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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

Sayfa 
İntihap mazbataları 

1 — Kütahya Vilâyeti Mebusluğuna in
tihap olunan Rasim ve Memet Beylerin inti
hap mazbataları 

Sayfa 
Mezuniyetler 

1 — Âzayi'kiramdan bazı zevatın mezu
niyetleri ' 74 

İNTİHAPLAR 

L — Divanı Muhasebat reisi sanisi ile 
azaları intihabı 2,258,266,282 

2 — Şurayı Devlet Deavj Dairesi reisi 
intihabı 282,304,322,325 

İSTİZAHLAR 

3 — Şurayi Devlet Mülkiye Dairesine 
reis ve başkâtip intihabı 282,ŞO4,330 

4 — Şurayi Devlet Tanzimat Dairesine 
reis intihabı ' ' 282,304,322,325 

1 —. Elâziz Mebusu Fazıl Ahmet Bey ve 
iki arkadaşının, bazı gazetelerin takip ettik

leri neşriyat tarzı hakkında Hükümetçe ne 
tedbir alındığına dair istizah; 2 

KANUNLAR 

No. 
1838 

1839 
1840 

1841 

1842 

T843 

1844 

1845 

Sayfa 
— Maarif vekâleti tarafından idare 
edilecek mektep pansiyonları kanunu 46 
-t- Hayvanlar vergisi kanunu 47,55,56 
— Türk ceza kanununun 160 inci 
maddesini değiştiren kanun 2,54,70,71 
— Gümrük muhafaza memurlarının 
askerî teşkilâta göre tensjkı hakkın - * 
da kanmv 196,198 
— Diyanet işleri Reisliğinin 1683 nu
maralı tekaüt kanununun 3 üncü 
maddesinin mülkî memurlara ait olan 
kısmının (- A ) fıkrası hükmünden 
istisnasına dair kanun 70,200 
—, Maaşatm tevhit ve taadülü hak
kındaki 1452 ve 1489 numaralı ka
nunlara müzeyyel kanun ^ 102, 204 ' 
— Jandarma şrtnfma mensup sivil 
memurlarla jandarma kadroları hak
kında kanun 196,206 

— Nakliye vasıtaları hakkındaki' ka
nuna merbut cetvelin tadiline dair 

No, 

1846 

1847 

W 8 

1849 

1850 

l«5t 

4852 

Sayfa 
kanun , , 46,66,206 

— 15 mayıs 1335 tarihli harcırah ka
rarnamesi ve müzeyyelâtının tadili 
hakkında kanun 60r166,207, 
— Umumî, mülhak .ve, hususî bütçe
lerden verilen maaş, ücret, tahsisat, 
hakkı .huzur, tazminat, yeygiye, ik-f" 
ramiye veı ihbariyelerden alınacak 
kazanç vergisi hakkında kanun 60,166, 

. ' 196,226 
-^ 1931 malî, senesi bütçe ^kanunu 70/71, 

75,102,138,,t6fi,2i09,225,228,38t 
— Ankara şehri ima? mıüdürlüğünün 
1931 malî senesi bütçe kanunu 166,225,231 
— isyan mmtakaısında işlenen efalin 
suç sayılmıyacağıua dair\kanun 74,242 
— Vilâyet idaresi kanununun bazı 
maddelerini muaddil kanun. < 74,243 
— ispirto ve ispirtolu diçkîler inhisarı 
İdaresinin 1931 malî senesi bütçe 
kanunu 166,286,245,246 



- 2 - , 
tfo. 
1853 

Sayfa 
Tuz İnhisarı umum, müdürlüğünün 

1931/senesi bütçe kanunu 166,238, 245,248 
1854 — Tutün4nhisarı idaresinin 1931 mali ; :• ; 

senesi büt,çe kanunu 166,240,245,251 
1855 — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre 

Federal Meclisi arasında münakft ika
met mukavelenamesinin tasdikma 
mütedair kanun • 138,244,245,254 

1856 — 26 mayısrİ92İ tarih ve 1650 numa- / 

•ralı muhasebe! umumiye kanununun 
83 üîjeü maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun 258,277 

1857 -t— Yeniden tam teşekküllü elli nahiye 
teşkiline ve 1.452 numaralı kanuna 
merbut 12) numaralı cetvelin tadiline - -
dair kanun 258, 278 

1858 — Üistofajîn tahsisatının mutedavil 
sermaye olarak kullanılması- hakkında 
İtamın / , 258,278 

1859 —r Şurayı Devlet kanununun bazı 
maddelerinin tadiline ve tayyına ve 
kanuna ilâve edilecek bazı maddeler ;' 
hakkında kftuun 102,201,258,279 

1860 — -Ütûâmeİe vergisi kanunu . 258,266,282, 
283,305 

1861 — Jandarma efradı kanttım 236,263,282, 
'285 

1862 — Seyrisefain İdaresinin 1931 malî 
* -senesi bütçe kanunu 166,258,282,288 

1863 — %& mayısl#30,tarihli Türkiye - Al-
mbnya ticaret mukavelenamesine mer
but (B) listesinin 163 (B) fıkrasının . 
tadiline dair kanun 196;262.282,291 

1864 —• Türkiye Cumhuriyeti le BeiçikaHü-
kûnleti arasında aktedilen uzlaşma, 
hakem, ve adlî tesviye mukavelena
mesinin tad ki i hakkında kanun 196,263, 

, ;' . 282,293 
1865- —TürJşiye Çümhuriyetile Avusturya 

Hükümeti arasımda müuakit hukukî 
vıç ticarî memadı adliyeye müteallik 
müMkabil münasebetlere ve adlî ka-
ta^Urın tenfijjine dair mukaveleıia- *. 
menkf tasdiki hakkmda kanun ' , 1 $6,262, 

< > . 282,296 
1866 -r- Mübadele ,ve teffiz işlerinin k&tî 

tasfiyesi ve intaeı hakkındaki 19-TIL 
"193lı tarih*ve 1771 numaralı kanuna 

' mfoftyyel kanun 124,128,138,258,276,282,299 ] 

No. 
1867 

'.{8İ88 

1869 

1870 

1871 

1872 

İ 873 

1874 

.\ 

1875 

1876 

•1877 

•1878 

Sayfa 
— Sanat ve yatı mekteplerinin idaresi 
-hakkında kanun 304,309 
— İkamet mukavelenamesi aktedil-
miyen devletlerle yapılacak muvak
kat mukavelename hakkında kanun '46, 

196,314 
-*- 1617 numaralı kanıma merbut (1) 
numaralı kadro cetvelinin tadili hak
kında^ kanun 166,304,319 
— Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme umum, müdürlüğünün 1931 
malî senesi bütçe kanunu 166>305$22,33 L 
— 14 - VI - 1930 tarih ve 1718 numa
ralı dahilî istihlâk vergisi kanununun 
2 inci maddesine bir fıkra ile müsta-
kıl bazı maddeler ilâvesine dair ka
nun 74,304,308,322,333 
~ , 17 kânunuevvel 1929 tarihli An
kara protokoluna zeyl olmak üzere 
Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist So-
viyet 'Cumhuriyetleri İttihadı arasın
da Karadenizde ve Karadenize mü
cavir denizlerde bahrî tesühatın tah
didi için Ankarada 7 mart 1931 de 
imzalanan protokolün tasdikma dair 
kauun 236,315,322,336 
— Ticaret mukavelenamesi veya jno-
dus vivendi aktetmiyen devletler 
ülkesinde Türkiyeye yapılacak itha
lâta memnuniyetler veya tahdit .ve- " 
yahut takyitler tatbikına dair kanun 258, 

278,304,314,822,339 
•— Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetist 
Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hü
kümeti arasında münakit ticaret ve 
seyrisefain muahedenamesinin tasdi
kma mütedair kanun 258,304,315,322,341 
— Şehir ve köy yatı mektepleri ma
aş ve ücretleri'ile sanat mekteplerine 
yardım hakkındaki 1816 numaralı 
kanuna mjizeyyel kanun 196,304,322 
— Cefta muhakemeleri usulü kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren ka
nım 52,60,66,304,323 
— İstanbul Darülfünununun 1931 ma
lî senesi-.bütçe-kanunu 74,258,320,322, 

325,344 
— Yüksek Mühendis mektebinin 1931 
malî senesi/bütçe kanunu 258,324,325,347 



$o. v Sayfa 
1879 — Konya Ovası Sulama idaresinin 

1931 malî senesi bütçe iknunu 258,325, 
;f , ; 330,349 
1880 — İlk ve orta tedrisat muallimlerinin 

terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanu-
1 nun bazı maddelerinin tadiline dair 

kanun ' ° 304,355 
1881 —- Matbuat kanunu ; - 138,166, 

'•'•>-.-. •" ' ". •:.'•• 258,357 ' 
1882 — 1525 numaralı şose.ve köprüler ka^ 

nunumuı bazı maddelerinin tadili 
hakkında kanun 304,314,354,381 

1883 —Ankara Ş©hri îmar müdürlüğünee 
yapılacak istikraz: hakkında kanun 258, 
: -•• 354,386-: 

1884 -— Türk. ceza kanununun 158 inci 

No. , Sayfa 
maddesine iki fıkra ilâvesine dair 
kanun 74,354,387 

1885 — 10 - VI - 1930 tarihli mukavele-
nameye göre iadesi lâzım gelen em
val hakkında kanun 304,354,387 

1886 — 1706 numaralı jandarma kanunu
nun 9 uncu maddesinin son fıkrası
nın t adil iv hakkında kanun 258, 354,388 

1887 — Türkiye Cumhuriyeti ile (Çekoslo
vakya Hükümeti arasında aktedilen 
uzlaşma hakem ve adlî tesviye mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında ka
nun 196,354,3.85,388,389 

1888 — ikinci Balkan konferansı hatırası 
olarak çıkarılacak posta pullan hak
kında kanun 304,354,386,388,392 

KARARLAR 

645 > - Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine 
itimat beyan olunduğu hakkında 2,43,44 

646, -—Matbuat-hürriyeti hakkındaki nıü-
zakeratın gazetelerle aynen neşrine 
dâir 2,43,44 

647 —Başvekil tsmet Paşa Hazretlerinin 
beyanatının neşir ve ilânı hakkında 2,43, 

' '. ' : .44,70 
648 — Büyük Milet Meclisi muhasebesin

de yapılan tetkik ve teftiş neticesi 
hakkında v 236,262 

646 •—- Divanı Muhasebat ikinci reisliğine 
Seyfi ve âzalikl arına da Memet îhsan 

Emin Rifat, Halil ve Nazım Beylerin 
intihap olundukları hakkında 2,258,279,282 

650 — Makinelerin ayrı ayrı tasnife tabi 
tutulmaları hakkında 74,258,279 

651 — Curayı Devlet Mülkiye Dairesi Re
isliğine Mitat, Deavi Dairesi Reisli
ğine Saffet, Tanzimat D.airesi Reisli
ğine İsmail Hakkı ve Umumî Kâtipli
ğine de Jİdip Cemil Beylerin intihap 

" olundukları hakkında 282,304,322,325,330 
652 — Büyük Millet Meclisinin tatili faa* 

liyet etmesi hakkında 388 

LÂYİHALAR 

1 — Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 
1931 senesi zarfında yapacağı 150 Ö00 liralık 
istikraz hakkında 258,354,386 

2—^ 1341 senesi muvazene! umumiye 
kanununun 45 inci maddesine tevfikan mal 
almamı^ olan maaş sahiplerinin:: istihkakla
rının; sureti temini hakkında 66 

3 — 1931 senesi bütçe kanunu lâyiha
sına bir madde ilâvesi hakkında; 60,166,196^226 

") 4 '—Dahilî istihlâk vergisi kanununa 
bazı möddeler tezyiline ve ikinci maddesine 
bir: fıkra Hâyesine dair 74,304,308,322,333 

5 — 4 haziran 1931 tarih ve 1490 numa
ralı kaoun hükmünün temdidi hakkında 304 

6 —^Elçilik, maslahatgüzarlık ye konso

losluk müstahdemini ücretlerinin tediye su
reti hakkında 86,102,204 

7 - - Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 
senesi hesabı kafisi hakkında 74 

8 <— Harcirah kararnamesi ile müzeyye-
lâtının yol ve aile masraflarına Müteallik 
hükümlerinin tadili hakkında \ 60,166,207 

9 — ikamet mukavelesi afctedilmemiş 
olan devletlerle iki seneyi teeavüâ! etmemek 
şartile ikamet mukavelesi akti hakkında 46,196, 

314 
10 — İkinci Balkan Konfransı hatırası 

olarak çıkarılacak posta pullan hakkında 304, 
354,386,388,392 

11 — İstanbul Darülfünununun 1931 se-



- A . 
, Sayf a 

nesi bü tç^ i^kkuı^a 74#58,33Q,322,344 
1&'\—Jandarma kanununun 9 uneu mad

desinin mvit «fitoaûnte tadili hakkında 258,35^388" 
13 — Mjal&uat kanunu hakkında 13&,166;258 
' ' s ' « 305,357 
İ4 —< -3 Ö-Haziran 1930 , tarihli muka-

velenan^ye göre iadeai • lâzmı gelen emval 
hakkmda r ,< / 304^54,387 

15 — 1^!* V v̂ i^go tarih ve 1617 numa-: ' 
ralı kanuna 'merbut (1) numaralı cetvelin- tav 
dili hakta ja ^ , }66,304,319 

16 -^'30v. T * 1931 tarih ve 1816 numa
ralı ka^n^nmüzeyyel ^kanuna dair 190,^04,322^ 

17 -*• Rlaaen berkin olun-mıy-an ipoteğin 
borcun tesv^estnden' sonra resen t apu me
m u r u >t&ı?8Ît#dan «terkin, edilmesi hakkmda -66 

18 ı— Şose ve köprüler k a n u n u n u n bazı 
madde le r in in tad i l i h a k k ı n d a 304,314,354381- ! 

19 — Tabiiyet muamelâtından' alınacak 
harçlara, d#i* kanunen 8 inci maddesine bir ^ 
fıkra ilâvesi hakkında - *74 

~20:— T;$rk ceza.Jkanununun 158 inci mad- • 
desihe Bjir fı^râ ilcesine * dair. p

 : *t4,354,387 
' 21 — Türkiye Cümnuriyetüe Norveç Hü
kümeti araşm^a münakit ikamet, ticaret ve 
seyrisefatıî muahederiameshıin tasdiki hak
kında ^ '. • v 46;, 

22,̂ ;— T$rkiye\ÖümhAmyet$ie Sovyetist 
Öosyalîsf Cun^hû^ıyetleri îttinadı Hükümeti 
arasmdâaktolunan-ticaret Ve seyrisefain mu- > 
ahedesinin tasdiki hakkında* 258,B04,315r322,341 

23 —• l^ürkiyede hizmet eden ecnebilerle 
ailelerine i)fyu)ıaşgas maaşların iadeten tahsisi 
hakkında 3Û4A 

, X .*~ı Ş i k â r a Şeh^i1 t m a r Müdür lüğünün 
1931 sen«^i. foji^ ka$mnu;nft 4a i r 186,225,23i1 

2 — 19&r.se#es;t M t ç e s i 4 a ^ k t n d a ' 70,71,75^ 
- , ; , , , , .19^13^16^09,225,228,381 

B. M. M- bütç^i;^;'-
Riyaş îieüıififrur bütçesi . , 
Divanı Ĵ öjfta^eJMklb^üt̂ eaî  • 
Başvekâjl& f̂eiıiçesi; •' . , •' ı! 
ŞuBstyi Def Jet, b&tçesi . .. , '• 
İstatistik ÇJmum Müdürlüğü bütçesi 104. 
Dfyjftıefc, $.$$v\ Reisliği bütçesi ; 104 
MaUyevV.e^İ!e^y bütçesi , , / ' 105 
Düyunu umumiye bütçesi 110,224 
Tapu've.JÖpâastro Umum Müdürlüğü bütçesi , ip 

9& 
99 

100 

• ; \, âajrfa 
ftalûliye Vekâleti bütçesi 118 
Emniyet işleri Umum Müdürlüğü bütçesi J'27 
«fitindarma Umum Kumandanlığı bütçesi ,128 
Hariciye Vekâleti bütçesi 129' 

^Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti bütçeni 138 
'^d'liye Vekâleti bütçesi 140 
ît^aarif Vekâleti bütçesi , 143 
Nafia Vekâleti bütçesi 153 
tk ısa t Vekâleti bütçesi r54,166,38l 
Millî Müdafaa Vekâleti (Kara kısmi) 188 
Millî Müdafaa Vekâfeti (Hava kısmı) ' 191 
Millî Müdafaa Vekâleti' (Deni&kısmr) 192 
.Askerî Fabrikalar Umum Müdürlümü bütçesi 193 
Halita Umum Müdürlüğü bütçesi . t 193 
Fosta, Telgraf ve Telefon IJmUm Müdür
l ü ğ ü ' b ü t ç e s i •" , " 209 
Gümrükler Umum Müdür îüğü bütçesi 210 
Var ida t bütçesi 218 

3 — Ceza k a n u n u n u n 160 inci maddesi -
hin 'değiş t i r i lmesi hakkında \ 2,54,70,71 

4 -^ - Ceza .muhakemeleri usulü k a n u n u n u n 
128; 148 ve 154 üncü maddeler inin değiştiril
mesi hakkmda _ 52,60,66,304,323 

5 — Cumhur iye t j andarmas ı effcât ve kü
çük zabıtanı hakkında ' Ş36,26S,282,285 

6 — Davar ve ehlî hayvanlar vergisi hak
k m d a r 47,55,§ff 

7 — Devlet Demiryolları ve lîimanları U-
mum Müdürlüğünün 193} senesi bütçe kanu
nuna dair 166$Ö5,3g2,331 

8 —'- Devlet memurlar ı maaşa tmm tevhit 
ve> teadülüne da i r İ452 ve 1498 numaral ı ka
n ıma müzeyyel kanun hakkmda .102,204 
N 9 — Gümrük muhafaza- memurlar ın ın as
kerî ve mülkî .teşkilâta göre tensiki hakkında 

y> t 196,198 
10 —r H e r sene bütçesine konulacak disto-

fajin tahsisatının mütedayi l sermaye olarak . ' 
istimali hakkmda ^58,2^8 

11 A - Konya Ovası Sulama İdaresinin 
i f e l senesi bütçe kanunu hakkmda 258,32£,&3Q,349 
L 12 — tik ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfi vje tecziyeleri hakkındaki kânunun bazı 
maddelerinin- tadiline dair 1/84 numaralı 
kanun hakkmda • 304,355 

13 •*+- İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Umum Müdürlüğünün 1931 senesi bütçe ka
nununa dair " - 166^236,245,246 

14 — İsyan mmtakasında işlenen efalin 



«s 
' • Sayfa 

1 süç sayılmamasına dair , 74,242 
15 — Mektep pansiyonları hakkında 46 
16 — Muamele vergisi kanunu makamına 

k>)m, kanun hakkında ' 258,266,282,283,305 
'">'"' 17 —- liluhasebei umumiye kanununun 83 • 
üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 258,277 

18 -r-7Resmi devair ve müessesat ile Dev
lere" ait ,idare ve şirketlerde ve menafü 
umumiyeye hadim müesseselerde bulundu
rulabilecek vesaiti na&liye hakkmdaki ka
nuna müzeyyel,kanun hakkında 46,66,206 

19 — Sanat ve yatı mekteplerinin idaresi 
hakltfnda • " .» 304,309 

20 — Seyrisefain idaresinin 1931 senesi 
bütçe kanununa dair ' 166,258,382,288 
, 21 — Şurayı Devlet kanununa bazı mad

deler ilâvesine ve bazı maddelerinin tadiline 
dair * 102,201,258,279 
. 22 —r Ticaret mukavelesi veya (Modüs 

vivendi) aktetmiyen Devletler ülkesinden 
Türkiyeye yapılacak ithalâta-dair 258,278,304, 

,. ' 314,322,339 
23 — Türkiye Cümhuriyetile. Almanya 

Hükümeti arasında aktedilen ticaret mua
hedesine merbut ( B ) listesinin (136 B ) 
fıkrasındaki hatanın tashihi hakkında 19&,262, 

, ' x ''282,291 . 
•24 — Türkiye Cümhuriyetile Avusturya 

L Iftikuaneti arasında münakit hukuki ve ticarî* 
mevadı adliyeye müteallik mütekabil müna
sebetlere ve adlî kararların tenfizine dair mu
kavelenamenin tasdiki hakkında 196,262,282,296 

25 — Türkiye, Cümhuriyetile Belçika Hü
kümeti arasında aktedilen uzlaşma* hakem ve 

Sayfa 
adlî tesviye mukavelenamesinin tasdiki hak
kında . 196,263,232,293 

26 '-r+, Türkiye Cümhuriyetile Çekoslo
vakya Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma 
hakem1 ve adlî tesviye mukavelenamesinin 
tasdikr hakkında v 1-96,354,385,388,389 
* 27r-ATürkiye Cümhuriyetile tsviçre Federal » 

Meclisi arastada münakit ikamet mukavele
sinin tgsrçÜki hakkında 1/110 numaralı ka
nun hakkmda 138,244,245,254 

28 —Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist 
Ş^vye|ist Cumhuriyetler İttihadı Hükümeti 
arâiın$a aktedilen Karadenizde ve Karade-
nize' ı&ücavir denizlerde bahrî teslîhatın tah
didine dair mukavelenamenin tasdiki hak
kında „ , 236,315,322,336 

29 — Tuz İnhisarı Umum Müdürlüğünün 
1931 senesi bütçe kanunu hakkında 166,238,245, 

' ' ; ; • ; •', , ş ' 248 
30 :>->-, T$tün İnhisarı Umum Müdürlü

ğünün 1981 selesi bütçe kanununa dair 166,240 
'• ., ' 245,251 

31 't— Vilâyet idaresi kaiıununun bazı ' 
maddelerinin tadili" hakkında 74,243 

3X—•> peniden tam teşekküllü 50 nahiye 
teşkilime . Ye 1452 numaralı kanuna merbut 
% numasralf cetvelin tadiline dair 258,278 

33 V- füksek Mühendis Mektebinin 1931 
senesi bütge' kanununa dair , ' 258,324,325 347 

34*^ iMitan ve askerî memurların maa-
ş*tr hakkındaki kanuna müzeyyel kanun 
hakkında 102,?04 

35 -<*• Zabitan ve askerî memurların maa-
^atı;,h,akkîndaki kammun birinci ve ikinci 
maddelerinin tadiline dair 196,206 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Ceza kânununun 160 inci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında lj^ât; numaralı 
kanun lâyihasına dair ; . 2,54,70,^1 

2 — İsyan mıntakasmda işlenen efalin 
&uç sayılmamasına .dair 1/49 numaralı ka
nun lâyihası hakkında - . 74,242 

3 r- 19] haziran 1930 tarifi mukavele- . 
nameye göre iadesi lâzım gelefı emval hak
kımda 1/154 numaralı , kantin lâyihasşıâ / 
dair • ' 354,387 

4 —'Şunayi Devlet kanununa bazı mad
deler İlâvesine ve bazı maddelerinin tadiline 
dajr 1/İ281 numaralı kantin lâyihası hak
kında- '.' , 102;201,258,279 

-t> rr- Türk ceza kanununun 158 inci mad
desin^ bir frkra ilâvesine dair 1/145 numa
ralı kanun .lâyitası hakkında 354,38J 

ft — Türkiye Cümhuriyetile Avusturya 
Hükümeti arasında münakit hukukî ve tica
rî mevadı adliyeye müteallik mütekabil mü- ' 
naBebetlere ve adlî kararların tenfizine da-
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ir mukavelenamenin tasdiki hakkında 1/129 
numaralı kanun lâyihasına dair 196,262,282,296 

7 — Türkiye Cümhuriyetile Belçika Hü
kümeti arasında aktedilen uzlaşma, hakem 
ve adlî tesviye mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 1/118 numaralı kanun lâyihası
na dair 196,263,282,293 

. 8 — Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovak^ 
ya Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, 
hakem ve adlî tesviye mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında 1/119 numaralı kanun lâ
yihasına dair 196,354,385,388,1389 

Sayfa 
Riyaseticümhur bütçesi 99 
Divanı Huhasebat bütçesi 99 
Başvekâlet bütçesi 100 
Şurayi Devlet bütçesi 102 
İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesi 104. 
Diyanet İşleri Reisliği bütçesi 104 
Maliye Vekâleti bütçesi 105 
Düyunu Umumiye bütçesi 110,224 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

bütçesi 11? 
Dahiliye Vekâleti bütçesi ' 118 
Emniyet işleri Umum Müdürlüğü büt

çesi ' ıâ? 
Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesi 128 
Hariciye Vekâleti' bütçesi 129 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 

bütçesi 138 
Adliye Vekâleti bütçesi , 140 
Maarif Vekâleti bütçesi 143 
Nafıa Vekâleti bütçesi 153 
İktisat Vekâleti bütçesi 154,166,381 
Millî Müdafaa Vekâleti (Kara kısmı) 188 
Millî Müdafaa Vekâleti (Hava kısmı) 191 
Millî Müdafaa Vekâleti (Deniz kısmı) 192 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

bütçesi 193 
Harita Umum Müdürlüğü bütçesi 193 

t Posta, Telgraf ve Telefon Umum Mü
dürlüğü bütçesi 209 

Gümrükler ;Umum Müdürlüğü bütçesi 210 
Varidat bütçesi 218 
11 —1931 senesi bütçe kanunu lâyihasına 

bir madde ilâvesi hakkında 1/136 numaralı 
kanuna dair 166,196,226 

12 — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Ferağ 
ve intikal harçlarının istifasına ve hususatı 
sairede müsakkafat kıymetlerinin sureti tak
dir ve tayini hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin tadiline dair 2/9 numaralı kanun 
teklifi hakkında 354,386 

13 — Bütçe Encümeninin; Diyanet İşleri 
Reisliğinin tekaüt kanununun 3 üncü madde
sinin (A) fıkrası hükmünden istisnasına dair 
2/12 numaralı kanun teklifi hakkında 70,200 

14 — Cumhuriyet jandarması efrat ve 
küçük zabitanı hakkındaki 1/122 numaralı 
kanuna dair 236,263,282,285 

15 — Dahilî istihlâk vergisi kanununa 
bazı maddeler tezyiline ve 2 inci maddesine 

1'— Ceza muhakemeleri usulü kanunu- ' 
nun 128, 148 ve 154 üncü maddelerinin de- : 

ğiştirilmesi hakkında 1/26 numaralı kanun 
lâyihasına dair '" ' 52,60,66,304,323 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —- Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 

1931 senesi zarfında yapacağı 150 000 liralık 
istikraz hakkında 1/150 numaralı kanuna 
dair 354,386 

2 — 1/91 numaralı Devlet Demiryolları 
ve limanları Umum Müdürlüğünün 1931 se-
mesi bütçe kanununa dair 166,305,322,331 

3 — 1/92 numaralı Ankara Şehri İmar 
Müdürlüğünün 1931 senesi bütçe kanununa 
dair . ' 166,225,231 

4 — 1/95 numaralı Seyrisef ain İdare
sinin 1931 senesi bütçe kanunu lâyihasına -
dair 166,258,282,288. 

5 '—- 1/97 numaralı Konya Ovası Sulama 
idaresinin 1Ö31 senesi bütçe, kanunu lâyiha
sına dair .258,325,330,349 

6 < — 1/99 numaralı Yüksek Mühendis 
Mektebinin 1931 senesi bütçe kanunu lâyi
hasına dair , ' 258,324,325,347 

7 — 1/104 numaralı İspirto ve ispirtolu 
içkiler inhisarı Umum Müdürlüğünün 1931 
senesi bütçe kanuauna dair • 166,236,245,246 

8 — 1/107 numaralı Tütün inhisarı U-
mum Müdürlüğünün 1931 senesi bütçe ka
nunu lâyihasına dair 166,240/245,251 

9 — 1/111 numaralı Tuz inhisarı Umum 
Müdürlüğünün 1931 senesi bütçe kanunu 
lâyihasına dair 166,238,245,248 

10 — 1931 senesi bütçesi hakkında 70,71,75, 
102,138,166,209,225,228,381 

B. M. M. bütçesi - 98 



Sayfa 
bir fıkra ilâvesine dair 1/141 numaralı ka
nun hakkında 304,308,322,333 

16 —- Gümrük muhafaza memurlarının 
askerî ve mülkî teşkilâta göre t&nsiki hak
kında 1/19 numaralı kanuna dair 196,198 

17 — Harcırah kararnamesile muzeyye-
lâtının yol ve aile,masraflarına müteallik hü
kümlerinin tadili hakkında 1/137 numaralı 
kanuna dair 166,207 

18 — Her sene bütçesine konulacak dis-
tofajin tahsisatının mütedavil sermaye ola
rak istimali hakkında 1/61 numaralı kanuna 
dair ' ^ ' 258,278 

19 — İkinci Halkan Konferansı hatırası 
olarak çıkarılacak posta pullan hakkında 
1/153 numaral ıkahun lâyihasına dair 354,386, 

388,392 
20 <— ilk ve orta tedrisat muallimlerinin 

terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanunun bazı 
maddelerinin tadiline dâir 1/84 numaralı 
kanun hakkında 304,355 

21 — istanbul Darülfünununun İ931 se
nesi bütçesi hakkında 1/142 numaralı ka
nuna dair 258,320,322,344 

22 — Konya Mebusu Refik Beyin, 1452 
numaralı kanunun 2 inci maddesine merbut 
cetvelde muharrer Adliye Vekâleti Vilâyat 
memurları kısmının hâkimler kanunu ile te
lifi hakkında 4/10 numaralı takririne dair 258,279 

23 — Muhasebei umumiye kanununun 
83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın : 

da 1/125 numaralı kanun lâyihasına dair 258,277 
24 — 10 haziran 1930 tarihli mukavele

nameye göre iadesi lâzım gelen emval hak
kmda 1/154 numaralı kanun lâyihasına 
dair ^ , 354,38-7 

25 — 19 - V -1930 tarih ve 1617 numa
ralı kanuna merbut 1 numaralı cetvelin ta
dili hakkında 1/147 numaralı kanun lâyiha
sına dair 304,319 

26 — 3 0 - V - 1931< tarih ve 1816 numa
ralı kanıma müzeyyel 1/148 numaralı ka
nun lâyihasına dair - 304,322 

27 — Resmî devair ve müessesat ile 
Devlete ait idare ve şirketlerde ve menafii 
urnumiyeye hadim müesseselerde bulun
durulabilecek vesaiti nakliye hakkındaki 
kanuna müzeyyel 1/130 numairalı kanun 
lâyihasına dair 46,66,206 

/ — 

Sayfa 
I 28 — Sanat ve yatı mekteplerinin -ida-
• resi hakkında 1/87 numaralı kanun lâyi
hasına dair 304,309 

29 — Şurayi Devlet kanununa bazı 
j maddeler ilâvesine ve bazı maddelerin ta
diline dair 1/128 numaralı kanun lâyiha-

. ST hakkında 102,201,258,279 
30 '— Ticaret mukavelesi v«ya (Modüs 

i vivendi) aktetmiyeıı devletler ülkesinden 
I Türkiyeye yapılacak ithalâta dair 1/8 nu
maralı kanım lâyihası hakkında 258,278,304,314 

322,339 
31 — Yeniden tam teşekküllü 50 nahiye 

j teşkiline ve 1452 numaralı kanıma merbut 
2 numaralı cetvelin tadiline dair 1/132 nu-

, maralı kanım lâyihası hakkında 258,278 
«32 — Zabitan ve askerî memurların maa-

şatı hakkında kanuna 1188, devlet nıenıur-
llarımaaşatıron tevhit ve teadülüne dair 1452 
i ve 1498 numaralı kanunlara müzeyyel 1/124 
i ve elçilik, maslahatgüzarlık ve konsolosluk 
müstahdemini ücretlerinin tediye sureti 
hakkında 1/138 numaralı kanun lâyihalarına 
dair . - 102,204 

33 — Zabitan ve askerî memurların maa-
şatı hakkındaki -kanunun 1 inei -ve 2 inci 
maddelerinin tadiline dair 1/133 numaralı 
kanun lâyihası »hakkınca 196,206 

1 — 1/116 numaralı mektep pansiyonları 
kanunu lâyihasına dair 46 

2 — Davar ve ehlî hayvanlar vergisi 
j hakkmda 1/59 numaralı kanun lâyihasına 

dair - 47,55,56 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ceza muhakemeleri usulü kanunu

nun1 128, 148 ve 154 üncü maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında 1/26 numaralı kanun 
lâyihasına dair 304,323 

2 — Cumhuriyet jandarması efrat^ ve kü
çük zabıtam hakkında 1/122 numaralı kanun 
lâyihasına'dair 236,263,282.285 

3 —; îlk ye orta tedrisat muallimlerinin 
terfi Ve tecziyeleri hakkındaki kanunun ba
zı maddelerinin tadiline dair 1/84 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 304,355 

t 4 — isyan mıntakasında işlenen efalin 
I suç sayılmamasına dair 1/49 numaralı kanım 
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lâyihası hakkında 74,242 

5 — Jandarma kanununun 9 uncu mad
desinin son fıkrasının tadili hakkında 1/179 
numaralı kanun lâyihasına dair , 354,388 

6 — Kütahya Mebusu Memet Beyin, is- , 
kani âdi hakkındaki ahkâmı kanuniyeden fa-

.kir mübadillerin de istifade etmesine dair 
4/11 numaralı takriri hakkında 258,276,282,299 

7 ~̂ - San'at ye yatı mekteplerinin idaresi 
hakkında 1/87 numaralı kanun lâyihasına 
dair 304,309 

8 — Şose ve köprüler kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında 1/155 numa -
ralı kanun lâyihasına/'dair 314,354,381 

9 — Şurayi Devlet kanununa bazı mad-
detler ilâvesine ve bazı maddelerinin tadiline 
dair 1/128 numaralı kanun lâyihası hakkın- . j 
da v '•-! , 102,201,258;279 

10 — Vilâyet idaresi kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında 1/43 numaralı 
kanun lâyihasına dair 74,243 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —; ikamet mukavelesi aktedilmemiş . 

olan davletlerle iki seneyi tecavüz etmemek 
şartile ikamet mukavelesi akti hakkında 
1/134 numaralı kanun lâyihasına dair 196,314 

2 — Ticaret mukavelesi veya- (Mö<Iüs 
vi vendi) aktetmiyen devletler ülkesinden 
Türkiyeye yapılacak ithalâta. dair 1/8 nu
maralı kanun lâyihası hakkında 258,278,304, 

î 314^322,339 
3 — Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hu- « 

kûmeti arasında aktolunan ticaret mukavele
namesine merbut (B) listesinin 136 B fıkra
sında yapılacak tashih hakkında 3/25 hu-; -
maralı Başvekâlet tezkeresile Türkiye Onm-
huriyetile Almanya Hükümeti arasında ak
tedilen ticaret Muahedesine merbut (B); lis
tesinin (136 B) fıkrasındaki hatânın tasjühi 
hakkında İ/117 numaralı kanun lâyihasına 
dair 196,202,282,291 

4 —- Türkiye Cümhuriyetile Avusturya >"' v 
Hükümeti arasında münakit hukukî ve ticarî 
mevadı adliyeye müteâllik mütekâbil ımina- '.)'. 
sebetlere ve adlî kararların tenzfizine dair 
mukavelenamenin tasdiki hakkında 1/129 nu
maralı kanun lâyil;a.sına dair 196,262,282,296 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Belçika Hü-

Sayfa 
kûmeti arasında aktedilen uzlaşma, hakem 
ve adlî tesviye mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 1/118 numaralı kaıluna dair 196,263» 

i '•' 282,293 
6 — Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovak

ya Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, 
hakem ve adlî tesviye mukavelenamesinin tas
diki hakkında 1/119 numaralı kanun lâyi
hasına dair 196,354,385,388,389 

7 — Türkiye Cümhuriyetile îsyiçre Fede
ral Meclisi arasında münakit' ikamet muka
velesinin tasdiki hakkında 1/110 numaralı 
kanun lâyihasına dair v 138,244,245,254 

8 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist 
Sovyetist Cumhuriyetleri ittihadı Hüküme
ti arasında aktedilen Karadenizde ve Kara-
denize mücavir denizlerde bahrî teslihatm 
tahdidine dair mukavelenamenin tasdiki hak
kınca 1/120 numaralı kanun lâyihasına dair 236, 

315,322,336 
9 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyetist 

Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında 
aktolunan ticaret ve seyrisefain muahede
sinin tasdiki hakkında 1/151 numaralı ka
nun lâyihasına dair y 304,315,322,341 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Gümrük muhafaza memurlarının 

askerî ve mülkî teşkilâta göre tensiki hak
kında 1/19 nurnaralı kanun lâyihasına dair 196, 

; ' 198 / 
2 — Ticaret mukavelesi veya ( Modüs 

vi vendi ) aktetmiyen Devletler ülkesinden 
Türkiyeye yapılacak ithalâta dair 1/8 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 258,278,304,314, 

322,339; 
3 — Türkiye Cümhuriyetile Almanya 

Hükümeti arasında aktolunan ticaret muka
velenamesine merüt (B) listesinin 136 B fık
rasında yapılacak tashih hakkında 3/25 
numaralı Başvekâlet tezkeresile Türkiye 
Cümhuriyetile Almanya Hükümeti arasında 
aktedilen ticaret muahedesine merbut ( B ) 
listesinin ( 136 B ) fıkrasındaki hatanın 
tashihi hakkında 1/117 numaralı kanun 
lâyihasına dair , ; , 196,262,282,291 

4 — Türkiye Cümhuriyetile Sovyetist 
Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı arasında 
aktolunan ticaret ve seyrisefain muahede-



sinin tasdiki hakkında 1/151' riumarah ka
nun lâyihasına dair ' , k)4,315,322>341 

1 ^- Davar ve ehlî hayvanlar vergisi 
hakkında 1/5^ numaralı kanufr lâyihasına 
dair 47,55,56 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI N 

1 — ilk ve orta 'tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri hakkındaki.kanunun bazı 
maddelerinin tadiline dair 1/S4 ^numaralı 
kanun lâyihası hakkında " 804,355 

2 -1 19 • V -1930 tarih ve 1617 numaralı 
kanuna merbut'1 numaralı cetvelin tadili 
hakkında 1/147 numarajı jkanun lâyihası* 
na dair - , 304,319 

3 _ 30 - V -1931 tarih ve 1816 numaralı 
kanuna müzeyyel 1/148 üumaralr kanun lâ
yihasına dair , • 304,322 

4 — Sanat ve yatı mekteplerinin idaresi • -, 
hakkında 1/87 numaralı kanun lâyihasına 
dair , 304,309 

1 — 1/İ16 numarah: mektep pansiyonları 
kanun lâyihasına dair • ' 4 6 

'• MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 -4 Bplu Mebusu V ŞSkrü Peyin, Ferağ 

ve intikal harçlarının istifasında ve hususatı 
sairede musakkâTat kıymetlerinin sureti tak
dir've tay ini. hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin- tâdiline dair 2/9 numaralı kanun * V 
teklifi hakkında / -, ,354,386 

2 — Dahili istihlâk vergisi, kanununa 
bazı maddeler tezyiline <ve 2 rnei" maddesine 
bir/fikra ilâve&me dair 1/14İ mimaraiı ka
nun lâyihası hakkında s . 304,308;322,333 
ı 3 — Harcırah kararnamesile ttiüzeyyelâ-~~ 

tının yol ve aile masraflarına müteallik hü-
kümlerinin tadili hakkında 1/137 numaralı 
kanun lâyihasına «dair * 166,207 ' 

4 — Mnhasebei umumiye kanununun 
83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında 1/125 numaralı kanun lâyihasına dair 258, 

277 

1 — Pavar ve ehB hay vanUı* .vergisi hak
kında 1/59 numaralı kanmn lâylhaşınadair 47,55,56 

' - -1, -- v . Sayfa 
M B C L M V H < £ S A B L A R I N I Î * TBTKtîCI WGÜ-

-: MENİ MAZBA.T&S& * 
1 ~ EtîyükyMîHet Meclisin^ 1931 senesi 

nisan ve m&yıi'i^la^î kasaba** bakkalda 2,36,262 

MİLLÎ MÜDAFAA BNCÜMB&1 
, , , MA2BATALARÎ 

" X — Cumhuriyet Jandarması efrat ve kû- , 
çult^Sü&^lldtkıncia 1/122 numaralı kanun 
lâyihasına" dair " , ' 236,263,282,285 

« 2 ~- Gümrük muhafaza memurlarının as
kerî ve mülkî teşkilâta göre tensiki hakkında 
1/19 numarah kanun lâyihasına, dair . 1,96,,198 

z 3 - ^ «Jandarma kanununun 9 uncu mad^ 
desmin- wnînarasının tadiiline dair 1/149. 
numaratr kanun lâyihası hakkında 354,388 -

• 4 ^ Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist . 
Sovyetıist Ö^nkuriyetleri (tttihadı;-Hükûme- * 
ti &rj$(nda aktedilen Karadenizde ve Kara-
denize müoftvir, denizlerde bahrî tşslihatm 
tahdidine^dair mukavelenameni» tasdiki -
hakkında 4/1ŞP numarah kanun l&jrçhasriıa 
dair 7 236>315,322,836 

' 5 — ^a-bitan ve<a»kerî 'memwcrl«rmmâa- •" ' 
şatr hak^&d^kî^kanufmn1-inci Ver 2 imi ,s 

maddelerinin ^diî4®e: tîair 1/İ38 mtm&ralî 
kanun liyiljası hakkında *." - • 'v- - 1$€,206 

MUH'rtttT'SNCÜMBNLER MAZBATALARI 

lV\> [- Adliye - EaJıiKyç'}~sf 

% —c î/146 numaralı matbuat, kanunu lâ
yihasına ;&w ' ' — 258,305,357 

2! *— Şaf^yt-Devlet ^nununa\h#zı, mad
deler 4l£vcfefce ~vfe bâzı maddelerinin, tadiline 
dair 1/1&8 jlumar, alı ..kanun layihamı hakkın
da - ' 258,279 

•3 —> Şutayi Devlet Mülkiye Dairesi riya- ' 
set||ş^mş^:ât4p ve âzalığı için birer zâ-tın inti
habı hakkında 3/73. numaralı Başvekâlet tez
keresine dair' - K 304,330 

, 4 ~~ Şıirayi- Devlet Tanzimat. Dairesi Re-
isligjöe bir #atin intîhşbı'"hakkın<|*' %/§\ v e 

Ş&râyi Devlet Deavi Dairesi BeisUğine bir 
zatin intihabı hakkıjada? 3̂ /71 nü&araîi Ba$~ ' 
vekâlet' tezkerelerine \&ir * ' $#4,322,325 

1 — Divanı Muhasebat^ reisi saniliğile 



1.0, 
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âzalıMarı itfin- intihap yapılması hakkında 
3/63 numaralı Başvekâlet tezkeresine da i r ' 258, 

266,279,282 

[ Sütçe - ÖrtMftr- Maliye ] 
1 — Mujwwele vergisi kanunu makamına 

Sayfa 
kaim 1/41 numaralı kanun lâyihasına dair 258, 

266,282,283,305 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI < 
1 — Şose ve köprüler kanununun bazı 

maddelerinin tadili hakkında 1/155 numaralı 
kanun lâyihasına dair ' 314,354,381 

SABİK ZABIT HÜLÂSALARI 

21 inci inikada ait 
22 inei » » 
23 üncü » » 
24'üncü » » 
25 inei » » 
26 ıraeı » » 
27'inci » » 
28 inci » » 

2 
46 
60 
66 
"70 
74 

102 
138 

29 uncu inikada ait 
30 uncu » » 
31 inci » » 
32 inci » » 
33 üncü », » 
34 üncü » » 
35 inci ,» > 

166 
196 
236 
258 
304 
354 
389 

TAKRİRLER 

Afyottkarahisar [ Ali J5. ] , 
1 _-— Meclisin, tatili- faaliyet etmesi hak

kımda' 
Bilecik :^&a£tft'&. ve 17 yrkadap] 
2 — Başvekil Paşa Hasretlerinin beya* 

natlarımn neşir ve ilânı hakkında 
Jfcmya [Refik B.] 
3 — $452 mımarjalı kanunun 2, inci raad-

388 

70 

desine merbut cetvelde muharrer Adliye 
Vekâleti vilâyat memurları kısmının hâkim
ler kanunu ile telifi hakkında 74,258,279 

Kütahya [Memet B\] 
4 — îskânı adi hakkındaki ahkâmı ka-

nuniyeden fakir mübadillerin de istifade et
mesi hakkında 124,128,13B,258,276,282,299 

TASKtHLER 

$*yfa' Sötttn Satır - Yanlış 

133; 
392 

37 
6 

Galip B. ( 
187 

Doğru 

Galip B. ( Niğde ) 
18'8 

TEKLİFLER 

[Bütçe Encümeni] 
1 — Diyanet işleri Reisliğinin tekaüt 

kanununun, 3 üncü madensinin (A) fıkrası 
hükmünden istisnasına dair , 7Q>2G0 

Cebelibereket [Naci paşa], 
2 — SJskak Kadıköy belediye müdprü 

Kemal Beye emlâk ve arazi verilmesi hak

kında 46 

Bolu [Şükrü B.] 
1 — Ferağ ve intikal harçlarının istifa

sında ve hususatı sâirede müsakkafat kıymet
lerinin sureti takdir ve tayini hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 354,386 

/ 
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TEZKERELER 

Sayfa 
BAŞVEKÂLET TEZKERELER* 

• İntihap' 
1— Şuraya \Devlet Deavi Dairesi Reis- v 

ligine Bîr zatin intihabı hakkmjda 282,304,322,325 
2 — Şurayi Devlet' Mülkiye Dairesi 

Riyasetile Başkâtip ve âzalığtna birer zatm 
İntihabı hakkında 282,304,330 

1 **- Şıırayi Devlet Tanziniat Dairesi 
Reisliğine bir zatın intihabı hakkında 282,304, 

, "" 322,325 
Muhtelif 

1 —r Esbabı mücbire ve zaruriye dola-
yısile takip ve tahsiline mahal veya imkân 
görülemiyen borçların terkini haSkmda 74 

.1 —7 Türkiye Cumhuriyetime Almanya 
Hükümeti arasında aktolunan ticaret mu
kavelenamesine merbut (B) listesinin' 136 
B fıkrasında yapılaeak tashih hakkında 196, 

. ; . 262,282,291 
Tefsir talepleri 

« 1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu-

Sayfa 
aun -51. Ve 5& üncü maddelerinin tefsiri hak
kında • - . 2 

Sk.—, Belediye vergi ve resimleri kanu-
numuı^S inci maddesinin tefsiri hakkında 74 

3 — Memnriîr kanununun 75 inci mad
desinin tefsiri hakkında 74 

4 — tekaüde sevkedilen zabıtan ve as
kerî memurlar hakkında Divanı Muhaser 
batça ittihaz: edilen kararın tefsiri hakkında 236 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERELERİ 
, 1—Azayi kiramdan bazı zevatın me-

zuniysetleriJıakkmd'a , " 7 4 

, ' PİYANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ . 

1 — Eylâl - teşrinisani 1930 aylarına ait 
raporun tukdim kılındığı hakkında . 166 

2'V: Dîvanı-Muhasebat reisi saniliğile aza
lırları'için intihap yapılması hakkında 2,258, 

x ' - - ' ' " ' ^ 279,292 
3 -^Kânunuevvel 1930 - şubat 1931 ayla

rına ait raporun takdim kılındığı hakkında 258 

- " ~ J > * > * > • » • *-»-rf*:^» 
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