
DEVRK:3 Ü' 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

İÇTİMA: 3 

Cilt 
18 

3 nisan 1Q30 tarihli kırk üçüncü in'İkattan 
28 nisan 1930 tarihli elli üçüncü İn'ikada kadar 

5"4-

Ankara 
T. B, M. M. Matbaası 

M-



Fihrist 

İııtihiiı» ma/kıtaları \ 
1 — Cebelibereket meb'usluğuna 

intihap olunan Sabrı Beyin intihap 
mazbatası 120 

Mezuııi.vclk'f 
1 — Azayı kiramdan bazı zevata 

AKAYI Kİ KAM MIAMICLÂT1 

Sayfa Sayfa 
48,138 mezuniyet verilmesi 

Talılillt'i-
1 — Cebelibereket me'busu Sabri 

Beyin tahlifi 120 

No. 
1579 

1580 
1581 

1582 

1583 

1584 

1585 

1586 

1587 

1588 

KAMIM,AR 
Sayfa 

— 1929 senesi Hariciye Vekâleti 
bütçesine munzam tahsisat, veril
mesine dair kanun 2,11 
— Belediye kanunu 3,10,13 
— İstiklâl Harbi malûllerine veri
lecek para mükâfatı hakkında 
kanun 2,19,23,24 
— Hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 36 inci maddesinin dör
düncü fıkrasını muaddil kanun 10,31 
— 1929 senesi bütçesinin bazı 
fasıl ve maddeleri arasında müna
kale yapılması hakkında kanun 18,29, 

31,32 
— Türkiye Cümhuriyetüe Amerika 
müttahit Devletleri arasında mün-
akit ticaret ve seyri sefain muahe-
denamesinin tasdikına mütedair 
kanun 2,18,19,36,43,44 
— Erzurum - Sarıkamış - Kars ve 
Şuabatı Demiryolları İşletme İda
resinin 1926 malî senesi hesabı 
kafisi kanunu 28,49 
— Evkaf Umum Müdürlüğü 1926 
malî senesi hesabı kafisi kanunu 28,50 
— Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü memurları maaşatınm 
tevhit ve, teadülü hakkında kanun 36,50 
— Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1930 senesi bütçe 
kanunu 36,51;55 

No. _ Sayfa 
1589 — İstanbul Darülfünununun 1929 

senesi bütçesinde münakale icrasına 
dair kanun 23,49,55,58 

1590 — Seyrisefain İdaresi bütçesi tah
sisat ve münakalesine dair kanun 48.63 

76,79 
1591 — 1929 senesi bütçesinde müna

kale ve Seyrisefain İdaresine yapıla
cak muavenete dairkanun 48,62-76,82 

1592 — 1341-1925 malî senesi hesabı 
kafi kanunu 28,104 

1593 — Umumî hıfzıssıhha kanunu 18,63,86, 
105,121 

1594 — Jandarma yüzbaşılarından Saba
hattin Beyin affına dair kanun 36,54,126 

1595 — Memurin kanununun dördüncü 
maddesinin (H) fıkrasına müzeyyet 
kanun 36,55,126 

1596 — 1223 numaralı Oazİ Mustafa 
Kemal köprüsünün inşasına dair 
kanuna müzeyyel kanun 104,123, 

128,129' 
1597 — 1929 bütçesi munzam tahsisat 

ve münakalesine dair kanun 48,104, 
122,128,131 

1598 — Evkaf bütçesi münakalesi hak
kında kanun 86,122,128,134 

1599 — 1929 bütçesi munzam tahsisat 
ve münakalesine dair kanun 104,120, 

139,140 
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KARARLAR 

No. Sayfa 
555 — Köy kanununun 44 uncu mad

desinin H İnci fıkrasının tefsirine 
mahal olmadığı hakkında 8 

556 — Tütün İnhisar İdaresi memur
larının memurini resmiyeden addile 
vazifei memurelerinden mütevellit 
veya vazifei resmiyelerîni ifa sıra
sında hadis olan cürümlerinden 
dolayı haklarında memurin muha-
kemat kanunu ahkâmının tatbiki 
lâzım gelip gelmiyeceğinin tefsiri
ne mahal olmadığı hakkında 18,29 

557 — Nevşehirin Herekli mahalle
sinden Deryişoğlu Mustafanın ölüm 

( cezasına çarpılması hakkında 18,29 
558 — Ödemişin Umur köyünden Ali 

oğlu Abdullahın ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 18,29 

No. Sayfa 
559 — Tosyanın Deden köyünden AH 

oğlu Şevkinin ölüm cezasına çar
pılması hakkında 18,29 

560 — Uzunzatm köyünden Musaoğlu 
Abdullahın ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 18,29 

561 — Maaş kanununun 17 ve Devlet 
memurları maaşatının tevhit ve te
adülüne dair kanunun 6 inci 
maddesinin tefsirine mahal olmadığı 
hakkında 28,36 

562 — 25 eylül 1339 tarih ve 347 
numaralı kanunun beşinci maddesi
nin tefsirine mahal olmadığı hak
kında 8,62,86 

563 -— Büyük Millet Meclisi Muhasebe
sinde yapılan tetkik ve teftiş neti
cesi hakkında 104,23 

LÂYİHALAR 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt ve as

kerî istifa kanununa dair 18,mükerrer 18 
2 — Dahiliye Vekâleti merkez teşki

lâtı hakkında 138 
3 — Devlet memurları maaşatının 

tevhit ve teadülü kanununun muallimler 
kısmına ait azamî kadroyu tesbit edici 
kanununa dair 138 

4 — Hicaz, Necit ve mülhakatı 
Hükûmetlerüe aktolunan muhadenet mu-
ahedenamesinin tasdiki hakkında 48 

5 — İcra harç tarifesi hakkında 18 
6 — İktjsat Vekâleti 1929 senesi 

bütçesinde ı goo liralık, münakale ya
pılmasına dair 48,104,122,128,131 

7 — İlk ve orta tedrisat muallim
lerinin terfi ve tecziyeleri hakkında ' 62 

8 — İspirto ve ispirtolu içkiler İn
hisarı İdaresinin 1928 senesi hesabı 
kat'i si hakkında 62 

9 — İstatistik Umum Müdürlüğü 
memurları hakkında 13 

10 — Maliye Vekâleti 1929. senesi 
bütçesine 40 000 liralık munzam tahsisat 
verilmesine dair 48,104,122,128,131 

11 — Maliye ve Nafıa Vekâletlerile 

İstatistik Umum Müdürlüğünün 1929 
senesi bütçelerinin muhtelif fasıl ve mad
deleri arasında 29 325 liralık münakale 
yapılmasına dair 48 

12 — Mekteplerde askerlik dersleri 
okutan muallimlerin ücretlerine dair 138 

13 — Millî Müdafaa Vekâleti 1929 
senesi kadrosunun baş tarafındaki meşru
hatın sonuna ilâve olunacak madde hak
kında 36 

14 — Türkiye Cümhuriyetile Amerika 
Hükümeti arasında aktedilen ticaret ve 
seyrisefain muahedenamesinin tasdiki hak
kında 2,18,19,36,43,44 

1 5 — 3 nisan 1340 tarih ve 459 
numaralı mahsup kanununa müzeyyel 
kanunun 6 inci maddesinde muharrer 
müddetin temdidi hakkında 62 

16 — Yeniden altı kaza ve seksen tam 
teşekküllü nahiye teşkili hakkında 138 

1 — Ankaradan gayri şehir ve ka
sabalardaki telefonlara dair olan kanunun 
beşinci maddesine bir fıkra ilâvesi hak-/ 
kında 86,127 

2 — Başvekâlet memurları hakkında 104, 
127 
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Sayfa 

3 — 1925 '/ 1341 senesi hesabı 
umumisi hakkında 28,104. 

4 — Belediye kanunu lâyihası 3,10,13 
5 — 1494 numaralı kanunun deniz 

zabitleri heyetine mahsus muvakkat mad
desinin (A) fıkrasının tadili hakkında 104,128 

6 — Darülfünunun 1929 senesi 
bütçesinde münakale yapılması hakkında 28, 

49,55,58 
7 — Eğlence ve hususî istihlâk ver

gisi kanununun tadili hakkında 28,53,123 
8 — Emirberler ve seyis neferleri 

hakkında 203 numaralı kanunun 1 İnci 
ve 3 üncü maddelerininbazı fıkralarının 
tayyına dair 48,126 

9 — Erzurum - Sarıkamış - Kars 
ve Şuâbatı Demiryolları İdaresinin 1926 , 
senesi hesabı kafisi hakkında 28,49 

10 — Evkaf Umum Müdürlüğü 
1926 senesi hesabı kafisi hakkında 28,50 

11 — Evkaf Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesinde 62 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 86,122,128, 

134 
12 — Gümrükler Umum Müdürlüğü 

1929 senesi bütçesinde 18 650 liralık 
münakale yapılması hakkında 18,29,31,32 

13 — Hariciye Vekâleti 1929 senesi 
bütçesine 64,300 liralık munzam tahsi
sat verilmesine dair 2,11 

14 — Hariciye Vekâleti 1929 senesi 
bütçesine 20 000 liralık munzam tah
sisat verilmesine dair 2,11 

15 — Harita Umum Müdürlüğü 1929 
senesi .bütçesinde 24,666 liralık müna
kale yapılması hakkında 18,29,31,32 

16 — Hava sınıfı mensubinine veri
lecek, zamaim ve tazminat hakkındaki 
kanuna müzeyyel kanuna dair 28 

1 7 — Hudutl ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 1930 senesi büt
çesi hakkında ,36,51*55 

18 — Hudut ve Sahiller. Sıhhat 
Umum Müdürlüğü memurlarının, maa-
şatın tevhit ve teadülü hakkındaki kanu
na ithâllerine dair :36,50 

19— Hukuk usulü muhakemeleri 

Sayfa 
kanununun 36 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrasının tadili hakkında 10,31 

20 — İmalâtı Harbiye Umum Mü
dürlüğü 1929 senesi bütçesinde 120,700 
liralık münakale yapılmasına dair 18,29,31, 

32 
21 — Köprü müruriyesi hakkındaki 

1/223 numaralı kanunun tadiline dair 104, 
123,128,129 

22 — Matbuat Umum Müdürlüğü-
1929 senesi bütçesinde 1703 liralık 
münakale yapılmasına dair 120,139,140 

23 — Memurin kanununa müzeyyel 
1/548 numaralı kanuna dair 62,127,139 

24 — Nafıa Vekâleti 1929 senesi 
bütçesinden 180 000 liranın imhasile 
Maliye Vekâleti bütçesine munzam tah
sisat olarak verilmesine ve Seyrisefain 
İdaresine 50 000 liralık muavenet yapıl
masına dair 48,62,76,82 

25 — 18 yaşım ikmal edenlerin 
Devlet memuriyetine namzet olarak alın
maları hakkında 36,55,126 

26 — Revirlerde tedavi edilen hasta- f 

ların hastanelerde olduğu gibi berece ile 
iaşeleri hakkında 104,127 

27 — Riyaseti Cumhur Muzıka Hey
etinin Orkestra kısmı mensubinine elbise 
verilmesi hakkında 86İ127 

28 — Seyrisefain İdaresinin 1929 
senesi bütçesine munzam ve fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkında 48,63,76,79 

29 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 50,000 
liralık münakale yapılması hakkında 18,29,31,32 

30 — Tütün idarei muvakkatesi hak
kındaki kanuna müzeyyel kanuna dair 28,38 

31 — Umumî hıfzıssıhha hakkında 18,63» 
86.105,121 

32.— 22 nisan 1341 tarih ve 655 
numaralı ticaret ve sanayi odaları kanu
nuna müzeyyel kanuna dair 10,29 

33 — 25 teşrinievvel 1927 tarihin
de Vaşingtonda imza edilmiş olan mil
letler arasındaki telsiz telgraf mukavele 
ve nizamnamelerinin tasdiki hakkında 48,1.27 

34 — Yol mükelleflerinden alınacak 
maarif vergisi hakkında 136 



MAZHATAKAR 
Şayi')» 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Antalya Meb'usu Ahmet Sakı ve 

Yozgat Meb'usu Ahmet Hamdi Beylerin 
umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiye 
hakkındaki 17 kânunusani 1927 tarih 
ve 959 numaralı kanunun 2 inci madde
sinin tadiline dair 2/54 ve Kayseri Meb' 
usu Hasan Ferit ve Mardin Meb'usu İrfan 
Ferit Beylerin, umuru belediyeye ait ah
kâmı cezaiye hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini tadil edici- 2/115 numaralı 
kanun tekliflerine dair 146 

2 — Devlet Demiryolları istimlâk 
kanununun tefsiri hakkında 3/316 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 120 

3 — Jandarma yüzbaşılarından Sa
bahattin Beyin affı hakkında 36,54,126 

4 — Memurin kanununa müzeyyel 
1/548 numaralı kanun lâyihasına dair 62,127, 

139 
5 — Nevşehrin Herekeli mahalle

sinden Dervişoğhı Mustafanın Ölüm ce
zasına çarpılması hakkında 3/406 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 18,29 

6 — ödemişin Umur Köyünden Ha
cı Yusuf 'oğullarından Sangelinin Me-
metoğlu Memedin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 3/493 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair 18,29 

7 — Tosyanm Deden Köyünden Ali 
oğlu Şevketin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 3/418 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 18,29 

8 — Tütün idarei İnhisariyesi me
murlarının memurini resmiyeden addile 
vazifei mem üreler inden mütevellit veya 
vaztfei Tesmiyelerini İfa sırasında hadis 
olan cürümlerinden dolayı haklarında me
murin muhakemat kanunu ahkâmının tatbi
ki lâzım gelip gelm iveceğinin tefsirine 
dair 3/115 numaralı Başvekâlet tezkere
si hakkında 18,29 

9 — Umumî hıfzıssıhha hakkında 
1/441 numaralı kanun lâyihasile Kırklar
eli Meb'usu Dr. Fuat Beyin, çocukların 
içki ve tütün kullanmalarının men'İ hak
kında 2/4 numaralı kanun teklifine dair 18, 

63,86,105,121 

Sayfa 
10 — Uzunzaim Köyünden Musa 

oğlu Abdullahın ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 3/419 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair 18,29 

1 — Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 36 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrasının tadili hakkında 1/591 numa
ralı kanun lâyihasına dair 10,31 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — jandarma yüzbaşı lan ndari Sa

bahattin Beyin affı hakkında 36,54.i26 
BELEDİYE KANUNU LÂYİHASI MUVAKKAT' 

ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — 1/411 numaralı belediye kanu

nu lâyihasile Kırklareli Meb'usu Doktor 
Fuat Bey ve rüfekasının, oyun ve eğlence 
mahalleri tesis ve idare etmek hakkının 
Himayei Etfal Cemiyetine verilmesi hak
kında 2/40 numaralı kanun teklifi ve 
müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının tefsirine 
dair 3/270 numaralı Başvekâlet tezkeresİle 
İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın, bele
diye kanunu lâyihasının tadili hakkındaki 
teklifine dair 3,10,13 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankaradan gayri şehir ve kasa

balardaki telefonlara dair olan kanunun 
beşinci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında 1/579 numaralı kanun lâyihasına 
dair 86,127. 

2 — 1494 numaralı kanunun deniz 
zabitleri heyetine mahsus muvakkat 
maddesinin ( A ) fıkrasını tadil edici 
1/617 numaralı kanun lâyihasına dair 104, 

128 
3 — Darülfünunun 1929 senesi 

bütçesinde l 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/604 numaralı kanun 
lâyihasına dair 28,49,55,58 

4 — Devlet Demiryolları İstimlâk 
kanununun tefsiri hakkında 3/316 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 120 

5. — Eğlence ve hususî istihlâk 
vergisi kanununun tadili hakkında kanun 
lâyihasına dair 28,53,123 

ö — Evkaf Umum Müdürlüğü 1929 
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Sayfa 

•senesi bütçesinde 62 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/600 numaralı 
kanun lâyihasına dair 86,122,128,134 

7 _ Gümrükler Umum Müdürtüğü 
1929 senesi bütçesinde 18 650 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/608, Ha
rita Umum Müdürlüğü 1929 senesi büt: 

çeşnide 24 666 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/609, İmalâtı Harbiye 
Umum Müdürlüğü 1929 senesi bütçe
sinde 120 700 liralık münakale yapıl
masına dair ı /ö l l ve Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet.Vekâleti 1929 senesi bütçe-, 
sinde 50 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/616 numaralı kanun lâyiha
sına dair 18,29,31,32 

8 — Haricîye Vekâleti 1929 senesi 
bütçesine 20 000 ve 64 300 liralık 
munzam tahsisat verilmesine dair 1/6iç, 
62İ numaralı kanun lâyihaları hakkında 2,11 

9 — Hudut ,ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesi 
hakkında 1/553 numaralı kanun lâyiha
sına dair 36,51,55 

10 — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü memurlarının,, maa-
şatm tevhit ve teadülü haklcındaki ka
nuna ithallerine dair 1/555 numarah ka
nun lâyihası hakkında 36,50 

11 — İktisat Vekâleti 1929 senesi 
bütçesinde 1 900 liralık münakale ya-, 
pılmasına dair ]/628 ve Maliye Vekâleti 
1929 senesi bütçesine 40 000 liralık 
munzam tahsisat verilmesine dair 1/629 
numaralı kanun lâyihaları hakkında. 104,122 

128,131 
12 — İstanbul Meb'usu Süreyya Pa

şanın, köprülerden müruriye resmi alın
maması hakkında 2/122 numaralı kanun 
teklifi ite köprü müruriyesi hakkında 
1223 numaralı kanunun tadiline dair 
1/620 numaralı kanun lâyihası hakkında 104, 

123,128,129 
13 — İstiklâl harbi malûl zabitan ve 

efradına verilecek para. mükâfatına dair 
tanzim edilen 15 İnci defterin gönderil-
diği hakkında 3/429 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair 2,19.23,24 

14 — Maaş kanununun 17 ve Dev-

9ay*a 
let memurları maâşahnıtı tevhit ve tea
dülüne dair kanunun 6 itici maddeleri
nin tefsiri hakkında 3/370 numarah 
Başvekâlet tezkeresine dair 28»36 

15 — Matbuat Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesinde 1703 liralık mü
nakale yapılmasına dair 1/612 numarah 
kanun lâyllıasile İdare Heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 1929 senesi bütçesine 
3 600 liralık munzam tahsisat verilmesine 
dair 2/125 numaralı kanun teklifi hak- . 
kında 120,139.140 

16 — Nafıa Vekâleti 1929 senesi 
bütçesinden 180 000 liranın imhasıle 
Maliye Vekâleti bütçesine munzam tahsi
sat olarak verilmesine ye Seyrisefain İda- * 
resine 50000 liralık muavçnet yapılmasına 
dair 1/613 numaralı kanun lâyihası hak
kında , , 48,62,76,82 

17 — Revirlerde tedavi edilen hasta
ların . hastanelerde olduğu gibi derece 
ile iaşeleri hakkında 1/614 numarah: 
kanun lâyihasına dair .. . 104,127 

•18— Riyaseti Cumhur Muzika Heye
tinin orkestra kısmı mensubinine elbise ' 
verilmesi hakkında 1/592 numaralı ka
nun lâyihasına dair 86,127 

ig — Seyrisefain İdaresinin 1929 
senesi bütçesine munzam ve, fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkında İ/615 numa
ralı kanun lâyihasına dair 48,63,76,79 

20 — Tütün idarei mu'vakkatesi hak
kındaki kanuna müzeyyel i/474 numara
lı kanun lâyihasına dair , 28,38 

21 —' 21 nisan 1340 tarih ve 500 
numaralı rüsumu sıhhiye kanununun 
ikinci ve üçüncü maddelerinin tefsiri 
hakkında 3/428 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair. ' 104,121 

22 — 25 eylül 1339 tarih ve 347 . 
numaralı,, kanunun beşinci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/374 numaralı Başve-''. 
kâlet tezkeresine dair • 8,62,86" 

23 — 28 eylül 1339 tarih ve 347 
numaralı kanunun 5 inci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/374 numaralı Bş. V. 
tezkeresine dair 62,86 

24 — Yol mükelleflerinden alınacak 
maarif vergisi hakkında 1/596 numaralı 



Sayfn' 
kanun lâyihasına dair 138 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankaradan gayri şehir ve kasa- . 

balardaki telefonlara dair olan kanunun 
beşinci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında 1/579 numaralı kanun lâyihasına 
dair 86,127 

2 •*- Antalya Meb'usu Ahmet Saki 
ve Yozgat Meb'usu Ahmet Hamdi Beyle* 
rin, umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiye 
hakkındaki] 7 kânunusani ıg27 tarih 
ve 959 numaralı kanunun 2 inci madde
sinin tadiline dair 2/54 ve Kayseri Meb'
usu Hasarı Ferit ve Mardin Meb'usu İr
fan Ferit Beylerin/umuru belediyeye ait 
ahkâmı cezaiye hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini tadil edici 2/115 numaralı 
kanun tekliflerine dair 146 

3 — Devlet Demiryolları istimlâk 
kanununun tefsiri hakkında 3/316 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 120 

4 — İstanbul Meb'usu Süreyya Paşa
nın, köprülerden müruriye resmi alınma
ması hakkında 2/122 numaralı kanun tek- * 
lifi ite köprü müruriyesi hakkında 1223 
numaralı kanunun tadiline dair 1/620 nu
maralı kanun lâyihası hakkında î 04,123,128, 

129 
5 — Memurin kanununa müzeyyel 

1/548 numaralı kanun lâyihasına dair 62,127. 
139 

6 — Tütün İdarei İnhisariyesi me
murlarının memurini resmiyeden addile 
vazifei memurelerinden mütevellit veya 
vazifei resmiyelerinİ ifa sırasında hadîs 
olan cürümlerinden dolayı haklarında 
memurin muhakemat kanunu ahkâmının 
tatbiki lâzım gelip gelmiyeceğinin tefsi
rine dair 3/115 numaralı Başvekalet tez
keresine dair 18,29 

7 —- Umumî hıfzıssıhha hakkında 
1/441 numaralı kanun lâyihasile Kırk
lareli Meb'usu Dr. Fuat Beyin, çocukla
rın içki ve tütün kullanmalarının men'i 
hakkında 2/4 kanun teklifine dair 18,63,86 

105,121 
8 — 25 teşrinievvel 1927 tarihin

de Vaşingtonda imza edilmiş olan mil
letler arasındaki telsiz telgraf mukavele 

Sayfa 
ve nizamnamelerinin tasdiki hakkında 
1/595 numaralı kanun lâyihasına dair 48,127 

9 — Yol mükelleflerinden alınacak 
maarif vergisi hakkında 1/596 numaralı 
kanun lâyihasına dair ] 38 

1—1/411 numaralı belediye ka
nunu lâyihasile Kırklareli Meb'usu Dok
tor Fuat Bey ve rüfekasmın/ <oyun ve 
eğlence mahalleri tesis ve idare etmek 
hakkının Himayeİ Etfal Cemiyetine veril
mesi hakkında 2/40 numaralı kanun tek
lifi ve müsakkafat vergisi kanununun 
4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 
tefsirine dair 3/270 numaralı Başvekâlet 
tezkeresile İstanbul Meb'usu Süreyya Pa
şanın, belediye kanun lâyihasının tadili 
hakkındaki teklifine dair 3,10,13 

2 — Mardin Meb'usu İrfan Ferit ve 
Kayseri Meb'usu Hasan Ferit Beylerin, -
koy kanununun 44 üncü maddesinin 
tefsirine dair 4/53 numaralı takririne 
dair 8 

DİVANI MUHASEBAT ENCÖMENJ 
MAZBATALARI 

1 — 1341 senesi hesabı umumisine 
mütedair mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakkında 3/184 numaralı 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresile 
1925/1341 senesi hazine hesabı umu
misi hakkında 1/256 numaralı kanun 
lâyihasına dair 28,104 

2 — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve 
şuabatı Demiryolları İdaresinin 1926 
senesine ait mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında 8/436 numa
ralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresile 
Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı 
Demiryolları İdaresinin ig29 -senesi 
hesabı kafisi hakkında 1/532 numaralı 
kanun lâyihasına dair 28,49 

3 — Evkaf Umum Müdürlüğü 1926 
senesine ait mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında 3/437 numa
ralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresile 
Evkaf Umum Müdürlüğü 1'926 senesi 
hesabı kat'isi hakkında 1/565 numaralı 
kanun lâyihasına dair 28,50 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame-



Sayfa 
rika Hükümeti arasında aktediten ticaret 
ve seyrisefafn muahedenamesinin tasdiki 
hakkında ı/622 numaralı kanun lâyiha
sı na dair . 18,19,36,43,44 

2 — Umumî hıfzıssıhha hakkında 
1/441 numaralı kanun, lâyihasile Kırk
lareli Meb'usu E>r. Fuat Beyin, çocukların 
içki ve tütün kullanmalarının men'i hak
kında 2/4 numaralı kanun teklifine dair 18, 

63,86,105,121 
İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Eğlence ve hususî istihlâk ver

gisi kanununun tadili hakkında 1/304 
numaralı kanun lâyihasına dair 28,53,123 

2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Hükümeti arasında aktedilen ticaret 
ve seyrtsefain muahedenamesinin tasdiki 
hakkında 1/622 numaralı kanun lâyihasına 
daîr 18,19,36,43,44 

3 - - Tütün idarei muvakkatesi hakkın
daki kanuna müzeyyel 1/474 numaralı 
kanun lâyihasına dair 28,38 

4 — Umumî hıf2issıhha hakkında 
1/441 numaralı kanun lâyihasile Kırklar
eli Meb'usu Dr. Fuat Beyin, çocukların 
içki ve tütltt kullanmalarının meni hakkında 
2/4 numaralı kanun teklifine dair 18,63,86 

105,121 
1 — 22 nisan--1341- tarih ve 655 

numaralı ticaret ve sanayi odaları kanu
nuna müzeyyel 1/426 numaralı kanun 
lâyihasına dair İp 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALAR! 
1 — Eğlence ve hususî istihlâk ver̂  

gisi kanununun tadili hakkında 1/304 
numaralı kanun lâyihasına dair 28,53,123 

2 — İstanbul Meb'usu Süreyya Pa
şanın, köprülerden müruriye resmi alın
maması hakkında 2/122 numaralı kanun 
teklifi ile köprü müruriyesi hakkındaki 
1/223 numaralı kanunun tadiline dair 
1/620 numaralı kanun lâyihası hakkın
da 104,123.128,129 

3 .— Maaş kanununun 17 ve-Devlet 
memurlan maaşatının tevhit ve teadülü
ne dair kanunun 6 inci maddelerinin 
tefsiri hakkında, 3/3,70 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair 28,36 

Sayfa 
4 — Tütün idarei muvakkatesi 

hakkındaki kanuna müzeyyel 1/474 numa
ralı kanun lâyihasına daîr 28,38 

5 — Yol mükelleflerinden alınacak 
maarif vergisi hakkında 1/596 numaralı 
kanun lâyihasına dair . 138 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 '— Büyük Millet Meclisi Muhase
besinde yapılan tetkik ve teftiş neticesine ' 
dair 104,122 
MEMURİN KANUNU MUVAKKAT ENCÜ

MENİ MAZBATALARI 
1 — Başvekâlet memurları hakkında 

1/618 numaralı kanun lâyihasına dair 1.04,127 
2 — Memurin kanununa müzeyyel 

1/548 numaralı kanun lâyihasına dair 62,127, 
139 

3 — 18 yaşını ikmal edenlerin 
Devlet memuriyetine namzet olarak alın
maları hakkında 1/572 numaralı kanun 

i lâyihasına dair 36,55,126 
4 — Tütün İdarei , İnhisariyesi me

murlarının memurini resmiyeden addüe 
vazıfei memurelerinden mütevellit veya 
vazifei Tesmiyelerini ifa sırasında hadis 
olan cürümlerinden dolayı haklarında • ,• • 
memurin muhakemat kanunu ahkâmının 
tatbiki lâzım gelip gelmiyeceğinin tefsi
rine dair 3/115 numaralı Başvekâlet tez- , 
keresine dair 18,29 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — 1494 numaralı kanunun deniz 
zabitleri heyetine mahsus muvakkat mad
desinin (A) fıkrasını tadil edici 1/617 
numaralı kanun lâyihasına dair 104,128 

2 — Emirberler ve seyis neferleri 
hakkındaki 203 numaralı kanunun birinci 
ve üçüncü maddelerinin bazı fıkralarının 
tayyı hakkında 1/605 numaralı kanun * 
lâyihasına dair 48,.İ26 

3 ^ Revirlerde tedavi, edilen hasta-. 
larm hastanelerde olduğu g.îbi derece İle 
iaşeleri hakkında 1/614 numaralı kanun 
lâyihasına dair 1,04,127 

4 — 25. eylül 1339 tarih ve 347 
numaıtalı, kanunun 5 İnci' maddesinin 



Sfe 
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Huylu 
tefsiri hakkında 3/374 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair / 8,62,86 

NAFİA ENCÜMENİ MAZBATASI 
1'—' Devlet Demiryolları istimlâk 

kanununun tefsiri hakkında 3/316 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair ] 20 

SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Umumî hıfzıssıhha hakkımda 
1/441 numaralı kanun lâyihasüe Kırkla-

Sayüa 
reli Meb'usu Dr. Fuat Beyin, çocukların 
içki ve tütün kullanmalarının men'i hak
kında 2/4 numaralı kanun teklifine dair 18, 

63,86,105,121 
2"— 21 nisan 1340 tarih ve 500 

numaralı rüsumu sıhhiye kanununun 
İkinci ve üçüncü maddelerinin tefsiri 
hakkında 3/428 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair 104,121 

SABIK ZABİT IH LASALAJtl 
rk 
j» 

» 
X 

D 

D 

ikinci 
üçüncü 
dördüncü 
beşinci 
altıncı 
yedinci 

in'İkada ait 
» 
» 
D 

>t 

3 

2 
18 
28 
36 
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Kırk sekizinci in 
» dokuzuncu 

Ellinci 
Elli birinci 

* ikinci 

I Î L I I ; 

'ikada ait 
» 
» 
» 
a* 

86 
104 
120 
138 
146 

Aksaray /Kâzım B.J 
1 — Avarız akçalarının belediyelere 

devri hakkındaki teklifinin geri verilme
sine dair 10 

Cebelibereket [Naci Paşa/ ile Ordu 
/ İsmail B. / , 

2 — Konyalı Başaralı zade Mustafa 
imzalı İstida hakkında Arzuhal Encüme
nince ittihaz olunan 302 numaralı kara
rın Umumî Heyette müzakeresine dair 28 

İstanbul / Hatndi B. J 
3 — Belediye vergi ve resimleri 

kanununun 22 İnci maddesinin 
fıkrasının tefsiri hakkında 

son 

Mardin / İrfan Ferit B. / 
4 — Köy kanununun 44 üncü mad

desinin tefsirine dair 
5 — Muhtelif makam veya heyetle

rin cezayi naktî tarh ve icrayı san'at ve 
ticaretten menetmek salâhiyetlerinin ref'i 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilme
sine dair 

28 

8 

49 

No. Sayfa 
159 — 21 nisan 1340 tarih ve 500 

numaralı rüsumu sıhhiye kanunu-

nerem 
No. Sayfa 

nun ikinci ve üçüncü maddelerinin 
tefsiri 104,121 

TKKLIFIJm 
Gümüşane / Masan Fehmi B.J 
1 —- 14 haziran 1326 tarihli mü

sakkafat kanununun 28 İnci maddesine 
müzeyyel kanun teklifi 146 

İdare Heyeti 
2 -̂ - Büyük Millet Meclisi 1929 

senesi bütçesine munzam tahsisat veril

mesine dair 146 
3 — Büyük Millet Meclisi 1929 

senesi bütçesine 36 000 liralık munzam 
tahsisat verilmesine dair 104 

4 — ' Nisabı müzakere kanununun 
bazı maddelerini tadil edici kanun teklifi 146 

5 — Nisabı müzakere kanununun 



Sayfa 
yedinci maddesini muaddi! 27? numa- ' ( ( 
rah kanun hükümlerinin ilgası hakkında 146 

6 — Riyaseti Cumhur 1929 senesi 
«bütçesinde l 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 138 

Kocaeli /Reşit"SaffetB. / 
7 — Gümrük tarife kanununun ' • 

5 inci maddesinin 14 üncü fıkrasını 
tadil edici kânun teklifi 1 20 

19 

Aksaray / Kâzım B. / 
1 — Avarız akçalarının belediye

lere devri hakkında 
Antalya / Ahmet Saki Bt / ve Yozgat 

/ Ahmet Hamdi B. J 
2 — Umuru belediyeye ait ahkâmı 

cezaiye hakkındaki 17 kânunusani 1927 
tarih ve 959 numaralı kanunun 2 inci 
maddesinin tadiline dair l4t> 

İdare Heyeti 
3 — .Büyük Millet Meclisi 1929 

senesi bütçesine. 3 600 liralık munzam 
tahsisat verilmesine dair 120,139,140 

İstanbul fSfıreyya Paşa] 
4 — Belediye kanunu lâyihasının 

tadili hakkında 3,1 
5 ^ Köprülerden müruriye resmi 

alinnıaması hakkında 104,123,128 
Kırklareli / Dr. Fuat B. / 
6 — Çocukların içki ve tütün kul

lanmalarının men'i hakkında 18,63,86 

7 •— Oyun, ve eğlence mahalleri 
tesis ive idare etmek hakkının Himayei 
İEtfal Cemiyetine verilmesi hakkında 3,1 

Mardin / İrfan Ferit B. } ve Kayseri 
( Hasan Ferit B. ) 

8 —* Umuru belediyeye ait ahkâmı 
cezaiye hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin tadiline dair 

heyet-
san'at 

jve ticaretten menetmek salâhiyetlerinin 
lref'i hakkında 

Sayfa 

0,13 

,129 

,105 
121 

0,13 

9 -^ Muhtelif makam veya 
,Ierİn cezayi naktî tarh ve icrayi 

146 

49 

TlSZKJŞKltf.EK 

BAŞVEKALET TEZKERELERİ 
. " Af talepleri ! 

1 — Kayseri hapisanesinde mahpus 
İbrahimîn affı hakkında 2 

2, **T Tarikatı selâhiyeye intisabından 
dolayı Ankara İstiklâl Mahkemesince on 
sene hapse mahkûm edilen Süleyman Radi 
Beyin geri kaian cezasının affı hakkında 104 

fade laloplcH 
1 — Hava sınıfı mensubinine veri

lecek zamaîm ve tazminat hakkındaki -
kanuna müzeyyel kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair 28 

2 — 2 2 nisan 1341 tarih ve 655 
numaralı ticaret ve sanayi odaları kanu
nuna müzeyyel kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair 29 

Istik'AI madalyası 
1 — İzmirli Mustafa Celâl Efendinin 

istiklâl madalyasıle taltifi hakkında 138 
Muhtelif 

1 — 1341 senesi hesabı umumi
sine mütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında 28,104 

2 — İstiklâl' harbi malul zabitan ve 
efradına verilecek para mükâfatına dair 
tanzim edilen ıB inci defterin gönderil
diği hakkında 2,19,23,24 

1>}.V 
öliîm Cezası 

1 — Nevşehrin Herekli mahallesin
den Dervişoğlu Mustafamn Ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 18,29 

2 .— ödemişin Umur Köyünden Hacı 
Ytısûf^ oğullarından Sarıgelinin Memet-
oğlu Memedin Ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 18,29 

3 — Tosyanın Deden Köyünden Ali 
oğlu Şevkinin Ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 18,29 

4 — Uzunzaim Köyünden Musaoğlu 
Abdullahın ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 18,29 

Tofsir talepleri 
1 — Askerî liseler talebesinin et 

istihkakının koyun eti olup olmadığının 
tefsirine dair 62 

2 — Hava sınıfı mensubinine veri-



10 
Sayfa 

lecelc zamaim ve tazminat hakkındaki 389 
numaralı kanunun 8 inci maddesinin 
tefsirine dair 18 

3 — Devletle alâkalan katedtlen bil
ûmum askerî ve mülkî memurlarla zabi-
tan ve eytam ve eramiline tekaüt aidatla
rının iadesine dair kanunun birinci mad
desinin tefsiri hakkında 62 

4 — 2 8 mayıs 1928 tarih ve 1331 
numaralı kanunun 6 mcı maddesinin 
tefsirine dair 14Ö 

1 — Devlet Dem İryolları istim lâk 
kanununun tefsirine dair 120 

2 — Maaş kanununun 17 ve Dev
let memurları maaşatımn tevhit ve tea
dülüne dair kanunun 6 inci maddeleri
nin tefsiri hakkında 28,36 

3 — Müsakkafat vergisi kanununun' 
4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 
tefsirine dair 3*10,13 

4 — Tütün İdarei İnhİsariyesi me
murlarının memurini resmıyeden addîle 
vazİfeİ memürelerinden mütevellit veya 
vazifei resmİyelerinj ifa sırasında hadis 
olan cürümlerinden dolayı haklarında 
memurin muhakemat kanunu ahkâmının 
tatbiki lâzım gelip gelmiyeceğinin tefsi
rine dair 18,29 

5 — 21 nisan 1340 tarih ve 500 

Sayfa 
numaralı rüsumu sıhhiye kanununun ikin
ci ve üçüncü maddelerinin tefsiri hak
kında 104,121 

6 — 2 5 eylııt 1339 tarih ve 347 ' 
numaralı kanunun 5 İnci maddesinin tef
siri hakkında 8,62,86 

Teşriî masını iy ol in kaldırıl mnsı 
1 — Bitlis Meb'usu Muhiddin Be

yin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 2 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERESİ 
I — Azayi kiramdan bazı zevatın 

mezuniyetleri hakkında 48,138 
DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 

TEZKERELERİ , 
1 — Seyrisefain Umum Müdürlü

ğünün 1926 senesine ait mutabakat be
yannamesinin takdim kılındığı haktcında 146 

1 — 1341 senesi hesabı umumisine 
mütedair mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakkında 28,104 

2 — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve 
Şuabatı Demiryolları İdaresinin 1926 
senesine ait mutabakat beyannamasinîn 
takdim kılındığı hakkında 28,49 

3 — Evkaf Umum Müdürlüğüig26 
senesine ait mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında 28,50 


