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ZABIT CERİDESİ

CitT: 5
1 Teşrinisani 1928 tarihli 1 nd İnikattan
29 Teşrinisani 1928! tarihli 9 nen Inİcada kadm

TBMM

Fihrist
AZAYt KİRAM MUAMELATI
Sayfa

Sayfa
— Enciimeoter inlthabatt.
— Reâsvekülerîi, İdare Atacrierİ «e kâtipler
dırtihabı.
— Riyaset intihabı.
— Bilecik Mebusluğuna intihap olunan Asaf
Beyin intihap mazbatası.
— Cebelibereket Mebusluğuna intihap olu
nan Naoi Pa$a*ran intihap mazbatası.
— Samsun Mebusluğuna intihap olunan
Nusret Sadolah Beyin intihap mazbatası.
— İstanbul

16:19
5:6
5

16
16
51

Mebusu Behiç Beyin ürtifa55:56

Mezuniyette*
— Azayı Kiramdan bazı zevatın mezuni
yetleri.
Tahfifler
— Bilecik Mebusluğuna intihap eöflen
Asaf Beyin tahlifi.
— Cebelibereket Mebusluğuna intihap edi
len Naci Paşa'nın tahlifi
— Samsun Mebusu Nusret Saduüah Be
yin tahlifi..
Vefatlar
— Elaziz Mebusu Muhittin Beyin «tfata.
— Zonguldak Mebusu Ttutab Htatf Be
yin vefatı.

42,511

16
16
51;
55
55

BEYANAT - NUTUK
— Başvekil İsmet Paşanın beyeoatı.
-T- Reisicumhur Gazi Hazretterimn nu
tukları,

26:29
2:5

K A N U N L A R
Nd,
1353 — Türk harflerinin
hakkında Kanun;

CÜie Sayfa
kabul ve tatbiki
5 7,8:13

No,
CUt Sayfa
1356 — 1928 sene, Mıth Müdafaa Vekâleti
Bütçesine tahsisatı fevkalâde itası hak
kında Kanun.
5
16,
1354 — 1928 senci maliyesi Maarif Vekâleti
26,47,48,49t5i
(Bütçesinle ıtaberâab fevkalâde dıtasma
ve muhtelif devair bütçelerine mevzu
1357 — Veraset ve intikal Vergisi Kanunu
tahsisattan bazılaniHn imhasına dair
nun bazı maddelerim mımddö Kanan. 5
26,
Kamın.
5
26, J
47:4850
27:2931,37:39L 1358 — 192$ senei Maliyesi Riyaaeticum1355; — 1928 semai ınalftyösİ Rüsumat Büt
hur bütçesine tahsisatı munzamım ita
çesine tahsisatı fevftait&de vaz'ına dair
sına ve «Maliye Vekâleti Bütçesine
Karnın^
5
26,!
münakale icrasına dair Kanon.
5
54,
29:3031,39:41,
5945: «6,73,76:78

_4 —
KARARLAR
No,
Cilt Sayfa
442 — Meclisi ÂH tarafından milletin ha
tıratı şükranı olmak üzere Retsicuıthaur
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine altın
İevha . üzerinde kabartma bir alfabe
takdimi hakkında.
6 12:13
443 — Başvekil ismet Pasa Hazretleri ta
rafından vaki beyanat Üzerine İcra Veküleri Heyetine müttef&ıan İtimat .be
yan olunduğu battıoda,
5
M:
36,41:43
444 — Eskişehir'in Yeni Mahallesinden Ka,sap Yafcup Hoca oğlu' Nuri Efendinin
cezasının affı hakkında,
5
6
445 — Ecnebi Devletler Sefarethane ve
Ke^tsoloshaneleriniın vergi ve rüsumu
belediye üe ferağ harcından muafiyetlenine mütedair olan 1 Mart 1332 ta
rihti Kanunun tefsirine imkan olma
dığı hakkında,
3
446 — 'Bazı zevatın hamil bulundukları İs
tiklâl madalyası şeritterinin kırmızıya:
tebdili kabul olmadığı hakkmda,
5
447 — Müfazun 'Mehmet Zati (Efendinin
cezasının âttı ay hapse tahvilen tahlifi
T nakfeıiHİa,
5

17,
26,47
57,63

No.
Cilt
448 — Adana'mm Karaiköce köyünden Ha
cı Kadir oğlu Süleyman'ın idama hak
kında,
S
449 — (Piyade Yüzbaşısı Enver Efendinin
takdirnameyle taMfi hakkında.
4

17,
59,66

17,
59,67

16,
60,67

m.
312
59,66

450 — Kırşehir'in Ömer Kâhya Köyünden
Musa oğlu Ömer ve AO oğlu Hanefi'min
İdamları hakkmda,
5
5
451 —-Niksar'ın Eskidir Köyünden Koca;
oğullarından Ömer oğlu Kazun'ın ida
mı hakkında.
5
452 — Gediz'in Galipler Köyünden Mus
tafa oğlu Hasan'ın idamı hakkmda, 5
453 — Devrek'tin Yakacık Köyünden Kaldıoğullarından Korucu Ahmet oğlu Ah'
metlin İdamı haklarida.
5

389
54,61

Sayfa

454 — E&zizlıi Süleyman oğhv Ahmet'in
oezasmn bir kısmının affı hakkmda: 5

18,
60,67

18,
18,
59,-67

17,
59,67
17.
58,66

455 — Otuz seneyi ikmal ederek: tekaüdü
ictra kılınmış öten tfüübei askeriyeyi haliz
. memurlara. Memurin Kanununun 71
nci maddesinde mevzuubahs ifcramiveriîn mebusluk tahsisatı Üzerinden ifa
edilip ediloıiyeceğinin tefsküne mahal
olmadığı hakkında.
3
104
5
59,65

LÂYİHALAR
Sayfa
— Ankara Otomatik Telefon Kanunu
65:67
nun bara mevaddmm tadüne dair.
— Başvekâletin 1928 senesi bütçesine
460 000 üra tahsisatı munzamma verilmesi
72
hakkında.
- — 1929 senesi bütçesi hakkında.
14
-T- 1928 sene» maliyesi Riyaseticumhur
ibütçesöoe tahsisatı munzamma itasına ve Ma
liye Vekaleti bütçesinde münakale icrasına
65,68:70
dafe-,

Sayfa
— 1928 senesi Büyük Millet Meclisti Büt
çesi ile Maliye Vekâleti bütçesinin fasılları
arasmda münakale icrası hakkında.
— Büyük Millet Meclisi île Maliye Vekâ
letinin 1928 seneleri bütçelerinin fasıHan ara
sında münakale icrası hakkmda.
— Devlet davalarına intaç eden avukat ve
dava vekillerine verilecek ücreti vekâlet hak
kındaki 28 Mayıs 1928 tarih ve 1333 numa,ralı 'Kamına müzeyye).

59:60

50

14

—s —
Sayfa
— Devletler arasında harbin milli siyaset
alanı olarak istimalinden feragati mutazammııı Muahedeye Cumhuriyetitmzfin iştiraki
hakkında.
54,64
— Erzincan Mebusu Saffet Bey ve rüfe(kasanm, yend harfler hakkında,
6
— Harbiumumi senelerinde Tiflis'te İs- .
panya konsolosluğu vekâleti tarafından üsetamtza sarf olunan yüzbir İngiliz lirası ve
beş peninin tesviyesi hakkında.
14
— İktisat vekâletine merbut âli, tâli ve
meslek mekteplerinde askerliğe hazırlık ders
lerini okutan zabıtana verilecek ücretler hak
kında.
58
— inhisarı Duban Kanununun kırk besfoei maddesine müzeyyel 1332 numaralı
Kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasının
tadıiHie dair.
58
— Kadaırnen kura. ve fcasabat ahalisinin
intifalarına tahsis edilmiş olan mera ve balta
lıklarla emsali yerlerin sureti tahriri hakkın
da.
14
— Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin
1926 senesi hesabı kat'isi hakkında.
14
— Maarif Vekâleti 1928 senesi bütçesine
400 000 lira tahsisatı fevkalâde itası hakkın
da.
22,23:
25,31:33
— Milli Müdafaa Vekâleti 1928 senesi'
Bütçesine tahsisatı fevkalâde itası hakkında.
14,
43,45:47
— öksüz yurtlarının 1925 - 1341 senesi
hesabı kat'isi hakkında.
14
— Posta ve telgraf ve telefon memurları
hakkında.
73
— Resmi telgrafların ücretsiz teatisi hak
kında.
61,75,
78:80

Sayfa
— Rüsumat bütçesine 200 000 Era tahsi
satı fevkalâde vaz edilmesi hakkında
22,25:
26,34:36
— Tapu idarelerine ait muamelat harçları
hakkında,
56
— Transit suretiyle hariçten Türkiye'ye
ithali istenilecek bağırsakların kabulü mu
vakkat suretiyle memlekete ithali haklında. 14,61:
62,76
— Transit suretiyle hariçten Türkiye'ye
ithali istenecek bağırsakların kabulü muvak
kat suretiyle memlekete ithali hakkında.
76
— Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hak
kında,
7
— Türkiye - Afganistan Muhadenet ve
Teşviki Mesai Muahedenamesıİ He Merbutu
Protokolün ve aynı tarihlî imza Protokolü
nün tatbiki hakkında.
14,64,
74,81:83

— Türkiye Cumhuriyeti ite Osmanlı dü
yunu umumiy esinin hamillerinin; mümessolieri arasında akdedilen mukavelenamenin
tasdiki hakkında.

50,72

— Türkiye İle italya arasında, imza edil
miş olan iadei mücrimin muahedenamesiiün
tasdiki hakkında.
58,64,
75,90:92
— Türkiye ile İtalya arasında Roma'da,
akd ve imza edilmiş olan bitaraflık, uzlaşma:
ve adli tesviye muahedenamesİnin tasdik» hak
kında.
54,64,
74:75,87:89

— 22 Nisan 1928 tarihli Türkiye - İran
muhadenet mukavelenamesini' ifcmalen 15 Ha
ziran 1928 tarihinde akd ve imza edilmiş olara
protokolün tasdiki hakkında.
54,64,
74,84:«6

MAZBATALAR
Adliye Encümeni Mazbataları
— Adana'nın Karagüce1 köyünden Hacı
Kadiroğlu Süleyman'ın idamı hakkında
— Altıncı Fırkanın 52 nci Alayının Birin
ci Taburunda müstahdem Mülâzım Mehmet
Zati Efendi hakkındaki hükmün tashihini teminetı mumaileyhe ait cezadan kanunsuz gö
rülen kısmın affına dair

— Devrek'in Yakactk köyünden Kadıoğullanndan Korucu Ahmetoğlu Ahmet'in ida
55,61

mı hakkında
— 'Diyarbakır'lı

55,60
Süİeymanoğİu

Ahmet

hakkındaki hatayı• adlinin af suretiyle tashihi
55,60

ne dair

54,60

6 —

S»yf»
— Eskişehir'in Yeni Mahallesinden Yatkup Hocaoğlu Nuri Efendi hakkındaki hatayı
adlinin ıslahına dair
—Gediz'in Kayıplar köyünden 'Mustafaojhı Hasan'm idamı hakkında
— Kırşehir'in Ömer Kâhya köyünden
Musaoğlu Ömer ve Alioğlu Hanifi'nin i dam
lan hakkında
— Niksar'ın Eskidir köyünden Koçoğullarından ÖmerojjjİP KâzmVm idamı hakkında

22,43
55,60

61
55,
60:61

—Niksar'ın Ömer 'Kahya köyünden Musaoğlu Ömer ve Alioğlu Hanifi'nin adamları
hakkında
55
— Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun
dördüncü maddesinin tefsiri hakkında
22,43:44,
51:52
Bütçe Encümeni Mazbataları
— Ankara Otomatik Telefon Kanununun
•bazı mevaddmın tadiline dair (1/101) numa
ralı Kanun lâyihası hakkında
54,65:67
— 1928 senesi Büyük Millet Meclisi Büt
çesi ile Maliye Vekâleti 'bütçesinin fasılları
arasında münakale icrası hakkında '(1/178)
numaralı Kanun lâyihası hattında
55,59:60
— Ecnebi devletler tarafından sefarethane
ve konsoloshane inşa edilmek üzere meccanen
teffiz olunan ve gerek (bu maksatla teferruğ
ve iştira edilen arsalarla muhtelif ve münhedim sefarethane <ve konsoloshane arsalarının
vergi île mükellefiyet veya ademi mükellefi
yeti hususunun tasrihi için 1 Mart 1332 ta
rihlî Kanunun tefsiri hakkında

50,56

— Erzincan Mebusu Saffet Bey ve yüzyirmi refikinin Türk Ocakları Merkez Heyeti
binasının noksanlarının (ikmali için merkez
heyetince 350 000 liraya kadar akdohınacak
istikraza Maliye Vekilinin kefalet etmesi 'hak
kında (2/70) numaralı Teklifi Kanunisi hak
kında
54,62,76:77
— Maarif Vekâleti 1928 bütçesine 400 000
üra tahsisatı fevkalâde itası hakkında (1/377)
numaralı Kanun lâyihası hakkında
22,23:25,31:33
— Milli Müdafaa Vekâleti 1928 senesi
bütçesine tahsisatı fevkalâde itası hakkında
(1/274) numaralı Kanun Lâyihası hakkında
22,
43,45:47

Sayfiı
— Otuz seneyi ikmal ederek tekaüdü icra
kılınmış olan rütbei askeriyeyi haiz mebus
lara Memurin Kanununun 71 nci maddesinde
mevzuubah'is ikramiyenin. mebusluk tahsisa
tı üzerinden ita edilip edilmeyeceğinin tefsiri
hakkında
55,59
— Resmi telgrafların ücretsiz teatisi hak
kında (1/144) numaralı Kanun Lâyihası hak
kında
54,61,75,78:80
— Rüsumat Bütçesine 200 000 lira tahsi
satı fevkalâde vaz edilmesi hakkında (1/276)
numaralı Kanun Lâyihası hakkında
22,25:26,34:36
— Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı düyu
nu umumiyesi hamillerinin mümessilleri ara
sında akdedileni mukavelenamenin tasdiki
hakkında (1/279) numaralı Kanun Lâyihası
hakkında
72
— Veraset ve Intikai Vergisi Kanununun
dördüncü maddesinin tefsiri hakkında 22,43:44,51:52
Dahiliye Encümeni Mazbataları
—Ankara Otomatik Telefon Kanununun
'bazı mevaddının tadiline dair (1/101) numara
lı Kanun Lâyihası hakkında
54,65:67
— Otuz seneyi 'ikmal ederek tekaüdü icra
kılınmış olan rütbei askeriyeyi haiz mebusla
ra Memurin Kanununun 71 noi maddesinde
mevzuubahis ikramiyenin mebusluk tahsisatı
üzerinden ita edilip edilmeyeceğinin tefsiri
hakkında
55,59
— Resmi telgrafların ücretsiz teatisi hak
kında (1/144) numaralı Kanun Lâyihası hak
kında
54,61,75,78:80
Hariciye Encümeni Mazbataları
—Devletler arasında harbin milli siyaset
alanı olarak istimalinden feragati rnu t azanımın
Muahedeye Cumhuriyetimizin iştiraki hakkın
da {1/282) numaralı Kanun Lâyihası hakkında
— Ecnebi devletler tarafından sefarethane
ve konsoloshane İnşa edilmek üzere meccanen
teffiz olunan ve gerek bu maksatla teförruğ
ve iştira edilen arsalarla muhteruk ve müntedim sefarethane ve konsoloshane arsalarının
vergi ile mükellefiyet veya ademi mükellefi
yeti hususunun tasrihi İçin 1 Mayıs 1332 ta
rihli Kanunun tefsiri hakkında
— Türkiye - Afganistan muhadenet ve
teşriki mesai Muahedenamesi ile merbut Pro
tokolün ve aynı tarihli imza Protokolünün tas-

64

50,56

— =7 —

Sayf*
diki hakkında ^1/269) numaralı Kanun Lâyi
hası hakkında
•64,74,81:53
— Türkiye ile İtalya arasında imza edil
miş olan tadei Mücrimin IMuahedenamesinin
tasdiki hakkında
64,75,90:92i
— Türkiye ile İtalya arasında Roma'da
afcd ve imza edilmiş olan Bitaraflık, Uzlaşma
ve Adli Tesviye Muahedeiiamesinin tasdiki
hakkında (1/281) numaralı Kanun Lâyisası
hakkmda
64,74:75,87:89i
— 22 Nisan 1928 tarihli Türkiye • İran
j
Muhadenet Mukavelenamesini ikmale ıı 15 Ha- ziran 1928 tarihinde akd ve imza edilmiş olan
Protokolün tasdiki hakkında (1/2800) numa
ralı Kanun Lâyihası • hakkında
64,74,84:86
Maliye Encümeni Mazbataları
— Ecnebi devletler tarafından sefaretha
ne ve {konsoloshane inşa edilmek üzere mecj
canen tefiz olunan ve gerek bu maksatla
teferruğ ve iştira edilen arsalarla muhtelif ve
roünhedim sefarethane ve konsoloshane ar
salarının vergi ile mükellefiyet veya ademi
mükellefiyetihususunun tasrihi -içİn 1 Mart
1332 tarihli Kanunun tefsiri hakkında
50,56
— Otuz seneyi ikmal ederek teküdü icra
.kılınmış olan rütbei askeriyeyi haiz mebusla
ra Memurin Kanununun 71 nci maddesinde
mevzuubatris ikramiyenin mebusluk tahsisatı
üzerinden ita edilip edilemeyeceğinin tefsiri
hakkında
55,59
— Transit suretiyle hariçten Türkiye'ye
ithali istenecek bağırsakların kaJbulü muvak-

Sayfa
kat suretiyle memlekete! ithali hakkında
(1/202) numaralı Kanun Lâyihası hakkında

54,

61:62,76

— Veraset ve İntikal Vergisi 'Kanununun
dördüncü maddesinin tefsiri hakkında
22,43:44,
51:52
Memnctn Kamunu Muvakkat Encsmeni Mazbata»
— Otuz seneyi ikmal ederek tekaüdü icra
kılınmış olan rütbei askeriyeyi haiz mebus
lara Memurin Kanununun 71 nci maddesinde
mevzubahs (ikramiyenin mebusluk tahsisatı
üzerinden ita edilip edilmeyeceğinin tefsiri
hakkında.
55,59
MHK Müdafaa Encümeni Mazbataları
— Cidali Milliye iştirak edip fevkalade ya
rarlı görülenler hakkındaki 400 numaralı Ka
nun mucibince takdir ve terfi edilememekten
dolayı ikame edilen idarî davaların niyeti
Şûrayı Devletlin daire* salahiyetine dahil olup
olmadığım tayin ve tefsiri hakkında.
72
— Çal Müftüsü Ahmet İzzet ve rüfekasınuı hamil bulundukları İstiklâl Madalyası
şeritlerinin kırmızıya tebdİn' hakkında.
54,60
—- Çankırı Nüfus Müdürü Necati' Beyin is
tiklâl Madalyası ile taltifi hakkında.
72
— Mücadelej Müliyedekti hizmet ve yarar
lığından dolayı piyade yüzbaşı Enver Efen
dinin takdirname ile taltifi hakkında^
54,«J
Muvakkat Encümen Mazbatan
— Türk harflerinin kabul ve tatbiki hak
kında.

7:11

TAKRİRLER
— Erzincan

Mebusu Saffet Bey ve rü-

fekasının İcra Vekilleri heyetline itimat beyan
olunması hakkında.
— Erzincan

29:3037:3?

Mebusu Saffet Bey ve rü-

fekastnın, yeri harfler

Kanunu

Lâyihasının

müstacaten müzakeresi hakkında.

6:?

— Gaziantep Mebusu Ali Cenanı Beyin,
Kazanç Vergisi Kanununun 28 nci maddesinin
tefsiri hakkında,
— Sivas Mebusu Rahmi 'Beyin, milletin
hâurai şükranı olmak üzere Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemal hazretlerine altın levha
üzerinde kabartma bir alfabe takdimi hakkıhd&j

72

İL

TEFİtRLER
— Aciz ve kabJlİyet&izfcikleri dolayısıyla hak
larında Memurin Kanununun birinci muvak
kat maddesi tatbik edilerek tasfiyeye tabi

tutulmuş, «olanların ücretle diğer vazifelerde is
tihdamları caiz olup atarayaeağmın tayin ve
tefsiri.

15

— 8—
Sayfa
— AİSkefİ Tekaüt Kanununun kırkıncı ve
kırk yedinci maddelerinin tefsiri.
15
— Cidali Milliye liştörak edip fevkalâde
yararlığı görülenler hakkındaki 400 numaralı
kanun mucibince takdir ve terfik edilmemesin
den dolayı ikame edilen idari davaların niyeti
Şûrayıdevletİn dairei salahiyetine dahil olup
olamayacağının tayin ve tefsiri.
14:15
— Çekirge Kanununun ikinci ve üçüncü
maddelerini «uıaddil 1235 numaralı kanunun
ikinci maddesinin tefsiri.
15
— Ecnebi devletler tarafından sefarethane
ve konsoloshane inşa edilmek, üzere meccanen
Jteffiz olunan ve gerek bu maksatla teferruğ
ve iştira edilen arsalarla muhtelif ve münhedıim sefarethane ve konsoloshane arsalarının
vergiyle mükellefiyet veya ademi mükellefi
yeti hulusunun tasrihi için Mart 1332 tarihli
fcanunuri tefsiri.
56
— Gaziantep Mebusu Ali Cenan! Beyin,
Kazanç Vergisi Kanununun 23 not maddesi
nin tefsiri.
72
— İhtiyat zabit mektebine sevk olunan
lardan memur bulunanların maaşlarının ne su
retle tesviye olunacağının tayin ve tefsiri.
15
— Maaş Kanununun on birinci maddesinin
tefsiri.
15

Sayfa
— Maaş Kanununun sekizinci maddesinin
tefsiri.;
— Memleket harici mekteplere girmek
üzere azimet ederek lisan tahsilinde veya
fabrikalarda stajda bulunanların tâli bir mek
tebi ikmal etmekle beraber kabul zamanı
gelmediğinden âli bir mektebe girememiş
olanlaun askerlik muamelelerinin ertesi se
neye terki caiz olup olamayacağının tayini
ve Askerlik Mükellefiyeti Kanununun otuz
beşinci maddesinin tefsiri.

15

15

— Memurin Kanununun 89 ocu madde
sinin tefsiri.
— Muamele Vergisi Kanununun üçüncü
maddesinin birinci fıkrasının tefsiri,

54

— Mücadelei Miüiyeye iştirak etmeyen
memurlar hakkındaki Kanunun dördüncü
maddesinin tefsiri.

42

—810 numaralı Kanunun, Kanunu Me
deni ile ilga edilmiş olup olmadığının tefsiri.

72

—r Otuz seneyi ikmal ederek tekaüdü İcra
'kılınmış olan rütbei askeriyeyi haiz mebus
lara Memurin Kanununun 71 nci maddesinde
mevzubahis ikramiyenin mebusluk tahsisatı
üzerinden ita edilip edilmeyeceğinin tefsiri.;

59

15

TEKLİFLER
— Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Elâziz
Mebusu müteveffa Muhittin Beyin kerimesi
Faika Hanıma hidematı vataniye tertibinden
maaş tahsisi hakkında Teklifi Kanunisi,;

72

— Erzincan Mebusu Saffet Bey ve 128
•refikinin Türk Ocakları merkez heyeti binası
nın noksanlarının ikmali için merkez heyetince
350 000 liraya kadar akdolunacak istikraza
Maliye Vekilinin kefalet etmesi hakkında
Teklifi Kanunisi.
50,62,76:77
—
murin
ilâvesi
—

Erzurum Mebusu Tahsin Beyin, Me
Kanununun 52 not maddesine bir fıkra
hakkında Teklifi Kanunisi,
İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi

72

1928 senesi bütçesine tahsisatı munzamına
itasına dair teklifi kanunisi.
— İstanbul Mebusu Edip Servet Beyin
28 Mayıs 1927 tarih ve 1055 numaralı Teşviki
Sanayi Kanununa bir madde ilâvesi hakkında
teklifi kanunisi.
— Kayseri Mebusu Ferit ve Mardin Me
busu trfan Ferit Beylerin, muhtelif makam
veya heyetlerin cezayı nakdi tarh ve icrayı
sanat ve ticaretten men etmek salahiyetlerinin
refi hakkında teklifi kanunisi,
— Tekirdagt Mebusu Celâl Nuri Beyin,
Büyük Millet Meclisi DahiM Njzanınaraesimn
bazı tabir ve ıstılahlarım tadil edici nizam tek
lifi,

54

54

' 54

54

t

- r » TEZJKERELER
Sayfaj
Başvekâlet Tezkereleri
— Adananın Karagüce köyünden Hacı
Kadiroğlu SüJeymanın idamı hakkında.
— Aciz ve kabitiyetsizlikkri dolayısıyla
haklarında Memurin Kanununun birinci mu
vakkat maddesi
tatbik edilerek
tasfiyeye
itaba tutulmuş olanların ücretle diğer vazife
lerde istihdamları caiz olup olmayacağının
(tayin ve tefsiri hakkında.
—Altıncı fıkranın 52 ncî alayının birin
ci taburunda müstahdem mülazım Mehmet
Zati Efendi hakkındaki hükmün tashihini te
mi nen mumaileyhe ait cezadan kanunsuz görü
len kısmın affına dair.
— Avukatların muvazene! umumiyeye da
1
hil -iki daireden ayrı ayrı ücret alıp alamaya
caklarının tefsiri hakkında.
— Azayı kiramdan bazı zevatın mezu
niyetleri hakkında.

14,61

15

14,69

14
42,51

— 1011 numaralı Askerlik Mükellefiyeti
Kanununun 109 neu maddesi mucibince ihti
yat zabiti olacaklardan bazılarının bedeli nak
di vermeyi tercih edip bakayada kalarak mez- .
kûr Kanunun 86, 89 ve 108 nci maddelerinden
istifade ettikleri anlaşıldığından bu gibilerin
i
bedellerimin alınıp alınmayacağının tayini
hakkında.
15
— Cidali Milliye İştirak edip fevkalade
\
yararlı görülenler hakkındaki 400 numaralı
j
Kanun mucibince takdir ve terfi edilememek
ten dolayı ikame edilen idari davaların rüyeıti Şûrayı Devletin daıİrei salahiyetine dahil
olup olmadığının tayin ve tefsiri hakkında.
14:15,72
— Çal Müftüsü Ahmet izzet ve riifekasıntn hamil bulunduktan istiklâl Madalya
sı şeritlerinin kırmızıya tebdili hakkında.
15,60
— Çankırı Nüfus Müdürü Necati Beyin
istiklâl Madalyası ile taltifi hakkında.
50,(72
— Çekirge Kanununun ikinci ve üçüncü
maddelerini muaddil 1235 numaralı kanu
n u n ikinci maddesinin tefsirine dair
15
— Devreğm Yakacık köyünden kadroğullarından korucu Ahmet oğlu Abmedım idam*
hakkında.
15,6jQ
— Diyarbekirli Süleyman oğlu Ahmet
\
'hakkındaki hatayı adlinin af suretiyle tashihij
n e dair
15,6D

Sayfa
— Ecnebi devletler tarafından sefaret
hane ve konsoloshane inşa edilmek üzere meccanen tefviz olunan ve gerek bu maksatla te
femi ve iştira edilen arsalarla muhterik ve
münhedim sefarethane ve konsoloshane arsa
larının vergi ile mükellefiyet veya ademi mü
kellefiyeti hususunun tasrihi için Mart 1332
tarihli Kanunun tefsiri hakkında.
56
— E-lazîz Mebusu Muhittin Beyin vefat
ettiği hakkında.
55
— Erzincan Mebusu Abdülhak -Beyin ma
suniyeti teşriiyesimn ref'İ hakkında.
14
— Eskişehir'in Yeni Mahallesinden Yakup
Hocaoğlu Nuri Efendi hakkındaki hatayı
adlMn ıslahına dair.
14,43,54
— Gedizin Kayıplar köyünden Mustafa
oğlu Hasanın idamı hakkında.
15,60
— İhtiyat zabit mektebine sevk olunanlar
dan memur bulunanların maaşlarının ne suret
le tesviye olunacağının tayin ve tefsiri hakkın
da,
15
— İzmir Sanayi ve Mesai Müdürlüğü Mü
meyyizi Eşref 'Beyin mücadelei mitli yedek t
hidematma binaen İstiklâl Madalyası İle tal
tifi hakkında.
— Ktrsehirin Ömer Kahya köyünden Mu
sa oğlu Ömer ve Ali oğlu Hanifinin idamları
hakkında.
— Kocaeli Polis Müdürü Yusuf Ziya ve
Serkorrmer Bahsettin Beylerin hamil bulun
dukları İstiklâl Madalyası şeritlerinin kırmızıya
tebdili hakkında:
'
— Maaş Kanununun oh 'birinci maddesi
nin tefsiri hakkında.
— Maaş Kanununun sekizinci maddesinin
tefsiri hakkında
— Memleket harici mekteplere
girmek
üzere azimet ederek lisan tahsilinde veya fab
rikalarda stajda bulunanların tâli bir mek
tebi ikmal etmekle beraber kabul zamanı gel
mediğinden âli bir mektebe girememiş olan
ların askerlik muamelelerinin ertesi seneye
terki caiz olup olamayacağının tayini ve A s :
kertik Mükellefiyeti Kanununun otuz besinci
maddesinin tefsini hakkında.
— Memurin Kanununun dördüncü mad
desinin tefsiri hakkında.

72

15,61

15
15
15

15
50

— 10 —
Sayfa
— Memurin Kanununun 89 ncu madde
sinin tefsiri hakkında.
— Muamele Vergisi Kanununun üçüncü
maddesinin birinci fıkrasının tefsiri hakkında.
— Müsaddei - Milliyedeki hizmet ve ya
rarlığından dolayı piyade yüzbaşı Enver
Efendimin takdirname ile taltifi hakkında.

15
54

60

— Mücadele! Milüyeye iştirak etmeyen
memurlar
hakkındaki Kanunun
dördüncü
42
maddesinin tefsirine dair.
— Nİksarın Eskidir köyünden Koçogullarmdan Ömer oğlu Kâzım'm idamı hakkında.
15,60:61
— Otuz seneyi _ ikmal ederek
tekaüdü
icra kılınmış olan rütbei askeriyeyi haiz me
buslara Memurin Kanununun 71 nci madde
sinde
mevzubahs ikramiyenin
mebusluk
tahsisatı üzerinden ita edilip edilmeyeceğinin

59
— Posta ve telgraf ve telefon memurla
rı hakkındaki Kanun Layihasının iadesine dair
— Sabık Mülkiye Müfettişi Hasan Reşit
Beyin, hamil bulunduğu İstiklâl Madalyası
şeridinin kırmızıya tebdili hakkında.

73

15

Sayfa»
— 810 numaralı Kanunun, Kanunu Medeni
ile ilga edilmiş olup olmadığının tefsiri hak
kında.
72— Tapu idarelerine ait muamelât harç
ları hakkındaki Kanun Lâyihasının iadesine
dair.
56
— Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
nun dördüncü maddesinin tefsiri -hakkında.
43,44,51:52
— Zonguldak Mebusu Tu nalı Hilmi Be
yin vefat ettiği hakkında.
55
Cumhuriyet Riyaseti Tesdceresi
— Nafia Vekâletine Kütahya
Mebusu
Recep Beym tayini hakkında^
Divanı Muhasebat Riyaseti Tezkereleri
— Askeri Tekaüt Kanununun kırkıncı ve
kırk yedinci maddelerinin tefsiri hakkında.
— 1341 senesi hesabı umumisine mütedair
umumi mutabakat beyannamesinin takdim kı
lındığı hakkında.
— Mart - Mayıs ve Haziran - Ağustos 1928
aylarına ait raporların takdim kılındığı hak
kında.;
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Söz Alanlar

Sayfa

Sayfa

AbdüEmtittaKp Bey (Malaiya) - Ankara
Otomatik Telefon Kanunumun bazı mevaddının tadiline ,dair (1/(01) numaralı kanun lâ-

yiharsı ve Dan-tüyıe ve Bütçe encümenleri maz
bataları üzerinde.

67

Celâl Nuri Bey (Tekfcdajp) - Veraset ve İn
tikal Verdisi Kanununun dördüncü madidiesinin -tefsin hakkımda (3/133 numaralı Başve

kâlete! .tezkeresi ve Atiliye, Maliye ve Bütçe
encümenleri mazbataları üzerinde.

43

Doktor Tevftk Rüştü Bey (HarfcSye Vekil)
(izmir) - Di; politika hakkında.

73

nem II nei Toplantı yılı çalışmalarına başla
ması medeniyle nutukları.

Gazi Mustafa Kemal Paza (Re^icumhur) Türkiye Büyük \fii*dt Meclisinin III ncü Dö

H
Hasan Bey (Tralbzatı) - Rüsumat bütçesine
200 000 lira tahsisatı fevkalâde vaz edilmesi

hakkında (1/276) numaralı kanun lâyihası ve
Birtçe Encümeni mazbatası üzerinde.

tsmet Paşa (Malatya) (Başvekil) • Erzincan
Mebusu Saffet Bey ve rtifekasınm tcra Vekil
leri Heyetine itimat beyan olunması hakkın
daki takriri münasebetiyle.
— Erzincan Mebusu Saffet Bey ve rüfekasmın, Yeni Harfler kanunu lâyihasının müstacelen müzakeresi hakkında taifcrirleri üzerinde.

— tcra Vekilleri Heyetine itimat beyan
olunması hakkında beyanatı.
— Türk harflerinin kabul ve tatbiki hak
kında Başvekâletten mevrut (1/2Ö6) numaralı
kanun lâyihası ve muvakkat encümen maz
batası münasebetiyle.

29

25

26

— 12 —

M
Mehmet Emin Bey (Şartofcsmrtisar) • Türik
harflerinin kabul we tatöbtei hakkımda BaşVeIkâfetten mevrut (1/266) numaralı kanun lâyi
hası va muvakkat encümen mazbatası müoasebetiıyîe.

Mustafa Necati Bey (Maarif Vekili) (lxı) - Maarif Vekâleti 1928 bütçesine 400 000
Hra tahsisatı fevkalâde itası hakkında (1/577)
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni
masfbatası üzerinde.

Refik Bey (Konya) - TüA hafiflerinin kafout
ve tatbiki hakkında. Başvekâletten mevrut

(1/266) numaralı kanun lâyihası ve muvakkat
encümen mazlbtası münasebetiyle.

Söîeyman Sun Bey (Yozgat) • Erzincan
Mebusu Saffet Böy ve rüfekasının, yemi harfler

ıkanunu lâyihasının müstacelen
hakkında takrirleri üzerinde.

Şakir Bey (Bütçe Encümeni Reûsl) (Etfirtne) - Maarif Vekâleti 1928 bütçesine 400 000
lira tahsisatı fevkalâde itası hakkında (1/577)
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası üzerinde.
— Resmi telgrafların, ücretsiz teatisi hak
kında fl/104) numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye ve Bütçe encümenleri maalbataları mü
nasebetiyle.

— Rüsumat bütçesine 200 000 lira tahsi
satı fevkalâde vaz editmesi hakkında (1/276)
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazfoatası üzerinde.
.

25

ŞUkrtt Bey (Çanakkaüe-) • Rüsumat büt
çesine 200 000 lira tahsisatı fevkaılâde vaz edilmesi hakkında (1/276) numaralı kanun lâyi
hası ve Bütçe Encümeni mazlbatası üzerimde.

25

nun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Bütçe en
cümenleri mazbtalan münaseibelıiyle.

61!

Zekâi Bey (Dtyarbekir) • Resmi telgraflarla
ücretsiz teatisi hakkında (1/104) numaralı ka

24

Öl

23

müzakeresi

