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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 
intihaplar. 

1. — Encümenler intihabı . 8.9» 10 
2 — Reis intihabı 4 
3 — Reis Vekilleri, idare âmirleri, ve 

• ' Sayla 
kâtipler intihabı ' 4 

Mezuniyetler 
1 — Azayı kiramdan bazı zevata me

zuniyet verilmesi 78 

İCRA VKKILLERI HEYETİ' 
1 — Dahiliye Vekâletinden, belediye , 

intihabatına karıştırılan fesat ve yolsuz
luklar hakkında, Gümüşane Meb'usu 

Fethi Beyin istizahı ve Vekil Şükrü Kaya 
Beye beyanı itimat edilmesi 10,16.73 

İSTİZAHLAR 
1 — Gümüşane Meb'usu Ali Fethi 

Beyin, belediye intihabatına karıştırılan 
Fesat ve yolsuzluklar hakkında istizahı ve 

Vekil Şükrü Kaya Beyin itimat reyi 
alması 10,16,73 

No. Sayfa 
1728 — 1930 senesi bütçesinde müna-

KANUNLAR 
No. Sayfa 

kale yapılması hakkında kanun 2,78 
1 83,84 

KARARLAR 
585 — Dahilîye Vekili Şükrü Kaya Beye . 

beyanı itjmat olunduğu hakkında i 3 
. 586 — Bartının Ahmet paşa köyünden 

Kınahoğu II arından Alioğlu Meme-
dİn ölüm cezasına çarpılması hak-

\ .kında ' ' 88 
587 — Şükrüoğlu Deli ismail,. Ahmet-

oğltı Mahir, Alioğlu İmiz İsmail ve 
Faikoğlu Tevfiğin ö.Iüm cezasına 
çarpılmaları hakkında 88 

588 — Jandarma neferi Memetoğlü Ib-
rahimîn ölüm cezasına çarpılniası 
hakkında . 88,89 

LÂYİHALAR 
1 — Ankara'Şehri İmar Müdürlüğü

nün 1930 senesi bütçesine 150 000 li
ralık munzam tahsisat verilmesine dair 82 

2 — 1926 senesi hesabı kafisi hak
kında . 8 2 

3 — 1930 senesi bütçe kanununa 
merbut (D) cetvelinde tadilât yapılması 
hakkında 

4 — 1931 senesi bütçe kanunu lâyi
hası . 

88 
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Say J"ıı 

5 ~ Devlet Demiryolları ve Liman
ları Umumî İdaresinin teşkilât ve vazi
fesine dair kanunun tadili hakkında 82 

6 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dair kanunun 13 üncü 
maddesindeki yanlışlığın tashihi hakkında 6 

7 •— Hâkimler kanununun 37 inci 
maddesinin ilgası hakkında . , • 88 

8 — Harita Umum Müdürlüğünün , 
1930 senesi bütçesinin bazı fasılları ara
sında münakale yapılması hakkında 2,83,84 

9 — Hudut ve Sahiller Umum Mü
dürlüğünün-1930 senesi bütçesine 9000 
liralık munzam tahsisat verilmesine dair 82 

10 — Hudut ve Sahiller Sıhhat U-
muıtı Müdürlüğünün sabık seneler büt
çelerinden tediye edîlmiyen borçlarının 
1930 senesi bütçesinden verilmesine dair 78 

11 — İstanbul Darülfünununun 1926 
senesi hesabı kat'isi hakkında 82 

12 — Konya' ovası Sulama İdaresi
nin 1927 senesi hesabı kat'isi hakkında 88, 

13 — Maliye Vekâletile Düyunu 
Umumiye 1930 senesi bütçelerinde mü
nakale yapılması hakkında 38 

14 — Millî Müdafaa Vekâleti 1930 
senesi hava bütçesinde l 500 liralık 
münakale yapılması hakkında 78,83,84 

15 — Millî Müdafaa Vekâleti 1930 

Sayfa 
senesi kara kısmında 518 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 78,83,84 

16 —' Muallim maaşlarını vaktinde 
vermiyen vilâyetlere yüzde onlardan sek-r 

şen bin liraya kadar İkrazat yapılması 
hakkında 82 

17 — Nafıa Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 6 000 liralık münakale ya- , 
pılması hakkında 88 

18 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 10 400 
liralık münakale yapılması hakkında 82 

' '• 19 — Tababet ve şuabatı san'atlarının 
tarzı İcrası hakkındaki kanuna müzeyyel 6,88, 

20 — Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya 
Krallığı arasında akit ve İmza olunan 
konsolosluk mukavelesinin tasdiki hak
kında- . 2 

1 — Askerî memnu mıntakalarda bu
lunan ve eşhasa ait olan gayri menku- , 
lâtın bedelsiz olarak emlâki milliye ile";' 
değiştirilmesine dair 6 

2 — 27 şubat 1927 tarih ve 755 
numarah/ kazanç vergisi kanunu ile bu 
kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 
27 mayıs 1927 tarih ve 1033 numaralı 
kanunu tadil edici v 82 

MAZBATALAR-
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Bartımn Ahmet paşa köyünden 

Kınalı .oğullarından1
 hAli oğlu Memedin 

ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/490 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 88 

2 — Jandarma neferi Memetoğlu 
İbrahimin ölüm cezasına çarpılması hak
kında 3/496 numaralı Başvekâlet tezke
resine dair 88,89 

3 — Şükrü oğlu deli ismail, Ahmet 
oğlu Mahir, Alİoğlu İzmiz İsmail ve Faik 
oğlu Tevfiğin ölüm cezasına çarpılmaları 
hakkında 3/499. numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 88 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Harita Umum Müdürlüğünün 

1930 senesi bütçesinin bazı fasıl ve 
maddeleri arasında münakele yapılması 
hakkında 1/749, Millî Müdafaa Vekâleti 
1930 senesi hava bütçesinde \ 500 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/754 
ve Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi 
Kara bütçesinde 518 000 lirahk müna
kale yapılması hakkında 1/755 numaralı 
kanun lâyihalarına dair 82,83,84 

. SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 -r- Tababet ve şuabatı san'atlarının^,. 
tarzı icrası hakkındaki kanuna müzeyyel 
1/752 numaralı kanun lâyihasına dair 88,89 
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MUHTELİF 

Sayfa 
,1, —, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından gönderilen selama Yunan Mec-

Sayfa 
lisİ Meb'usamndan gelen cevap hakkında 
Hariciye Vekâleti tezkeresi 14 

NUTUKLAR 
1 — Reisicumhur Gazi Hazretlerinin / j nutukları 

SABIK ZABIT HULASALARI 
1 inci in'ikada ait 
2 inci m » 
3 üncü » » 
4 üncü » » 

6 
8 

H 
10 

5 inci 
6 inci 
'/ inci 

TASHİHLER 
79 

TAKRİRLER 

in'i 

' • .i ' 

\ 

{ad 
» 
» 

a ait 
y> 

j> 

Çorum {Dr, Mustafa B. / 
1 — Sıhhiye ve muaveneti İçtimaiye 

vergisi unvanlı kanun teklifinin geri 
verilmesine dair • 

Gümüşane / Hasan Fehmi B. / 
. 2 — Teşkilâtı esasiye kanunu ile 
menafii umumiyeye müteallik imtiyazat 
kanunu arasında tedahül eden salâhiyet
lerin tefrikini temin için bir karar itti-

83 

hazt hakkın-te 
Konya / Ahmet Hçtmdi B. / 
3 —Aşarın ilgası İle yerine İkame. 

edilecek vergi hakkındaki kanun île sa
yım kanunu , mucibince vilâyet hissesi 
olarak tefrik olunan mebaliğin lâakal 
nısfının hidematı, ziraiyeye tahsisine dair 
kanun teklifinin geri. verilmesi hakkında 

TEKLİFLER 
Giresun / Hakkı Tank B. / 

' '• 1 — Gümrük tarife kanununa mü-
zeyyei 14 

İstanbul / Süreyya Paşa j 
2 —• Müsakkafat vergisi kanununun 

7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının 
tadiline dair v 88 

Konya {, Terfik Fikret B.} 
..- 3 — Ticaret kanununun 386 inci 

maddesinin tadiline dair 82 
Malatya / Mahmut Nedim B. / 
4 — Ankara Şehri İmar Müdürlüğü 

tarafından inşa edilen hal hakkında 88 

78 
82 
88 

88 

83 

Manisa / Yasar ve Kani Beyler ] 
5 —Üzümleri kurutmakta, ziraatte 

hastalık, ve haşarata karşı kullanılan kim
yevî maddelerin gümrük ve İstihlâk re
simlerinden muafiyetine, dair . • • • 78 

Çorum yf Dr. Mustafa Bj' 
I'?— Sıhhiye ve muaveneti İçtimaiye 

unvanlı 83 
Konya [Ahmet Hamdi B. / 
2 — Asarın ilgasile yerine ikame 

edilecek vergi hakkındaki kanun ile sa
yım kanunu mucibince vilâyet hissesi 
olarak tefrik olunan mebaliğin lâakal 
nısfının hidematı ziraiyeye tahsisine dair 83 

^ 
••Jü'SSft? 
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TEZKERELER 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 
Sayfa 

tade talepleri 
1 — 8 haziran 1929 tarih ve 1513 

numaralı kanunun tefsirine dair tezkerenin 
geri verilmesi hakkında 14 

2 — 2 7 şubat 1927 tarih ve 755 
numaralı kazanç vergisi kanunu ile bu 
kanunun bazı maddelerinin . tadiline 
dair 27 mayıs 1927 tarih ve 1033 nu
maralı kanunu tadil edici kanun lâyiha-
sile 17 şubat 1341 tarih ve552 numa
ralı kanunun 6 mcı maddesinin tefsiri 
hakkındaki tezkerenin iadesine dair 82 

Muhtelif ^ 
1 — Askeri memnu mıntakalarda 

bulunan ve eşhasa ait olan gayrı meh-
kulâtın bedelsiz olarak emlâki milliye ile 
değiştirilmesine dair kanun lâyihasının 
tesrii intacı hakkında 6 

2 — Şeker ve petrol İnhisarı İdaresi
nin 1929 senesine ait hesabı kafi cetvel
lerinin gönderildiği hakkında o 

OI Ilın cezaları 
1 — Gerzenin Sarıyar köyünden Ton- >' 

katoğul(arından Şakİroğlu Rasimin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 88 

2 — Şilenin Manşar köyünden İma-
moğullarından Kara İbrahİmoğlu Süley-
manın ölüm cezasına çarpılması hakkında 88 

3 — Zilenin Şeyhkolu mahallesinden 
Abdurraufoğullarından Nurioğlu Suley-
mamn ölüm cezasına çarpılması hakkında 88 

1 — Bartının Ahmetpaşa köyünden 
Kınalıoğullanndan AltoğluMemedİnÖlüm 
cezasına çarpılması hakkında 88 

2 — Jandarma neferi Memetoğlu İb-
rahimin ölüm cezasına çarpılması hak
kında , 88,89 

3 — ŞükrüoğHr Deli İsmail; Ahmet-
oğlu Mahir, Alioğlü İzmiz İsmail, ve 
Faikoğlu Tevfiğin ölüm cezasına çarpıl-

^ , Sayfa 
maları hakkında 88 

Tefsir talepleri 
1 — Vilâyetler idaresi kanununun : 

muaddel 140 inci maddesinin tefsiri 
vhakkjnda 6 

2 — 7 haziran 1926 tarih ve goö 
namarah kanunla tadil edilen gümrük 

. kanununun 43 üncü maddesinin tef
siri hakkında 14 

1 — 17 şubat 1341 tarih ve 552 
. numaralı kanunun 6 inci maddesinin 
tefsiri hakkında ' 82 

2 — 8 haziran 1929 tarih ve 1513 
numaralı kânunun tefsirine dair : 14 

Teşriî masuniyet 
1 — Siirt Meb'usu Mahmut Beyin 

teşrii masuniyetinin kaldırılması hakkında 82 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Âzayi Kiramdan bazı zevata me
zuniyet verilmesi hakkında 78 

2 — İstanbul Meb'usu Ahmet Rasim 
Beyin tahsisatı hakkında \ 78 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Eylül - teşrinisani 1929 ayları
na ait raporların takdim kılındığına dair 78 

2 —Kânunuevvel 1929-şubat 1930 
aylarına ait raporların takdim kılındığı
na dair 78' 

3 —• Mart- mayıs 1930 aylarına ait 
raporların takdim kılındığına dair 78 

4 — Haziran - ağustos 1930 ayları
na ait raporların takdim kılındığına dair 78 

HARİCİYE VEKÂLETİ TEZKERESİ 
1 •— Türkiye Büyük , Millet Meclisi 

tarafından gönderilen selâma Yunan 
Meclisi Meb'usanından gelen cevap hak
kında - ' 14 


