi iz veya adi-
yen tahsis -olunan gayrimenkul emvalin ta
puya raptına dair olan kanunun 6 ncı mad
desinin tefsiri münasebetile sözleri 194,195 

— 15 mayıs 1335 tarihli thareırah karar
namesinin 13 ncü maddeme dair kanun mü
nasebetile sözleri 112,289,292 

— Tahsili emval kanununa bazı madde
lerin eklenmesine dair kanun münasebetile, 
sözleri 289,292 

Fuad (Rize) - Gümrük tarifesi kânunu
na müzeyyel 1605 sayılı kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun mü
nasebetile sözleri 142 

General İhsan (Giresun) - İdarei umu-
miyei vilâyat kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun münasebetile sözleri 

General îsmet înönü (Başbakan) - Ke
mal öz adlı Cumhur Reisimize verilen soy 

G 

233 

adı hakkındaki kanun münasebetile sözleri 35 
— Teşkilâtı esasiye kanununun 10 ve 

11 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 82 

II 
Hakkı (Kütahya) - Hukuk usulü muha

kemeleri kanununun bazı maddelerinin ta
diline dair kanun münasebetle sözleri 145 

•— Kemal öz adlı Türkiye Cumhur Rei
sine verilen Atatürk adının veya bunun 
başına ve sonuna söz konarak yapılan ad
ların hiç bir kimse tarafından alınamaya
cağını buyuran kanun münasebetile sözleri 203 

Hakkı Kılıç (Muş) - Bazı kisvelerin gi-
yilmeyeceğine dair kanun münasebetile 
sözleri ; 75 

— Kemal öz adlı Türkiye Cumhur Rei
sine verilen Atatürk adının veya bunun ba
şına ve sonuna söz konarak yapılan adla
rın hiç bir kimse tarafından alınamayaca
ğını buyuran kanun münasebetile sözleri 302 

Halil (tzmir) - Buğdayı koruma karşı
lığı kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve kanuna eklenen maddeler hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 237,238 

— Tapu kanunu münasebetile sözleri 245 
Hamdi (Mersin) - Tapu kanunu müna

sebetile sözleri 249 
Hasan (Trabzon) - Gümrük tarifesi ka

nununa müzeyyel 1605 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun münasebetile sözleri 139 

Hasan Fehmi (Gümüşane) - Belediye 
memurlarından tekaüd. edilebilecekler için 
68 nci madde hükmü mahfuz kalmak şar-
tile 66 ner maddedeki hususî bütçeler tâbi
rinde belediyelerin dahil oduğu hakkındaki 
tefsir münasebetile sözleri 92 

— Efendi, Bey, Paşa gibi lâkab ve 
unvanların kaldırıldığına dair kanun mü
nasebetile sözleri 47 

— İstanbul rıhtım, dok ve antrepo Türk 
aııanim şirketinin mallarile imtiyaz hakları
nın satın alınmasına dair kanun münasebe
tile sözltti 296 

— Kadastro ve tahrir kanunu münase
betile sözleri 151,169,176 

— 15 mayıs 1335 tarihli harcırah karar-



28 
Sayıfa 

namesinin 13 noü maddesine bir fıkra tez-
yiline dair kanun münasebetile sözleri 112,113' 

— Tahsili emval kanununa bazı mad-

Sayıfa 
delerin eklenmesine da'n' kanun münasebe
tile sözleri 288,289,290,291,292 

— Tapu kanunu münasebetile sözleri 249,25ü 

İbrahim (İsparta) - Bazı kisvelerin gi-
yilmeyeeeğine dair kanun münasebetile 
sözleri 76 

İbrahim Süreyya (Kocaeli) - Kemal öz 
adlı Türkiye Cumhur Reisine verilen Ata
türk Adının veya bunun başına ve sonuna 
söz konarak yapıları adların hiç bir kimse 
tarafından alınamayacağını buyuran ka
nun münasebetile sözleri 202 

İsmail (Şebin Karahisar) - Buğdayı ko
ruma karşılığı kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve kanuna eklenen 
maddeler hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 241 

İsmail Mehmed (Sivas) - Teşkilâtı esa
siye kanununun 10 ve 11 nei maddelerinin 

değiştirilmesi, baklandaki kanun münasebe
tile sözleri 84 

İsmet (Çorum) - Belediye memurların
dan tekaüd edilebilecekler için 68 ne.i. mad
de hükmü mahfuz kalmak şartile 06 nei. 
maddedeki hususî bütçeler tâbirinde bele
diyelerin dahil olduğu hakkındaki tefsir 
münasebetile sözleri . 91,92 

-— Mübadil, gayrimsbadil, muhacir ve 
saireye kanunlarına tevfikan tefi'iz veya adi-
yen tahsis olunan gayrimenkul emvalin ta
puya raptına dair olan kanunun 6 nen mad
desini tefsiri münasebetile sözleri 195 

--- Tahsiliemval kanununa bazr madde
lerin eklenmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 292 

Kemal Turan (İsparta) - Kadastro ve 
tahrir kanunu münasebetile sözleri 

— 15 mayıs 1335 tarihli harcırah karar
ımın esinin 13 ncü maddesine bir fıkra tez-
yiline dair kanun münasebetile sözleri 

—• Belediye memurlarından tekaüd 
edilebilecekler için 68 nei miadde hükmü 
mahfuz kakmak şartile 66 ner maddedeki 
hususî bütçeler tabirinden belediyelerin da
hil olduğu hakkındaki tefsir münasebetile 
sözleri 

Kitabcı Hüsnü (İzmir) - Adliye hare 
tarifesi kanununun bazı maddelerini de
ğiştiren kanun münasebetile sözleri 

— Buğdayı koruma karşılığı kan unu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 

169 

.111 

91 

212 

kanuna, eklenen maddeler hakkımdaki ka
nun münasebetile sözleri 238,239,241 

— Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun bazı maddelerinin tadiline dâir ka
nun münasebetile sözleri 145,147,149 

— Kadastro ve tahrir kanunu münase
betile sözleri ( 175 

— Orta tahsil mektoblerinde yardımcı 
muallim çalıştırılması hakkındaki İkamın 
münasebetile sözleri | 197,202 

— Tahsili emval kanununa bazı madde
lerin eklenmesine dair kanun münasebetile 
sözleri } 291 

— Tapu İcanumı miinaisebetile sözleri 245, 
j 246 

Mazhar Müfid (Denizli) - Tahsili em
val kanununa, bzı mddelerin eklenmesine 

M 
dair kanun münasebetile sözleri I 289,290 

Memed (Kütahya) - Mübadil, gî |v l ' "n u-



ttf 
Sa.nfa 

badiî, muhacir ve saireye kanunlarına tev
fikan teffiz veya adiyen tahsis olunan 
gayrimenkul emvalin tapuya raptına dair 

> olan kanunun 6 neı maddesinin tefsiri mü
nasebetile sözleri 194 

Mustafa Şeref (Burdur) - Buğdayı ko
ruma karşılığı kanununun bazi maddeleri
nin değiştirilmesine ve kanıma eklenen 
maddeler hakkındaki kanun miinasebetile 
sözleri 237,241 

— Kadastro ve tahrir kanunu miinase
betile sözleri 151,153,169,177 

— Kanunla verilen izinler üzerine ke
faletlerin nasıl yerine getirileceği hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 185 

Mtikerrem Unsal (İsparta) — Ankara-

Sayıfa 
da yaptırılacak orta ıuekteb binası için 

' iki yüz bin liraya kadar taahhüde giri
şilmesi hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 183 

— Bir muallim vekilliğine tayin oluna
cak memurlara verilecek vekillik maaşı hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 196,197 

— Mübadil, gayrimfübadiİ, muhacir ve 
saireye kanunlarına tevfikan teffiz veya 
adiyen tahsis olunan gayri menkul emvalin 
tapuya raptına dair olan kanunun 6 nci 
maddıesinin tefsiri münasebetile sözleri 195 

— 15 mayıs 1335 tarihli harcırah karar
namesinin 13 ncu mladdesine bir fıkra tez-
yiline dair kanun münasebetile sözleri 112 

R 
Raif (Trabzon) - Adliye hare tarifesi 

kanununun bazı maddelerini değiştiren ka- . 
nun münasebetile sözleri 212,213 

— Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun bazı maddelerinin tadiline dair kanun 
münasebetile sözleri 125 

— Tahsili emval kanununa bazı madde
lerin eklenmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 288,290,291 

— Tapu kanunu münasebetile sözleri 244,245, 
256,248,251,252,253 

•— Veraset ve intikal vergisi kanunu
nun birinci maddesinin tefsiri münasebetile 
sözleri 231 

itasın Kaplan (Antalya) - Gümrük tari
fesi' kanununa müzeyyel 1605 saydı kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun münasebetile sözleri 142 

Receb (Kütahya) - Heyeti mahsusalarca 
aleyhlerine verilib kendilerine tebliğ olu
namayan kararlara karşı alâkalıların itiraz 
edebilmeleri hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 50 

Refik (Konya) - Ankarada yaptırılacak 
orta mekteb binası için iki yüz bin liraya 
kadar taahhüde girişilmesi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 182 

— Teşkilâtı esasiye kanununun 10 ve 
11 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın

daki kanım münasebetile sözleri S3 
Refik Şevket înce (Manisa) - Askerî 

memnu mintakalarda istimlâk bedellerinin 
tesviyesine dair kanun münasebetile söz
leri 33,34 

— Belediye memurlarından tekaüd edi
lebilecekler için 68 nci madde hükmü mah
fuz kalmak şartile 66 neı maddedeki husu
sî bütçeler tabirinde belediyelerin dahil ol
duğu hakkındaki tefsir münasebetile söz
leri ' 91 

—• Bir muallim vekilliğine tayin oluna
cak memurlara verilecek vekillik maaşı 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 196 

— Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun bazı maddelerinin tadiline dair kanun 
münasebetile sözleri 119,126 

— Kadastro ve tahrir kanunu münase
betile sözleri 169 

— Kanunla verilen izinler üzerine ke
faletlerin nasıl yerine getirileceği hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 185 

— Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve 
saireye kanunlarına tevfikan teffiz veya 
adiyen tahsis olunan gayrimenkul emvalin 
tapuya raptına dair olan kanunun 6 ner 
maddesinin tefsiri münasebetile sözleri 195 

— Teşkilâtı esasiye kanununun 10 ve 



Sayrfa 
1İ nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 

Reşid (Gazi Anteb) - Buğdayı koruma 
karşılığı kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve kanuna eklenen madde-

84 

[ Sayıfa 
ler hakkındaki kanun münasebeti!^ sözleri 239 

—• Heyeti malısusalarea aleyhlerine ve-
rilib kendilerine tebliğ olunamayaiı karar
lara karşı alâkalıların itiraz edebilmeleri 
hakkındaki kanun münasebetile sökleri 49 

Sadri Maksudi (Şebin Karahisar) -
Ofümrük tarifesi kanununa müzeyyel 1605 
sayılı kanunun birinci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun raünasebetile sözleri 139, 

140,141 
— Teşkilâtı esasiye kanununun 10 ve 

11 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 83 

Said Azmi (Kayseri) - Belediye memur
larından tekaüd edilebilecekler için 68 nci 
madde hükmü mahfuz kalmak şartile 66 
nci maddedeki hususî bütçeler tâbirinde 
belediyelerin dahil olduğu hakkındaki tef
sir münasebetile sözleri 92 

— Kadastro ve tahrir kanunu münase
betile sözleri 150,151,152,153,154,169,170,172, 

173,175 
— Sular kanununa eklenen kanun mü

nasebetile sözleri 300,301 
— Tapu kanunu münasebetile sözleri 250 

Şaban Sırrı (Konya) — Hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun bazı maddeleri
nin tadiline dair kanun münasebetile söz
leri I 124 

Şeref (Edirne) - Gümrük tarifesi ka
nununa müzeyyel 1605 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun münasebetile sözleri 140 

Şükrü (Çanakkale) - Efendi, Bey, Pa
şa gibi lâkab ve unvanların kaldırıldığına 
dair kanun münasebetile sözleri 41,47 

— Gizli nüfusların yazımı hakkındaki 
kanunun birinci ve sekizinci maddesindeki 
müddetlerin uzatılması hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 293 

Salâh Yargı (Kocaeli) - Gmüıjük tari
fesi kanununa müzeyyel 1605 sayılı kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun münasebetile sözleri ' 143 

— Heyeti malısusalarea aleyhlerine ve-
ııili'b kendilerine tebliğ olunamayan karar
lara karşı' alâkalıların itiraz edebilmeleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 49,50 

—• Hukuk usulü mııbakemclelri kanu-
nunun bazı maddelerinin tadiline [dair ka
nun münasebetile sözleri 118,1Ş0,121,123,1.24, 

128,1(46,147,148,149 
— Kadastro ve tahrir kanunu I münase-

h etile sözleri } 151 
Süleyman Sırrı (Yozgad) — (Belediye 

memurlarından tekaüd edilebilecekler için 
68 nci madde hükmü mahfuz kalmak şar
tile 66 nci maddedeki hususî bütçeler ta
birinde belediyelerin dahil olduğu' hakkın
daki tefsir münasebetile sözleri i 91 

S 
— tdarei umumiyei vilâyat kânununun 

bazı maddelerini değiştiren kanun .münase
betile sözleri 233 

— Komal öz adlı Türkiye Cumhur Rei
sine verilen Atatürk adının veya bunun ba
şına ve sonuna söz konarak yapılan adlarını 
hiç bir kimse tarafından alınamayacağını 
buyuran kanun münasebetile sözleıi 203 

Şükrü Kaya (Dahiliye bakan|) - Bazı 
kisvelerin giyilemeyeceğine dair k^nun mü
nasebetile sözleri 75,76,77 

— Belediye memurlarından te îaüd edi
lebilecekler için 68 nci madde hükjmü mah
fuz kalmak şartile 66 nçı maddedfki husu
sî bütçeler tabirinde belediyelerini dahil ol-
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Sayıfa 
duğu hakkındaki tefsir münasebetile sözleri 92,93 

— Efendi, Bey, Paşa gibi lâkab ve un
vanların kaldırıldığına dair kanun münase
betile sözleri 40,41,42,43,44,45,47,48 

•—• Heyeti malısusalarca aleyhlerine ve-
rilib kendilerine tebliğ olunamayan kararla
ra karşı alâkalıların itiraz edebilmeleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 52 

Sayıfa 
Şükrü Saraçoğlu (tzmir) - istanbul, 

rıhtım, dok ve antrepo Türk anonim şirke
tinin mallarile imtiyaz haklarının satın 
almmsma dair kanun münasebetile sözleri 294, 

296,297 
— Kadastro ve tahrir kanunu müna

sebetile sözleri 176 
— Tapu kanunu münasebetile sözleri 250 

T 
Tahsin (Aydın) - Ankarada yaptırıla

cak orta ımekteb binası için iki yüz bin li
raya kadar taahhüde girişilmesi hakkındaki 
kanım münasebetile sözleri 183 

—- Efendi, bey, paşa gibi lâkab ve un
vanların kaldırıldığınla dair kanun münase
betile sözleri 44,45 

— Orta tahsil mlekteblerinde yardımcı 
moMİlim çalıştırılması hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 200 

Tarık Us (Giresun) - Efendi, bey, paşa 
gibi lâkab ve unvanların kaldırıldığına 

dair kanun münasebetle sözleri 40,44,45,46,47 
— Heyeti mahsularca aleyhlerine ve

rili b kendilerine tebliğ olunamayan karar
lara karşı alâkadarların itiraz edebilmeleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 52 

• — Hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun bazı maddelerinin tadiline dair ka
nun münasebetile sözleri 121,122,123,128 

Turgud (Manisa) - Bazı kisvelerin gi-
yilmeyeceğine dair kanım münasebetile 
sözleri \ 76 

Vasfi Raşid (Şebin Karahisar) - Hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun bazı mad

delerinin tadiline dair kanun münasebetile 
sözleri 124,127 

Yusuf Ziya (Eskişehir) - İstanbul rıh
tım, dok ve antrepo Türk anonim şirketi

nin mallarile imtiyaz haklarının satın alın
masına dair kanun münasebetile sözleri 297 

Ziya Gevher (Çanakkale) - Belediye 
memurlarından tekaüd edilebilecekler için 
68 nci madde hükmü mahfuz kalmak şar-
tile 66 nci maddedeki hususî bütçeler tabi
rinde belediyelerin dahil olduğu hakkında
ki tefsir münasebetile sözleri 

— Efendi, Bey, Paşa gibi lâkab ve un
vanların kaldırıldığına dair kanun münase-

92 

betile sözleri , 43,45 
— Gümrük tarifesi kanununa müzeyyel 
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