İÇTİMA SENESİ : I

T. B. M. M.
ZABIT CERİDESİ

CİLT: 1
1 IfeşrinlfeantL 1927 ferfhfe 1 «S inikattan
M Kânuvuemj 1927 tarihe 25 iri Softada kadar

TBMM Matbaan

Fihrist
AZAYİ KİRAM MUAMELÂTI
Sayfa

Sayfa
totüıaplar
— Edirne'min kurtuluş bayramına SştSnak ediecek altı mebusun intihabı.
— Encümenlere âza intİhabatı
— Reisicumhur 'İntlİhabatı
— Riyaset Divanı intihabatı
— Samsun - Amasya ştimencMer hattının
kuşat merasümdne iştirak edecek altı mebusun
intihabı.
-

37
19:22
3
2

— Bidis mebusları Muhittin Namİ, tlyas
Sami ve Muhitrin beylerin intihap mazba
taları,
— Hakkâri Mebusu IbrahSm Beyin inti
hap mazbatası.
— Van Mebusu Hakiki Beytin intihap maz
batası,;
— Van Mebusu Müıtfip ' Beyin trntihap
ınazbatası.

60

147
65
65

31

— Şûrayı Devlet Mülkîye Dairesi Reisi
Atıf va Maliye ve Nafıa Dairesi azasından
Hilmi Beylerden münhal kalan riyaset ve
azalılc için intihap yapılması.
146,189:190
İmMhap Mazbatadan
— Aokara Mebushıguna intihap olunan
Gazİ Mustafa Kemal Hazretlerinîn intihap
mazbatası.
78
— Azayı Kiramın intihap mazbataları,
7:12,
29:30,36:37

— İstanbul VaKüğine tayin edilen Dİyarıbekif Mebusu Mithat Beyin Mebusluktan is
tif artaımesî.
151
MezurâyleHer
— Azayı kiramdan -bazı zevatın mezunıiyetleri hattında Büyük Millet Meclisli Ri
yasetleri tezkeresi.
119:120,151
Tahtffkr
— Azayı kiramın tahlifleri
2,6,16,19,
26,28,46,75,118,131,138,151,219
— Reisicumhur Hazretlerinin tahlifHeri.
3:4

BEYANAT - NUTUKLAR
— Başvekil ismet
Beyanatı.

Paşa

Hazretlerinim.
22:24

— Reisicumhur Hazretlerimin nutuktan.
— Rdİs Kâzım Paşanın nutukları.

4
3

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ
— Başvekil ismet Paşa •Hazretleri tara
fından teşkil olunan İcra Vekilleri Heyetinim.
tasdik edildiği hakkında Cumhuriyet Riyaseti
tezkeresi.

12:13

— İcra Vekilleri Heyetinin istifa ettiği ve
Malatya Mebusu İsmet Paşa Hazretlerinin
tekrar Başvekâlete tayin edüdüği hattında
Cumhuriyet Riyaseti tezkeresi.

12

KANUNOAR
No.
a i t Sayfa
1175 — Satılan mektep 'bedellerinden on iki
bin ato yüz yirmi dokuz lira otuz yedi
Ikuruşuıt Maarif Vekâleti 1926 bütçesinin 489 ocu faslına, tahsisatı munzamına

No.
olarak İMâvesiinÜn tasdikine dair
nutt,

Olt Sayfa
fca<
f
02,
38*2,43:45

—4
No.
Citt Sayfa
1176 —> Riyaseti Cumhur 1927 senei maliye
si bütçesinde münakale icrasına dair ka
:
nun,
Ü
38,
52,65:68

No.

1177 — 19 Teşrinisani 1341 ve 664 numaralı
< Kanuna 'bir madde tezyiline ve koçun
mezfcûre müzeyyel 21 Nisan 1927 tarih
Ve 1013 numaralı Kamunun birinci maki'
desinin tadiline dair kanun.
1
70,
«8,92:»

1184 — 'Maliye Vekâîeti ve Rüsumat Müdüri-"
yeti Umumiyesi 1927 senei maliyesi büt
çelerinde münakale icrasına dair kanun.
'
it
88,
138,151,153,151*156

1179 — 1097 numaralı Kanun hükmünün
reline icra VekMeri Heyetinin mezun
oMuğuna dair üçanm
t
88,
92,97:10.1
1179 — Matİye Vekâleti ve Umum Jandarma
Kumandanlığı '1927 :seraei maliyesi bütçe
lerine tahsisatı munzamma ilâvesi hak-<
kında kamun.
Ü
618,
92405:107,111 ,113:'1T5
1180 —'Maliye Vekâleti 1927 bütçesinden
•beş bin Uranın tenzili ile Başvekâlet büt
çesinin bazı Vusul ve mevadina ntünaka-<
tesitle dair kanun.
İ
76,
96,107M!ll, 112,113,115:117
1181' — Hudut ve 'Sevahil Sıhhiye Müdüriyeti
1927 senei maliyesi bütçesine 3" 000 İra1
lahs&artı munzamma ilâvesi hakkında ka*
mm.
•' t
58,
İ12a,141,142,l43»145
1182 — Maarif Vekâleti 192f7 senei maliyesi
bütçesinde münakale «orası (hakkında, ka
nun.
*
88,
l
120*l 41':142,145:147
1183 — Maarif teşkilâtına dair olan 22 Mart
1926 tarih ve 789 numaralı Kanunun oıi

Cilt Sayfa
altıncı maddesini muaddifl 22 Haziran1
1927 tarih ve 1125 numaralı Kanuna
müzeyyel kanun.
î
22,
96,112,153

1185 — 'Harcırah kararnamesine müzeyyel tlfl
Haziran 1927 tarih ve 1092 numaralı Ka
nuna müzeyyel 'kanun.
1 120,
150,163:164,241:242
1186 — Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyeti
Umunrtiyeadoin 1928 senesi bütçe kanu
nu,
1
96,
176,226:228,238,240,243,244:246
1X87 — Seyrisefain idaresinin 1928 senesi büt
çe kanunu.
İ
150,
198^2»:24l ,243,244,246:2418
1188 — Büyük Millet Meclisinin 1927 sene!
mal yesi büteesinân muhtelif fasıl ve
maddelerine ceman 185 200 uranın tah->
sisatı munzamma olarak ilâvesine ve ba*
zı devaıir bütçelerinde münakale icrasına1
dair kanun.
t
96,
120,ll 38,150;i,76^16,261!:264,266,267:269
1189 — Anadolu - IBağdat Demiryoöarı ve*
Haydarpaşa Uman ve Rıhtım İdaresinin
1927 senesi adi ve fevkalâde bütçe &a>
nurdarına müzeyyel kanun.
t
176,
216,258:261,264,266,269:271'
1190 — Karadeniz 'Boğazı Tahlisiye İdaresi
nin '1928 senesi bütçe kanunu.
1
216,
217,264:266,272:274

KARAKLAR
3'74 — Ankara Mebusu Gazi 'Mustafa Ke-<
mal Hazretlerinin Reisicumhur intihap
edildiği hakkında.
1'
3*75 — ıBaştvek'ü İsmet Paşa Hazretleri tara
fından vaki beyanat üzerine İcra Vekil
leri Heyetine mütfcefikao izharı İtimat
olunduğu hakkında.
t
28:
30^ 1^33

376,— İzmitlin Se&a. köyünden Ahmet oğlu 'Mehmet hakkındaki idam bükoıünüri
tehfizine dair.
I
22,
48,59:56,58:61
377 — Şarki Karaağacın Afşar Çaltı köyün-*
den Mehmet oğlu Hüseyin hakkındaki
idam hükmünün tenfizitte dair.
i,
22,
48,6h62

5
Sayfa
378 — Emlâki milliye tahsil memurlarından
Rıza oğlu Fethi Efendinin 'bakiyei müd^
deti cezaİyesinin affı 'hakkında.
t

22,
72,73

379 — Amasya'nın Bor&enk 'köyünden !A3rif
oğlu Osman'nın mahkûm bulunduğu ce»
zadan !beş senesinin affı 'hakkında.
$
22,
23.S8.90
3'8CI — Bohı'nun Karaçayır mahallesinden'
Kbcalbasoğullarından Vehbi oğlu Ko*
racu !Sabri 'hakkında la'ffı hususi istihsali*
mi müstelzim bir 'hata görülememiş ol
duğundan af suretiyle bir muamele ie*
rasına mahal olmadığına dair.
1'
38S — Memurini hariciyenin Türkiye Da*
hainde .tahakkuk edecek İkamet yevmi
yelerinim ahkâmı utnumiyeye tevfikan
hesap ve 'tesviye edilmesi Ihakkmda 1;
382'— Zabitan İle muamelart ve hesap me*
murlarma vefri'Ismekte-olaın tayin zammın*
dan kazanç vergisi kateditip edilmeye*
ceğİnin tefsirine mahal olmadığı bak*
kmda.
İ
383 — Pazarcığın Kızkapamlı köyünde»
Mestçi Mustafa oğlu Mehmet hakkımaV
ki idam hükmünün teofizine dair.
V

23,
88,90

22,
89,90

Sayfa
384 — Krymeti harbiyesini zayi eden sefarinin kanun istihsal olunmaksızın bedel
mukabilinde 'harice satılmasına cevaz ol
madığı 'hakkında.
I1

385 — Muaffim mektepterimden ne gibi ah*
valde tart ve İhraç olunan talebeden
mektep masrafmro İstirdat olunacağın*
tazammun edecek bir lâyihanın Hüfcü*
metçe müstaceten teklifinin îazimeded
•bulunduğu hakkında.
1'
71',
150,162:'163!
?86 — Sekizinci Kolordu (Muhabere Bölüğü
İhtiyat efradından Suşdhrtnio Aksu kö*
yünden Ovalt oğHaınndan 315 teveffiHKi
'Şaban oğlu Abdullah'ın mahkum 'bulun
duğu ikinci dokuz ay on sekiz gün hide
matı sakkaria istihdam cezasının affift
hakkında.
Ü
23,
150,163
387 — Sabik Bahriye Vekili Cebelibereket
Mebusu İhsan Bey hakkında tahkikat
icrasına dair.
f

22,
76,89

76,
96,112

22,

150,159:'1«2-

176:
195

388 — Şûrayı Devlet mülkiye dairesi riyase'
tiyîe Maliye ve Nafıa dairesi azalığt içki
yapılan -intihap hakkında»
t 116,
317:218,226

LAYİHALAR
— AbdülceM oğlu Kenan hakkında Divamhorpçe veritaıiş olan hükümden tecdidi
kayda ait kısmının affına dair.

146

— Anadolu - Bağdat Demiryolları İşlet
me Müdüriyeti ve Haydarpaşa Liman ve
Rıhtım İdaresinin 1928 senesi beş aylık büt
çesi hakkında.
156,189,224:226,235:237
— Ankara İstiklâl Mahkemesince sehven
hidematı şakkede istihdamına karar verilen
Cafer hakkındaki hükmün refine dair.
218
—. Bahriye, Dahiliye ve Maarif vekaletle
riyle Posta ve Telgraf ve Rüsumat Müdüri
yeti UmumıiyelerirJn 1927 senesi bütçelerin
de münakale icrasına dair.
189,226:229,232:234

— Bahriye Vekâletinin 1927 senesi büt
çesinde münakale icrasına dair.
82
— Bahriye Vekâletinin lağvı hakkında.
82
— Başvekâletin 1927 senesi bütçesine beş
bin lira tahsisatı munzamına ilavesi hakkın
da,
64,82,90:94,96:98
— Bazı eşhasın Şark menatıfcından Garp
vilayetlerine nakilleri hakkındaki kanun hük
münün refine dair.
74,78,83:86
— Bâzı mübayaatı muhammenin sekiz se
nede tediyesini mutazammın 664 ve 1013
numaralı kanunların tadili hakkında.
58,74,79
— Bazı müessesata bahşedilen posta, tel
graf ve telefon ücuratı muafiyetlerinin lağvı
hakkında.
218

— 6—
Sayfa
— 1928 senesi Muvazene! Umumiye Ka
nunu hakkında.
— 1339 senesi Hazine hesabı katisi hak
kında.
— 1340 senesi hesabı kati kanunu hak
kında.
— 1338 senesi Hazine hesabı katisi hak
kında.
— 1337 senesi Hazine hesabı katisi hak
kında.
— Dahiliye Vekâletinin 1927 senesi büt
çesinde münakale icrasına dair.
— Demiryolları İnşaat ve İşletme Müdü
riyeti Umumiyesinin ,1340 senesi hesabı katdtisi' hakkında.
• — Diyarbekir Vilayeti ve mülhakatı da
hilinde hükümet uhdesinde bulunan suların
sureti idaresi hakkında.
— Edebi ve Bedii' 'eserlerin himayesine
müteallik beynelmilel mukavelelere Türkiye*
nin iştirakti hakkında.

13
58
58
58
58
156

58

18

188

— Efrat veya eşhası kanuniye tarafından
dariileytamlara vukubulacak teberrüatın umu
ru tasarrufiye idarelerince sureti kaydma ve
harcı ferağın affına dair.
,
— Esham ve "tahvilat alım ve satım ver
gisi hakkında.
— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1927
senesi bütçesinde münakale (icrasına dair.
— Genç demekleri teşkili hakkında

130
188

— Gümrük idareleriyle tüccar arasında
tarife tatbikatından mütevellit ihtilafafcın ha
kem vasıtasıyla sureti halline mütedair 8 Ni
san 1334 tarihli kanuna bir madde tezyili
hakkında.

88

— Harcırah Kararnamesine müzeyyel
18 Haziran 1927 tarihli Kanunun jandarma
zabıtan ve mensubinine de teşmili hakkında.

104,

58
88

Sayfa
— Hudut. ve Sevahü Sıhhiye Müdüriye
tinin 1927 senesi bütçesine tahsisatı munzamma ilavesi hakkında.
46,104,120,122:124
— Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriye
tinin 1340, senesi hesabı katisi hakkında.
— Hükümetle İzmir - Kasaba DemİryoIları ve temdidi şirketi anasında takarrür eden
itilafnamenin imza ve teatisi için mezuniyet
itası hakkında.
— Islahı Hayvanat Kanununa bazı mevat tezyili hakkında
— İhtar aberaü ve alameti farika ilmü
haberlerinden alınacak harçların tezyidi
hakkında.
— İki buçuk sene hapse mahkûm Mehmet
Behçet Efendinin cezasının altıda bilinin affı
hakkında.
— İmalatı Harbiye Müdüriyeti Umumi
yesinin 1340 senesi hesabı katisi hakkında.-

58

82
218

88

146
18

— Kanunen veya Lozan ahitnamesine
tevfikan devlet uhdesine geçen bilumum em
vali gayrımenkulenin, bazı vİlayattaki aksa
mı müstesna olmak üzere Maliye Vekâleti
emrine terk olunarak satılması hakkında.
88
— Karadeniz 'tahlisiye idaresinin 1928 se
nesi bütçesi hakkında.
188,189,229:231,238:240
— Maarif teşkilatma mütedair kanuna
bir madde tezyili hakkında,
18,82,94:95,133
— Maarif Vekâletinin 1927 senesi bütçe
sinde münakale icrasına dair.
74,104,120:121,125:
127,U6
— Mahkemei Temyiz teşkilatının tevsü
hakkında.
59
— Maliye Vekaleti 1927 senesi bütçesine
tahsisatı munzamma ilavesi hakkında.
188
— Maliye Vekâtetfiyie Rüsumat Müdüri
yeti Umumiyesinin 1927 senesi bütçelerinde
münakale icrasına dair.
74,118,131:

130,143,208:209

132,134:136

— Harekâtta bulunan toplu jandarma
kıtaatı zabıtan ve memurinine bir nefer ta
yini verilmesi hakkında.
104
— Harita Müdüriyeti Umumiyesinin 1927
senesi bütçesinde münakale icrasına dair.
218
— Hudut ve Sevahü Sıhhîye Müdüriye
ti Umumiyesinin 1928 senesi bütçesi hakkın
da,
82,156,196:198,211:213

— MıaırdÜn mebusları Ali Rıza ve Mehmet
Nuri beylerin, za'hrtaİ sıhhiydi hayvaniye ka
nunu hakkında.
40:41
— Memurin Kamununum tasfiyeye müteaffifc ahkâmiinın halkam* sınıfında ıbututmanlar hakkında bir seneye kasrına dair.
58,147
— Müdafaa» Mİffiye Vekâletinîn 1927
senesi bütçesinde münakale icraatına, daSr,
218

— 7
Sayfa

Sayfa
— Mülâzım Semi Efendinin silki askeri
den tardına dair verilen hükmün r e ü hakkın218
— Müstahzaratı İspençiyariyle ve Tıbbiye
hakkında^
— Onman Kamunu hakkında.
— Onman tonumu fâytöhasıomı iaderfne dair.
— Orman oırahsulâtından alınacak mah
sulâtı arziye vergisi hakkında,
•— Posta Kanununun otuzuncu maddesi
nin rabiam fıkrasının tadili hakkında.
— Posta ve Telgraf -Müdüriyeti Umumi1yesiakı 1927 senesi bütçesinin bazı fasıHan n d a münakale icrasına dair.

74
138
220

İdaresinin

118

— Türküye Cumhuriyeti ile İsviçre Fede
ral Hükümeti arasmda muttaki t (kamet mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında.
118,150,209

senesi
174,198:
208,214:216
— Seyriseflaim Müdüriyeti Umuoıiyesinin 1928 «eoeili bütçe kanunu hakkında.
130
— Şûrayı Devletin 1927 senesi bütçelinde
münakale icrasına daıir.
82,138
1
— Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı
(icrası hakkında,
74
— Tabiiyet muamelâtından •alınacak
harçlar hakkında.
64
— Telif hakkı kanonu hakkında.
58

— Ticaret Kanununun 140 ve 150 nci mad
delerinin tashihi hakkında.
— Ttearet ve Ziraat VekâleflerinSn tevhi
di ile İktisat Vekâleti teşkili hakkımda.
— Tirebolulu İbrahim oğhı Ahmet hakkın
daki İstiklâl Mahkemesi kararmın refme dak.
— Türk Ceza Kanunu ile mezkûr kanunun
mevkii meriyete <vazıma .müteattk kanunda
görülen 'bazı yarabşh'ktarın tashihi hakkında.

— Türkiye Gınıhurayeti ite Çekoslovakya
hükümeti arasında münakit (İkamet mukaveleraaırtesinin tasdiki hakkmda.
118,146,209

118

1928

— Teşkilâta tajbi izci "ve sporcularm dev
let demiryollarında ve vapurlarmda tenzilâth ücretle nakilleri hakkında.

50

— Türkiye Cumhuriİyetİ -ile Çekoslovakya
Hükümeti arasmda münakit Ticaret mukavelenamestnıîn -tasdiki halkkında.

88

— Rüsumat Müdüriyeti Umuniiyesinin 1927
senesi bütçesinde münakale ücrasına dair,
104
— SatAuı mektep kitap bedellerinden se
nesi içinde devroluoan miktarm faslı mahsu
suna tahsisatı munzamma olarak İlâvesi
hakkımda,
1831,32:34
— Seyrisefain
bütçesıi hakkında.

— Türkiye Oımhuriyeti itte Brezilya Dü
veli Müttehideslİ Cumhuriyeti anasında münakit muhadenet muahedenamesînin tasdiki
hakkında.

il 18

— Türküye Cumhunîyeti îte Meksika Dü
veli roüttehadeSİ Cumhuriyeti anasında akdolunan munadenet muahedematnesinin tasdiki
hakkında.
58,150,
209:210
— Türkiye Cumhuriyeti i*e Sosyalist Şû
ralar Cumhuriyetleri İttihadı arasında münakit sular mukavelesinin Türkçe metninde
ve bu mukavele ite ona müzeyyel protokolün
tasdikine dair kanunda vaki sehivlerin tas
hihi hakkında.

156

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzı
sıhha Müessesesi hakkında,
74
— Umum Jandarma Kumandanlığı büt
çesine tahsisat ilâvesi hakkında.
74,78,
89:90,99:101

74

— Umum Jandarma Kumandanlığının
1927 senesi bütçesinden münakale icrasına
dair*
— Usulü Muhakemei Hukukiye ve Usulü
Muhalkemâtı Cezaiye kanuman ile Sulh ve
İcra kanunfermın bazı mevaddtnı muaddel
kanunun otuz dokuzuncu maddesinin tadili
hakkında.

146

—• Yemden beş milyon liralık madenî ufak
lık meskukât darbı hakkında.

•58,
147

— Yıc4 Mükellefiyeti Kanununun yedinci
maddesinin tadili hakkında.
218
— Zabıta! sıhhiyeyi hayvaniye kanonu lâ
yihası,
28,58,83,105:116

118

58

104

58
146

8—
MAZBATALAR
Adfiye İEncütnertİ Mazbataları
— Atıtf oğlu Osman hakkındaki hükümde -vaki hatayı arifenin af suretiyle tashihime
datk-i
74,76
— Bazı eşhasın şaık manatıkından garp
vilayetlerine nakilleri hakkındaki kanun hük
münün refline dair.
78,83:86
— Firar fiilinden dolayı Ankara fstıkJât
Mairicemestinoe hakkında diki defa hüküm' İta
edilmiş olan Şaton oğlu Abdullah'ın ikinci
ınaiıkûrrtiyetM havi kararın refütte daıiır.
130,142:
143
— izmit'in Şefiilca köyümden Ahmet oğlu
Mehmet'in idamı hakkında.
36,41:
43,47:49
— Pazarcığın Kıakapaıılı aşuresinden Mus
tafa oğlu Mehmet'in idamı hakkında.
— Rıza oğlu AEİ Fethi Efendinin hakiye*
müddetti cezaiyestofa affı hakkımda,
— Şarkikaraağac'ın Afşar Çaltı köyün
den ıMehmet oğiu Hüseyin'in Üdanu hak
kında.

1927 senesi bütçesine tahsisatı muozamnm 'ilâ
vesi hakkında.,
189*126:
229,232; 234
— BaşvekâletMİ 1927 senesi bütçesine beş
bin lira tahsisatı munzamına, 'ilâvesi hakkın
da,
82,90:
94,96:98
— Bazı eşhasın şark îmramatrkından gaip
vHâyeÖerine nakilleri hakkımdaki kanun hük
münün netine daür.
78,83:86
— Bazı mübayatı mühiınımenMi «ekiz se
nede tediyesin'i mutazammın 664 ve İtti 3 nu
maralı kanunların tadili hakkında.

74,79

— Harcırah kararnamesine müzeyyel 1$
Haziran 1927 tarMi kanunun jandarma zafeitan ve mensubin'ine de teşmÜ'i
hakkında

83,94

130,143,
208:209

59

— Harcırah Kararnamesinin onuncu mad
desinin bir ve İkinci fıkralarının tefsiri hak
kında,
İI30J138,
139
— Harekâtta bulunan .toplu janıdamıa kı
taatı zabıtan ve memurinine bir ftefer tayı
nı veritamesi hakkında.
150

36,49

:— Vehbi oğlu korucu Sabri hakkındaki
hükümde vaki ofan hatayı adlinin af suretiyle
tafifofflhîn» dair.
75,76
— Veb oğlu Mehmet hakkındaM hükümda vaki otan hatayı adlinin <af suretiyle tas
hihine dair.
36,49:51
Amıhal EhtcUmetrî Mazbatadan
— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin,
Niyazi Efendi hakkında Arzuhal Encümenin
ce müttetaaz kaınarm Heyeti Umumıİyede mü
zakeresine dair,
1-51:153,
190:196
Bütçe EtacUmerf Mazbatadan
— Anadolu - Bağdat Demiryolları İşletme Müdüriyeti ve Haydarpaşa Limian ve!
Rıhtım İdaresinin 1928 senesli beş aylık büt
çesi hakkında,
189,224:
226,235:237
— Bahriye, Dahiliye ve Maarif vekaletİteriyfe Posta ve Telgraf ve Rüsumat Müdü
riyeti Umurrtİyelerinm 1927 senesi bütçelerin
de münakale icrasına dair (1/38), (1/46),
<I/49), (1/64), (1/65) numaralı kanun layiha,İarİyte İdare HeyetmUis, Büyük MiHıet Mecüsü

— Hasbetvaziıfe metnaliiki ecnebiyede bu-1
lunaın ve mamuren merkezle celp olunanı
Hariciye memurlarına Türkiye dahilinde
kaldıkları müddet içim Hanİcİ-ye Haıtcırah
Kanununa tevfikan sekiz mfoil üzerinden ika
met yevmiyesi itası caiz olup oJmaidığımn tef
siri hakkuüda.

75,
76

— Hudut ve SevalhÜ SıIhS&'iye MüdüriyetÜ
Umumiyeainiin 1928 senesi bütçesi halkı
kında,
156,
196:198,
'ai:iı:r213
— Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdürîy©tinin 1927 senesi bütçesine tahsisatı munzam!*
ma ilavesi hakkında.
104,
120,122ı:124
— İdare heyetinin, Riyaseticumhur 1927
senesi
bütçesinde münakale icrasına dair.
52,53:55

_ 9 _
•Sayfa
— Karadeniz Tahlisiye idaresinin 1928
•senesi bütçesi hakkında.
(189,
229:231,
238:240
— Maarif teşkilâtıma mıtîbedair kanuna bir
madde tezyili hakkında.
82,
94:95,133
— Maarif Vekâletinin 1927 senesi bÜJtıpesittde münakale icrasına dair.
104,
120:121,
125i:127
— Maliye Vekâtetıİ ile Rüsumat Müdk
«yeti l^murriiyasinıin 1927 semeri bütçesinde
münakale icrasına dair.
M8,
1'31:132,
134:136
••— Muallim Mektebi talebesinden tahsili
-isteğiyle bırakmayıp tart ve jhraç edilmek su
retiyle ayrılanlardan, tahsilde bulunduklar!
frtüddete ait mektep masrafflaraıtn 8 Mart 1926
tarihli kanunun sekizinci maddesi mucibince
Tahsil fimVal -Kanununa tevfikan tahsil edi
lip edHemeyecefcinJtt tefsiri hattında.
130,
141':il4-2
— 'Muhıasebeİ Umumiye Kanununun
yittmidördüncü maddesinin tefsiri hakkında,
Î30,
139:1411
— Satılan mektep kîtap bedelertiaden se
nesi içinde devrolunan miktarın faslr mahsu
suna tahsisatı munzamıma olarak ilâvesi hak-kında.
08,11.
32:34,
174J198:
208,214:216
>— -Uımıtn Jamidarma Kumandanlığı bütçe
line tahsisat ilavesi hakkında,
78,
89:90,
99:101
— Zartan ila muamelâit ve hesap memur
larına veritrnefcte c4an tayin zammından ka
zanç vergisi kateduTip edMmıeyecejjtfinıkı tefsiri
hakkında. .
64,75
Dahiliye Encümeni Maaibatafan
— Bazı eşhasın fark menatftından garp viByeJtDerine nakilleri hakkındaki kanun hük
mümün rafine dair.
78,
83:86

Sayfa
— Umum Jandarma Kumandanlığı büt
çesine tahsisat ilâvesi hakkında.

78,
89:90,
99:il01

Divan Muhalselbat Encümeni Mazbatalar)
— Mdbasefoei Umumiye Kanununun yir-*
mi dördüncü maddesinin tefsiri hakkında,
130,
MPrMl
Hnricîyıe Encümeni Mazlbatatatı
— Türkiye
CumhuriyefBi ile Çekosla*
vakya Hükümeti arasında miünıaıkiît ikamet
mukamelenamesinin tasdiki hattında,

il46,
209

— Türkiye Cumhuriyeti İle isviçre Fede~
rai hükömeti arasında mlünakit ikamet mufcavelenametsiain tasdiki hakkında*.
— Türküye Cumhuriyeti fle Meksika Dü
veli ırtiittethidesj Cumhuniy«ti arasmda akdolunan mıuhadenet muahedenaımeSkım tasdiki
hakkında.

İSO,
209

j'5ö,
209:210

Maarif Encümeni Mazbataları
— "Muallim Mektebi talebesinden tahisili
İsteğiyle bıraflcmayıp tard ve ihraç edMmıek su
reciyle ayrılanlardan, tahsilde bulundukları
müddete ait mektep masraflarınım 8 Mart 192-6
tarihli kanunun sekizinci maddesi mucibince
Tahsil Emval Kanununa tevfikan tahsil edilip
edilemeyeceğinin tefsiri hakkınida.
— Maarif teşkilatıma mütedair kanuna bir
madde tezyili hattında.

MaSye Encümeni Mazbataları
— Gümrük tarifei umumiyeslne merbut
mevaddı kanualyede rrtünderiç muafiyet, dara
ve zuraf mesalinden dolayı ashabı eşya ile
Gümrük idareleri arasmda zuhur eden üttİJafatın da tarifeyi umumiyenıin taitbükatmdan
ırtütevöllık îrıtifâfat rmsillu Heyeti hükmliyece
tetkiki lazım geftp ge/miyeoeğfinin tefsiri hak
kında*

130,
1^1:142
82,
94:95,
133

64,
75:76
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Sayfa
— Harcırah Kararnamesinin onuncu mad-desinin bir ve rkıinci fıkralarıınıo tefsiri hak j
kında.

130,
1!3»:'139

— HasbefvazıMe memalıiki ecnebİyede
bulunan ve memure merkeze celp olunan
Hariciye mamurlarına
Türküye da4ilin.de
kaldıkları müddet için Hariciye
Harcırah
Kanununa tevfikan seMz misil üöer'inden ika
met yevmiyesi jftası cazip olup otmadıiının tef j
sİKİ hakîkmıda,

75,
7-6

— Mühasebei Umumiye
Kammunurı
yirmi dördüncü maddesimin tefsiri hakfcında.
130,
139:141
— Zabftan ile Muumelâlt ve Hesap meımırlaraıa verilmekite olan tayin zammından
Kazanç vergisi •ka.tsdfiip editoiyeceğinin tef
siri hak'kındaj

64,75

SUALLER VE

Sayfa
Meclîs Hesaplarını TetkK Encümeni
MaZbatalan
— Meclis Hesaplarının Tetkiki
Encü- #
meninin Raporu ve cetveli.
Muhtelit Encümen Maaitaftidan
— Zalbitaıİ Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu
layihasiyle, Zaibîtai Sihltıiyei Hayvaniye Ka
nunu muvakkatinin bazı maddelerinin tadiline
dair olan kanunun ikirtcİ ve dördüncü maddetenimin tafsili haklında,

83,
105:116
Müdafaa! Milliye Encümeni Mazbataları
— Askeri Ceza- Kaitturmınurt 48 nci mad
desinin tefeiri hakkında.
59,60
Müşterek Encümen Mndbatatan
— Şûrayı Devlet Mütkiye Dairesi Reisi
Atrf ve Maliye ve Nafia dairesi azasından'
Hilmi 'Beylerden münhal kalan riyaset ve azahk için intihap yapılması halklknuda.
1156,
189:190
CEVAMJAR

kında Antaiîyu Mebusu Raısih Beyin Ziraat
Vekâletinden «ifaihi suali ve Ziraat Vekâleti
VeMli Rahmi ıBeyin cevabı.

Ziraat Vekâleti
— Avrupa'ya tetfcüke gîden Ziraat Vekâle
ti Ziraat Mlüdiri Umumisi Naki Beyin Hâki
miyeti Mitliye Gazdtesîodıaki beyanatı hak-

374i
186

2120:
224

TAKRIRLER
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyin,
hatayı adliden nrulteVellit aflar hakkında tak
riri,
— Düyarbekir Mebusu fbrahilm Tali Be
yin mebusluktan istifa ettiğine daıir takriri,
•>— Girösun Mebusu Haikkı Tarık Beyin,
Murabaha nizamnamesinin Kanunu Medeni
'ile mefsuh olııp olmadığının tefsiri hakkımda
*akiriı1j
ıflAdiiye Encümenine).

ShS2
189

59

— Giresun Mebusu H a t t ı
Tarık Be
yin, NiyatEi Efendi haıklkmdla Arzuhal EncüTmeromce rniStfoehaz kararın Heyeti Umumiyede
müzakeresine dair takriri ve Arzuhal Encü
meni mazbatosı.
331,
151:1153,
190:196

— Kocaeli Möbusu İbrahim Beyin, hatayı
adliden mütevellit aflar halktoınldia takriri,
52
— Kütahya Mebusu Ragip Beyin, hatayı
adliden mutevell.il aflar hakkında takriri.
5H :52
— Malatya Mebusu AbdiüflmuttaMp Beyin,
hasta memurlara maaş verilip veriümeyeceği•nlin rtefisiri hakkında takriri.
189
— Malatya Mebusu Başvekil İsmet Paşa
Hazretlerimin takriri.
1157:171
— Mardin mebusları Ali Rıza ve Meh
met Nuri beylerm, zabıtaû sıhhiyei hayvaniye
kanunu layihasının muhtelit bir encümen ta
rafından müzakere ve tefckliki haMumda takdiri. 40:41
— Yozgat Mebusu Alhmat Hamdi Beyin,
Murabaha ntoamnamesinin mlülga olup otmadığutın tefeiri suretiyle tayini hakkında tak
riri,
59
( A d % e Encümenine)
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TEFSİRLER
Sayfa
— Aiskeri Ceza Kanununun kıtık sekizinci maddesinin tefsiri.
18,59,
60J104
— Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu
nun yiımıİnci maddesinin tefsiri,
146
— Damga kanununun dokuzuncu maddesi
nin seksenitoe&inciMerasının takJÜtine mütedair
kanunun birimci maddesinin tefeûıİ.
82
— Etıbbanın hizmeti medbuıriyesine müte
dair 369 mînwalı kamına mıüzeyyel 438 ve
5311 numaralı kanunlarm altı maddesinin tef
siri.
74
— Evrakı nakdiye kanunlarının tefsiri.
59
— Giresun Mebusu Hakkı Tank Deyin,
Murabaha nizamnamesinin Kıanunu Medeni
ite mefsuh olup öfcroıdığıram tdfeıiıü.
59
— Gümmük tarifei umumüyesine merbut
rnövaıdıcu kanun'İyade münlderiç muafiyet, dara
ve zurof mesaSinden dolayı aSbabı eşya ile
gümrük idareleri arasında zuhur eden ihfcHâfatifl da tarifeyi umumiyenin tatbikatından
m'ültevellit iWtüâfa.t mislllu heyeti hiftmiyece
tetkiki lâzım gelip gelmeyeceğinin tefsiri.
16,
64,75:76
— Harcırah Kararnaoııaiimin onuncu mad
desinin bîr ve ikinci fıkralarının -tefeiri.
36,
130,138:139
.— Hasbelvazife memtatikli ecmebiyede bu*
turnan ve mamuren merkeze celp olunan Ha
riciye memurlannia Türkiye dahilinde kal
dıkları müddet için Hariciye Haırtcırah Ka
nununa tevfikan sdkiz misil 'îtoemkı'deo ikamet
yevmiyesi itası caıiz olup olhwdığının tefsiri.
18,75,76
— Kanunu Medeninin 268 "ve 269 ncu
maddelerinin tefsiri,
59'
— Kazanç Vergisi Kanıunununı bazı mad
delerinin tadiline dair kanunun yirmiyedincî
matddeisinin tefeiri,
64
— Malatya Mebusu Atriüfaıutt&lip Beyin,
hasta memurlara maaş veriîip verileyeceğinin
tefsiri,
189
— Memurinin .tekaüt maaşmm hesabmda
büamaaş mazul kaldıkları miüddlöttin de nazarı
İtibara alınıp alınmayacağının
tefsiri.
88
— Memurin Kanununun kırk dokuzuncu
maddesinin tefsiri.
18

Sayfa
— Memurin Kanununun 47 ve 90 reci
maddeleri hıükîmlüne nazaran, 2 Mart 1334 ta
rihli kanunun İkinci maddecimin rrtiilga olup
olmadığının tefsiri.

.64

— Muallim mektebi talebesinden tahsilimi
isteğiyle bırakmayıp taıt ve İhraç edilmek surddiyle ayrılanlardan, tahsilde bulundukları:
müddete ait mektep masraflarının 8 Mam 1926 .
tarihli kanunun sekizinci maddesi mucibİOoe taÜsili emval kanununa- tevfikan tafaisilı
edilip ediflrıeyaceğinitı tefsiri.
59,
130,141:1142
— Muhasebei Umumiye Kanununun 57
nci maddesinin tefsiri.
64
— Muhasefoei Umumiye Kanununun yir1
nKİ dördüncü maddesinin
tefoiri.
18,
160439:541
— 15 Nflsan 1339 tarih ve 330 numaralı
emvali metruke kanununu muajddü kanunun1
tef siıu
59
— Tahriri müsakkafat ve. arazi ktorni&yön>-'
lan azal Marulda isoSıdam olursan zevalt»
şehri m'afcttuaa veriîmekite olan ücuratat sureti
tediyesinin ve işbu komisyonlar memurinin
icrayı tekaütünde olunacak muattneteleırin tef
siri
28
— Tafcis&atı fevkalâde kararnalmıesimn be
şinci maddesinin tefsiri.
78
— Ticareti Bahriye Kanununun birinoi ve
'Kabotaj Kanununun ikinci maddesinin tefsiri. 74
— Yekdiğeri ile tearuz eden Askeri Ceza
Kanununun 24 ncu maddesiyle Mükellefiyetti
Askeriye 'Kanununun 42 nci maddesi ahkâmı
nın suVeri tatfoüküyesini temıinen bir kararı tef
siri jttiazı.

104

— Yerü kumaştan efbise gi'yillmesinıe dair
olan kanonun birinci maddesinin'
tefsiri.
18
— Yoztgast Mebusu Ahmet Hamıdli Beyin,
Murabaha nizamnaımıesittin mü%a olup olma
dığının tefsiri sunetöyle tayinli.
59
—- Zaıbkai Sühhiyei Hayvaniye Kanunu layihasiyfe, Zalbıitai Smhiyei Hayvaniye Kanunu
muvakkatinin bazı maddelerinin tadîtöne dair
olan kanunun ikinci ve dördüncü maddelerinin
tetfeM.
59,83,
M&ttlti
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Sayfa
— Z a M a n ile muamelât ve hesap memur
larına verilmekte olan tayin zamanımdan ka-

Sayfa
zanç vergisi kat edülip edilmeyeceğinin tefsiri.
18,64,75

TEKLİFLER
— Aksaray Mebusu Kazma Beyin, -avarız
laıkçeleririin 'helediyeltere ddvnj hakkında 'tek
lifli ıkanuaisi.

insafının 'belediye tere aiiit olmasına dair DekIfi 'kanunisi,
64

— Aksaray M«butsu 'fieısdm Atalay Beyin,
ücar ve isticar mukaivelienamelleriom takvim
«enesıitıe göre yapılması hakkında teklifi ka•nuM.
218
— Antalya MebuSu Rastı Beyin, Devlet
ormartaj'imda iköylül^kı inlttifa hakkı (kanu
numa bir madkie tezyiü hakkında teklifi kanurM.
— Aydın. Mebusu Mlîtat Beyıİıı, Nafıa fen
mtkttebi küşa-dlııta dair tıekSiıfâ kanuınîsi.

118
88

— Bahriye, Dahiliye 've Maarif veüoâfett'lerîyle Posta ve Telgraf ve Rüsumat Müdü
riyeti Uımumiyeteriınin 1927 senesji. 'bütçelilerin dle münakale jcraftuıa- dair.
(1/3$), (1/46),
(l/49)v (1/64), (1/65) numaralı İkanua lâyihalarlîyle İdare Heydtioün, Büyük MİHet MıedUsî
1927 senesi ıbüttçasîine tahsisattı
munzamına
lilavesli hakkında (2/11) numaralı Hekl'iffi. kaiiumfoi.
159,226:229,232:234
— Çoruma Mebusu Doktor Mustafa Be
yin, «Sıhhîye ve MuaveneJlî İçitiniaıİye Ver
gisi» unvanlı teklifi kanunM.
82
— Es'bafr Kırşehir Mebusu S a d * Beyin,
ınalklkum o k a memuruı ve zabitaa maaşattoıo adÜfeHertime itası hakkında tetkifi kanu
nM,
'
104
— Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyin,
Memurin Kanunumun üçüncü maddesine 'bir
fakra tezyili hakkında teklifi kamınlisi.
130
— İdare heyötinin, 'Büyük M'iHlet M e c M trJitı 1927 seneSİ 'bütçesine. taıhslisa'tı munzam^
ma litası hakkımdaki teklifi kanunisi.
130
— îdane beyeûnin', Riyasettiieuırthur 1927
işemesi butçıasiiKİle münafcate ücrasına ıdaıtr (2/1)
numaralı 'teklifi kanurifoi.
28,40,52,53:55
— fstaribul Melbusu Süreyya Paşanın, be
lediyelerde yüzde tiki nıiispelSnıde Merkezi nükühıet vergisi alinmasıına ve tarik bedelimin

218

— Istaöbul Mebusu Süreyya
Paçanın,
m«imfelketöıriizd!e icrayı faaliyeti edan hitamum
bamkataırm ecnebi parası jle muamele ve ik
raz yapamayacakkrınra dair teklifi; kanunisi.
— istanbul Mabusu Süreyya
Paşamın,
şehirler dahilînde icrayı faaliyet elden ve edıeoek olan sirkelerin Nafıa Vekâlaüjyle atan îrUbaıtlaraıın fdklki Me şehremanetterine ve betatiyelere raptedilmeieri hakkında tekili ka
nunM,

218

— îsfcaribut Mebusu Süreyya
Paşainım,
tapu smetfafiNde muharrer kıymettin krymeti
'haildik iye olmasına ve isitimiâkâlan iş bu kıy
mete göre icra ediilmesiirre ttaıir teklifi ka>munisıu

174

— istanbul Mebusu Teıvfk Kântil Beyin
ıVTürk vatandaşlığı» (unvandı teklifi kanunisi.
— Kırklareli Mebusu 'Doktor Fuat Beylin, çocukların 'içki ve tütün kullanrnalarjııır]
ımeni hakkınca teMifi kanunisi.

174

188

82

— Kırklareli Mdbuısu Fuıalt <Bey ve rüfetea^
'sının, veraset ve 'inıtikal vergici hakktndalkli
kanunun ittnoi maddesine bir fıkra tezyilikıe
dair tdkH.fi kanunisi.

150

— Mariisa Melbusu Yaşar Beyin, boğ ve
'bahçe ve emsali mezruaitm
mlanmaıstnrfa
fcuOantlaın motorlara mulktaizli mevadldt muştek'Üenin gümrük ve listühtâk
resimlerinden
muafiyetti hakfcmıda teklifi kanunMı.

88

— Sa!b>k Siverek 'Mebusu Kadri Atenet
Beyit», Ağaç Dikme Kanunu unvanlı ıteDdJffikamausi.

M8

—; Sivas Mefbuau Rteanızi Beyin, ıriillî pa
ramız kıymetinin tespit ve tezyidi ve memle
ketin iktisadi inkişafının tesrii 'İÇİtn mıevcuıt
bazı' çarelere tevessül ediferneisfi, litbaJâtıımzın
tenklîsii ve bazı vergi ve resimlıer varfidatııınıtı
tezyidi hakkında
teklifi
fcaııuriM.

219
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Sayfa

Sayfa
— Yoagıat Mebusu Süleyman Sim Beyin,
mütekaidin, eytam ve «ramil maaşalto senada'tıam puîctan teüsnası haklkıında teklifi ikanurtSSf.

88

— Yozgat Mebusu Tahsin Bey ve rülfekasmm, Kast&noau Mebusu merhum Mahir
Efendinin ailesine HÜdematı Vataniye ıtartfrtlMen maaş taMsi hakkında teklifli kanu
nisi.

150

TELGRAFLAR
— Aidanataun kiuırtuhış baynampnıa iştirak
etmek üzere bir Heyeti Mebusanm 'gönderil
mesi hakkında Aldama Belediye Rliyatsdtinıden
mevruıt telgrafname.

219

— AmasyaVa Meclisli Âli namına giden
heyetten mevrut ıtefgraifoaıniıe.

60

— 'Büyüfc MiHiat Miecfei nahuına Edlİrne
Kurtuluş" bayramına İştirak eden heyetten •
mevruıt telgrafoame.
65:72
— Edirne'nin kurtuluş bayramına (iştirak
etmek' üzere bir Heyeti Mebuseriin gönderil1-

mesi hakkında Edime ıBekdiye Riyasetinden
mevrut telgrafname.
37
— Konya Mebusu Hac» Bekir Beyin ve
fat ettiğine dair mevrut telgraıfname.
89
— Mersin'in kurtuluş bayramına iştirak
etmek üzere bir Heyeti Mebusenin gönde
rilmesi hakkında Mersin Belediye Riyasetin
den mevrut telgrafname.
219:220
— Samsun - Amasya Şimendifer hattının
kuşat merasiminde bir Heyeti Mebusenin ha
zır bulundurulması istirhamına dair Amasya
Belediye Riyasetinden mevrut teigrafmame.
30:31

TEZKERELER
Başvekâlet Tezkereleri
— Askerî Ceza Kanununun 48 nci mad
desinin tefsiri hakkında,
18,59,60
— Arif oğüu Osman hakkındaki hüküm
de vaki hatayı adlinin af suretiyle 'tashihine
dair.
10,24,76
— Askeri ikraz komisyonunun sermaye
sinden hükümeti sabıkaca alınan meblağın
iadesi temin olunabilmek üzere 1927 senesi
bütçesinin hini tanziminde keyfiyetin naza
rı itibara alınması temennisine dair.
— Askeri Tekaüt ve istifa Kanununun be
şinci maddesini muaddil kanunu muvakka
tin tadiline dair olan kanunun dördüncü
maddesinin tefsiri hakkında.
— Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu
nun yirminci maddesinin tefsiri hakkında.
— Bir zatın İstiklal madalyasıyla taltifi
hakkında,
— Damga Kanununun dokuzuncu mad
desinin seksen beşinci fıkrasının tadiline
mütedair kanunun birinci maddesinin tefsiri
hakkında,
— Etibbanın hizmeti mecburesine müte
dair 369 numaralı Kanuna müzeyyel 438 ve

36

104
146
64

82

531 numaralı kanunların altı maddesinin tef
siri hakkında.
74
— Evrakı nakdiye kanunlarının tefsirine
dair.
59
— Firar fiiEnden dolayı Ankara istiklal'
Mahkemesince hakkında ikd defa hüküm ita
edilmiş olan Şaban oğlu Abdullah'ın ikin
ci mahkûmiyetini havi kararın refine dair.
19,130,
142:143
— Gümrük tarife! umumiyesme merbut
mevaddı kanuniyede münderiç muafiyet,
dara ve zuruf mesailinden dolayı ashabı eş
ya ile Gümrük idareleri arasında zuhur eden
ihtilafatın da tarife* umumiyenin tatbikatın
dan mütevellit ihtiiafat misillu heyeti hüknıiyece tetkiki lazım gelip getmeyeceğinin
tefsiri hakkında.
18,64,75:76
— Harcırah kararnamesinin onuncu mad
desinin bir ve İkinci fıkralarının tefsiri hak
kında.
36,130,138:139
— Hariciye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesinin 308 ncİ fasltnın birinci maddesine1
mevzu tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğu
cihetle senet mezkûrede tahakkuk edip tedi
ye edilmiş olan 7 382 liranın 1341 senesi Ha
riciye bütçesine ilaveten vazı hakkında.
59

14
Sayfa
— Hasbelvazife mematiki
ecnebiyede
bulunan ve memuren merkeze celp olunan
Hariciye memurlarına Türkiye dahilimle
kaldıkları müddet 'için Hariciye Harcırah
Kanununa tevfikan sekiz misil üzerinden
İkamet yevmiyesi İtası caiz olup olmadığının
tefsiri hakkında.
18,75,76
— izmir polis memurlarından Ahmet Ke
mal Efendinin İstiklâl M ada] vasiyle taltifi
hakkında.
46
— izmit'in Şefika köyünden Ahmet oğlu
Mehmet'in idatm hakkında,
18,41:43,47:49
— Kanunu Medenînin 268 ve 269 ncu
maddelerinin tefsiri hakkında.
59
— Kazanç Vergisi
Kanununun bazı
maddelerinin tadiline dair kanunun yirmiyedinci maddesinin tefsiri hakkında.
64
— Komiser Hasan Hüsnü Efendinin istik
lâl madalyası yle taltifi hakkında.
46
— Memurin Kanununun kırk dokuzuncu
maddesinin tefsiri hakkında,
18
— Memurin Kanununun tasfiyeye müte
allik ahkâmının hâkimlik sınıfında bulunan
lar hakkında bir seneye kasrına müteallik
kanun layihasının iadesine dair.
147
— Memurinin tekaüt maaşının hesabında
hilamaaş mazul kaldıkları müddetin de na
zarı itibara alınıp almmayacağının tefsiri
hakkında.
88
— Muallim mektebi talebesinden tahsilini
isteğiyle bırakmayıp tart ve ihraç editmek su
retiyle ayrılanlardan, tahsilde bulundukları
müddete ait mektep masraflarının 8 Mart
1926 <tarihli kanunun sekizinci maddesi mu
cibince tahsili emval kanununa tevfikan 'tah
sil edilip edilmeyeceğinin tefsiri hakkında.
59,130,
141:142
— Muhasebeİ Umumiye Kanununun 57
nci maddesinin tefsiri hakkında.
64
— Muhasebeİ Umumiye Kanununun yir
mi dördüncü maddesinin tefsiri hakkında.
18,130,
139:14i;
— 15 Nisan 1339 tarih ve 330 numaralı
emvali metruke kanununu muaddil kanunun
.tefsiri hakkında:
59
— Orman kanunu layihasının iadesine
dair,
220
— Otuz bir zatın İstiklâl Madalyasiyle
taltifleri hakkında.
104

Sayfa
— ÖdemişÜ Mestan oğlu Hasan'ın idamı
hakkında,
156
— Pazarcığın Kızkapanu aşiretinden Mus
tafa oğlu Mehmet'in idamı hakkında.
64,83,94
— Rıza oğlu Ali Fethi Efendinin bakiyei
müddeti cezaiyesinin affı hakkında.
19,58,60:61
— Sekiz zatın İstiklâl Madalyası şeridinin
kırmızıya tatvvili hakkında
104
— Şarkikaraağac'ın Afşar Çaltı köyünden;
'Mehmet oğlu Hüseyin'in idamı hakkında
18,49
— Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesi Reisi
Atrf ve Maliye ve Nafıa dairesi azasından.
Hilmi Beylerden münhal kalan riyaset ve aza•İflc için intihap yapılması hakkında. 146,156,189:190
— Tahriri müsakkafat ve arazi komisyonları azalrtcfarmda İstihdam olunan zevata
şehrî roaktuan verilmekte olan ücuratın sureti
tediyesinin ve işbu komisyonlar memurin'in
icrayı tekaültünde olunacak muamelelerin tef
siri hakkında

28

— Tahsisatı fevkalâde kararnamesinin be
şinci maddesinin tefsiri hakkında
78
— Ticareti Bahriye Kanununun birinci ve
Kabotaj Kanununun îkünci maddesinin tef
siri hakkında,
74
— Türk Ticaret Kanunu ile mezkûr kanu
nun mevkSi meriyete vazına müteallik kanun
da görülen bazı yanlıts/hkTann tasMihi hakkın
daki kanun lâyihasının iadesine dair.
147
— Vehbi oğlu Korucu Sa'bri hakkındaki
hüKümde vaki hatayı adilinin af suretiyle tas
rîhle daîr.
.19,75,76
— VeJioğliu Mehmet hakkındaki hkfcümde 'Vaki olan hatayı adlinin af suretiyle tas
hihine dair.
19,49:51
— Yekdiğeri ile tearuz eden Askeri Ceza
'Kanununun 24 ncü maddesiyle Mükellefiyeti
Askeriye Kanununun 42 nci maddesi ahkâ
mının sureti taıtbikîyesinü temine» bir kararı
tefsiri ittihazı hakkında.
104
— Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair
olan kanunun birinci maddecinin tefsiri hak
kında.
18
— Zalbıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu
lâyihası yle, Zabrtai Stfuhiyei Hayvaniye Ka
nunu muvakkatinin bazı maddelerinin tadiline
dair olan kanunun ikinci ve dördüncü maddderinîn tefsiri hakkında.
28,59,83,105:116
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Sayfa
— Zabitan ile muamelârve hesap memur
larına verilmekta olan tayin zammından ka
zanç vergjisi kat edilip edHmeyeceginîn tefsiri
hakkında.
118,64,75
Btiyüta Mtület Medsf Rfyasdtt Tezkm&ri
— Azayı 'kuramdan bazı zevata» mezuniyefleri hakkımda.
114:120,151
Cumfhurlyeİ Rİyastetf Teafceröleri
•—' Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafın
dan tenkil olunan fcra Vekilleri Heyetmiin
tasdik edildiği hakkında.
12:13
— icra Vekilleri Heydûnlrn istifa erotiği ve
Malatya Mebusu ismet Paşa Hazretlerinin
tekrar Başvekâlete tayin edildiği hakkında.
12
Divanı Mriıa&tat Rryaâetil Tezk*roferî
—Oivam Muhasebatın teşkilât ve vazaifine dair İhzar etf'len lâyihanın takdim kılındı
ğı hakkında.
59
— Eylül Teşrinievvel 1926 ve Kânunusa
ni ve Şubat 1927 aylarına ait raporların tak
dim edildiğine dair.
59
— Eylül Teşrinisani 1341 raporlarının tak-.
dim kılındığına dair.
59

Sayfa
— Hazüran - Ağustos 1926 raporlarının
. ' 59
takdim kılındığına dair.
— Kânunuevvel 1341 ve Kânunusani ve
Şubat 1926 raporlarının takdim kılındığına
dair
— Mart, Ağustos 1927 aylarına a# iki kıla.
raporun taSkdim edüldÜğine dair.

59
28

—•' Memurin Kanununun 47 ve 90 ncı
maddelerli bükmüne nazaran, 2 Mart 1334
(tarihli kanunun ikinci maddesinin mülga olup
olmadığının tefsiri hakkında.

64

İcra VdiMteri Beyeti Tencereleri
— Hariciye Bütçesine tahs&at ilâvesi nakkıödak'İ tefcifastm geçen senelerin hesaba*
sarfiyatına müteallik olması İtibarıyla HeydtS
Umunüyeye arzından evvel hesabı katı mua«nefasitode nazarı dikkate alınmalk üzere buda*
yelten Divanı Muh'aselbat Encümenince teltik ilk
olunması hakkında.

59

— Sffli askerîden tart edinenlerin hakkı te
kaütleri hakkında.

104

Söz Alanlar
A
Sayfa
Ahmet Hlhni Bey (Kayseri) - Zabitali
Sıhhıryei Hayvaniye: Kanunu Lâyibasiyte,
Zabltati SrhMye Hayvanüye Kanunu Muvak
katimin bazı maddelerinin tadiline dair olan
tonunun ikindi ve dördüncü maddelerini:»
tefsiri hakkında (3/26) numaralı Başvekâlet
tezkeresi ve muhtelit Encümeni mazbatası
(üzerinde
110,111
AB Cenani Bey (Gaziantep) - Başvekâle
ttin 1927 seneriuSn bütçesline 'beş 'bin I r a tahsfeatı munzamına. İlâvesi hakkında. (1/24) nu
maralı kanun lâyâhası ve Bütçe Encümeni
mazbatası üzeninde.
AB Rıza Bey (Cebelibereket) . Meclis
Hesapiannm Tetkiki EncümeniİDta Raporu ve
cetveli üzerinde,
AB Rıza Bey (Mardin) - Zalbtei SıMı'iyei
- Hayvarüye Kanunu Lâyifoastiyle, ZatfeS Sıh-

Sayfa

114

AB Rıza Bey (Ziraat Encümeni) (Mardin) H
Mardin Mebusu ASİ Rıza ve Mehmet Nuri
'Beytedn, ZabİtaS Sıhhiyei Hayvaniye Kanu
nu lâyihasının muhtelif tok encümen tarafm-ı
dan müzakere ve tetkiki hakkında taktiri
üzerimde.

41

AB Şuurî Bey (Babkesir) - SeyKisefaün İda
resinin 1928 senesi Bütçesi hakkında <l/54)
numaralı kanun Jâyâiiası ve 'Bütçe Encümeni
mazbatası üzerinde
204
Âsaf Bey (Bursa) - 'Meclis Hesaplarının
Tetkiki Encümeninin Raporu ve cetveti ü * jfode
177,181,182

93

183

Besim Atalay Bey (Aksaray) - Zabitaİ
SıhhiyeS Hayvtantiyei Kanunu Lâyihasiyle, Zabıîban 'Sıhhİyei Hayvaniye Kanunu Muvakka*
(inin bazı maddelerinin tadiline dair olan
kanunun ikinci ve dördüncü maddelerinin tef*
sM hakkında (3/26) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve muhtelit Ensümen mazbatası üze
rinde.
105,109

Behiç Bey (Nafıa Vekili) (istanbul) - Ana
dolu - Bağdat Dem'İryottan İşletme Müdüri
yeti ve Haydarpaşa lümau ve Rıhtım 1da•resinün 1928 senesfi beş aylık, bütçesi hakkın
da (1/62) numaralı kanun lâyihası ve Bütçe
Encümeni mazbatası üzerinde.

hiyej Hayvaniye Kanunu Muvakkatinin bazı
maddelerinin tadiMne dair olan kanunun Jk&ndi ve dördüncü maddelerinin: tefsiri hakkın
da (3/26) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve
muhtelit 'Encümen mazbatası üzerinde.

226

D
Doktor Mazhar Bey (Aydın) - Meclis He
Ih-, Reşit GaBp Bey (Aydın) - Büyük
saplarının Tetkiki Encümenimin Raporu ve
Millet Meclisi namma Edirne Kurtuluş Bay
cetveli, üzerinde.
179,184 , ramına (İştirak eden' heyetten mevcut telgraf«ame üzerinde.

6"5

E
Emin Bey (Eskişehir) - Seynisefain İdareainio 1923 senesi Bütçesi hakkında (1/54) numaran kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası üzerinde.
198,199,204,205
— Zabitai Si'hhiyöİ Hayvaniye! Kanunu
Lâyibasli'yle, Zatötaıi Sıhhİyei Hayvaniye Ka-

ııunu 'Muvakkatfinîn bazı maddelerinin tadi
lime dair -olan kanunun âktindi ve dördüncü
maddelerinin tetösM hakkında (3/26) numara
lı Başvekâlet .tezkeresi ve muhtelit Encümeni
mazbatası üzerinde?

109,114
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Sayfa

Sayfa
Gazi Mustafa Kemal Paşa (Reisicumhur)
Reisicumhur s«çıli?i nedeniyle.

^

H

Hakkı Tank Bey (Giresun) - Anadolu Bağdat Demiryolları işletme MüdiıiyetS ve
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1928
senesi beş ayhk bütçesi hakkında (1/62) nu
maralı kıanun lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası üzerimde.
226
— Başvekâletin 1927 senesinin 'bütçesine beş
bin lira tahsisatı munzamma İlâvesi hakkında (1/24) numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası üzerinde.
91,92
— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin,
Niyazi Efendi hakkında Arzuhal Encümenin
ce müttenaz kararın Heyeti Umnnriyede müzalberesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni
mazbatası üzerinde,
190,191,194,195
Hasan Bey (Trabzon) - Bazı eşhasın Şark
tnenatıkından garp vilâyetlerine nakilleri hak
kındaki kanun hükmünün ref'ine dair kanun
lâyihası ve Dahiliye , ve Adliye Encümenleri
mazbataları üzerinde.
85
— izmitlin Şefiîka Köyünden Ahmet oğlu
Mehmet'in idamı hakkında (3/3) numaran
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni
mazbatası üzerinde.
42
Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) - Azayı
'kiramdan bazı zevata mezuniyetleri hak
kında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi
üzerinde.
119

— Başvekâletin 1927 senesinin bütçesine
beş bm lira tahsisatı munzamma ilâvesi hak
kında (1/24) numaran kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası üzerinde.
— Muhasebei Umumiye Kanununun yir
mi dördüncü maddesinin teefsArî hakkında
(3/10) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dî
vanı Muhasebat, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları üzerinde.

140

— Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu
lâyihasîyle, Zalbrtai Sıhhiyei Hayvaniye Ka
nunu Muvakkatinin bazı maddelerinin tadi
line dair otan kanunun İkinci ve dördüncü
maddelerinin tefsiri hakkında (3/26) numaralı
Başvekâlet tezkeresi ve muhtelit Encümen'
mazbatası üzerinde.

108

92

Hasan Fehmi Bey (Kastamonu) • Seyrisefain idaresinin 1928 senesi Bütçesi hakkında
(1/54) numaralı kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası üzerinde.
205
Haydar Rüştü Bey (Denizli) - Meclis He
saplarının Tetkiki Encümeninim raporu ve cet
veli üzerinde.
183
Hüseyin Bey (İstanbul) - Seyrisefain. ida
resinin 1928 senesi bütçesi hakkında (1/54)
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeniî
mazbatası üzerinde.
21012

i
İbrahim Bey (Kocaeli) - Giresun Mebusu
Hakkı Tarık Beyin, Niyazi Efendi hakkında
Arzuhal Encümenince müttehaz kararın He
yetli Umumiyede müzakeresine dair takriri ve
Arzuhal Encümeni mazbatası üzerinde.
— Seyrisefain İdaresinin 1928 senesi Büt
çesi hakkında. (1/54) numaralı kanun lâyihası
ve Bütçe,Encümeni mazbatası üzerinde.
İhsan Bey (Cebelibereket) - Malatya Me
busu İsmet Paşa Hazretlerinin Yavuz Zırult-

sının tamiri mukavelesinin! tafdili
hakkındaki takriri üzerinde.

191

203

mtesefetSü
164

ttyas Sami Dey (Bfrfe) • Mecfis Hesapla*
rmm TeÜkÜkS Encümıenihto raporu ve cetveli
üzerûnde,

178

İsmail Kemal Bey (Çorum) - Anadolu Bağdat Demiryofen. istenme Müdüriyeti' va
Haydarpaşa Uman ve Rıhtım idaresinin 1928
senesi beş aylık bütçesi hakkında (1/62) nu>
(CHt : 1 )
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Sayfa

Sayfa
maralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası üzerinde.
ismet Bey (Çorum) - Anadolu • Bağdat
Demiryolları istetme Müdİriyetıi ve Haydar
paşa Uİnuam ve Rıhtım idaresinin 1928 senes-i
beş ayli'k bütçesi hakkında, (1/62) numaralı
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeniz mazbatası
üzerinde,

İsmet Paşa (Başvekili) (Malatya) - Büyük
Millet Meclîsi namına Edime Kurtuluş Bay
ramına iştirak eden heyetten mevrut teigrafname üzerinde.
— Güvenoyu isteği nedeniyle,
— Maıtatya Mebusu Başvekil ismet Paşa
Hazretlerinin Yavuz Zırhlısının tamiri muka
velesinin tadili meselesi hakkımdaki takriri
üzerinde,

226

225

71
22,24

157

K
Kâma Bey (idare Amiri) (tznrîr) - Meclis
Hesaplarının Tetkiki Encümenımlin Raporu
ve cetveli üzerinde.
Kâam Paşa (MHtet Meclisi Relisi) (Karesi) Türkiye Büyük MÖfcıt Meclisti Reisliğine se
çilişi nedeniyle.

134

Kıhçoğhı Halâ» Bey (Kocaeli) • Meclis
Hesaplarının Tâtkliki Encümeninin Raporu
ve cdiveli üzerinde.

183

M
Mahmut Esat Bey (Adliye Vekili) (izmir) •
İzmit'in Şefifca Köyünden Ahmet oğlu Meh-*
met'im idamı hakmda (3/3) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adlîye Encümeni mazbatası
üzerindıev
_
47
— Velî oğlu Mehmet hakkındakü hükümde vaki oiFan hatayı adlüriîn af suretiyle tashi
hine dair (3/15) numaralı Başvekâlet teskeresi
ve Adliye Encümeni mazbatası üzerinde.
5ft,51
Masdhar Müfit Bey (Danteli) - Büyük Mıİllett Mecfei nıamına Edirne Kurtuluş Bayramı
na iştlîrak eden heyeftten mevrut telgrafhame
üzsrittde.
69
— Giresun Mebusu Halkkı Tank Beyin,
Niyazi Efendi hakkında Arzuhal Encümenin
ce mttttehaz kararın Heyeti Umumiîyede müzalfcenösine dair takriri ve Arzuhal Encümeni
mazbatası üzerinde.
153,193
— Karadeniz Tahlisiye idaresinin 1928
senıesS Bütçesi hakkında (1/66) numaralı ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası
üzerinde.
230
Mazhar MUfö Bey (Medte Hesaplarının
Teddiö Endimerii namına Murakıp) <Denlizlî) - Meclis Hesaplarrnın Tetkiki Encüme
ninin Raporu ve cetveli üzerinde.
174,178,
180,182,186
Muhlis Bey (Bursa) • Karadeniz Tahlisi
ye idaresinin 1928 senesi Bütçesi hakkında.
(1/66) numaralı kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası üzeninde.
230

Muhîâ Bey (Muvazeneli Mahiye Encü
meni Namına) (Bursa) - Seyrisefain tdaresirVin 1928 senesi Bütçesi hakkında (1/54) nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası üzerinde.
198,201
202,203
Musa Kâzım Bey (Konya) - Azayı kiram
dan bazı zevatın mezuniyetleri hakkında Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresii üze
rinde.
119
— Büyük Millet Meclisi namına Edirne
Kurtuluş Bayramına iştirak eden heyetten
mevrut telgrafnarne üzerinde.
66
— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin,
Niyazi Efendi hakkında Arzuhal Encümenlince müttehaz kararın Heyeti Umumiîyede mü
zakeresine dair takriri ve Arzuhal Encümeni
mazbatası üzerinde.
194,195
— Muhasebei Umumiye Kanununun
yirmi dördüncü maddesinin tefsiri hakkın
da (3/10) numaralı Başvekâlet tezkeresii ve
Divanı Muhasebat, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları üzerinde.
141
— Meclis Hesaplarının Tetkiki Encü
meninin Raporu ve cetvel) üzerinde.
181
Mustâfa Abdüflralik Bey (Müdafaa Mil
liye VekCIB) (Çankırı) - Bazı mubayaatı mühimmettin sekiz senede tediyesini mutazammın 664 ve 1013 numaralı kanunların tadili
hakkında 1/9 numaralı kanun lâyihası ve
Bütçe Encümeni mazbatası üzerimde,
79
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Sayfa
Mustafa Rallini Bey {Ticaret Vekil) <tzıtıiir) - Seyrisefain İdaresinin 1928 senesi
Bütçesi haklkında (1/54) numaıalı 'kanun
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası üze•riıuie.
204,205,206
Mustafa Rahmi Bey (Ziraat VeldHfi) <lzmâr) - Avrupa'ya tetkike giden Ziraat Ve
kâleti Ziraat Müdltri Umumisi Naikü Beyin
Hâkimiyeti Milliye Gazetesindeki 'beyanatı
hakkında' Antalya Mebusu Rasih Beym Zi-

Sayfa
raat Vekâletinden şifahî suali ve Ziraat Ve
kâleti VekdH Rahmıi Beyin cevabına dair.
220,223

Ragıp Bey (Kütahya) - Vefi oğlu Mehmet
hakkındaki hükümde vaki olan hatayı adi
min af suretiyle tashihine dair 3/15 numıanal*
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni'
mazbatası üzerinde.
49,51

— Mardin Mebusu Ali Rıza ye Mehmet
Nuri beylerin, zabikai sıhhiye hayvaniye ka
nunu lâyihasının muhtelit bir encümen tara
fından müzakene ve tetkiki hakkında takriri
üzerinde.
41
— Seyrisefain İdarecinin 1928 senesi 'Büt
çesi hakkında (t/54) numaralı kanun lâyihası
ve Bütçe Encümeni mazbatası üzerinde.
199,202

— Zabıtaıi Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu
lâyİhasâyJe, Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Ka
nunu Muvakkatinim bazı maddelerinin tadıiline dair olan kanunun İkinci ve dördüncü
maddelerinin tefsiri hakkında (3/26) numaralı
Başvekâlet tezkeresi ve muhtelit Encümen
mazbatası üzerinde.
Besim Bey (Sivas) - Mecfcs Hesaplarının
Tetkiki Encümeninin raporu ve cetveli üze
rinde.
Refet Bey (Bursa) - Edirne'nin Kurtuluş
Bayramına iştirak eden heyetin, vazifesini ifa
ederek 'avdeti hakkında.
Reşit Bey - Bazı eşhasın Şark menatıkmdan Garp vilayetlerine nakilleri hakkın
daki kanun hükmünün ref'ine dair kanun
layihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri
mazbataları üzerinde.
Reşit Bey (Gaziantep) - izmit'in Şefika
köyünden Ahmet oğlu Mehmet'ti idamı
hakkında (3/3) numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası üzerin
de.
— Meclis Hesaplannın Tetkiki Encüme
ninin raporu ve cetveli üzerinde.
— Veli oğlu Mehmet hakkındaki hü
kümde vaki olan hatayı adlinin af suretiyle
tashihine dair 3/15 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adlîye Encümeni mazbatası üze
rinde,

Sabri Bey (Encümen Namına) (Mersin) •
Zabİtant Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu layihasiyle, Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu

muvakkatinin bazı maddelerinin tadiline dair
olan kanunun ikinci ve dördüncü maddeleri
nin tefsiri hakkında. (3/26) numaralı Başve-

Rasiü Dey (Antakya) - Avrupa'ya tefcfcike
giden Ziraat Vekâleti Ziraat Müdiüİ Umu
misi Naki Beyin Hâkimiyeti Milliye Gazete
sindeki beyanatı hakkında Antalya Mebusu
Rasüh Beyin Ziraat Vekâletinden şifahi sua
li ve Zirasat Vekâleti Vekili Rahmi Beyin
cevabına dair.
— Bahriye, Dahiliye ve Maarif vekalet
leriyle Posta ve Telgraf ve Rüsumat Müdiriyeti umumilerinin 1927 senesi bütçelerinde
münakale icrasına dair (1/38), (1/46), (1/49),
(1/64), (1/65) numaralı kanun lâyuhalarİyle
idare Heyetinin, Büyük M:İHet Meclisi 1927
senesi Bütçesine tahsisatı munzamınla ilâvesi
hakkında (2/11) numaralı teklifi kanunisi ve
Bütçe Encümeni mazbatası üzerinde.

222

227

— Zabıtai! Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu
lâyihasiyle, Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Ka
nunu Muva'kkatfrnin bazı maddd'erİnün tadi
line dair olan kanunun ikinci ve dördüncü
maddelerinin tefsiri hakkında (3/26) numaralı
Başvekâlet teskeresi ve muhtelit Encümen
mazbatası üzerinde.

115

111

181

75

85

47
185

50

Sayfa

Sayfa
kâlet tezkeresi ve muhtelit encümen mazba
tası üzerinde.
105,106,107
Sabri Bey (Manisa) - Mardin Mebusu Ali
Rıza ve Mehmet Nuri Beylerin, Zabıtai Sıh
hiye* Hayvaniye Kanunu layihalarının muh
telit bir encümen tarafından müzakere ve
tetkiki hakkında takriri üzerinde.

41

— Zabitanı Sıhhiyetİ Hayvaniye Kanunu
layihasiyle, Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Ka
nunu muvakkatin in bazı maddelerinin tadili
ne dair olan kanunun ikinci ve dördüncü
maddelerinin, tefsiri hakkında (3/26) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve muhtelit encü
men mazbatası üzerinde,
112,113
SaduDah Bey (Seyrisefain MlîdikU) - Sey
ri sefam idaresinin 1928 senesi bütçesi hak
kında (1/54) numaralı kanun layihası ve büt
çe encümeni mazbatası üzerinde.
Saraçoğlu Şükrü Bey (Maliye Vekili) (İz
mir) - Başvekâletin 1927 senesinin bütçesine
beş bin hra tahsisatı munzamma ilavesi hak
kında (1/24) numaralı kanun layihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası üzerinde

205

91,92

Salâhattsn Bey (Adlîye Encümeni Mazba
ta Muharriri) (Kocaeli) - İzmit'in Şefika Kö
yünden Ahmet oğlu Mehmet'tin idamı hak
kında (3/3) numaralı Başvekâlet tezkeresi
ve Adliye Encümeni mazbatası üzerinde.

43

— Şarkikaraağac'ın Afşar Çattı köyün
den Mehmet oğlu Hüseyin'in İdamı hakkın
da (3/4) 'numaralı Başvekâlet tezkeresi ve
Adliye Encümeni mazbatası üzerinde.

49

Şakir Bey (Bütçe Encümeni Namına)
(Edirne) - Anadolu - Bağdat DemiryolJan İş
letme Müdüriyeti ve Haydarpaşa Uman ve
Rıhtım İdaresinin
1928 senesi beş aylık
bütçesi hakkında (1/62) numaralı kanun la
yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası üzerin
de.
224,225,226
— Bahriye, Dahiliye ve Maarif vekalet
leriyle Posta ve Telgraf ve Rüsumat Müdü
riyeti umınniyelerinin 1927 senesi bütçelerin
de münakale icrasına dair (1/38), (1/46)

— Veli oğlu Mehmet hakkındaki hüküm
de vaki olan hatayı adlinin af suretiyle tashi
hine dair (3/15) numaralı Başvekâlet tezkere
si ve Adliye Encümeni mazbatası üzerinde.
Süleyman Sırrı Bey (Bozok) - Şarkikara
ağac'ın Afşar Çaltı köyünden Mehmet oğlu
Hüseyin'in idamı hakkında (3/4) numaralı
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni
mazbatası üzerinde.

49

49

Süleyman Sırrı Bey (Yozgat) • Giresun
Mebusu Hakkı Tarık Beyin, Niyazi Efendi
hakkında Arzuhal Encümenince
müttehaz
kararın Heyeti Umumiyede müzakeresine
dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası
üzerinde.
152,196
— Meclis Hesaplarının Tetkiki Encüme
ninin raporu ve cetveli üzerinde.
180,185
— Muhasebei Umumîye Kanununun yir
mi dördüncü maddesinin tefsiri hakkında
(3/10) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Di
vanı Muhasebat, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları üzerinde.
141
— Mübadeleye gayrı tabi ahaliye verile
cek emvali gayrımenkule hakkında 1/87 nu
maralı Kanun layihası ve Dahiliye, Maliye
ve Bütçe encümenleri mazbataları hakkın
da.
50,54,57
— Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu
layihasiyle, Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Ka
nunu Muvakkatinin bazı maddelerinin tadili
ne dair olan kanunun ikinci ve dördüncü
maddelerinin tefsiri hakkında (3/26) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve muhtelit Encü
men mazbatası üzerinde.

111

(1/49) (1/64), (1/65) numaralı kanun iayihalarıyla idare heyetinin, Büyük Millet Mecli
si 1927 senesi bütçesine tahsisatı munzam
ma ilavesi hakkında (2/11) numaralı teklifi
kanunisi ve Bütçe Encümeni mazbatası üze
rinde.

227

Şakır Bey (Edirne) - Büyük Millet Mecli
si namtına Edime Kurtuluş Bayramına işti
rak eden heyetten mevrut tetgrafname üze
rinde,

70

— 21
Sayfa
Şükrü Bey <Bobı> - Mardin Mebusu Afo
Rıza ve Mehmet Nuni Beylerin, Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu layihasının muhte
lit bir encümen tarafından müzakere ve tet
kiki hakkında takriri üzerinde.Şükrü Bey (Çanakkale) - Başvekâletin
1927 senesinin bütçesine beş bin lira tahsi
satı munzamına İlavesi hakkındaki (1/24)

Talh&ı Mey KAydto) - Seyrisefain İdaresi-.
«in 1928 senesi bütçesi hakkımda (1/54) nu->
maralı kanun lâyihası <ve Bütçe Encümeni
mazbatası üzerinde.

41

203!

Yunus Nadiffletyı(Mn£fct) - Suyuk İMİM
Meclisi namına Edirne Kurtuluş IBayramma1

• ' Ziya Gevher «ey HjÇanakkiate) - Meclis
Hesaplarının Tetkiki Encümeninin
raporu
<ve cetveH üzerinde.
— Seyrrsefain İdaresinin 1928 senesi lbüt->
çeâ hakkında (1/54) numaralı kanun lâyihası
•ve Bütçe Encümeni mazbatası üzerinde.
— [Anadolu - (Bağdat Demiryolları İşletme
'Müdiriyeti 'Ve Haydarpaşa liman- ve Rirtort
idaresinin 1928 senesi beş ayhk bütçesi hak
kında Cl/62) numaralı kanun layihası ve Büt->
çe Enciİmem mazbatası üzerkılde.

Sayfa
numaralı kanun layihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası üzerinde.

İSİ1

206

22Ö

93

Şttkıtt İtaya Bey (Dahiliye Yekin)
(Muğla) - Bazı eşhasın Şark menatıkından
Garp vilayetlerinle nakilleri hakkındaki ka
nun layihası ve Dahiliye ve Adfiye encümen
leri mazbataları üzerinde.
83,35,86

Tumft fflbnll Bey <2cMgnStafc) - izmit'in
Şetfîka 'köyünden Ahmet oğlu Mehmet'in (cda>
mı hakkında (3/3) oumaSralı Başvekalet tezke
resi ve 'Adliye Encümeni mazbatası üzerinde.

47

iştirak eden heyetten mevrut telgrafftame üze
rinde.!

67

— 'Başvekâletin 1927 senesinin bütçesine
'beş bin lira tahsisatı munzamma üâveei hak"
kında (1/24) numaralı kanun lâyihası ve Bütçe
Encümeni mazbatası üzerinde.
93
Züyaatfln »ey (Arzuhal Encfttaeaî Mazbata
MnütsnM) (fctaribuÇt - Giresun Mebusu Hak
iki Tarik IBeyin, 'Niyazi Efendi hakkında Ar*
zuhal (Encümenince müttebaz kararın H e j
yeti Unramiyede müzakeresinle dair takriri ve
[Arzuhali Encümeni mazbatası üzerinde.;
152,
153,193,194

<OH:î)

