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Fihrist 
AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Int ıliHplar 
1 — İzmir Meb'usu Vasıf Beyin, Bey

nelmilel "Parlamentolar İttihadı Kongre
sine müşahit intihabı 

2 — Kırklareli Meb'usu Nahit ve Si
vas Meb'usu İbrahim Alâettİn Beylerin, 
Beynelmilel Parlamentolar Ticaret Konfe-

Sayfa 

269 

Sayfa 
131 ransına âza intihapları 

izinler 
1 — Âzayİ Kiramdan bazı zevata izin 

verilmesi 269 
Teşrii masmıiyel 

1 — Âzayi Kiramdan bazı zevatın 
teşriî masuniyetleri hakkında 44,190,218 

KANUNLAR 
No. Sayfa 

1600 — Emirber ve seyis neferleri hak
kındaki 203 numaralı kanunun l 
inci ve 3 üncü maddelerinin tadi
line dair kanun 2 

1601 —Şehir ve kasabalardaki telefonlara 
dair olan kanunun 5 inci maddesi
nin tadUİ hakkında kanun 3 

1602 —Riyaseti Cumhur Muzika Heyeti
nin Orkestra Kısmı mensuplarına 
verilecek elbise hakkında kanun 3 

1603 —' Revirlerde tedavi edilecek has
taların İdesine dair kanun 3 

1604 — Ordu zabİtan heyetine mahsus 
terfi kanunlarını muaddil kanunu 
muvakkat maddesinin tadiline dair 
kanun 3 

1605 — Gümrük tarifesi kanununa mö-
zeyyel kanun 20,34 

1606 — 1929 senesi bütçesi münakale ve 
munzam tahsisat hakkında kanun 2,20, 

30,31,37 
1607 — Devlet demir yolları İstimlâk 

kanununa müzeyyel kanun 23,46 
1608 — Umuru belediyeye müteallik 

ahkâmı cezaiye hakkında 16 nisan 
1340 tarih ve 486 numaralı kanu
nun bazı maddelerini muaddil 
kanun 26,47 

1609 —' Bazı cürümlerden dolayı me
murlar ve şerikleri hakkında takip 

No. Sayfa 
ve muhakeme usulüne dair kanun 4,21, 

35.49 
1610 — Memurin kanununa müzeyyel 

kanun 36,50 
1611 — Hava sınıfı mensubinine verile

cek zamaim ve tazminat hakkında 
1 haziran 1926 tarih ve 889 nu
maralı kanunun 8 inci maddesini 
muaddil kanun 2,50 

1612 — Yeniden kaza teşkiline ve ]452 
numaralı kanuna merbut (2) numa
ralı cetvelin tadiline dair kanun 42,52 

1613 — Büyük Millet Meclisi azasının 
tahsisat ve harcırahları hakkında 
kanun 42,53 

1614 — Hariciye Vekâleti kadro cetve
linin tadiline dair kanun 20,42,53 

1615 — Gümrük memurlarından bazıla
rına verilecek yem bedeli ve ye
meklik hakkında kanun 20,42,54 

1616 Nafıa fen mekteplerinden çıkacak 
efendilere avans verilmesine dair 
kanun 44,54 

1617 — Maarif Vekâleti kadro cetvelinin 
tadiline dair kanun 44,55 

1618 — Yol mükelleflerinden alınacak 
maarif vergisi hakkında kanun 24,47,56 

1619 — Beynelmilel sınaî mülkiyet mu
kavelelerinin 6 teşrinisani ıg25 
La Haye tadilâtına İltihak edilmesi 
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hakkında kanun 20,51,56,59 
1620 — Beynelmilel Yardım Birliği teş

kili hakkındaki mukavelenamenin 
tasdikına dair kanun 30,51,56,62 

1621 — Hicaz, Necİt ve mülhakatı Hü-
kûmetile aktolunan muhadenet mu-
ahedena meşin in tasdiki hakkında 
kanun 30,51,56,64 

1622 — Türkiye Cümhuriyetile Almanya 
Hükümeti arasında Ankarada 28 
mayıs 1929 tarihinde İmza edilmiş 
olan hukukî ve ticari mevadı ad
liyeye müteallik münasebatı müte-
kabileye dair mukavelename hak
kında kanun 30,51,56,67 

1623 — Hükümetimizle Fransa Hüküme
ti arasında akit ve imza edilmiş 
olan hakem ve dostluk ve uzlaşma 
muahedesi ile merbutu protokolün 
tasdiki hakkında kanun 30,52,56,70 

1624 — Dahiliye Vekâleti merkez teşki
lât ve vazifeleri hakkında kanun 100,132 

1625 — Nahiye müdürlerinin hayvan 
yem bedelleri hakkında kanun 20,100,134 

1626 — 11 ağustos 1325 tarihli askerî 
tekaüt ve istifa kanununun muaddel 
maddesinin tadiline dair kanun 100,136 

1627 — Vaşirgtonda imza edilmiş olan 
milletlerarasındaki telsiz telgraf mu
kavele ve nizamnamelerinin tasdi
ki hakkında kanun 135,136,148 

1628 — 1929 bütçesinin bazı fasıllarına 
munzam tahsisat verilmesine ve 
bazılarında münakale yapılmasına 
dair kanun 20,30,100,131,136,151 

1629 — Eğlence ve hususî istihlâk ver
gisi kanunu 35,135,136,154 

1630 — 1930 malî senesi bütçe kanunu 30, 
74,100,137,156 

1631 — Askerî muhakeme usulü kanunu ] 00, 
166 

1632 — Askerî ceza kanunu 100,166,167 
1633 — Muhtelit hakem4 mahkemelerin

den sadır olan hükümlerin tenfizi 
hakkında kanun 130,167 

1634 — Hükümetimizle Almanya Hükü
meti arasında akit ve imza edilmiş 
olan konsolosluk mukavelesinin 
tasdiki hakkında kanun 130,167,178,179 

No. Sayfa 
1635 — 1929 bütçesinin bazı faslına 

fevkalâde tahsisat verilmesine ve 
bazılarında münakale yap.İmasına 
dair kanun _ 30,162,167,178,1 82 

1636 — Seyrisefaİn İdaresinin 1930 
malî senesi bütçe kanunu 20,163,169, 

178,184 
1637 — Askerî memurlar hakkındaki 

kanunun tadiline dair kanun 162,196 
1638 — Askerî nisbetlerinin kat'ı karan 

refedünıiş olanların tekaüt muame
lâtına dair kanun \$2 197 

1639 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları Umumî İdaresinin 1930 malî 
senesi bütçe kanunu 20,163,171,191 

198,199 
1640 — Konya Sulama İdaresinin 1930 

senesi bütçe kanunu20,163,196,198,201 
1641 — Tohumlukların gümrük resminden 

İstisnasına dair kanun 20,162,198,204 
1642 — Seyrisefaİn İdaresinin 1929 

senesi bütçesine 170000 liralık tah
sisat verilmesi hakkında kanun 190, 

198,207 
1643 — Vilâyet mühendis vefen memur

larının 3 aylık ihtisas ücreti fark
larının itasına dair kanun 2,213,218 

1644 — Tahlisiye Umum Müdürlüğünün 
1930 matı senesi bütçe kanunu -20,190 

216.219 
1645 — Şehir ve köy yatı mekteplerinin 

1930 bütçesi hakkında kanun 20,190, 
215,219.222 

1646 — Ankara şehri imar Müdürlüğü
nün 1930 malî senesi bütçe kanunu 162, 

190,214,219,225 
1647 — Yüksek Mühendis Mektebinin 

1930 malî senesi bütçe kanunu20,l 63, 
213,219,227 

1648 — 1929 senesi bütçesine tahsisatı 
fevkalâde verilmesine ve bazı fasıl
larda münakale yapılmasına dair 
kanun 130,162,190,213,217,219,230 

1649 —Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile 
Bulgar Krallığı Hükümeti arasında 
aktolunan İadei mücrimin mukave
lenamesine dair kanun 190,218,219,233 

1650 — Giresun Vilâyetine ikraz mezuni-
| yetine dair kanun 162,238,246 
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1651 — Arazinin tahririne mahsus kanun 212' 
246 

1652 — İstanbul Darülfünununun 1930 
malî senesi bütçe kanunu 130,239,243, 

254,255 
1653 — Eı'kaf Umum Müdürlüğünün 

1930 malî senesi bütçe kanunu 239, 
241,254,263 

1654 — 1929 senesi bütçesine munzam 
tahsisat verilmesine dair kanun 212, 

238,241,254,260 
1655 — 1929 senesi evkaf bütçesinde 

münakale yapılması hakkında kanun 1Q0, 
238,240,254,257 

1656 — Hudut ve sahiller sıhhat Umum 
Müdürlüğünün 1926 senesi hesabı 
kafi kanunu 74,238,^70 

1657 — Seyrisefain Umum Müdürlüğü
nün 1926 malî senesi hesabı kafi 
kanunu 239,271 

1658 — Askeri memnu mmtakalar hak
kındaki kanunun 7 İnci maddesi
nin son fıkrasının tadiline dair 
kanun 74,212,271 

1659 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanu
na merbut cetvelde bazı tadilât 
icrasına dair kanun 74,130,213,272 

1660 — Maliye Vekâleti tarafından İdare 
olunan inhisarlar hakkında kanun 21 3,272 

1661 — 726 numaralı kanunun 6 inci 
maddesinde muharrer mahsup müd
detinin temdidine dair kanun 162,198, 

213,275 
1662 — 30-6-19/26 tarih ve 9 I 2 numa

ralı ordu, bahriye ve jandarma 
zabıtan ve memurini hakkındaki 
kanuna tnüzeyyel kanun 213,274 

1663 — 8 haziran 1929 tarih ve 1504 
numaralı kanuna tnüzeyyel kanun 130, 

213,275 
1664 — 995 numaralı kanuna muzeyyel 

No. Sayfa 
kanun 100,238,277 

1665 — Askerlik dersleri muallimlerinin 
ücretlerine dair kanun 238,277 

1666 — Memurin kanununun birinci 
muvakkat maddesile tasfiye için 
tayin olunan müddetin 1932 sene
si haziranının i 5 ine kadar temdidi 
hakkında kanlın 190,238,278 

1667 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları idarei umumiyesinin teşkilât 
ve vezaifine dair kanuna muzeyyel 
kanun 239,278 

1668 — Berlin ve Tahran Büyük Elçilik 
bina ve arsalarının satılmasına dair 
kanun 20,212,271,280,281 

1669 — Gümrük tarife kanunu İle tari
fede yapılacak tashihlere dair kanun 237 

277,280,283 
1670 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 

Hükümeti arasında münakit ticaret 
ve seyrisefain mukavelenamesinin 
tasdikuıa mütedair kanun 130,239,278, 

279,280,289 
1671 — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Hü

kümeti arasında münakit ticaret ve 
seyrisefain muahedesinin tasdikina 
dair kanun 130,239,278,279,280,291 

1672 — Türkiye Cumhuriyeti ile Roman
ya Hükümeti arasında mün'akit ika
met, ticaret ve seyrisefain mukave
lenamesinin tasdikuıa mütedair 
kanun 130,239,278,279,280,294 

1673 — Bevnelmilel eşya nakline müte
dair mukavele İle beynelmilel yolcu 
ve yolcu ağırlığı nakliyatına ait olan 
mukaveleye iltihak hakkında kanun 120, 

269,277,279,280,297 
1674 — Türkiye Cumhuriyeti İle Büyük 

Britanya Hükümeti arasında müna
kit ticaret ve seyrisefain muahede
sinin tasdikına mütedair kanun, 130,239, 

278,279,280,286 

KAHAKLAlt 

564 — Erzurumun Kolhİsar köyünden 
Kadir oğullarından Memetoğlu 
Hüseyin, Abdurrahman oğlu Muslu, 
Hüseyin oğlu Pir Ali, Çakıcı Mus

tafa, Ayancığın Söke çayırı köyün
den Sapana oğullarından Memet 
oğlu Şükrü, Bartımn Kaman köyün
den Hasan oğlu Hasjm, Sürücün 
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Ziyaret köyünden Şeyh oğlu Halil 
ve Biğanın Cihadİye köyünden 
Salim oğlu İbrahİmİn ölüm cezala
rına çarpılmaları hakkında 2,20,42,74, 

130,166 
565 — Mahalli tahsili olrmyan zimmet

lerin terkini hakkında 131,166 
566 — Artvin Meb'usu Memet Asım, 

Giresun Meb'usu Hakkı Tank, Si
vas Meb'usu Necmettin Sadık, 
Muğla Meb'usu Yunus Nadi, Siirt 
Meb'usu Mahmut, Balıkesir Meb'
usu Memet Akif, Denizli Meb'usu 
Haydar Rüştü, Trabzon Meb'usu 
Nebizade Hamdi, Afyon karahi sar 
Meb'usu İzzet, Bitlis Meb'usu Mu
hittin ve İzmir Meb'usn Mahmut 
Esat Beylerin teşriî masuniyetlerinin 
kaldırılmasına lüzum olmadığı hak
kında 44,190,218 

567 — Cebelİberekek Meb'usu Avni 
Paşa hakkında 190,218 

No. Sayfa 
568 — Manisa Meb'usu Saim ve Bahri 

ve Afyon karahisar Meb'usu Haydar 
Beyler hakkında 190,218 

569 — Birinci mülâzım Murat Beyin 
yüzbaşılığa terfi ettirilerek tekaüt 
maaşı tahsis edilmesi hakkında 2,213,240 

570 — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti 
Cumhur ve Divanı Muhasebatın 
1930 senesi mart ve nisan aylan 
hesabarı hakkında 238,270 

57İ — İzmirli Mustafa Ceİâl Efendinin 
istiklâl madalyasile taltifi hakkında 238, 

270 
572 — İzmire tabi Torbalı köyünden 

Emin Beyin kırmızı şeritli İstiklâl 
madalyasile taltifi hakkında 238,270 

573 — Kabahatİarın affı ve bazı cü-
• rümlerin takibat ve cezalarının tecili 

hakkındaki kanunun 4 üncü mad
desinin tefsirine mahal olmadığı 
hakkında 74,238,270 

I jVYIHALAlt 

1 — Adliye Vekâleti 1929 senesi 
bütçesine 35 000 liralık munzam 
tahsisat verilmesine dair 30,31,37 

2 — Adüye Vekâleti 1929 senesi 
bütçesine 40 000 liralık munzam 
tahsisat verilmesine dair 20,100,131,136,151 

3 — Adliye ve Maliye Vekâletlerile 
Şurayı Devlet 1929 senesi bütçelerinde 
münakale yapılması hakkında 130 

4 — Ankara İmar Müdürlüğünün 
1930 senesi bütçesi hakkında 162,190,214 

219,225 
5 — Askerî memnu mıntakalar hak

kındaki kanunun 7 inci maddesinin son 
fıkrasının tadiline dair 74,212,271 

6 — Başvekâlet 1929 senesi bütçe
sine lo 000 liralık munzam tahsisat 
verilmesine dair 20,30,31,37 

7 — Berlin Büyük Elçilik binasİle 
Tahran Büyük Elçilik binası arsasının 
satılmasına mezuniyet verilmesi hakkında 20, 

212,271,280,281 
8 — Beynelmilel eşya nakline müte

dair mukavele ile beynelmilel yolcu ve 

bagaj nakline ait mukaveleye iltihak 
edilmesi hakkında 1 70,260,277,279,280,297 

9 — 1928 senesi hazine hesabı 
umumisi hakkında 20 

10 — Cumhuriyet Merkez Bankası 
hakkında 238,240 

U — Dahiliye Vekâleti 1929 senesi 
bütçesinde 60 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 30,100,131,136,151 

1 2 — Devlet Demiryolları ve Uman
ları Umum Müdürlüğünün 1930 senesi 
bütçesi hakkında 20,16 i, 171,191,198, 

199 
13 — Devlet Demiryolları ve Liman

lan Umum Müdürlüğünün 1930 senesi 
bütçe kanununun bazı maddeleri hak
kında 239,278 

1 4 — Devlet memurları maaşatınm 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna İki 
madde tezyiline dair 30 

15 — Devlet memurları maasatımn 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
merbut cetvelde bazı tadiiât yapılmasına 
dair 74,213,272 
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16 — Evkaf Umum Müdürlüğü 1929 I 
senesi bütçesinde 53 000 liralık müna- [ 
kale yapılması hakkında 190,238,240,254,257 

17 — Giresun Vilâyetine 54 000 li
ranın İkrazı hakkında 162,238,246 

18 — Oümrükler Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesinde 14 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 20,30,31,37 

19 — Gümrükler Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesine munzam tahsisat 
verilmesine dair 130 

20 — Gümrük memurlarının hayvan 
yem bedeli, taamiye ve yevmiyeleri hak
kında 20,42.54 

21 — Gümrük muhafaza memurları
nın askerî teşkilâta göre tensikı hakkında 30 

22 — Hapisanelerin idaresi hakkında 20 
23 — Hariciye Vekâleti 1929 senesi 

bütçesinde 3 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 190,213,217,219,230 

24 — Hariciye Vekâleti İle Matbuat 
Umum Müdürlüğü 1929 senesi bütçe
lerinde 3 500 liralık münakale yapılma
sı hakkında 269 

25 —Harita Umum Müdürlüğü 1929 
senesi bütçesinde 7 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 20,30,31,37 

26 —Harita Umum Müdürlüğü 1929 
senesi bütçesinde 2 500 liralık münaka
le yapılması hakkında 20,30,31,37 

27 — Her sene bütçesine konulacak 
distofajin tahsisatının mütedavil sermaye 
olarak istimali hakkında 20 

28 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünün 1926 senesi hesabı kafi
si hakkında 74,238,270 

29 — İcra ve İflâs kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında 20,239 

30 — Idarei hususiyelere ait maarif 
hissesinden san'at mekteplerine tefrik 
edilecek mebaliğe dair kanuna bazı mad
deler tezyili hakkında 20 

31 — İktisat ve Hariciye Vekâletleri 
1929 senesi bütçelarinde münakale yapıl
masına ve munzam tahsisat verilmesine 
dair _ 100,131,136,151 

32 — İnşa olunacak şose ve köprü
ler taahhudatmtn gelecek seneye sirayeti 
hakkındaki kanuna dair 2 

Sayfa 
33 — İskân Umum Müdürlüğü 1929 

senesi bütçesinde 10 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 130,162,167,178,182 

34 — istanbul Darülfünunu 1930 
senesi bütçesi hakkında 130,239,243,254,255 

35 — İstanbul Darülfünununum 927 
senesi hesabı kafisi hakkında 20 

36 — İstatistik Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesinde 4 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 30,162,167, 

178,182 
37 — Jandarma Umum Kumandanlığı 

1929 senesi bütçesinde münakale yapıl
masına dair 130,162,167,173,182 

38 — Kat'î ticaret muahedeleri akti 
için müzakereye başlanmış - veya başla
nacak olan Devletlerle muvakkat ticarî 
itilâflar aktine dair . 130,269 

39 — Konya ovası Sulama İdaresinin 
1930 senesi bütçesi hakkında 20,163,196, 

U8,201 
40 — Maarif teşkilâtı hakkındaki ka

nunun 11 inci maddesi hükmünün iki 
sene tecili hakkında 269 

41 — Maarif Vekâleti 1929 senesi 
bütçesinde 3 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 20,30,31,37 

42 — Maaşatın tevhit ve teadülü hak
kındaki kanuna müzeyyel 1498 numaralı 
kanuna merbut cetvelin tadiline dair 20,42, 

53 
43 — Maliye,Maarif ve Nafia Vekâlet

leri 1929 senesi bütçelerinde münakale 
yapılması hakkında 130 

44 — Maliye ve Dahiliye Vekâletlerile 
İskân Umum Müdürlüğü 1929 senesi 
bütçeleri arasında 32 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 130,162,16 7,178,182 

45 — Maliye Vekâleti 1929 senesi 
bütçesine 189 480 liralık munzam tah
sisat verilmesine dair 162,213,217,219,230 

46 — Maliye Vekâleti 1929 senesi 
bütçesine 168 617 liralık fevkalâde tah
sisat verilmesine dair 130,162,167,178,182 

47 — Maliye Vekâleti 1929 senesi 
bütçesine munzam tahsisat verilmesine 
dair 212,238,241,260 

48 — Maliye Vekâietİ 1929 senesi 
bütçesinde 23 000 liralık münakale ya-
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pılması hakkında 130.162,167,178,182 
49 — Maliye Vekâletİle Tapu ve Ka

dastro ve İskân Umum Müdürlükleri 1929 
senesi bütçeleri arasında münakale yapıl
masına dair 190,213,217,219,230 

50 — Memurin kanununun birinci 
muvakkat maddesindeki müddetin tem
didi hakkında 190*238,278 

51 — Millî bankalarca teşkil oluna
cak şeker şirketine İştirake ve avans ve
rilmesine dair 238 

5 2 — Millî Müdafaa Vekâleti 1929 
senesi bütçesinde 448 110 liralık müna
kale yapılması hakkında 2,30,31,37 

53 — MİIlî Müdafaa Vekâleti 1929 
senesi bütçesinde, münakale yapılması 
hakkında 130,162,) 67.1 78,182 

54 — Muamele vergisi kanununun 
3 üncü maddesine 2 fıkra tezyili hak
kında 74 

55 — Mühendis ve fen memurlarına 
verilecek ihtisas ücreti hakkında 2,213,218 

56 — Nafıa fen mekteplerile Yüksek 
Mühendis Mektebi ressam ve topoğraf 
Şubelerinin tevhidi ve Yüksek Mühendis 
Mektebinin 1928 senesi tasarruf atından 
olan 34 770 lira 1 8 kuruşun mezkûr 
mektep 1930 senesi bütçesine İlâvesine 
dair 130.213,272 

57 — Nahiye müdürlerinin hayvan 
yem bedelleri hakkında 20,100,134 

5 8 — 1 0 eylül 1337 tarih ve 151 
numaralı kanunun 7 İnci maddesine 
bazı fıkralar ilâvesine dair 268 

59 — Pariste tesis edilen « Beynel
milel kimya offisi J> ne iştirak hakkında 130 

60 •— Posta kanununun 3 inci ve 
23 üncü maddelerinin tadili hakkında 130 

61 — Pulluk ve saire İçin bir serma
ye tesisi hakkında 212 

6 2 — 8 haziran 1929 tarih ve 1504 
numaralı kanuna bazı maddeler tezyiline 
dair 130,213,275 

63 — Seyrİsefain İdaresinin 1930 se
nesi bütçesi hakkında 20,163,169,178,184 

64 — Seyrisefain İdaresinin 1929 se
nesi bütçesine 170 000 liralık munzam 
tahsisat verilmesine dair i 90.198,207 

65 — Seyyar küçük sıhhat ınemurla-

Sayfa 
rımn zatî binek hayvanlarına yem bedeli 
verilmesi hakkında 212 

66 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti 1929 semsi bütçesinde müna
kale yapılması hakkında 130,213,217,219,230 

67 — Sınaî mülkiyet hakkında 42 
68 — Şehir ve köy yatı mektepleri

nin 1930 senesi bütçesi hakkında 20,190,215 
219,222 

69 — Tababet ve şuabatı san'atları-
nın tarzı icrasına dair olan kanuna bazı 
maddeler tezyili hakkında 268 

70 — Tahlisiye İdaresinin 1930 
senesi bütçesi hakkında 20,190,216,219 

71 — Tahsisat harici yapılan teah-
hüdat ve mubayaatın sureti tediye ve 
takibi hakkında 162 

72 — Telgraf ve telefon kanununa 
bazı maddeler ilâvesine dair 20 

73 — Ticarethanelerde ve bilumum 
müessesatta bulunan ve han, apartman 
ve otellerde oturanların vermeğe mecbur 
oldukları hüviyyet varakası hakkında 212 

74 — Ticarette tağşişin nıen'i ve. 
İhracatın murakabesi hakkında 268 

75 — Tohumluklarımızın ıslahı için 
ecnebi memleketlerden getirilecek tohum
lukların gümrük resminden muafiyeti 
hakkında 20,162,198,204 

76 — Türkiye Cumhuriyeti ile Al
manya Hükümeti arasında aktolunan 
ticaret mukavelesinin tasdiki hakkında 268 

77 — Türkiye Cümhııriyetile Estonya 
Hükümeti arasında mün'akit ticaret ve 
sayrîsefain mııalıedenamesİnin tasdiki 
hakkında 238 

78 —Türkiye Cümhuriyetile İngiltere, 
Fransa, İsveç ve Romanya Hükümetleri 
arasında imza edilmiş olan ticaret ve 
seyrisefain muahedenameîennin tasdiki 
hakkında 130,2394278,279,280,286,289, 

291,294 
79 — TürKiye Cümhuriyetile İspanya 

Hükümeti arasında imza edilen uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem muahedenamesinin 
tasdiki hakkında 238,269 

80 — Türkler ve Türk şirketleri tara
fından iştira olunan buharlı sefainin 
gümrük resminden istisnasına dair olan 
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kanuna iki madde tezyili hakkında 212 

81 — Umumî ve hususî kaza salâhı-., 
yetini haiz mahkemeler arasındaki ihtilâfın 
halli hakkında 238 

82 — Uyuşturucu maddeler hakkın
daki 1369 numaralı kanunun sekizinci 
maddesi!e on altıncı maddesinin son 
fıkrasının tadili hakkında 30,238,278 

83 — 24 mayıs 1928 tarih ve 1296 
numaralı kanuna iki madde tezyili hak
kında 212 

84 — 27 Şubat 1926 tarih ve 755 
numaralı kazanç vergisi kanunu ile bu 
kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 
21 mayıs 1927 tarih ve 1038 numaralı 
kanunu tadil edici kanuna dair 42 

85 — Yüksek Mühendis Mektebinin 
1930 senesi bütçesine ve idare talim 
heyetinin tasfiyesine dair 20,163,213,219,227 

86, — Yüksek Ziraat Mektebine kabul 
olunacak talebenin bir sene çiftliklerde 
staj görmeleri hakkında 1 30 

87— Ziraat. Bankası hakkındaki 
kanuna bazı maddeler tezyiline dair 269 

88 — Ziraat Bankasınca tedarik ve 
tevzi olunacak tohumlukların maliyet 
ve satış fiatları arasındaki farktan mûte 
vellit zararların İktisat Vekâleti bütçesin
den Ödenmesi hakkında 212 

89 — Ziraat mektep ve müessesele
rinin sureti idaresi hakkında 238 

1 — Ankaradan gayrı şehir ve kasaba
lardaki telefonlara dair olan kanunun 
beşinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 3 

2 — Arazinin kısa bir müddet zarfın
da umumî tahririnin icrası ile yeni kıy
metler üzerinden vergi alınmasının temini 
için tecrübeler icrası hakkında 212,246 

3 — Askerî memurlar kanununa bir 
fıkra ilâvesine dair 162,196 

4 — Askerî memurlar kanununun 
ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 162,196 

5 — Askerî memurlar kanununun 
yedinci maddesine müzeyel kanuna dair i ö2,196 

6 — Askerî usulü muhakemeleri ve 
askerî cezaları hakkında 10CM66 

7 — Beynelmilel sınaî mülkiyet mu
kavelelerinin La Heye tadilâtına İltihak 
edilmesi hakkında 20,51,56,59 

Sayfa 
8 — Beynelmilel Yardım Birliği teş

kili hakkındaki mukavelenin tasdikına 
dair 30,51,56,62 

9 — 1494 numaralı kanunun deniz 
zabitleri heyetine mahsus muvakkat mad
desinin (A) fıkrasının tadiline dair 3 

10 — 1930 senesi bütçen hakkında 30, 
74,100,137,147,156 

Adliye Vekâleti bütçesi 103 
Askerî Fabrikalar bütçesi 127 
Başvekâlet bütçesi 90 
Büyük Millet Meclisi bütçesi " 88 
Dahiliye Vekâleti bütçesi 96,137 
Divanı Muhasebat bütçesi 89 
Diyanet İşleri Reisliği bütçesi 91 
Düyunu umumiye bütçesi 94 
Emniyeti Umumiye U. M. bütçesi 141 
Gümrükler U. M. bütçesi 95 
Hariciye Vekâleti Bütçesi 96 
Harita U. M. bütçesi 127 
İktisat Vekâleti bütçesi 114 
İstatistik U. M. bütçesi 91 
Jandarma U. K. bütçesi 142 
Maarif Vekâleti bütçesi 104 
Maliye Vekâleti bütçesi 92,143 
Millî M. Vekâleti (Deniz kısmı) bütçesi 126 
Millî M. Vekâleti (Hava kısmı) bütçesi 125 
Mîllî M. Vekâleti (Kara kısmı) bütçesi 124 
Nafıa Vekâleti bütçesi 113 
Posta Telgraf Telefon U. M. bütçesi 140 
Riyaseti Cumhur bütçesi 89 
Sıhhat ve içtimai Muavenet V. bütçesi 100 
Şurayı Devlet bütçesi 91 
Tapu ve Kadastro U. M. bütçesi 96 
Varidat bütçesi 143 
11 — Dahiliye Vekâleti merkez teş

kilâtı hakkında 100,132 
] 2 — Devlet memurları rn,aaşatının 

tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna iki 
madde tezyiline dair 42,52 

13 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü kanununun muallimler 
kısmına ait azamî kadronun tesbîtitıe dair44,55 

14 — Eğlence ve hususî istihlâk ver
gisi kanununun tadili hakkında 35,135,136, 

154 
15 — Emirberler ve seyis neferleri 

hakkındaki 203 numaralı kanunun birinci 
ve üçüncü maddelerinin bazı fıkralarının 
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tayyı hakkında 2 
16 — Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 

senesi bütçesi hakkında 239,241,254.263 
17 — Gedikli küçük zabit menbala-

rina dair kanunun tadi! edilen 4 üncü 
maddesinin B fıkrasına bir cümle İlâvesi 
hakkında 269 

18 — Hicaz , Necit ve mülhakatı 
Hükûmetile akt olunan muhadenet muahe-
denamesinin tasdiki hakkında 30,51,56,64 

19 — İcra harçları tarifesi hakkında 239 
20 — inhisar idarelerinin şahsiyeti 

hükmiyeyi haiz müessesat halinde ve 
mülhak bütçe ile idaresi hakkında 213,272 

21 — İrtİKâp, rüşvet, zimmet, ihtilas 
ve dİğar bazı cürümlerle maznun olan 
eşhası askeriyenin muhakemesi usulü 
hakkında 213,274 

22 — Maliye ve Nafıa Vekâletlerile 
İstatistik Umum Müdürlüğünün 1929 
senesi bütçelerinin muhtelif fasıl ve mad
deleri arasında 29 325 liralık münakale 
yapılmasına dair 30,31,37 

23 — Mekteplerde askerlik dersleri 
okutan muallimlerin ücretleri hakkında 238, 

277 
24 — Memurin kanununa müzeyyel 4,2 3 

35,49 
25 — Millî Müdafaa Vekâleti 1929 

senesi bütçesinde 3 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 30,31.37 

26 — Muhtelit hakem mahkemelerin
den sadır olan hükümlerin tenfizi hak
kında 130,167 

27 — Nafıa fen mekteplerinden çı
kacak efendilere yüzer lira avans veril
mesine dair 44,54 

28 — 11 ağustos. 1325 tarihli aske
rî tekaüt ve istifa kanununun muaddel 
maddesinin tadili hakkında 100,136 

29 — Revirlerde tedavi edilen has
taların hastanelerde olduğu gibi derece 
ile iaşeleri hakkında 3 

30 '— Riyaseti Cumhur Muzıka he-

Sayfa 
yetinin orkestra kısmı mensubinine elbi
se verilmesi hakkında 3 

31 — Seyrİsefaİn İdaresinin 1926 
senesi hesabı kat'İsi hakkında 239,271 

32 — Ticaret kanununun 140 ve 
150 inci maddelerinin tashihi hakkında 240 

33 — Türkiye Cümhuriyetile Alman
ya Hükümeti arasında akit ve imza edil
miş olan hukukî ve ticarî mevadı adliye^ 
ye müteallik münasebatı mütekabileye 
dair mukavelenamenin tasdiki hakkında 30,51 

56,67 
34 — Türkiye Cumhuriyeti ile Al

manya Hükümeti arasında aktoluııan kon
solosluk mukavelesinin tasdikına dair 130,167, 

178,179 
35' — Türkiye Cumhuriyeti ile Bul

garistan Krallığı arasında aktolunan iadei 
mücrimin mukavelenamesinin tasdiki hak-
akında 190,218,219,233 

36 — Türkiye Cümhuriyetile Fransa 
Hükümeti arasında aktedilen dostluk, 
uzlaşma ve hakem muahedesinin tasdiki 
hakkında 30,52,56,70 

37 — Türkiye Cumhuriyeti namına 
imza edilmiş olan ithalât ve ihracata 
mevzu tahdidatın ilgasına ait mukavele
name ile ayni tarihli deri ve kemik ihra
catına müteallik İti lâf nameler İn tasdiki 
hakkında 31 

38 — Tuz nakliyatı ve tuz çuvalı 
imali hakkında 239 

39 — 3 nisan 1341 tarih ve 459 
numaralı mahsup kanununa müzeyyel 
kanunun 6 inci maddesinde muharrer 
müddetin temdidi hakkında 162,198,213,275 

40 — Yeniden altı kaza ve seksen 
tam teşekküllü nahiye'teşkili hakkında 42,52 

41 —25teşrİnİ evvel 1927 tarihinde 
Vaşingtonda imza edilmiş olan milletler 
arasındaki telsiz telgraf mukavele ve 
nizamnamelerinin tasdiki hakkında 135,136,148 

42 — Yol mükelleflerinden alınacak 
maarif vergisi hakkında 24,47,56 

MAZBATAKAK 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI j askerî cezaları hakkında 1/539 numaralı 
1 — Askerî usulü muhakemeleri ve kartın lâyihasına dair 100,166 
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2 — Arazînin kısa bir müddet zar
fında umumî tahririnin icrası ile yeni kıy
metler üzerinden vergi alınmasının temi
ni için tecrübeler icrası hakkında 1/502 
numaralı kanun lâyihasına dair 212,247 

3 — Erzurumun Kolhisar köyünden 
Kadıroğullanndan Mehmetoğlu Hüseyinin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/424 ' 
Abdürrahmanoğiu Muslunun ölüm ceza
sına çarpılması hakkında 3/452, Hüseyin-
oğlu pir Alînin Öiüm cezasına çarpılması 
hakkında 3/454, Çakıcı Mustaîanm ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 3/455, 
Ayancığın Söke çayın köyünden Sapan-
cı oğul lan ndanAhmetoğlu Şükrümün ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 3/456, 
Cebren hırsızlık yapan ve adam öldüren 
Bartınm Kaman küyünden Hasanoğlu Ha-
şimiıı öiüm cezasına çarpılması hakkında 
3/458,.Sürücün Boztepe Küyünden Tahir 
ve oğlu Mehmedi öldüren Sürücün ziya
ret Köyünde Şeyhoğlu Haülin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında 3/459 ve Bİga-
nın Cihadiye Köyünden Sefimoğlu İbra-
himin ölüm eezasına çarpılması hakkında 
3/462 numaralı Başvekâlet tezkerelerine 
dair ' 130,166 

4 — Hava sınıfı mensubinine veri
lecek zamaim ve tazminat hakkındaki 
889 numaralı kanunun 8 inci maddesi
nin tefsirine dair 3/440 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi hakkında 2,50 

5 — İnhisar İdarelerinin şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz müessesat halinde ve 
mülhak bütçe ile idaresi hakkında j/159 
numaralı kanun lâyihasile Sivas Meb'usu 
Remzi ve Denizli Meb'usu Mazhar Mü
fit Beylerin; tütün, şeker ve şekerli me~ 
vat İspirto ve meşrubatı küuliye inhisar
larının mülhak bütçe ile idaresi ve vari
dat ve masarifatının cibayet ve İcrasın
dan sonra Divanı Muhasebat murakabe
sine tabi tutulması hakkında 2/24 numa
ralı kanun teklifine dair 213,272 

6 — İrtikâp, rüşvet, zimmet, İhtilas 
ve diğer bazı cürümlerle maznun olan 
eşhası askeriyenin muhakemesi usulü 
hakkında 1/557 numaralı kanun lâyiha
sına dair 213,274 

Sayfa 
7 — Kabahatlerin affi ve bazı eü-

rümlerin takibat ve cezalarının tecili 
hakkındaki kanunun 4 üncü maddesinin 
tefsirine dair 3/463 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi hakkında 238,270 

8 — Muhtelit hakem mahkemelerin
den sadır olan hükümlerin tenfizi hak
kında 1/569 numaralı kanun lâyihasına 
dair 130,167 

9 —Türkiye Cümhuriyetİle Almanya 
Hükümeti arasında akit ve imza ediimİş 
olan hukukî ve ticarî mevadı adliyeye 
müteallik münasebatt mütekabîleye dair 
mukavelenamenin tasdiki hakkında 1/585 
numaralı kanun lâyihasına dair 30,51,56,67 

10 — Türkiye Cümhuriyetile Bulgar
istan Krallığı arasında aktolunan iadei 
mücrimin mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 1/667 numaralı kanun lâyihası
na dair 190,218,219,233 

11 — Uyuşturucu maddeler hakkın
daki 1369 numaralı kanunun sekizinci 
maddesile 16 inci maddesinin son fıkra-
sının tadili hakkında 1/667 numaralı 
kanun lâyihasına dair 238,278 

1 — Antalya Meb'usu Ahmet Saki 
ve Yozgat Meb'usu Ahmet Hamdi Bey
lerin, umuru belediyeye ait ahkâmı ceza
iye hakkındaki 17 kânunusani ] 927 tarih 
ve 959 numaralı kanunun ikinci mad
desinin tadiline dair 2/54 ve Kayseri 
Meb'usu Hasan Ferit ve Mardin Meb'usu 
İrfan Ferit Beylerin, umuru belediyeye 
ait ahkâmı cezaiye hakkındaki kanunun 
bazı maddelerini tadil edici 2/115 nu
maralı kanun teklifleri hakkında - 26,47 

2 — Devlet demiryolları istimlâk 
kanununun tefsiri hakkında 3/316 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 23,46 

3 — Memurin kanununa müzeyyel 
1/548 numaralı kanun lâyihasına dair 4,21, 

35,49 
ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASİ 
1 — Cebelibereket Meb'usu Naci 

i Paşa ile Ordu Meb'usu İsmail Beyin, 
Konyalı Başaralı zade Mustafa imzalı İsti
da hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz 
olunan 302 numaralı kararın Umumî 
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Heyette müzakeresine dair 4/71 numaralı 
takriri hakkında 20,45 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Adliye Vekâleti 1929 senesi 

bütçesine 40 000 liralık munzam tahsisat 
verilmesine dair 1/650, Dahiliye Vekâleti 
1929 senesi bütçesinde 60 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/6Ö6 ve 
İktisat ve Hariciye Vekâletleri 1929 
senesi bütçelerinde münakale yapılması
na ve munzam tahsisat verilmesine daîr 
1/677 numarah kanun lâyihaları hak
kında * 100,131,136,151 

2 — Ankara imar Müdürlüğünün 
1930 senesi bütçesi hakkında 1/696 nu
maralı kanun lâyihasına dair 190,214,219,225 

3 — Arazinin kısa bir müddet zar
fında umumî tahririnin İcrası ile yeni 
kıymetler üzerinden vergi alınmasının 
temini İçin tecrübeler İcrası hakkında 
1/502 numarah kanun lâyihasına dair 212,247 

4 — Askerî liseler talebesinin et İstih
kakının koyun eti olup olmadığının tefsi
rine dair 3/444 numaralı Başvekâlet tez 
keresi hakkırda 162,197 

5 — Askerî memurlar kanununun 
yedinci maddesine müzeyyel i/580,askerî 
memurlar kanununun ikinci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair 1/581 ve askeri 
memurlar kanununa bir fıkra ilâvesine 
dair 1/603 numaralı kanun lâyihaları 
hakkında _ 162,196 

6 — Berlin Büyük Elçilik binasile 
Tahran Büyük Elçilik binası arsasının 
satılmasına mezuniyet verilmesi hakkında 
1/651 numaralı kanun lâyihasına dair212,271 

280,281 
7 — 1930 senesi bütçesi hakkında 

1/529 numaralı kanun lâyihasına dair 30,74, 
100,137,156 

Adliye Vekâleti Bütçesi 103 
Askerî Fabrikalar » 127 
Başvekâlet » 90 
Büyük Millet Meclisi » 88 
Dahiliye Vekâleti » 96,137 
Divanı Muhasebat » 89 
Diyanet İşleri Reisliği bütçesi 91 
Düyunu Umumiye bütçesi 94 
Emniyeti Umumiye U, M- bütçesi 141 

Oümrükler U. M. bütçesi 
Hariciye Vekâleti bütçesi 
Harita U. M. bütçesi 
İktisat Vekâleti bütçesi 
İstatistik U. M. bütçesi 
Jandarma U. K. bütçesi 
Maarif Vekâleti bütçesi 
Maliye Vekâleti bütçesi 

Sayfa 
95 
96 

127 
114 
91 

142 
104 

92,143 
Millî M. V. ( Deniz kısmı ) bütçesi 126 
» » » ( Hava » ) D 125 
» » a ( Kara » ) » 124 

Nafia Vekâleti bütçesi 113 
Posta, Telgraf, Telefon U. M. bütçesi 140 
Riyaseti Cumhur » 89 
Sıhhat ve içtimaî Muavenet V. » 100 
Şurayı Devlet » 91 
Tapo ve Kadastro U. M, » 96 
Varidat bütçesi 143 
8 — Dahiliye Vekâleti merkez teş

kilâtı hakkında 1/635 numaralı kanun 
lâyihasına dair 100,132 

9 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları Umum Müdürlüğü 1930 senesi büt
çesi hakkında 1/661 numaralı kanun 
lâyihasına dair 163,171,191,198,199 

10 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları Umum Müdürlüğünün 1930 senesi 
bütçe kanununun bazı maddeleri hakkın
da 1/661 numaralı kanun lâyihasına 
dair 239,278 

11 — Devlet memurları maaşatımn 
tevhit ve teadülü kanununun muallimler 
kısmına ait azamî kadroyu tesbit edici 
1/634 numaralı kanun lâyihasına dair 44,55 

12 — Devlet memurları maaşatımn 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mer
but cetvelde bazı tadilât icrasına dair 
1/674 ve Nafıa fen mekteplerile Yüksek 
Mühendis Mektebi ressam ve topoğraf 
şubelerinin tevhidi ve Yüksek Mühendis 
Mektebi tasaarufatından olan 34 770 lira 
18 kuruşun mezkûr mektebin 1930 se
nesi bütçesine ilâvesine dair ]/692 nu
maralı kanun lâyihaları hakkında 213,272 

13 -^ Eğlence ve hususî istihlâk ver
gisi kanununun tadili hakkında 1/304 nu
maralı kanun lâyihasına dair 35,135,136,154 

14 — Erzincan Meb'usu Saffet Beyin, 
21 mart 1927 tarih ve 995 numaralı 
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kanunun 1 inci maddesine 1 fıkra tezyi-
li hakkında 2/132 numaralı kanun teklifi
ne dair 238,277 

15 — Evkaf Umum Müdürlüğü ıg30 
senesi bütçesi hakkında 1/599 numaralı 
kanun lâyihasile Ahimesut Nahiyesinde 
yaptırılacak su kuyusu için Evkaf'Umum 
Müdürlüğü 1930 senesi bütçesine 25 
bin liralık tahsisat konulmasına dair 
3/465 numaraiı Raşvekâiet tezkeresi 
hakkında • 239,241,254,263 

16 — Evkaf Umum Müdürlüğü 1929 
senesi bütçesinde 53 000 liralık münaka
le yapılması hakkında 1/702 numaralı 
kanun lâyihasına dair 238, 240,254,257 

17 — Oümrük memurlarının hayvan 
yem bedeli, taamiye ve yevmiyeleri 
hakkında 1/652 numaralı kanun lâyiha
sına dair 42,54 

18 — Oümrük tarife kanununun 
31 inci maddesinin tefsiri hakkında 
3/407 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 238,277,280,283 

\Q — Giresun Vilâyetine 54 000 
liranın ikrazı hakkında 1/697 numaralı 
kanun lâyihasına dair 238,246 

20 — Hava sınıfı mensubinine verile
cek zamaim ve tazminat hakkındaki 889 
numaralı kanunun 8 İnci maddesinin tef
sirine dair 3/440 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi hakkında 2,50 

21 — Heyeti Mahsusaca nisbetİ aske
riyelerinin kat'ına karar verilmiş olan 
zabitandan Âli karar Heyetince haklarında 
Heyeti Mahsusa kararlarının ref'ine karar 
verilmiş olanlara tekaüt maaşının hangi 
tarihten itibaren tahsisi lâzım geleceğinin 
tefsiri hakkında3/350 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 162,197 

22 — İdare Heyetinin nisabı müza
kere kanununun bazı ,maddelerinin tadi
line dair2/128 ve nisabı müzakere kanu
nunun yedinci maddesini muaddil 272 
numaralı kanun hükümlerinin İlgası hak-' 
kında 2/131 numaralı kanun tekliflerine 
dair _ 42'53 

23 — İnhisar İdarelerinin şahsiyeti 
hükmİyeyi haiz müessesat halinde ve 
mülhak bütçe ile idaresi hakkında 1/159 

numaralı kanun lâyihasile Sivas Meb'usu 
Remzi ve Denizli Meb'usu Mazhar Mü
fit Beylerin; tütün, şeker ve şekerli me-
vat, ispirto ve meşrubatı küuliye inhi
sarlarının mülhak bütçe ile İdaresi ve . 
veridat ve masarifatının cibayet ve icra
sından sonra Divanı Muhasebat muraka
besine tabi tutulması hakkında 2/24 
numaralı kanun teklifine dair 213,272 

•24 — İstanbul Darülfünununun 1930 
senesi bütçesi hakkında 1/783 numaralı 
kanun lâyihasına dair 239,243,254,255 

25 — İstatistik Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesinde 4 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/668, 
Maliye Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 
23 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/679, Maliye Vekâleti 1929 se
nesi bütçesine 168 617 liralık fevkalâde 
tahsisat verilmesine dair 1/680, Jandar
ma Umum Kumandanlığı 1929 senesi 
bütçesinde münakale yapılmasına dair 
1/687, Millî Müdafaa Vekâleti 1929 
senesi bütçesinde münakale yapılması 
hakkında 1/689, İskân Umum Müdürlü
ğü 1929 senesi bütçesinde 10 000 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/694 
ve Maliye ve Dahiliye Vekâletlerile iskân 
Umum Müdürlüğü 1929 senesi bütçeleri 
arasınde 32 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/695 numaralı kanun lâ-
yihalarile İdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1929 senesi bütçesinin birinci 
faslının ikinci maddesindeki tahsisatın 
mahsup muamelesi hakkında 2/133 nu
maralı kanur. teklifine dair 162,167,178,182 

26 — Kocaeli Meb'usu Reşit Saffet 
Beyin, gümrük' kanununun 5 İnci mad
desinin 14 üncü fıkrasını tadil edici 
2/126 numaralı kanun teklifine dair 20,34 

27 — Konya Oyası sulama idaresinin 
1930 senesi bütçesi hakkında 1/644 
numaralı kanun lâyihasına dair 163,196, 

198,201 
28 — Maaşatın tevhit ve teadülü hak

kındaki kanuna müzeyyel 1498 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 42,53 

29 — Mahalli tahsili olmıyan borçla
rın terkini hakkındaki cetvelin gönderil-
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diğine daîr 3/430 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi hakkında 131,166 

30 — Malîye Vekâleti 1929 senesi 
bütçesine munzam tahsisat verilmesine 
dair. 1/705 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 238,241,254,260 

31 — Mekteplerde askerlik dersleri 
okutan muallimlerin ücretleri hakkında 
1/637 numaralı kanun lâyihasına daİr238,277 

32 — Millî Müdafaa Vekâleti ıg29 
senesi bütçesinde 3 500 liralık münakale 
yapılması hakkında ]/560,MaIiye ve Nafıa 
Vekâletlerile İstatistik Umum Müdürlü
ğünün 1929 senesi bütçelerinin muhtelif 
fasıl ve maddeleri arasında 29 325 İİralık 
münakale yapılmasına dair 1/630, Mîllî 
Müdafaa Vekâleti 1629 senesi bütçesinde 
448 110 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/640, Başvekâlet 1929 senesi 
bütçesine ıo OOO'İrahk munzam tahsisat 
verilmesine dair ] /642, Gümrükler 
Umum Müdürlüğül929senesİ bütçesinde 
14 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/643, Harita Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesinde 7 500 liralık 
münakale yapılması hakkında ı/654 , 
Harita Umum Müdürlüğü 1929 senesi 
bütçesinde 2 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/655 , Maarif. Vekâleti 
1929 senesi bütçesinde 3 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/658 ve 
Adliye Vekâleti 1929 senesi bütçesine 
35 000 liralık munzam tahsisat verilme
sine dair 1 /665 numaralı kanun lâyitıa-
larile İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 
1929 senesi bütçesinde 10 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 2/127 ve 
İdare Heyetinin , Büyük Millet Meclisi 
1929 senesi bütçesine munzam tahsisat 
verilmesine dair 2/130 numarah kanun 
teklifleri hakkında 30,31,37 

33 — Mühendis ve fen memurlarına 
verilecek ihtisas ücreti hakkında 1/639 
numaralı kimin lâyihasına dair 213,218 

34 — Nafıa fen mekteplerinden çıka
cak efendilere yüzer lira avans verilme
sine dair 1/535 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 44,54 

35 — Nahiye müdürlerinin hayvan 

yem bedelleri hakkında 1/645 numaraiı 
kanun lâyihasına dair 100,134 

3 6 — 1 1 ağustos 1325 tarihli aske
rî tekaüt ve istifa kanununun muaddel 
maddesinin tadili hakkında 1/506 numa
ralı kanun lâyihasına dair 100,136 

37 — S&yrisefain İdaresinin 1929 
senesi bütçesine 17 000 liralık tahsisat 
verilmesine dair 1/701 numaralı kanun 
lâyihası'hakkında 190,198,207 

38 — Seyrİsefain İdaresi 1930 sene
si bütçesi hakkında 1/641 numaralı ka
nun lâyihasına dair 168,169,178,1 S4 

39 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
Vekâleti 1929 senesi bütçesinde müna
kale yapılması hakkında i/öS6, Maliye 
Vekâleti 1929 senesi bütçesine 189 480 
liralık munzam tahsisat verilmesine dair 
1/699, Maliye Vekâleti ile Tapu ve Ka
dastro ve İskan Umum Müdürlükleri 
1929 senesi bütçeleri arasında münaka
le yapılması hakkında 1/700 ve Haricîye 
Vekâleti ig29senesi bütçesine 3000liralık 
munzam tahsisat verilmesine dair 1/703 
numarah kanun lâyihaları hakkında 213,217, 

219,230 
40 — Şehir ve koy yatı mekteplerinin 

1930 senesi bütçesi hakkında 1/664 nu
maralı kanun lâyihasına dair 190,215,219,221 

41 — Tahlisiye İdaresinin 1930 se
nesi bütçesi hakkında 1/662 numaralı 
kanun lâyihasına dair 190,216,219 

42 — Tohumlukların ıslahı için ec
nebi memleketlerden getirilecek tohum
ların gümrük resminden muafiyeti hak
kında 1/647 numarah kanun lâyihasına 162, 
dair • 198,204 

4 3 — 3 nisan 1340 tarih ve 459 
numaralı mahsup kanununa müzeyyel 
kanunun 6 inci maddesinde muharrer 
müddetin temdidi hakkında 1/663 nu
maralı kanun lâyihasına dair 162,198,213,275 

44 — Yeniden altı kaza ve seksen 
tam teşekküllü nahiye teşkili hakkında 
1/636 ve Devlet memurları maaşatınin 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna iki 
madde tezyiüne dair 1/669 numaralı 
kanun lâyihaları hakkında 42,52 

45 — Yüksek Mühendis Mektebinin 
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1§30 senesi bütçesine ve idare ve talim 
heyetinin tasfiyesine dair 1/649 numa
ralı kanun lâyihası hakkındai63,213,219,227 

1 — Ankaradan gayri şehir ve kasa
balardaki telefonlara dair olan kanunun be
şinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
1/579 numaralı kanun lâyihasına dair 3 

2 — 1494 numaralı kanunun deniz 
zabitleri heyetine mahsus muvakkat mad
desinin (A) fikrasım tadil edici 1/617 
numaralı kanun lâyihasına dair 3 

3 — Devlet demiryolları istimlâk 
kanununun tefsiri hakkında 2/316 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 23,46 

4 — Revirlerde tedavi edilen has
taların hastanelerde olduğu gibi derece 
i Ie iaşeleri hakkında 1/614 numaralı 
kanun lâyihasına dair 3 

5 — Riyaseti Cumhur Muzıka Heye
tinin orkestra kısmı mensubinine elbise 
verilmesi hakkında 1/592 numaralı ka
nun lâyihasına dair 3 

6 — Yol mükelleflerinden alınacak 
maarif vergisi hakkında 1/596 numaralı 
kanun lâyihasına dair 24,47,56 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Dahiliye Vekâleti merkez teş

kilâtı hakkında 1/635 numaralı kanun 
lâyihasına dair 100,132 

2 — Nahiye müdürlerinin hayvan 
yem bedelleri hakkında ]/645 numaralı 
kanun lâyihasına dair 100,134 

3 — 8 haziran 1929 tarih ve 1504 
numarah kanuna bazı maddeler tezyili 
hakkıkda 1/693 numarah kanun lâyiha- 213, 
sına dair 275 

4 — Yeniden altı kaza ve seksen 
tam teşekküllü nahiye teşkili hakkında 
1/636 ve Devlet memurları maaşahnın 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna iki 
madde tezyiline dair 1/069 numarah 
kanun lâyihaları hakkında 42,52 

1 — Ankaradan gayri şehir ve ka
sabalardaki telefonlara dair olan kanunun 
beşinci maddesine bir fıkra İlâvesi hak
kında 1/579 numaralı kanun lâyihasına 
dair 3 

2 — Antalya Meb'usu Ahmet Saki 

ve Yozgat Meb'usu Ahmet Hamdı Bey
lerin, umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiye 
hakkındaki 17 kânunusani ]927 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 ahkâmr; cezaiye hakkındaki kanunun 
bazr maddelerini tadil edici 2/115 nu
marah teklifleri hakkında 26,47 

3 — Devlet Demiryolları istimlâk 
kanununun tefsiri hakkında 3/316 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 23,46 

4 — Memurin kanununa müzeyyel 
1/548 numaralı kanun lâyihasına dair 4,21, 

35,49 
5 — 25 teşrinievvel 1927 tarihinde 

Vaşingtonda imza edilmiş olan milletler 
arasındaki telsiz telgraf mukavele ve ni
zamnamelerinin tasdiki hakkında 1/595 
numarah kanun lâyihasına dair 135,136,148 

6 — Yol mükelleflerinden alınacak 
maarif vergisi hakkında 1/596 numaralı 
kanun lâyihasına dair 24,47,56 

DİVANI MUHASEBAT E. MAZBATALARI 
1 - - Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünün 1926 senesi he
sabı kafisi hakkında ı/675 numaralı ka
nun lâyihasile Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 1926 senesi he
sabı kafisine mütedair mutabakat beyan
namesinin takdim kılındığı hakkında 
3/413 numaralı Divanı Muhasebat Riya
seti tezkeresine dair 238,270 

2 — Seyrisefain İdaresinin 1926 
senesi hesabı kafisi hakkında 1/578 
numaralı kanun lâyihasile Seyrisefain 
Umum Müdürlüğünün 1926 senesine 
ait mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/451 numarah Di
vanı Muhasebat Riyaseti tezkeresine dair 239, 

271 
HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Askerî memnu mıntakalar hak
kındaki kanunun yedinci maddesinin son ; 

fıkrasının tadiline dair 1/673 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 212,271 

2 —Beynelmilel eşya nakline mütedair 
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'mukavele île beynelmilel yolcu ve bagaj ı 
nakline ait mukaveleye iltihak edilmesi j 
hakkında 1/704 numaralı kanun lâyiha- j 
sına dair 269,277,279,280,297 

3 — Beynelmilel Yardım Birliği teş
kili hakkındaki mukavelenin tasdîkına dair 
1/574 numaralı kanun lâyihasına dair 30, 

51,56,02 
4 — Hicaz, Necit ve mülhakatı Hü-

kûmetile aktolunan muhadeııet muahede-
namesinin tasdiki hakkında 1/627 numa
ralı kanun lâyihasına dair 30,51,56,64 

5 — Kafi ticaret muahedeleri akti 
için müzakereye başlanmış veya başlana
cak olan Devletlerle muvakkat ticarî İti
lâflar aktine dair 1/682 numaralı kanun 
lâyihası hakkında ' 269 

6 — Muhtelit hakem mahkemelerin
den sadır olan. hükümlerin tenfizi hak
kında 1/569 numaralı kanun lâyihasına 
dair 130,167 

7 — Türkiye Cümhuriyetİle Almanya 
Hükümeti arasında akit ve imza edilmiş 
olan hukukî ve ticarî mevadı adliyeye 
müteallik münasebatı mütekabileye dair 
mukavelenamenin tasdiki hakkındaı/585 
numaralı kanun lâyihasına dair 30,51,54,67 

8 —Türkiye Cümhuriyetİle Almanya 
Hükümeti arasında aktolunan konsolos
luk mukavelesinin tasdikına dair ı/601 
numaralı kanun lâyihası hakkında 130,167 

178,179 
9 — Türkiye Cümhuriyetİle Bulga

ristan Krallığı arasında aktolunan tadei 
mücrimin mukavelenamesinin tasdiki 
hakkındal/602numaralı kanun lâyihasına 
dair 190,218,219,233 

10 — Türkiye Cümhuriyetİle Fransa 
Hükümeti arasında aktedilen dostluk, uz
laşma ve hakem muahedesinin tasdiki 
hakkında 1/607 numaralı kanun lâyiha
sına dair 30,52,56,70 

11 — Türkiye Cümhuriyetİle İngil
tere, Fransa, İsveç ve Romanya Hükü
metleri arasında imza edilmiş olan ticaret 
ve seyrisefain muahedelerinin tasdiki hak
kında 1/690 numaralı kanun lâyihalarına 

idair 239,278,279.280,286,289,291,294 
12 — Türkiye Cumhuriyeti ile İspan

ya Hükümeti arasında İmza edilen uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem muahedesinin tas
diki hakkında 1/714 numaralı kanun lâ
yihasına dair 269 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Beynelmilel sınaî mülkiyet mu

kavelelerinin La Haye tadilâtına iltihak 
edilmesi hakkında 1/570 numaralı kanun 
lâyihasına dair 20,51,56,59 

2 — Kat'î ticaret muahedeleri akti 
için müzakereye başlanmış veya başlanacak 
olan Devletlerle muvakkat ticarî İtilâflar 
aktine dair 1/682 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 269 

3 — Tohumlukların ıslahı İçin ecne
bi memleketlerden getirilecek tohumların 
gümrük resminden muafiyeti hakkında 
1/642 namaralı kanun lâyihasına dair 162, 

198,204 
4 -— Türkiye Cümhuriyetİle İngil

tere, Fransa, İsveç ve Romanya Hükü
metleri arasında İmza edilmiş olan ticaret 
ve seyrisefain muahedelerinin tasdiki 
hakkında 1/690 numaralı kanun lâyiha
larına dair239,278,279,280,280,289,291,294 

1 — Eğlence ve hususî istihlâk ver
gisi kanununun tadili hakkında 1/304 
numaralı kanun lâyihasına dair 35,135,136, 

154, 
MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Arazinin kısa bir müddet zar

fında umumî tahririnin icrası ile yeni 
kıymetler üzerinden vergi alınmasının 
temini için tecrübeler icrası hakkında 
1/502 numaralı kanun lâyihasına dair212,247 

2 — Erzincan Meb'usu Saffet Beyin, 
21 mayıs 1927 tarih ve 995 numaralı 
kanunun, 1 inci maddesine bir fıkra tez-
yİlİ hakkında 2/132 numaralı kanun tek
lifine dair 238,277 

3 — Oümrük tarife kanununun 31-
inci maddesinin tefsiri hukkında 3/407 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 238,277, 

280,283 
4 — Heyeti Mahsusaca nisbeti as

keriyelerinin kat'ına karar verilmiş olan 
zabıtandan Âli Karar Heyetince hakların-
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daki Heyeti Mahsusa kararlarının ref'ine 
karar verilmiş olanlara tekaüt maaşının 
hangi tarihten itibaren tahsisi lâzım ge
leceğinin tefsiri hakkında 3/350 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 162,197 

5 — Kocaeli Meb'usu Reşit Saffet 
Beyin, gümrük kanununun beşinci mad
desinin Hüncü fıkrasını tadil edici2/126 
numaralı kanun teklifi hakkında 20,34 

6 — İnhisar İdarelerinin şahsiyeti hük-
miyeyi haiz müessesat halinde ve mülhak 
bütçe ile idaresi hakkında 1/159 numaralı 
kanun lâyihasile Sivas Meb'usu Remzi ve 
Denizli Meb'usu Mazhar Müfit Beylerin 
tütün, şeker ve şekerli mevat ispirto ve 
meşrubatı küuIİye İnhisarlarının mülhak 
bütçe ile idaresi ve varidat ve masarifa-
tının cibayet ve icrasından sonra Divanı 
Muhasebat murakabesine tabi tutulması 
hakkında 2/24 numaralı kanun teklifine 
dair * 213,272 

7 — 11 ağustos 1325 tarihli aske
rî tekaüt ve istifa kanununun muaddel 
maddesinin tadili hakkında 1/506 numa
ralı kanun lâyihasına dair 100,136 

8 — 3 nisan 1341 tarih ve 459 
numaralı mahsup kanununa müzeyyel 
kanunun 6 mcı maddesinde muharrer 
müddetin temdidi hakkında 1/633 numa
ralı kanun lâyihasına dair 162,198,213,275 

1 — Eğlence ve hususî istihlâk 
vergisi kanununun tadili hakkındaı/304 
numaralı kanun lâyihasına dair 35,135,136, 

154 
2 — Yol mükelleflerinden alınacak 

maarif vergisi hakkında 1/596 numaralı 
kanun lâyihasına dair 24,47,56 
MECLİS H. T. ENCÜMENİ MAZBATALAR! 

1 — Büyük Millet Meclisi ve müş-
temilâtındaki eşya hakkında 31 

2 •— Büyük Millet Meclisi, Riyaseti 
Cumhur ve Divanı Muhasebatın 1930 
senesi mart ve nisan ayları hesabatı 
hakkında 238,270 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî |i$ejer talebesinin et jştih-
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kakının koyun eti olup olmadığının tefsi
rine dair 3/444 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi hakkında 162,197 

2 — Askerî memnu mıntakalar hak
kındaki kanunun yedinci maddesinin son 
fıkrasının tadiline, dair î/673 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 212,271. 

3 — Askerî memurlar kanununun ye
dinci maddesine müzeyyel 1/380, askerî 
memurları kanununun ikinci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair 1/581 ve 
askerî kanununa bir fıkra İlâvesine 
dair j/603 numaralı kanun lâyihaları 
hakkında 162,196 

4 — Askerî usulü muhakemeleri ve 
askerî cezaları hakkında 1/539 numaralı 
kanun lâyihasına dair 100,166 

5 — Birinci Mülâzım Murat Efendinin 
yüzbaşılığa terfi ettirilerek tekaüt maaşı 
tahsis edilmesi hakkında 3/453 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 213,240 

6 — Gedikli küçük zabit menbala-
rına dair kanunun tadil edilen 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına bir cümle ilâ
vesi hakkında 1/597 numaralı kanun 
lâyihasına dair 269 

7 — Hava sınıfı mensubinıne veri
lecek zamaim ve tazminat hakkındaki 
889 numaralı kanunun 8 inci maddesi
nin tefsirine dair 3/440 numaralı Başve
kâlet tezkeresi hakkında 2,50 

8 — Heyeti Mahsusaca nisbeti askeri
yelerinin kat'ına karar verilmiş olan 
zabitandan Alî Karar Heyetince hakların
daki Heyeti Mahsusa kararlarının ref'ine 
karar verilmiş olanlara tekaüt maaşının 
hangi tarihten İtibaren tahsisi lâzım ge
leceğinin tefsiri hakkında 3/350 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair . 162,197 

9 — İrtikap, rüşvet, zimmet, ihti
las ve diğer bazı cürümlerle maznun olan 
eşhası askeriyenin muhakemesi usulü 
hakkında 1/557 numaralı kanun lâyiha
sına dair 213, 274 

10 — İzmirli Mustafa Celâl Efendinin 
İstiklâl madalyasiie taltifi hakkında 3/448 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 238,27Q 

11 — İzmire tabi Torbalı köyünden 
Enin Beyin kırmızı şeritli istiklâl madaj-
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yasile taltifi hakkında 5/56 numaralı 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatasına 
dair ,238,270 

12 — 11 ağustos 1325 tarihli aske
rî tekaüt ve istifa kanununun muaddel 
maddesinin tadili hakkında ]/506 numa
ralı kanun lâyihasına dair 100,136 

1 — 1494 numaralı kanunun deniz 
zabitleri heyetine mahsus muvakkat mad
desinin { A ) fıkrasını tadil edici l /M 7 
numaralı kanun lâyihasına dair • 3 
, 2 — Emirberler ve seyis neferleri 
hakkındaki 203 numaralı kanunun birinci 
ve üçüncü maddelerinin bazı fıkralarının 
tayyi hakkında 1/605 numaralı kanun 
lâyihasına dair 2 

3 — Revirlerde tedavi edilen hasta 
ların hastanelerde olduğu gibi derece ile 
iaşeleri hakkında 1/614 numaralı kanun 
.lâyihasına dair 3 
MEMURİN KANUNU MUVAKKAT ENCÜME

Nİ MAZBATALARI 
1 — Memurin kanununun 1 İnci 

muvakkat maddesindeki müddetin temdi
di hakkında 1/705 numaralı kanun lâyi
hasına dair 238,278 

1 — Memurin kanununa müîeyyel 
1/548 numaralı kanun lâyihasına dair 4,21. 

35,49 
MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI (Ad

liye, Teşkilâtı Esasiye ) 
1 — Artvin Meb'usu Memet Asım, 

Giresun Meb'usu Hakkı Tank, Sivas 
Meb'usu Necmettin Sadık. Muğla Meb'usu 
Vunus Nadi ve Siirt Meb'usu Mahmut 
Beylerin teşrii masuniyetlerinin kaldırıl
ması hakkında 3/312, Balıkesir Meb'usu 
Mehmet Akif Beyin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında 3/313, Artvin 
Meb'usu Memet Asım ve Giresun Meb'usu 
Hakkı Tarık Beylerin teşriî masuniyetle
rinin kaldırılması hakkında 3/317, Denizli 
Meb'usu Haydar Rüştü Beyin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında 3/319, 
Siirt Meb'usu Mahmut Beyin teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında 3/322, 
Giresun Meb'usu Hakkı Tank Beyin teş-

Sayfa 
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
3/327, Trabzon Meb'usu Nebi zade Ham-
di Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 3/345, Afyon Karahisar Meb'
usu İzzet Beyin teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında 3/354, Giresun Meb'
usu Hakkı Tarık ve Artvin Mfb'usu Me
met Asım Beylerin teşriî masuniyetlerinin 
kaldırılması hakkında 3/367, Muğla Meb'
usu Yunus Nadi Bey'n teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında 3/378,'Trab
zon Meb'usu Nebizade Hamdi Bt-yin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
3/382, Sürt Meb'usu Mahmut Beyin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
3/391, Afyon Karahisar Meb'usu İzzet 
Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında3/405, Denizli Meb'usu Haydar 
Rüştü Beyin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında 3/427, Bitlis Meb'usu 
Muhittin Beyin teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında 3/439 ve İzmir Meb'
usu Mahmut Esat Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında 3/461 nu
maralı Başvekâlet tezkerelerine dair 190,218 

2 — Cebelibereket Meb'usu Avni 
Paşanın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 3/314 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair ' 190,218 

3 — Manisa Meb'usu Saim ve Bahri 
Beylerle Afyon Karahisar Meb'usu Hay
dar Beyin İfadelerinin alınması hakkında 
3/311 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 190,218 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Beynelmilel eşya nakline faüte-

. dair mukavele ile beynelmilel yolcu ve 
bagaj nakline ait mukaveleye İltihak edil
mesi hakkında 1/704 numaralı kanun 
lâyihasına dairi 269,277,279,280,297 

2 — Devlet memurlan maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 
merbut cetvelde bazı tadilât icrasına dair 
1/674 ve Nafıa fen mekteplerile Yüksek 
Mühendis Mektebi ressam ve topoğraf 
şubelerinin tevhidi ve Yüksek Mühendis 
Mektebi tasarruf atından olan 34 770üra 
IŞkuruşun mezkûr mektebin I930senesi 
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bütçesine ilâvesine dair 1/692 numaralı 
kanun lâyihaları hakkında 213,272 

3 -r- Nafıa fen mekteplerinden çıka
cak efendilere yüzer lira avans verilmesine 
dair 1/535 numaralı kanun lâyihası 
hakkında 44,54 

1 — Devlet Demiryolları istimlâk ka
nununun tefsiri hakkında 3/316 numaralı 

Kütahya ( Nuri B. ) 
1 — Tapo harçları kanununa mü-

zeyyel kanunî teklifinin ruznameye alın
ması hakkında 163 

No. Sayfa 
160 — Askerî tayinat ve yem kanunu 

muvakkatine müzeyyel kanunun 

Erzincan ( Saffet B. ) 
1 — 21 mart 1927 tarih ve 995 

numaralı kanunun birinci maddesine bir 
fıkra tezyîlî hakkında 100,238,277 

İdare Heyeti 
2 — Büyük Millet Meclisi 1929 sene

si bütçesinin birinci faslının ikinci mad
desindeki tahsisatın mahsup muamelesi 
hakkında 130,162,167,178,182 

Antalya ( Ahmet Saki S. ) 
1 — Umuru belediyeye ait ahkâmı 

cezaiye hakkındaki 17 kânunusani 1927 
tarih ve 959 numaralı kanunun ikinci 
maddesinin tadiline dair 26,47 

Sayfa 
Başvekâlet tezkeresine dair 23,46 

S. VE I. MUAVENET ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Uyuşturucu maddeler hakkın
daki 1369 numaralı kanunun sekizinci 
maddesile 16 inci maddesinin son fıkra--
sırım tadili hakkında 1/667 numaralı 
kanun lâyihasına dair 228,278 

Cebelibereket ( Naci Paşa ) 
1 — Konyalı1 Başaralı zade Mustafa 

imzalı istida hakkında Arzuhal Encüme
nince ittihaz olunan 302 numaralı kara
rın Umumî Heyette müzakeresine dair 
4/71 numaralı takririne dair 20,45 

No. Sayfa 
birinci maddesinin tefsirine tlair 162,167 

2-!- Büyük Millet Meclisi 1929 senesi 
bütçesine munzam tahsisat verilmesine 
dair 30,31,37 

idare Heyeti 
3 — Nisabı müzakere kanununun 

bazı maddelerinin tadiline dair 42,53 
4 — Nisabı müzakere kanununun 

yedinci maddesini muaddil 272 numa
ralı kanun hükümlerinin ilgası hakkında42,53 

5 — Riyaseti Cumhur 1929 senesi 
bütçesinde 1 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 

Kayseri ( Hasan Ferit B. ) 
6 — Umuru belediyeye ait ahkâmı 

SABİK ZABIT HULASALARI 
53 üncü in'İkada ait 
54 uncu 
55 inci 
56 inci 
57 inci 
58 İnci 
59 üncü 
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cezaiye hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin tadili hakkında 26 »47 

Kocaeli ( Reşit Saffet B, ) 
7 — öümrük kanununun 5 inci 

maddesinin 14 öncü fıkrasının tadiline 
dair 20>34 

Kütahya ( Nuri B. ) 
8 — Tapu harçları kanununa tnü-

fceyyel 163 

BAŞVEKÂLET TEZkERELERİ 
Af 

1 — Katil maddesinden lû sene 
ağır hapse mahkûm olup maluliyeti ra
porla sabit olan Mustafa Hannavinİn , 
affı hakkında 240 

2 — Kayseri hapishanesinde mahpus 
İbrahimin affi hakkında 240 

3 -^Tarikatı Selâhiyeye intisabından 
doiayİ Ankara İstiklâl Mahkemesince io 
sene hapse mahkûm edilen Süleyman 
Radi Beyin geri kalan cezasının affi 
hakkında 240 

tarie talepleri 
1 — Devlete ait meskenlerde kira 

ile oturan memurlara mesken tazminatı 
verilip verilmiyeceğinin tefsiri hakkında
ki tezkerenin iadesine dair 213 

2 —DivamAlî azasına verilecek yev
miye hakkındaki tezkerenin geri verilme
sine dair 239 

3 — İcra harçları tarifesi hakkında
ki kanun t ay i hasının geri verilmesine dair 239 

4 — İcra ve iflâs kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun lâ
yihasının geri verilmesine dair 239 

5 — Katil maddesinden i osene ağır 
hapse mahkûm olup maluliyeti raporla 
sabit olan Mustafa Hannavi , Kayseri 
hapishanesinde mahpus İbrahimin affi ve 
Tarikatı salâhiyeye intisabından dolayı' 
Ankara İstiklâl Mahkemesince lo sene 
hapse mahkûm edilen Süleyman Radİ 
Beyin geri kalan cezasının affi hakkındaki 
tezkerelerin geri verilmesine dair 240 

6 — Müzayede, münakaşa ve ihalât 
kanununun 8 inci maddesinin tefsiri 

Sayfa 
Sivas ( Remzi B, ) 

9 — Tütün, şeker ve şekerli mevat 
ispirto ve meşrubatı küuliye inhisarları
nın mülhak bütçe ile idaresi ve varidat 
ve masarif atının cibayet ve İcrasından 
sonra Divanı Muhasebat murakabesine 
tabi tutulması hakkında 2/24 numaralı 
kanun teklifi 213,272 

hakkındaki tezkerenin geri verilmesine 
dair 240 

7 •— Ticaret kanununun I40vel50 
inci maddelerinin tashihi hakkındaki ka 
nun lâyihanın geri varilmesine dair 240 

8 — Tuz nakliyatı ve tuz çuvalı 
İmali hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair 239 

9 — Türkiye Cumhuriyeti namına 
İmza edilmiş olan ithalât ve ihracata 
mevzu tahdidatın ilgasına ait mukavele
name ile ayni tarihli deri ve kemik İhra
catına müteallik İtilâfnamenİn tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasile İthalât ve ih
racata mevzu tahdidatın ilgası hakkındaki 
mukavele ve itüâfnamelerin gönderildiğine 
dair tezkerenin iadesi hakkında 31 

İstiklâl madalyası 

1 — İzmirli Mustafa Celâl Efedinİn 
istiklâl madalyasile taltifi hakkında 238,270 

Muhtelif 
1 — 1930 senesi Hariciye Vekâleti 

bütçesine bir otomobil bedelinin ilâvesine 
dair " 42 

2 — Birinci mülâzım Mufat Efendi
nin yüzbaşılığa terfi ettirilerek tekaüt 
maaşı tahsis edilmesi hakkında 2,213,240 

3 — Etimes'ut nahiyesinde yaptırı
lacak su kuyusu için Evkaf Umum Mü
dürlüğü 1930 senesi bütçesine 25 000 
liaralık tahsisat konulmasına dair 130,239, 

241,254,263 
4 —Mahalli tahsili oltnıyanborçların 

terkini hakkındaki cetvellerin gönderildi
ğine dair 131,166 

5 — Mahalli tahsili olmıyan borçla-

TEiekEkKLtett 
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fın terkıtıl hakkındaki cetvelin gönderil
diğine dair 

Sayfa 

238 

1 — Divanı Âiî azasına verilecek 
yevmiye hakkında 239 

2 — İthalât ve ihracata mevzu tah
didatın ilgası hakkındaki mukavele ve 
iti lâf namelerin gönderildiğine dair 3] 

Ölüm cezası 
1 — Abdurrahmanoğlu Muslumtn 

ölüm cezasına çarpılması hakkında 2,130,166 
2 — Akçaabadın Ahende Köyünden 

. Karacaoğullanndan Mıkdat Hasanın ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 269 

3 — Amasyanın Bağlıca Köyünden 
Bülbü[oğullarından Alioğlu Arifin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 162 

4 — Ayancığın Söke Çayırı Köyün
den Sapana oğul lan ndanMehmetoğlu ŞÜK-
rünün ölüm cezasına çarpılması hakkında 20, 

130,166 
5 — Bigamn Cihadiye köyünden 

Saümoğlu İbrahimin ölüm cezasına çar
pılması hakkında 74,130,166 

6 — Cebren hırsızlık yapan ve adam 
öldüren Bartının Kaman köyünden 
Hasanoğlu Haşimin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 42,130,166 

7 — Çakıcı Mustafanın ölüm ceza
sına çarpılması hakkında 

8 — Hüseyİnoğlu Pir Alinin 
cezasına çarpılması hakkında 

9 — Kuyncak nahiyesinden 
oğlu Ahmedin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 

10 — Sındırgının Rızaiye köyünden 
Ahmetoğlu İsmailin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 268 

11 — Sürücün Boztepe köyünden 
Tahir ve oğlu Mehmedi öldüren Sürü- -
cün Ziyaret köyünden Şeyhoğlu Halilin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 42,130,166 

1 — Erzurumun Kolhisar Köyünden 
Kadir oğullarından Memet oğlu Hasanın 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 130,166 

Tefsir talepleri 
1 — Kabahatlerin affı ve bazı cü

rümlerin takibat ve cezalarının tecili hak
kındaki kanunun 4 üncü maddesinin 

2,130,166 
ölüm 
2,130,166 
Musa 

238 

Sayfa 
tefsirine dair 74,238,270 

2 — Müsakkafat kanununun dör
düncü maddesinin dördüncü fıkrasının 
tefsiri hakkında 238 

3 .— Veraset ve intikal vergisi kanu
nunun 15 inci maddesinin tefsirine dair 74 

4 — 28 mayıs 1929 tarih ve 1466 
numaralı kanunun 2 inci maddesinde 
muharrer ( şekli ita) kaydının tefsi
rine dair 238 

1 — Askerî liseler talebesinin et 
istihkakının koyun eti olup olmadığının 
tefsirine dair 162,197 

2 — Devlet demiryolları istimlâk 
kanununun tefsiri hakkında 23,46 

3 — Devlete ait meskenlerde kira 
ile oturan memurlara mesken tazminatı 
verilip verilmiyeceğinin tefsiri hakkında 2İ3 

4 — Gümrük tarife kanununun 31 inci 
maddesinin tefsiri hakkında 238,277,280,283 

5 — Hava sınıfı mensubinine veri
lecek zamaîmve tazminat hakkındaki 889 
numaralı kanunun 8 inci maddesinin tef
sirine dair 2.50 

6 — Heyeti Mahsusaca nisbeti aske
riyelerinin kat'ına karar verilmiş olan za
bıtandan Âlî karar Heyetince haklarındaki 
Heyeti Mahsusa kararlarının refine karar 
verilmiş olanlara tekaüt maaşının hangi 
tarihten itibaren tahsisi lâzım geleceğinin 
tefsiri hakkında 162,197 

7 — Müzayede ve münakaşa ve ihalât 
kanununun 8 inci maddesinin tefsiri hak
kında 240 

Tesrii masuniyetlerin refi talepleri 
1 — İzmir Meb'usu Mahmut Esat 

Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 44,190,218 

1 — Afyon Karahisar Meb'usu İzzet 
Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 190,218 

2 — Artvin Meb'usu Memet Asım, 
Giresun Meb'usu Hakkı Tank, Sivas Meb'
usu Necmettin Sadık, Muğla Meb'usu Yunus 
Nadİ ve Sürt Meb'usu Mahmut Beylerin 
teşrîî masuniyetlerinin kaldırılması hak
kında 190,218 
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3 — Artvin Meb'usu Memet Asım 
ve Giresun Meb'usu Hakkı Tarık Bey
lerin teşriî masuniyetlerinin kaldırılması 
hakkında 190,218 

4 — Balıkesir Meb'usu Memet Akif 
Beyin teşrii masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 190,218 

5 — Bitlis Meb'usu Muhittin Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında 190,218 

6 — Cebelibereket Meb'usu Avni 
Paşanın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 190,218 

7 — Denizli Meb'usu Haydar Rüştü 
Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 190,218 

8 — Denizli Meb'usu Haydar Rüştü 
Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 190,218 

9 — Giresun* Meb'usu Hakkı Tarık 
ve Artvin Meb'usu Mehmet Asım Beylerin 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılması 
hakkında 190,218 

10 — Giresun Meb'usu Hakkı Tank 
Beyin teşriî masuniyetlerinin kaldırılması 
hakkında 

11 — Manisa Meb'usu Saim ve Bahri 
Beylerle Afiyon Karahİsar Meb'usu Hay
dar Beyin ifadelerinin alınması hakkında 190, 

218 
12 — Muğla Meb'usu Yunus Nadi 

Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 

Sayfa 
hakkında 190,218 

13 — Siirt Mebusu Mahmut Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 190, 

218 
14 — Trabzon Meb'usu Nebizade 

Hamdi Beyin teşrii masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında 190,218 

15 — Trabzon Meb'usu Nebizade 
Hamdi Beyin teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında 190,218 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Azayı Kiramdan bazı zevatın me
zuniyetleri hakkında 269 

2 — Beynelmilel Parlamentolar Tica
ret Kongresine Meclisi Âlî namına iştirak 
edecek zevat hakkında 191 

3 —Temmuz 1930 zarfında Londra-
da içtima edecek olan Beynelmilel Parle-
mentolar ittihadı Kongresine Meclisi Âlî 
namına bir müşahit izamı hakkında 269 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Hudut ve Sahiller Sıhhat U-
mum Müdürlüğünün 1926 senesi hesabı 
kafisine mütedair mutabakat beyanna
mesinin takdim edildiği hakkında 238,270 

2 — Seyrisefain Umum Müdürlü
ğünün 1926 senesine ait mutabakat be
yannamesinin takdim kılındığı hakkında 239, 

271 


