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Fihrist 

AZAYI Kİ HAM MtJAMKLATl 
Sayfa 

İNtıiı;i]i ru:ı/.lıata,sı 
1 — Konya nıeb'ushığtıııa intihap 

olunan Kemal Zaiııı Beyin int ihap 
mazbatası 85 

M«zııniy<'l!ı ,r 
1 — Antalya Meb'usu Hasan Sıtkı 

Beyin me'zurıiyeti Iıakkında B. M. M. 
Riyaseti tezkeresi 84 

2 — Azayı kiramdan bazı zevatın 
me'zuniyetleri hakkında B. M. M. Riyaseti <. 
tezkeresi 58,35 

3 — B. M. M. Reisi Kâzım Paşanın 

mezuniyet ine dair B . . M. M. Riyaseti 
tezkeresi 

Tl'Ij l 'Lİ lll.'ISIIHİ.VC.I 

1 — Afyon Karahisar Meb'usu İzzet 
Beyin teşriî masuniyetinin ref'i hakkında 
B. V. tezkeresi 

2 — Giesoıı Meb'usu Hakkı Tarık 
ve Artvin Meb'usu Memet Asım Beyle
rin teşriî masuniyetlerinin ref'i hakkında 
B. V. tezkeresi 

YH'atlar 
1 — Elaziz Meb'usu Mustafa Beyin 

vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

Sayfa 

62 

62 

72 

72 

KANUNLAU 

1533 

1534 

1535 

1536 

1537 

1538 

İ 539 

1540 

1541 

Sayfa 
— Yaiuvamn kaza haline konul
masına dai r kamın 3 
— Karadeniz Boğazı Tahlisiye İda
resinin 1926 senesi hesabı kafi 
kanunu 2,8 
— Gümrük tarife kanununun 31 
inci maddesinin tadiline dair 
kanun . 6 , 1 0 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Urugu
ay Cumhuriyeti arasında aktolunan 
dostluk muahedesinin tasdiki hak
kında kanun 16,20,22 
— 3 0 mayıs 1 9 2 9 tar ihinde İmza 
olunan Türkiye - İtalya tahkimna-
mesi hakkında kanun 1 6 , 2 1 , 2 2 , 2 5 
— Maaş kanununun 8 inci madde
sinin tadiline dair kanun 2,9,46 
— Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 5 7 3 öncü maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun 2 , 1 0 , 4 7 
— Müzayede, münakaşa ve ilıalât 
kanununun 6 inci maddesinin tadi
line dai r kanun 6 , 1 6 , 4 8 
— 28 mayıs 1928 tarih ve 1324 

A? Sayfa 
numaralı damga resmi kanununun 
13 üncü maddesinin 8inci fıkrasının 
tadiline dair kanun 2,8,46,48,49 

1542 — 1929 senesi bütçesinin bazı 
fasıl ve maddeleri arasında müna
kale yapılması hakkında kanun 20,30, 

45,48,51 
1543 — Teşviki sanayi kanununun 26 ve 

42 inci maddelerinin tadili Iıakkın
da kanun 2,9,47,48,54 

1544 — 1929 senesi bütçesi için fevka
lâde tahsisat ve münakale kanunu 20,42, 

58,68,73,77 
1545 — Hususî orman sahiplerinden ve 

müteahhitlerden alman amenajman 
paralanılın sarfı hakkında kanun 74,79 

1546 — Bürükselde toplanan milletler 
arasındaki telgraf konferansı tarafın
dan İttihaz edilmiş olan mukarrara-
üıı tasdiki hakkında kanun 5S,64,85,87, 

88 
1547 — Hudutlar ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünün J929 senesi bütçe 
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A? Sayfa 

kanununa müzeyyel kanun 8 4 , 8 5 , 8 7 , 9 0 
1 5 4 8 — Büyük Millet Meclisi 1929 senesi 

,V Sayfa 
bütçesinde münakale icrasına dair 
kanun 68,84,87,93 

KAKAKJAK 
5 2 ö — Kırklareli Sıhhat ve İçtimaî Mu

avenet Müdürü Doktor Ahmet Ham
dı Beyin kırmızı şeritli İstiklâl ma-
dalyasile taltifi hakkında 2 

527 — Muhasebei umumiye kanununun 
48 inci maddesinin tefsirine mahal 
olmadığı hakkında 2,7 

528 — Akşehİrin Diııarh köyünden Hacı 
İsmail namı diğeri Ayaşlıoğulla -
rında İbrahimoğlu Halilİn ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 2,8 

529 — ; Şışlioğullanndan Yakuboğlu 
Alînin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 2,8 

530 — Başvekil İsmet Paşa Hazretleri 
tarafından vaki beyanat üzerine İcra 
Vekilleri Heyetine müttefikan iti
mat beyan olunduğu hakkında 31,37 

531 — Başvekil İsmet Paşa Hazretleri 
tarafından irat olunan nutkun basılıp 
dağıtılması hakkında 31,37,43 

532 — Mustafakemalpaşa kazasını n 
Ezanlı köyünden Memetoğlu Hak
kının mahkûm olduğu beş sene on 
ay hapis cezasının affi hakkında 20,44 

533 — Sİverckli Hacı Eyüp oğullarından 

I A Yİ II 
1 — Anadolu - Bağdat Demiryolları 

ve Haydarpaşa U m a n ve Rıhtım İdaresi
nin I92Ö senesi Iıesabı kafisi hakkında 30 

2 — Askerî usulü muhakemeleri ve 
askerî cezaları hakkında {iki tane ) 16 

3 — Düyunu Umumiye ] 929 senesi 
bütçesinin 25ö inci faslına 10,000 Ura 
tahsisatı fevkalâde itası hakkında 62 

4 —Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü memurlanmn, maaşatın tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna İthallerine 
dair 72 

5 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünün 1930 senesi bütçe kanu
nu lâyihası 02 

6 — Hususî kanunlara müsteniden 

Eyuboğlu Memet Suphinin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 20,44 

534 — 1928 senesi eylül, teşrinievvel, 
teşrinisani aylarına ait Divanı Mu
hasebat raporları hakkında ittihaz 
olunan mukarrerata dair 20,44 

535 — Kânunuevvel 1928 ve kânunu
sani, şubat 1929 aylarına ait Divanı 
Muhasebat raporları hakkında ittihaz 
olunan mukarrerata dair 20,44 

536 — 1929 senesi mart, nisan, mayıs 
aylarına ait Divanı Muhasebat ra
porları hakkında ittihaz olunan 
mukarrerata dair 20,44 

537' — Safranbohınun Ovatintin köyün
den Feyzioğlu Kara Hazım ve 
Mustafaoğlu Halilin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 20,44 

5 3 8 — 1 9 2 9 senesi haziran, temmuz, 
ağustos aylarına ait Dîvanı Muha
sebat raporları hakkında İttihaz 
olunan mukarrerata dair 20*44 

539 — Ticaret muahedesi akteden 
memleketlerden gelecek prinçlerin 
istihlâk resmi hakkında tefsire ma
hal olmadığına dair 68,73 

AKAK 
yapılmış olan işler için verilen avansların 
sureti mahsubuna dair 62 

7 — İktisat Vekâleti 1929 senesi 
bütçesinde 20 000 liranın münakalesi 
hakkında 20,68,73,77 

8 — İrtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilas 
ve dîğer bazı cürümlerle mazının olan 
eşhası askriyenin muhakemesi usulü 
hakkında 72 

9 — İspençiyari ve tıbbî müstah
zarlar hakkındaki kanuna müzeyyel kanun 
lâyihası 72 

U) — İstiklâl harbi malûl zabitau ve 
efradına verilecek ııaktî mükâfata dair 62 

11 •- Jandarma askerî memurları 
hakkında 20 
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Sayfa 

1 2 — Londra fosta Kongresi karar
larım havi senetlerin tasdikim dair 72 

13— Memurin kanununa müzeyyel 
kanun 02 

1 4 — Millî Müdafaa Vekâleti Hava 
Kısım 1929 senesi bütçesinde 4 500 
liranın münakalesine dair 42,68,73,77 

15— .Millî Müdafaa Vekâleti 
1920.senesi deniz bütçesinin bazı fasıl 
ve maddeleri arasında 62 000 liralık 
münakale icrasına dair 58,68,73-77 

16 — Mülga Devlet Demiryolları İn
şaat ve İşletme Müdüriyeti Uımımİyesİ-
nîn 1926 senesi hesabı kat'isi hakkında 2 

1 7 — 1 2 mayıs 1928 tarih ve 1344 
numaralı kanunu tadil edici kanun lâyi
hası 72 

İ S — Serili ve gıdaı taharriyat ve 
tahlilât yapılan ve maslî teamüller ara
nılan umuma mahsus bakteriyoloji ve 
kimya laboratuarları hakkındaki kanunun 
ikinci maddesinin tadiline dair 20 

19 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletinin 1929 senesi bütçesinde 39 
000 liranın münakalesine dair 20,30,45,48,51 

20 — Şurayi Devlet 1929 senesi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri ara
sında 800 liralık münakale icrası hak
kında 62 

21 — Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü 1929 senesi bütçesinin bazı 
fasıl ve maddeleri arasında 30 0000 
liranın münakalesine dair 62 

1 — Bilâvasıta tekâlife ait temyiz 
komisi y onlarım ti teşekkülüne dair 63 

2 — Brükselde toplanan milletler 
arasındaki Telgraf Kongresi tarafından 
ittihaz edilmiş olan mukarreratıu tasdiki 

'hakkında * 58,64,85,87,88 
3 — Devlet kuvvetlerinden çıkarıla

cak bazı sefainin satılmasına izin veril
mesi hakkında 73 

4 — Genç Dernekleri teşkili hak
kında 63 

5 — Gümrük kanununun 43 üncü 
muaddel maddesinin tadili hakkında 68,75 

6 — Haricî ticaret dairesi teşkiline 
dair " 43 

7 — Hukuk usulü muhakemeleri? 
kanununun 573 üncü maddesine bir fıkra 

Sayfa 
ilâvesine dair 2,10,47 

8 — İspirto ve meşrubatı küuliye 
inhisarı hakkındaki kanuna bir fıkra tez-
yiliııe dair 72,85 

9 — Karadeniz Boğazı Tahlisiye İda
resinin 1926 senesi hesabı kat'isi hakkında 2,8 

10 — Kocaeli Vilâyetinin Kara Mur-
sal kazasına merbut Yaluva Nahiyesinin 
kaza haline ifrağile' İstanbul Vilâyetine 
ilhakı hakkında 3 

11 — Maarif Vekâleti ]g29 senesi 
bütçesine 130 000 liralık fevkalâde tah
sisat verilmesine dair 68,73,77 

12 — Maaşkanununun sekizinci mad
desinin tadiline dair 2,9,46 

13— Millî Müdafaa Vekâleti 1929 
senesi bütçesinde 15 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 30)45,48.51 

14 — Muhtelif devairin 1929 senesi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 
münakale yapılması hakkında 30,45,48,51 

1 5 — Orta tedrisat daimî ve serbest 
muallimlerinin terfileri hakkındaki 63 

16—30 mayıs 1929 tarihinde imza 
olunan Türkiye-İtalya tahkim namesi hak -
'«rda 16,21,22,25 

17 — Posta ve Telgraf ve 1 elefon 
Umum Müdürlüğünün ig29 senesi büt
çesinde 10 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 30,45,48,51 

18 — Resülayin Kazasının nahiye 
haline kalbilc Koçhisar Nahiyesinin kaza
ya ifrağı hakkında 43 

10 — Tahlisiye İdaresi Umum Mü
dürlüğü memurlarının tekaüt maaşları 
hakkında 64 

20 — Teşviki sanayi kanununun 26 
tncı maddesinin tadili ve 42 inci mad
desinin de ilgası kakkında 2,9,47,48,54 

21 — Tüccar tarafından hariçten celb-
olunan şeker ile petrol ve benzinden 
masarifi idare olarak alınan meblâğın 
sureti tahsiline dair 54 

22 — Türkiye Cumhuriyeti ile Uru
guay Cumhuriyeti arasında aktolunan 
dostluk mukavelenamesinin tasdiki hak
kında 16,20,22 

23 — Yaptırılacak muallim mektep
leri inşaatında kullanılacak mühendis ve 
mimarlar hakkında 64 
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Sayfa 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Alaşehirin Dİııarh köyünden 

Hacı İsmail namı diğeri Ayaşhoğuliarın-
dan İbrahimoğlu Halimin idamı hakkın
da 3/231 numaralı Başvekâle tezkeresine 
dair 2,8 

2 — Gümrük kanununun 43 üncü 
muaddel maddesinin tadili hakkında I/S6, 
numaralı kanun lâyihasına dair 6S,75 

3 — Gümrük kanununa müzeyyel 
m.e.vat hakkındaki kanunun beşinci mad
desinin tefsirine dair 3/123 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 58,6Q 

4 — Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 573 üncü maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair 7/452 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 2,10,47 

5 — İspirto ve meşrubatı küuliye 
İnhisarı hakkındaki kanuna bîr fıkra tez-
yiline dair 1/248 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 72,85 

ö — Muamele vergisi kanununun 
üçüncü maddesinin birinci fıkrasının tef
siri hakkında 3/181 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 30,44 

7 — Mustafakemalpaşa kazasının 
Ezanlı köyünden Memetoğlu Hakkının 
mahkûm olduğu beş sene on ay hapis 
cezasının affı hakkında 3/282 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 20,44 

8 — Safranbolunun Ovatintİn kö
yünden Tintinoğlu Hazim ve Emtnoğltt 
Malilin idamları hakkında 3/321 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 2OM4 

9 — Sivreklî Hacı Eyupoğu Harından 
Eyupoğlu Memet Suphi'nin İdamı hakkın
da 3/323 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 20,44 

10 — Şişlioğtıllanndan Yakuboğlo A-
linin idamı hakkında 3/324 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 2,8 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Bütçe Encümeninin, Hudutlar 

ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 
1929 senesi bütçe kanununa müzeyyel 
2/114 numaralı kantin teklifine dair 84,85, 

87,00 

TATMAK 

Sayfa 
2 — Damga resmi kanununun 1 3 ün

cü maddesinin 8 inci fıkrasının tefsirine 
dair 3/315 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında 2,8,46,48,40 

3 — Edirne Meb'usu Hasan Hayri 
Bey ve arkadaşlarının. 1926 tarih ve 885 
numaralı iskân kanununun meriyete iade
si hakkında 2/109 numaralı kanun teklifi
ne dair 6,10 

4 — Gümrük kanununun 43 üncü 
muaddel maddesinin tadili hakkında 1/86 
numaralı kanun lâyihasına dair 6S,*/5 

5 — Gümrük muafiyetine ait bazı 
hususî kanunların meriyetlerinin devanı 
edip etin iveceğinin tefsiri hakkında 3/343 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 30,44 

6 — Gümrük kanununa müzeyyel 
mevat hakkındaki kanunun beşinci mad
desinin tefsirine dair 3/123 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 58,69 

7 — İdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1929 senesi bütçesinin bazı fasıl 
ve maddeleri arasında münakale icrasına 
dair 2/113 numaralı kanun teklifi 
hakkında 84,87,93 

8 — Maarif Vekâleti 1929 senesi 
bütçesine 130 000 liralık fevkalâde 
tahsisat verilmesine dair 1/515, İktisat 
Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 20 000 
liranın münakalesi hakkında 1/543, Mil
lî Müdafaa Vekâleti Hava kısım 1929 
senesi bütçesinde 4 500 liranın münaka
lesi hakkında 1/546 ve Millî Müdafaa 
Vekâleti 1929 senesi Deniz bütçesinin 
bazı fasıl ve maddeleri arasında 62 000 
liralık münakale icrasına dair 1/547 nu
maralı kanun lâyihaları hakkında 68,73,77 

Q — Maaş kanununun sekizinci mad
desinin tefsiri hakkında 3/173 numaralı 
Başvekâlet tezkeresile Maaş kanununun 
sekizinci maddesinin tadiline dair ]/505 
numaralı kanun lâyihası hakkında 2,9,46 

10 — Memurin kanununun seksen 
beşinci maddesinin tefsiri hakkında 3/58 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 2,7 

11 — Mevkii müstahkem kumandan
larına ve diğer fırka kumandanı salâhi-



Sayfa 
yctli mevkilerde bulunan zevata 1453 
numaralı kanunda gösterildiği veçhile 
fırka kumandanları gibi maaş verilip veril-
m iveceğinin tefsiri hakkında 3/340 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 6S,73 

12 — Muamele Vergisi kanununun 
üçüncü maddesinin birinci fıkrasının 
tefsiri hakkında 3/181 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair 30,44 

13 —Muhasebei umumiye kanununun 
4S İnci maddesinin tefsirine dair 3/2 1 Q 
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 2,7 

] 4 — Müzayede, münakaşa ve ihaîât 
kanununun bazı madde ve fıkralarının 
tefsiri hakkında 3/330 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair 6,10,48 

1 5 — 1 5 nisan 134i tarih ve 63 
numaralı tefsirdeki (Ailenin btılundğu 
mahal) tabirinde ecnebi memleketler da
hil olup olmadığının tayini hakkında 
3/338 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 68,73 

16 — Posta ve Telgraf ve Telefon 
Umum Müdürlüğünün 1929 senesi büt
çesinde 10 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/536 ve Millî Müdafaa 
Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 15000 
liralık münakale yapılması Iıakknıdal/534 
ve muhtelif devairîn 1929 senesi bütçe
sinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 
münakale yapılması hakkında 1/530 ve 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin 
1920 senesi bütçesinde 39000 liranın 
münakalesine dair 1/542 numaralı kanun 
lâyihaları hakkında , 30,45,48,51 

17 — Ticaret muahedesi aktedeu 
memleketlerden gelecek pirinçlerin istih
lâk resmi hakkında tefsir talebine dair 
3/344 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında 68,73 

1 — Kocaeli Vilâyetinin Karamursal 
Kazasına merbut Yaluva Nahiyesinin kaza 
haline ifrağile İstanbul Vilâyetine İlhakı 
hakkında 1/531 numaralı kamın lâyihası
na dair 3 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Brükselde toplanan Milletler 

arasındaki Telgraf Kongresi tarafından 
İttihaz edilmiş olan mukarreratnı tasdiki 

Sayfa 
hakkında 1/514 numaralı kanun lâyiha
sına dair 58,64,85,87,88 

2 — Edirne Meb'usu Hasan Hayrı" 
B. ve arkadaşlarının, i Q2ö tarih ve 885 
numaralı iskân kanununun meriyete iadesi 
hakkında 2/109 numaralı kanun teklifine 
dair 6,10 

3 — İspirto ve meşrubatı küuliye 
İnhisarı hakkındaki kanuna bir fıkra tez-
yiline dair 1/248 numaralı kanun lâyiha
sı hakkında 72,85 

4 — Maaş kanununun sekizinci mad
desinin tefsiri hakkında 3/173 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 2,9,46 

5 — Memurin kanununun seksen 
beşinci maddesinin tefsiri hakkında 3/58 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 2,7 

1 — Kocaeli Vilâyetinin Karamursal 
Kazasına merbut Yaluva Nahiyesinin kaza 
haline İfrağile İstanbul Vilâyetine ilhakı 
hakkında î/531 numaralı kanun lâyihasına 
dair 3 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — 1929 senesi mart - mayıs ay
larına ait raporların gönderildiğine dair 
3/323 numaralı Divanı Muhasebat riya
seti tezkeresi hakkında, ' 20,44 

2 — Evlû! - teşrini sam' 1928 ay
larına ait raporların gönderildiğine dair 
3/280 numaralı Divanı Muhasebat Riya
set tezkeresi liakkında 20,44 

3 — Haziran, temmuz, Ağustos 
1929 aylarına ait raporun gönderildiğine 
dair 3/332 numaralı Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi hakkında 20,44 

4 — 10 Kânunuevvel 1928 ve kâ
nunusani, şubat 1929 aylarına ait rapo
run lıönderildiğiııe dair" 3/281 numaralı 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 
hakkında 20,44 

5 — Karadeniz Boğazı tahlisiye İda
resinin 1926 senesi hesabı kafisi hak
kında 1/273 numaralı kanun lâyihasilc 
Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 
1926 senesine ait mutabakat beyanname
sinin takdim khndığı hakkında 3/329 
numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresine dair 2,8 
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. 6 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 48 inci maddesinin tefsirine dair 
3/219 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında 2,7 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBAÎASI 
1 — 30 mayıs 1929 tariflinde İm

za olunan Türkiye - İtalya trlıkimnanıesi 
hakkında 1/537 numaralı kanun lâyiha
sına dair 16,21,22,25 

2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Uru
guay Cumhuriyeti arasında aktolnnaıı 
dostluk mukavelenamesinin tasdiki hak
kında 1/528 numara'h kanun lâyihasına 
dair 16,20,22 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Edirne Meb'usu Hasan I layrİ 

Bey ve arkadaşlarını», V)'2() tarih ve 
885 numaralı iskân kanununun meriyete 
iadesi hakkında 2/109 numaralı kanun 
teklifine dair 0,10 

2 — Teşviki sanayi kanununun 26incı 
maddesinin tadili ve 42 inci maddesi
nin de ilgası hakkında j/496 numaralı 
kanun lâyihasına dair 2,9,47,48,54 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI 
î — Kırklareli Meb'usu Dr. Fuat 

Beyin, çocukların sinema ve tiyatrolara 
kabul edilmemeleri hakkında 2/45 numa
ralı kanun teklifine dair 64,68 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Damga resmi kanununun 13 

üncü maddesinin 8 İnci fıkrasının tefsirine 
dair 3/315 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında 2,8,46,48,49 

2 — Gümrük kanununa müzeyyel 
mevat hakkındaki kamımın beşinci 
maddesinin tefsirine dair 3/123 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 5.8,69 

3 — Gümrük kanununun 43 üncü 
muaddel maddesinin tadili hakkında 1/86 
numaralı kamın lâyihasına dair 68,75 

4 — Gümrük muafiyetine ait bazı 
hususî kanunların meriyetlerinin devam 
edip etmiyeceğinin tefsiri hakkında3/343 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 30,44 

5 — İspirto ve meşrubatı küııliye 
inhisarı hakkındaki kanuna bir fıkra tezyi
fine dair 1/248 numaralı kanun layihası 
hakkında 72,85 

Sayfa 
6 — Maaş kanununun sekizinci 

maddesinin tefsiri Iıakkmda3/173 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ile maaş kanu
nunun sekizinci maddesinin tadiline dair 
1/505 numaralı kanun layihası hakkında 2,9, 

46 
7 — Muamele vergisi kanununun 

üçüncü maddesinin birinci fıkrasının 
tefsiri İıakknıda3/l8inumaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 30,44 

8 — Muhasebei umumiye kanununun 
48 İnci maddesinin tefsirine dair 3/219 
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 2,7 

9 — Müzayede, münakaşa ve ihalat 
kanununun bazı madde ve fıkralarının 
tefsiri hakkkında 2/339 numaralı Başve
kâlet tezkeresi hakkında 6,16,'18 

10 — 15 nisan 1341 tarih ve 63 
numaralı tefsirdeki ( Ailenin bulunduğu 
mahal ) tabirinde ecnebi memleketler 
dahil olup olmadığının tayini hakkında 
3/338 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 68,73 

11 — Teşviki sanayi kanununun 26 mcı 
madbesinin tadili ve 42 inci ınaddesininde 
ilgası hakkında 1/496 numaralı kanun 
lâyihasına dair 2,9,47,48,54 

1 2 — Ticaret muahedesi akteden mem
leketlerden gelecek pirinçlerin İstihlâk 
resmi hakkında tefsir talebine dair 3/344 
numaralı Başvekâlet,tezkeresi hakkında 68,73 

MEMURİN KANUNU MUVAKKAT 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Maaş kanununun sekizinci mad
desinin tefsiri hakkında 3/173 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 2,9,46 

2 — Memurin .kanununun seksen 
beşinci maddesinin tefsiri hakkında 
3/58 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 2,7 
MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — 801 numaralı kanunun ikinci 
maddesinin tefsiri hakkında 3/320 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 20,43 

1 — Kırklareli Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Müdürü Doktor Ahmet Haindi 
Beyin İstiklâl madalyasilc taltifine dair 
3/288 numaran Başvekâlet tezkeresi hak-
hakkınüa •• 2 
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SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — 8 0 1 numaralı kamımın İkinci 

Sayfa 
maddesinin tefsiri hakkında 3/3 20 
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 

11u-
20,43 

MU11TEIJF 
1 — Bşvekil İsmet Paşa Hazretleri

nin, paramızın kıymetini yükseltmek için 
ittihaz olunacak 
tuk lan 

tedabire müteallik nu-
31,37,43 

8 inci in'İkada ait 
9 uncu » » 

10 uııcn ^ *> 
1 İ inci » » 
12 inci » -M 
13 üncü » » 

SAIÎ IK / A H İ T 
2 
6 

16 
20 
30 
42 

IILILASALAM 
14 üncü iıı'ikada ait 
1 5 inci 
16 inci 
1 7 inci 
1 8 İnci 

)> J> 

JO » 

il 1» 

» j) 

58 
Ö2 
68 
72 
84 

TAKIUULKR 
İzmir ( Saraçoğlu Şükrü B. ) 
1 — İstanbul Emvali Meİruke Sabık 

Müdürü İsmail Hakkı imzalı İstila hak
kında Arzuhal Encümenince ittihaz 
olunan kararın Heyeti Umumi yede tetkik 
ve müzakere sine dair 72 

Kırklareli ( Dr. Fuat B. ) 
2 — Çocukların umumî siııatııa 

mahallerine girmelerinin memnuiyeti hak
kındaki kanını teklifinin ruznameye 
alınmasına dair 59,64,6S 

Muğla ( Şükrü Kaya B. ) 
3 — Kobakoğlu İsmaü Hakkı imzalı 

ist i ta hakkında Arzuhal Encümenince 
İttihaz olunan kararın Heyeti Umumiyedc 
tetkik ve müzakeresine dair 72 

Yozgat ( Süleyman Sırrı B, ve arka -
daşlart ) 

4 — Başvekil İsmet Faşa Hazretleri 
tarafından İrat buyrulan nutkun basılıp 
dağıtılması hakkında takriri 43 

TKKSI 
A? Sayfa 
148 — Memurin kanununun 85 inci 

maddesinin tefsiri 2,7 
149 — Sinnİ mükellefiyet dahilinde bulu

nanların silühs.z hizmeti mucip anzai 
vııcudiyelerinin tedavisi hakkındaki 
kanunun ikinci maddesinin tefsiri 20,43 

150 — Muamele vergisi kanununun 
3 üncü maddesinin l İnci fıkrasının 
tefsiri 30.44 

I t l J l î 
Sayfa 

151 — 'Gümrük muafiyetine ait bazı 
hususi kanunların mer'iyetiniu 
devanı edip etmiyeceğinin tefsiri 30144 

152 — Zabıtan ve askerî memurlar 
maaşatı hakkında 1453 numaralı 
kanunim tefsiri 68,73 

153 — 15 nisan j 341 tarih ve 63 
numaralı tefsirdeki (ailenin bulun
duğu mahal) tabirinin tefsiri 68,73 

Bütçe lİMümcHİ 
1 — Hudutlar ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünün ] 929 senesi bütçe 
kanununa müzeyyel 84,85,87,90 

n i v i ı ı ı ı ıs 
Denizli (Necip Ali B. ve arka daları) 
2 — Elaziz Mt-'b'usu merhum Mustafa 

Bey ailesine lıidematı valam'ye terti binden 
maaş tahsisine dair 42 
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Sayfa 

İdare Heyeti 
3 — Büyük Millet Meclisi IQ29 sene* 

si bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri ara
sında münakale İcrasına dair 68,84,87,93 

İzmir (Ahmet Münir B. ve arka
daşları ) 

4 — Müteaddit zevata lıidaınatı vata
niye tertibinden ınaaş tahsili hakkındaki 
kanunun 3 üncü maddesine bir fıkra ilâ

vesine dair kanun teküfi 
Sayfa 

42 

Edirne ( Hasan Hayrı B. ve arkadaş
tan ) 

1 — 1926 tarih ve 885 numaralı 
iskân kanununun meriyete iadesi hakkında 6,1 O 

Kırklareli ( Dr. Fuat B. ) . 
2 — Çocukların sinema ve tiyatrolara 

kabul edilmemeleri hakkında 59,64,08 

TKZKKItKLKIt 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

A l ' 

t — Mustafakemalpaşa Kazasının 
Ezanlı Köyünden Memedoğlu Hakkinin 
mahkûm olduğu beş sene on ay hapis 
cezasının affi hakkında 20,44 

• !;ttU> t ; ı l { ' ] i l< 'H 

1 — Bilâvasıta tekâlife ait temyiz 
komisyonlarının teşekkülüne dair kanun 
lâyihasının iadesi hakkında 63 

2 — Devlet kuvvetlerinden çıkarıla
cak bazı sefainin satılmasına izin veril
mesi hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair 73 

3 — Genç dernekleri teşkili hakkın
daki kanun lâyihasının iadesine dair 63 

4 — Haricî ticaret dairesi teşkiline 
dair kanun lâyihasının İadesi hakkında 43 

5 — Memurin kanununun 4 üncü 
maddesinin H fıkrasının tefsirine dair 
tezkerenin iadesi hakkında 16 

6 — Crta tedrisat daimî ve serbest 
muallimlerinin terfileri hakkındaki kanun 
lâyihasının iadesine dair 63 

7 — Resülayin Kazasının nahiye 
haline kalbile Koçhisar Nahiyesinin kaza
ya İfrağı hakkındaki kanun lâyihasının 
iadesine dair 43 

8 — Tahriri müsakkafat ve arazi 
komisyonları memurini hakkındaki kanun 
lâyihasile tahriri müsakkafat ve arazi ko
misyonları âmâlıklarında istihdam olunan 
zevata şehri ıuaktuan verilmekte olan 
üeuratın tediyesinin ve işbu komisyonlar 
memurininin icrayı tekaütlerinde yapıla
cak muamelenin tefsiri hakkındaki tezke
renin iadesine dair 63 

9 — Tahlisiye İdaresi Uımtııı Mü

dürlüğü memurlarının tekaüt maaşları 
hakkındaki kanun lâyihasının iadesine dair o4 

10 ~ Tüccar tarafından hariçten celb 
olunan şeker ile petrol ve benzinden 
masarifi idare olarak alman meblağın 
sureti tahsiline dair kanun lâyihasının 
iadesi hakkında 64 

11 — Yaptırılacak muallim mektepıeri 
inşaatında kullanılacak mühendis ve mi
marlar hakkındaki kanun lâyihasının ia
desine dair 64 

İs l ık la ! madalyas ı 

1 — Kırklareli Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Müdürü Doktor Ahmet Hamdi 
Beyin İstiklâl ınadalyasile taltifine dair 2 

MıılılHil' 
1 — Muallim mektepleri inşaatından 

mütevellit davalarda istihdam edilecek 
avukatlara verilecek ücret için bütçe for
mülünde taslühat icrasına dair 30 

.2 — Şeker ve petrol İnhisar İdare
sinin 1928 senesi hesabı kat'İsİ hakkında 16 

3 — Elaziz Meb'usu Mustafa Beyin 
vefat ettiği hakkında 72 

4 — Esbak Bahriye Nazırı Mahmut 
Muhtar Paşanın mahkemesini rüyet eden 
Divanı Âliye ait evrakın gönderildiğine 
dair 63 

nlihıı ui'Ziisı 
1 — İsmailoğlu Memedi öldüren 

Kozanın Hamam köyünden Bekiroğlu 
Cafer in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında 42 

1 — Alaşehirin Dinarh köyünden 
Hacı İsmail namıdiğer Ayaşlıoğulların-
dan İbrahim oğlu Halimin idamı hakkında 2,8 

2 — Safranbolıuııuı Ovatİntiu kö
yünden Fevzi oğlu Kara Hazim ve Mııs-
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tafa oğlu Malilin ölüm cezasına çarptı
rılmaları hakkında 20,44 

3 — Sivrekli Hacı Eyuboğullarından 
Eyttboglu Memet Suphinin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 20,44 

4 — Ştşlioğullarından Yakuboğlu 
Alinin İdamı hakkında 2,8 

Tel'sİr taleptei'i 
1 — Heyeti Mahsusaca nisbeti as

keriyelerinin kat'ına karar verilmiş olan 
zabitandan Âli Karar Heyetinde hakla
rındaki Heyeti Mahsusa kararının ref'ine 
karar verilmiş olanlara tekaüt maaşının 
hangi tarihten itibaren tahsisi lazım ge
leceğinin tefsiri hakkında 30 

2 — Maaş kanununun 17 ve Devlet 
memurları maaşatının tevhit ve teadülü
ne dair kanunun 6 inci maddelerinin 
tefsiri hakkında 84 

3 — Memurin maaşatının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunun tefsirine dair 30 

4 —20hazİran 1927 tarih ve 1107 
numaralı kanunun ikinci maddesinin tef
siri hakkında 72 

1 — Damga resmi kanununun t 13 
üncü maddesinin 8 İnci fıkrasının tefsi
rine dair 2,8,40,48,4Q 

2 — Gümrük kanununa müzeyyel 
mevat hakkındaki kanunun beşinci mad
desinin tefsirine dair 58,69 

3 — Gümrük muafiyetine ait bazı 
hususî kanunların meriyetlerinin devam 
edip etmiyeceğinîn tefsiri hakkında 30.44 

4 — Maaş kanununun sekizinci mad
desinin tefsiri hakkında 2,9,46 

5 — Memurin kanununun 4 üncü 
maddesinin H fıkrasının tefsirine dair 16 

6 — Memurin kanununun seksen 
beşinci maddesinin tefsiri hakkında 2,7 

7 — Mevkii müstahkem komandan-
larına ve dîğer fıkra kumandanı salahiyetli 
mevkilerde bulunan zevata 1453 numa
ralı kanunda gösterildiği veçhile fırka 
kumandanları gibi maaş verilip verilmi-
yeceğinin tefsiri hakkında 68,73 

8 — Muamele vergisi kanununun 
üçüncü maddesinin birinci fıkrasının 
tefsiri hakkında 30,44 

Sayfa 
9 — Muhasebeİ umumiye kanunu

nun 48 inci maddesinin tefsirine dair 2,7 
10 — Müzayede, münakaşa ve İhalât 

kanununun bazı madde ve fıkralarının 
tefsiri hakkında 6,16,48 

11 — 15 nisan 1341 tarih ve 63 
numaralı tefsirdeki (ailenin bulunduğu 
mahal) tabirinde ecnebi memleketler da
hil olup olmadığının tayini hakkında 68,73 

12— 801 numaralı kanunun ikinci 
maddesinin tefsiri hakkında 20,43 

13 — Tahriri müsakkafat ve arazi 
komisyonları memurini hakkındaki kanun 
lâyıhasila tahriri müsakkafat ve arazi 
komisiyonlan âzalıklarında istihdam olu
nan zevata şehrî maktuan verilmekte olan 
ücurahn tediyesinin ve işbu komisyonlar 
memleketlerinin İcrayı tekaütlerinde ya
pılacak muamelenin tefsiri hakkında 63 

14 — Ticaret muahedesi akteden 
memurininin gelecek pirinçlerin İstih
lâk resmi hakkında tefsir talebine dair 68,73 

Teşrii masuniyetin rcf ' ı 
1 — Afyon Karahisar Meb'usu İzzet 

Beyin teşriî masuniyetinin ref'i hakkında 62 
2 — Giresun Meb'usu Hakkı Tank 

ve Artvin Meb'usu Memet Asım Bey
lerin teşriî masuniyetlerinin ref'İ hakkında 72 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERELERİ 
1 — Antalya Meb'usu Hasan Sıtkı 

Beyin mezuniyeti hakkında 84 
2 — Azayı kiramdan bazı zevatın 

mezuniyeti hakkında 58,85 
3 — B. M. Reisi Kâzım Paşanın 

mezuniyeti hakkında 62 
DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 

TEZKERELERİ 
1 — 1929 senesi mart - mayıs ayla

rına ait raporların gönderildiğine dair 20,44 
2 — Eylül teşrinisani 1928 aylarına 

ait raporların gönderildiğine dair 20,44 
3 — Haziran, temmuz, ağustos 1Q29 

aylarına ait raporun gönderildiğine dair 20,44 
4 — Kânunuevvel 1928 ve kânunu 

sani, şubat ig29 aylarına ait raporun 
gönderildiğine dair 20,44 

5 — Karadeniz Buğazı Tahlisiye İda
resinin ] 926 senesine ait mutabakat 
beyennamesiııin takdim İnhndığı hakkında 2,8 




