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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 
Sayfa 

İntihaplar 
1 — Beynelmilel Parlamentolar tica

ret konferansına iştirak edecek azanın 
intihabı 43 

2 — Encümenler intihabı 26 
3 — Meclis Reisi intihabı 2 
4 — Muallel mazbataların tetkiki 

Encümeni intihabı 15 
5 — Reisicumhur intihabı 3 
6 — Riyaset Divanı intihabı 2,7,8 

intihap mazbataları 
1 — İntihap mazbatalarının tastikı 14,16, 

47,65 
İstifalar 

1 — İstanbul mebusu salâh Cimcoz 
Beyin Bolu mebusluğundan istifası 44 

Sayfa 
2 — Kütahya mebusu Recep Beyin 

Burdur mebusluğundan istifası 15 
3 — Malatya mebusu İsmet paşanın 

Manisa mebusluğundan istifası 15 
4 — Manisa mebusu Halil Nifli 

Beyin istifası 44 
Mezuniyetler 

1 — Âzayi kiramdan bazı zevatın 
mezuniyetleri 108 

Tahlifler 
1 — Âzayi kiramın tahlifi 2,10,15,34,108 
2 — Risicümhur Hazretlerinin tah

lifleri ' 2 
Teşriî masuniyet 

1 — Muğla mebusu Yunus Nadi 
Beyin teşrii masuniyeti 14 

ICRA VEKILLERI HEYETI 

1 — İcra Vekilleri Heyetinin istifa 
ettiğine ve Başvekalate yine Malatya 
mebusu İsmet Paşa Hazretlerinin tayin 
edildiğine dair Cumhuriyet Riyaseti 
tezkeresi 

2 — Başvekil İsmet Paşa Hazretle

rinin teşkil ettikleri İcra Vekilleri Heye
tinin tasdik edildiğine dair Cumhuriyet 
Riyaseti tezkeresi 9 

3 — İsmet Paşa Hazretlerinin teşkil 
ettikleri yeni kabinenin programı 22,29 

KANUNLAR 

No. Sayfa 
1802 — 1930 senesi bütçesinde müna

kale yapılması hakkında 14,34,47,48, 
53,54 

1803 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları Umumî İdaresinin teşkilât ve 
vezaifine dair olan 1042 numaralı 
kanunun 37 inci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun 14,34,53,73 

1804 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 
numaralı kanun ile müzeyyelâtının 
Tahlisiye Umum Müdürlüğü nıe-

No. Sayfa 
murlarına da tatbikt hakkında kanun 58, 

65,79 
— 1930 senesi Evkaf bütçesinde 
münakale yapılmas'ı hakkında kanun 58, 

64,73,76,81,82 
— 1931 malî senesi haziran ve 
temmuz aylarına ait muvakkat bütçe 
kanunu 64,65,77,81,85 
— Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünün 1931 senesi bütçe 
kanunu 46,64,77,81,87 

1808 — Yüksek Mühendis mektebinin 

1805 

1806 

1807 
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No. Sayfa 

tahsisat harici taahhüdatının sureti 
tediyesine dair kanun 46,65,76,81,90 

1809 — 1930 senesi bütçesinde müna
kale yapılması hakkında kanun 46,58, 

64,65,75,81,92 
1810 — 1930 senesi Maliye Vekâleti büt

çesine tahsisatı munzamma ve fev
kalâde verilmesine dair kanun 64,65, 

74,76,82,95 
1811 — 26 nisan 1926 tarih ve 827 

numaralı kanun mucibince kinin 
alım satımı faslı mahsusuna tahsisat 
kaydinin tasdikına dair 46,65,75,82,97 

1312 — Mektep kitapları mütedavil ser
mayesine munzam tasisat kayit ve 
mahsubuna dair kanun 46,64,74,76,82 

100 

No. Sayfa 
1813 — Tahlisiye Umum Müdürlüğünün 

1931 senesi bütçe kanunu 58,65,79, 
82,102 

1814 — İstiklâl harbi malûllerine verile
cek para mükafatı hakkında kanun 46, 

64.109,111,112,113 
1815 — Mudanya - Bursa Demiryolları 

mubayaası hakkınd kanun 56,108,109, 
112,115 

1816 — Şehir ve köy yatı mekteplerinin 
1931 haziran ve temmuz ayları 
masarifile sanat mekteplerine yapı
lacak muavenet hakkında kanun 64,108, j 

109,111,112,118 ' 
1817 — Divanı Muhasebat 1930 senesi 

bütçesinde münakale icrasına dair 
kanun 108,109,112,120 

630 — Ankara Mebusu Cazi Mustafa 
Kemal Hazretlerinin Reistcümhur 
intihap edildiği hakkında 

631 — Başvekil İsmet Paşa Hazretleri 
tarafından teşkil olunan İcra Vekil
leri Heyetine itimat beyan olunduğu 

KARARLAR 

632 

3 

hakkında 22,29 

633 

— Reisicumhur Gazi Hazretlerine 
arzı alâka ve muhabbet olunduğuna 
dair 35,43 
— Bir zatın mebusluğunun kabul 
veya reddi sırf Meclisi Âliye ait 
hukuk cümlesinden olduğu hakkında 68 

LAYİHALAR 

1 — Afyondan istihsal olunan uyuş
turucu maddeler inhisarı hakkında 46 

2 — Ağaçlarında bulaşık hastalık 
olan mahallerden fidan çıkarılmasının 
meni hakkında 64 

3 — Ankara.şehri İmar Müdürlüğü 
memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü 
hakkında 108 

4 — Ankara şehri İmar Müdürlü
ğünün 1931 senesi bütçe kanunu lâyihası 108 

5 — Arazi vergisi hakkında 46 
6 — Askerî Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü 1930 senesi bütçesinde 151 lira
lık münakale yapılması hakkında 58,65,75 

81,92 
7 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 2 inci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında 46 

8 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun 6 inci maddesinin 2 inci fıkrasile 
4 üncü maddesine merbut cetvelin tadili 
hakkında 46 

9 — Bazı mahaller menkul malla
rında hususî olarak mevcut bulunan ta
sarruf şekillerinin tasfiyesi hakkıdda 58 

10 — Belediye kanununun 109 uncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 40 

11 — 1337 senesi hazine hesabı 
kafisi hakkında 64 

12 — 1338 senesi hazine hesaoı 
kafisi hakkında 64 

13 — 1339 senesi hazine hesabı kaf
isi hakkında 64 

14 — 1341 senesi bütçe kanununun 
33 üncü maddesinin tadili hakkında 64 

15 — 1926 senesi hazine hesabı kaf
isi hakkında 46 

16 — 1928 senesi hazine hesabı kaf-

i 
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isi hakkında 46 
17 —- 1931 senesi haziran ve tem

muz aylarına ait muvakkat tahsisat 
hakkında 64,65,77'81,85 

18 — 1931 senesi bütçesi hakkında 64 
19 — Cemiyetler kanunu lâyihası 46 
20 — Ceza kanunuuun 106 inci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında 46 
21 — Ceza muhakemeleri usulü kanu

nunun 128,148 ve 154 üncü maddele
rinin değiştirilmesi hakkında 46 

22 — Davar ve ehlî hayvanlara ver
gisi hakkında 58 

23 — Devlet davalarını intaç eden 
avukat ve saireye verilecek ücreti vekâ
let hakkındaki kanunun birinci madde-
sinemerbut cetvele bir fıkra ilâvesine dair 64 

24 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları Umumî İdaresinin 1931 senesi bütçe 
kanunu lâyihası 64,108 

25 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları Umumî İdaresinin teşkilât ve veza-
ifine dair kanunun 37 inci maddesine 
bir fıkra ilavesi hakkında 14,34,53,73 

26 — Emniyet İşleri Umum Müdür
lüğü 1930 senesi bütçesinde 2 700 lira
lık münakale yapılması hakkınd 34,47,48, 

53,54 
27 — Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 

senesi bütçesinde i l 100 liralık müna
kale yapılması hakkında 58,64,73,76,81,82 

28 — Evkaf Umum Müdürlüğü 1931 
senesi bütçe kanun layihası 64 

29 — Evkaf Umum Müdürlüğü me
murları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkında 64 

30 — Oayri menkul mallar hakkında 58 
31 — Gümrük muhafaza memurla

rının askerî teşkilâta göre tensiki hakkında 46 
32 — Hariciye ve İktisat Vekâletleri 

1930 senesi bütçelerinde 40 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 14,47,48,53,54 

33 — Hariciye ve İktisat Vekâletleri 
1930 senesi bütçesinde 67 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 64 

34 — Hariciye Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 27 100 liralık münakale ya
pılması hakkında 34,47,48,53,54 

35 — Harita Umum Müdürlüğü 1930 

Sayfa 
senesi büiçesinde 800 liralık münakale 
yapılması hakkında 14,47,48,53,54 

36 — Hersene bütçesine konulacak 
distofajin tahsisatının mütedavil sermaye 
olarak istimali hakkında 58 

37 — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1931 senesi bütçesi 
hakkında 46,64,77,81,87 

38 — İcra ve iflâs kanununun tadili
ne dair 46 

39 — İhtira beratı kanununa bir 
madde tezyili hakkında 58 

40 — İktisat Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 45 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 14,47,48,53,54 

41 — İlk ve orta tedrisat muallimle
rinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki kanu
nun bazı maddelerinin tadiline dair 64 

42 — İnhisara tabi kaçak maddelerin 
ihbariyelerinden bir kısmının peşin veril
mesi hakkında 14 

43 — İpek-böceğrve tohumu yetişti
rilmesi ve muayene ve satılması hakkın
daki kanunun "14 üncü maddesinin tadi
line dair 64 

44 — İstanbul Darülfünununun 1928 
senesi hesabı katisi hakkında 46 

45 — İstiklâl harbi malûllerine verile
cek mükâfatı naktiye hakkında 46,64,109, 

111,112,113 
46 — isyan mıntakasında işlenen efa-

lin suç sayılmamasına dair 108 
47 — Kadastro ve tahrir kanunu lâ

yihası 58 
48 — Kazanç vergisi kanununun ta

dili hakkında 46 
49 — Konsolosluk kanunu lâyihası 46 
50 — Konya Ovası Sulama İdaresinin 

1929 senesi hesabı kafisi hakkında 58 
51 — Londra Posta Kongresi karar

larını havi senetlerin tasdikin a dair 46 
52 — Maarif eminliklerinin lâğvi hak

kında 64 
53 — Maarif Vekâleti 1928 senesi 

bütçesine 9 742 lira 4 kuruşluk munzam 
tahsisat verilmesine dair 46,64,74,76,82,100 

54 — Maliye Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 3 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 58,65,75,81,92 
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55 — Maliye Vekâleti 1930 senesi 
bütçesine munzam ve fevkalâde tahsisat 
verilmesine dair 64,65,74,76,82,95 

56 — Millî Müdafaa Vekâleti 1930 
senesi deniz bütçesinde 1 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 64,65,75,81,92 

57 — Millî Müdafaa Vekâleti 1930 
senesi hava bütçesinde 15 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 34,47,48,53,54 

58 — Millî Müdafaa Vekâleti 1930 
senesi kara bütçesinde 312 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 34,47, 

48,53,54 
59 — Muamele vergisi makamına 

kaim kanun lâyihası 4-6 
60 — Mudanya -Bursa demiryolunun 

mubayaası hakkında 58,108,109,112,115 
61 — Müsakkafat vergisi hakkında 46 
62 — Nafıa Vekâleti 1930 senesi büt

çesinde 4 050 liralık münakale yapılması 
hakkında • 58,65,75,81,92 

63 — 11 nisan 1334 ve 7 haziran 
1926 tarihli gümrük kanunlarile müzey-
yelâtının bazı maddelerinin tadili hak
kında 64 

64 — Ormanların idarî ve fennî mu
amelâtı hakkında 46 

65 — Pariste imzalanan otomobil sey
rüseferine müteallik beynelmilel mukave
lenamenin tasdiki hakkında 14 

66 — Posta, Telgraf ve Telefon U-
nıum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 
1 000 liralık münakale yapılması hak
kında 34,47,48,53,54 

67 — Posta, Telgraf ve Telefon U-
mum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 
4 750 liralık münakale yapılması hak
kında < 14,47,48,53,54 

68 — Radyo kanunu lâyihası 64 
69 — Rüsumu bahriye kanununa mer

but tarifenin 5 inci maddesinin tadiline 
dair 5 8 

70 — San'at ve yatı mekteplerinin 
1931 senesi Haziran ve temmuz ayları 
muvakkat bütçesi hakkında 64,108,109,111, 

112,118 
71 — San'at ve yatı mekteplerinin 

idaresi hakkında 64 
72 — Satılan mektep kitapları be-

Sayfâ 
deUerinden 11 661 lira 77 kuruşun 
Maarif Vekâleti 1929 senesi bütçesine 
munzam tahsisat olarak verilmesine dair 46, 

65,74,76,82,100 
73 — Seyrisefain İdaresinin 1927 

senesi hesabı kafisi hakkında 58 
74 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 

Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 1 750 
liralık münakale yapılmdsı hakkında 46,65, 

75,81,92 
75 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 

Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 2 000 
liralık münakale yapılması hakkında 34,47,48, 

53,54 
76 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 

Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 6 700 
liralık münakale yapılması hakkında 14,47, 

48,53,54 
77 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 

Vekâleti 1930 senesi bütçesine 107 569 
lira 50kuruşluk tahsisat ilâvesi hakkında 46, 

65,75,82,97 
78 — Sınaî mülkiyet hakkında kanun 58 
79 — Şurayı Devlet kanununa bazı 

maddeler tezyili hakkında 34'48 
80 — Tahdidi sin kanununun 2 inci 

maddesine müzeyyel kanun lâyihası 46 
81 — Tahlisiye İdaresi memurlarının 

askerî ve mülkî tekaüt kanunu ahkâmına 
tabi olmaları hakkında 58 

82 — Tahlisiye Umum Müdürlüğü 
1929 senesi hesabı katisi hakkında 58 

83 — Tahlisiye Umum Müdürlüğü 
1931 senesi bütçesile memurları maaşatı-
nın tevhit ve teadülü hakkında 58,65,79,82,102 

84 — Tahlisiye Umum Müdürlüğü 
müstahdeminine verileck tayin ve elbise 
bedelleri hakkında 58 

85 — Tayinat ve yem kanununa bazı 
maddeler tezyili hakkınna 46 

86 — Telgraf ve Telefon kanununa 
bazı maddeler ilâvesine dair 46 

87 — Ticaret mukavelesi veya ( mo-
düs vivendi ) aktetmiyen devletler ülke
sinden Türkiyeye yapılacak ithalâta dair 14 

88 — Türkiyede ecnebi tebaası tara
fından yapılması memnu olan san'atlar 
hakkında 58 

89 — Tütün İnhisarı kanununun 42 

t 
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İnci maddesine bir fıkra tezyili hakkında 46 
90 — Üsküdar - Kadıköy ve havelisi 

halk tramvaylara Türk anonim şirketine 
Evkaf Umum Müdürlüğünün de iştira
kine mezuniyet, verilmesi hakkında 58 

91 — Veraset ve intikal vergisi ka
nununun tadiline dair 46 

92 — Vilâyet idaresi kanununun bazı 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — 1931 senesinin haziran ve 

temmuz aylam ıa ait muvakkat tahsisat 
hakkında 1/77 mranaralı kanun lâyihasına 
dair 65,77,81,85 

' 2 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları Umum Müdürlüğünün 1931 senesi 
bütçesi» hakkında 1/91 numaralı kanun 
lâyihasına dair 108 

3 — Evikaf Umum Müdürlüğü 1930 
senesi bütçesinde 11 100 liralık müna
kale yapımaası hakkında 1/51 numaralı 
kanun lâyihasına dair 64,73,76,81,82 

4 — Harita Umum Müdüriüğü 1930 
senesi bütçeaîide 800 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/2, İktisat Vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 45 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/3, Posta, 
Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 
1930 senesi bütçesinde 4 750 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/6, Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 6 700 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/7, Hariciye ve İktisat 
Vekâletleri 1930 senesi bütçelerinde 
40 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/9, Millî Müdafaa Vekâleti 1930 
senesi bütçesinde 312 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında l / l l , Posta 
Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 
1930 senesi bütçesinde 1 000 liralık 
münakale yapılması hakkında l / l2 , Em
niyet İşleri Umum Müdürlüğü 1930 se
nesi bütçesinde 2 700 Hrahk münakale 
yapılması hakkında 1/13, Hariciye Ve
kâleti 1930 senesi bütçesinde 27 100 
liralık münakale yapılması hakkında l/l 4, 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 1930 

maddelerinin tadili hakkında 46 
93 — Yüksek Mühendis Mektebinin 

tahsisat harici taahhüdatının * sureti tedi
yesine dair 46,65,76,81,90 

94 — Zabitan ve askerî memurların 
maaşatı hakkındaki kanuna müzeyyel 
kanun lâyihası 64 

senesi bütçesinde 2 000 liralık münakale 
yapılması hakkında l / l 5 , Millî Müdafaa 
Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 15 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/16 
numaralı kanun Jâyihalarile İdare Heye
tinin, Riyaseticümhur 1930 senesi büt
çesinde 1 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 2/1, Büyük Millet Meclisi 1930 
senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri 
arasında münakale yapılması hakkında 
2/3 ve Riyaseticümhur 1930 senesi büt
çesine munzam tahsisat verilmesine dair 
2/4 numaralı kanun teklifleri hakkında 47, 

48,53,54 
5 — Hudut ve Sahiller Sıhhat U-

mum Müdürlüğü 1931 senesi bütçesi 
hakkında 1/20 numaralı kanun lâyiha
sına dair 64,77,81,87 

6 — İstiklâl harbi malûllerine ve
rilecek mükâfatı naktiye hakkında 1/25, 
numaralı kanun lâyihasına dair 64,109,111, 

112,113 
7 — İdare Heyetinin, Divanı Muhase

bat 1930 senesi bütçesinde 2 700 
liralık münakale yapılması hakkında 2/8 
numaralı kanun teklifine dair 108,109,112, 

120 
8 — Maarif Vekâleti 1928 senesi 

bütçesine 9 742 lira 40 kuruşluk 
munzam tahsisat verilmesine dair 1/17 
ve satılan mektep kitabı bedellerinden 
11 661 lira 77 kuruşun Maarif Vekâleti 
1929 senesi bütçesine munzam tahsisat 
olarak verilmesine dair 1/22 numaralı 
kanun lâyihaları hakkında 64,74,76,82,100 

9 — Maliye Vekâleti 1930 senesi 
bütçesine munzam ve fevkalâde tahsisat 
verilmesine dair 1/76 numaralı kanun 

MAZBATALAR 
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lâyihası hakkında 65,74,76,82,95 
10 — Millî Müdafaa Vekâleti 1930 

senesi hazarı kadrosunun 1931 senesi 
temmuz bidayetine kadar tatbiki hak
kında 3/37 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ne dair 65 

11 — Mudanya- Bursa demiryolu
nun mubayaası hakkında 1/53 numaralı 
kanun lâyihasına dair 108,109,109,112,115 

12 — San'at ve yatı mekteplerinin 
1931 senesi haziran ve temmuz ayları 
muvakkat bütçesi hakkında l/82numaralı 
kanun lâyihasına dair 108,111,112,118 

13 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti 1930 senesi bütçesinde l 750 
liralık münakale yapılması hakkındai/49, 
Maliye Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 
3 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/55, Nafıa Vekâleti 1930 senesi 
bütçeside 4 050 liralık münakale yapıl
ması hakkında i/56 ve askerî Fabrika
lar Umum Müdürlüğü 1930 senesi büt-
sinde 151 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/57 ve millî Müdafaa Vekâleti 
1930 senesi deniz bütçesinde 1000 lira
lık münakale yapllması hakkinda i/81 
numaaalı kanun lâyihalarına dair 65,75, 

81,92 
14 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 

Sayfa 
Vekâleti 1930 senesi bütçesine 107 569 
lira 50 kuruşluk tahsisat ilâvesi hakkın
da 1/48 numaralı kanun lâyihasına dair65,75 

82,97 
15 — Tahlisiye Umum Müdürlüğü 

1931 senesi bütçesile memurları maaşa -
tının tevhit ve teaddülü hakkında ]/67 
numaralı kanun lâyihalarına dair 65, 79, 

82, 102 
16 — Yüksek Mühendis Mektebinin 

tahsisat harici taahhüdatından sureti tedi
yesine dair ı/23 numaralı kanuu lâyiha
sı hakkında ' 65, 76, 81, 90 

MAZBATALARIN TETKİKİ ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 r— Bazı Vilâyetler mebus intiha-
batından şikâyette bulunulduğuna dair 3/8 
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 47,65 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Devlet Demiryolları ve Liman 

lan Umumî İdaresinin teşkilât ve veza-
ifine dair kanunun 37 inci maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında l/l numaralı 
kannun lâyihasına dair 34,53,73 

2 — Mudanya-Bursa Demiryollarının 
mubayaası hakkınd 1/53 numaralı kanun 
lâyihasına dair 108,109,112,115 

MUHTELİF 
1 — Malî kanunları tetkik etmek 

üzere Muhtelit Encümen teşkili hakkında 
müzakerat 

2 — Reisicumhur Hazretleri tarafın-
59 

dan Makamı Riyasete gönderilen telgraf . 35 
3 —- Reisi sin tarafından Meclisin 

açılması 2 

Birinci inikada ait 
İkinci » v 
Üçüncü :» J> 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 

Dördüncü inikada ait 
Beşinci » » 

14 
34 
46 Altıncı 

58 
64 

108 

TASHİHLER 

44 
— 63 üncü sayfanın 1 inci sütunu

nun 6 inci ve 65 inci sayfanın 1 inci 
sütununun 29 uncu satırlarındaki (Mazba

taların tetkiki Encümeni tezkeresi) ibaresi 
(Mazbataları tetkiki Encümeni mazbatası) 
şeklinde tashih edilmelidir. 

— 107 inci sayfanın l inci sütunu-

i 



Sayfa 
nun 4 üucü, 108 inci sayfanın 2 inci 
sütununun 32 inci satırında tahlifi icra 
edildiğinden bahsedilen Çorum mebusu-

İdare Heyeti 
1 — Büyük Millet Meclisi 1930 

senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri 
arasında münakale yapılması hakkında 34,47, 

48,53,54 
2 — Divanı Muhasebat ı Q30 senesi 

bütçesinde 2 700 liralık münakale ya
pılması hakkında 108,109,112,120 

3 — Riyaseticümhur 1930 senesi 
bütçesinde 1 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 14,47,48,53,54 

4 — Riyaseticümhur 1930 senesi 
bütçesine munzam tahsisat verilmesine 
dair 34,47,48,53,54 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 
Af talepleri 

1 — Adam öldürdüğünden 18 sene 
ağır hapse mahkûm edilen Ordulu Me-
metoğlu Abdurrahmanın hastalığına bina
en geri kalan cezasının affı hakkında 47 

2 — Ankara İstiklâl Mahkemesince 
10 esne hapse mahkûm edilen Süleyman 
Radi Beyin Sıhhî vaziyetinden dolayı 
geri kalan cezasının affi hakkında 47 

İade talepleri 
1 — Şurayı Devlet kanununa bazı 

maddeler tezyili hakkındaki hanun lâyi
hasının geri verilmesine dair 48 

Muhtelif 
1 — Bazı vilâyetler mebus intiha-

batından şikâyette bulunduğuna dair 14,47,65 
2 — Bilûmum askerî malûllerin ter

fihi kanununa merbut emraz cetvelindeki 
bazı fıkralar hakkında bir karar ittihazı
na dair 58 

3 — 1931 senesi bütçesine merbut 
(D) cetveline 80 lira ücretli bir baş 
müstahzırhk ilâvesi hakkında 14 

4 —.Hariciye Vekâleti 1931 senesi 
bütçesinde tadilât yapılması hakkında 47 

Sayfa 
nun ismi Nabi Ziya Bey, değil, Nabi 
Rıza Beydir. 

Konya { Tevfik Fikret B. / 
5 — Konya Ovası Sulama İdaresi

nin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanu
nun 1 inci maddesinin tadiline dair 58 

Yozgat [Ahmet fiamdi B. J 
6 — Ceza usulü muhakemeleri ka

nununun 315 ve 317 inci maddelerinin 
tadili hakkında - 64 

Yozgat [Süleyman Sırrı B.] 
7 — Ankaranın müstakbel puanın

dan dolayı tasarrufları menedilen arsa 
vergilerinin tecili hakkında, 64 

8 — Tiftik keçilerinden alınan ver
ginin tadiline dair 34 

5 — İktisat Vekâleti 1931 senesi 
bütçesinin 661 inci faslının 4 üncü 
maddesine mevzu tahsisatın ayni faslın 
2 inci maddesine nakli hakkında 58 

6 — Millî Müdafaa Vekâleti 1930 
senesi hazarı kadrosunun 1931 senesi 
temmuzu bidayetine kadar tatbiki hak
kında 64,65 

7 — Riyo De Janeyro Elçisi Ali 
Beyin maaşının tesviye sureti hakkında 47 

8 — Sinni mükellefiyete vusulden 
sonra yapılacak tashihi sin muamelâtının 
tekaüt ve saire gibi bütün muamelâtı as
keriyece de muteber olmıyacağı hakkın
da bir karar ittihazına dair 47 

9 — Türkiye Cumhuriyeti ile Al
manya Hükümeti arasında aktolunan ti
caret mukavelenamesine merbut (B) lis
tesinin (136 B) fıkrasında yapılacak tas
hih hakkında 47 

10 — Türkiye Cumhuriyeti ile Bul
garistan ve Estonya Hükümetleri arasında 
muhtelif tarihlerde aktedilen ticaret ve 
seyrisefain mukavelenamelerinin türkçe 
metinlerindeki hatalar hakkında 47 

TEKLİFLER 

TEZKERELER 

/ 
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Olura cezası 
1 — öirsun Nahiyesinin Ağırlık 

mahallesinden sürmeli oğullarından Mus-
tafaoğlu Yusuf un ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 

2 — Ilgının Karacaviran Nahiyesinin 
Eskiahir köyünden Ömeroğlu Himmetin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 

3 — Karsın Kro mahallesinden İsmail 
oğlu Nevruzun ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 

4 — Sıvasın Üryani müslim mahal
lesinden Kerimoğlu Veyselin ölüm ceza
sına çarpılması hakkında 

tefsir talepleri 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun öıncı maddesinin tefsiri hakkında 
2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunu l8inci maddesinin tefsiri hakkında 
3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu

nunun muvakkat ikinci maddesinin tefsiri
ne dair 

4 — Gümrük tarife kanununun 17 
ve23 üncü maddelerinin tefsiri hakkında 

5 — Gümrük tarifesinin 447 numa
ralı tefsiri hakkında 

6 — Hususî idare memurlarının 
vilâyetçe vekâlet emrine alınıp alınmı-
yacağının tefsiri hakkında 

7 — İhtiyat zabit ve ihtiyat askerî 
memurları kanununun muvakkat madde
sinin D ve C fıkralarının tefsiri hakkında 

8 — İngiliz lirası olarak maaş alma
kta olan elçilik ve şehbenderlik memur 
larının Türkiyede bir vazifeye nakil ve 
tahvillerinde ne suretle maaş verileceğinin 
tefsiri hakkında 

g — İzalei şüyu davalarından ne 
suretle harç alınacağının tayin ve tefsiri 
hakkında 

10 — Millî Hükümet bütçelerine mü
teallik borçların kayitlarına ve müddeti 
muayyenesi zaafında müracaat etmiyen-
lerin alacaklarının sukutuna dair kanunun 
tefsiri hakkında 

11 — Maarif vergisi kanununun 5 inci 
maddesinin tefsiri hakkında 

47 

47 

14 

34 

47 

58 

47 

47 

58 

47 

14 

47 

47 

47 

14 

12 — Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve 
vazaifi hakkındaki kanunun 3 üncü mad
desinin tefsirine dair 

13 — Tapu harçları kanununun 
23 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının 
tefsiri hakkında 

14 — Teşviki sanayi kanununun 7 iner 
maddesinin C fıkrasının tefsirine dair 

1 5 — Yilâyetler İdaresi kanununun 
14 üncü maddesinin tefsirine dair 

16 — 7 haziran 1926 tarih ve 906 
numaralı kanunla tadil edilen gümrük 
kanununun 43 üncü maddesinin tefsiri 
hakkında 

Teşrii masuniyetin kaldırılması talebi 
1 — Muğla mebusu Yunus Nadi Beyin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 

Sayfa 

58 

58 

58 

47 

47 

14 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Âzayi Kiramdan bazı zevatın 
mezuniyetleri hakkında 108 

2 — Beynelmilel parlâmentolar tica
ret konferansına iştirak edecek azayı 
kiram kakkında 43 

CUMHURİYET RİYASETİ TEZKERELRİ 
1 — Başvekil İsmet Paşa Hazretle

rinin teşkil ettikleri İcra Vekilleri Heye
tinin tasdik edildiğine dair 9 

2 — İcra Vekilleri Heyetinin istifa 
ettiğine ve Başvekâlete yine Malatya 
mebusu İsmet Paşa Hazretlerinin tayin 
edildiğine dair 9 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Divanı Muhasebatın teşkilat ve 
vazaifine dair ihzar edilen lâyihanın tak
dim kılındığı hakkında 64 

2 — İnhisar idareleri hesabatının 
Divanı muhasebatça tetkik edilip edil-
miyeceğinin tefsirine dair 64 

3 — Memurin kanununun 47 ve90 
inci maddeleri hükmüne nazaran 2 mart 
1334 tarihli kanunun 2 inci maddesinin 
mülga olup olmadığının tefsiri hakkında 64 
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