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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1 — Samsun 
İstifalar 
Mebusu Adil Beyin istifası 

Sayfa 
11 

KANUNLAR 

No. Sayfa 
1.746 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu

nun 47 inci maddesine bîr fıkra 
tezyüine dair kanun 11 

1747 — 1930 senesi bütçesi munzam 
tahsisat ve münakale kanunu 16,20,22,23 

1748 — 1930 bütçe kanununun 5 inci 
maddesine merbut ( D ) cetvelinin 
tadili hakkında kanun 20,30 

1749 — 865 numaralı ticaret kanununun 
386 inci maddesinin tadili hakkında 
kanun 14,18,34 

1750 — 1930 senesi bütçesinde müna
kale yapılmasına dair kanun 2,16,20,32, 

39,40 
1751 — 1930 senesi Evkaf bütçesinde 

münakale yapılması hakkında kanun 16, 
20,29,33,39,42 

1752 —Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna
nistan Hühûmetİ arasında aktedilen 

No. , Sayfa 
dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve ha
kem tnuahedenamesile merbut bahri 
kuvvetlerin tahdidine mütedair pro
tokolün tasdiki hakkında kanun İ6;35, 

39,45 
1753 — Nakliye vasıtaları hakkındaki ka

nuna merbut cetvellerin tadiline 
dair kanun 16,37,57 

1754 —Seyyar küçük sıhhat memur
larına yem bedeli verilmesine dair 
kanun 20,38,59 

1755 — Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve 
vazaifi hakkındaki kanunun üçüncü 
maddesinin tadiline dair kanun 17,37, 

57,59 
1756 — Ziraatte kullanılan bazı madde-. 

lerin gümrük reminden muafiyeti 
hakkında kanun 20,38,58,59,62 

KARARLAR 
608 — Menemen kazasile Manisa ve 

Balıkesir merkez kazalarındaki Örfî 
idarelerin bir ay daha temdidi 
hakkında 

609 -^Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 58 inci maddesinin tefsirine 
mahal olmadığı hakkında 

610 — Bursa Maarif Müdürlüğü Sicil 
Kâtibi Süreyya ve hususî muhasebe 
memurlarından Ekrem Beylerin 
istiklâl madalyasile taltiflerine ka-' 
nunî imkân olmadığı hakkında 

611 Menemende vaki hadise faillerinden 

10 

10 

28 inin ölüm cezasına çarpılmala
rına, 2 sinin cezalanmn tahviline 
ve biri hakkında tatbikata mahal 
kalmadığına dair 2,11 

612 — Devletle alâkaları katedilen bilu
mum askerî ve mülkî memurlarla 
zabitan ve eytam ve aramiline teka
üt aidatlarının İadesine dair olan 
kanunun birinci maddesinin muh
tacı tefsir olmadığı hakkında 2,17 

613 — Muhasebei umumiye kanununun 
118 inci maddesinin muhtacı tef
sir olmadığı hakkında, - 2,17 
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614 —Ordu, bahriye ve Jandarma za

bıtan ve memurini hakkındaki ka-. ...,.,. 
nunun 12 inci maddesinin tefsirine 
mahal olmadığı hakkında 2' 1.8 

615 — Yüzbaşı Ahmet Efendinin.tekaüt 
maaşının kıdemli yüzbaşılık üzerin
den verilmesine kanunî 'imkân•'•» ' 
olmadığı hakkında 17,22 

616 — Gümrük tarife kanununun 5 inci'. :.•• 
maddesinin 7İnci fıkrasında muhar
rer (azamî bir sene zarfında) kaydı 

No. Sayfa 
hakkında 20,32 

617 — Ordu, bahriye ve Jandarma za-
bitan ve memurini hakkındaki ka
nunun 12 inci maddesinin tefsirine : 
mahal olmadığı hakkında 17,33 

618 İdarei. örf iyenin, Manisa ve Bahke- , 
' sir merkez kazalarından kaldırılması 

ve Menemen kazasında ise 8 mart 
1931 tarihine kadar temdidi 
hakkında *' ; 56 

LÂYİHALAR 
1 —; Arazi- vergisi kanunu layihası 28 
2 —Askerî memnu nuntakalar ka

nununun .ttasn /maddelerinin,tadili hak-
:Hakkında • ' -.•'.;• ; > • : r 16 

3 — Başvekâlet 1930 senesi büt
çesinde 2^)0.!iralıfc münakale yapılması 
kında • 16,23,32,39,40 
- 4•••*— Belediye kanununun 109 uncu 
maddesine .bir îıkra ilâvesi hakkında 16 

5 4- ;IJQ-27 senesi Hazine hesabı 
kafisi hakkında 16 

6 - ^ 1 9 2 9 senesi Hazine hesabı 
kafisi;hakkında :••;• •••;-• •• 1 6 
•.- 7 — • Dahiliye Vekâleti 1930 senesi 

'-bütçesinde 33 300 liralık münakale ya
pılması;.hakkında ;:•• V 16,20,32,39-40 

8 '— Evkaf. Umum Müdürlüğü 1930 
senesi bütçesinde 16 500 liralık müna
kale yapılması hakkında 16,20.29,33,39,42. 

9 — Hayvanların sağlık zabıtaları 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
tadiline dair 28 

10'— Hazineden 'taksitle-gâyri men-, 
kul mal satın almış olanlara borçlarını 

'tediyede kolaylık gösterilmesi hakkında 16 
11 — İcra ve iflas*kanununun1 tadili

ne dair " •••"; ' -2% 
İ-2^'lktiSât Vekâleti 1930 denesi 

bütçemde '349^5tf 1.Mk;«röriıfale ya-
pılmaşı;4rakkmdav"" ' '• •••.'••., • ^20,32,39,40 

13-^- İstanbul 'Darlüförmnttnıcrnl\928 
senesi hesa'bı>kâfisi hirkfcthda • " *•'*••' 56 

14^'^Visföhi''&Syyftnat,«yflû^nu'ii 4' 
üncü*madfdesiııin ia^l^hc&ir ; ' " ; 16,56 

15 — Jandarma tjfohun Kömindarilığı 

28 
1930 senesi .bütçesinde 59 000* liralık 
münakale yapılması hakkında 

16 — Jandarma ve hudut.kıtaatı küçük 
zabitan ve efradının usulü iaşeleri hakkın
daki kanunun ikinci maddesine müzeyyel 
kanun lâyihası . 28 

17 —Kazanç vergisi kanununun tadili 
hakkında 28 

18 — Maarif Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinin 561 İnci faslından bir kısım 
tahsisatın mütedavil sermaye halinde 
kullanılmasına dair 16 

19 — Maliye Vekâleti 1930 senesi 
bütçesinde 15 000 liralık münakale ya
pılması rhaktynda. -28 

20 — MÜH Müdafaa Vekâleti 1930 
senesi kara bütçesinde 3 500 liralık mü
nakale yapılmasına dair ; , • T - 28 

21 — Millî Müdafaa Vekâleti. 1930 
senesi kara bütçesinde 100 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 16,20,32,39,40 

22 — Muamele vergisi kanunu maka
mına kaim kanun, lâyihası 16 

2.3 — "Müsakkafat vergisi hakkıtıda 16 
24 — Mübadele ve teffiz muamele

lerinin intacı ve kat'î tasfiyesi hakkında .16 
25 — Satılan ;mektep kitabı bedelle

rinden; 11 öÖİ İİrâ 77 kuruşun Maarif 
'Vekâleti l920Jseriesi bütçesine rhuiizam 
tahsisat olarak verilmesine 'dair "•""'. ;16 

26'— 'Türkiye 'GütnhuriyetÜe İsviçre 
Federal Meclisi arasında':mün'ak|t!ticaret 
ve ikâmet '-mtifc&velendm 
h a k k ı n d â ^ - : : ' ! % L:'':',":- •-'•'•"- : ' - , |

! -
27̂  — Türkiye Gun^nıriyetile: Japonya 

28 
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İmparatorluğu arasında.; aktolunan ticaret.: 
ve seyrİsefaİn mukaveJenamesinin tasdiki 
hakkında 4 28 

28 —. Türkiye dahiline otomatik o-
yuncak makineleri ithal etmek: ve bunla
rı işletmek, hakkının münhasıran Himayei-
Erİal Cemiyetine verilmesine dair 28 

29 — Tütün inhisarı kanununun 42, 
inci maddesine, bir fıkra tezyİli hakkında 56 

3 0 — Veraset veintikal vergisi kanu
nunun tadiline dair , , . ; , ' , . 28 • 

31. — Yüksek Mühendis Mektebi , 
1930 senesi bütçesinin 4 uncu faslı 
unvanının tebdili hakkında .16 

32 — Yüksçk .Myhen^İs Mektebinin 
tahsisat harici taahhüdahnın sureti tediye
sine dair 28 

1 — Bahriye mütehassıs »zabitanma . 
verilecek zâmaim hakkında. 3 

2 —: Gümrükler Umum Müdürlüğü 
1930 senesi .bütçesinde: 6 000 .liralık 
münakale yakması hakkında .I&,20,2;2,2S 

3 -— İktisat Vekâleti bütçesinin ec
nebi mütehasşiisları tertibinden ücreti. 
tesviye edi'lmek > üzere bir Türk mütehasr/. 
stsuıın-istihdamına mezuniyet, verilmesi., 
hakkında.,.:. -..;..-.....• . . . • ,.'•' 20,30 

4 — Kadastro ye.tahrir kanMn ,IâyJ-; 
hası . '• .... 29 

5 —..Karadeniz: ..Boğazı Tahlisiye 
İdaresinin, teşkilât ve vazaifi hakkındaki . 
kanunun . 3. jin.cü .maddesinin tadiline. 
dair, 17,37,57,59 . 

6 —Maarif Vekâleti 1930 senesi 

: t , Sayfa 
bütçelinde- 49 820. î'rahk; muiiakale.ya.-t 
pılması hakkında 16,20,22,23 

7 —:Millî Müdafaa; 'Dahiliye Ve 
Maliye Vekâletleri T930 senesi bütçele-' " • 
rine munzam tahsisat verilmesine dair " •'16, *" 

• -•vi--.'.- •• ^.'_ .-•: • . 2^2 l2,23-• 
8 —'Millî.Müdâfaa' Vekâleti 1Q3Ö 

senesi kara bütçesinde' 1 ĞÖ 000 lîralıK ' ' • 
münakalem yapılması,hakkında- 16,20^22,23-

g -^-öılçüler. hakkında • 1/324......pu- < 
maralı kanun lâyihası , ; n 

10-—.Pariste;.tesis edilen ••. « 'Reynek/ ' *; • 
milel Kimya Offisi.» ne iştirak hakkında i £6. 

11 — şeyrisefain İdiarçeşı..LŞjO senşsi ..""./'. 
bütçesinde l 81J, Ijrâhk^ müuâkale^"ya-J^ \:!"]•'.'i' 
pılması hakkında - " ^ ' v î (5fi' 

12 — Seyyar küçük sıhj;4tj memura 7 "../,,. 
rının zatî binek h>ay^ri]ârına/'yem bedeji V.' 
verilmesi, hakkında7'.'V'.- :, , ; ' 2 0 ^ 3 8 ^ 

13 — Türkiye Cumhuriyeti ile.V^ga,-, .. .< , 
nistan Hükümeti arasıda,akte.dilen^df'^^ .-,<•-• »».,'• 
hık, bitaraflık-, uzlaşma;ve^na^m-omjuşfc^\.juş^ 
hedenamesUe; merbutu bahrî kuvvelle>^.„;t,;"t,. 
tahdidine mütedair protokolün iasdikı 
hakkında .. .,;lö^5,39,45^,^ 
< 14— Türkiye Cumhuriyeti iİeiYjişa-
nistan Hükümeti, arasındaı;aktedileni^l,v..:,;1': 
met, ticaret ve seyrişefâın ;mı$'ayeİe|ta>';VJi ,•.'..;•.,.< 
meşinin tasdiki hakkından ,.,.;, ,; ;,),.;•>,,. 2â:ı.. 

15 —. 24 mayıs, 1928 tarih ve^2^1,İ ^ ~._^ 
numaralı kanunun: J inci ^maddesine- ,i, - -
merbut 2 numaralı.cetvelin, tadiline ve 
4 numarâlji haşiyesinin 3,üncü fıkrasyıifl. 
tayyine dair. f ^-Jft.3;7,5^. 

MAZBATALAR' 
'•ADLİYE- ENCÜMENİ MAZBATALARI •••• 
1 — ,1/260 numaralı kadastro .ve; 

tahrir kanun. lâyihasına-,dair 29 
2.—r Menemen hadisesini İka ve teş- . 

kilâtı Esasiye.; kanuMiınu cebren tağyire 
teşebbüs çdenlerdeu,37 pahsın ölüm ceza-? . 
sına çarpı İmaları, hakkında 3/564/numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair İ İ . 

1 — Ankara İstiklâl Mahkemesince 
10 sene hapse mahkûm edilen Süleyman r 
Radi Beyin "sıhhî vaziyetinden dolayı geri 

kalan cezasının "affı hakkihdâ 3/559 nu-'• ''•'-•-
maralı Başvekâlet tezkeresine d a i r - - J ' \ •:• :-3-. 

2 — Konya Mebusu Tavfik ;Ftk*et' ̂  
Beyin, tiea'retkanununun 386 inci'niad-J^;-^ •-
desinin tadiline dair 2/139 numaralı ka- '--r •=i': • 
rtun teklifi hakkında 14,18,34, 

3 — Sabık İstafıbuL Mebusu Süreyya 
Paşanın, tapu' senetlerinde^ muharrer 'kıy-' 
metin kıymeti hakîkiye olmasına ve istim^' < 
lâkâtın işbıi kıymefte' göre7 teratiedilıhesinevV'^" <•'-. 
d,air 2A5numarah kanun teklifi hakkında^'-lö*'1 

f 7 * j ' 
,.,v->y/t.-jjıwl-
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tayyine dair. 1/704 numaralı kanun lâyi
hası hakkında - 16,37,57 

1 — Askerî, ye mülkî tekaüt kanu
nunun 5.8 İnci maddesinin, tefsirine dair 
3/533 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında , ; .,,. ,. . 10 

2 — Eytam maaşı müstahaklartmn ;, 
Devlet hidematında bir vazifeye tayinleri 
halinde maaşlarının kesilip kesîlmtyeceği-. 
nin tefsiri hakkında 3/529 nümaraiı -. 
Başvekâlet, tezkeresine dair 11 

3 — Ölçüler hakkında î/324 nu
maralı kanun lâyihasına dair ı ı 

4 — Sabık İstanbul Mebusu Sürey
ya Paşanın, belediyelerden yüzde iki nis-
betinde merkezi hükümet vergisi alınma
sı ve tarik bedelinin nısfının belediyelere 
ait olmasına dair 2/10 numaralı kanun . 
teklifi hakkında 10 

5 — Sabık İstanbul Mebusu .,Sürey
ya Paşanın, tapu senetlerinde muharrer 
kıymetin kıymeti hakikiye olmasına ve 
istimlâkâtın işbu kıymete göre icra edilr 
meşine dair. 2/15 numaralı kanun teklifi 
hakkında ; 10 

6 — Sabık İstanbul Mebusu Sürey
ya Paşanın, ziraat bölükleri teşkili hak
kında 2/22 numaralı kanun teklifine dair ıo 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — 1/260 numaralı kadastro ve 

tahrir kanun lâyihası hakkında 20 

1 — Ölçüler hakkında 1/324 nu
maralı kanun lâyihasına dair 11 

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

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Türkiye Cumhuriyeti île Yu

nanistan Hükümeti arasında aktedilen 
dostluk, bitaraflık; uzlaşma ve hakem 
muahedenamesile merbutu bahrî kuvvet
lerin tahdidine müteiair protokolün tas
diki hakkında 1/780 numaralı kanun > 
lâyihasına dair 16.35,39*45 

Sayfa 
2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu- '" 

nanistan Hükümeti arasında •• aktedilen'. 
İkamet, ticaret vfrseyrisefain muTeavele-
namestrınutasdikı "hakkında 1/-787 numa- ; >̂ 
ralı kanun*lâyihasına dair ' 28-1 

İKTİSAT EMGÛMENİ MAZBATALARI 'fr* 
1 — Gümrük tarife kânununun 5 inci 

maddesinin 7 inci fıkrasında muharrer 
üçüncü şekildeki müddetin yalnız mezkûr 
şekle münhasır, olup olmadığının tefsiri , -
hakkında 3/485 numaralı Başvekâlet tez-;. 
keresine dair 20,32 

2 — İslahı hayvanat kanununun 4 
üncü maddesinin tadiline dair 1/819 
numaralı kanun lâyihası hakkında .56 

3 — Karadeniz Boğazı Tahlisiye İda- „ 
resinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki .; ; 
kanunun 3 üncü maddesini ıı tadiline dair 
1/792 numaralı kanun lâyihası hakkında 17,.. 

37,57,50 
4 — Manisa Mebusu Yaşar Beyin, 

üzümleri kurutmakta, ziraatte hastalık 
ve haşarata karşı kullanılan kimyevî 
maddelerin gümrük.ve istihlâk resimle
rinden muafiyetine dair 2/138 numara-, 
lı kanun teklifi hakkında t- 20,38,58,50,62. 

5 — Türkiye Çümhuriyetile Yuna
nistan Hükümeti arasında aktedilerii ikâ
met, ticaret ve seyrisefain mukaveleiiâ- ; 
meşinin tasdiki hakkında 1/787 numaralı 
kanun lâyihasına dair . , 2 8 

6 — Zabitai saydiye'nizamnamesinin "' 
29 uncu maddesinin tefsirine dair 3/574 
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında. 06 

1 — Konya Mebusu Tevfik Fikret •> . 
Beyin, ticaret kanununun 386 inci 
maddesinin tadiline.dair"2/Î36 numaralr 
kanun teklifi hakkında 14)18,34 

2 — ölçüler hakkında j/324 numa: ''(:'f 
ratı kanun lâyihasına dair ı ı 

MALİYE ENCÇMENİ MAZBATALARI 
1—1/260 numaralı kadastro ve • * 

tahrir kanunu lâyihası h a k k ı n d a , . " ' ; 29 >> 
2 — Gümrük tarife kanununun be- ; •'•'-• 

şinci maddesinin yedinci fıkrasında mu- - --
harrer fıçüneü: şekildeki müddetin yal
nız mezkûr şekle münhasır olup olmadı* 
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gınm tefsiri hakkında. 3/458 numaralı 
Başvekâlet' tezkeresine -dair 2Dİ32 

3 —Karadeniz : Boğaza Tahlisi.ye 
İdaresininteşkilât, ve vaıaifi hakkındaki 
kaıj&nıın 3 üncü maddesinin,, tadiline; da-* > - •-,;. 
İr 1/7,9,2 rjumarah, rkanun „ lâyihası hak- . 
kında1 : ı : ^ ' " : ı / ' :: ^ ' *;; 17,37;57,59 

4 ^ Kocaeli"Mebusu Jbrahfm Be
yin, ördü; ;baiıriye,jandarma zabıtan ve 
memurini baklandaki kamrnuri 12 İnci 
maddesinin tefsirine^ dair' 4/48 numaralı 
takriri hakkında * ' : 17,33 

•5'•••*- Manisa Mebusu Yaşar Beyin, :" 
üzümlerivkurtıtmakta, ziraafte hâstahk ve 
lıaşerata karşı kullanılan kimyevî madde- ' 
lerih gümrük ve İstihlâk resimlerinden 
muafiyetime dair 2/138 mimarah kanun 
teklifi hakkında 20,38,58,59.02 

6— Mühâsebei umûmiye kanunu
nun ' ] ffî "inci"maddesinin tefsiri hak
kında'3/489 numaralı. Başvekâlet tezke
resine daîr 'x l *' 2, 17 

7 — İVÎÎÎsâkkafat vergisi kanununun 
4 üncü maddesinin 4 üncü' Uğrasının 
tefsiri hakkihda 3/469 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair -" 17,29 

8 — Örd\i, bahriye, ve jandarma 
zabitan ve memurini İiRkkindakt kanu.̂ , ... 
111111 İ 2 İnci maddesinin1; tefsirine cjaiĵ  
3/536 numarah Başvekâlet tezkeresi hak- , ,7 
kında ' ' ' 2,18 

9 — 24 mayıs 1928 tarih ve 1291 
numaralı kanunun, ] inci maddesine 
merbut 2 riumaiâri' cetvelin tadiline ve 
4 numaralı haşiyesinin 3 rûncÜ fıkrası
nın tayyinfcdair 1/794 nıımaralı kanun 
lâyihası hakkında I6;37,57 

1 — Askeri ve mülkî tekaüt kanu? 
nuntın'58 met maddesinin tefsirine dair 
3/533 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında İ0 

2 -~ Eytahf'maaşı ; tnüştaha'klanmrı 
Devlet hidemati-nda bir vazifeye tayinleri 
hallinde maaşlarının kesilip kesümiyecer-
ğinin tefsa* hakkında 3/529 numaralı 
Başvekâlet'tezkeresine.idai'r • .,. ,lj( ; 

3 — Sabık ̂ İstanbul Mebus» > Süreyya -.-. v 
Paşanın, belediyelerden yüzdeıki nisbe-

Sayfa 
tinde merkezi hükümet vergisi alınmasına -
ve'tarik bedelinin nısfının belediyelere . 
ait olmasına dair 2/19 numaralı kanun 
teklifi hakkında 10 

4 —. Sabık İstanbul Mebusa Süreyya 
Paşanın, tapu senetlerinde muharrer kıy
metin kıymeti hakikiye olması na *ve istim-
lâkâtın işbu kıymete göre icra edilmesine 
dair 2/î 5 numaralı kanun teklifi hakkında 10' 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATALARI.', 
.1 — Devletle, alâkaları kesilen bilû̂ -

munı asekrî ve mülkî memurlarla zabitan 
eytam ve eramiline tekaüt aidatlarının 
iadesine dair kanunun birinci maddesinin 
tefsiri İıakkında3/445numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 2,17 

2 — Kocaeli Mebusu İbrahim" Beyin 
ordu ,' bahriye , jandarma zabitan ye 
menvtırini hakkındaki kanunun 12 »ncj 
ıhaddesinin tefsirine dair4/48; numaralı 
takriri hakkımda. 17*33 . 

3 — Türkiye Cumhuriyeti ile-Yuna-,- r,, 
nistan Hüktâmett arasında:aktedilen dostr; ,v v . 
luk, bitaraflık, uzlaşma, ve hakem mua* ; , 
hedenamesile merbutu bahrî kuvvetlerini ;-.,.. 
tahdidine mütedair, protokolün tasdiki 
hakkındal/786numaraİDkanun lâyihasına.,.,..-.,.. 
dair ..,;: .... , ' . . . • 16,35.39,4i5; 

4 —' Yozgat Mebusu: Süleyman Sırrı: • >., 
• Bayin, yüzbaşı .Ahine t ve tahsil memuru 

İbrahim Beyler hakkında Arzuhal Encü
menince ittihaz olunan 5 7 5 ve ö 18 numa
ralı kararların Umumî Heyette müzakere
sine jdair4/91 numaralı takriri hakkında 1*7,22 -" 

1 — Bursa. Maarif Müdürlüğü sicil 
kâtibi Süreyya ve hususî muhasebe me
murlarından Ekrem Beylerin İstiklâl ma-
dalyasile taltifleri hakkında 3/557riutna-
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 10 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI, 
1 — Sabık.--İstanbul Mebusu Süreyya 

Paşanın, .belediyejerden yüzde iki nisbe-
tinde merkezi hükümet vergisi alınmasına 
ve tarik bedelinin nısfının belediyelere 

. ait olmasına dair...2/19 numaralı kanun 
teklifi hakkında 10. 

file:///tarik
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Sayla 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜMENİ 

MAZBATASİ 
1—Seyyar /küçük sıhhat rnemurîa-

nmn zatî binek hayvanlarına' yemJbetfeÜ 
verilmesi hakkında 1/711 numaralı kanun 
lâyihasına dair 20,38,59 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 —Teşviki sanayi kanonunun 7 inci 

Sayfa 
maddesinin C fıkrasının '<tefsirfrıe -dair 
3/1 :î2î;numarajif Başvekâlet tezkeresi hak* 
kında/ ._.-.. ;^,18 

ZİRAAT ENEMENİ MAZBATASİ 
] — Sabık İstanbul Mebusu Süreyya 

• Paşanın, yiraat bölükleri teşkili hakkında 
2/22 numaralı kanun teklifine dair ip 

SABİK ZABİT IUi ;ÂNAIMU 
24 üncü m'ikadaait 
25 inci y » 
26 inci » x 

2 
16 
20 

27 İnci in'ikada ait 
28 inci » *.< , 
29 uncu » V. • 

.-28 
50 
56 

TASHİHLER 
. . 3 9 , 5 0 

Mârdift / Nuri B,} '• • -.-> 
1 — Kelebek- hastalığının distotajitı 

veya mümasili ı ilâçlarla- imhası Ve dî£er 
tufeyiât hasta haklarının tedavisi hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair 

mctâîf İbrahim B.j - ; r 

1 — Ordu, bahriye, jandarma za
bıtan ve memurini hakkındaki kanunun 

rAKKIRLKR 
12 inci maddesinin tefsirine dair •17,33 

Yozgat/SüleymanStrrı £ . / . 
2 —r Yüzbaşı Ahmet Ve tahsil me

muru İbrahim Beyler hakkında Arzuhal • 
Encümenince ittihaz olunan 575 ve 618 
numaralı* kararların Umumî Heyette mü
zakeresine Jdair 17/22 

No. ./ . . , ,. . : Sayfa 
167 — Müsakkafât vergisi kanununun 4, 

:üncü maddesinin,4 üncü .fıkrasının 

TKFSIK 
No. 

•tefsiri 
: Sayfa 
T7,29 

TEKLİFLER 
/kare fiepeti 
1 — Büyük Millet' Meclisi 71930 

senesi bütçesinde 'f OOÖ liralık' münakale 
yapılması hakkında " 2/20,3239,40 

Yozgat t Süleyman Strrı B, J 
2 — Tiftik keçilerinden alınan 'ver- : 

ginin "tadiline dair : '28 
İsjanbul / Sabık Mebus SüreyyaPş. j 
l r7 Belediy^ler'den yüzde iki njs- , 

betinde merkezi -''hükümet vergisi alınma
sına ve tarik bedelinin nısîıııııı belediye

lere ait, olmasına dair ".','' J , 10 
2 — Tapu senetlerinde': muhar^ejr. _ 

kıymetin . kıymeti L hakikiye ^ojri^ısına v e . . 
istimlakâtın İşbu. kıymete 'g$re .icra" ecjlil- "'*, 
meşine dair ! • ' V .. 10 

3—.Ziraat bölükleri teşkili hak-..-, ... 
kında.-' '/ \t...; ; .".' ./.',',/"'' ...10 

( Konya l,Xevfik Fikret B. } 
4 — Ticâret kanununun 3Ş6 »ne* 

maddesinin tadiline dair ' : , . A\d$TZ4 
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Sayfa. 
Manisa / Yaşar B: / ; 
5 '*— Üzümleri' kurutmakta, zirâatte 

hastalık ve haşerata karşı kullanılan kim
yevî maddelerin gümrük ve istihlâk-re
simlerinden muafiyetine dair 20.38,58,59,62 

Sayfa' 
••= Mardin/ Nuri B. J • 

6 — Kelebek hastalığının distofajin 
veya, mümasili İlâçlarla imhası ve diğer 
tufeylât hastalıklarının tedavisi hakkında 

TEZKERELER 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 
Af talebi 

1 — Ankara İstiklâl Mahkemesince; : v 
10 sene hapse mahkûm edilen Süleyman 

' Radi Beyin sıhhî vazİyetındeh'dolayı geri 
kalan cezasının affı hakkında 3 

• iade talepleri 
1. — Bahriye mütehassıs zabitamna 

verilecek zamaim hakkındaki karnini âyi-
hasının geri verilmesine dair 3 

2 -T- Parİste tesis .edilen « Beynelmi
lel kimya offisi» ne iştirak hakkındaki ,.;• 
kanun lâyihasının geri verilmesine dair 56 

3 — Seyrisefâih;i İdaresi i 930 se-̂  
nesi bütçesinde İ 811 liralık münakale 
yapılması hakkındaki kanun, lâyihasının 
geri .verilmesine dair - ; : 56 

4 — Ziraat Bankası hisse senedatı-
mn damga resminden muaf olup alttıı-
yacağının tefsiri hakkındaki tezkerenin • 
geri verilmesine dair 29 

İstiklâl madalyası 

1 — Bursa Maarif Müdürlüğü sicil 
kâtibi Süreyya ve hususî muhasabe me-

;* murlarindan Ekrem Beylerin istiklâl'riia-
' dalyasıle taltifleri hakkında 10; 

Mulıielif 
İ — Aksaray Mebusu Kâzım Beyin ' **! 

ifadesinin alınmasına dair, •. . . , .28 
2 ~ , Hudut ve ^Sahiller ..Sıhhat 

Umum Müdürlüğü j 931 senesi bütçesi
nin r ş upçû faslının 'ö'inci maddesine :: 
6 038 liranın ilâvesi hakkında ,. . 2 

3 — İkıtsat Vekâleti ,1931 senesi 
v bütçesinin 661 inci faslının dördüncü 
maddesine mevzu tahsisatın aynı faslın, 
2 inci maddesine nâkli hakkında ' 56 

;4-—MenTialikî" ecnebİyeyeV, gönde
rilmek üzere İzmir Oümrüğühe'getirilen 

28 

28 

adî mermer taşlarından alınan cezayı 
naktinin affi hakkında 

5 — Umumî harpte düşman dev
letleri tebaasından Osmanlı tabiiyetine 
giren milletlerin çocukları ^hakkında 1331 
senesinde verilen kararın feshi, hakkında 

ölüm cezası 
1 — Menemen hadisesini ika ve 

teşkilâtı esasiye kanununu cebren tağyi
re teşebbüs edeolerden 37 şahsın ölüm 
cezasına çarpılmaları hakkında 2,11 

Örfi idare 
1 — Menemen kazasile Manisa ve 

Balıkesir merkez kazalarındaki örfi ida
renin bir ay temdidi hakkında v •• • 3 

2 ÎT-1 Menemen kazasile Balıkesir ve 
Manisa merkez kazalarında ilân edilmiş 
olan örfî idarenin yalnız Menemen kaza- •• 
sına münhasır olmak üzere 8 marta ka
dar temdidi hakkında 56 

: " ;•• -• ' , "Tefsir- lal«]i levi .•'- . -*• 

1 — Heyeti Mahsusaca haklarında 
Devlet hizmetinde kullanılmama lan na 

. karar verilmiş olan avukatlar hakkında 
yapılacak muamelenin tefsjren. tayinine 
dair 

2 — İngiliz lirası olarak maaş al
makta olan elçilik ve şehbenderlik me
murlarına Türkiyede bir vazifeye nakil 
ve tahvillerinde ne suretle maaş verilece
ğinin tefsiri hakkında 

3 —Kabotaj kanununun 3 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında 

4 — Lise ve orta mekteplere alına
cak jeylî meccani talebe hakkındaki ka
nunun üçüncü maddesinin tefsirine dair 

5 — Millî Hükümet bütçelerine mü
teallik borçların kayıtlarına ve müddeti 
muayyenesi zarfında müracaat etkiyenle
rin alacaklarının sukutuna dair kanunun 

16 

56 

20 
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Sayfa 

tefsiri hakkında 2 
6 — Vilâyetler idaresi kanununun 

14 öncü madJ-'sinin tefsin hakkında 16 
7 — 28 nisan 1330 tarihli askerî 

tekaüt ve istifa kanununun bazı madde
lerini muaddil kanunun birinci ve ikinci 
maddelerinin tefsirine dair 20 

8 — Zabitai saydiye nizamnamesinin 
29 uncu maddesinin tefsiri hakkında 28 

1— Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 58 inci maddesinin tefsirine dair 10 

2 — Devletle alâkaları katedilen bil
umum askerî ve mülkî memurlarla zabi-
tan eytam veeramiline tekaüt aidatlarının 
iadesine dair kanunun birinci maddesinin 
tefsiri hakkında 2,17 

: 3 — Eytam maaşı müstahaklarımn 
Devlet hidematında bir vazifeye tayinleri 
halinde maaşlarının kesilip kesilmiyece-
ğİnin tefsiri hakkında 11 

4 — Gümrük tarife kanununun be
şinci maddesinin yedinci fıkrasında mu-

Sayfa 
harrer üçüncü şekildeki müddetin yalnız 
mezkûr şekle münhasır olup olmadığının 
tefsiri hakkında 20,32 

5 —* Muhasebei umumiye kanunu
nun H 8 inci maddesinin tefsiri hakkında 2,17 

6 — Müsakkafat vergisi kanununun 
4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 
tefsiri hakkında 17,29 

7 — Ordu, bahriye ve jandarma 
zabitan ve memurini hakkındaki kanunun 
12 İnci maddesinin tefsirine dair 2,18 

8 — Teşviki sanayi kanununun 7 
inci maddesinin C fıkrasının tefsirine 
dair 2,18 

9 — Zabitai saydiye nizamnamesi
nin 29 uncu maddesinin tefsirine dair ı 56 

10 — Ziraat Bankası hisse senedatı-
nın damga resminden muaf olup olmı-
yacağmın tefsiri hakkında 29 
1 Teşriî masuniyetin refi talebi 

1 — İsparta Mebusu ibrahim Beyin 
teşriî masuniyetinin refi hakkında 28 

.^^m^^-^"^ 




