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1 — Sabık zabıt hulâsası 24 
2 — Havale edilen evrak 24 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktolunarak Hariciye ve 
iktisat vekâletleri 1930 senesi bütçesinde münakale ya
pılması hakkındaki lâyihaya mütedair mazbata kabul ve 
izalei şüyu davalarından ne suretle harç alınacağının 
tayini hakkındaki kanun lâyihasının birinci müzakeresi 
icra edildi. 

Tiftik keçilerinden alman verginin tadiline mütedair 
kanun teklifi, teklif sahibi tarafından geri alındı. 

1.931 senesi bütçe kanununa merbut (D) cetvelin
deki hatanın tashihi hakkındaki kanun lâyihası dahi mü
zakere ve kabul edildikten sonra cumartesi günü topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili 

Refet 

Kâtip 
Denizli 

uf. Rüştü 

Kâtip 
Yozgat 

Avni Doğan 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Balya - Karaaydm şirketi namına ithal olunacak 

gazolinin gümrük resminden ve muamele vergisinden 
muafiyeti hakkmda kanun lâyihası (İktisat, Maliye ve 
Bütçe Encümenlerine) 

2 — Beynelmilel yardım birliği mukavelesine bazı 
ilâveler yapılması hakkında kanun lâyihası (Hariciye 
Encümenine) 

3 — Ecnebi memleketlerde bulunan memurin ve müs
tahdemin muhassasatlarmm tesviye usulü hakkmda ka
nun lâyihası (Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

4 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesin
de 80 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe Encümenine) 

5 — Gümrük ithalât umumî tarifesinin bazı maddele
rinin tadili hakkında kanun lâyihası (İktisat, Maliye ve 
Bütçe Encümenlerine) 

6 — İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı idaresinin 
1931 senesi bütçesinde 87 000 liralık münakale yapılması 
hakkmda kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

7 — Kazanç vergisi hakkında kanun lâyihası (İkti
sat, Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

8 — Millî iktisadiyatı koruma vergisi hakkında ka
nun lâyihası (Maliye, Adliye ve Bütçe Encümenlerine) 

9 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi kara bütçe
sinde 500 000 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

10 — Tütün inhisarı umum müdürlüğü 1932 ve 1933 
seneleri bütçesinden 500 000 liranın Millî Müdafaa ve
kâleti deniz bütçesine nakli hakkmda kanun lâyihası 
(Bütçe Encümenine) 

11 — Umum jandarma kumandanlığı 1931 senesi 
bütçesinde 18 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

Tezkereler 
12 — Boyabadın Binelli köyünden Çakıloğullanndan 

Memetoğlu Kürt Hüseyinin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye Encümenine) 

13 — Çankırı Mebusu Talat Beyin teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi (Adliye 
ve Teşkilâtı Esasiye Encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümene) 

Mazbatalar 
14 — Kırşehir Müddei Umumisi İsmail Hakkı Beyin 

istiklâl madalyasile taltifi hakkında 3/74 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

15 — Orhaneli sabık kaymakamı Bahaettin Beyin is
tiklâl madalyasile taltifi hakkında 3/75 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

16 — 1341 senesi bütçe kanununun 33 üncü maddesi
nin tadili hakkında 1/89 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

B Î R Î N C I C E L S E 
Açılma saati: 14,10 
Reis — Hasan B. 

Kâtipler: Avni Doğan B. ( YOZGAT), Haydar Rüştü B. (DENÎZLl) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
Bu günkü ruznamemizde müzakere edilecek bir 

madde yoktur. Evrakı varidede de tap ve tevzi edil

miş bir şey yoktur. Şu halde celseyi gelecek cumar
tesi saat 14 te açılmak üzere tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 14,12 
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