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Fihrist 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ 

1 — İcra vekilleri Heyetinin istifası 
2 — Yeni teşkil edilen İcra Vekilleri 

Heyetinin tasdiki 

Sayıfa 
4,5 

^ 5 

Sayıfa 
3 — General İsmet İnönünün kur

duğu yeni Bakanlar Heyetinin programı 27, 
32,33:35 

KANUNLAR 
No. 

2673 
Sayıfa 

— Uluslararası Kadınlar birliği
nin İstanbulda yapılacak toplantısı 
münasebetile bastırılacak hatıra 
posta pullarına dair kanun 10,43,47:48 
— 1934 malî yılı umumî muvazene 
kanununa bağlı bütçelerde bazı 
değişiklikler yapılmasına dair kanun 38, 

43,50,52,53:56 
— Evkaf umum müdürlüğü 1934 
senesi bütçesinde münakale yapılma
sı hakkında kanun 10,43,52,53,56:59 

2676 — Millî Müdafaa kara kısmı 1934 
malî yılı bütçesinde 9 000 liralık 

2674 

2675 

No. Sayıfa 
münakale yapılması hakkında kanun 10, 

43,52:53,59:62 
2677 — Hayvanlar vergisi kanununun ta

diline dair kanun 42,68:69 
2678 — Devlet memurları maaşatının 

tevhid ve teadülüne dair olan 1452 
sayılı kanuna müzeyyel kanun 10,43,52: 

53,69:70,70:73 
2679 — İnhisarlar umum müdürlüğünün 

1934 malî yılı bütçesinde 16 000 
liralık münakale yapılması hakkında 
kanun 50,68,77:78,78:81 

KARARLAR 
847 — Kamâl Atatürkün Reisicumhur 

seçildiği hakkında 3:4 
848 — İcra Vekilleri Heyetine itimad 

beyan olunduğuna dair 27,32,33:35 

LÂYİHALAR 
1 — Adliye vekâleti 1934 malî yılı 

Bütçesinde 28 900 liralık münakale 
yapılmasına dair 38,43,50:52,53:56 

2 — Ankarada s'adyom alanında ku
rulacak tribünlere aid demir malzemeden 
gümrük resmi alınmamasına dair (1/14) 10 

3 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 
193 3 yılı son hesabı hakkında (l/5) 10 

4 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1935 yılı bütçesi hakkında 2 

5 — Ankara Yüksek Ziraat tnstitüsü 
1935 yılı bütçesi hakkında 2 

6 —- Askerî mektebler talebesile ihti
yat zabitleri namzetlerine verileck maaş 
hakkındaki 357 sayılı kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/35) 

7 — Askeri tayinat ve yem kanununa 
ek kanun lâyihası 

8 — Askeri ve mülki tekaüd kanunu
nun 2 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fık-
ralaının değiştirilmesi hakkında (1/36) 

9 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 4 ncü maddesine ek kanun lâyi
hası (1/53) 

42 

64 

42 

50 



— 2 — 
Sayıfa 

10 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 18 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (l/37) 42 

11 -— Bazı müesseselerin idaresi hak
kında (1/60) 64 

12 — 1931 yılında askerliğe hazırlık 
dersi muallimliklerinde kullanılanların 
ücretleri hakkında (1/38) 42 

13 — 1935 yılı muvazenei umumiye 
kanunu lâyihası 2 

14 — Buhran vergisi kanununa ekli 
2416 sayılı kanunun değiştirilmesine 
dair (1/64) 64 

15— Cemiyetler kanunu lâyihası (1/61) 64 
16 — Dang hastalığına karşı mem

leketleri karşılıklı korumak için yapılan 
25 temmuz 1934 tarihli beynelmilel 
mukavelenin tasdiki hakkında (l/65) 64 

17 — Demiryolları teknik birliği 
hakkındaki 1886 tarihli mukavelename 
ile ı s mayıs 1907 ve 14 kânunuevvel 
1912 tarihli protokollere iltihakımıza 
dair (1/54) 50 

1 8 — Denizyolları işletmesine 011 
senede 10 000 000 liralık yeni vapur 
alma tahsisatı verilmesine dair (l/31) 38 

19— Devlet kitabları rnütedavil serma
yesi hakkındaki kanuna bir madde eklen 
meşine dair (1/39) 42 

20 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1932 
yılı son hesabı hakkında (1/72) 68 

21 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1935 yılı 
bütçesi hakkında 2 

22 — Devlet memurları maaşatının 
tevhidve teadülüne dair alan 1452 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (l / l6) 10,43,52:53, 

69:70,70:73 
23 — Diyanet işleri reisliği teşkilât 

ve vazifeleri hakkında (1/40) 42 
2 4 — 4 teşrinievvel 1926 tarihin

den evvel mevcud olan vakıflar hakkın
da (1/41) 42 

25 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 
yılı son hesabı hakkında ( l / l8) 10 

26 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 
yılı son hesabı hakkında (1/19) 10 

27 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 

Sayıfa 
yılı bütçesinde 10 700 liralık münakale 
yapılmasına dair (1/17) 10,43,52,53,56:59 

28 — Evkaf umum müdürlüğü 1935 
yılı bütçesi hakkında 2 

29 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1934 malî yılı bütçesinde 44 442 lira
lık münakale yapılmasına dair 1/34 38,43, 

50:52,53:56 
30 ~ Havayolları Devlet işletme ida

resi 1935 yılı bütçesi hakkında 2 
31 — Hayvanlar vergisi kanununun 

2 nci maddesinin (A) fıkrasını değiştiren 
kanun lâyihası (1/49) 42,68:69 

32 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1931 yılı son hesabı hakkın
da (1/66) 64 

33 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1932 yılı son hesabı hakkın
da (1/67) 64 

34 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1933 yılı son hesabı hak
kında (1/68) 64 

35 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1935 yılı bütçesi hak
kında 2 

36 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as
kerî memurları hakkındaki 1076 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair (l/42) 42 

37 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
1934 yılı bütçesinde 16 000 liralık mü
nakale yapılmasına dair (1/55) 50,68,77:78, 

78:81 
38 — İnhisarlar umum müdürlüğü 

1935 yılı bütçesi hakkında 2 
39 — İstanbul üniversitesi elektro-

mekanik şubesine ait alât, edevat ve ki-
tabların Yüksek mühendis mektebine pa
rasız devri hakkında (1/20) 10 

40 — Jandarma umum kumandanlığı 
1934 yılı bütçesinin 426 nci faslında 
yapılacak değişiklik hakkında 50,76 

41 — Kaçakçılığın men ve takibi 
hakkında kanuna müzeyyel kanun lâyi 
hası (1/43) 42 

'42 — Konya ovası sulama idaresinin 
1933 yılı katî hesabı hakkında (l/57) 50 

43 — Konya ovası sulama idaresi 
1935 yılı bütçesi hakkında 2 



Sayrfa 
44 — Köy kanununun 13 ncü mad

desine ek kanun lâyihası (1/32) 38 
45 — Maarif vekâleti merkez teşki

lât ve vazifeleri hakkındaki kanuna ek 
kanun (1/62) 64 

40 — Milli Müdafaa vekâleti 1934 
yılı kara bütçesinde 9 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında (1/21) 10,43,52: 

53,59:62 
47 — Milis yüzbaşısı Rızanın karısı 

ile oğluna maaş tahsisi hakkında (l/44) 42 
48 — Muvazene vergisi kanununun 

onuncu maddesinde yazılı müddetin bir 
sene daha uzatılmasına dair (1/50) 42 

49 — Nafıa vekâleti 1934 yılı büt
çesinde 4104 liralık münakale yapılma
sına ve fevkalâde tahsisat verilmesine da
ir (1/63) 64 

50 — Ordu ikramiye kanununun l nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/45) 42 

51 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1935 yılı bütçesi hakkında 2 

52 — Reşid kadın ticaretinin meni 
hakkındaki beynelmilel mukavelenin tas-
dikına dair (1/22) 10 

53 — Seferde askerî ihtiyaçların te
min sureti hakkında (1/46) 42 

54 — Suriyede Türklere ve Türkiye-
de Suriyelilere aid emlâk hakkındaki iti-
lâfname müddetinin 6 ay daha uzatılma
sına dair (1/23) 10 

55 — Şeker fabrikalarına bahşolunan 
imtiyazat ve muafiyet hakkındaki 601 
sayılı kanunun 8 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair (1/58) 50 

56 — Tababet ve şuabatı sanatlerinin 
tarzı icrasına dair olan kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/69) 64 

57 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1933 yılı son hesabı hakkında 10 

58 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1935 yılı bütçesi hakkında 2 

59 — Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü merkez ve fen heyeti ile kadas-

Sayıfa 
tro ve tahdid heyetleri müstahdemleri 
hakkında Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan kanun 
hükümlerinin tatbiki hakkında (1/51) 42 

60 — Tayyare resmi kanununun 
6 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair (1/59) 50 

61 — Türkiye Cümhuriyetile İran 
Devleti arasında aktolunan emniyet, bi
taraflık ve iktisadî emek beraberliği mu-
ahedenamesinin tasdikına dair (1/70) 64 

62 — Türkiye ile Bulgaristan ara
sında 23 eylül 1933 tarihinde Sof yada 
imzalanan protokolün tasdikına dair 
(1/52) 10 

63 — Türkiye ile İtalya arasında 
imza edilen ticaret mukavelesi ile mer
butlarının 20 ikinci kânun 1935 tari
hinden itibaren 9 ay daha uzatılmasına 
dair (1/33) 38 

64 — Türkiye ile Yunanistan arasın
da imzalanan Meriç, Evros ırmağının 
her iki kıyısında yapılacak idrolik tesisa
tının tanzimine aid itilâfın tasdikına dair 
(1/26) 10 

65 —• Türk parası kıymetini koruma 
kanununa ek kanun lâyihası (l/27) 10 

66 — Tuz kanunu lâyihası (1/47) 42 
67 — Tütün ve tütün inhisarı hak

kında (1/48) 42 
68 — Uluslar arası kadınlar birliği

nin İstanbulda yapılacak toplantısı mü-
nasebetile bastırılacak hatıra posta pul-
lanna dair (1/29) 10,43,47:48 

69 — Umum borsalar nizamnamesi
nin 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair (1/28) 10,48 

70 — Van gölü gemi işletme idaresi 
1935 yılı bütçesi hakkında . 2 

71 — Yüksek mühendis mektebi 
1935 yılı bütçesi hakkında 2 

72 — Zabitan ve askerî memurların 
maaşatı hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin ve 2617 sayılı kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair 1/52 50 
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MAZBATALAR 
Sayıfa 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Bursa vilâyeti iskân işlerinde 

kullanılmakta iken veKâlet emrine alınan 
İsmail Hakkı hakkında Şûrayi devletçe 
ittihaz olunan mukarrerata dair 5/1 12 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Adliye vekâleti |Q34 yılı bütçe

sinde 28 900 liralık münakale yapılma
sına dair r/30 , Gümrük ve İnhisarlar 
vekâleti 1934 yılı bütçesinde 44 442 
liralık münakale yapılmasına dair 1/34 
numaralı kanun lâyihaları hakkında 43,50: 

52,53:50 
2 — Devlet memurları maaşatının 

tevhid ve teadülüne dair olan 1452 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/16) 43,52:53,69:70,70--73 

3 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 
yılı bütçesinde 10 700 liralık münakale 
yapılmasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/17) 43,52,53,56:59 

4 — Hayvanlar vergisi kanununun 
2 nci maddesinin (A) fıkrasını değiştiren 
kanun lâyihasına dair (l/49) 68:69 

5 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
1934 yılı bütçesinde ]6 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/55) 68:77:78,81 

6 — Jandarma umum kumandanlığı 
1984 yılı bütçesinin 426 ncı faslında 
yapılacak değişiklik hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/56) 76 

7 — Millî Müdafaa vekâlet» 1934 
yılı kara bütçesinde 9 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında kanun lâyiha
sına dair 43,52,53,59:62 

8 — Uluslar arası kadınlar birliğinin 
İstanbulda yapılacak toplantısı münasebe-
tile bastırılacak hatıra posta pullarına 
dairkanun lâyihası hakkında (1/29) 43,47:48 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Tekaüd ve yetim aylıklarının 

Sayıfa 
muhasebei umumiye kanunnnun 93 ııcü 
maddesi hükmüne göre zaman geçmesi 
suretile haktan düşüb düşmiyeceğine 
dair (5/6) 68 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Hayvanlar vergisi kanununun 2 

nci maddesinin (A) fıkrasını değiştiren 
kanun lâyihasına dair (1/49) fi] 68:69 

MAZBATALARI TETKİK ENCÜA4ENİ 
MAZBATASI 

1 — Kastamonu mebusu Nuri Tamaç 
ile Kütahya mebusu Ömer Dincin intihab 
mazbataları hakkında (5/4) 43,47:48 

MECLİS HESABLARININ TETKİKİ ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1934 yılı 
mayıs ayı hesabı hakkında murakıblik 
raporu (5/2) 43,50 

2 — Büyük Millet Meclisi 1984 yılı 
haziran ve temmuz ayları hesabı hakkında 
murakıblik raporu (5/3) 43,50 

3 — Büyük Millet Meclisi 1934 yılı 
ağustos ve eylül ayları hesabı hakkın
da (5/5) 68,77 

NAEIA ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Uluslararası kadınlar birliğinin 

İstanbulda yapılacak toplantısı münasebe-
tile bastırılacak hatıra posta pullarına 
dair kanun lâyihası hakkında 1/29 43,47:48 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Giresun mebusu Hakkı Tarık 
Usun, dahilî nizamnamenin 22 ve 32 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/1) 38,43:47 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Hayvanlar vergisi kanununun 2 

nci maddesinin (A) fıkrasını değiştiren 
kanun lâyihasına dair (l/49) 68:69 



_ 5 -
MUHTELİP EVRAK 

Sayıfa 
İ — Artvinin ana yurda kavuşması

nın yıl dönümü münasebetile Meclisi 
Âliye tazimatlarının bildirilmesi hakkında 
Artvin Belediye başkanlığından mevrud 
tel yazısı 38 

2 — Büyük Millet Meclisinin açıl
ması münasebetile gelen tebrik tel ya
zıları: 
Birecik Cumhuriyet Halk Fırkası Baş. 
kanlığından, 

Çankırı Belediye Başkanlığından, 
Çankırı Cumhuriyet Halk Fırkası Başkan

lığından, 
Erzincan Belediye Başkanlığından, 
Giresun Belediye Başkanlığından, 
İstanbul vefa idman yurdu Başkanlığından. 
Kayseri Halkevi Başkanlığından, 
Manisa belediye Başkanlığından, 
Manisa Cumhuriyet Halk fırkası Başkan

lığından, 
Silivri Belediye Başkanlığından, 
Tokad Cumhuriyet Halk Fırkası Başkan

lığından, 
Tokad valiliğinden, 
Turgutlu Belediye Başkanlığından, 12 
3 — Hilâliahmer meclisinin senelik 

toplantısı münasebetile Meclisi Âliye sa
mimî duygularının bildirilmesi hakkında 

Fdirne Hilâliahmer Meclisi Başkanlığın
dan gelen tel yazisi 

4 — Kilis Gençler birliği yıllık top
lantısı münasebetile Meclisi Âliye tazi
matlarının bildirilmesi hakkında Birlik 
başkanlığından gelen tel yazısı 

5 — Okutanlar birliği yıllık toplan
tısı münasebetile gösterilen duyguların 
bildirilmesine dair birlik başkanlığından 
gelen tel yazısı 

6 — Türk Gümrük komisyoncular--
nın umumî toplantısı münasebetile tazi
matlarının bildirilmesine dair komisyon 
başkanlığından gelen tel yazısı 

7 — Umumî Meclisin açılması mü
nasebetile gösterilen duygnların bildiril
mesi hakkında Karaköse valiliğinden ge
len tel yazısı 

8 — Vilâyet umumî meclisinin açıl
ması münasebetile Meclisi Âliye tazimat
larının bildirilmesine dair gelen tel ya
zıları: 

Afyon valiliğinden, 
Çankırı vililiğinden, 
Manisa valiliğinden, 
Muğla valiliğinden, 
Urfa valiliğinden, 

Sayrfa 

38 

13 

68 

13 

64 

13 

NUTUKLAR 
1 — Reisi sin Necib Asım Yazıksız 

(Erzurum) m nutku 
2 — Hasan Saka ( Trabzon ) nın 

Riyaset divanı namına nutku 

3 
nutku 

Reisicumhur Kamâl Atatürkün 

İsmet İnönünün yeni Bakanlar 
Heyeti münasebetile nutku 27 

1 nci inikada aid 
2 nci y> » 
3 ncü » » 
4 ncü » » 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
10 
38 
42 
50 

5 nci 
6 nci 
7 nci 

inikada aid 
» » 
» » 

64 
68 
76 

SAYIN ÜYELERÎ MUAMELÂTI 
And içmeler 

Azanın and içmesi 2,5:7,3863 
Reisicumhurun and içmesi 4 

îf ade alma 
1 — Afyon Karahisar mebusu Haydar 

Çerçel, Manisa mebusu Dr. Saim Uzel 



ve Manisa Mebusu (eski )Bahrinin ifade
lerinin alınması hakkında 3/35 

2 — Edirne mebusu Şakir Kesebir ve 
Kastamonu mebusu (ölü) Hasan Fehmi-
nin ifadelerinin alınması hakkında 3/41 

3 — Konya mebusu Kâzım Gürelin 
ifadesinin alınması hakkında 3/43 

4 — Kütahya medusu (eski) Hakkı
nın ifadesinin alınması hakkında 3/44 

Sayıfa 

10 

11 

11 

11 

1 
2 
3 

Seçimler 
— Encümenler seçimi 
— Mcelis başkanı seçimi 
— Muallel mazbataları 

cümeninin seçimi 
4 — Reisicumhur Seçimi 
5 — Riyaset divanı seçimi 

tetkik 

24:26 
2:3 

en-
24 

3:4 
3 

Seçim mazbataları 
1 — Seçim mazbatalarının tasdiki 13:24, 

43,47,48 

Mezuniyetler 
1 — Sayım üyelerden bazılarına izin 

verilmesi 79:77 

Muhtelif 
1 — Sinob Saylavı Receb Zühdünün 

bir kadını yaralıyarak öldürdüğüne 
dair olan tezkerenin okunması 38:39 

Teşriî masuniyet 
1 — Aksaray mebusu (Eski) Rıza 

Nisarinin teşrii masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 3/36 11 

2 — Bolu mebusu Falih Rıfkı Atayın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
3/37 11 

3 — Bolu mebusu Falih Rıfkı Atay 
ve Kütahya mebusu Naşid Uluğun teşriî 

masuniyetlerinin kaldırılması hakkında 
3/38 

4 — Burdur mebusu Halid Onara
nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında 

5 — Bursa mebusu (Eski) Rüştünün 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
3/39 

6 — Denizli mebusu Haydar Rüştü 
Öktemin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/40) 

7 — Kocaeli mebusu (Eski) Sırrının 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/42) 

8 — Manisa mebusu Tahir Hititin 
teşriî masuniyeti (3/4) 

9 — Manisa mebusu Tahir Hititin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/45) 

10 — Manisa mebusu Tahir Hititin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/46) 

11 — Manisa mebusu Tahir Hititin 
teşriî masuniyeti (3/47) 

1 2 — Muğla mebusu Yunus Nadinin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/48) 

13 — Muğla mebusu Yunus Nadinin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/49) 

14 — Siird mebusu Mahmudun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/50) 

15 — Sivas mebusu Necmettin Sa-
dıkın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/51) 

Vefatlar 

Sayıfa 

11 

11 

11 

11 

İ l 

12 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

1 — Kars mebusu Yusuf Akçura ve 
Tokad mebusu Faik Permekin ölümü 64:65 

Çankırı [Abdulhalik RendaJ 
1 —- Arzuhal encümeninin 25-Xl-ı 933 

tarihli haftalık mukarrerat cetvelindeki 
841 numaralı kararının Umumî Heyette 
müzake*esiîfe dair (4/1) 

TAKRİRLER 
Yozgad /S. Sırrı /çöz/ 
2 — Nahiye müdürlerinden Baki hak

kında Arzuhal encümenince ittihaz olu
nan kararın Umumî heyette müzakeresi-

12 ne dair (4/2) 12 
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TEKLİFLER 

Sayıfa 

Boru [ismail Hakkı Uzmayf 
1 '— Avcılık hakkında (2/6) 42 

Giresun [fiakki Tarık UsJ 
2 — Dahilî nizamnamenin 22 ve 32 

nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
(2/1) 10,38,43:47 

İdare heyeti 
3 — Büyük M. Meclisi 1934 yılı 

bütçesine 136 550 liralık tahsisat koul-
nıasına dair (2/7) 50 

Sayıf» 

Kırklareli [Dr. Fuad UmayJ 
4 — Çocukların umumî sinemalara 

ve tiyatrolara girmelerinin yasak edilme
si hakkında (2/2) 10 

Manisa [M. Sabri Toprak] 
5 — Hususî sıhhat yurdlarına ve has

tanelerin himayesine dair (2/3) 10 
6 — Maarif hakkında (2/5) 10 
7 — Vekâletler müsteşarlarının Bü

yük Millet Meclisi azasından intihabları 
hakkında (2/4) 10 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Muhtelif 
1 — Afyon Karahisar mebusu Hay

dar Çerçel, Manisa mebusu Dr. Saim 
Uzel ve Manisa mebusu (eski) İbrahimin 
ifadelerinin alınması hakkında (3/35) 10 

2 — Barut ve mevaddı irıfilâkıye 
fişek ve av malzemesi ve av saçması 
inhisarlarının 1931 yılı beş aylık bilân-
çosile 1932 yılı blânçosunun gönderil
diği hakkında (3/9) 11 

3 — Edirne mebusu Şakir ve Kasta
monu mebusu (ölü) Hasan Fehminin ifa
delerinin alınması hakkında (3/41) 11 

4 — Konya mebusu Kâzım Gürelin 
ifadesinin alınması hakkında (3/43) 11 

5 — Kütahya mebusu ( eski) Hakkı
nın ifadesinin alınması hakkında (3/44) 11 

6 — Sinob Saylavı Receb Zühtünün 
bir kadını yaralayarak öldürdüğüne dair 38:39 

7 — Sözle ve yazı ile verilen emri 
yapmamak ve memuriyetini izinsiz bırak
mak suçundan üç sene kalebendlikle as
kerlikten çıkarılmağa mahkûm edilmiş 
ve sonradan af kanunundan istifade etmiş 
olan Binbaşı Hayrioğlu Alinin tekaüdlügü 
hakkında bir karar verilmesine dair(3/l0) 12 

8 — Türkiye-Bulgaristan ticaret an-
laşmasile tediyatm tanzimine müteallik 
mukavelename ve ilişikleri 11 mart 1935 
tarihinden itibaren 2 ay müddetle uzatıl
dığından 2294 sayılı kanunun 3 ncü 

maddesine göre keyfiyetin tasdiki hak
kında (3/69 ) 68 

9 — Umumî harb senelerinde ihracat 
ve meni ihtikâr heyetlerinde bulunan 
sabık Ticaret nazırı Ahmed Nesimi ve 
Mustafa Şeref Özkanla arkadaşları hak
kında katı bir karar ittihazına dair (3/53) 12 

ölüm cezalan 
1 — Akziyaret nahiyesinin Yukarı 

Kürdük köyünden Çeçooğlu Abdurrah-
manın ölüm cezasına çarpılması hakkında 
(3/20) 11 

2 — Amasyanın Dere başalan köyün
den Köylüoğullarından Ali Osmanoğlu 
Süleyman, Sarıoğullarından Memedoğlu 
Nuri, Çorukçuoğullarından Memedoğlu 
Süleyman ve Sarıoğullarından Ahmedoğlu 
Halil İbrahimin ölüm cezasına çarpılma
ları hakkında (3/21) 11 

3 — Ankaranın Aktaş mahallesinden 
Üsküplü Alioğlu Ayetin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında (3/22) 11 

4 — Ayvacık kazasının Kuzlu kö
yünden İsmailoğlu Memedin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında (3/23) 11 

5 — Bayramıçın Küçüklü köyünden 
Haliloğlu İbrakimin ölüm cezasına çar
pılması hakkında (3/24) 11 

6 — Beyşehirin Hüseyinler köyünden 
Dirhemoğullanndan Memedoğlu Ahme-
din ölüm cezasına çarpılması hakkında 
(3/25) 11 
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Sayıfa 

7 — Çalın dede köyünden Osmanoğ-
Tu Ömer, Kulanın Camii kebir mahalle
sinden Memedoğlu Hakkı, Çalın Şeyh 
köünden Memedoğlu Veli ve Kuruçayın 
Çorak köyünden Memedoğlu Caferin 
ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 
(3/26) 

8 — Düzcenin Nufren köyünden 
Mustafaoğlu Emin diğer namı Yemin ve 
Akyazı Beynevid köyünden Mustafaoğlu 
Zekeriyanın ölüm cezasına çarpılmaları 
hakkında (3/27) 

9 — Edirnenin Abalar köyü korucusu 
Eziroğlu Azizin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında (3/28) 

10 — Halebin Abraç mahallesinden 
Abidinoğlu Hüseyin Fevzinin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında (3/68) 

11 — Manavgadın Karabük köyün
den Hacıoğullarından Ahmedoğlu Meme-
din ölüm cezasına çarpılması hakkında 
(3/5) 

12 — Simavın Kırık kavak köyün
den Molla Osmanoğullarından Alioğlu 
Hüseyinin ölüm cezasına çarpılması hak
kında (3/29) 

13 — Sinobun Başsöke köyünden 
Hacıoğullarından Memed Ali oğlu Me-
medin ölüm cezasına çarpılması hakkın
da (3/63) 

14 — Sivereğin Tüverek köyünden 
Haliloğlu Abdullahın ölüm cezasına 
çarpılması hakkında (3/30) 

1 5 — Şokenin Çeltikçi mahallesinden 
Yusufoğllarından Hacı Şerifoğlu Canbaz 
Süleyman çavuş ile Koçarlı nahiyesinin 
Tekeli köyünden kör Alioğullarından Ali
oğlu Hasan ve Aydının Üzümlü köyün
den Alibeyoğullarından Süleyman oğlu 
Hüseyinin ölüm cezasına çarpılmaları 
hakkında (3/31) 

16 — Şebin Karahisarın Bülbül ma
hallesinden Topal diğer adı Köleoğulla-
rından Memedoğlu İbrahimin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında (3/6) 

1 7 — Tirebolunun Arağeriş köyün
den Memedoğullarından Alioğlu Asım 
ve Kavgaoğullarından Eminoğlu Hüse
yinin ölüm cezasına çarpılmaları hak-

11 

11 

11 

68 

12 

12 

64 

12 

12 

12 

kında (3/6) 
18 — Tokadın mesudiye kazası mer

kez karakol efradından Bursalı Ahmed
oğlu Rasimin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında (3/33) 

19 — Urfanın Harran kazasında Der-
fiîoğulîarından İbrahimoğlu Ömerin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında (3/7) 

20 — Urfanın Horoz köyünden Sarı-
oğlu Salihin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında (3/34) 

Tefsir talebleri 
1 — Af kanununun 3 ncü maddesi

nin tefsirine dair (3/8) 
2 — Artırma, eksiltme ve ihale ka

nununun 46 ncı maddesinin (K) fıkrası
nın tefsiri (3/67) 

3 — Askerî memurlar hakkındaki ka
nunun 5 nci maddesinin tefsirine dair 
(3/55) 

4 — Dahih" istihlâk vergisi kanunu
nun 1 2 nci maddesinin tefsiri hakkıdda 
(3/70) 

5 — Evkaf umum müdürlüğü 1341 
yılı bütçe kanununun 5 nci maddesinin 
tefsirine dair (3/56) 

6 — Oümrük umumî tarifesinin 2255 
sayılı kanunla değiştirilen 695 nci nu
marasının (D) fıkrasının tefsiri hakkında 
(2/57) 

7 — Halkevleri namına ithal oluna
cak radyo ve sinema makinelerinin mu
amele vergisile gümrük ve oktrova re
simlerinden istisnası hakkındaki kanunun 
1 nci maddesinin tefsirine dair (3/58) 

8 — İtalyan tabiiyetine girdiğinden 
dolayı Konya istiklâl mahkemesi kararile 
ailesile birlikte millî hudud haricine çı
karılan Suad Remzinin Türk vatandaşlı
ğına kabulünün muvafık olup olmayaca
ğına dair bir karar ittihazı hakkında 
(3/53) 

9 — 1 9 nisan 1341 tarih ve 630 
sayılı kanunun askeri mektebler talebesi
ne de teşmili icab edip etmeyeceğinin 
tefsiri hakkında (3/59) 

10 — 12 temmuz 1336 tarih ve 26 
sayılı kanunla askerî ve mülkî tekaüd ka
nununun 45 nci maddesindeki şehid ke-

Sayıfa 
12 

12 

12 

12 

10 

68 

41 

76 

42 

42 

42 

1 1 

42 
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Iimesinin şümulü derecesinin tayini hak
kında (3/60) 

11 — Ölçüler kanununun 4 ncü mad
desinin tefsiri hrkkında (3/64) 

12 — Tayyare resmi hakkındaki 2459 
sayılı kanunun 5 nci maddesine bağlı 
listedeki noter evrakı arasında yazılı ol
mayan (İhtarname) lerden, (Protesto) na
melerde olduğu gibi tayyare resmi alı
nıp alınmayacağının tefsiri hakkında (3/11) 

13 — Teşviki sanayi kanununa mü-
zeyyel 2261 sayılı kanunun muvakkat 
maddesinin tefsiri hakkında (3/61) 

14 — Türkiye cumhuriyeti kara su
larında batan gemilerin yıkıntılarından 
ve dışarıya gönderilecek parçalarından 
alınacak resmin tayini hakkında (3/62) 

Teşriî masuniyet 
1 — Aksaray mebusu ( eski ) Rıza 

Nisarinin teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/36) 

2 — Bolu mebusu Falih Rifkı Ata
yın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/37) 

3 — Bolu mebusu Falih Rıfkı Atay ve 
Kütahya mebusu Naşid Uluğun teşriî ma
suniyetlerinin kaldırılması hakkında (3/38) 

4 — Burdur mebusu Halid Onara
nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/3) 

5 — Bursa mebusu (eski) Rüştünün 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/39) 

6 — Denizli mebusu Haydar Rüştü 
Oktemin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/40) 

7 — Kocaeli mebusu (eski) Sırrının 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/42) 

8 — Manisa mebusu Tahir Hititin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/4) 

9 — Manisa mebusu Tahir Hititin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/45) 

10 — Manisa mebusu Tahir Hititin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/46) 

Sayıfa 

42 

64 

12 

42 

42 

Sayıfa 
11 — Manisa mebusu Tahir Hititin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/47) 12 

12 — Muğla mebusu Yunus Nadinin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/48) 12 

1 3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/49) 12 

14 — Siird mebusu Mahmudun teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında(3/50) 12 

15 — Sivas mebusu Necmettin Sadık 
in teşrii masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/51) 12 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1 — Sayın üyelerden bazılarının me
zuniyetleri hakkında 76:77 

CUMHURİYET RİYASETİ TEZKERESİ 
1 — İcra Vekilleri Heyetinin istifala

rına dair 4.5 
2 — Teşkil edilen yeni İcra Vekilleri 

Heyetinin tasdik olunduğuna dair 5 
DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 

TEZKERELERİ 
1 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 

1931 yılı son hesabına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/12) 

2 — Divanı muhasebatta açik bulunan 
azalığa bir zatin seçilmesine dair (3/14) 

3 — 1930 yılı hesabı umumisi hak
kında tanzim kılnan mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/13) 

4 — Haziran: ağustos 1934 aylarına 
aid raporun sunulduğuna dair (3/15) 

5 — Hndud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1931 yılı son hesabına aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/I6) 

6 — Konya ovası sulama idaresinin 
1931 yılı son hesabına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/18) 

7 — Mart : mayıs 1934 aylarına 
aid raporun sunulduğuna dair (3/17) 

8 — Yüksek mühendis mektebinin 
1931 yılı hesabına aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/19) 



Tahlili Fihrist 

Sayıfa 
Fuad Ağralı (Maliye bakanı) - Hayvan

lar vergisi kanununun, ikinci maddesinin 

Sa. ifa 
(A) fıkrasmı değiştiren kanun münase
betıle sözleri 68,69 

II 
Hasan Saka (Trabzon) - Riyaset Di

vanı namına söylediği nutuk 
Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Hayvanlar 

vergisi kanununun ikinci maddesinin (A) 
fıkrasını değiştiren kanun münasebetile 
sözleri 68 

General îsmet înönü (Başbakan) - Ye
ni Bakanlar Heyetinin program ma dair 

G 
sözleri 27 

K 
Kamâl Atatürk (Reisicumhur) - Cu-

murluk Başkanlığına seçilmesi dolayısile 
sözleri ve and içmeleri 

Mustafa Abdülhalik Renda (Çankı
rı) - Başkanlığa seçilmesi dolayısile nutka 

Mükerrem Unsal (İsparta) - Dahilî ni
zamnamenin 22 ve 23 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesi münasebetile sözleri 

M 

46 

----- Uluslararası Kadınlar birliğinin Is-
tanbulda yapılacak toplantısı münasebetile 
bastırılacak hatıra pulları hakkında söz
leri 48 

l\ 

Nakiye Elgini (Erzurum) - îsmet î n ö -
n'ûne beyanı itimad dolayaısile sözleri 32 

Necib Asım Yazıksız (Erzurum) 
lisin açılması münasebetile nutku 

Mec-
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R 

Sayıfa 
Refet Oanrtez (Bursa) - Dahilî nizam

namenin 22 ve 23 neü maddelerinin değiş
tirilmesi mûnasebetile sözleri 

Sayıfa 
43,45,46,57 

Salâh Yargı (Kocaeli) - Dahilî nizam
namenin 22 ve 23 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesi mûnasebetile sözleri 46 

Süreyya Tevfik Genca (Tokad) - Dahilî 
nizamnamenin 22 ve 23 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi mûnasebetile sözleri 45 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Dahilî 
nizamnamenin 22 ve 23 ncü maddelerinin 

değiştirilmesi mûnasebetile sözleri 45,47 
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