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Fihrist 

ÂZAYİ KİRAM MUAMELATI 

Sayfa 

Meb'usluktan iskat 
I — İstanbul Meb'usu Haydar Beyin 

teşkilâtı esasiye kanununun 28 inci 
maddesine tevfikan meb'usluktan iskatı 41 

Sayfa 
Mezuniyetler 

1 — Azayı kiramdan bazı zevatın 
mezuniyetleri 32,40 

Vefat 
1 — Niğde Meb'usu Ata Beyin 

vefatı 53 

KANUNLAR 
No. Sayfa 

1738 — Devlet memurları maaşatının 
ve tevhit ve teadülü hakkındaki 
1452 numaralı kanunun 13 üncü 
maddesinin tadiline dair kanun 12 

1739 — 295 numaralı kanunun 13 üncü 
maddesinin ilgası hakkında kanun 12 

1740 — Hariciye Vekâletile İngiltere se
fareti arasında sulban tesviyesi ta
karrür eden mebaliğ hakkında ka
nun 2,10,12,13 

1741 —Askerî şahıslar tarafından işlenip 
askerî mahkemelerce rııyet ve hük
me raptedilen veya henüz görülmekte 

No. Sayfa 
olan suçların af ve teciline dair 
kanun 11,20 

1742 — 1930 senesi bütçesine fevkalâde 
-tahsisat verilmesine dair kanun 20,24, 

26,27 
1743 — Muallim maaşları için vilâyet

lere ikraz mezuniyetine dair kanun 20, 
26,43 

1744 — Memnu mıntakalarda yapılan 
istimlâk bedelinin tesviyesi hak
kında kanun 46,54,60 

1745 — 1930 bütçesinde münakale ic
rasına ve tahsisatı fevkalâde veril
mesine dair kanun 20,24,26,32,46,55 

60,63 

KARARLAR 
594 — Menemen kazası ile Manisa ve 

Balıkesirin merkez kazalarında İda-
rei Örfiye ilânı hakkında 

595 — Çıldırın Meredis köyünden Zİ-
lâloğullarından Saferoğlu Pehliva
nın Ölüm cezasına çarpılması hak
kında 

596 — Dortyolun Ocaklı köyünden 
Hacı Abdurrahmanoğlu Kavlak 
Mustafamn ölüm cezasına çarpıl-

10 

ması hakkında 10 
597 — Gerzenin Sarıyar köyünden Ton-

kaloğullanndan Şakiroğlu Rastmin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 10 

598 — Şilenin Manşar köyünden İma-
moğullarından Kara İbrahimoğlu 
Süleymamn ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 10 

599 — Zilenin Şeyhkolu mahallesinden 
Abdürraufoğullarından Nuri oğlu 



No. ' Sayfa 
Ömerİn ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 10 

600 — Ecnebi kadınlarla evlenmek 
memnuiyeti hakkındaki kanunların 
ücretli müstahdemine teşmil edilip 
edilmiyeceğinin tefsirine mahal ol
madığı hakkında 20,25 

601 — Askerlik mükellefiyeti kanunu 
hakkında 32>42 

602 — Sinemalar hakkında 32,42 
603 — İstanbul Meb'usu Haydar Beyin 

meb'usl uğunun sukutu hakkında 41 
604 — Bor kazasının Avşivİran koyün-

1 — Adliye Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 4 000 liralık münakale ya
pılmasına dair 24,46,55,60,63 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 6 inci maddesinin 2 inci fıkrasile 
4 üncü maddesine merbut cetvelin tadi
line dair 46 

3— 1927 mali senesi nihayetine kadar 
Millî Hükümet bütçelerine müteallik borç
lar hakkındaki kanuna bazı maddeler 
tezyijine dair 32 

4 — Emniyeti umumiye Umum Mü
dürlüğü 1930 senesi bütçesinde 13 500 
liralık münakale yapılması hakkında 20,46, 

55,60,63 
5 — Gümrükler Umum Müdürlü

ğünün 1930 senesi bütçesinde 6 000 
liralık münakale yapılması hakkında 46 

6 — Hariciye Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 45 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 24,46,55,60,63 

7 — Hudut ve Sahiller Sıhhat U-
mum Müdürlüğünün 1931 senesi büt
çesi hakkında 32 

8 — İktisat Vekâleti bütçesinin ec
nebi mütehassısları tertibinden ücreti tes
viye edilmek üzere bir Türk mütehassısın 
istihdamına mezuniyet verilmesine dair 40 

9 — Karadeniz Boğazı Tahlisiye 
İdaresinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki 
kanunun 3 üncü maddesinin tadiline dair 20 

No. . Sayla 
den Murtaza oğullarından Musaoğ-
lu Bekirin ölüm cezasına çarpılma
sı hakkında 20,46,53 

605 — Çorumlu Mustafaoğlu Ahmedin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 20, 

46,53 
606 — Kozanın Onluk köyünden Solak 

Süleymanoğlu Hasan Alinin Ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 20*46,53 

607 —' Ordunun Gölköy nahiyesinin 
Aydoğan köyünden Bayramoğlu Me-
met ve Memetoğln Mahmudun ölüm 
cezasına çarpılmaları hakkında 20,46,53 

10 — Konya Ovası Sulama İdaresi
nin 1931 senesi bütçesi hakkında 46 

11 — Maarif Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 49 820 liralık münakale ya
pılması hakkında 40 

12 — Maliye Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 80 228 liralık münakale ya
pılması hakkında 20,46,55,60,63 

13 — Millî Müdafaa, Dahiliye ve 
Maliye Vekâletleri 1930 senesi bütçe
lerine munzam tahsisat verilmesine.dair 46 

14 — Millî- Müdafaa Vekâleti 1930 
senesi kara bütçesinde 100 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 46 

15 — Posta, Telgraf ve Telefon 
Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçe
sinde 31 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 32,64,55,60.63 

16 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 21 000 
liralık münakale yapılması hakkında 20,46, 

55,60,63 
17 — Şurayı Devlet kanununa bazı 

maddeler tezyili hakkında 46 
18 — Tahlisiye İdaresi memurlarının 

askeri ve mülkî tekaüt kanunu ahkâmına 
tabi olmaları hakkında 32 

19 — Tahlisiye Umum Müdürlüğü 
1931 senesi bütçesİle memurları maaşa-
tınm tevhit ve teadülü hakkında 46 

20 — Tapu ve Kadastro Umum 

LAYİHALAR 



„3-
Sayfa 

•Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinde 
7 750 liralık münakale yapılması hak
kında 20,46,55,60,63 

•21.— Türkiye ve Lituanya Cumhu
riyetleri arasında aktolunan muhadenet 
muahedenamesinin tasdiki hakkında 52 

22 — 24 mayıs I928tarih ve 1291 
numaralı kanunun 1 inci maddesine 
merbut 2 numaralı cetvelin tadiline ve 
4 numaralı haşiyesinin 3 üncü fıkrasının 
tayyine dair 20 

23 — Yüksek Mühendis Mektebinin 
1931 senesi bütçesi hakkında 46 

1 — Adliye. Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde H ıoo liralık münakale ya-
bılması hakkında 46,55,60,63 

2 — Askerî memnu mıntakalarda 
bulunan ve eşhasa ait olan gayn menku-
lâtın bedelsiz olarak emlâki milliye ile 
değiştirilmesine dair 46,54,60 

3 — Askerî şahıslar tarafından iş
lenilen suçların af ve tecili hakkında 11,20 

4 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülne dair kanunun 13 uncu 
maddesindeki yanlışlığın tashihi hakkında 12 

5 — Düyunu Umumiye ig30 senesi 
bütçesine 867 555 liralık fevkalâde tah
sisat Konulmasına dair 20,24,26,27 

6 — Jandarma askerî memurları 
hakkında 47 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara İstiklâl Mahkemesince 

10 sene hapse mahkûm edilen Süleyman 
Radi Beyin sıhhî vaziyetinden dolayı 
geri kalan cezasının affi hakkında 3/559 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 52 

2 — Bor kazasının Avşıviran köyün- • 
den Murtaza oğullarından Musaoğlu Be-
kirin ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/543 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 46,53 

3 — Çorumlu Mustafaoğlu Ahmedİn 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/544 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 46,53 

4 — Konya Meb'usu Tevfik Fik
ret Beyin, ticaret kanununun 386 inci 

Sayfa 
7 — İktisat, Vekâleti 1930 senesi 

bütçesinde 40 000 liralık münakale ya- . 
pılması hakkında 46,55,60,63 

8 — İktisat Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 110 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 46,55,60 63 

9 — İktisat Vekâleti. 1930 senesi 
bütçesinde 181 623 liralık münakale 
yapılması hakkında 46,55,60,63 

10 — İktisat Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 236 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 46.55,60,63 

11 — Maliye Vekâletile Düyunu U-
mumiye 1930 senesi bütçelerinde müna
kale yapılması hakkında 2,10,12,13 

12—Millî Müdafaa Vekâleti 1930 
senesi hava bütçesinde İO 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 46,55,60*63 

13 — Millî Müdafaa Vekâleti 1930 
senesi bütçesinde 183 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 46,55,60,63 

14 — Muallim maaşlarım vaktinde 
veremıyen vilâyetlere yüzde onlardan 
seksen bin liraya kadar ikrazat yapılması 
hakkında 20,26,43 

15 — Mühendislik ve mimarlık hak
kındaki kanuna bir madde tezyiline dair 40,48 

16 — Orman kanunu lâyihası 48 
17 — Ölçüler hakkında 46 

maddesinin tadiline dair 2/139 numa
ralı kanun teklifi hakkında 52 

5 — Kozanın Onluk köyünden So
lak Süleymanoğlu Hasan Alinin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 3/545 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 46,53 

6 — Maliye Vekâletile Düyunu 
Umûmiye 1930 senesi bütçesinde mü
nakale yapılması hakkında 1/765 numa
ralı kanun lâyihasına dair 2,10,12,13 

7 — Ordunun Gölköy Nahiyesinin. 
Aydoğan Köyünden Bayramoğlu Memet 
ve Memetoğlu Mahmudun ölüm cezasına 
çarpılmaları hakkında 3/546 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 46,53 

8 — Sabık İstanbul Meb'usu Sürey-

TALAK 



Sayfa 
ya Paşanın, tapu senetlerinde muharrer 
kıymetin kıymeti hakikiye olmasına ve 
istimlâkâtın işbu kıymete göre icra edil
mesine dair 2/15 numaralı kanun teklifi 
hakkında 52' 

1 — Askerî şahıslar tarafından işle
nilen suçların af ve tecili hakkında 1/746 
numaralı kamın lâyihasına dair 11,20 

2 — Çıldırırı Meredis köyünden 
ZilâloğuHarından Seferoğlu Pehlivanın 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/491 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 10 

3 — Dörtyolun Ocaklı Köyünden 
Hacı Abdürrahmanoğlu Kavlak Mustafa-
nın ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/49 2 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 10 

4 — Gerzenİn Sarıyar Köyünden 
Tonkaloğullarından Şakiroğlu Rasimin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/521 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 10 

5 — Şilenin Manşar Köyünde İmam 
oğullarından Kara İbrahimoğlu Sûleymanın 
Ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/522 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 10 

6 — Zilenin Şeyhkolu Mahallesinden 
AbdürraufoğuHarından Nuri oğlu Ömerin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında3/523 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 10 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Cebelibereket Meb'usu Naci 

Paş ile Ordu Meb'usu İsmail Beyin, 
Konyalı Başarahzade Mustafa imzalı isti
da hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz 
olunan 302 numaralı kararın Umumî 
Heyette müzakeresine dair 4/71 numaralı 
takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası 24,34 

2 — Yozgat Meb'usu Süleyman 
Sırrı Beyin, Yüzbaşı Ahmet ve Tahsil 
Memuru İbrahim Beyler hakkında Arzu
hal Encümenince ittihaz olunan 575 ve 
618 numaralı kararların Umumî Heyette 
müzakeresine dair 4/91 numaralı takriri 
ve Arzuhal Encümeni mazbatası 24,34 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî memnu mmtakalarda 

bulunan ve eşhasa ait olan gayri menku-

Sayfa 
lâtın bedelsiz olarak emlâki milliye ile 
değiştirilmesine dair kanun lâyihasının 
tesrii intacı hakkında 3/415,508 numa
ralı Başvekâlet tezkeresile askerî memnu 
mmtakalarda bulunan ve eşhasa ait olan 
gayri menkulatın bedelsiz olarak emlâki 
milliye ile değiştirilmesine dair 1/341 
numaralı kanun hakkında 46,54,60 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 8 inci maddesinin tefsirine dair 
3/532 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında 32,42 

3 — Askerî ve mülkî tekaüt . kanu
nunun 58 inci maddesinin tefsirine dair 
3/533 numaralı Baş vekâlet tezkeresi 
hakkında 52 

4 — Düyunu Umumiye 1930 senesi 
bütçesine 867 555 liralık fevkalâde tah
sisat konulmasına dair 1/774 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 20,24,26,27 

5 — Eytam maaşı müstahaklarının 
Devlet hîdematjnda bir vazifeye tayinleri 
halinde maaşlarının kesilip kesilmeyece
ğinin tefsiri hakkında 3/529 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 40,47 

6 — İktisat Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde n o 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/777, İktisat Vekâ
leti 1930 senesi bütçesinde 181 623 
liralık münakale yapılması hakkında 1/778 
iktisat Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 
236 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/779, Millî müdafaa Vekâleti 
1930 senesi hava bütçesinde ıo 000 
liralık münakale yapılması hakkında]/780 
Millî Müdafaa Vekâleti 1930 senesi 
deniz bütçesinde 183 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/781 , Adliye 
Vekâlet il930senesi bütçesinde n 100 
liralık münakale yapılması hakkmdal/783 
İktisat Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 
40 000 liralık münakale yapılması hakkın
da 1/784, Emniyeti Umumiye Umum Mü
dürlüğü 1930 senesi bütçsinde 13 500 
liralık münakale yapılması hakkındal/789 
Maliye Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 
80 228 liralık münakale papılması hak
kında 1/790 , Sıhhat ve İçtimai Muave-



net Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 
21 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/791, Tapu ve kadastro Umum 
Müdürlüğü ig30 senesi bütçesinde7 750 
liralık münakale yapılması hskkındal/793 
Adliye Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 
4 000 liralık münakale yapılmasına dair 
1/795,Hariciye Vekâleti 1930 senesi büt
çesinde 45 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/796) Posta,Telgraf ve Telefon 
Umum Müdürlüğü I930senesi bütçesinde 
31 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1J79& numaralı kanun lâyihasile 
İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1930 
senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale 
yapılması hakkında2/l44 numaralı kanun 
teklifine dair 46,55,60,63 

7 — Maliye Vekâletile Düyunu U-
mumiye 1930 senesi bütçesinde müna
kale yapılması hakkında 1/765 numaralı 
kanun lâyihasına dair 2,10,12,13 

8 — Muallim maaşlarım vaktinde 
veremiyen vilâyetlere yüzde onlardan 
Seksen bin liraya kadar ikrazat yapılma
sı hakkında 1760 numaralı kanun lâyi
hasına dair 20,26,43 

9 — ölçüler hakkında 1/324 nu
maralı kanun lâyihasına dair 46 

10 —Sabık İstanbul Meb'usu Sürey
ya Paşanın, belediyelerden yüzde iki 
nisbetînde hükümeti merkeziye vergisi 
alınmasına ve tarik bedelinin nısfının 
belediyelere ait olmasına dair 2/19 nu
maralı kanun teklifi hakkında 52 

1.1 —Sabık İstanbul Meb'usu Sürey
ya Paşanın, tapu senetlerinde muharrer 
kıymetin kıymeti hakikiye olmasına ve 
İstimlâkâtın işbu kıymete göre icra edil
mesine dair 2/15 numaralı kanun teklifi 
hakkında 52 

12 •— Sabık İstaubul Meb'usu Sürey
ya Paşanın, tiyatro ve si nema biletlerin
den yalnız yüzde on nisbetinden vergi 
alınması hakkında 2/123 numaralı kanun 
teklifine dair . 32,42 

13 —Sabık İstanbul Meb'usu Sürey
ya Paşanın, ziraat bölükleri teşkiki hak
kında 2/22 numaralı kanun teklifine dair 52 

14 — Sinni mükellefiyete vusulden 

Sayfa 
sonra yapılacak tashihi sin muamelâtının 
tekaüt ve saire gibi bütün muamelâtı 
askeriyece de muteber olmıyacağı hakkın 
da bir karar ittihazına dair 3/388 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 47,53 

1 — Devlet memurları maaşatımn 
tevhit ve teadülüne dair kanunun 13 üncü 
maddesindeki yanlışlığın tashihi hakkında ] 2 

2 — Tömbekilerden istihlâk vergisi 
alınıp alınım yacağının tefsiri hakkında 
3/504 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair ' 12 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askeri memnu mıntakalarda 

bulunan ve eşhasa ait olan gayri men-
kulâtın bedelsiz olarak emlâki milliye ile 
değiştirilmesine dair kanun lâyihasının 
tesrii intacı hakkında 3/415,508 numa
ralı Başvekâlet tezkerelerİle askerî mem
nu mıntakalarda bulunan ve eşhasa ait 
olan gayri menkulâtın bedelsiz olarak 
emlâki milliye ile değiştirilmesine dair 
1/341 numaralı kanun lâyihası hakkında 46, 

54,60 
2 — Muallim maaşlarını vaktinde 

veremiyen vilâyetlere yüzde onlardan 
seksen bin liraya kadar ikrazat yapılması 
hakkında 1/760 numaralı kanun lâyiha
sına dair 2o,26,43 

3 — Ölçüler hakkında 1/324 numa
ralı kanun lâyihasına dair 46 

4 — Sabık İstanbul Meb'usu Sürey
ya Paşanın, belediyelerden yüzde iki nts-
betinde merkezi hükümet vergisi alınma
sına ve tarik bedelinin nısfının belediyelere 
ait olmasına dair 2/19 numaralı kanun 
teklifi hakkında 52 

5 —Sabık İstanbul Meb'usu Sürey
ya Paşanın tiyatro ve sinema biletlerinden 
yalnız yüzde on nisbetinde vergi alın
ması hakkında 2/123 numaralı kanun 
teklifine dair 32,42 

1 — Vilâyetler Umum İdaresi ka
nununun muaddel 140 mcı maddesinin 
tefsiri hakkında 3/509 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair 10 



Sayfa 
İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Konya Meb'usu Tevfİk fikret' 
Beyin, Ticaret kanununun 386 inci mad
desinin tadiline dair 2/136 numaralı 
kanun teklifi hakkında 52 

2 — ölçüler hakkında 1/324 nu
maralı kanun lâyihasına dair 46 

1 — Tömbekilerden istihlâk vergisi 
alınıp alınmıyacağının tefsiri hakkında 
3/504 numaralı Başvekâlet tezkeresi 12 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALAI 
1 —Muallim maaşlarını vaktinde vere-

miyen vilâyetlere yüzde onlardan seksen 
bin liraya kadar ikrazat yapilması hak
kında 1/760 numaralı kanun lâyihasına 
dair 20,26,43 

2 — Sabık İstanbul Meb'usu Süreyya 
Paşanın, tiyatro ve sinema biletlerinden 
yalnız yüzd on nisbetînde vergi alınması 
hakkında 2/123 numaralı kanun teklifine 
dair 32,42 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî memnu mmtakalarda 

bulunan ve eşhasa ait olan gayri menku-
lâtın bedelsiz olarak emlâki milliye ile 
değiştirilmesine dair kanun lâyihasının 
tesrii İntacı hakkında 3/415,508 numa
ralı Başvekâlet tezkeresile askerî memnu 
mmtakalarda bulunan ve eşhasa ait olan 
gayri menkulâtın bedelsiz olarak emlâki 
milliye İle değiştirilmesine dair 1/341 
numaralı kanun lâyihası hakkında 46,54,60 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 58 inci maddesinin tefsirine dair 
3/533 numaralı Başvekâlet tezkeresi hak
kında 52 

3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 8 inci maddesinin tefsirine dair 
3/532 numaralı Başvekâlet tezkeresi hak
kında 32,42 

4 — Eytam maaşı müstahaklarının 
Devlet hidematında bir vazifeye tayinleri 
halinde maaşlarınınkesilip kesilmiyeçeği-
nin tefsiri hakkında 3/529 numaralı Baş
vekâlet tezkeresine dair 40,47 

5 — Sabık İstanbul Meb'usu Sürey- . 

Sayfa 
ya Paşanın, belediyelerden yüzde iki nis-, 
betinde merkezi hükümet vergisi alınma
sına ve tarik bedelinin nısfının belediye
lere ait olmasına dair 2/19 numaralı 
kanun teklifi hakkında 52 

6 — Sabık İstanbul Meb'usu Sürey
ya Paşanın, tapu senetlerinde muharrer 
kıymetin kıymeti hakikiye olmasına ve 
istimlâkâttn işbu kıymete göre İcra edil
mesine dair 2/15 numaralı kanun teklifi 
hakkında 52 

7 — Sabık İstanbul Meb'usu Sürey
ya Paşanın, tiyatro ve sinema biletlerin
den yalnız yüzde on nisbetinde vergi 
alınması hakkında 2/123 numaralı kanun 
teklifine dair 32,42 

8 — Sinni mükellefiyete vusulden 
sonra yapılacak tashihi sın muamelâtının 
tekaüt ve saire gibi bütün muamelâtı 
askeriyece de muteber olmıyaçağı hak
kında bir karar ittihazına dair 3/388 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 47,53 

1 — Tönbekilerden istihlâk vergisi 
alınıp alınmıyacağının tefsiri hakkında 
3/504 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 12 

MEMURİN KANUNU MUVAKKAT ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

1 — Ecnebi kadınlarla evlenmek 
memnuiyetî hakkındaki kanunlann üc
retli müstahdemine teşmil edilip edilmi-
yeceğinin tefsirine dair 3/493 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 20,25 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1 — Askerlik mükellefiyeti kanu
nunun bazı maddelerinin tefsiri hakkında 
3/541 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 32,42 

2 — Bursa Maarif Müdürlüğü Sicil 
Kâtibi Süreyya ve hususî muhasebe me
murlarından Ekrem Beylerin istiklâl ma-
dalyasile taltifleri hakkında 3/557 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 52 

3 — Sinni mükellefiyete vusulden 
sonra yapılacak tashihi sin muamelâtının 
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Sayfa 

tekaüt ve saire gibi bütün muamelâtı 
askeriyece de -muteber olmıyacağı hak
kında bir karar İttihazına dair 3/388 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 47,53 

1 — Askerî şahıslar tarafından iş
lenilen suçların af ve tecili hakkında 
1/746 numaralı kanun lâyihasına dair 11,20 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Mühendislik ve mimarlık hak

kındaki kanuna bir madde tezyiline dair 
1/771 numaralı kanun lâyihası hakkında 40İ48 

Aydın (Mitat BJ 
1 — Nafıa fen mektebi küşadına 

dair kanun teklifinin geri verilmesi hak
kında 53 

Erzurum (Necip Asım BJ 
2 — Kâğıt paranın kıymetinin art

tırılması hakkındaki kanun teklifinin geri 
verilmesine dair 41 

Cebelibereket (Sabrl BJ 
3 — Orman kanunu lâyihasının müş

terek bir encümende müzakeresine dair 48 
Manisa (Dr. Saim BJ 
4 — İspirto ve meşrubatı küuliye 

İnhisarı kanununun 29 uncu maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifinin geri 
verilmesine dair 41 

Manisa {Yaşar BJ 
5 — Bağ ve bağçe ve Emsali mez-

ruatın sulanmasında kullanılan motörlere-
muktazi mevadı müştailenin gümrük ve 

Sayfa 
2 — Sabık İstanbul Meb'usu Sü

reyya Paşanın, belediyelerden yüzde iki 
nisbetinde merkezi hükümet vergisi alın
masına ve tarik bedelinin nısfının bele
diyelere ait olmasına dair 2/19 numa
ralı kanun teklifi hakkında 52 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Sabık İstanbul Meb'usu Sürey

ya Paşanın, ziraat bölükleri teşkili hak
kında 2/22 numaralı kanun teklifine dair 52 

istihlâk resimlerinden muafiyeti hakkın
daki kanun teklifinin geri • verilmesine 
dair 33 

Mardin (Ali Rıza BJ 
6 — Zürraı takviye masrafından te-

deyyün ettirilen ve ettirilecek olan meba-
liğden istirdat kılınacak olanlarının Zira
at bankasına itası hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesi hakkında 41 

Sivas / İbrahim Alâeftİn B. J 
7 — Bütün Devlet1 memur ve müs

tahdemlerine aile ve çocuk zamları itası 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilme
sine dair 47 

Yozgat / Tahsin B. / 
8 — Ankara Şehremaneti hududu da

hilinde muhtelif mahallerden şimendifer
lerle nakledilecek fide, fidan ve ağaçların 
ücreti nakliyeleri hakkındaki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair 47 

SABİK ZABIT HULASASI 
16 inci 
17 inci 
18 inci 
19 uncu 

İn'ikada ait 2 
18 
20 
24 

20 inci in'ikada ait 
21 inci » » 
22 inci » » 
23 üncü * » 

SUALLER VE CEVAPLAR 
Başvekâlet 

1 — Denizli Meb'usu Mazhar Mü
fit Bey ve 43 arkadaşının, Menemendeki 
irtica vak'ası dolayısile Hükümetin hâdise 

hakkında ne gibi tedabir aldığına ve ala
cağına dair sualine Başvekil İsmet Paşa
nın şifahî cevabı 

32 
40 
46 
52 

TAKRİRLER 



8 _ 
Sayfa 

Cebelibereket [NaciPaşa} ve Ordu [İsmail B.J 
3 — Konyalı Başaralızade Mustafa 

imzalı istida hakkında Arzuhal Etıcüme-
nince ittihaz olunan 302 numaralı kara
rın Umumî Heyette müzakeresine dair 24,34 

Sayfa 

Yozgat /Süleyman Sırrı B.J 
2 — Yüzbaşı Ahmet ve Tahsil Me

muru İbrahim Beyler hakkında Arzuhal 
Encümenince ittihaz olunan 575 ve 618 
numaralı kararların Umumî Heyette mü
zakeresine dair 24,34 

No. 

TASHİHLER 
29 

TEFSİRLER 
Sayfa 

165 — tdarei umumiyeî vilâyat kanu
nunun 116 ve 140 inci maddeleri 
makamına kaim 99 numaralı kanu-

No. Sayfa 
nuu 4 üncü maddesinin tefsiri 10 

166 — Askerî ve mölkî tekaüt kanunu
nun 8 itici maddesinin tefsiri 32,42 

TEKLİFLER 
İdare Heyeti 
1 — Riyaseti Cumhur 1930 senesi 

bütçesinde 3 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 32,46,55,60,63 

Ordu [Şevket B.J-
2 — Emvali milliye ve metrukeden 

müzayede ile satılan gayri menkul be
delleri hakkında 52 

Rize / Atıf B. ve 88 arkadaşı J 
3 — Eskişehir Meb'usu Merhum 

Sait Beyin çocuklarının tahsil masrafının 
Hükümetçe tesviyesi hakkında 40 

Sivas / Remzi B, J 
4 — 8 haziran 1929 tarih vel513 

numaralı kanunun 1 inci maddesinde 
muharrer müddetin9 haziran 1934 tari
hine kadar temdidi hakkında 52 

Aydın / Mitat B. J 
1 — Nafıa fen mektebi küşadına 

ait . . ' 53 
Erzurum / Necip asım B. ) 
2 — Necip Asım Beyin, kağıt paranın 

kıymetinin arttırılması hakkında 41 
İstanbul / Sabık Meb'us Süreyya Paşa J 
3 — Beledivelerden yüzde iki nis-

betinde merkezi hükümet vergisi alın
masına ve tarik bedelinin nısfının bele
diyelere ait olmasına dair 52 

52 

52 

4 — Tapu senetlerinde muharrer 
kıymetin kıymeti hakikiye olmasına ve 
istİmlâkâtın işbu kıymete göre icra edil
mesine dair 

5 — Tiyatro ve sinema biletlerin
den yalnız yüzde on aisbetinde vergi 

'alınması hakkında 32,42 
6 — Ziraat bölükleri teşkili hakkında 52 
Konya / Tevfik Fikret B. J 
7 — Ticaret kanununun 386 inci 

maddesinin tadiline dair 
Manisa / Dr. Saim B. J 
8 — İspirto ve meşrubatı küuliye 

inhisarı kanununun 29 uncu maddesinin 
tadili hakkında 

Manisa / Yaşar B. J 
9 — Bağ ve bahçe ve emsali mez-

ruatın sulanmasında kutlanılan motörlere 
muktazi mevadı müşteilenin gümrük ve 
istihlâk resminden muafiyeti hakkında 

Mardin / Ali Rıza B. J 
10 — Zürraı takviye masrafından te-

deyyün ettirilen ve ettirilecek olan me-
baliğden istirdat kılınacak olanlarımn 
Ziraat Bankasına itası hakkında 

Sivas / ibrahim Alâettin B. J 
11 — Bütün Devlet memur ve müs

tahdemlerine aile ve çocuk zamları itası 
hakkında 47 

41 

33 

41 



Sayfa 
Yozgat / Tahsin, B. J , 
12 — Ankara Şehremaneti hududu 

dahilinde muhtelif mahalİerden. şimendi

ferlerle nakledilecek fide, fidan; ve ağaç
ların ücreti nakliyeleri hakkında : - ' ' : - : " 

Sayı 

'47 
rik 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 
Af talepleri 

,1 — , Adam öldürdüğünden 18 sene 
ağır hapse mahkûm edilen ordulu , 
Memetoğlu Abdurrâlımamn haftalığına , 
binaen gen, kalan cezasının affı hakkında 32 

2 — Ankara İstiklâl mahkemesince 
10 sene hapse mahkûm edilen Süleyman 

, Radİ Efendinin sıhhî vaziyetinden dolayı 
geri kalan cezasının affı hakkında 46,52 

İade talepleri 
1 -^Jandarma askerî memurları hak

kındaki-kanun lâyihasının geri verilme- / 
: sine dair . ? • 47 
•;'••.:• 2. — Mühendislik ve mimarlık hak
kındaki kanuna bir madde tezyilihe dâir 
kanun: lâyihasının geri verilmesi hak
kında 48 

3 — 28 mayıs 1029 tarih ve 1466 
numaralı kanunun İkinci maddesinde 
muharrer ( şekli ita ) kaydırtın tefsirine 
dair , 33 

tdarei örfiye 
1 — Menemen kazası ile Manisa ve 

Balıkesir merkez kazalarında idarej örfi
ye ifâm hakkında 2 

' İstiklâl madalyası 
1 — Bursa Maarif Müdürlüğü Sicil 

Kâtibi .Süreyya «I. Hususî Muhasebe 
memurlarından Ekrem Beylerin istiklâl 
madalyasile taltifleri hakkında 40,52 

Muhtelif 
1 — Afyon Karahisar Meb'usu Hay

dar ve ManisavMeb'usIarı Bahri ve Saİm-
Beylerin İfadelerinin alınması hakkında ,• 52 

2 — Niğde Meb'usu Ata Beyin ve
fatı hakkında ' " • . 53 

: 3 — Türkiye Cumhuriyeti le Alman
ya Hükümeti arasında aktedüen ticaret 
mukavelenamesine merbut (B) listesinin 
( B 136 ) fıkrasında yapılacak tashih 

TEZKKUELKR 

baklanda 

: ! ; - • ' • 

;iic.:J;>^ 
'•.i;,. 

46 
1 —- Askerî memnu mmtakalârda bulu-: • 

nan ve eşhasa ait olan gayri menkûlâtin • 
bedelsiz olarak emlâki,millîye ilev değişe;: 
tirilmesine dir kanun .lâyihasının teşriî.;;• 
intacı hakkında • 46/5*4',60 

ölüm Cefası, , 
1 r— Bor kazasımrî Avş}vİran ,K[ö- _ 

yünden Murtaza oğullanndân Musa oğlu 
Bekirih ölüm cezasına çarpılması hakkında 20» 

•;. /•;; : :^;;;;^VI ; '--'' ,^;4 :Ö,53 
2 — Çorumlu Mustaf,aö|İu; Âhmedîn 

ölüm cezasına çarpılması hakkında 2ö74dj53 
3 — Kozanın onluk köyünden Solak 

Süleyman oğlu Hasan Alinin ölümcezasına;! 

çarpılması hakkında -j: :-•?"-•'-i-:-"vi2p'(4'6>'53 
4 — Ordunun Gölköy Nâhiyes'ınİrK ' ' 

Aydoğan köyünden Bayram Öğlü Memet * 
ve Memet oğlu Mahmudun ölüm cezasına 
çarpılmaları hakkında 20,46,53 

1 — Çıldırırı Meredis köyünden Zİ-
lâl oğullarından Safer oğlu Pehlivanın 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 10 

2'— Dört yolun ocaklı KÖyürîden 
Hecı Abdürratım an oğlu Kavlak Mustafa-
mn ölüm cezasına çarpılması hakkında 10 

3 — Gerzenin Sarıyar Köyünden 
Tonkaloğullanndan Şakır oğlu Rasimİn 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 10 

4 — Şilenin manşar Köyünden 
İmam oğllarından kara İbrahim oğlu 
Süleymanın ölüm cezasına çarpılması 
hakkında , 10 

5 —Zilenin Şeyhkölu Mahallesinden 
Abdürrauf oğullanndân »Nıırİoğlu Ömerin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 10 

Tefsir talepleri 
1 — Devkt Demiryolları ve Lirrian-

ları Umumî İdaresinin teşkilâl ve vezaifine 
dair kanunun #p^¥ncı caddesinin tefsiri 
hakkında ' 24 
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2\ .-•**, Hâkimler kanununun 20 inci 
'maddesinin müeccelL.olups olmadığının 
tayin ve tefsiri hakkında 

3 *— Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve 
vezaifi hakkındaki kanunun 3 üncü mad
desinin tefsirine dair 

4 — 22 haziran 1927 tarih ve 
112%'«utnaralı*'kanunun lefsiri hakkında 

v 5-:.^: ı222 ve 506 ^numaralı kanun-
lara.iitîşvfikaîitistifa ;edilmfekte olan- cezayı 
naktjteı&İçjn; tefsiren binkarar'ittihazına 

Sayfa 

20 

32 

20 

-!İ24 

1 ,— Askerlik mükellefiyeti kamı- j 
nunu^^oaM n^'ddejerinin tefsiri hakkında 32,42 

2'VT"! ^AsHçrt-yi?;'mülki, tekaüt- kanu-
5? Vifunjin 58 inci maddesinin tefsirine dair 

1 ' "'3,;—.. Askerî. ve. müJkî tekaüt^ kanu-
. nmuin 8 îhçi maddesinin tefsirine dair 32.42 

4 ' ^ . Ecnebi -kadınlarla evlenmek 
memnu|y£t} hakkındaki kanunların ücretli 

.müstahdemine de teşmil edilip' edifmiye-
ceğinin;tefsirine dair ; ' 20,25 , 

- 5: Î—;y.;£yianı maaşı müstâhaklarınıtt 

Sayfa 
Devlet hidematırida bir vazifeye1 tayinleri 
halinde maaşlarının kesilip keşi İni fyece-
ğiniri tefsiri hakkında ' '40İ47 

6 — Sinni mükellefiyete vusulden 
sonra yapılacak tashihi sin muamelâtının 
tekaüt ve saire gibi bütün muamelâtı 
askeriyece de muteber olnııyacağı hak
kında bir karar ittihazına dir. 47,53 

7 — Tömbekilerden istihlâk vergisi 
alınıp alıftmıyacağımn t̂efsiri hakkında 12 

8 — 'Vilâyetler"üm'üm' idaresi kanu
nunun muaddel 140 mci maddesinin tef
siri'hakkında 10 

Q —72#Mayıs 1929 tarih /...ye1466 
numaralı;kanunun ikinci maddasinde mu
harrer (şeklî1 ita) kaydının tefsirine'dâir "33 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERELERİ v ; C 
1 — Azayı kiramdan bazı zevatın '" , -

mezuniyetleri haklanda 32İ40 
2 — ' İstanbul Meb'üsü Haydar Beyin 

teşkilâtı esasiye kanununun'28 inci mad
desine tevfikan. meb'uslugunuri; sukutu 
lâzım geldiğine dair *'41 

hA\<: 


