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Karnin Lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası.,
4. — Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtındaki eşya muamelâtı hakkında (5/31) nu
maralı Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni
mazbatası,
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5. — Muğla Mebusu Ali Nazmi Beyin,
Uşak Müdafaai Hukuk azasından dört zatın
hamil oldukları İstiklâl Madalyası şeritlerinin
kırmızıya tebdili hakkında (4/30) numaralı
takriri ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası,
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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
Yetmiş Birinci İriilkat
5 ÜVIayıs 1928 Cumartesi
İsmet Beyin Riryaseöleriyie akt olunarak Konya
Mebusluğuna intihap edilen Zühltü Beyin tahlifi icra
edildikten sonra Muvazeneli Umumiye Kanununun
45 nçi maddesinin sureti tatbikine dair olan suale
Maliye Vekili Şükrü Beyin cevabı dinlendi.
Meccani leylî talebelerin mecburi hizmetlerine
(dair Kanun Lâyihası müzakere ve kabul edildi.
Meclis Hesaplarının Tetkiki Endümeni Azasından
murakıp olan za'ta ücretihuzur İtasına dair kanunun
(birinci maddesinin tadili haklkında'ki Teklifi Kanuni
nin müızalkere ve heyeti uimuımiyesi tayini esami ile
reye 'konuldu.
Otuz bir zatın İstiklâl Madalyasıyla taltiflerine,
icar ve isticar mukavdenamelerinin takvim senesine
göre yapılması hakkındaki Tdklifi Kanuninin reddi
ne, Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 20 nci
maddesinin tefsirine mütedair mazbatalar k'albul ve
Memurin Kanununun birinci muvakkat maddesinin
tefsirine müteallik mazbata Encümene iade edildi.
(1097 numaralı Kanun hükmünün ref'ine tcra Ve
killeri Heyetinin mezun olduğuna dair kanunun ikin
di maddesi ile verilen üç aylık müddetin temdidine,
tahsisatı fevkalâde kararnamesinin tefsirine, Divan ımuhaısebat ilâmlarının sureti icrasına, Kastamonu
Mebusu merhum Mahir Efendi ailesine hidematı

vataniye tertibinden ikramiye itasına, Türkiye Cum
huriyeti ile Sosyalist Şûralar Cumhuriyeti İttihadı
arasında münakit sular mukavelenamesinin Türkçe
metninde ve bu mukavele ile ona müzeyyel proto
kolün tasdikine dair kanunda vaki sehivlerin tashi
hine ordu zabitanına mahsus terfî kanununun bazı
maddelerinin tadiline, Posta ve Telgraf ve Telefon
İdaresince eşhasa ait akümlâtörlerin imlâsına, Askerli
nekâhethane ve sana'taryorrilarda bulunanların sureti
iaşelerine, Gedikli Küçük Zabit mektepleri talebesi
nin maaşlarınla, Köy Kanununun 71 nci maddes'inin
tadiline, Askeri tayinat ve Yem Kanununun bazı me»vaddının tadiline, tabiiyet muamelatından alınacak
harçlara müteallik mazbataların birindi müzakereleri
icra olundu*
Müteakiben tayini esami ile reye konulan kanu
nun kabul edildiği tebliğ olunduktan sonra inikada
hitam verildi.
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2. — HAVALE EDİLEN EVRAK
TeMfîetf
1: — Afyonkarahimr Mebusu Haydar Beyin, Ma
arif ve Mektep Vergisi hakkındaki Kanunlara bir
madde ilâvesine dair Teklifi Kanunisi (Bütçe Encü
menine)

Mazlbaltallar
/. — Anadolu Ajansının keşide edeceği dahilî tel
graf bedelleri hakkında (1/129) numaralı Kanun Lâ
yihası ve Hariciye, Dahiliye ve Bütçe Encümenleri
mazbataları. (Ruznameye)
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