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AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
Sayfa 

Mezuniyetler 
1 — Azayİ kiramdan bazı zevatın 

No. Sayfa 
1891 — 4 şubat 1929 tarih ve 1389 

numaralı kanunun ı inci madde
sine merbut cetvele bir fıkra ilâ
vesi hakkında 10,33 

1892 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 
malî senesi bütçesinde münakale 
yapılması hakkında 22,32,34 

1893 — Teşkİlâtr esasiye kanununun 95 
inci maddesinin tadili hakkında 15,33, 

34,37 
1894 — Evkaf umum müdürlüğü 1927 

senesi lıesabı kati kanunu 28,42 
1895 — Balya - karaaydın şirketi namına 

İtlıai olunacak gazoylun gümrük 
resminden ve muamele vergisinden 
muafiyeti hakkında 2,19,43,44 

1896 — 1931 senesi bütçesinde müna
kale İcrasına ve tahsisatı fevkalâde 
verilmesine dair 2,22,28,48,50,53 

1S97 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı İdaresinin 1931 senesi bütçe
sinde münakale icrasına dair 42,49,52,5,6 

1898 — Kuşpalazı serumu hakkınd abey-
nelmilel itilâfnameyi tadilen 7 ağus
tos 1930 tarihinde Pariste tanzim 
ve imza edilmiş olan mukavelena
menin tasdİkına dair 14,34,52,53,55 

1899 — 4 şubat 1340 tarih ve 406 nu
maralı telgraf ve telefon kanununun 
7 inci maddesinin tadiline ve 29 

Sayfa 
mezuniyetleri 22,64 

No, Sayfa 
uncu maddesine bazı fıkralar ilâve
sine dair 16,70,73,76 

1900 — 4 şubat 1340 tarih ve 406 
numaralı telgraf ve telefon kanununa 
bazı maddelerin tezyîline dair 16,70, 

74,76,79 
1901 — 876 numaralı Ankara şehri oto-

maük telefon kanununun 1 kânunu
evvel ]928 tarih ve 1366 numa
ralı kanunla tadil edilmiş olan 1 İnci 
tnaddesİle 2 inci maddesinin birinci 
ve ikinci fıkralarının tadiline ve 
bu kanuna bîr madde İlâvesine 
dair 16,70,75,76,81 

1902 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1931 malî senesi bütçe kanununa 
müzeyye! 14,64,93 

1903 —1931 senesi bütçesinde müna
kale yapılmasına dair 42,64,95,96,99 

1904 — Tütün inhisa'rı idaresinin 1931 
senesi bütçesinde münakale icrasına 

' dair 42,64,96 99,102 
1905 — Menkul ve gayrimenkul emval 

İle bunların intifa haklarını ve da
imî vergilerin mektumlarını haber 
verenlere verilecek İ kram İyelere 
dair 64,96,112,113 

1906 — Ecnebi memleketlerde hizmet 
etmekte olan memur ve müstahdem
lerin, maaş, ücret ve tahsisatlarının 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ MUAMELÂTI 
1 — İstanbul mebusu Ali Ratıa Beyin 

Gümrük ve İnhisarlar vekâletine tayini 150 
2 — Kütahya mebusu Muhlis Beyin 

Ziraat vekâletine tayini 150 

NLAR 



No. Sayfa 
sureti tediyesi hakk uda 48,66,118 

1907 — Manisada (Beynelmilel Moris Şi-
nasi hastanesi ) namı altında inşa 
ve tesis edilecek hastane için hariç
ten getirilecek eşyanın gümrük 
resminden istisnasına dair48,69,1 19,1 28 

1908 — Oazi Hazretlerinin , Samsuna 
rekzedilmek üzere vürut eden hey
kellerinin gümrük resmile muamele 
vergisinden muafiyeti hakkında 48,70, 

119,128,131 
1909 — Gümrük ve İnhisarlar vekâleti 

teşkiline dair ] 18,136,137 
1910 — Ziraat vekâleti teşkiline dair 118,136, 

138 
1911 — Devlet memurları maaşatımn 

tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 
numaralı kanuna müzeyyel ve güm
rükler bütçesine tahsisat ilâvesine 
dair 118,136,140,142,143 

1912 — Devlet memurları m iaşat.nııı 
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 
numaralı kanuna müzeyyel ve İleti-' 
sat vekâleti lâıtçesine *ahsisat ilâve
sine dair 118,136,140,142,145 

1913 — 22 temmuz 1931 tarih ve] 873 
numaralı kanuna müzeyyel 2,48.71, 

119,142,159 
1914 — Evkaf umum nuiJürlügünün 

1931 malî senesi bütçesine merbut 
kadronun tadili hakkında 64,156,160 

1915 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1931 malî senesi bütçesinde mü
nakale yap;İmasına dair 86,156,157, 

160,163 
1916 — Oazi Hazretlerinin, İzmire gel

mek üzere olan heykellerinin güm
rük resmi i!e muamele vergisinden 
muafiyeti hakkında 86,1 50,1 59,160,166 

1917 — 24 temmuz 1931 tarih ve 
1841 numaralı kanuna müzeyyel 64,156, 

174 

No. 
1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

Sayfa 
— Kaçakçılığın men ve takibine 
dair ' 106,170,177 
— Devlet memurları maaşatımn 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanu
na müzeyyel 150,170,195 
— Gümrük memurlarından vazifeİ 
meınuresini sui istimal edenlerle 
vazife veya mesleklerinde kendi
lerinden istifade edihniyenler hak
kında yapılacak muameleye dair 64,170, 

195 
— Malaganlardan nolerlikten mu-
saddak senetle satın aldıkları gayri 
menkullerin tapuya tescili hakkında 42, 

170,197 
— Adliye vekâleti ve Gümrükler 
umum müdürlüğü i Q31 senesi büt
çesine tahsisat ilâvesine dair 150,170, 

194,198 
— 1931 senesi bütçe kanununa 
1 madde tezyiline dair 136,150,170, 

198,201 
— 1931 senesi bütçesinde müna
kale yapılmasına ve munzam tah
sisat verilmesine dair 22,64,156,171, 

198,203 
— 193! senesi bütçesine merbut 
« D » cetveline 'dahil 41 zabitin 
1452 numaralı kanuna merbut iki 
numaralı cetvele nakline dair 42,156,1 73, 

198,206 
— Gümrük tarifesi kanununun 28 
inci maddesinin tadili hakkında 86, 

156,174.19S,209 
— Barut ve mevadı infilâkiye, fi
şek ve av malzemesi ve av saçması 
inhisarlarını işletmek üzere Maliye 
vekâleti 1931 senesi bütçesine 
400 000 liranın tahsisatı fevkalâde 
olarak vazına dair i 50,1 70,1 96,198,211 

KARARLAR 
658 — Bergamamıı Salilıler köyünden 

Osmanoğlu Ahmet Refikin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 

659 — Adapazannın Serdivan köyünden 
10 660 

Nunıanoğlu Cemilin • ölüm ceza
sına çarpılması hakkında 
— Uşağın Banaz nahiyesinin Alaba 
köyünden İbrahim İle kardeşi İsamn 
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No. Sayfa' 

ölüm cezasına çarpılmaları hakkında i o 
661 — Afyon karahisar vilâyetinin 

Aziziye kazasının Karacalar köyün
den molla Memetoğullarından 
Memişoğtu çete Ahmet çavuşun 
ölüm cezasına.çarpılması hakkında 9 

662 — Boyabadın Binelli köyünden 
Çakıroğullanndan Memetoğlu kurt 
Hüseyîııİn ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 10 

663 •— Erzîncanın Büyük küşünkâr 
köyünden Memetoğlu ' Yaşar ve 
Şakşak oğullarından İsmailoğlu Şa
linin ölüm cezasına çarpılmaları 
hakkında 10 

664 — Ilgazın Demirciler köyünden 
Mustafa oğlu Sadıkın Ölüm cesasma 
çarpılması hakkında 10 

665 — Ispartantn Cebel nahiyeinin Da-
rıbükü köyünden Ala Hasanoğulla-
rından Hüseyinkızı Fatmatını ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 10 

666 — Eylül-teşrinisani 1930 aylarına 
ait Divanı muhasebat raporları hak

ta». Sayfa 
kında İttihaz olunan m.ukarrerata 
dair ' 10,25 

667 — Mukaddema 5 500 kuruş ma
aşla Divanı muhasebat birinci sınıf 
murakıbı iken 350 lira ücretle Tü
tün İnhisar idaresi muhasebe mü
dürlüğüne tayini hasebüe memuriye
tinden ayrılmış ve bu kere Divanı 
muhasebat azaîığma intihap buyu-
rulmuş olan Nazmi Beye verilecek 
azalık maaşının derecesi hakkında 42,48 

668 — Gümrük tarife kanununun 17 
ve 25 inci maddelerinin tefsirine 
mahal olmadığı hakkında 4,92 

669 —Kânunuevvel 1930 :mayısi931 
aylarına ait Divanı muhasebat ra
porları hakkında ittihaz olunan 
mukarrerata dair 42,52,86 

670 — Cami ve medreseleri» idaresi 
ve bunların hademesi hakkında 42,156, 

159 
671 — Balkan binicilik müsabakalarına 

İştirak edecek zabıtanın yevmiyeleri 
hakkında 64,156,173 

LÂYÎHALAH 
1 — Adliye vekâleti 1931 senesi 

bütçesinde 34 000 Uratı'k münakale 
yapılması hakkında 2,28,48,50,53 

2 — Adliye vekâleti 1931 senesi 
bütçesine 229 525 liralık fevkaiâJe tah
sisat konulmasına dair 150,170,194,198 

3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 18 inci maddisinin tadili hakkında 86 

4 _ iQ31 senesi bütçe kanununa 
merbut D cetveline dahil zabitaıııni452 
numaralı kanuna merbut 2 numaralı 
cetvele nakline dair 42,156,173,198,206 

5 — 1 nisan 1926 tarih ve 796 
numaralı kanuna bir madde tezyili 
hakkında 86 

5 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mü-
zeyyel ve Gümrükler umum müdürlüğü 
1931 senesi bütçesine fevkalâde tahsisat 
konulmasına dair 118,1 36,140,142,, 143 

7 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna mü-

zeyyel ve İktisat vekâleti 1931 senesi 
bütçesine fevkalâde talıs'sat konulmasına 
dair' 118,136,142,142,145 

8 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1926 senesi bütçe kanununun 13 üncü 
maddesinin tadili hakkında 42 

9 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1931 senesi bütçe kanununa merbut D 
cetvelinde bnzı tadilât yapılması hakkında 64, 

156,160 
10 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 

senesi bütçe kanununun 5 inci maddesinin 
tashihi hakkında 14,64,93 

11 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 
i senesi bütçesinde 19 265 liralık müna

kale yapılması hakkında 86,156,157,160,163 
12 — Gümrük kanununun muaddel 

107 inci maddesinin tadiline ve 905 
numaralı kanunun 13 üncü maddesinin 
ilgasına dair. 86 

13 — Gümrükler umum müdürlüğü 
1531 senesi bütçesinde 3 000 liralık 
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Sayfa 

münakale yapılması hakkında 22,156,171, 
198,203 

14 — Gümrükler umum müdürlüğü 
1931 senesi bütçesinde 4 730 liralık 
münakale yapılması hakkında 64,156,17i, 

198,203 
15 — Gümrükler umum müdürlüğü 

1931 senesi bütçesinde 45 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 2,28,48,50,53 

16 — Gümrükler umum müdürlüğü 
193 i senesi bütçesine 300 000 liralık 
fevkalâde tahsisat konulmasına dair 64,156, 

171,198,203 
17 —.Gümrük memurlarından huku

ku Hazineyi ızrar edenlerin memuriyet
lerinden ihracı hakkında 64,170,195 

18 — Gümrük tarifesi kanununun 28 
inci maddesinin tadili hakkında 106,156,174, 

198,209 
19 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

teşkili hakkında 118,136,137 
20 — Hariciye, Maliye ve Nafıa ve

kâletleri 1931 senesi bütçelerinde 225 
000 liralık münakale yapılması hakkında 42, 

64,95,96,99 
21 — Harita umum müdürlüğü 1931 

senesi bütçesinde 17 500 liralık müna
kale yapılması hakkında 170 

22 — Hava sınıfı menstıp'arına veri
lecek zanıaim ve tazminat hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin tadiline dair 86 

23 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1932 senesi bütçesi hak- ' 
kında 42 

24 — Kaçakçılık hakkında 106,170,177 
25 — Kendi hesabına tahsil yaparak 

tıp fakültesinden neşet edecek doktorla
rın mecburî hizmetlerinin lâğvi hakkında 85 

26 — Maarif vekâleti 1931 sentsi 
bütçesinde 5 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 2.28,48,50,53 

27 — Maarif vekâleti 1931 senesi 
bütçesinde 20 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 2,28,48,50,53 

28 — Maliye vekâleti 1931 senesi 
bütçesinde 21 300 liralık münakale ya
pılması hakkında 42,64,95,96,99 

29 — Maliye vekâleti 1931 senesi 
bütçesinde 136 400 liralık münakale va~ 

Sayfa 
pıİması hakkında 2.28,48.50,53 

30 — Maliye vekâleti 1931 senesi 
bütçesine 400 000 liralık fevkalâde tah
sisat konulmasına dair 1 50,170,196,198,211 

31 — Maliye ve Millî Müdafaa vekâ
letleri 1931 senesi bütçelerinde 4 500 
liralık münakale yapılması hakkında 64,156, 

173 
32 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 

senesi hava bütçesinde 16 300 liralık 
münakale yapılması hakkında 2,28,48,50,53 

33 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 
senesi kara bütçesinde 38 721 liralık 
münakale yapılması hakkında 7,28,48,50,53 

34 — Moskova ve Kars muahedelerine 
tevfikan hakkı hıyarlarım istimal ve 
Rusyaya hicret eden Malagaıılardan alı
nan gayrimenkullerİn tescili hakkınd a42, 

170,917 
35 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 
.49,150 liralık münakale yapılması 
hakkında 106,156,171,198,203 

36 — Şurayı devlet 1931 senesi 
bütçesinde 1 100 liralık münakale ya
pılması hakkında 22,28,48,50,53 

37 — Temlik kanununa tevfikan ve
rilen tapu senetleri harçlarının bakiye 
taksitlerinin affi hakkında 42 

38 — Türkiye Cümhuriyetile Amerika 
müttehit devletleri arasında aktedİlen ika
met mukavelenamesinin tasdiki hakkında 64 

39 — Türkiye cümhuriyetile İçtimaî 
Şuralar Cumhuriyeti İttihadı arasında 
aktolunan protokolün tasdiki hakkında 42 

40 — Tütün inhisarı umum müdür
lüğünün 193iseııesı bütçesinde 80 000 
liralık münakale yapılması hakkında 42,64, 

96,99,102 
41 — 24 temmuzi931tarih vel841 

numaralı kanunu muaddil 64,156,174 
42 — 22 temmuz 1931 tarih vei873 

numaralı kanuna müzeyyel 2,48,71,119,142 
159 

43 — Ziraat vekâleti teşkili hakkında 118, 
136,138 

1 — Balya - Karaaydın şirketi namı
na ithal olunacak gazoylun gümrük res
minden ve muamele vergisinden muafiyeti 
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Sayfa 

hakkında 2,19,43,44 
2 — Devlet davalarım intaç eden . 

avukat ve saireye verilecek ücreti vekâlet 
hakkındaki kanunun ı inci maddesine 
merbut cetvele bir fıkra ilâvesine dair 10,33 

3 — Ecnebi memleketlerde bulunan 
memurin ve müstahdemin muhassasatla-
rınm tesviye usulü hakkında 48,66,118 

4 — Evkaf umum müdürlüğünün 
1927 senesi İıesabı katisi hakkında 28,42 

5 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 
senesi bütçesinde 80 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 22,32,34 

6 — İnhisara tâbi kaçak maddelerin 
ihbariyelerinden bir kısmının peşin veril
mesi hakkında 64,96,194 

7 — İspirto ve ispirtolu içkiler İnhi
sarı idaresinin 1931 senesi bütçesinde 
87 000 liralık münakale yapılması hak
kında 42,49,52,56 

Sayfa 
8 — Kuşpalazı seromu hakkındaki 

mukavelenamenin tasdikma dair 14,34,52,53, 
59 

-^ Londra posta kongresi kararla
rım havi senetlerin tasdikma dair 64 

9 — Manisada inşa edilecek Şİnasi 
hastanesine muktazi malzeme, alât ve 
edevatın gümrük resmînden istisnası 
hakkında 48,69,119,128 

10 — Mektum mallar İhbariyesi hak
kında 64,96,112,113 

11 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 
senesi bütçesinde 500 000 liralık müna
kale yapılması hakkında 28,48,50,53 

12 — Telgraf ve telefon kanununa 
bazı maddeler ilâvesine dair 16,70,73,76,79, 

81 
13 — Umum jandarma kumandanlığı 

1931 senesi bütçesinde 18 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 28,48,59,53 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Gümrük 'memurlarında» hukuku 
Hazineyi ızrar edenlerin memuriyetlerinden 
ihracı hakkında 1/201 numaralı kamın lâyi
hasına dair 170,195 

2 •— Moskova ve Kars muahedelerine 
tevfikan hakkı hıyarlarım istimal ve Rus-
yaya hicret eden Ma la gani ardan alınan 
gayri menkullerin tescili hakkında .1/195 
numaralı kanun lâyihasına dair 170,197 

3 — 22 temmuz 1931 tarih ve 1873 nu
maralı kanuna müzeyyel. 1/lflfi numaralı 
kamın lâyihasına dair 48,71,119,142,159 

10 

10 

1 -— Adapazarı tun Serdivatı köyünden 
Numauoğlu Cemalin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 3/79 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 

2 — Afyon Karahisar vilâyeti Aziziye 
kazasının Karacalar köyünden Moîlame-
metoğuUanndan Meni işoğhı çete A hmet 
Çavuşun ölüm-cezasına.çarpılması hakkın
da 3/80 numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair 

3 — Bergamamn Sabîhli köyünden Os-
manoğlu Ahmet Refikin ölüm cezasına çar

pılması hakkında 3/8.1. numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 

4 — Boyabadın Bineli köyünden Çakılo-
ğullarından Memetoğlu Kürt Hüseyinin ö-
lüm cezasına çarpılması hakkında 3/103 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 

5 — Devlet davalarım İntaç, eden avukat 
ve saireye verilecek ücreti vekâlet hakkın
daki kanunun 1 inci maddesine merhut cet
vele bir fıkra İlâvesine dair 1/72 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 10,33 

6 — Erzİneanın Büyük Küşünker kö
yünden Mcmetoğlu V aşar ve Şakşakoğul-
larıudan Ismailoğhı Halinin Ölüm cezasına 
çarpılmaları hakkında 3/82 numaralı Baş
vekâlet tezkeresine dair 

7 — Ilgazm Demirciler köyünden Mus-
tafaoğlıı Sadıkm Ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 3/84 numaralı Başvekâlet tezke
resine dair 

S — Ispartaıım Cebel nahiyesinin Darı-
bükü köyünden Alahasanoğullartndan Hü
seyin kızı Fatma 11 m ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 3/83 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 

9 — Uşağın Baııaz nahiyesinin Alaba ktf-

10 

10 

10 
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Sayfa 

yünden İbrahim iic kardeşi İsnrım ölüm ec
zasına çarpduıaları hakkında 3/85 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 10 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —Adliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 

229 525 liralık fevkalâde tahsisat konulması
na dair 1/219 numaralı kanun lâyihası hak
kında 170,194,198 

2 — Balya - Karaaydnı şirketi namına 
ithal olunacak gazoylun gümrük resminden ve 
muamele vergisinden muafiyeti hakkında 
1/167 numaralı kanını lâyihasına dair 2,19,-13,44 

3 — Bilecik mebusu ibrahim Beyin, mu
amele vergisi kanunumu] 2 inci muvakkat. 
maddesinin tefsiri hakkında 4/13 numaralı 
takririne dair 64,96,106 

4 — 1931 senesi bütçe kamunum merbut 
(D) cetveline dahil zabit anın 1452 numa.ralr 
kanuna merbut 2 numaralı cetvele nakline 
dair 1/190 numaralı kamın lâyiham hak
kında 156,173,198,206 

5 — 1931 senesi bütçe kaııuıuımııı 15 inci 
maddesinin tefsiri hakkımla 3/104 ıuımaralr 
Başvekâlet tezkeresine dair 136,150,170,198,201 

6 — Devlet memurları maaşatınm tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel ve 
(iümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesine fevkalâde tahsisat konulmasına da
ir 1/217 numaralı kanun lâyihası hakkın
da 136,140,142,143 

7 — Devlet memurları nıaaşatının tevhit, 
ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel ve 
Iklısat. vekâleti 1931 senesi •bütçesine fevkalâ
de tahsisat, konulmasına ila ir 1/218 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 136,140,142,145 

'S — Ecnebi memleketlerde bulunan mc-
* 

murin ve müstahdemin nuıhassa-satlarınnı 
tesviye usulü hakkında 1/170 numaralı ka
nun lâyihasına dair 48,66,118 

9 — Evkaf umum müdürlüğünün 1931 
senesi bütçe kanununa' merbut (D) cetve
linde bazı tadilât yapılmasına dair 1/199 nu
maralı kanun lâyihası hakkında ]5fi,160 

10 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 se
nesi bütçe kanununun fi İnci maddesinin ta
dili hakkında 1/187 numaralı kanun lâyihası
na dair 64,93 

11 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 we-. 

Sayfa 
nesi bütçe kanununun 6 inci maddesinin tef
siri hakkında 3/115 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair 156,159 

12 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 se
nesi bütçesinde 19 265 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/207 numaralr kanun lâyi
hasına dair 156,157,160,1(13 

13 —Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 80 000 liralık münakale yapılmadı 
hakkımla 1/168 numaralı kanun lâyihasına 
dair ' 22,32,34 

14 — (iümrükler umum müdürlüğü 1931 
senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/188, (.iümrükler umum 
müdürlüğü 1981 senesi bütçesine 300 000 
liralık fevkalâde tahsisat konulmasına dair 
1/200, (İümrükler umum müdürlüğü 1931 
senesi bütçesinde 4 370 liralık münakale 
yapılmasına dair 1/202 ve Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü 1931 senesi bütçe
sinde 49 150 liralık münakale yapılması 
hakkımla 1/214 numaralı kanun lâyihala
rına dair 156,171,198,203 

15 — (iümrük ve İnhisarlar vekâleti teş
kili hakkında 1/215 numaralı kanun lâyiha
sına dair 136,137 

16 ~- (lümüşane mebusu Hasan Eehmİ 
Reyin, gümrük tarife kanununun 28 İnci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 nu
maralı kanun teklİfile gümrük tarifesi ka
nununun 28 İnci maddesinin tadili hakkında 
1/212 numaralı kanını lâyihasına dair 15(i,174, 

198,209 
17 — Haricîye, Maliye ve Nafıa vekâlet

leri 1931 senesi bütçesinde 225 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/192 ve Ma
liye vekâleti 1931 senesi bütçesinde 21 300 
liralık münakale yapılması hakkında 1/194 
numaralı kanun lâyihalarına dair 64,95,9(5,99 

18 — idare heyetinin, Divanı muhasebat 
âzasından Nazmı Beyin, maaşının derecesi 
hakkımla bir karar ittihazına dair 4/14 nu
maralı takriri hakkında 42,48 

19 — ingiliz lirası olarak maaş almak
ta olan elçilik ve şehbenderlik memurlarına 
Türkiyedc bir vazifeye nakil ve tahvillerin
de ne suretle ınaaş verileceğinin tefsiri 
hakkında 3/15 numaralı Başvekâlet tezkere
sine dair 92 



Sayfa 
20 — İnhisara tâbi kaçak maddelerin 

ihbariyelerinden <bir kısmının peşin veril
mesi hakkında 1/4 numaralı kanun lâyiha
sına dair (54,96,194 

21 — İspirto ye ispirtolu içkiler inhisarı 
idaresinin 1931 senesi bütçesinde 87 000 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/172 
numaralı kanını lâyihasına dair 42,49,52,56 

22 — İzmir mebusu Kâmil Bey ve 3 ar
kadaşının, Gazi Hazretlerinin Izmire »ele» 
heykellerinin gümrük resminden ve mua
mele verdisinden muafiyeti hakkında 2/24 
numaralı kanun teklifine dair 150,159,160,166 

23 — Kaçakçılık hakkında 1/213 numa
ralı kanun lâyihasına dair 170,177 

24 — Maliye vekâleti 1931 senesi bütçe
sine 400 000 liralık fevkalâde tahsisat ko
nulmasına dair 1/220 numaralı kanun lâ
yihası hakkında 170,196,198,221 

25 — Maliye ve Millî müdafaa vekâlet
leri 1931 senesi bütçelerinde 4 500 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/ numa
ralı kanun lâyihasına-dair 156,173 

26 —• Manisa da inşa edilecek Şinasİ has
tanesine muktazi malzeme, alât ve edevatın 
gümrük resmînden istisnası hakkında 1/159 
numara]r kanun lâyihasına dair 48,69,119,128 

27 — Mektum mallar ihbariyesi hakkında 
1/127 numaralı kanun lâyihasına dair 64,96, 

112,113 
28 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 sonesi 

kara bütçesinde 500 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/1Î5, Umum jandarma 
kumandanlığı 1931 senesi bütçesinde 18 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/177, 
Adliye vekâleti 1931 senesi bütçesinde 34 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/179, 
Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 45 000 liralık anünaknle yapıl
ması hakkında 1/180, Maarif vekâleti 
1931 senesi bütçesinde 20 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/181, Maarif 
vekâlet: 1931 senesi bütçesinde 5 000 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/182, Maliye vekâleti 1931 senesi büt
çesinde 136 400 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/183, Millî müdafaa veka
leti 1931 senesi hava .bütçesinde 16 300 
liralık münakale yapılması hakkında 3/184, 

Sayfa 
Millî müdafaa vekâleti 1931 senesi -karaf 

bütçesinde 38 721 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/185 ve Şurayı devlet 1931 
senesi ^bütçesinde 1100 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/189 numaralı kanun 
lâyihalarına dair 28,48,50,53 

29 — Samsun mebusu Eteni Bey ve üç 
arkadaşının, Samsuna gelen (îazi Hazret
lerinin heykellerinin gümrük resminden 
ve muamele vergisinden muafiyeti hakkın
da 2/16 numaralı kanun teklifine dair 48,70,119, 

128,131 
30 — Tütün inhisarı umum müdürlüğü

nün 1931 senesi 'bütçesinde 80 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/197 numa
ralı kanun lâyihasına dair 64,96,99,102 

31 — 24temımuz 1931 tarih ve 1841 nu
maralı' kanunu muaddil 1/205 numaralı 
kanun lâyihasına dair 156,174 

32 — Ziraat vekâleti teşkili hakkında 
1/216 numaralı kanun lâyihasına dair 136,138 
* 

1 — Devlet davalarını intaç eden avu
kat ve saireye verilecek ücreti vekâlet 
hakkındaki 'kanunun l 'inci maddesine mer
but cetvele bir fıkra ilâvesine dair 1/72 
numaralı 'kanun lâyihası hakkında 10,33 

2 — Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 
inci maddelerinin tefsiri hakkında 3/12 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 4,92 

3 — (iümrük tarifesinin 447 numarası
nın tefsiri hakkında 3/30 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair 4 

4 — Telgraf ve telefon kanununa bazı 
maddeler ilâvesine dair 1/18 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 16,70,73,76,79,81 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Gümrük memurlarından hukuku Ha
zineyi ızrar edenlerin memuriyetlerinden ih
racı hakkında 1/201 numaralı kanun lâyi
hasına dair 170,195 

2 — Londra posta kongresi kararlarım 
luıvi senetlerin tasdikma. dair 1/35 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 64 

1 — Telgraf ve telefon kanununa bazı 
maddeler ilâvesine dair 1/18 numaralı kanun 
lâyihası hakkında 16,70,73,76,79,81 
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DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZBA

TALARI 
1 — Evkaf umum müdürlüğünün 1027 

senesi hesabı katisine mütedair mutabakat 
beyannameşinin takdim kılındığı hakkında 
3/94 numaralı Başvekâlet tezkeresi le Evkaf 
umum müdürlüğünün 1927 senesi hesabı ka-
tisi hakkında 1/143 numaralı kanun lâyiha
sına dair 28,42 

2 — Kânunuevvel 1930: şubat 1931 ayla
rına ait raporun takdim kılındığı hakkında 
3/69 ve mart: mayıs 1931 aylarına ait rajK>-
run takdim kılındığı hakkında 3/95 numaralı 
Dîvanı muhasebat riyaseti tezkerelerine dair 42,52, 

86 

1 — Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 
İnci maddelerinin tefsiri hakkında 3/12 nu
maralı Başvekâlet tezkeresine dair 4,92 

2 — Gümrük tarifesinin 447 numarası
nın tefsiri hakkında 3/30 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair 4 

Sayfa 
MAARİF ENCÜMENİ MAZBATAMI 

.1 — 1.931 senesi bütçe kanununun 1.5 inci 
maddesinin tefsiri hakkında 3/104 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 170,198,201 

KALİTE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Balya - Karaaydın şirketi namına 
ithal olunacak gazoylun gümrük resminden 
ve muamele verdisinden muafiyeti hak
kında 1/167 numaralı kanun lâyihasına 
dair 2,19,43,44 

2 — Ecnebi memleketlerde bulunan me
murin ve müstahdemin nıuhassnsatlarınnı 
tesviye usulü hakkında 1/170 numaralı ka
mın lâyihasına dair 48,66,118 

3 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti teş
kili hakkında 1/215 numaralı kanun lâyi
hasına dair 136,137 

4 — Gümüşaııc mebusu Hasan Fehmi 
Beyin, gümrük tarife kanununun 28 inei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 
numaralı kanun teklİfile gümrük tarifesi 
kanununun 28 İııei maddesinin tadili hak
kında 1/212 mnııarnlı kanun lâyihasına 
dair 156,174,198,20» 

5 — İdare heyetinin, Divanı muhasebat 
âzasından Nazmİ Beyin maaşının derecesi 
hakkında bir karar ittihazına dair 4/14 
numaralı takriri hakkında 42,48 

(i — İngiliz lirası olarak maaş almakta 
olan elcilik ve şehbenderlik memurlarına 
Türkiyede bir vazifeye nakil ve tahvillerin
de ne suretle maaş verileceğinin tefsirine 
dair 3/15 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında 2,15,92 

7 — inhisara tâbi kaçak maddelerin ih
bariyelerinden bir kısmının peşin verilmesi 
hakkında. 1/4 numaralı kanun lâyihasına. 
dair 64,96,194 

8 — İzmir mebusu Kâmil Bey ve 3 ar
kadaşının, Gazi Hazretlerinin Izmİre yelen 
heykellerinin gümrük resminden ve muame
le verdisinden muafiyeti hakkında 2/24 nu
maralı kanun teklifine dair 150,159,160,166 

9 — Manisada inşa edilecek Hina.st has
tanesine muktazi malzeme, alât ve edevatın 
gümrük resminden istisnası hakkında 1/159. 
numaralı kanun lâyihasına dair 48,69,119 128 

10 — Mektum mallar İhbariyesi hakkında 

1 — Lylul - teşrinisani 1930 aylarına ait 
raporun takdim kılındığı hakkında 3/68 nu
maralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresine 
dair 10,25 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Balya - Karaaydın şirketi namına 
İthal olunacak gazoilin gümrük resminden 
ve muamele vergisinden muafiyeti hakkında 
1/167 numaralı kamın lâyihasına dair 2,19,43 

44 
2 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti teş

kili hakkında 1/215 numaralı kanun lâyi
hasına dair 136,137 

3 — Gümüşanc mebusu Hasan Fehmi Be
yin, gümrük tarife kanununun 28 inei mad
desinin değiştirilmesi hakkında 2/25 nu
maralı kanun teklifile gümrük tarifesi ka
nununun 28 inci maddesinin tadili hakkın
da 1/212 numaralı kanun lâyihasına, dair 156,174, 

198,209 
4 — 22 temmuz 1931 tarih ve 1873 nu

maralı kanuna müzeyyel 1/186 numaralı ka
nun lâyihası hakkında 119,142,159 

5 — Ziraat vekâleti teşkili hakkında 
1/216 numaralı kanun lâyihasına dair 136,138 
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1/127 numarah kanun lâyihasına dair 64,96,112,113 
11 — Moskova ve Kars muahedelerine 

tevfikan hakkı hiyarlarmı istimal ve Rusyaya 
hicret eden Malaganlardan alınan gayri men
kullerin tescili hakkında 1/195 numaralı ka
nun lâyihasına dair 170,197, 

12 — Samsun mebusu Eteni Bey ve üç 
arkadaşının, Samsuna gelen Gazi Hazretleri
nin heykellerinin gümrük resminden ve mu
amele vergisinden muafiyeti hakkında 2/16 
numaralı kanun teklifine dair 48,70,119,128,131 

13 — 24 temmuz 1931 tarih ve 1841 nu
maralı kanunu mııaddil 1/205 numaralı ka
nun lâyihasına dair 156,174 

14 — Ziraat vekâleti teşkili hakkında 
1/216 numaralı kanun lâyihasına dair 136,138 

4,92 

1 — Gümrük tarife kanununun 17 ve 
25 inci maddelerinin tefsiri hakkında 3/12 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 

2 — Gümrük tarifesinin 447 numarasının 
tefsiri hakkında 3/30 numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 4 
MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 —-24 temmuz 1931 tarih ve 1841 numa-

Sayfa 
ralı kanunu muaddil 1/205 numaralı kanun 
lâyihasına dair 156,174 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI 

[ Adliye - Dahiliye - Maliye - Millî Müdafaa ] 
1 — Kaçakçılık hakkında 1/213 numaralı 

kanun lâyihasına dair 170,177 

SfflHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Kuşpalazı seromu hakkındaki muka
velenamenin tasdikma dair 1/112 numaralı 
kanun lâyihası hakkında 14,34,52,53,59 

2 — Manisada inşa edilecek Şinasi hasta
nesine muktazi malzeme, alât ve edevatın 
gümrük resminden istisnası hakkında 1/159 
numaralı kanun lâyihasına dair 48,69,119,128 

TEŞKİLATI ESASİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Bey ve 
118 arkadaşının, teşkilâtı esasiye kanunu
nun 95 inci maddesinin tadili hakkında 2/15 
numaralı kanun teklifine dair 15,33,34,37 

8 inci 
9 uncu 

10 uncu 
11 İnci 
12 inci 
13 öncü 
14 üncü 

inîkata ait 
» 
» 
D 

» 
» 
» 

a 
» 
•a 

J> 

» 
» 

SABIK ZABIT 
2 

14 
22 
28 
42 
48 
64 

HULASALARI 
15 inci 
16 mcı 
17 inci 
18 inci 
19 uncu 
20 İnci 
21 inci 

inikada ait 
» » 
J» V 

» » 
» » 
V D 

* * 

86 
106 
118 
136 
150 
156 
170 

SUALLER VE CEVAPLAR 
• Hariciye vekâleti 

1 — Aydın mebusu Dr. Mazhar Be
yin, Kudüste İnikat edecek olan İslam 
kongresine dair suali ve Hariciye vekili 
Dr. Tevfik Rüştü Beyin şifahî cevabı 

İktisat vekâleti 
1 — İzmir mebusu Mahmut Esat 

Beyin, tütün müstahsillerinin iktisadî 
vaziyetleri hakkında ne gibi tedabir itti
haz edildiğine dair Maliye ve İktisat 

14,28 
vekâletinden suali ve İktisat vekili M. 
Şeref Beyin şifahî cevabı 

2 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin. 
teşviki sanayi kanunundan istifade ile güm
rüksüz olarak Araşit yağı ye Hindistan 
cevizi ithal ve İstimal eden bazı fabrika
lar hakkında İktisat vekâletinden şifahî 
suali 170 

1 — İzmir mebusu Mahmut Esat Be
yin, İş kanununun Meclisi iliye ne za-
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man sevkedileceğine dair İktisat vekâ
letinden şifahî suali ve İktisat vekili M 
Şeref Beyin cevabı 14,22 

Maliye vekâleti 
1 — İzmir mebusu Mahmut Esat 

Beyin, tütün müstahsillerinin iktisadî 
vaziyetleri hakkında ne gibi*tedabir itti
haz edildiğine dair Malîye ve İktisat 
vekâletlerinden suali ve Maliye vekili 

Sayfa 
M. Abdiilhalik Beylerin şifahî cevabı 14,28 

Ziraat vekâleti 
1 — Kocaeli mebusu Sırrı Bevin, 

teşviki sanayi kanunundan istifade ile 
gümrüksüz olarak araşit yağı ve hindis-
tan cevizi ithal ve istimal eden bazı fab
rikalar hakkında Ziraat vekâletinden 
şifahi suali 170 

TAKRİRLER 
İstanbul / Hasan Vasıf B. } 
1 — İstanbuldaki imtiyazlı şirketlerin 

abonelerinden aldıkları teminat akçelerini 
sanayi bankasına emanet olarak yatırma
ları hakkında 1 ıg 

Yozgat ( Süleyman Sırrı B. } 
2 — Tapu harçları kanununun loıncı 

maddesinin tefsiri hakkında I 56 
3 •— Tedrisatı iptidaiye kanununun 

80,81,82 ve 83 üncü maddelerinin değiş

tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri 
verilmesine dair 99 

idare heyeti 
1 — Divanı Muhasebat âzasından 

Nazmi Bfyiıt maaşının derecesi hakkında 
bir karar İttihazına dair 42,48 

Bilecik / İbrahim B. / 
2 — Muamele vergisi kanununun 

ikinci muvakkat maddesinin tefsiri 
hakkında 64,96,106 

TEKLİFLER 
Bolu / İsmail Hakkı B. ] 
I — Ormanların idarî ve fennî mu 

ameiâtı hakkında 86 
Oümüşane / Hasan Fehmi B. J 
2 — Gümrük tarife kanununun 28 

İnci maddesinin değiştirilmesi hakkında 86, 
156,174,198,209 

İzmir [ Halil B. / 
3 — Gümrük tarife kanununa mü-

zeyyel 14 
İzmir / Kâmil B. ve üç arkadaşı J 
4 — Gazi Hazretlerinin İzmİre gelen 

heykellerinin gümrük resminden ve mu
amele vergisinden muafiyeti hakkında 86,150, 

159,160,166 
İsparta {Kemal Turan] ve [Malatya Mahmut 

Nedim ] B. 1er 
5 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu

nun 55 inci maddesine bazı fıkralar İlâ
vesine dair 

Yozgat / Süleyman Sırrı B. J 
6 — Bekârlık vergisi hakkında 
7 — Köy kanununun 13,36, ve 44 

üncü maddelerine bazı fıkralar ilâvesine 
dair 

8 — Tedrisatı İptidaiye kanununun 
80,81,82, ve 83 üncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 

48 

28 

136 

42 

Giresun (Hakkı Tarık B. ve 118 arkadaşı/ 
1 — Teşkilâtı esasiye kanununun 95 

inci maddesinin tadili hakbnda 15,33,34,37 
Samsun / Etem B. ve 3 arkadaşı } 
2 — Gazi Hazretlerinin Samsuna 

gelen heykellerinin gümrük resminden 
ve muamele vergisinden muafiyeti 
hakkında 48,70,119,128,131 
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TEFSIRLER 

No. Sayfa 
172 — Gümrük tarifesinin 447 inci 

No. 
maddesinin A fıkrasının tefsiri 

TEZKERELER 
BAŞVEKALET TEZKERELER* 

İade talebi 
1 — Taşocaklan nizamnamesini muaddil 

kanunun 5 inci maddesindeki somaki ve mer
mer kelimeleri arasına bir virgül ilâvesi 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine dair 

Muhtelif 

1 — Tas ocaklarr nizamnamesini muaddil 
kanunun 5 inci maddesindeki somaki ve 
mermer kelimeleri arasına bir virgül ilâ
vesi hakkında '. 

ölüm cezalan 
1 — Adapazannın Serdivan köyünden 

Numanoğlu Cemalin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 

2 — Afyon Karahisar vilâyeti Aziziye 
kazasının Karacalar köyünden Mollame-
metoğullarmdan Memişoğlu Çete Ahmet 
çavuşun Ölüm cezasına çarpılması hakkında 

3 — Bergamanın Sabihli köyünden Os-
manoğlu Ahmet Refikin ölüm cezasına çar
pılması hakkında 

4 — Boyabadm Binelli köyünden Ç/akıl-
oğullarmdan Memetoğlu Kürt Hüseyinin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 

5 — Erzincanm Büyük Küşünker kö
yünden Memetoğlu Yaşar ve ŞaksakoğuUa-
rmdaıı Ismailoğlu Salihjn ölüm eezasma çar
pılmaları hakkında 

6 — Ilgazm Demirciler köyünden Musta-
faoğlu Sadrkın ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 

7 — Ispartanın Cebel nahiyesinin Dan -
bükü köyünden Alâhasanoğullanndan Hü
seyin kızı Fatnıanın ölüm cezasına çarpılma
sı hakkında 

8 — Uşağın Banaz nahiyesinin Alaba kö
yünden İbrahim, ile kardeşi tsanın ölüm ce
zasına çarpılmaları hakkında 

Tefsir talepleri 
J. — Ankara memurlarının mesken taz-

fifr 

65 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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156 minatı hakkında 
2 — Belediye kanununun 1Ö3 üncü mad

desinin »on fıkrasının tefsiri hakkında 22 
3 — Belediye vengi ve resimleri 'kanu

nunun :31 inci (maddesinin tefsiri hakkında 156 
4 — Damga resmi kanununun maktu 

resimler faslının 42 inei ve muafiyet faslı
nın 20 inci fıkralarının tefsiri hakkında 2 

5 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 se
nesi bütçe (kanununun 6 inci maddesinin 
tefsiri hakkında 42,106,159 

6 — Gümrük kanununu» muaddel 43-
üncü maddesinin tefsiri hakkında 22 

7 — Hastalıkları dolayîsile mıutakala-
n merkezi haricinde kalan müfettişlere 
ikamet yevmiyesi verilip verilmiyeceginin 
tefsiri hakkında - 150 

S — Memurin muhakemat kanununun 
4 üncü maddesinin tefsirine dair 2 

9 — Nisbeti askeriyeleri katolmıan za
bıtan ve askerî memurların tekaüt aidat
ları hakkında bir karar ittihazına dair 86 

10 •— Şarkî Karahisar mebusu merhum 
Ali Süruri Beyin yetim kalan çocuklarının 
meccanî tahsiline mütedair Umumî heyet 
kararının tefsiri hakkmda 136 

1 — 1931 senesi bütçe kanununun 15 in
ci maddesinin tefsirine dair 136,150,170,198,201 

2 — Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 
inei maddelerinin tefsiri hakkmda 4,92 

3 — Oümrük tarifesinin 447 numarası
nın tefsiri hakkmda , 4 

4 — İngiliz lirası olarak maaş almakta 
olan elçilik ve şehbenderlik memurlarına 
Türkiyede bir vaüjfeye nakil ve tahvillerin-
de ne suretle maaş verileceğinin tefsirine 
dair 2,15,92 

Tesrii masuniyetin refi talepleri 
1 — Aydın mebusu Fuat Şahin Beyin teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 28 
2 — Erzurum mebusu Asım Beyin teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkmda 64 
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3 — Kütahya mebusu Memet Beyin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 42 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERELERİ 

1 — Azayi Kiramdan bazı zevatın me
zuniyetleri hakkmda 22,64 

CUMHURIYET RIYASET! TEZKERESI 
1 — Gümrük ve İnhisarlar vekâletine is

tanbul mebusu Ali Rana ve Ziraat vekâletine 
v de Kütahya mebusu Muhlis Beylerin tayin 

edildiklerine dair 150 

DIVANI MUHASEBAT RIYASETI 
TEZKERELERI 

1 — Eylül: teşrinisani 1931 aylarına ait 
raporun takdim kılındığı hakkmda 118 

Sayfa 
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2 — Haziran: ağustos 1931 aylarına ait 

raporum takdim kılındığı hakkında 
3 — Seyrisefain idaresinin 1927 senesine 

ait mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığı hakkında. 106 

1 — Eylül: teşrinisani 1930 aylarına ait 
raporun takdim kılındığı hakkında 10,25 

2 — Evkaf umum müdürlüğünün 1927 
senesi hesabı katisine mütedair mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 28,42 

3 — Kânunuevvel 1930: şubat 1931 ayla
rına ait raporun takdim kılındığı hakkında 42,52, 

86 
4 — Mart: mayıs 1931 aylarına ait rapo

run takdim kılındığı hakkında 42,52,86 


