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Sayfa 
Mez v t ı iye t lc f 

I — Azayi kiramdan bazı zevatın 

,V Sayfa 
1434 — Bilunıun muvazzaf zabitler ve 

askerî memurların yirmi beş yaşını 
ikmal etmeden evlenmeyeceklerine 
dair kanun 2 

1435 — Askerî hastane, garnizon ve mek
tepler inşası hakkında kaunn 3,4,5 

J436 — Ankarada inşa olunacak bazı 
uıebanii askeriye için İki milyon 
liraya kadar taahhüdat icrası hak
kındaki O mayıs 1927 tarih ve 

"1017 numaralı kanuna mzzeyyel 
kanun 3,4,7 * 

1437 — Âlî mektep mezunlarından Dev
let hizmetine gireceklere verilecek 
avans hakkında kanun 4,10 

1438 —İstanbul Darülfünunu 1929malî 
senesi bütçe kanunu 18,23,28 

1439 — Yüksek Mühehdis mektebinin 
Î9 29 malî senesi bütçe kanunu 18,26, 

28, 31 
1440 — Ticaret kanunu 18,27,46 
1441 -1- Kabahatlerin affi ve bazı cürüm

lerin takibat ve cezalarının tecili 
hakkında kanun 14,20,48 

j 44 2 — Konya sulama idaresinin 1929 
malî senesi bütçe kanunu 20,38,49,50 

1443 — Seyrİsefaİn idaresinin 1929 malî 

500 — Taş ocakları nizamnamesinin 30 
uncu maddesini n tefsirine mahal 
olmadığı hakkında 2 

501 — 810 numaralı kanunun kanunu 
Medeni ile İlga edilmiş olup olma-

Sayfa 
mezuniyetleri hakkında B. M. M. riyaseti 
tezkeresi '63 

A; Sayfa 
••senesi bütçe kanunu 20,43,49,52 

1444 — Tahlisiye idaresinin 1929'malî 
senesi bütçe kanunu 20,41,49,50 

1445 — Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve 
vezaifİ hakkında 20,40,41,57 

1446 — Gedikli küçük zabit menbalanna 
ait 1001 numaralı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline dair kanun 18,26, 

67 
1447 — Menkul kıymetler ve kambiyo 

borsaları kanunu 37,75 
1448 — Evkaf umum müdürlüğünün 

1929 senesi bütçesine tahsisatı 
munzama itasına dair kanun 14,37,64 

82,83 
144g — Bazı devairin 1928 senesi büt

çelerine tahsisatı fevkalâde ve mun-
zamma itasına ve bazı devair bütçe
lerinde münakale icrasına ve bazı
larından tahsisat İmhasına ve 1225 
numaralı kanunun 5 inci maddesile 
Haricîye vekâleti emrine açılmış 
olan kredi mıkdarının tezyidine 
dair kanun 2,14,20,36,37*64,82,85 

1450 — Kibrit fabrikası inşası için ta
ahhüt İcrasına mezuniyeti muta-
zammın kanun 14,37,64,82,88 

1451 Rapu harçları kanunu 68,82,91 

dığının tefsirine- lüzum olmadığı 
hakkında 18,20 

502 — Korkudeli kazasından Bekiroğiu 
Halilin affına mahal olmadığı hakkında 18,23 
503 — Şarkî Karaağaç kozası müski-
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rat memuru Ağa oğlu Ali Efendinin 
İstiklâl madalyasile taltifi Iıakkİeda 14 

504 — Türkiye Cumhuriyeti ileAlama-
nya Hükümeti rrasında akit ve imza 

1 — Adliye vekâleti 1928 senesi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri aras
ında münakale yapılması hakkında 20,37,64, 

82,85 
2— Ağustos ]325 tarihli tahsiliemval 

kanununun yedinci maddesini tadil edici 14 
3 — Ankara otomatik teleon santıra-

lımn tevsii için icap eden teşebbüsat ve 
taahhüdatta bulunmağa Posta, Telgraf ve 
Telefon Umum müdürlüğün mezuniyeti 
hakkında 36 

4 — Arazinin kısa bir müddet zarfın 
da umumî tahririn icrası ile yeni kıymetler 
üzerinden verğî alınmasının temini için 
tecrübeler icrası hakkında 62 

5 — Başvekâlet memurini hakkında 36 
6 — Bazı mahaller ırenkttl inallarında 

hususî olarak mevcut bulunan tasarruf 
şekillerinin tasfiyesi hakkında 62 

7 — Bazı şehirler arasında telefon 
tesisatı vücude getirilmesi için ( Telefon 
Aksiye Bulaget L. M. Erİkson ) şirketi 
ile İmza olunan mukavelenin tasdiki 
hakkında ' 6 2 

8 — 1930 senesi nüfus tahriri hak
kında 02 

9 — 1927 malî senesi nihayetine 
kadar olan emanatı adiye ve bütçe enıa-
natının sureti tesviyesi hakkında 36 

10 — Dahiliye Vekâleti 1928 snesi 
bütçesinin bazı fasılları arasında (] 13) 
bin liralık münakale yapılması hakkında 2, 

37,64,82,85 
"... II — D ı̂ıiz 1928 senesi bütçesinin 
bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale 
yapılması hakkında 36 

12 — Deniz ve hava gedikli küçük 
zabit maaşı hakkında 62 

13 — Devlet Demir yolları ve Liman
ları Umumi İdâresinin 1929 seıiesı büt
çesi fiîikkıııri,-! H 

14. -^ .Diyanet İşleri Kiyaseti j 928 

A" Sayfa 
olunan ikamet mukavelenamesine 
merbut imza protokolünün 8 inci 
maddesine müteferri kısmın 2inci 
mebhasının tashihi hakkında 37,67 

senesi bütçesine munzam tahsisat veril
mesi hakkında 14,37,64,82,85 

1 5 — Emniyeti Umumiye 1928 senesi 
bütkesinİn bazı fasıl ve maddeleri arasında 
münakale yapılması hakkındda 36 

16 — Evkaf Umum Müdürlüğü 1928 
senesi bütçesine munzam tahsisat veril
mesi hakkında 14,37,64,82,8 3 

17 — Jandarma naktî tazminatı hak 
kında 2 

18 — Jandarma Umum Kumandanlığı 
1928 senesi bütçesinin bazı fasılları 
arasında imha, münakale yapılmasına ve 
bazı fasıllarına munzam tahsisat verilme
sine dair 2,37,64,82,85 

19 — Hariciye Vekâleti 1928 senesi 
bütçesinde 15 000 liralık münakale, 
yapılmasına dair 36 

20 — Hariciye Vekâleti 1928 senesi 
bütçesine 35 000 liralık munzam tahsisat 
verilmesine dair 36,37,64,82,85 

21 — Harita Umum Müdürlüğü büt
çesinde fasıl açılması hakkında 2,37,6-1,82,85 

22 — İktisat Vekâleti 1928 senesi 
bütçesine bir milyon lira fevkalâde tah
sisat konulmasına dair 14 

23 — Kabahatlerin affi ve bazı cü
rümler takibat ve cezalarının tecili hak
kında 14,20,48 

24 — Maarif hissesinden sanat mek
teplerine tefrik edilecek mebaüğ hakkında 36 

25 — Maarif Vekâleti 1928 senesi 
bütçesinin bazı fasılları arasında müna
kale yapılması hakkında 14,37,64,82,85 

26 — Maliye Vekâleti 1928 senesi 
bütçesinde 20 000 liralık münakale ya
pılmasına dair 36 

27 — Maliye Vek'leti 1928 senesi 
bütçesine munzam tahsisat verilmesi hak
kında 14,17,64,R2.8rı 

?R — M.ılive Vekâleti 10'>R senvsi 
bütçesinin bazı fasılları arasında münakale 

IJVYIHAKAK 
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Sayla 

yapılması hakkında 36 
29— Maliye ve İktisat Vek'kileri 

J028 senesi bütçrleriııde münakale 
yapılması lıakıııda 2,37,64,82,85 

30 — Memurin kanununun 32 İnci 
maddesine bir fıkra İlâvesi hakkında 36 

31 — Mevcut evrakı nakdi yenin y e 
nilenle istipdaline dair olan kanuna bir 
madde ilâvesine dair ] 4 

32 — Milli Müdafaa Vekâleti 1028 
senesi bütçesinde 188 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 2,37,64,82,85 

33 — Millî Müdafaa Vekâleti 1028 
senesi bütçesinde 20 000 liralık münakale 
yapılmasına dair 36 

34.— Milli Müdafaa ve Maliye Vekâ
letleri 1Q28 semsi bütçelerinde u 500 
liralık münakale yapılması hakkında 2,37,64, 

82, C5 
35 — 11 nisan 1334 ve 7 haziran 

1026 tarihli gümrük kanunlarile müze-
yyelfıttnın bazı maddelerinin tadili hakkı
nda 3 D 

30 — Ordu ikramiyesi hakkında 62 
37 — Orta tedrisat daimî ve serbest 

muallimlerinin terfileri hakkında 36 
38 —Sabık Genç Valisi İsmail lıakkî 

Byin affi hakkında 20 
30 — Samsunda mukim Zülkarneyin 

efendinin mahkûm olduğu para cezasının 
affi hakkında 36 

40 — Seyrîsefain idaresinin 1341 
senesi hesabı kafisi hakkında 2 

41 — Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti 1028 bütçesine 22 000 üra 
munzam tahsisat verilmesi hakkında 2,37-64. 

82,85 
42 — Şehir ve köy yatı mektnpleriniu 

1020 malî senesi bütçesi hakkında 36 
43 — Teşviki sanayi kanununun 26 

mcı maddesinin tadili ve 42 inci mad
desinin de ilgası hakkında 30 

44 — Tuz kanunu lâyihası 14 
45 — Tütün İdarei muvakkatesİ hak

kındaki kanuna müzeyyel 14 
16 — Tütün inhisarı hakkında 14 
•Al — 22 nisan 192.3 tarihli kanunla 

sarfına mezuniyet verilen 200 000 

Sayfa 
liranın 246 bin liraya iblağı hakkında -14, 37; 

64, 82, 85 
48 — Ziraat makinelerinde ve ztrratte 

kullanılan mevaddı müştaileve muharrike 
ile müstahzeratı kimyeviyenin rüsumu 
hakkındaki kanunu tadil edici 62 

40 — Ziraî itibar ve alım kooperatif
leri hakkında 35, 37 

1 — Ankarada yap;lacak bazı askerî 
binalar hakkında 3 , 4 , 7 

2 — Asksrî hastane, garnizon ve 
mektepleri yapılması hakkında 3, 4, 5 

3 — Askerî memurlar hakkında 3 6 , 6 8 
4 — Bilvasıta vergilere munzam ke

sirlerin vergilerin asıllarile tevhidine ve 
vergiler uisbetinde icra kılınan tadilâta 
dair 62 

5 — Deniz ticareti hakkında 18, 27 , 46 
6 — Esham ve tahvilât ve kambiyo 

ve nukut borsaları hakkında 3İ,7B-
7 — Gedikli küçük zabit menbalarına 

dair olan kanuna bazı fıkraların ilâvesi 
hakkında 18,25,67 

8 — hademei hayrat muhassatı hak- ; -"-\ 
Kiııda 3S 

0 — İstanbul Darülfünunu 1920 
senesi bütçesi hakkında 1 8 , 2 3 , 2 8 

10 — İstatistik teşkilâtına dair 14 
11 — Kaıadtniz Boğazı Tahlisiye 

Umum Müdür lüğünün 1929 senesi büt- ' 
çesi hakkında „. 2 0 , 4 1 , 4 9 , 5 5 

12 — Konya Ovası Sulama İdaresinin" 
1 0 2 0 sei.fsi bütçesi hakkında 2 0 , 3 8 , 4 0 , 5 0 '• 

13 — Maaşaiıu tevhit ve teadülüne 
dair 62 

14 — Maliye Vekâleti 1028 senesi 
bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkında 37,64,82,88 

15— Muvazzaf zabitler ve askerî 
memurların yirmi beş yaşını ikmal 
etmeden evlenmemeleri fiakkmdr 2 

16 — Mülkiye Mektebinden neşet 
edip dahiliye mesleğine intisap eden İt re 
ikişer yüz lira avans verilmesi ha1 kında 4,10 

J7 — Seyrisefaiıı İdaresinin 1020 
senesi bütçesi hakkında 20,43,49,52 

İS — Şurayı Devirt kanununa mü
zeyyel 2,1 5 

19 — Tahlisiye İdaresinin, teşkilât 
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ve vazaifine dair 20,40,49,57 
20 — Tapu İdarelerine ait muamelât 

harçları hakkında 68,82,91 
21 —Türkiye Cümhriyeti ile İsviçre 

HÜhûrnett arasında İmza edilen uzlaşma, 
adlî tesviye ve tahkim mukavelenamesinin 
tastiki hakkında 37,75 

22 — Türkiye - Hollanda ticaret ve 
seyriseîain mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 37 

Sayfa 
23 — Türkiye ile Bulgaristan arasın

da akt ve imza edilen bitaraflık, uz
laşma, adf:i tesviye ve hakem muahede
sinin tasdiki hakkında 37 

24 — Türkiye - İngiliz seyyar ticaret 
memurları mukavelesinin tasdiki hakkında 37 

25 — Türkiye - Letonya ticaret ve 
seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 37 

26 '—.Yüksek Mühendis Mektebi 
1929 senesi bütçesi hakkında 18,26,28,31 

MAZBATALAU 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Deniz ticareti hakkında Î 4 8 IIU-

62 

62 

maralı kanun lâyihasına dair 18,27,46 
2 — Kabahatlannın affi ve bazı cü

rümler tabikat ve cezalarının tecili 
hAkkfnda 3 ^ numaralı kanını lâyihasına 
dair 20,48 

3 — Korkudeli kazasından Bekiroğlu 
HajİIin f#zla mahkûm edilmiş olduğu beş 
senenin affi hakkınde ^ numaralı Baş 
vekâlet tezkeresine dair 18,23 

4 -^ Muamele vergisi kanununun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında 5f3 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 

5 ->-*• Muamele vergisi kanununun 
birinci maddesinin tefsirine dair 3£3 nu
mara! ıBaşvekâlet Jezkeresi hakkında 

6 ^- 810 numaralı kanunun kanunu 
Medenî ile ilga edilmiş olup olmadığının 
tefsiri hakkında TfB numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 18,20 

7 — Tapu idarelerine ait muamelât 
harçları hakkında s ^ numaralı kanun lâ
yihasına dair 68,82,91 

1 — Muvazzaf zabitler ve askerî me
murların yirmi beş yaşını ikmal etmeden 
evlenmemeleri hakkında s^nümaralı kanun 

»lâyihasına dair 2 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî memurlar hakkında 3 3 î 

numaralı kanun lâyihasına dair 36,68 
2 — Bilâvasıta eergilere munzam ke

sirlerin vergilerin asıllarila tevhidine ve 
vergiler nispetinde İcra kılınan tadilâta 
dair 3^j numaralı kanun lâyihasına dair 62 

3 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1928 senesi bütçesine tahsisat verilmesi 
hakkında 3 ^ numaralı kanun lâyihasına 
dair 37,64,82,83 

4 — İstanbul Darülfünunu 16 29 se-
iııes bütçesi hakkında ^numaralı kanun 
lâyihasına dair 18,23,28 

5 — Karadeniz Boğazı Tahlisiye 
Umum Müdürlüğünün 1929 senesi 
bütçesi hakkında 3±T numaralı kanun 
lâyihasına dair • 20;41,49,55 

6 — Konya ovası Sulama idaresinin 
1929 senesi bütçesi hakkında 3^fi numaralı 
kanun lâyihasına dair 20,38,49,50 

7 — Maaşatın tevhit ve teadülüne dair 
jjjj numaralı kanun lâyihası hakkkında 62 

8 — Maliye Vekâleti 1928 senesi 
bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkında S |T numaralı kanun lâyihasına 
dair 37,64,82,88 

9 — Maliye ve İktisat Vekâletleri 
1928 senesi bütçesinde münakale yapıl
ması hakkında 3İ5, Milli - Müdafaa ve 
Maliye Vekâletleri 1928 senesi bütçelerin
de 11 500 liralık münakale yabılması 
hakkında ^7, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti 1928 senesi bütçesine 22 000 
lira munzam tahsisat verilmesi hakkında 
3-îgl Dahiliye Vekâleti 1928 senesi büt
çesinin bazı fasılları arasında 113 000 
liralık münakale yapılması hakkında 3 ^ , 
Jandarma Umum Kumandanlığı 1928 
senesi bütçesinin bazı fasılları arasında 
İmha ve münakale yapılmasına ve bazı 
fasıllarına munzam tahsisat verilmesine 



Sayfa 
dair fa, Harita Uııııım Müdürlüğü büt
çesi ııdc fasıl açılması"hakkında'^ij."Millî 
Müdafaa Ve'kjSJtfî " i:028-'aeîıesf' 'bîfitçtiYtıdö'17*"'""'""'' 

188 000 liralık münakale yapılınası hakkın
da fa, Diyanet İşleri Riyaseti 1 928 senesi 
bütçesine munzam tahsisat verilmesi hak-* 
kında ^s,-: Maarif •' Vekâleti 1928 senesi 
bütçesinin bazı fasılları arasında müna
kale yapılması hakkında fa, Maliye Ve
kâleti 1928 senesi bütçesine munzam 
tahsisat verilmesi hakkında fa,. 22 nisan 
1928 tarihli kanunla sarfına mezuniyet 
verilen 200 000 liranın 246 000 liraya 
iblağı hakkında fa^, Adliye Vekâleti 
1928 senesi bütçesinin bazı fasıl ve 
maddeleri arasında münakale yapılması 
lıakkıdda fa ve Hariciye Vekâleti 1928 
senesi bütçesine 35 000 liralık munzam 
tahsisat verilmesi hakkında -A^ numaralı 
kamın lâyihalarına dair 37,64,82,S5 

1 () — Muamele vergisi kanunu un 
birinci maddesinin tefsrİne dair 3Ö4 nu-

62 

karçlan hakkında fa 
layihasına dair 

maralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 
1 l — Muamele vergisi kanunun biri 

ncî maddesinin' tefsiri hakkında fa nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 62 

1 2 — Seyrİsefain İdaresinin 1929 
senesi bütçesi hakkında fa numaralı kâ  
nuıı lâyihasına dair 20,43,49,52 

13 — Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve 
vezaİfine dair fa numaralı kanun lâyi
hasına dair 20,40.40,57 

14 — Tapu İdarelerine ait muamelat 
nımıaraı kanun 

68,82,91 
I 5 — Yüksek mühendis Mektebi 1929 

senesi bütçesi hakkında ^ numaralı ka
nun I yihasına dair 18,2,6,28,3.1 

1 — Aakarada yapılacak bazı askerî 
binalar hakkında fa numaralı kanun Iâ1-
yİlıasına. dair 3,4,7 

2 — Askerî hastane garnizon ye 
mektepleri yapılması hakkında fa nu
maralı kanun lâyihasına dair 3,4,5 

* 3 — Mülkiye Mektebinden neşet edip 
dahiliye mesleğine intisap edenlere ikişer 
yüz Ura avans verilmesi hakkında fa 
numaralı kanun lâyihasına dair 4,10 

fa numaralı 

Sayty 
DAHİLİYE..ENÇÜMENİ MABATALARI 
1 — ŞM'rayı Devlet kanununa nıüzey-

yel fa numaralı kanun lâyihası hakkında 2,15 
] -T- Muvazzaf zabitler ve askerî me-

ınurlarin yirmi beş yaşını ikmal etmeden 
evlenmemeleri hakkında 
kanun lâyihasına dair 

2 — Taşocaklan nizamnamesiııinso .' 
uncu maddesinin tefsiri hakkında fa nu
maralı Başvekalet tezkeresine dair \ l 2 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Türkiye ile Bulgaristan arasın

da akt ve İmza edilen bitaraflık, uzlaşma •* , 
adlî tesviye ve hakem muahedesinin tas
diki hakkında fa numaralı kanun lâyi
hasına dair 37 

2 —; Türkiye Cümhuriyetile Alman
ya Hükümeti arasında akt ve imza olunan 
ikamet mukavelenamesine merbut imza 
protokolünün sekizinci maddesine müte-
ferri kısmın İkinci mebnasınm tashihi 
hakkında fa numaralı Başvekâlet tezke
resine dair 37,67 

3 — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre , f ; ı 
Hükümeti arasında imza edilen uzlaşma,, .>........ 
adlî tesviye ve tahkim mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında Tİ» numaralı kanun lâ-
yihasınd dair '• 37,75 

4 — Türkiye - Holanda ticaret, ve ,• 
seyrîsefaİn mukavelenamesinin tasdiki : 
hakkında fa numaralı kanun lâyihasına • t • 
dair " 37 

5 — Türkiye - İngiliz seyyar ticaret 
memurları-mukavelesinin tasdiki hakkında 
fa numaralı kanun lâyihasına dair * 37 

6 — Türkiye- Letonya ticaret ve 
seyrisefaİn mukavelenamesinin tasdiki • 
hakkında fa6 numaralı kanun lâyihasına 
dair 37 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Esham ve tahvilât ve kambiyo ve 

nükut borsaları hakkında fa numaralı 
kanun lâyihasına dair 37,75 

2 — Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve -
vazaifine dair fa numaralı kanun lâyiha
sına dair ' 20,40,49,57 

3 — Türkiye - Holanda ticaret ve 
seyrisefain mukavelenamesinin tastiki 
hakkında fa numaralı kanun lâyihasına 



.1 

dair 
Sayfa 

37 
4 — Türkiye - ingiliz sc-yyad ticaret 

memurları mukavelesinin tastiki Hakkında 
j i s numaralı kanun lâyihasına dqir 37 

5 — Türkiye - Letonya ticaret ve 
seyriseîaiıı mukavelenamesinin J tastiki 
hakkında j | 5 numaralı kanun lajyıhasına 
dair 37 

MAARİF ENCÜMENİ MAZEATALARI 
I — Sivas mebusu İbrahim Alâeüin 

ve İstanbul mebusu Dr. Nuri ttinjAli Bey
lerin, meccani leylî talebenin necburî 
hizmetlerine dair olan kanuna biı madde 
İlâvesi hakkında 5 | numaralı •; kanun 
teklifine dair i 63 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Bilâvasıta vergilere ijtıunzam 

kesirlerin vergilerin asıllarila tevhidine 
ve vergiler nispetinde icra kılınan! tadilâta 
datr 3^5 numaralı kanun layihasına dair 62 

2 — Esham ve tahvilât ve kambiyo 
ve nûkut borsaları hakkında gJfi numaralı 
kanun lâyihasına dair 37-75 

3 — Muamele vergisi kananumın 
birinci maddesinin tefsiri hakkı ıda 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair t 

3 _ 

62 

Sayfa 

SAIUK 
59 uncu 
.60 » 
61 » 

inikada ait 
ZAHİT 

2 
14 
18 

•'' — Muamele vergisi kanuı.umın 
birinci maddesinin tefsirine dair ı^-
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 62 

5 — Tapu .idarelerine ait muamelât 
harçları hakkında ftJ§ numaralı kanun 
lâyihasına dair 68,82,91 

MEMURİN KANUNU MUVAKKAT 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Şurayı Devlet kanununa mü1-
zeyyel3|5nümarah kanun lâyihası hakkında 2,15 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî memurlar hakkında ^-6 

humralı kanun lâyihasına dair 36,68 
2 — Oedikli küçük zabit menbala-

rına dair olan kanuna bazı fıkraların 
ilâvesi hakkında g£3 numaralı kının lâyi
hasına dair 18,27,67 

3 — Şarkî Karaağaç kazası Müskirat 
Memuru Ağaoğlıt AH Ef. hin istiklâl 
madalyasile taltifine dair 3gs nunıarli 
Başvekâlet tekresiııe dair 20,38 

1 — Muvazzaf zabitler ve askerî me
murların yirmi beş yaşını ikmal etmeden 
evlenmemeleri hakkında ^ numaralı 
kanun lâyihasına dair 2 

HULÂSALAltl 
62 inci inikada ait 
6 3 » « ı» 
6 4 JJ u » 

20 
36 
62 

r\Kiunu;ii 
İsparta (Hakim Rıza B,), Kony; ı (Hüsnü B.) 
1 — Ârzual Encümeninin 19 numaralı 

haftalık ınukarrerat cetvelindeki İEI24 ve 
867 numaralı kararların Heyeti Imutni-
yede tetkik ve müzakerasine dair J4 

Konya (Fuat B. ve arkadaşları ) 
2 — ziraî itibar ve alım kooperatif

leri hakkındaki kanun lâyihasının, Maliye, 
Adliye, İktisat, Dahiliye ve bütçe Encü-
menleririiden terfik edilecek üçer: zattan 
mürekkep muhtelit bir encümende müza-

37 keresi hakkında 
Bitlis ( Muhittin Nami B.) 
3 — Damga resmi kanununun 32 

inci maddesinin 38 rakamlı fıkrasına 
bir madde ilâvesi hakkındaki kamın tti -
lifinin geri verilmesine dair 63 

4 — Veraset ve intikal vergisi kamı 
nunun İkinci maddesine bir fıkra ürvesine 
dair kanun teklifinin geri verilmesi hak
kında ()4 

I ASIIIIIIJIt 
15,41,43 



/ —• 

fn:rsm 
,V Sayfa 
I K — 738 numaralı kanunun 20 İnci 

M-
maddesinin tefsiri 

Sayfa 
2,15 

TKKLIFIJKIl 
İdare heyeti 
1 — Büyük Millet Meclisi 1929 ve 

1930 seneleri bütçelerine 25 000 liralık 
tahsisat konulmasına dair 36 

Kastamonu ( Hasan Fehmi B. ) , Dİyaribekir 
( Rüştü B.) 

2 — Devlet memurlarının İzin aldık
ları günlerde şimendiferlerle Seyrisefain 
vapurlarına verecekleri ücrete dair 14 

Manisa ( Saim B. ve arkadaşları ) 
3 — Maarif vekili Necati B. merhu

mun büyük validesi Remziye Hanıma ik
ramiye verilmesine dair 20 

Sivas (İbrahim Atfettin B.), İstanbul 'Dr. 
Nurettin AH B. ) 

4 — Meceani leyli talebenin mecburî 
hizmetlerine dair olan kanuna bir madde 
ilavesi hakkında 30,63 

Bursa ( Muhittin Namt B. ) 
1 — Damga resmi kanununun 32 İnci 

maddesinin 38 rakamlı fıkrasına bir ma
dde ilâvesi hakkında 03 

2 — Veraset ve intikal vergisi kanu
nunun ikinci maddesine bir fikra İlâve
sine dair 64 

TFZKKIİKLKK 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

,vr 
I — Korkudeli Kazasmdan Bekiroğlu 

Malilin fazla mahkûm edilmiş olduğu beş 
senenin affi hakkında 18,23 

h ılc (îih']>Ieri 
I — Hademe! hayrat muhassasatı 

hakkındaki kanun lâyihasının İadesine dair 
Idttııı 

1 — Akşehİrin Erİköz köyünden Ah
met Haşinini idamı hakkında 

2 — Hasanoğlu İbişin idamı hakkında 
3 — Seyitağaoğlu Topal Akif ve 

Mandal oğullarından Süleymanoğlıı 
Mustafamu idamlarına dair. 

İslİkİJİI Mîhhılvası 

38 

62 
62 

02 

1 — Erzincan merkez hekimi MHınıet 
Derviş ve Tokadın Cami içi nahiyesi 
Müdüjü cevdet Beylerin hamil oldukları 
istiklâl ıradalyalan şeridinin kırmızıya 
tahvili hakkında 62 

2 — Kırklareli Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Müdürü doktor Ahmet Haindi 
Beyin İstiklâl madalyasİle taltifine dair 18 

3 — Şarkî Karaağaç kazası müskirat 
memuru Ağa oğlu Ali Efendinin iskiklâl 
ıııadalyasile taltifine dair 14,20,38 

MıılılcU" 
1 — İktisat Vekâletinin, umumî 

muvazene kanununun 0 inci maddesi 
mucibince kullandığı müstahdemine ait 
kadronun gönderildiğine dair 36 

2 — İstatistik teşkilâtına dair kanun 
layihasının tesrii intacına dair 14 

3 — Mahalli tahsili olmıyan borç
ların terkinine dair 36 

4 — Nafıa Vekâletile İzmir - Kasaba 
demiryolları İdaresi arasında yeniden 
tanzim ve imza olunan itilâf namenin 
gönderildiğine dair 36 

5 — Şark demiryolları şirketile 
yeniden tanzim ve imza olunan itilâfna-
menin gönderildiğine dair 36 

6 —Tabiiyet Müdürlüğünün Dahiliye 
Vekâletine devri ile memurlarının mezkûr 
vekâletin 1929 senesi kadrosuna konul
ması hakkında 14 

1 — Türkiye Cümhuriyetile ahnanya 
•Hükümeti arssında akit ve İmza olunan 
İkamet mukavelenamesine merbut imza 
protokolünün sekizinci maddesine müte 
ferrİ kısmın ikinci maddesinin tashihi 
hakkında 37,67 

Tcl'sirlf T 

1 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları Umumî İdaresinin teşkilât ve vazai-



fine dair olan kanunun yirtn^ birinci 
maddesinin tefsiri hakkında 

1 — Muamele vergisi krnünüriun 
birinci maddesinin tefsiri hakk nde 

2 — muamele vergisi kanununun 
birinci maddesinin tefsiri hakk nda 

3 — 810 numaralı kanunun! kanunu 

„. S 

Sayfa 

18 

62 

62 

Sayfa 
medenî ile İlga edilmiş olup olmadığının 
tefsfri hakkında 18,20 

4 'i-^ Taş ocakları nteafrrfrjarnesinin 
30 uncu maddesinin tefsiri hakkında 2 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERESİ 
1 — Âzayi kiramdan bazı zevatın 

mezuniyetleri hakkında 63 

-* * < < <.'- -


