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Fihrist 

SAYIN ÜYELER ÎŞLERÎ 
Sayıfa 

İstifa 

1 — Manisa mebusu Yakup Kadri 
Beyin mebusluktan istifası 

Teşriî masuniyet 
1 — Muğla mebusu Yunus Nadi 

Beyin teşriî masuniyeti 

Sayıfa 

14 

Ölümler 
1 — Balıkesir mebusu Ali Şuuri Beyin 

ölümü 
2 — Samsun mebusu Emin Beyin 

ölümü 
3 — Sivas mebusu Rahmi Beyin ölümü 
4 — Tokat mebusu Mustafa Vasfi 

Beyin ölümü 

No. 
2584 

KANUNLAR 
Sayıfa 

Balkan imsaki ve lahikalarının ih-
No. Sayıfa 

tiva ettiği hükümleri tatbik hakkında 2,6, 
7:8,9:11 

KARARLAR 
835 — Yugoslavya Kiralı Birinci Aleksan-

dr Hazret 1 eril e Fransa Hariciye nazı
rı Müsyü Bartunun ölümlerinden do

layı Meclisin taziyetlerinin yukarıda adı 
gecen iki millete bildirilmesine dair 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
1 — Aydın mebusu Abidin Beyin j Maarif vekâletine tayini 

LÂYİHALAR 
1 — Askerî mektepler talebelerile ih

tiyat zabitleri namzetlerine verilecek ma
aş hakkındaki 3 57 sayılı kanunun ı nci 
maddesinin değiştirilmesine dair 2 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 2 nci maddesinin 2 ve 3 ncü 
fıkralarının değiştirilmesi hakkında 2 

3 — Balkan misakı ve lahikalarının 
ihtiva ettiği hükümleri tatbik hakkında 2,6, 

7:8,9:1i 
4 — Belediye vergi ve resimleri ka

nununun 23 ncü maddesinin tadiline 
dair 2 

5 — Beynelmilel telekomünikasyon 
mukavelesile telli ve telsiz telgraf ve te
lefon nizamnamesinin tasdiki hakkında 

6 — 1931 yılında askerliğe hazırlık 
dersi muallimliklerinde istihdam olunan
ların ücretleri hakkında 

7 — Gezici tapu sicil memurları ih
dası hakkında 

8 — Gümrük tarifesi kanununa mü-
zeyyel 1605 sayılı kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine dair 

9 — Havaî seyrüsefere mahsus bey
nelmilel sıhhî mukaveleye iştirakimiz 
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hakkında 
10 — Hudutta zuhur eden ihtilâfla

rın tetkik ve halline müteallik Türkiye 
Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cumhu
riyetleri ittihadı arasında 6 ağustos 1928 
tarihinde aktolunan mukavelenamenin ye
niden altı ay temdidi hakkındaki proto
kolün tasdikına dair 

11 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as
kerî memurları hakkındaki 1076 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 

1 2 — Ordu ikramiye kanununun bi
rinci maddesinin tadili hakkında 

13 — Turist gemilerinden alınan 

Sayıfa 
2 

Sayıfa 
muhtelif deniz resimlerinden bazılarının 
affine ve bazılarından tenzilât yapılma
sına dair 

14 — Türkiye ile Felemenk arasında 
imza edilen ticaret ve kliring mukavele
lerinin tasdiki hakkında 

15 — 752 ve 1527 numaralı kanun
ların ilgasına ve 1710 sayılı kanunun 
birinci maddesindeki su tulumbalarına 
ait hükmün kaldırılmasına dair 

I — Muhasebei umumiye kanununun 
99 uncu maddesi hükmünün jandarma
ya da teşmili hakkında 6,8:9 

MAZBATALAR 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Boduroğullarından İbrahimoğlu 

Halil Efendinin 2323 numaralı kanuna 
bağlı cetvelde yazılı kıta numarasının 
düzeltilmesi hakkında 3/50 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 6,7 

2 — Muhasebei umumiye kanununun 
99 uncu maddesi hükmünün jandarma
ya da teşmili hakkında 1/857 numaralı 
kanun lâyihasına dair 6,8:9 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Balkan misakı ve lahikalarının 

ihtiva ettiği hükümleri tatbik hakkında 
1/1116 numaralı kanun lâyihasına dair 6. 

7:8,9:11 

MALİVE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Muhasebei umumiye kanununun 

99 uncu maddesi hükmünün jandarma
ya da teşmili hakkında 1/857 numaralı 
kanun lâyihasına dair 6,8:9 

MUHTELİF EVRAK 
1 — Belediye meclisinin ilk toplan

tısı müuasebetile Meclisi Âliye yüksek 
tazimatlarının arzına dair Denizli bele
diye riyasetinden gelen telgraf 14 

NUTUKLAR 
I — Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü | Beyin beyanatı 3:4 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
79 ncu inikada ait 
80 nci » » 

6 
14 

81 nci inikada ait 15 

SUALLER 
Dahiliye vekâletinden 

1 — Manisa mebusu Refik Şevket İnce 
Beyin, memleketimiz dışından gelipte 

CEVAPLAR 
topraklarımıza yerleştirilen millettaşları-
mız hakkında Hükümetçe ne gibi tedabir 
alındığına ve saireye dair şifahî suali 15 
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TAHRÎRLER 
Sayıfa 

Tekirdağ / Cemil Bey ve beş arkadaşı J 
1 — Yugoslavya Kiralı birinci Alek-

sandr Hazretlerile Fransa Hariciye Nazırı 

Artvin / Mehmet Ali Bey ve 17 arkadaşı J 
1 — Kütahya mebusu merhum Rasim 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 
Muhtelif 

1 — Balıkesir mebusu Ali Şuuri 
ve Samsun mebusu Emin Beylerin vefat
ları hakkında 6 

2 — Boduroğullarından İbrahimoğlu 
Halil Efendinin, 2323 numaralı kanuna 
bağlı cetvelde yazılı kıta numarasının 
düzeltilmesi hakkında 2,6,7 

8 — Sivas mebusu Rahmi Beyin 
vefatına dair 6 

4 — Tokat mebusu Mustafa Vasfi 
Beyin vefatına dair 7 

5 — Türkiye - İtalya ticaret muka
velenamesine bağlı dört numaralı liste 
2294 numaralı kanunun 2 nci madde
sine istinaden değiştirildiğinden keyfiye
tin mezkûr kanunu ı 3 ncü maddesine 
tevfikan tasdiki hakkında 2 

6 — Tütün, tuz ve müskirat idare
lerinin 1931 malî senesine ait blânço-
larının gönderildiğine dair 2 

Ölüm cezalan 
1 — Amasyanın Derebaşalan köyün

den Köylüoğullarından Ali Osmanoğlu 
Süleyman, Sarıoğullarından Memetoğlu 
Nuri ve Çorukçuoğullanndan Memetoğlu 
Süleyman ve Sarıoğullarından Ahmetoğlu 
Halil İbrahimin ölüm cezasına çarpıl
maları hakkında 2 

2 — Ankaranın Aktaş mahallesinde 
mukim Üsküplü Alioğlu Ayetin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 2 

3 — Bayramiçin Küçüklü köyünden 
Haliloğlu Halil İbrahimin ölüm cezasına 

Sayıfa 
M. Bartunun ölümlerinden dolayı Mecli
sin taziyetlerinin yukarıda adı geçen iki 
millete bildirilmesine dair 4 

Beyin oğlu Attilâ Rasim Efendinin para
sız okutulması hakkında 14 

çarpılması hakkında 2 
4 — Düzcenin Nüfren köyünden 

Mustafaoğlu Emin, diğer namı Yemin 
ve Akyazı Beynevit köyünden Mustafa
oğlu Zekeriyanın ölüm cezasına çarpıl
maları hakkında 2 

5 — Edirnenin Abalar köyü korucusu 
Neziroğlu Azizin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 2 

6 — Simavın Kırkkavak köyünden 
Molla Osmanoğullarından Alioğlu Hüse-
yinin ölüm cezasına çarpılması hak
kında 2 

7 — Sivereğin Teverek köyünden 
Haliloğlu Abdullahın ölüm cezasına çar
pılması hakkında 2 

8 — Şebin Karahisarın Bülbül ma
hallesinden Topal, diğer adı Köleoğulla-
rından Memetoğlu İbrahimim ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 2 

Tefsir talepleri 
1 — Ankara Hukuk fakültesi dekan

lığının mebuslukla içtima edip edeme
yeceğinin tefsiri hakkında 2 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 23 ncü maddesinin tefsiri hakkında 2 

3 — Devlet Şûrası Deavi dairesi 
kararları hakkında 2 

4 — Harcırah kararnamesinin 13 
ncü maddesinin tefsiri hakkında 2 

5 — İskânı adiye tabî muhacirlerin 
iştigal eyledikleri sanat ve mesleklere 
göre veriLniş olan emvalden gayrisinin 
istirdadı lâzım gelip gelmiyeceğinin 
tefsirine^dair 2 

6 — İstiklâl madalyasi kanununun 

TEKLİFLER 

TEZKERELER 
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Sayıfa 

2 nci maddesinin tefsiri hakkında 2 
7 — Mübadil, gayrinıübadil, muhacir 

ve saireye kanunlarına tevfikan tefviz 
veya adiyen ta ,sis olunan gayrimenkul 
emvalin tapuya raptma dair kanunun 
6 ncı maddesinin tefsirine dair 2 

8 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
bankası kanununun Q6 ncı maddesinin 
tefsiri hakkında 2 

g — Vasıtasız vergilere munzam ke
sirlerin tevhit ve ııisbetlerinin tadiline 

Sayıfa 
dair 1454 sayılı kanunun ö ncı madde
sinin tefsiri hakkında 2 

Teşriî masuniyet 
1 — Muğla mebusu Yunus Na'di 

Beyin teşrii masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 2 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
1 — Aydın mebusu Abidin Beyin 

Maarif vekâletine tayin edildiğine dair 6 



Tahlilî fihrist 
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D 

Sayıfa 
Dr. Tevfik Rüştü B, (Hariciye vekili) -

Balkan imisakı ve lahikalarının ihtiva etti
ği hükümleri tatbik haikıkındaki kanun uıü-
nasebetile sözleri 

Sayıfa 
— Marsilya sui 'kastı üzerine Hüküme

tin takip edeceği siyaset hakkındaki be
yanatı 

S 

S i m B. (Kocaeli) - Balkan imisakı ve 
lahikalarının ihtiva ettiği hükümleri tatbik 

hakkındaki kanun nıünasebetile sözleri 




