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Fihrist 

ÂZAYİ KİRAM MUAMELATI 

Sayfa 
İntihap mazbataları 

1 — Bolu, Tekirdağ ve Manisa Vilâyet-
lerİ mebusluklarına intiha]) ol iman İsmail 
Hakkı, Mahmut Rasim, Dr. Saim ve Ta hır 
Beylerin intihap mazbataları 

2 — Burdur mebusluğuna intihap edi
len Halit ve İstanbul mebusluğuna intihap 
edilen Sadettin Riza, Ziyaettin Mitat ve 
Alâettin Cemil Beylerin intihap mazbata
ları 

3 — Kütahya Vilâyeti mebusluğuna in
tibaı) olunan Alâett.İn ve Halil Beylerin in-

60 

Sayfa 
tihap mazbatası 60,78,83 

4 — Samsun Vilâyeti mebusluğuna in
tihap olunan Zühtü ve Aziz Hızır Beylerin 
intihap mazbatası 139 

Mezuniyetler 
1 — Azayi kiramdan bazı zevatın me

zuniyetleri 64,138 
2 — İstanbul mebusu Ahmet Rasim Be

yin mezuniyeti 3 
Tahlifler 

1 — Âzayi kiramdan bazı zevatın tah
lifleri .3,60,62,64,79,184 

İNTİHAPLAR 

Şurayı Devlet RİynsetİLe âzalığı- I im birer zatın intihabı 38,78,108,109,113,116 

İSTİZAHLAR 

BAŞV.EKÂLKT 
1 — Elâziz mebusu Fazıl Ahmet Bey 

ve iki arkadaşının, bazı gazetelerin takip 

ettikleri neşriyat tarzı hakkında Hükümetçe 
ne tedbir alındığına dair istizah takriri 212 

KANUNLAR 

No. Sayfa 
1818 — Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme Umum Müdürlüğün ün 1931 
malî senesi haziran ayına ait muvak
kat bütçe kanunu 3,9,10 

1819 — Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 
1981 malî senesi haziran ve tem
muz aylarına ait muvakkat, bütçe ka
nunu 2,5,9,13 

1820 — Seyriset'ain İdaresinin 1931 malî se
nesi haziran ve temmuz aylarına ait 
muvakkat bütçe kanunu 2,3,6,9,15 

1821 — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Umum Müdürlüğünün 1931 malî se
nesi haziran ve temmuz aylarına ait 
muvakkat bütee kanunu 2,7,9,18 

No. Sayfa 
1822 — İstanbul Darülfünununun 1931 

malî senesi haziran ve temmuz ayla
rına ait muvakkat bütçe kanunu 2,7,10,20 

1823 — Konya Ovası Sulama İdaresinin 
1931 malî senesi haziran ve temmuz 
aylarına ait muvakkat bütçe kanu
nu 2,8,10,23 

1824— Tuz İnhisarı Umum Müdürlüğü
nün 193.1 malî senesi haziran ve tem
muz aylarına ait muvakkat bütçe ka
nunu 2,3,8,10,25 

1825 — Tütün İnhisarı Umum Müdürlü
ğünün 1931 malî senesi haziran ve tem
muz aylarına alt muvakkat bütçe 
kanunu 2,3,9,10,28 
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JVo. Sayfa 
1826 — Yüksek Mühendis Mektebinin 1931 

malî senesi haziran ve temmuz ayla
rına ait muvakkat bütçe kanunu 2,3,9,10,31 

1827 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 1931 
malî senesi bütçe kanunu 36,44,55 

1828 — Tütün inhisarı kanununun 42 hıeİ 
maddesine müzeyyel kanım 38,54,71 

1829 — Adliye Vekâleti 1931 malî senesi 
haziran ve temmuz ayları muvakkat 
bütçesine yedi yüz elli adet süvari mü
başirlerinin ilâvesi hakkında kanun 62,64,71 

1830 — 30 mayıs 1931 tarih ve 1806 nu
maralı kanuna müzeyyel kanun 64,78,79, 

82,84,101 
1831 — Tayyare Cemiyeti tarafından Millî 

Müdafaa. Vekâletine teberru edilen 
mebaliğin sureti sarfına dair kanun 60,64, 

82,100,103 

No. 
1832 

1833 
1834 

1835 

1836 

1837 

Sayfa 
— Üsküdar - Kaddtöy ve havalisi 
halk tramvayları Türk anonim şirke
tine ait 250 000 liralık hisse senedi-
ııîn Evkaf Umum Müdürlüğünce sa
tın alınmasına dair kanun 64,79,108,110, 

113,116,133 
— Arazi vergisi kanunu 62,84,162,179 
— Maarif emitüiklerinin ilgası hakr 
kında kanun 62,66,110,185 
— Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü temmuz 
1931 muvakkat bütçe kanunu 184,205,206 
— Veraset ve intikal vergisi hakkın
daki kanunun bazr maddelerinin ta
diline ve bazılarının ilgasına dair ka
nun 78,143,184,214,227 
— Bina vergisi kanunu 64,110,139,186, 

219,227,230 

KARARLA» 

634 — Giresun nahiyesinin Ağırlık ma
hallesinden Sürmclioğullarından Mus-
tafaoğlu Yıısufuıı ölüm cezasına çar
pılması hakkında 2,36 

635 — Ilgarın Karaca.viran nahiyesinin 
Eskiahır köyünden ömeroğlu Himme
tin ölüm cezasına çarpılması hakkın
da 2,36 

636 — Büyük Millet Meclisi muhasebe
sinde yapılan tetkik ve teftiş neticesi 
hakkında 60,62 

637 — Kütahya mebusluklarına intihap 
olunan Alâettin ve Halil Beylerin 
mazbatalarının reddine ve yerlerine 
yeniden intihap yapılmasına dair 60,78,83 

638 — Karsın Kıro mahallesinden îsmail-
oğlu Nevruzun ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 78,109 

639 — Rizeli Memetoğlu Ali Rizannı ölüm 
cezasına çarpılması ve Rasimoğlu 

llamdinin on beş sene ağır hapse mah
kûm edilmesi hakkında 69,78,109 

640 — Sıvasın Üryanimüslim mahalle
sinden Kerimoğlu Veysclin ölüm ecza
sına çarpılması hakkında 78,110 

641 — Şnrayi Devlet. Reisliğine Mustafa 
Reşat ve âzahğına da Niyazi Beylerin 
İntihap olundukları hakkında 38,78,108, 

109,113,116 
642 —> Ankara istiklâl Mahkemesince on 

sene hapse mahkûm edilen Süleyman 
Radi Beyin geri ka lan cezasının af fine 
imkân olmadığı hakkında 108,139 

643 — Büyük Millet Meclisi muhasebe
sinde yapılan tetkik ve teftiş neticesi 
hakkında 138,162 

644 — 'ihtiyat zabit ve ihtiyat askerî me
murları kanununun muvakkat madde
sinin C ve D fıkralarının tefsirine ma
hal olmadığı hakktnda 183,210 

LAYİHALAR 

1 — Anadolu - Bağdat Demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım idaresinin 
1927 sonesi hesabı kafisi hakkında 

2 — Askerî ceza kanununa müzeyyel 
kanuna dair 

3 — Cumhuriyet jandarması efrat ve 

138 

162 

.küçük zabitanı hakkımla 138 
4 — Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme Umum Müdürlüğünün 1931 senesi 
temmuz ayı muvakkat bütçesi hakkında 184,205, 

206 
5 — Devlet Demiryolları ve Limanları 
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Sayfft 

Umum Müdürlüğünün 1927 senesi hasabı 
kafisi hakkında 60 

6 — Devlet memurları maaşatmm tev
hit ve teadülüne dair 1452, 1493 numaralı 
kanunlara müzeyyel kanuna dair 138 

7 — İspirto ve ispirtolu İçkiler İnhi
sarı Umum Müdürlüğü 1931 senesi bütçe 
kanunu hakkında 2 

8 — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhi
sarı Umum Müdürlüğünün 1931 senesi hazi
ran ve temmuz aylan muvakkat bütçesi 
hakkında 2,7,9,18 

9 — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhi
sarı Umum Müdürülğü memurları ücretleri
nin tevhit ve teadülü hakkmda 2 

10 — İstanbul Darülfünununun * 1931 
senesi haziran ve temmuz aylan muvakkat 
bütçesi hakkında 2,7,10,20 

11 — Konya Ovası Sulama idaresi me
murları ücretlerinin tevhit ve teadülü hak
kında 2 

12 — Konya Ovası Sulama İdaresinin 
1931 senesi bütçe kanunu hakkmda 2 

13 — Konya Ovası Sulama İdaresinin 
1931 senesi haziran ve temmuz aylan mu
vakkat bütçesi hakkında 2,8,10,23 

14 — Kuşpalazı serumu hakkındaki mu
kavelenamenin tasdikma dair 44 

15 — Mektep pansiyonları kanunu hak
kında 62,108,153,210 

16 — Mektum mallar ihbariyesi hakkın
da 162 

17 — Millî Müdafaa Vekâleti 1931 senesi 
haziran ve temmuz ayları hava bütçesine 
341 000 liranın ilâvesi hakkında 60,64,82,100,103 

18 — Muhasebei umumiye kanununun 
83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın
da 138 

19 — Nafia Vekâleti 1931 senesi haziran 
ve temmuz ayları muvakkat bütçesine 
6 000 000 liralık tahsisat ilâvesi hakkında 64,78, 

79,82,84,101 
20 — Resmî devair ve müessesat ile Dcv-

leto ait idare ve şirketlerde ve menafii umu-
miyeye hadim müesseselerde bulundurula
bilecek vesaiti nakliye hakkındaki kanuna 
müzeyyel kanuna dair 162 

21 — Seyrisefain İdaresinin 1931 senesi 
bütçe kamımı hakkında 2,3,6,9,15 

Sayfa 
22 — Seyrisefain İdaresi memurları Üc

retlerinin tevhit ve teadülü hakkında 2 
23 — Süvari mübaşirlerinin ücretleri 

hakkında 62,64,71 
24 — Şurayı Devlet kanununa bazı mad

deler İlavesine ve bazı maddelerinin tadiline 
dair 162 

25 — Tuz tnhisan Umum Müdürlüğünün 
1931 senesi bütçe kanunu hakkmda 2 

26 — Tuz İnhisarı Umum Müdürlüğünün 
1931 senesi haziran ve temmuz aylan mu
vakkat bütçesi hakkında 2,3,8,10,25 

27 — Türkiye Cümhuriyetile Almanya 
Hükümeti arsında aktedilen ticaret muahe
desine merbut (B) listesinin 136 ıneı fıkra
sındaki hatanın tashihi hakkmda 62 

28 — Türkiye Cümhuriyetile Avusturya 
Hükümeti arasında münakit hukukî ve ticarî 
mcvadı adliyeye müteallik mütekabil müna
sebetlere ve adlî kararların tenfizine dair 
mukavelenamenin tasdiki hakkında 162 

29 — Türkiye Cümhuriyetile Belçika 
Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, ha
kem ve adlî tesviye mukavelenamesinin tas
diki hakkında 62 

30 — Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovak
ya Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, ha
kem ve adlî tesviye mukavelenamesinin tas
diki hakkında 62 

31 — Türkiye Cümhuriyetile İsviçre 
Federal Meclisi arasında münakit ikamet 
mukavelesinin tasdiki hakkında 2 

32 — Türkiye Cümhuriyetile Sosyalist < 
Sovyetist Cumhuriyetleri İttihadı Hüküme
ti arasında aktedilen Karadenizdc ve Kara-
denize mücavir denizlerde bahrî teslihahn 
tahdidine dair mukavelenamenin tasdiki 
hakkında 62 

33 — Tütün İnhisarı Umum Müdürlüğü
nün 1931 senesi bütçe kanunu hakkında 2 

34 — Tütün İnhisan Umum Müdürlüğü
nün 1931 senesi haziran ve temmuz aylan 
muvakkat bütçesi hakkında 2,3,9,10,2* 

35 — Tütün İnhisarı Umum Müdürlüğü 
memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü 
hakkında 2 

36 — Yeniden tam teşekküllü 50 nahiye 
teşkiline ve 1452 numaralı kanuna merbut 
2 numaralı cetvelin tadiline dair 210 
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Sayfa 

37 —Yüksek Mühendis Mektebinin 1931 
senesi bütçe kamum hakkında 2 

38 — Yüksek Mühendis Mektebinin 19131 
senesi haziran ve temmuz aylan muvakkat 
bütçesi hakkında "2,3,0,10,31 

39 — Zabitan ve askerî memurların ma-
aşatı hakkındaki kanunun birinci ve ikinci 
maddelerinin tadili hakkında 210 

1 — Ankara geliri tmar Müdürlüğünün 
1931 senesi bütçe kanunu hakkında 2,5,9,13 

2 — Arazi vergisi hakkında 62,84,162,379 
3 — Ceza muhakemeleri usulü kanunu

nun 128,148 ve 154 üneü maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında 212 

4 — Davar ve ehli hayvanlar vergisi 
hakkında 184,193 

5 — Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umumî İdaresinin 1931 senesi bütçe kanunu 
hakkında 3,9,10 

Sayfa 
6 — Kvkaf Umum Müdürlüğü 1931 se

nesi bütçe kn.mıtııı hakkında 36,44,55 
7 — Maarif etninliklerinin lağvı hakkın

da 62,66,110,185 
8 — Muamele vergisi makamına kaim 

kanuna dair 108,170,205 
9 — Müsakkafat vergisi hakkında 64,110, 

139,186,219,227,230 
10 — Tahlisiye îdaresi memurlarının 

askerî ve mülkî tekaüt kanının ahkâmına tabi 
olmaları hakkında 79 

11 — Tütün inhisarı kanununun 42 iııei 
maddesine bir fıkra tezyili hakkında 38,54,71 

12 — Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk 
tramvayları Türk anonim şirketine Kvkaf 
Umum Müdürlüğünün de iştirakine mezuni
yet verilmesi hakkında 64,79,108,110,113,116,133 

13 — Veraset ve intikal vergisi kanunu
nun tadiline dair 78,143,184,214,227 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Ankara İstiklâl Melıkemesince 10 
sene hapse mahkûm edilen Süleyman Radi 
Beyin sıhhî vaziyetinden dolayi geri kalan 
cezasının affi hakkında 3/23 numaralı Baş
vekâlet tezkeresine dair 108,139 

2 — Ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 128, 148 ve 154 üneü maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında 1/26 numaralı kanun 
lâyihasına dair 212 

3 — (Üresun Nahiyesinin Ağırlık ma
hallesinden Siinnelioğııllarından Mnstat'aoğ-
lu Yusuf un ötüın cezasına çarpılması hak
kında 3/22 numaralı Başvekalet tezkeresine 
dair 2,36 

4 — Ilgarın Karacaviran Nahiyesinin 
Eskiahır Köyünden ömeroğlu Himmetin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/21 nu
maralı Başvekâlet, tezkeresine, dair 2,36 

5 — Karsın Kıro mahallesinden İsnıa-
iloğlu Nevruzun ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 3/4 numaralı Başvekalet tezkeresi
ne dair 78,109 

6 — Rizeli Memetoğlu Ali Rıza ve Ra-
simoglu Hamdinin ölüm cezasına çarpılma
ları hakkında 3/49 numaralı Başvekâlet tes

keresine dair 78,109 
7 — Sıvasın Üryanınıüslim mahallesin

den Kerirmığln Veysel in ölüm cezasına çar
pılması hakkında 3/9 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 78,110 

8 -—Veraset ve intikal vergisi kanunu
nun tadiline dair 1/32 numaralı kanun lâ
yihası hakkında 78,143,184,214,227 

BÜT<;U KNrÜMKNl MAZBATALARI 
, .1 — 1/33 numaralı anızı vergisi kanu

nu lâyihasına dair 62,84,162,179 
2 — 1/78 numaralı Kvkaf Umum Mü

dürlüğünün 193.1 senesi bütçe kanunu lâyi
hasına dair 36,44,55 

3 — 1/92 numaralı Ankara Şehri imar 
Müdürlüğü 1931 senesi bütçe kanunu lâyi
hasına dair 2,5,9,13 

4 — 1/95 numaralı Seyriscf'ain İdaresi
nin 1931 senesi bütçe kanunu lâyihasına 
dair 3,6,9,15 

5 — 1/116 numaralı mektep pansiyon
ları kanunu lâyihasına dair 108,153,210 

6 — Davar ve elılî hayvanlar vergisi 
hakkında 1/59 numaralı kanını lâyihasına 
dair 184,193 



- 5 -
Sayfa 

7 — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğünün 1931 senesi 
temmuz ayı muvakkat bütçesi hakkında 
1/131 numaralı kanun layihasına dair 184,205,206 

8 — İspirto ve ispirtolu İçkiler inhi
sarı Umum Müdürlüğünün 1931 senesi 
haziran ve temmuz aylan muvakkat, büt
çesi hakkında 1/106 numaralı kanun layiha
sına dair 2,7,9,18 

9 — İstanbul Darülfünununun 1931 
sonesi haziran ve temmuz ayları muvakkat 
bütçesi hakkında .1/100 numaralı kanun lâ
yihasına dair 2,7,10,20 

10 — Konya Ovası Sulama İdaresinin 
1931 senesi haziran ve temmuz ayları mu
vakkat bütçesi hakkında 1/101 numaralı 
kanun lâyihasına dair 2,8,10,23 

11 — Maarif eminiiklerinin lağvı hakkın
da 1/86 numaralı kanun lâyihasına dair 62,66, 

110,185 
12 — Millî Müdafaa Vekâleti 1931 senesi 

haziran ve temmuz ayları hava bütçe
sine 341 000 liraıjm ilâvesi hakkında 1/113 
numaralı kanun lâyihasına dair 64,82,100,103 

13 — Muamele vergisi kanunu makamı-
,ıa kaim 1/41 numaralı kanun lâyihasına 
dair 108,170,205 

14 — Müsakkafat vergisi hakkında 1/36 
numaralı kanun lâyihasına dair 64,110,139,186, 

219,227,230 
15 — Nafia Vekâleti 1931 senesi haziran 

ve temmuü aylan muvakkat bütçesine 
6 000 000 liralık tahsisat ilâvesi hakkında 
1/121 numaralı kanun lâyihasına dair 78,79,82, 

84,101 
16 — Süvari mübaşirlerinin ücretleri hak

kında 1/115 numaralı kanun lâyihasına 
dair 64,71 

17 — Tuz İnhisarı Umum Müdürlüğü 
1931 senesi haziran ve temmuz ayları mu
vakkat bütçesi hakkında 1/102 numaralı 
kanun lâyihasına dair 3,8,10,25 

18 — Tütün İnhisarı Umum Müdürlüğü 
1931 senesi haziran ve temmuz aylan mu
vakkat bütçesi hakkında 3/109 numaralı 
kanun lâyihasına dair 3,9,10,28 

19 — Üsküdar - Kadıköy ve havalisi 
halk tramvayları Türk anonim şirketine 
Evkaf Umum Müdürlüğünün de iştirakine 

Sayfa 
mezuniyet verilmesi hakkında 1/58 numaralı 
kanun lâyihasına dair 64,79,108,110,113,116,133 

20 —Veraset ve intikal vergisi kanunu
nun tadiline dair 1/32 numaralı kanun lâ
yihası hakkında 78,143,184,214,227 

21 — Yüksek Mühendis Mektebinin 193.1 
senesi haziran ve temmuz ayları muvakkat 
bütçesi hakkında 1/103 numaralı kanun lâ
yihasına dair 3,9,10,31 

1 — Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum Müdürlüğünün 1931 senesi bütçeni 
hakkında 1/91 numaralı kanun lâyihasına 
dair 3,9,10 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Davar ve ehlî hayvanlar vergisi 

hakkında. 1/59 numaralı kanun lâyihasına 
dair 184,193 

2 — Muamele vergisi karnımı makamına 
kaim 1/41 numaralı kanım lâyihasına dair 108, 

170,205 
3 — Tütün İnhisarı kanununun 42 inci 

maddesine bir fıkra tezyili hakkında 1/37 
numaralı kanun lâyihasına dair 38,54,71 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — 1/116 numaralı mektep pansiyonları 

kanunu lâyihasına dair 108,153,210 
2 — Maarif dahiliklerinin lağvı hakkın

da 1/86 numaralı kanun lâyihasına dair 62,66, 
110,185 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
, 1 — 1/33 numaralı arazi vergisi kanunu 

lâyihasına dair 62,84,162,179 
2 — Davar ve ehlî hayvanlar vergisi 

hakkında 1/59 numaralı kanun lâyihasına 
dair 184,193 

3 — Muamele vergisi kanunu makamına 
kaim 1/41 numaralı kanun lâyihasına dair 108, 

170,205 
4 — Müsakkafat vergisi hakkında. 1/36 

numaralı kanun lâyihasına dair 64,110,139, 
186,219,227,230 

5 — Veraset ve intikal vergisi kanunu
nun tadiline dair 1/32 numaralı kanım lâyi
hası hakkında 78,143,184,214,227 
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Sayfa 

MAZBATALARIN TETKİKİ ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Kütahya Vilâyeti mebusluğuna inti
hap olunan Alâettin ve Halil Beylerin maz
batalarının gönderildiğine dair 3/50 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 78,83 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Mille Meclisinin 1930 senesi 
teşrinisani ve kânunuevvel aylan hesalmtı 
hakkında 60,62 

2 — Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi 
kânunusani - mart aylan hesabatr baklan

da 
Sayfa 

138,162 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZ
BATASI 

1 — ihtiyat zabit ve ihtiyat askerî me
murları kanununun muvakkat maddesinin 
(D) ve (C) fıkralarının tefsiri hakkında 
3/3 numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 184,210 

MÜŞTEREK ENCÜMEN MAZBATASI 
[Adliye - Dahiliye] 

1 — Suniyi Devlet Riyasetile â-znlığnııı 
birer zatın intihabı hakkında 3/47 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 78,108,109,113,116 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 

7 inci 
8 inci 
9 uncu 

10 uncu 
11 înet 
12 inci 
13 üncü 

inikada 
» 
» 
» 
» 
» 
»-

ait 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 

2 
36 
38 
44 
60 
62 
64 

14 üncü 
15 inci 
16 inci 
17 inci 
18 İnci 
19 uncu 
20 inci 

inikada 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

a i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

78 
108 
138 
162 
184 
210 
212 

SUALLER VS CEVAPLAR 

HARİCİYE VEKÂLETİ 
1 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyîn, Ce

nevre konferansında heyeti murahhasamıznı 
aldığı intiba hakkında Hariciye Vekâletin
den şifahî sual takriri 44,65,79,108 

MALİYE VEKÂLETİ 
1 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin, Borç

lar meselesinde dayinler vekillerile yapıl
mış olan müzakeratın neden akim kaldığı 
hakkmd Maliye Vekâletinden şifahî sualine 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin 
cevabı 44,65 

2 —Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, 
idarei hususiyeler namına vaki tahsilattan 
istanbul Defterdarlığının tevzi ettiği ik
ramiye hakkında Maliye Vekâletinden şifa
hî suali ve Vekil Mustafa Abdülhalik Be
yin cevabı 2,38 

3 — Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, 
İstanbul htızinei evrakmdaki kıymetli ba
zı evrakın satıldığına dair deveran eden 
şayiaların doğnı olup olmadığı hakkında 
Maliye Vekâletinden şifahî suali ve Vekil 
Mustafa. Abdülhalik Beyin cevabı 2,40 

TAKRİRLER 

İstanbul [Hasan Vasfi B.J 
1 — Muamele veresi kanunu lâyihasının 

bir an evvet 
hakkında 

Muhtelit Encümence intacı 

227 
— 230 uncu sayfada kabul edilen kımu-

TASHÎHLER 

mm unvanı « bina vergisi kanunu » dur. 



- 7 -

TEKLIFLER 
Sayfa 

Bolu [-Şükrü B.J 
,1 — Ferağ ve İntikal harçlarının istifa

sında ve hususatı saîrede müsakkafat kıymet
lerinin sureti takdir ve tayini hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 

Cebelibereket [Naci Pş.J 
2 — Esbak Kadıköy Belediye Müdürü 

Sayfa 
Kemal Beye emvali metrukedeıı 
verilmesine dair 

bir miktar 

Kastamonu [Dr. 8mt B.J 
3 — Mütekaitlerle eytam ve eramiline 

emlâk ve arazi verilmesi hakkında 

213 

44 

TEZKERELER 

BAŞVEKALET TEZKERELERİ 
Af talepleri 

1 — Ankara İstiklâl Mahkemesince 10 
sene hapse mahkûm edilen Süleyman Badi 
Beyin sıhhî vasiyetinden dolayı geri kalan 
cezasının affi hakkında 108,139 

tade talepleri 
1 — Tahlisiye idaresi memurlarının as

kerî ve mülkî tekaüt kamum ahkâmına tabi 
olmaları hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair 79 

Muhtelif 
1 — Kütahya Vilâyeti mebusluğuna in

tihap olunan Alâettın ve Halil Beylerin in
tihap mazbatalarının gönderildiği hakkın
da 60,78,83 

2 — Şurayi Devlet Riyasetile âzalığma 
birer zatın İntihabı hakkında 38,78,108,109,113,116 

3 — Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi Re
isliğine bir zatın intihabı hakkında 

4 — Tayyare Cemiyetinin Millî Müdafaa 
Vekâleti hava bütçesine muavenet olarak 
vereceği paranın bütçeye ithal sureti hak
kında 

ölüm cezası 
1 — Rizeli Memetoğlu Ali Riza ve Ra-

sîmoğlu Hamdının ölüm cezasına çarpılma
ları hakkında 60,78,109 

184 

2 

1 — Giresun Nahiyesinin Ağırlık mahal
lesinden Sürmelioğullanndan Mustafaoğlu 
Yusuf un Ölüm cezasına çarpılması hakkın
da 

2 — Ilgının Karaeaviran Nahiyesinin 
Eskiahır köyünden ömeroğlu Himmetin Ö-
tüm cezasına çarpılması hakkında 2,36 

3 — Karsın Kıro mahallesinden İsmail 
oğlu Nevruzun ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 78,109 

4 — Sıvasın Üryanı müslim mahallesin
den Kerimoğlu Veysclin ölüm cezasına çar
pılması hakkında 78,110 

Tefsir talepleri 
1 — Belediye kanununun 160 inci mad

desinin tefsirine dair 2 
2 — Divanı Muhasebat raporları hak

kında 590 numaralı kararın 8 inei madde
sinin tefsiri hakkında 138 

3 — İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin 
harp malûllerine ve şehit yetimlerine tah
sis ve tevziine dair kanunun 4 üncü mad
desinin tefsiri hakkında 78 

1 — İhtiyat zabit ve ihtiyat askeri me
murları kanununun muvakkat maddesinin 
(ü) ve (C) fıkralarının tefsiri hakkında 183,210 

Teşriî masuniyetin refİ talebi 
1 — Bilecik mebusu Hayrettin Beyin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 38 
2 — Konya mebusu Mustafa Lûtfi Beyin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 36 
3 — Konya mebusu Sırrı Beyin teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERELERİ 
1 — Âzayi Kiramdan bazı zevatın me

zuniyetleri hakkında 

78 

64 
2,36 
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Sayfa 

2 — Âzayi kiramdan bazı zevatın me
zuniyetleri hakkında 138 

3 — istanbul mebusu Ahmet Raaİnı Be
yin mezuniyeti hakkında 3 

Sayfa 
DİVANI MUHASEBAT RİYASETt 

TEZKERESt 

1 — Mart : ağustos İÎ)Ü7 aylarına ait ra
porların takdim krtındığt hakkında 36 

- * * T * - > « '*-«HŞ-4t-< 


