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Fihrist 

İstifalar 
I -r- İstanbul Meb'usu Süreyya Paşa

nın İstifası 24 
Mezuniyetler ( 

1 — Azayı kiramdan bazı zevata me
zuniyet verilmesi 4,24 

Teşriî masuniyet 
1 — Tokat Meb'usu Bekir Lütfi Be-

AZAY1 KİRAM MUAMELATI 

Sayfa 
yîn teşriî masuniyeti 

- " • Vefatl&r 
1 **> Eskişehir Meb'usu Ali Ulvî Be

yin vefatı 
2 — Eskişekir Meb'usu Sait Beyin 

vefatı i 
3 — Köftyâ Mebusu Musa Kâzım 

Beyin vefatı 

Sayfa 
14 

14 

30 

14 

ICRA VEKILLERI HEYETI 
1 —• Millî Müdâfaa Vekili Mustafa Ab-

dülhalik Beyin Maliye Vekaletine nakiile 
Millî Müdafaa Vekâletine de vekâleten ve 
muvakkaten yine müşarileyhin tayini 30 

2 — Millî Müdafaa Vekâletine Nafıa 
Vekili Zekâi ve inhilâl ederi mezkûr ve
kâlete de Adana Meb'usu Hilmi; Beylerin 
tayini . 51 

KANUNLAR 
No. 

1729 

1730 

1731 

1732 

1733 

, Sayfa 
— Tababet ve şuabatı; sanatlarının , !'. 
tarzı icrasına dair n-IV-1928tarih 
ve 1219 numaralı kanuna müzey-
yel kanun 17 
— Hâkimler kanununun 37 itici 
maddesinin ilgasına dair kanun 14,2.0, 

33 
— Ankara şehri İmar Müdürlü
ğünce yapılacak istikraza Maliye 
Vekâletinin kefalet eylemesi hak
kında kanun 2,3,30,32,33 
—* 1930 senesi bütçesinde müna
kale ve bazı tadilât yapılmasına 
dâir kanun 4,30,31,40,42,43 
— Hudut ve sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünün tahsisat harici taah-
hüdatımn sureti tediyesine;, dair 

No. • • ; Sayfa 
kanun 30,39*42,45 

1734 — İstanbul Darülfünununun 1926 
malt senesi hesabı kafi kanunu 38,51 

1735 — Hudut ve sahiller Sıhhat Umum 
'Müdürlüsünün 1930 senesi büt
çesine tahsisatı munzamına itasına 
dair kanun 38,52,54,55, 

1736 ~ Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1930.senesi bütçe ka* 
mınunun 5 inci maddesile sarfına 
mezuniyet verilmiş;,olan (500 000) 
liranın ,( 672 000 ) H*aya iblâğına 
dair kanun 14,38,52.54,57 

1737. —' 1930 senesi bütçesinde müna
kale yapılmasına dair kantin 14,24,30, 

38,52,5440 

KABAKLAR 
580 - - Konya Meb'usu Miısa Kâzım 

Beyin cenazesinin Koncaya nakli 
hakkında \ :. 15 

590-T- Eylül I929:ağüstosi930 ayla
rına ait Uİvanı MuhaeJbat raporları 
hakkında ittibaz olunan mukarrera-



— 2 - . 
•No. 

591 
ta dair 
— Büyük Millet 
besinde yapılan 
neticesi hakkında 

Sayfa 
14,20,32 

Meclisi Muhase-
tetkik ve teftiş, 

24,32 
592 — 20-XI-1928 tarih ve 282 numa

ralı kanunun tefsirine mata! Qİma> 

No. : Sayfa 
dıgı hakkında 30,43 

$$$ — Müstafi zabitandan nisbeti aske
riyeleri katediltniş olanlarla tekaüt 
aidatlarının reddi lâzım gelip gelme
yeceğinin tefsirine mahal olmadığı 
hakkında . 38,52 

LÂYİHALAR 
1 —Adliye Vekâleti 1930 senesi 

bütçesinde i l 100 lifcıliK münakale ya
pılması hakkında 50 

2 — ,1930 senesi bütçesinin baa 
fasılları arasında 350 000 liralık müna
kale yamh^ası hakkında 24,^8,52,54,60 

3 — Düyunu Umumiye 1930 se
nesi bütçesine 867 555 liralık fevkalâde 
tahsisat konulmasına Üair 24 

4 — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğüsün 1927 senesi Hesa
bı kat'iai bakkıiıda 14 

5 — JHudut >ve Sahiller Sıhhat 
t3[mum Mjüdürlüğü 1930 senesi bütçe 
kamınunun 5 inci maddesile sarfına me-

.zıtnjyet verilen 500 000 liranın 672 000 
'liraya iblâğı hakkında 1438,52,54,57 

' %'-T fktisat Vekâleti 1930 senesi 
bütçesîndç 40 000 liralık münakale 
yapılması-hakkında, 50 

7 •:-* 'İktisat Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 110 000 liralık münakale 
yapılması fhakkifldâ - . ' ' • ' . 3 8 

8̂ -^-İîktjsat Vekâleti 1930 senesi ^ 
• bütçesinde 181 023 liralık münakale ; 
yapıîma$ıj Vkkında 38 

::9"4- İktisat Vekâleti 1930 senesi <•• 
bütçesinde; 236 #00 liralık münakale 
yapılman Şatonda 38 

İO --i Muit Müdafaa Vekâleti 1930 
senesi dejife 'bütçesinde 18 300 liralık •'..:' 
münakale iyapımıası hakkında 38 

II.':.-i. Mîllî Müdafaa 'Vekâleti 1930 
senesi ĥaya bütçesinde 10 ÖOO liralık 
münakale yapılması hakkında 38 

i 12;-K Milli Müdafaa Vekâleti 1930 
. senesi kara bütçesinde 10 000 liralık 
münakalê  ,ya>pıbn*iı iK^ktsda 14,36-5/2,54,fr0 

13:•••••-7 MühçadUlik ve;mtt$arhk hafe-

14.—.Mülga.«eker ve petrol inhi
sarı idaresinin 1930 senesi dört aylık 
muvakkat bütçesi hesabı kafisi hakkında 

15 — Rüsumu bahriye kanununa 
merbut tarifenin 5 inci maddesinin tadi
line dair • > 

16 — Seyrisefain İdaresi 1930 se
nesi bütçesinde 1 811 liralık münakale 
yapılması hakkında 

17 —Türkiye Cumhuriyetile Alman
ya Hükümeti arasında miaıak-it jadei 
mücrimin nutkavelanan^esklfn tasdjkı 
hakkında 

18 — Türkiye Cümfıuriyetile Roman
ya Krallığı arasında aktedilen mezarlık
ların muhafazasına dair itilâfnamenin 
tasdiki hakkında 

19 — Türkiye Cümhuriyetile .Yuna-
s »İstan Hükümeti arasında aktedilen ika
met, ticaret ve seyrisefain mukavelena
mesinin tasdiki hakkında 

20 — Türkiye Cümhurİyetile YUBa-
nistan Hükümeti arasmda aktedilen; dost
luk, bîtaraflık, uzlaşma ve lıakem mm-
hedenamesile merbutu bahrî kuvvetlerin 
tahdidme mütedair protokolün tasdiki 
hakkında 

21 —Umum Jandafma Kumandanlı
ğı ve Maliye Vekâleti r©/âö • senesf 
bütçekffiade 446 O00 liralık münakale 

.'. yapılması hakianda 30,36,52,54,60 
1 — Ankara şehri tmar Müdürlü

ğünün 1930 senesi bütçesine 150 000 
liralık munzam tahsisat verilmesine dair 2,8, 

."••'• 3X),32,33 
2 —Askerî şahıslar tarafından İşle

nilen suçların af ve tecili hatcktnda 50 
3 — ,1930! senesi bütae k*Wîluna 

merbut J(E>) cetvel İade tadilât yapılmasioa 
&Ur &MiM2,43 

3* 

50 

50 

14 

14 

50 

50 



~3_ 
Sayfa 

4 •*- 1930'senesi umumî nüfus tah
riri hakfetndâ- 30. 

5 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dâir kanurttm 13 Öncü 
maddesindeki yanlışlığın tashihi hakkında 30, 

42 
6 — Evkaf Umtım Müdürlüğü me

murlarının maaşları hakkında 39 
i 7 — Hâkimler kanurtunun 37 inci 

maddesinin ilgası hakkında 14,20.33 
8 —' Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umûm Müdürlüğünün 1930 senesi bütçe
sine 9 o00 liralık munzam tahsisat ve
rilmesine dair. 38,52,54,55 

9 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Sayfa 
Müdürlüğünün satBk seneler bütçelerinden 
tediye-edîletniyetı börçlanmn 1930 senefci 
bütçesinden verilmesine dair 30,39,42,45 

10— İstanbul Darülfünunu 1926 
senesi hesabı hafisi hakkında 3,8,5 i 

11 —Nafıa Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 6 000 liralık münakale yapı}* 
ması hakkında 30.40,42,43 

12 —•Sıhhat"ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletf 1930 senesi bütçesinde ıo 400 
liralık münakale yepılması hakkında 30,40, 

42,43 
13 —Tababet ve şuabatı san'atlanmn 

tarzı icrası hahkındaki kanuna müzeyyel 17 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 T- Askeri şahıslar tarafından işle

nilen suçların af ve tecili hakkında 
1/746 numaralı kanun lâyihasına dair 50 

2 — Çıldırın Meredis -köyünden Zİ-
lâloğullarından Saferoğlu Pehlivanın ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 3/491 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 50 

3 — DÖrtyolun Ocaklı köyünden 
Hacı Âbdurrahmanoğlu Kavalak Musta-
fanın ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/492 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 50 

4 — Oerzenin Sarıyar köyünden 
Tonkal oğullarından' Şakiroğlu Rasimin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/521 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 50 

5' —; Hâkimler kanununun 37 inci 
maddesinin ilgası hakkındaki 1/7Ö3 nu
maralı kanun lâyihasına dair 14,20,33 

6 —• Şilenin Manşar köyünden İmam-
oğultanndan kara İbrahİmoğjlu Süteyma-
mn ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/522 numaran Başvekâlet tezkeresine 
dair 50 

7 — Zilenin Şeyhkolu , nrahallesin-
den•"• Abdürrauf öğulİanrrfatt Nurİoğlu 
ömerin ölüm cezasına çarpılması hakkın
da 3/523 numaralı Başvefeâfet tezkeresine 
dair • . _ , _ 50 

1 — 20-XM 930 tarih ve-2S2 nu

maralı kanunun tefsiri hakkında 3/345 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 30,41 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara, Şehri İmar Müdürlü

ğünün 1930 senesi .bütçesine 150 000 
liralık munzam tahsisat verilmesine dair 
1/756 numaralı kanun lâyihası hakkında 2,8, 

30,32,33 
2 — Devlet memurları maaşatının 

tevhit ve teadülüne dâir kanunun 13 
üncü maddesindeki yanlışlığın tashihi 
hakkında 1/751 numaralı kanun lâyiha
sına dair 30,42 

3 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü"1930 bütçe kanununun 5 inci 
maddesile sarfına mezuniyet verilen 
500 000 liranın 672 000 liraya iblâğı-
hakkınd i/769 numaralı kanun lâyihası
na dair 38,52,54,57 

4 — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 1930 senesi büt- -
çesine. 9 000 liralık munzam tahsisat 
verilmesine dair 1/758 numaralı kanun" 
lâyihası hakkında 38,52;54,55 

5 — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum MÜdüJrtüğünün sabık senelef büt̂  
çelerinden tediye edilemiyeri borçlarının 
1930 senesi bütçesinden verilmesine 
dair 1/753 numaralı kanun lâyihası hak
kında 30,39/42,45" 



< • ' - .- - 4 ^ 

Vv' : Sayfa 
t Ş - Mim Mödataa Vefelleti 1930: 
t\ senesi kara; bütçesinde ıo 000 liralık 
İ münakale yapılması hakkında 1/768, 
V 1930 senesi bütçesinin bazı fasılları ara-
!,:sında 35Q 000 liralık münakale yapılma-
• sı hakkında 1/775 ve Umum Jandarma | 
o Kumandanlığı ve Maliye Vekaleti 1930 ' 

senesi bütçelerinde 446 000 liralık'mü-. 
nakale yapılması hakkında 1/776 numa
ralı kanun lâyihaları hakkında 38,52,54,60 

7 — Müstafi zabitandan nisbeti as* 
keriyeleri katedilmiş olanlara takaüt 
aidatları mn .̂reddi lâzım gelip gelmiyece-

} -ginin tefsiri hakkında 3/488 numaralı 
•: Başvekâlet tezkeresine dair 38,52 

8 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 10 400 ' 
liralık münakale yapılması hakkında -

j 1/761, Nafıa Vekâleti 1930 senesi büt-
;> çesitıde 6 000 liralık münakale yapılma* 
l;_ sı hakkında, ,1/766, 1930 senesi bütçe 
' kanununa merbut [D] cetvelinde, tadilât 
*..'•' yapılmasına dair 1/7.67 numar Iı kanun 
•;•.. lâyihalarite İdare Heyetinin Büyük Millet 
• Meclisi 1930 senesi bütçesine munzam 
: tahsisat verilmesine dair 2/142 numaralı 
: kanun teklifi hakkında 30.13,40,42,43 

9 —• Tömbekilerden istihlâk verği-
;r si ahnıp alinmiyacağının tefsiri hakkında 

3/504 mımaralt Başvekâlet tezkeresine 
'•:.' dair ' ' 30,42 

10— 2G-XI-ig30 tarih ve 282 mı-
% .maralı karturiun tefsiri hakkında 3/325 
:> numaralı Başvekâlet tezkeresi v£ Adliye 
f Encümeni mazbatasile Dahiliye Encümeni 
îw Riyaseti tezkeresine dair 30,41 
j . ' DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASİ 

1 — Vilâyetler umumî idaresi kanu- , 
;* nunun muaddel 140 mcı maddesinin 
;;•;',; tefsfri hakkında 3/509 numaralı Başvekâ-
?•.' let tezkeresine dair , 50 
^ WMü MUHASEBAT ENCÜMENİ 

.:;..,'•• MAZBATALARI -
' ? i — /Eylfil; - teşrinisani 1929 ayla-
?• nn^ ait raporun takdim kılındığına dair 

3/5İl3, kânunuevvel 1929 -şubat İ930 ' 
V aylarına ait raporun takdim kılındığına > 

dair 3/514, mart - mayıs 1930 aylarına 

. Sayfa 
ait raporun takdim kılmdığtna dair3/5i5 
ve haziran r ağustos aylarına ait raporun 
takdim kılındığıua dair 3/516 numaralı' 
Divânı Muhasebat Riyaseti tezkereleri 
hakkında 14,20,32 

'- • 2 — İstanbul Darülfünunu 1926 
senesi hesabı hafisi hakkında 1/759 
numaralı kanun lâyihası ile İstatıbnl Da
rülfünununun 1926 senesine ait mutaba
kat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 3/330 numaralı Divanı Munasebat 
Riyaseti tezkeresine dair 38,51 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 -*- Tömbekilerden istihlâk vergisi 

alınıp alinmiyacağının tefsiri hakkında 
3/504 numarali Başvekâlet tezkeresine 
dair 30,42 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Müstafi zabitandan nisbeti as

keriyeleri. katedilmiş olanlara tekaüt aidat
larının reddi lâzım gelip gelmiyeceğinin 
tefsiri hakkında 3/488 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair 38,52 

2 — Tömbekilerden istihlâk vergisi 
alınıp alınmıyaeağımn tefsiri hakkında 
3/504 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair :•_•- '30,42 

MECLİS HESAPLARI ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Büyük Millet Meclisinin ma
yıs, haziran ve temmuz ıg30 ayları 
Kesabatı hakkında 24,32 

MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1 — Askerî şahıslar tarafından iş
lenilen suçların af ve tecili hakkında 
1/746 numaralı kanun lâyihasına dair 50 

2 — Müstafi zabitandan nisbeti as
keriyeleri katedilmiş olanlara tekaüt 
aidatlarının reddi lâzım gelip gelmiye
ceğinin tefsiri hakkında 3/488 numaralı 

: Başvekâlet tezkeresine dair 38,52 
; SIHHAT VE İÇTİMAÎ ;MUAVENET ENCÜ-
; MENİ MAZBATASI 

1 —'• Tababet ve şuabatı san'atla-
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rınm tarzı icrası hakkındaki kanuna mü-
zeyyel 1/752 numaralı kanun lâyıha«aa 

Ssyia 
dair 

Sayfa 

SABIK ZABIT HULASALARI 
8 İnci in-ikada ait 
9 uncu » » 

10 «ncu » » 
11 inci » » 

2 
• 4 

14 
i 20 

12 inci in'ikada ait 
13i ÜSCÜ » » 
1 4 0BCÜ » X -
1 5 Ufcİ, » » 

24 
* : 
38-
50 

SUALLER VE CEVAPLAR 
Başvekalet: 
1 •— Denizli Meb'usu Mazhar Mü

fit Bey Ve 43 arkadaşının, Mençmendeki 
irtica vak'ası dolayısile Hükümetin hadise 
hakkında ne gibi tedabir aldığına ve ala
cağına dair şifahî sual takriri 50 

2 — Gömüşane Meb'usu Ali Fethî 
Beyin, İzmir civarındaki köylülerhakkın
da bazı gazetelerin neşriyatına dair 
Başvekâletten şifahi sual takriri ve Baş-

-ve kil İsmet Paşamn cevabı 20,31 
3v—-~ Gümüsane Meb'usu AIİ Fethi 

Beyint Adana sabık veJâhilç Belediye 

reis ve azalarının irtikâp ve irtişa rnad-
destnden Jsuçlu oldufclan halde mahkeme- -
ye sevkedİImemelerr esbabına dair,şifa
hî sualine Başvekil İsmet Paşam» •-•_ 
cevabı 5 

H&MjteVdtâlettr 
4••.-T Oümûşane Meb'usu Ali Fethi 

Beyifr, itızaH konferansta Türkiye .Cum
huriyetini temsil etmek Üzere Gnevreye 
giden heyetin kaç kişiden mijreklcep ol
duğuna ve daireye dair" Haricîye Vekâlet 
tindeıt şifahi sual takriri ve Vekil Doktor ; .'...";. 
Teyfifc Rüştü Beyin cevabi 20 r2S 

T A K R İ R L E R 
İstanbul ( Ahmet Rasim 8. ) 
1 ?- Muharrir Mahmut Sadık Bey 

merhumun zecesi Cevvale Hadımın terfihi 
hakkında" . '••• 4 

Konya (Kâzım Hüsnü B. ) 
2 ! • . — K o n y a M e b * u s u \ m e r h u m M u s a 

Kâzırîı Bey in -cenazes in i k o n y a y a nakl i 
hâtçkırida '•'> 1 5 

Malatya ( Mahmut Nedim B. ) 
3 — Anıcarâ Şehri İmar Müdürlüğü 

tarafından inşa edilen hal baklandaki ka
nun teklenin geri verilmesine ;4air 

Yozgat; ( Süleyman Sırrı A / 
4 ^ Vuzbaşı Ahmet- vVtahsil ine-: 

rmıru İbrahim Beyler hakkında Arzuhal 
ffreflmentjice İttihaz olunan 575 ve 6İÖ 
numaralı kararların, Umumî Heyette mü
zâkeresine 4air 

51 

24 

T A S H İ H L E R 
42,54 : : 

T E K L İ F L E R 
- İdare Heyeti 

1 f- Büyük MİBet Meclisi 1930 
âenesi bütçesine munzam tânsisat veril
mesine dair 4,30*31.40,42,43 

Konya /Kâzım Hüsnü•B.\ve arkadaşları / 
2 — Konya Metöısu" jmejrhuni Musa 

Kâzıni Beyin çoeakianran meceasen UtH- ~ ~ -
siUeriaift temisfluldârida 14,1-6 

Malatya /MaŞmU Ne/ÜmB. 7 
1 — Ankara Şehri imar Müdürlüfiü 

ta^aflndaibifisa edikn hal haitaBda ^1? 
. >•••-
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TEZKEBR1.ER 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 
İade talepleri . . ^ 

1 — 1930 senesi umumî nüfus tah-
rhi hakkındaki .kanun L lâythâsHfifn ğ&P 
verilmesine dair " '-"•* 

2 — Evkaf Umum Müdüriüğft•••smfe-i 
murlarının maaşları hakkındaki kiftilb 
lâyihasının geri verilmesine dair 

Muhtelif M*-M* 
1 - ^ 1 9 3 1 seneskMt&ş feanftnı*-lâ

yihası rtaKit^bırt (-^^ctmUiAkifttdllİ^: 
yapıimaiş^dajr .-,;.....iU^ ;^-;.:-;^0 •..'• 

2 ^- Etşkişehtr-Meb'tısu^ ,Ali Ulvi 
Beyin vefatı hakkında 

3 — Eskişehir Meb'us^Şajt Beyi%< 
vefatı hakkında r , • • ; . - ;y- ,,-•.., 

4 ^Türkiye Cömhujiy^tile; Bulga
ristan ve Estonya .Hükümetleri arasında-• 
muhtelif tarihlerde- aktedilen ticaret ye 
seyrisefain.ı ıflukaveksrtamelferim'n Türkçe 
metinlerindeki hatalar hakkında 

Ölüıto- Cezdtai'i 

1 — Çıldırırı Meredİs Köyünden Zİ-
lâloğullarından Şa.feroğlıı, Pehlivanın ö-
lüm ceassjnfc çarpıtması- ' haftanda-

2 — Dörtyoîüfi Ocaklı Köyünden 
Hacı Abdörrahmanoğlu Kavalafe Muste-
fanın ölüm cezasına çarpıltnası hakkında 

3 ^ Gerzenin Şanyar Köyünden 
Tonkaleğülfarından Şakİroğlu Rasİmin ö-
lüm cezasına, çarpılması hakkında 

4 -̂ r Şilenin Mârişar Köyünden 
İmamoğullarından Kara tbrahimoğlu Sü-
leymama ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 

5 ••— filenin Şeyhkolu mahallesinden 
Abdürrauf oğullarından Nurİoğlu ömerin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 

Tefsir talepleri 
İ -*• .Askerlîk^î^Iiafİ^t*'icaiıtrt^a^ 

nm bazı maddelerini» töfifel hakkmto-
2 — ; Askerî ve mü&î tekaüt kanu

nunun 8 inci med#qsiııin tçfsjripe 4ai*: 
•,'.3 — ; A^^/iV»müM :tekaSi ̂ kan«-

mmun 58 İnd?!ı^dföiniffl^tef8îrİTie dair 
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Sayfa 
4 - - ' Eytam; ihââşı müştâhaklârtnin 

Devlet, hid,eınajında bir vazifeye tayinle
ri'nâlthde*vma^îa^ kesilip kesilmiye-
eeğinin tefsiri hakkında5- . , 

-. v 5 — izalei'şıryu davalarından?-ne 
suretle harç alınacağının tayin, ve tefsiri 
hakkında 

6 — Ordu,, Bahriye ve Jandarma 
j şabijan ;y<;;memurini hakkındaki kanu
nun 12 inci maddesinin tefsirine dair 

1 — Müstafi- zabıtandan ntsbetj as
keriyeleri katedîlıniş olanlara tekaüt ai
datlarının. rede!! lâzım gelip gelmiyece-
ğinin tefsiri hakkında 38, 52 

2 — Tömbekilerden istihlâk vergisi 
alınıp alinmıyacagimn tefsiri hakkında 30,42 

3 — Vilâyetler ümüml idaresi ka
nununun muaddel 140 ırieı madde
sinin tefsiri Hakkında 50 

4 _— 20-XI-İ930 tarih ve 282 nu-
nıaralr kanunun tefsin hakkında 30^41 

Teşrii masuniyet 
1 — Tokat Meb'usu Bekir Lûtfİ Be

yi^ teşriî masuniyetinin kaldırılması hak-
* kında 14 

B,,M. M.RİVASETİ TEZKERESİ 
1 — Azayı: Kiramdan bazı zevatın 

mezuniyetleri hakkında 
2 — Âzayr Kiramdan bazı zevatın 

mezuniyetleri hakkında: 24 
DAHİLİYE EHCÜMENİ RİYASETİ' TEZKERESİ 

- 1 — 20-XI-ı 930 tarih ve 282 nu
maralı kanunun tefsiri, hakküîda' 30,41 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünün 1927 senesine ait muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığına 
dair .38 

2 — Karsdfenfe; Boğazı Tatttisiye 
idaresiflîn 4927-settestne art m»föbakat 
beyannaaıesiBİn; takdim kılındığına dair 38 

, 3 •,,— -Konya, ovası* Sulama >İdi*£sinİn 
1927 senesine ait mutabakatrbeyaiHtame-



Sayfa 
sinin takdim kılındığına dair ' 38 

1 '*-•• Eylûİ - teşrinisani 1929 ayla
rına âit raporun takdim kılındığına dair 14,20, 

• . . • 3 2 

2 — Hazİran-ağustos 1930 aylarına 
ait raporun takdim kılındığına dair 14,20,32 

3 —İstanbul Darülfünununun 1926 
senesine! ait mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında 38 ,51 . 
. . 4 — Kânunuevvel '192$ .şubat 1930 
ayJâtına ait raporun takdim kılındığına 
dair" 14,20,32 

; : - . ' • ' • • / • . . ' • ••• • j.gayf& ! ':^ 

••.$• ; — Mart - mayıs 1930 aylarına , ^ 
ait raporun takdim kılındığına dair 14,20,Î2 I 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
t — MİIH Müdafaa Vekili Mustafa 

Abdüjhalık Beyin Maliye Vekâletine nak-
İfleMîM Müdafaa Vekâletine de vekâ- C, 
teten ve muvakkate*! yine roüşarüileyhin 
tayini hakkında 39 

2 — Millî Müdafaa Vekâletine Na
fıa Vekili Zejsâi ve inhilâl eden mezkûr :• 
vekâlete 4e Adana Meb'usu Hilmi Bey- '.? 
lerin tayini hakkında 5 1 * 




