
DEVRE:3 İÇTİMA : 3 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

/fV> 
2 haziran 1930 tarihli altmış yedinci in'ikattan 

17 haziran 1930 tarihli sekseninci in'İkada kadar 

yKütuphana .J 

Remiz : Jg*JZT . fe ?> Y*? 

Attftara 
T. B. M, M. Matbaası 



Fihrist 
KANUNLAR 

No. Sayfa 
1675 — Gedikli küçük zabit menbalarına 

ait 1001 numaralı kanunun 1446 
numaralı kanun ile tadil edilmiş 
olan dördüncü maddesinin (B) fık
rasına bir cümle ilâvesi hakkında . 
kanun 4 

1676 — Belediye kanununa müzeyyel 
kanun 2,4 

1677 — Tahsisat harici taahhüt ve muba
yaaların tediyesi hakkında kanun 2,11 

1678 — Ziraat mektep ve müesseseleri
nin sureti idaresi hakkında 867 
numaralı kanuna müzeyyel kanun 2,12 

1679 — Kafi ticaret muahedeleri akdi 
İçin müzakereye başlanmış veya 
başlanacak Devletlerle muvakkat 
ticari itilâflar akdine dair kanun 3,12 

1680 — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya 
Hükümeti arasında İmza edilen 
uzlaşma, adlî tesviye ve hakem mua
hedesinin tasdiki hakkında kanun 3,12,15 

1681 — Pulluk ve diğer ziraî alât için bir 
sermaye tesisine dair kanun 2,4,12,18 

1682 — Ziraat Bankasınca tedarik oluna
cak tohumlukların satış zararlarının 
Ödenmesi hakkında kanun2,I],12,20 

1683 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu 2,26,42 
1684 — Umumî mahkemeler ve karar ha

kimleri ve müstantıklarla umumî 
ve hususî kaza salâhiyetini haiz 
makamlar arasındaki İhtilâfın halli 
hakkında kanun 26,46 

1685 — Uyuşturucu maddeler hakkındaki 
kanunun 8 İnci maddesile 16 inci 
maddesinin son fıkrasnın tadili hak
kında kanun 26,47 

1686 — Tababet ve şuabatı sanatlarının 
tarzı icrasına dair olan kanuna bazı 
maddeler tezyili hakkında kanun 26,47 

1687 — Ereğli havzai fahmıyesi maden 
amelesinin hukukuna müteallik 10 

No. Sayfa 
eylül 1337 tarih ve 151 numaralı 
kanunun 7 inci maddesine bazı fık
ralar ilâvesine dair kanun 46,53 

1688 — Yapılacak köprüler ve şoseler 
İçin Nafıa Vekâletince teahhüdat 
icrasına dair kanun 46,51,58 

1689 —Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya 
Hükümeti arasında münakit ticaret 
mukavelenamesinin tasdikına müte
dair kanun 50,65,73 

1690 — Türkiye Cumhuriyeti İle Maca
ristan Hükümeti arasında münakit 
ticaret mukavelenamesinin tasdikına 
mütedair kanun 26,50,72,73,81 

1691 — Türkiye CümhurİyetİIe Bulgaris
tan Hükümeti arasında münakit tica
ret ve seyrisefain muahedenamesinin 
lasdikınamütedair kanun26,50,72*73,78 

1692 — Türkiye Cümhuriyetile Estonya 
Hükümeti arasında münakit ticaret 
ve seyrisefain muahedenamesinin 
tasdikına mütedair kanun 50,71,73,76 

1693 — Hayvan sağlık zabıtası kanunu
nun 39 uncu maddesinin tadiline 
dair kanun 50.64,87 

1694 — Islâhı hayvanat kanununun 9 un
cu maddesinin tadiline dair kanun 50, 

64,S7 
1695 — Yüksek Ziraat mektebi talebesi

nin çiftliklerde staj yapmaları hak
kında kanun 64,88 

1696 — Türkiye Cumhuriyeti ile Dani
marka Hükümeti arasında münakit 
ikamet, ticaret ve seyrisefain mu
ahedenamesinin tasdikina mütedair 
kanun 50,64,87,118,119 

1697 — Ziraat Bankası hakkındaki 19 
mart 1340 tarih ve 444 numaralı 
kanuna müzeyyel kanun 64,88,118,122 

1698 — Muamele vergisi kanununun 3 
üncü maddesinine zeyil yapılmasına 
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Sayi'a 
dair kanun 64,102,115,127 
— Buharlı sefinelerin gümrük res
minden istisnasına dair kanun 64,102, 

1 
— Dahiliye memurin kanunu 64 
— Tütün inhisarı hakkında kanun 64 

103,132,148 
— İlk ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri hakkında kanun 64, 

155 
— Merinos koyunlarının tevzii 
hakkında kanun 50,86,161 
— Otel, Pansiyon , ticarethane ve 
sair umumî müesseselerde oturan ve 
çalışanların hüviyet varakası verme
leri mecburiyetine dair kanun 86,172 
— Ticarette tağşişin meni ve İhra
catın murakabesi ve koruması bak
ında kanun 86,172 
— Jandarma kanunu * 86,132 178 
— Maarif teşkilâtı kanununun 11 
inci maddesinin İki sene müddetle 
tecili hakkında kanun 154,183 
— 1930 senesi bütçe kanunuua 
cetvel raptı hakkında kanun86,16I,I85, 

202 
— Şeker şirketine iştirake ve avans 
itasına dair kanun 86,162,185,186 
— Ziraat makinelerinde kullanılan 
mevadı müşteile hakkında 752 ve 
1527numaralı kanunlarla nıüzeyyel 
kanun 50,84,174,185,188 
Tasarruf sandıkları hakkında kanun 50, 

66,177,185,191 
— Ankara şehir su tesisatı için ta
ahhüt İcrasına dair kanun 50,154,181, 

185,194 
— Ziraat ve Sanayi ve Maadin Ban
kalarına avans İtasına dair kanun 86,154, 

181,185,196 
— Türkocakları merkez heyeti tara-

No. Sayfit 
fıııdan yapılan (1 020 000) liralık 
borcun hazinece deruhte edilme-

/ sine dair kanun 154,182,185/199 
— Cumhuriyet Merkez Bankası 
hakkında kanun 86,148,206,218 
Umumî veya mülhak bütçe lerdenmü-
bayaa olunacak otomobiller hakkın
da kanun 222,226 

1717 — Gümrük tarif kanununun beşin
ci maddesinin tadiline dair kanun 

5,222,223,227 
1718 — Dahilî istihlâk vergisi hakkında 

kanun 145,222,227,233,235 
1719 — Türkiye Cümhurİyetile Fenland-

ya Hükümeti arasında münakit 
ticaret ve seyrisefain muahedena-
ınesiniu tasdİkına mütedair kanun 154, 

222,223,227,230 
1720 — Gümrük tarife kanununun tadi

line mütedair kanun 154,222,226,227, 
233 

1721 — Hapisane ve tevkifanelerin İda
resi hakkında kanun 222,240 

1722 — Kibrit ve çakmak inhisarı işlet
mesinin devrine ve on milyon do
larlık istikraz aktine dair kanun 154, 

161,206,222,244,250 
1723 — Gümrük kanununun 12 inci ve 

110 uncu maddelerini tadil eden 
kamın 240,249,250.253 

1724 — Ankara Şehremanetince aktedi-
lecek bir milyon liralık istikraza 
kefalet için Maliye Vekâletine me
zuniyet verilmesi hakkında kanun 244, 

258,259 
1725 — Mübadelei ahali hakkında Lozan 

muahedenamesile Atina itilâfname-
sinin tatbikatından mütevellit me
sailin halli İçin Yunanistanla imza 
edilen mukavelenamenin tasdikini 
mutazammın kanun 206,264,272,274 

KAKAKLAU 

Mahalli tahsili olmıyan zimmet
lerin terkini hakkında 2,26 

575 — Amasyamn Bağlıca köyünden 
Alİoğlu Arifin, Kuyucuk nahiyesin
den, Musaoşlu Ahmedin, Sındırgı-. 

ııın Rızaİye köyünden Ahmet oğlu 
İsmailin, Akçaabadın Alıende kö
yünden Karaca oğullarından Mık-
tatoğlu Hasanın ölüm cezasına çar
pılmaları hakkında 86,148 



No. Sjıyfıı 
576 — Ticaret muahedesi aktedilmiş 

olan devletler muvaridatı meyamnda 
bulunan şekerden muamele vergisi . ' 
alınacağı hakkında 86,155 

577 — Tütün İnhisarının müddetle Mu
kayyet olmadığı hakkında 142,222,226 

578 i- 1930 senesi bütçesinde bazı 
tashihat icrası hakkında 264,271 

1 — Ankara şehri su tesisatı hak
kında 50,154,181,185,194 

2 — Ankara Şehremanetince aktedi-
lecek istikraza Maliye Vekâletinin kefa
letine dair 244,25.8,259 

3 — Cemiyetler kanunu lâyihası 132 
4 — Hayvan sağlık zabıtası kanunu 

nun 39 uncu maddesinin tadili hakkında 50, 
64,87 

5 — İktisat Vekâletince mubayaa 
olunacak merinos koç ve koyunlarının 
tevzii hakkında 50,86,161 

6 — İslahı hayvanat kanununun 9 -
uncu maddesinin tadili hakkında 50,64,87 

7 — Jandarma kanunu lâyihası 86,132, 
178 

8 — Kibrit ve çakmak inhisarı iş
letmesinin devrine ve on milyon dolarlık 
istikraz aktine dair 154,161,206,222,244, 

250 
9 — Tasarruf sandıkları hakkında 50,86, 

177,185,191 
10 — Türkiye Cümhurİyetİle Bulga

ristan Kıratlığı arasında mün'akit ticaret 
ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 26,50,72,73,78' 

11 — Türkiye Cümhuriyetile Dani
marka Hükümeti arasında aktedilen ika
met, ticaret ve seyrisefain mukavelena
mesinin tasdiki ^hakkında 50,64,87,118,119 

12 — Türkiye Cümhuriyetile Fenlan-
diya Hükümeti arasında mün'akit ticaret 
ve seyrisefain muahedenamesinin tasdiki 
hakkında 154,222,223,227,330 

13 _ Türkiye Cümhuriyetile Macaris
tan Hükümeti arasında mün'akit ticaret 
mukavelenamesinin tasdiki hakkında 26,50, 

72,73,81 

No. t flnyfr 
579 — Başvekil İsmet Paşa Hazretleri 

tarafından vaki peyanatın tasvip 
oltınd'j^u hakkında 273 

580 — Meclisi Âlinin tatili faaliyet 
etmesi hakkında 272,273 

581 — Meclisi Âlinin Reisicumhur Gazi 
Mustafa Kemal Hezretlerine arzı 
veda ve tazimatı hakkında 274 

14 — Türkiye Cümhuriyetile Yunan 
Hükümeti arasında aktedilen mukavele
namenin tasdiki hakkında 206,264,272,274 

15 — Türkiye dahilindeki fabrikalar 
dan istihsal edilecek şeker, petrol ve müş-
takkatından dahilî istihlak vergisi alınma
ması ve gümrük tarife kanununun 695inci 
maddesinin (C ve D) fıkralarının tadili 
hakkında 154,222,224,227,233,235 

16 — Ziraat makinelerinde ve ziraat
ta müstamel mevadı müştaile ve muhar-
rikeler ile müstahzaratı kimyeviyenin rü
sumu hakkındaki kanunun bazı maddele
rinin tadiline ve bazı maddeler tezyiline 
dair 50.86,174,185,188 

17 — Ziraat, Sanayi veMeadin ban
kalarına avans verilmesi hakkında 86,154, 

181,185,196 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt ve 

askerî İstifa hakkında 2,26,42 
2 — Cumhuriyet Merkez Bankası 

hakkında 86,148,161,206,218 
3 — Dahiliye memurini hakında 64,142 
4 — Eytam ve eraınil maaşlarından 

yüz kuruşa kadar olanlarının tasfiyesine 
devam hakkında 2,26,42 

5 — Gedikli küçük zabit menbalarına 
dair kanunuu tadil edilen 4 üncü madde
sinin B fıkrasına bir cümle ilâvesi 
hakkında 4 

6 — Hapİsanelerin idaresi hakkında 222, 
240 

7 — İlk ve orta tedrisat muallim
lerinin terfi ve tecziyeleri hakkında 64,155 

8 — İnşa olunacak şose ve köprüler 
taahhüdatmın gelecek seneye sirayeti hak* 
kında 46,51,58 

9 — Kat'î ticaret muahedeleri aktı 

LAYİHA! AK 
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3,12 

için müzakereye başlanmış veya başlanacak 
olan devletlerle muvakkat ticarî İtilâflar 
aktine dair ^ 

10 — Maarif teşkilâtı hakkındaki ka
nunun 11 inci maddesi hükmünün 2 
sene tecili hakkında 154,183,185,202 

11 — Millî bankalarca teşkil olunacak 
. şeker şirketine iştirake ve avans verilmesine 
dair 86,162,185,186 

12 — Muamele vergisi kanununun 
üçüncü maddesine iki fıkra tezyili hakk
ında 64,102,118,127 

13 — II nisan 1334 ve 7 haziran 
1926 tarihli gümrük kanunlarile müze-
yyelâünın bazı maddelerinin tadili 
hakkında 240,249,250,253 

14 — 10 eylül 1337 tarih ve 151 
numaralı kanunun 7 inci maddesine bazı 
fıkralar ilâvesine dair 46,53 

15 — Pulluk vesaire içinbir serma
ye tesisi hakkında 2,4,12,18 

] 6 — Tababet ve şuabatı san-atlan-
mn tarzı icrasına dair olan kanuna bazı 
maddeler tezyili hakkında 26,47 

17 — Tahsisat harici yapılan taahhüdat 
ve mübayaatın sureti tediye ve takibi 
hakkında 2,11 

18 — Ticarethanelerde ve bilûmum 
müessesatta bulunan, ve han, apartman 
ve otellerde oturanların vermeğe mecbur 
oldukları hüviyet varakası hakkında 86,172 

19 —Ticarette tağşişin men'i ve ihra
catın murakabesi hakkında 86,172 

20 — Türkiye Cümkuriyetile Alman
ya Hükümeti arasında aktolunan ticaret-
mukavelesinin tasdiki hakkında 50,65,73 

21 —Türkiye Cümhuriyetile Estonya 
Hükümeti arasında mün'akit ticaret ve 

Sayfa 
seyrisefain muahedenamesinİh tasdiki 
hakkında 50,71,73,76 

22 — TürkiyeCümhurİyetile İspanya 
Hükümeti arasında imza edilen uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem muahedesinin 
tasdiki hakkında 3,12,15 

23 — Türkler ve Türk şirketleri ta
rafından iştira olunan buharlı sefainin 
gümrük resminden istisnasına dair olan 
kanuna iki madde tezyili hakkında 64,102, 

118,124 
24 — Tütün idarei muvakkatesi hak

kındaki kanuna müzeyyel 1/474 numa
ralı kanun lâyihası 142,222,226 

25 — Tütün inhisarı hakkındn 64,103,132 
26 — Umumî ve hususî kaza salâhi

yetini haiz mahkemeler arasındaki ilıti-
lâfatın halli hakkında 26,46 

27 — Uyuşturucu maddeler hakkın
daki 1369 numaralı kanunun 8 inci 
maddesile 16 inci maddesinin son fıkra
sının tadili hakkında 26,47 

28 — 24 mayıs 1928 tarih vel296 
numaralı kanuna iki madde tezyili hak
kında 222,226 

29 — Yüksek Ziraat Mektebine ka
bul olunacak talebenin bir sene çiftlik- • 
lerde staj görmeleri hakkında 64,88 

30 — Ziraat Bankası hakkındaki ka
nuna bazı maddeler tezyiline dair 64,88,118, 

122 
,31 —Ziraat Bankasınca tedarik ve 

tevzi olunacak tohumlukların maliyet ve 
satış fiatları arasındaki farktan mütevellit 
zararların İktisat Vekâleti bütçesinden 
ödenmesi hakkında 2,11,12,20 

32 — Ziraat mektep ve müessesele
rinin sureti idaresi hakkında 2,12 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Amasyanın bağlıca köyünden 

Bülbül oğullarından Ali oğlu Arifin Ölüm 
cezasına çarpılmas hakkında 3/466, Kuy
ucuk Nahiyesinden Musa oğlu Ahmedin 
Ölüm cezasına çarpılması hakkında3/470, 
Akça abadın Ahende Köyünden Karaca 
oğullarından Mikdat Hasanın ölüm ceza

sına çarpılması hakkında-3/480 ve Sın
dırgının Rızaİye köyünden Ahmetoğltı 
İsmailin ölüm cezasına çarpılması hak
kında 3/481 numaralı Başvekâlet tezke 
relerine dair 86,148 

2 — Hapisanelerin idaresi hakkında 
1/653 numaralı kanun lâyihasına dair 222, 

240 
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S-— 10 eyluİ 1337 tarih Ve 151 
numaralı kanunu 7 inci maddesine bazı 
fıkralar ilâvesine dair 1/720 numaralı 
kanun lâyihasına dair • 46,53 

4 — 1 1 nisan 1334 ve 7 haziran 
1926 tarihli gümrük kanunlarile müzey-
yelâtının bazı maddelerinin tadili hak
kında 1/493 numaralı kanun lâyihasına 
dair 240,249,250,253 

5 — Tababet ve şuabatı san'atlan-
mn tarzı icrasına dair olan kanuna bazı 
maddeler tezyili hakkında 1/719 numa
ralı kanun lâyihasına dair 26,47 

6 — Tasarruf sandıklan hakkında 
1/729 numaralı kanun lâyihasına dair 86,177, 

185,191 
7 — Ticarethanelerde ve bilûmum 

müessesatta bulunan ve han, apartman 
ve otellerde oturanların vermeğe mecbur 
oldukları hüviyet varakaları hakkında 
1/712 numaralı kanun lâyihasına dâir 86,172 

8 — Ticarette tağşişin men'i ve İh
racatın murakabesi hakkınde 1/724 nu
maralı kanun lâyihasına dair 86,172 

9 — Tütün İnhisarı hakkında 64,103,132, 
148 

10 — Umumî ve hususî kaza salâhi
yetini haiz mahkemeler arasındaki ihtilâ-
fatııı hallli hakkında 1/715 numarah 
kanun lâyihasına dair 26,46 

11 — Uyuşturucu maddeler hakkın
daki 1369 numarah kanunun 8 inci 
maddesile 16 inci maddesinin son fıkra
sının tadili hakkında 1/667 numaralı 
kanun lâyihasına dair 26,47 

12 — Veraset ve intikal vergisi kanu
nunun 15 inci maddesinin tefsiri hak
kında 3/464 numarah Başvekâlet tezke
resine dair 86,132,148 

13 — Ziraat Bankası hakkındaki ka
nuna bazı maddeler tezyiline dair 1/725 
numarah kanun lâyihasına dair 64,88,118,122 

BELEDİYE KANUNU LÂYİHASI MUHTELİT 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Muğla Meb'usu Ali Nazmi Be
yin, Belediye kanununa iki madde ilâvesi 
hakkında 2/134 numaralı kanun teklifine 
dair / 2,4 

Sayfa 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara şehremanetince aktedi-

lecek istikraza Maliye Vekâletinin kefale
tine dair 1/742 numarah kanun lâyihası 
hakkında 258,259 

2 — Ankara şehri su tesisatı hak
kında 1/734 numaralı kanun lâyiha
sına dair 154,181,185,194 

3 — 1930 senesi bütçesine merbut 
cetvellerile masraf fasıllarına ait meşru
hattaki bazı noksanlar hakkında 264,271 

4 — Cumhuriyet Merkez Bankası 
hakkında 1/718 numaralı kanun lâyihası
na dair 86,148,161,206,218 

5 — Dahiliye memurini hakkında 
1/132 numarah kanun lâyihasına dair 64,142 

6 — Eytam ve eramil maaşlarından 
yüz kuruşa kadar olanlarının tasfiyesine 
devam hakkında 1/206 ve askerî ve 
mülkî tekaüt ve askerî istifa hakkında 
1/625 numarah kanun lâyihasına dair 2,26,42 

7 —- Gümrük tarife kanununun 
5 inci maddesinin 16 ma fıkrası hük
münün kutuluk tahtalara da şümulü olup 
olmadığının tefsiri hakkında 3/484 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 222,223, 

227 
8 — Gümrük tarife kanununun 14 

üncü maddesi mucibince kabulü muvak
kat usulünden istifade edecek eşyaya ait 
cetvelin gönderi İd iği ne dair 3/487 nu
marah Başvekâlet tezkeresi hakkında 8 6 , 1 6 1 / 

185,202 
9 — Hapisanelerin idaresi hakkında 

1/653 numarah kanun lâyihasına dair 222, 
240 

10 — İktisat Vekâletince mubayaa 
olunacak merinos koç ve koyunlarının 
tevzii hakkında 1/731 numaralı kanun 
lâyihasına dair 86,161 

11 — İlk ve orta tedrisat muallimle
rinin terfi ve tecziyeleri hakkında 1/631 
numaralı kanun lâyihasına dair 64,155 

12 — İnşa olunacak sosa ve höprüler 
teahhüdatının gelecek seneye sirayeti hak
kında 1/638 numaralı kanun lâyihasına 
dair 46,51,58 

13 — Jandarma kanunu lâyihası hak
kında 132,178 
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14 — Kibrit ve çakmak inhisarı işlet
mesinin devrine ve on milyon dolarlık 
istikraz akdine dair 1/738 numrralı kanun 
layihası hakkında 206,222,244,250 

15 *- Maarif teşkilâtı hakkındaki ka
nunun 11 inci madde'si hükmünün 2 
sene tecili hakkında 1/723 numaralı 
kanun lâyihasına dair 154,183 

16 — Mahalli tahsili olmıyan borçların 
terkini hakkındaki cetvellerin gönderildiği 
hatanda 3/416 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair 2,26 

17 — Memurin maaşatimn tevhit ve 
teadülü hakkındaki kamınım tefsirine dair 
3/348 numaralı Başvekâlet tezkeresi hak
kında 86,155 

18 — Millî bankalarca teşkil oluna
cak şeker şirketine iştirak ve avans ve
rilmesine dair 1/717 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 86,162,185,186 

ig — Muamele vergisi kanununun 
üçüncü maddesine iki fıkra tezyili hak
kında 1/676 numaralı kanun lâyihasına 
dair 64,102,118,127 

20 — 11 "«san 1334 ve 7 haziran 
1026 tarihli gümrük kanunlarile müzeyye-
lâtnıııı bazı maddelerinin tadili hakkında 
1/493 numaralı kamın lâyihasına dair 240, 

249,250,253 
21 — Pulluk ve saire için bir serma

ye tesisi hakkında 1/709 numaralı kanun 
lâyihasına dair 2,4,12,18 

22 — Tahsisat harici yapılan taahhü-
dat ve mübayaatın sureti tediye ve takibi 
hakkında 1/698 numaralı kanun lâyiha
sına dair 2,11 

23 — Tasarruf sandıklan hakkında 
1/729 numaralı kanun lâyihasına dair 86'177 

185,191 
24 — Tekirdağ Meb'usu Cemil beyin, 

Türk ocakları Merkez heyetince katedüen 
istikrazlar baliğinin hazineye devri hak
kında 2/136 numaralı kanun teklifine 
dair 154,182,185,199 

25 — Ticaret muahedesi aktedilmiş 
olan Devletler nuıvandatı meyanında 
bulunan şekerden muamele vergisi alınıp 
alınmayacağının tefsiri hakkında 3/433 
munarah Itaşvekâkl UvU-ıesİıır dair 86,1.55 

26 — Ticârette tağşişin meni ve 
İhracatın murakabesi hakkında 1/724 
numaralı kanun lâyihasına dair 86,172 

27 — Türkiye dahilindeki fabrikalar
dan istihsal edilecek şeker, petrol ve 
mfıştekakhndan dahilî istihlâk vergisi alın
ması ve gümrük tarife kanununun 695 
incini maddesinin ( C ve D) fıkralarının 
tadili hakkıuda 1/740 numaralı kanun 
lâyihalarına dair 222,224,227,233,235 

28 — Türkler ve türk şirketleri tartın
dan iştira olunan buharlı sefainin güm
rük resminden istisnasına dair olan kanu
na iki madde tezyili hakkında 1/706 nu
maralı kanun lâyihasına dair 64,102,118,124 

29 — Tütün ıdarei muvakkatesi hak
kındaki kanuna müzeyyel 1/474 numaralı 
kamın lâyihası hakkında 142,222,226 

30 — Veraset ve intikal Vergisi ka
nununun. 15 İnci maddesinin tefsiri hak
kında 2/464 numaralı Başvekâlet tezkere
sine dair 86,132,148 

31 — 24 mayıs 1928 tarih ve 1296 
numaralı kanuna iki madde tezyili hak
kında 1/708 numaralı kanun lâyihasına 
dair 222,226 

32 — Yüksek ziraat Mektebine kabul 
olunacak talebenin bir sene çiftlikte staj 
görmeleri hakkında 1/691 numaralı kanun 
lâyihasına dair 64,88 

33 — Ziraat Bankasınca tedarik ve 
tevzi olunacak tohumlukların maliyet ve 
satış fiatlan arasındaki farktan mütevellit 
zararların İktisat Vekâleti bütçesinden 
ödenmesi hakkında ] /7 io numaralı ka
nun lâyihasına dair 2,11,12,20 

34 — Ziraat Bankası hakkındaki ka
nuna bazı maddeler tezyiline dair ı /725 
numaralı kanun lâyihası hakkında 64f]88, 

118,122 
35 — Ziraat makinelerinde ve zira-

atte müstamel mevaddı müştaile ve mu-
harrikeler ile müstahzaratı kimyeviye-
nin rüsumu hakkındaki kanunun bazı 
maddelerinin tadili ve bazı maddeler 
tezyili hakkında 1/733 numaralı kanun 
lâyihasına dair 86,174,185,188 

36 — Ziraat mektep ve müessesele
rinin sureti İdaresi hakkında !/?|f> mı-
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maralı kanun lâyilıasına dair 2,12 
37 — Ziraat, Sanayi ve Maadin ban

kalarına avans verilmesi hakkında 1/736 
numaralı kanun lâyihasına dair 154,181,185, 

196 
DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Ankara şehrî su tesisatı hakkında 
1/734 numaralı kanun lâyihasına dair 154, 

181,185,194 
2 — Balıkesir Meb'usu Sadık Beyin, 

31 mayıs 1930 tarih ve 1663 numa 
rah kanunun 3 ücü maddesinin tefsiri 
hakkında 4/77 numaralı takririne dair 154,181 

3 — Dahiliye memurini hakkında 
1/132 numaralı kanun lâyihasına dair 64,142 

4 — İstanbul Meb'usu Hamdi ve 
iki arkadaşının, belediye vergi ve resim
leri kanununun yirmi ikinci maddesinin 
son fıkrasının tefsiri hakkında 4/72 nu
maralı takririne dair 26,46 

5 — Jandarma kanunu lâyihasına 
dair 132,178 

6 — Maarif teşkilâtı hakkındaki 
kanunun 11 İnoi maddesi hükmünün 2 
sene tecili hakkındaı/723numarahkanun 
lâyihasına dair 154,183 

7 — Tasarruf sandıkları hakkında 
1/730 numaralı kanun lâyihasına dair 86,177, 

185,191 
8 — Ticarethanelerde ve bilûmum 

müessesatta bulunan ve han, apartuman 
ve otellerde oturanların vermeğe mecbur 
oldukları hüviyete varakası hakkındai/712 
numarrlı kanun lâyihasına dair 86,172 

g —Tütün inhisarı hakkında 1/466 
numaralı kanun lâyihasına datr64,103,132,1 48 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Türkiye Cümhurİyetile Almanya 

Hükümeti arasında aktolunan ticaret 
mukavelesinin tasdiki hakkında 1/721 
numaralı kanun lâyihasına dair 50,65,73 

2 — Türkiye Cumhuriyetile Bulga
ristan Kıratlığı arasında münakit ticaret 
ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki 
lıakkındal/720 numaralı kanun lâyihasına 
dair 50,72,73,78 

3 — Türkiye Cümhurİyetile Dani
marka Hükûmçti arasında aktedilen ika-

met, ticaret ve seyrisefain mukavelename
sinin tasdiki hakkında ]/728 numaralı 
kanun lâyihasına dair 64,87,118.119 

4 — Türkiye Cümhurİyetile Estonya 
Hükümeti arasında mün'akit ticaret ve 
seyri sefain muahedenamesinin tasdiki 
hak]«ndaı/713numarah kanun lâyihasına 
dair 50,71,73,76 

5 — Türkiye Cünı huri yeti le Fen-
Iandya Hükümeti arasında mün'akit tiea-

,ret ve seyrisefain muahedenamesinin tas
diki hakkında 1/739 numaralı kanun 
lâyihasına dair 222,223,227,230 

6 — Türkiye Cümhurİyetile Maca
ristan Hükümeti arasında mün'akit ticaret 
mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
1/727 numaralı kanun lâyihasına dair 50*72, 

73,81 
7 — Türkiye Cümhurİyetile Yunan 

Hükümeti arasında aktedilen mukavele
namenin tasdiki hakkında 1/7-41 numa
ralı kanun lâyihasına dair 267,272,274 

1 — Katî ticaret muahedeleri aktı 
için müzakereye başlanmış veya başlana
cak olan devletlerle muvakkat ticarî iti
lâflar'aktine dair 1/682 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 3,12 

2 — Türkiye Cümhurİyetile İspanya 
Hükümeti arasında imza edilen uzlaşma, 
adlî tesviye ve hakem muahedesinin tas
diki hakkında 1/714 numaralı kanun lâ
yihasına dair 3,12,15 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Hayvan sağlık zabıtası kanunu

nun 39 uncu maddesinin tadili hakkın
da î/732 numaralı kanun lâyihasına dair 64,87 

2 — Islahı hayvanat kanununun 
çuncu maddesinin tadili hakkında 1/729 
numaralı kanun lâyihasına dair 64,87 

3 — 10 Eylül 337 tarih ve 151 
numaralı kanunuu 7 İnci maddesine 
bazı fıkralar ilâvesine dair 1/720 numa- r 

rah kanun lâyihası hakkında 46,53 
4 — Pulluk ve saire için bir serma

ye tesisi hakkında 1/709 numaralı kanun 
lâyihasına dair 2,4,12,İŞ 

5 — Tasarruf sandıklan hakkında 
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1/729 numaralı kanun lâyihası hakkında 86, 
177,185,191 

6 — Ticaret muahedesi aktedİImiş 
olan DevJetler muvaridatı meyamnda 
bulunan şekerden muamele vergisi alınıp 
ahnmıyacağının tefsiri hakkında 3/433 
numaralı'Başvekâlet tezkeresine dair 86,155 

7 — Ticarette tağşişi n men'İ ve 
ihracatın murakabesi hakkında 1/724 
numaralı kanun lâyihasına dair 86,172 

8 — Türkiye Cümhuriyetile Alman
ya Hükümeti arasında aktolunan ticaret 
mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
1/721 numaralı kanun lâyihasına dair 50,65, 

73 
9 — Türkiye Cumhuriyeti ile Bul

garistan Krallığı arasında munakit ticaret 
ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında ı/720 numaralı kanun lâyiha
sına dair 50,72,73,78 
' 10 — Türkiye Cümhuriyetile Dani
marka Hükümeti arasında aktedilen İka
met, licaret ve seyrisefain mukavelena
mesinin tasdiki hakkında 1/728 numaralı 
kanun lâyihasına dair 64,87,118,119 

11 — Türkiye Cümhuriyetile Eston-
ya Hükümeti arasında mün'akit ticaret 
ve seyrisefain muahedenamesinin tasdiki 
hakkında 1/713 numaralı kanun lâyiha
sına dair 50,71,73,76 

12 — Türkiye Cümhuriyetile Feniân-
diya Hükümeti arasında mün'akit ticaret 
ve* seyrisefain muahedenamesinin tasdiki 
hakkında 1/739 numaralı kanun lâyiha
sına dair 222,223,227,230 

13 — Türkiye Cümhuriyetile Maca
ristan Hükümeti arasında mün'akit tica
ret mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
1/727 numaralı kanun lâyihasına dair 50,72, 

73,81 
14 — Türkiye dahilindeki fabrika

lardan istihsal edilecek şeker, petrol ve 
müştakkatından dahilî istihlâk vergisi 
alınmaması ve gümrük tarife kanununun 
695 inci maddesinin ( C ve D ) fıkra-
rımn tadili hakkında 1/740 numaralı 
kanun lâyihalarına dair 222,224,227,233,235 

15 — Tütün idarei muvakkatesi hak
kında 142,222,226 

Sayfa 
16 — Tütün inhisarı hakkında 1/466 

numaralı kanun lâyihasına dair. 64,103,132,148 
17 — Türkler ve Türk şirketleri tara

fından iştira olunan buharlı sefainin 
gümrük resminden istisnasına dair olan 
kamına iki madde tezyili hakkında î/706 
numaralı kanun lâyihasına dair 64,102,118, 

124 
18 — Uyuşturucu maddeler hakkında

ki 1369 numaralı kanunun 8 inci madde-
sile 16 inci maddesinin son fıkrası
nın tadili hakkında 1/667 numaralı 
kanun lâyihasına dair 26,47 

19 — Yüksek Ziraat mektebine kabul 
olunacak talebenin bir sene çiftliklerde 
sitaj görmeleri hakkında 1/691 numaralı 
kanun lâyihasına dair ( 64,88 

20 — Ziraat Bankası hakkındaki 
kanuna bazı maddeler tezyiline dairi/725 
numaralı kanun lâyihası hakkında 64,88.118, 

122 
21 — Ziraat Bankasınca tedarik ve 

tevzi olunacak tohumlukların maliyet 
ve satış fiatları arasındaki farkdan müte
vellit zararların İktisat Vekâleti bütçe
sinden ödenmesi hakkında 1 710 numa
ralı kanun lâyihasına dair 2,11,12,20 

22 —'Ziraat makinelerinde ve zıra-
atte müstamel mevadı müştaile ve muhar-
rikeler ile müstahzerah kimyeviyenin rü
sumu hakkındaki kanuunun bazı madde
lerinin tadili ve ve bazı maddeler tezyili 
hakkında 1/733 numaralı kanun lâyihası 
na dair - 86,174.185,188 

1 — Kat'î ticaret muahedeleri akti 
için müzakereye başlanmış veja başlana
cak olan devletlerle muvakkat ticarî 
itilâflar aktİne dair 1/682 numaralı ka
nun lâyihası hakkında 3,12 

2 — Tütün idarei muvakkatesi hak
kındaki kanuna müzeyyel 1/474 numara
lı kanun lâyihasına dair, 142,222,226 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — İlk ve orta tedrisat muallimle

rinin terfi ve tecziyeleri hakkında 1/631 
numaralı kanun lâyihasına dair 64,155 

2 — Maarif teşkilâtı hakkındaki ka
nunun 11 inci maddesi hükmünün 2 sene 



Sayfa. 
tecili hakkında 1/723 numaralı kânun 
lâyihasına dair 154,183, 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Gümrük tarife kanununun 5 inci 

maddesinin 16 inci fıkrası hükmünün 
kutuluk tahtalara da şümulü olup olma
dığının tefsiri hakkında 3/484 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 222,223,227 

2 — İstanbul Meb'usu Hamdı Bey 
ve iki arkadaşının, belediye vergi ve re
simleri kanununun yirmi ikinci maddesi
nin son fıkrasının tefsiri hakkında 4/72 
numaralı takririne dair 26,46 

3 — Muamele vergisi kanununun 
üçüncü maddesine iki fıkra tezyiü hak
kında 1/676 numaralı kanun lâyihasına 
dair 64,102,118,127 

4 — 11 nisan 1334 ve 7 haziran 
1926 tarihli gümrük kanunlarile müzey-
yelâtının bazı maddelerinin tadili hak
kında 1/493 numaralı kanun lâyihasına 
dair 240,249,250,253 

5 — Ticaret muahedesi aktedilmiş 
olan Devletler muvaridatı meyanında 
bulunan şekerden muamele vergisi alınıp 
alınım yacağınm tefsiri hakkında 3/433 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 86,155 

6 — Türkiye dahilindeki fabrikalar
dan istihsal edilecek şeker, petrol ve * 
müştakkatından dahilî istihlâk vergisi 
alınmaması ve gümrük tarife kanununun 
695 İnci maddesinin { C ve D ) fıkra
larının tadili hakkında 1/740 numaralı 
kanun lâyihasına dair 222,224,227,233,235 

7 — Tütün idarei muvakkatesi hak
kındaki kanuna müzeyyel 1/474 numa
ralı kanun lâyihası hakkında 142,222,226 

8 — Tütün inhisarı hakkında J/466 
numaralı kanun lâyihasına dair 64,103,132,148 

9 — Veraset ve intikal vergisi ka
nununun 15 inci maddesinin tefsiri hak
kında 3/464 numaralı Başvekâlet tezke
resine dair 86,132,148 

MEMURİN KANUNU ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Dahiliye memurini hakkında 
1/132 numaralı kanun lâyihasına dair 64, 

142 

Sayfa 
2 — İlk ve orta tedrisat muallim

lerinin terfi ve tecziyeleri hakkında 1/631 
numaralı kanun lâyihasına dair 64,155 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — 1/735 numaralı Jandarma ka
nunu lâyihasına dair 132,178 

2 — gedikli küçük zabit menbaları-
na dair kanunun tadil edilen 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına bir cümle ilâvesi 
hakkında 1/597 numaralı kanun lâyiha
sına dair 4 
MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI v İktisat 

ve Maliye) 
1 — Cumhuriyet Merkez Bankası 

hakkında 1/718 numaralı kanun lâyiha
sına dair 86,148,191,206,218 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — İnşa olunacak şose ve köprü

ler taahhüdatımn gelecek seneye sirayeti 
hakkında 1/638 numaralı kanun lâyihası
na dair 46,51,58 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Hapisanelerin idaresi hakkında 
î/653 numaralı kanun lâyihasına dair 222, 

240 
2 — Tababet ve şuabatı san'atları-

11111 tarzı icrasına dair olan kanuna bazı-
maddeler tezyili hakkında 1/719 numa
ralı kanun lâyihasına dair 26,47 

3 — Uyuşturucu maddeler' hakkın
da 1309 numaralı kanunun 8 inci 
maddesile 16 inci maddesinin son fıkra
sının tadili hakkında 1667 numaralı ka
nun lâyihasına dair 26,47 
TEKAÜT KANUNU LÂYİHASI MUHTEİİT 

ENCÜMEN MAZBATASI 
1 — Eytam ve eramil maaşlarından 

yüz kuruşa kadar olanların tasfiyesine 
devam hakkında 1/206 ve askeri ve 
mülkî tekaüt ve askerî İstifa hakkında 
1/625 numaralı kanun lâyihasına dair 2,26,42 
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NUTUKLAR 

Sayfa 
1 — Başvekil İsmet Paşa Hazretle

rinin nutku 272 

Sayfa 
1 — Meclis Reisi Kâzım Paşa Haz

retlerinin nutku 274 

SABIK ZABİT HÜLASALARI 
66 inci İnikada ait 
67 inci 
68 inci 
69 uncu 
70 inci 
71 inci 
72 inci 
73 üncü 

» 
$ 
)) 
» 
i) 

Jt 

Jf> 

>j 

» 
1* 

» 
X) 

» 
>ı 

Adliye Vekâleti 
I — Mardin Meb'usu İrfan Ferit 

Beyin, 3 haziran 1930 tarihli Cümhuri-

206 
222 
240 
244 
258 
264 
273 

SIJALLHlt CEVAPLAR 
yet gazetesindeki yazı hakkında suali 
ve Vekil Mahmut Esat Beyin şifahî 

46,51,53 

2 
26 
46 
50 
64 
86 

132 
154 

74 üncü 
75 inci 
76 inci 
77 inci 
78 inci 
79 uncu 
80 İnci 

ın'ikad 
» 
» 
» 
D 

1> 

» 

a aı 
M 

J» 

» 
» 
» 
J» 

cevabı 

TAKRİRLER 

tatili faaliyet 
272,273 

273 

Afyon (Ali B.J 
1 — Meclisi Âlinin 

etmesi hakkında 
Artvin / Asım B, / 
2 — Başvekil İsmet Paşa Hazretleri 

tarafından vaki beyanatın tasvibi hak
kında 

Balıkesir / Sadık B. J 
3 — 3 1 mayıs 1930 tarih vei663 

numaralı kanunun 3 nncti maddesinin 
•tefsiri hakkında 154,18) 

Giresun / //. Tank B. / ve Yozgat [Ahmet 
Marndı B. J 

4 — Murabaha nizamnamesinin ka
nunu medeni ile mefsuh olup olmadığı
nın tefsiri ve murabaha nizamnamesinin 
mülga olup olmadığının tefsir suretile 
tayini hakkındaki takrirlerinin geri 
verilmesine dair , 

Sivas / Remzi B. J 
5 — Millî paramız kiymetinin tes-

bit ve tezyidi ve memleketin iktisadî İn
kişafının tesrii için mevcut bazı çarelere 

3 

64 

274 

272 

tevessül edilmesi ithalâtımızın tenkis ve 
bazı vergi ve resimler varidatının tezyidi 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilme
sine dair 

Yozgat / S . Sim B.J 
6 — Meclisi Âlinin Reisi Cumhur 

Gazi Mustafa Kemal paşa Hazretlerine 
arzı veda ve tazimatı hakkında 

7 — Meclisi Âlinin taliki müzakere 
etmesi hakkında takriri 

Giresun / / / . Tarik *B.J 
1 — Murabaha nizamnamesinin ka

nunu medenî ile mefsuh olup olmadı
ğının tefsiri hakkında 3 

İstanbul [A. Hamdi B.J 
2 — Belediye vergi ve resimleri ka-

kanununun 22 inci maddesinin son fık
rasının tefsiri hakkında 26,46 

Yozgat / Ahmet Hamdı B. J 
3 — Murabaha nizamnamesinin 

mülga olup olmadığının tefsir suretile 
tayini hakkında 3 
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TKrttİHLIUt 
No. Hııyfjı 
161 — Belediye vergi ve resimleri ka-

• "nunumııı 22 inci maddesinin son 
fıkrasının tefsiri 26,46 

162 — Veraset ve intikal vergisi kanu
nunun 15 inci maddesinin tefsiri 86, 

132,148 

No. Sayfa 
163 —Memurin maasatımn tevhit ve 

teadülü hakkındaki kanunun tefsiri 86, 
155 

164 — 1663 numaralı kanunun üçün
cü maddesinin tefsiri 154,181 

TEKLIFUSK 
Muğ4a / Ali Nazmı B. J 
1 — Belediye kanununa iki madde 

ilâvesi hakkında 2,4 
Tekirdağ / Cemil B, J 
2 — Türk Ocakları Merkez Heye

tince aktediten İstikrazlar baliğinin hazi
neye devri hakkında 154,1 82,185,19Q 

Yozgat / S. Sırrı B. j 
3 — Ankaramn müstakbel plânın

dan dolayı tasarrufları menedilen arsa 
vergilerinin tecili hakkında 

Sivas / Remzi B. / 
1 — Millî paramız kıymetinin tes-

bit ve tezyidi ve memleketin iktisadî 
inkişafının tesrii için mevcut bazı çare
lere tevessül edilmesi, İthalâtımızın ten
kis ve bazı vergi ve resimler varidatının 
tezyidi hakkında 64 

TEZKKItKLHK 
BAŞVEKALET TEZKERELERİ 

Mulıtelir 
1 — Gümrük tarife kanununun 14 

üncü maddesi mucibince kabulü muvak
kat usulünden istifade edecek eşyaya ait 
cetvelin gönderildiğine dair 64,86,161,185, 

202 
1 — Mahalli tahsili oimıyan borç

ların terkini hakkındaki cetvellerin gön
derildiği hakkında 2,26 

('i)iitıı i'c/,;trM 

1 — Akçeabadın Ahende köyünden 
Karaca oğullarından Mikdat Hasanın 
Ölüm cezasına çarpılması hakkında 86,148 

2 — Amasyanuı bağlıca Köyünden 
Bülbüloğullarından Alioğlu Arifin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 86,148 

3 — Kuyucuk Nahiyemden Musa-
oğlu Ahmedin ölüm cezasına çarpılma
sı hkkında 86,148 

4 — Sındırgının Rİzaİye Köyünden 
Ahmetoğlu İsmailin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 86,148 

Tefsir talepkM'i 
1 — Gümrük tarife kanununun 5 inci 

maddesinin 16 inci fıkrası hükmünün 
kutuluk tahtalarada şümulü olup olmadı
ğının tefsiri hakkında 26,222,223,227 

2 — Gümrük tarife kanununun 5 inci 
maddesinin 7 İnci fıkrasında muharrer 
3 üncü şekildeki müddetin yalnız mez
kûr şekle münhasır olup olmadığının 
tefsiri hakkında 50 

3 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 118 inci maddesinin tefsiri hakkın
da 222 

4 — Müstafi zabitandan nisbeti as
keriyeleri katedilmiş olanlara takaüt aidat
larının reddi lâzım gelip gelmiyeceğinin 
tefsiri hakkında 154 

1 — Memurin maaşatının tevhit 
/e teadütü hakkındaki kanunun tefsirine 
dair 86,155 

2 — Ticaret muahedesi aktedilmiş 
olan devletler muvaridatı meyadında bu
lunan şekerden muamele vergisi alınıp 
ahnmıyacağının tefsiri hakkına 86,155 

3 — ^eraset ve intikal vergisi ka
nununun 15 inci maddesinin tefsiri 
hakkında 86,132,148 
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DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Askerî tekaüt ve istifa kanunu
nun yirmi dördüncü maddesinin jandar
ma efradına sureti tatoikımn tefsiren 
halline dair tezkerenin geri verilmesi 

hakkında 
1 — Askerî tekaüt ve İstifa kanunu

nun yirmi dördüncü maddesinin jandar
ma efradına sureti tatbikinin tefsiren hal
line dair 


