T. B. k M.
ZABIT CERİDESİ

* *'•!

İLT:

1 .12 .1928 tarihli
31.12.1928 tarihi YA ırânct İrfkndla kadar

19$
TBMM BLamevi

Fihrist
i
AZAYI KtRAM MUAMELÂTI
Sayfa

Sayfa

İntihap maatotafun
— Elaziz mebusluğuna iihtihap ohman Fa
zıl Ahmet Beyin intihap mazbatası.
— Zonguldak mebusluğuna intihap olu
nan Cdâl Sahir Beyin intihap mazbatası.
Mezunâjyefier
— Azayı •kiramdan bazı zevatm mezuni
yetten.
TafılHler
— Elaziz Mebusu Fazıl Ahmet Beyin
tahlifi,
'

— Zonguldak Mebusu Celâl Sahir Beyin
tahlifi.

105

105 i
Teşrii m&unfyelfer
105
— Erzincan Mebusu

Abdülhak

Beyit»

masuniyeti tesniyesînia refiL
37 •
j

63,80:82

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin
tesrii masuniyetinin kajkbrritnası.

40,63,82:
83

105

KANUNLAR
No.
Oat Sayfa:
1359 — Tatbir ve tasnif «edildikten sonra
transit edilmek üzere hariçtea Türkiye'
ye Sthatİ istenilecek barsakferm kabulü
muvakkat suretiyle memlekete ithaline
dair Kanım
5
16, j
59,68:69,84:85 i
1360 — Türk Ocakları Merkez
Heyetince
Akdedilecek İstikraza Maliye
Vakitlij
«in Kefaleti mezuniyetine dair olan
1 Mayıs 192S tarih ve 1228 numaralı
(Kanuna müzeyyel kanun.
5
54,
59,69,85
1361 — Telgraf Kanununun 38 ncİ mad
desinin tadiline dair Kanun.
5
59, i
67:68,84,85,86:88

No.
Cilt Sayfa
1364 — Türkiye ile İtalya
arasında
Romada âkit ve imza "edilmiş otan btita,raflık, uzlaşma ve adli tesviye muahedenameslinin tasdiki hakkında kanun 5
58
72,43,85,93:95
1365 — Türkiye jle îtailya
arasında imza
edilmiş olan iadei roüenrirriin Muahedenamesinin tasdiki hlaKkında kamun. 5
64,
72,83:84,95:97
1366 — Ankara şehri otomatik
telefonu
hafckmdalk'i 30 Mayıs 13 Kânunuevvel
1926 tarih ve 876, 937 numaralı kanun
ların tahfifine dair kanun.
2
5
6

1362 — Türküye - Afganistan
Muhadertet
ve Teşriıki Mesai
Muahedenanıesinin
tasdiki hakkında Kanun.
5
16,
72,82:83,85,88:90

1367 — Türkiye Cumhuriyeti sile
Osmanlı
Düyunu Umumiyesİ Hamilleri
namı
na hareket öden zeval arasında tanzim
ve imza olunan 13 Haziran 1928 tarih
li Mukavelename ile bu mukavelena
meye lahika olmak üzere Türküye *
Cumhuriyeti ite ve Osmanlı : Düyunu
Umumiyesi Meclisi İdaresi
arasında

1363 — 22 Nisan 1926 tarihli Türkiye •.
İran
Muhadertet
Mukavelenamesini
İkmaten 15 Haziran
1928 tarihinde
âkit ve imza edilmiş olan protokolün
tasdiki hakkında Kamın.
5
58,
72,83,85,91:93

İ

168
59,
73:76
3:5

4 —

Cik Sayfa
tanzim ve ümza kılınan 13 Haziran 1923
:tardhE itilâfnamenin 'tasdikine dair ka'mın
5 54,80
6 6:36
1368 — .1928 senei Maliyesi Büyük Millet
Meclisi, Başvekâlet ve Milli Müdafaa
Vekâleti bütçelerine tahsisatı fevkalâ
de ve munzamına itasına ve bazı devaifin mezkûr seneyi malye bütçeleri
nin fasıl' ve maddelerinden ceman:
72 06Û liradık tahsisatın imhasına dair
kamın
5
16,
58,80

No,

42,
43:48
1369 — Uyuşturucu maddeler hakkında 'ka
nun
3
6

142

50,
57:60

No,
Cilt Sayfa
1370 — Seyrisefain idaresimin 1928 senesi
bütçesinde münakale icrasına, dair ka
nun
6
59,
66,70,74,75:77
1371 — Bazı devairin 1928 mali senesi büt
çelerine tahsisatı fevkalâde ve mun
zama ita ve bazı devalir bütçelerinde
münakale icrasına, ve Hariciye Vekâ
letinim 1928 bütçesinde bazı tahsisatın
imhasıyla beraber kadrosunda da ta
dilât yapılmasına dair kanun
6
56,
62,66,70:74,75,78:80
1372— 11 Ağustos 1325 tarihli askeri te
kaüt ve Üstöfa Kanununun muaddel
maddesinin tadiline dair kanun
1
120
2
20
6
57,
63:64,88:89
1373 — Seyrisefain İdaresinin
1928 senesi
bütçe kanununa müzeyyel kanun
6
66,
92,93:94,95:97

K A R A R L A R
456 — Çankırı Nüfus Müdürü Necati Be,'y.m istiklâl Madalyasâyle taltfgne mesajı
kanuni bulunmadığına dair.
5
6
457 — 400 numaralı Kanun mucibince tak
dir ve terfi ledimedSğiindtett dolayı bir
zabit tarafından ikame edilen idari
Jdavanm -rüyetsi Şûrayı Dövfeltlin daireS iaeiâhiyeHmıe dahil otmadığı hakkında. 5
6
458 — Türkiye Büyük Millet Meclisi
Postanesi Müdürü Hasan Ali Beyin İs
tiklâl Madalyası şeddinin* (kırmızıya
tebdili hakkımda.
6
459 — iskân Kanununun onuncu maddeidimin tefsirime mahal olmadığı hakkın
da,
4
6
460 — tzmlir Sarraıyli ve masalı ımüldüri,ügü
ımümeyyüzt Eşref Beyin İstiklâl madalyasİyle taltifi hakfcmda.
5
6
461 — Durmuşdğlu IsmaiPin idamı hak
kında.
6

462 — Akgözoğkı Şöhretli Osmmn Mah
dumu Süleyman'ın idamı hakkında. 6
54,80
5

1,730
5

38,43.

8-1
50,51

80
50,57
42.
57,73

42,
57,63

463 — Trabzon Defterdarlığı Varidat Tet
kik Memuru Abbas BümS Beyiin İstik
lâl madalyasıyla taltifi hakkında.
4
6

39
57,63

464 — Eskişehir'in Yeni
Mahallesinden
Kasap Yakup Hocaoğhı Nuri Efendi
hakkındaki adli hatanın ıslahı hak
kında.
6

57,63

465 — Erzincan Mebusu Abdülhak Beyin
masuniyeti teşriiyesinm ref'inin devre
nihayetine taliki hakkında.
5
6

17
67,84

466 — Memurin Kanununun birinci mu
vakkat maddesinin tefsirine mahal
olmadığına dair.
5
6

18
67,83

467 — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Be
yin teşrii masuniyetinin Tefenin devre
•nihayetine taliki hakkında.
6

42,"

67,87:88

^ 5 No.
Cilt Sayfa
468 — Belediye memurlarınia
Memurin
Kanununun birindi maddesinde mez
kûr memurin idadına dahil otup ol|
madriclarınm tefsirine mahal olmadığı•
ma daıir.
16
50),
67,88
469 — M-art - Mayıs ve Haziran « Agus\to& 1928 aıylıanuna aiit Divanı Mıuhasetat

No<

Cilt Sayfa
ıTapotUan hakkında ittüühıaz otuoatı rmıkarrerata dair.
5
19
6
62,
74,100:101

470 — Maliye Vekili İzmir Mebusu Saraç
oğlu Şükrü Beyin

mesaisini

teşekkür edilmesi hakkında.

takdüren
6

125

LÂYİHALAR
— Adliye Vekâleti 1928 senesi bütçesin
den 50 000 Hiranm imhası 3e mezkûr bütçe*
nün bazı fasıl ve maddelerine aynı miktar
da tahsisat verilmesi hakkında (1/315), Sıhhi
ye Vekâleti 1928 senesi bütçesinde münafcaia
icrası hakkında (1/312), Dahiliye Vekâleti
1928 senesi bütçelinin bazı fası Lan arasında:
22 OOÛ liranın miinalkatesi hakkında (1/3-16),
İskân Umum Müdürlüğü 1928 senest bütçe
linin bazt fasıl ve maddeleri arasında müna
kale icrasına dair (1/317), İstatistik Umum
MüdutfKiğünun 1928 senesi bütçesine mun
zam tahsisat itası hakkında (1/31S),-M5IE Mü
dafaa Vekâleti ile Harita Umum Müdürlüğü
19*28 senesi bütçelerine tahsisatı munzammaf
verilmesi haUdkında (1/313) numaralı kanun
lâyihaları,
78,10*
— Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa
Liman ve Rıhtım İdaresi bütçesine tahsisatı
fevkalade verilmesi hakkında kanun lâyihası. 58,104;
116:117,121:123
— Anadolu Demiryolu, Mersin - Tarsus Adana yoMarı İte Haydarpaşa liman tesisatının
ve bu şjnkeHere aıit esham ve tahvilat 3e menıkul ve ' gayrimenkul emvalin mubayaasına
dair ohvn mukavelenamıelerin tasdiki hakkında Ucamın layihası.
58,94,105:116,118:120
[

—• AnkaraMan gayri mahalferdefci
telefon*
|
tar hakkımda (1/234) numaralı kamın lâyi
hası
78,97:9S
— Ankam Otomatik Tefeftsı Kanununun
bazı mevaddının tarfUine dair (1/101)
3:3
— Başvekâlet 1928 senesi bütçesine 04ÖOlOI7>
lira tafesSsatı munzamma verilmesi hakkında
(1/236), Harbi Umumi senelerinde Tiflis'te
ispanya Konsolosluğu veMletn tarafından üse-<

I

ramca sarfohınan ÎOl İngiliz lirası ve 5 pettînün tesviyesi hattında (1 270) numaralı
Kanun lâyihatan*
40:43,44:46
— Berrî, Bahrî ve Havaî ve Jandarma efralt ve küçük zabltanın maarif vergisinden1
muafiyetine dair olan 969 numaralı Kanu
nun birinci rnaddesindo tadîfi hakkında kanun
lâyihası,

62

— 1925 senesi Mayısının dördüncü günü
Cenevrekle toplanan Beynelmilel Konferansta
Ümza olunan (Mühnik, müsemmim veya bu
na mümasil gazların ve bakteriyolojik vesa
itin harplerde istlimalinün men1!) hakkındaki
protokolün tasdikine daür kanun lâyihası.

52

— Birinci umumi müfettişlik emrinde bu
lunan müşaviri adlinin merkez kadrosuna ilâ'
vesti hakkında kanun lâyihası.

58

— Dahiliye Vekâleti 1928 senesi bütçeısînon bazı fasılları arasında münakale iorası
haifemda (1/301), Haricîye VekâM 1928
senesi bütçesinden Maliye Vekâleti 1928 se
nesi bütçesine münakale icrasına dair (1/298),
Hariciye Vekâleti 1928 senesi bütçesinin bazt
fasd ve maddeleri arasında münakale icrası
haikkırida (1/299), İktisat Vekâleti 1928 sene
si bütçesine iki müyor. liralık tahsisatı fevka-ı
lâde verilmesi hakkında (1/300), İktisat Ve
kâleti bütçesinin bazı fasıl ve maddelerinde
münakale İcrası hakkında (1/294), Milli Mü
dafaa Vekâleti 1923 senesi bütçesinin 888
nci faslına tahsisatı munzamıma veritmesi
hakkında (1/302), Deniz bütçesiniıı mufeteKf
{asılları arasmda münakale İcrasına daiB
(1/294), Emtfiyeti Umumiye Müdüriyeti Umuımyesi 1928 senesi bütçesinde • Avrupa'ya
gönderitecek memurin masarifi nanmiyle yenin

— « —

Sayfa
den açılacak fasla (beneği mütehassısı) fas*
Itndan münakale yapnması hakkımda (1/288),
Posta ve Telgraf Müdüriyeti UtaunAytei 1928
Senesi bütçesinin bazı fasılları arasında mümakale icrası halkftortda (1/289), Rüsumat Mü*
ıdürSyetii Usmumiyesi 1928 senedi bütçenin
muhtelif fasıl ve maddeterli arasında müna*
kale icrası halkkııfcta (1/303), numaralı kanun,
lâyihaları,
66:69,74:76
— Dahilîye VekâletÜ 1928 setfesİ bütçesi
nin bazı fasıllar arasında, münakale icrası
hdkftamda tonun lâyihası.,
58
— Dahiliye VekâletÜ 1928 senesi bütçesünin bazı fasılları arasında 22 000 liranın mü'
rtaıkaleSİ haJdkırtdla kanun lâyutoası.
78
— Demiz bütçesinin muMeÜf fasdları ara
sında münakale icrasına dair kanun lâyihası.
— Devlet (kuşetlerinden çtoffilan bazı sefafoıin satümıasına izin verilmesi hakkında ka
nım lâyihası,
— Ecnebi mektepHerde tatfebeınin sureti tahSJİIİ hakkında kanun lâyihası, — Eğlence ve Hususi İstihlâk Vergisi Ka
nununun tadili hakkında kanun lâyihası.
— Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Umumİyesi 1928 senesi bütçesinde Avrupa'ya gön
derilecek memurinin masarifi naımiyle yeni
den açılacak fas'la(Ecnetw mütehassısı) faslın- •dan münakale yapılması hakkında kanun lâ
yihası.
— Hariciye Vekâleti 1928 senesi bütçesin
den Maliye Vekâleti 1928 senesi bütçesine
münakale icrasına dair kanun lâyihası,
— Hariciye Vekâleti 1928 senesi bütçesinin
bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale ic
rası hakkında kanun lâyihası.

52

62
104
58

52

58

58

— Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyeti
Umumiyesi 1928 senesi bütçe kanunu lâyiha
sı.
Î2,8«
— Hudutlar ve Sahiller SıHıat Umumi
Müdürlüğü 1929 senesi bütçe kanunu lâyihası.
95:
97,99:101
— İktisat Vekâleti 1928 senesi 'bütçesine
İki milyon liralık tahsisatı fevkalâde verilmesi
hakkında kaoun lâyihası.
58
— iktisat Vekâleti biifcçesinİn bazı fasıl ve
maddelerinde münakale icrası hakkında kanun
lâyihası.
52

Sayfa
— iskân Umum Müdürlüğü 1928 senesi
ıbütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında
münakale İcrasına dair kanun lâyihası.
78
— Istanlbul ile Ankara arasında telsiz tele
fonla. icra edilecek gayri resmi muhavere üc
retleri hakkındaki kanun lâyihası.
40
— istatistik Umûm Müdürlüğünün 1928
senesi bütçesine munzam tahsisat iitası hakkın
da kanun lâyihası,
78
— Kadimen kura ile kasalbat ahalisinin in
tifalarına tahsis edilmiş olan mera ve ba tak
tıklarla emsali yerlerin sureti tahriri hakkın
daki kanun lâyihası.
79
— Maarif Vekâleti 1928 senesi bütçesinin
709 ncu faslının 6 net maddesine tahsisatı
•munzamma verilmesi hakkında kanun lâ
yihası.
52
— Maliye Vekâleti. 1928 senesi bütçesin
de açılacak 225 nci fasla tahsisatı fevkalâde
verilmesi hakkında kanun lâyihası.
58 ,'104.
H 7,1-24:126
— Meslek mektepleri hakkındaki 20 Ma
yıs 1928 tarih ve 1052 numaralı Kanuna bir
madde tezyiline ve mezkûr kanunun 6 ncı
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası.
— Milli Müdafaa Vekâleti 1928 senesi büt
çesinin 888 nci faslına tahsisatı munzamma
verilmesi hakkında kanun lâyihası.
— Milli Müdafaa
Vekâleti ile Harîtaı
Umum Müdürlüğü 1928 senesi bütçelerine tah
sisatı munzamma verilmesi hakkında kanun
lâyihası,
'
— Nüfus kanunu lâyihası.
— Posta Kanununun otuzuncu maddesinin
ralbîan fıkrasının tadili hakkındaki kanun lâ
yihası.
— Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumi
yesi 1928 senesi bütçesinin bazı fasılları ara
sında münakale icrası hakkımda kanun lâ
yihası.
— Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi 1928
senesi bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri
arasında münakale icrası hakkında kanun lâySı-ash
— Sayım Kanununun tadili hakkındaki
<l/230) numaralı kanun lâyihası.
— Seyrisefa'in İdaresi 1928 senesi bütçe
sinin 1929 Mayıs gayesine kadar temdit ve ht-

36

58

62
58

79

52

58
2

— 7-1Sayfa
arasında miinafcit mukavdenaınenin tasdiki
hakkında. kanun lâyihası.
52
— Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı dü
yunu umumiyesi hamillerinin mümessilleri ara
sında akbedflen mukavelenamenin tasdikine
dair (1/379) numaralı kanun lâyihası.
5:30,31:33
— Türkiye - İtalya arasında akit ve İmza
edilmiş olan adli himaye adli mahkûmlarınla
hukuk ve ceza işlerinde karşılıklı muzabareti ve
adli kararların «enfıa takkında kanun lâyihası,
52
—.Uyuşturucu maddelerin sureti imal ve
Hızarı üe tarzı murakabesi hakkında (1/179)
numaralı kanun lâyihası.
48^3:55

Sayfa
dematı umumiyesi için 2 079 822 lira mun
zam tahsisat verilmesi hakkında (1/314) nu
maralı kanun lâyiıası.
62*86,87:88,89:91
•— Seyrisefaıin Müdüriyeti Uman/iyesi 1928
senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri ara
sında münakale icrasına dair (İ/291) numa
ralı kanun lâyihası.
5-2,65:06,711:73
— Sıhhiye Vekâleti 1928 senesi bütçesinde
münakale icrası hakkımda kanım lâyihası.

62

— Türkiye Ctannımyetiyle Amerika Fort
Motor Kumpani Efcsports Enikoırpotit ŞÂrketi

MAZBATALAR
Adliye Encümeni Mazbataları
— Durmuş oğlu İsmail'in idamına dair
53,59
— Eskişehir'in Yeni Mahallesinden. Ka
sap Yakup Hocaoğhı Nuri Efendi hakkın
daki hatayı adlinin ıslahı hakkında
5349
— ihtiyat zabit mekteplerine sevk olu
nanlardan memur bulunanların maaşlarının ne
suretle tesviye olunacağının tefsiri hakkın
da
78,87
— İngiltere'de kâin «Taymis afron vorks»
fabrikalarına sipariş olunan 3 aded uskurhı
vapur esmanına mahsuben sabık Bahriye Na
zın Muhtar Paşa İle Maliye Nazın Nail Bey
tarafından kefalet olarak tediye ettirilen
(20 000) İngiliz lirasının müsebbiplerinden
tazminine dair dava safahatından bahis ve bu
kabil davaların mercii niyetinin tayin ve tef
sirine dair
63,79:80

kâleti 1928 senesi bütçesinde' münakale İcrası
hakkında (1/312), Dahiliye Vekâleti 1928 se
nesi bütçesinin bazı fasılları arasında 22 000
Uranın münakalesi hakkında (1/316), İskân
Umum Müdürlüğü 1928 senesi bütçesinin ba
zı fasıl 've maddeleri arasında münakale icra
sına dair (1/317), İstatistik Umum Müdürlü
ğünün 1928 senesi 'bütçesine munzam tahsisat
itası hakkında (1/318), MM Müdafaa Vekâ
leti ile Harita Umum Müdürlüğü 1928 senesi
bütçelerine tahsisatı munzamma verilmesi hak
kında (1/313) numaralı kanun lâyihalariyle
idare heyetinin, Riyaseticumhur 1928 senesi
j bütçesinde 4 500 liranın münakalesi hafckınj da (2/78) numaralı tekitti kanunisine dair

— Konya'nın Acı Yusuf Mescit Mahalle
sinden Afcgöz oğlu Şöhretli Osman mahdu
mu Süleyman'ın idamına dair
53,59
— 810 numaralı Kanunun Kanunu Mede
ni ile ilga edilmiş olup olmadığının tefsiri
hafckında
53
— Uyuşturucu maddelerin sureti imla ve
ihzari ile tarzı murakabesi hakkında (1/170)
numaralı kanun lâyihasına dair
48,53?55
Bütçe Encümeni Mazbataları
— Adliye Vekâleti 1928 senesi bütçesinden
50 000 liranın imhası ile mezkûr bütçenin ba
|
zı fasıl ve maddelerine aynı miktarda tahsi
sat verilmesi hakkında (1/315), Sıhhiye Ve

104

— Ahvali hazıra hasebiyle silah altına alı
nan ihtiyat zalbitanına memuriyeti daime; ile
bir tarafa izam olunanlar misilli harcırah
ve yevmiye itası için Harcırah Kararnamesi
nin bazı mevaddının tefsirine dair
49:50
— Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa
Liman ve Rıhtan İdaresi bütçesine tahsisatı
fevkalade verilmesi halkında (1/305) numa
ralı kanun lâyihasına dair
104,116:117,121:123
— Anadolu Demiryolu, Mersin - Tarsus Adana Yollan ile (Haydarpaşa Liman tesisatı
nın ve bu şirketlere ait esham ve tahvilât ile
menkul ve gayrimenkul emvalin mubayaasına
dair olan mukavelenamelerin tasdiki hakkında (1/306) numaralı kanun lâyihasına dair
94,
105:116,118:120

—8—
Sayfa
— Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 'be
şinci maddesini muaddil kanunu muvakkatin
tadiline dair olan Kanunun dördüncü madde
sinin tefsiri hakkında
52,59:60,83:84
— Başvekâlet 1923 senesi bütçesine
(46 000) lira tahsisatı munzamına verilmesi
hattında (1/286), Harbi Umumi senelerinde
Tiflis'te ispanya Konsolosluğu vekâleti tara
fından üseramıza sarf olunan 101 İngiliz Jirası
ve 5 peninin tesviyesi ihakkında (1/270) numa
ralı Kanun lâyihaları ile İdare Heyetinin,
Bs M. M. 1928 senesi bütçesine tahsisatı
munzamma itasına dair (3/71) numaralı tek
lifi kanunisi hakkında
40:43,44:46

Sayfa
— İskân Kanununun 11 nci maddesinin
tefsirine dair
49
— Malîye Vdkâleti 1928 senesi bütçesinde
açdan 225 nci fasla tahsisatı fevkalâde veril
mesi hakkında (1/308) numaralı kanun lâyi'hasına dair
104,117,124:126
— Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan ve
Memurini hakkındaki Kanunun 4 ncü madde
sinin tefsirine dair
40
— Seyrisefain İdaresi 1928 senesi bütçe
sinin 1929 Mayıs gayesine kadar -temdit ve hidematı umumiyesi İçin 2 079 822 lira mun
zam tahsisat verilmesi hakkında (1/314) numa
ralı kanun lâyihasına dair
86,87:88,89:91

— Dahiliye Vekâleti 1928 senesi bütçe
sinin bazı fasılları arasında münakale İcrası
hakkında (1/301), Hariciye Vekâleti 1928
senesi 'bütçesinden Maliye Vekâleti 1928 se
nesi bütçesine münakale İcrasına dair (1/298),
Hariciye Vekâleti 1928 senesi bütçesinin bazı
fasıl ve maddeleri arasında münakale icrası
hakkında (1/299), İktisat Vekâleti 1928 sene
si bütçesine iki milyon liralık tahsisatı fevka
lâde verilmesi hakkında (1/300), 'İktisat Ve
kâleti ^bütçesinin Ibazı fasıl ve maddelerinde
münakale icrası hakkında (1/294), Milli Mü
dafaa Vekâleti 1928 senesi bütçesinin 888
nci faslına tahsisatı munzamma verilmesi
hakkında (1/302). 'Deniz bütçesinin muhtelif
fasılları arasında münakale icrasına dair
(1/294), Emniyeti Umumiye 'Müdüriyeti Umu*
miyesi 1928 senesi 'bütçesinde Avrupa'ya
gönderilecek memurin masarifi namiyle yeni
den açılacak fasla (Ecnebi mütehassısı) fas
lından münakale yapılması hakkında (1/288),
Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 1928
senesi 'bütçesinin ıbazı fasdtarı arasında mü
nakale İcrası hakkında (1/289), Rüsumat Mü
düriyeti Umumi yesi 1928 senesi bütçesinin
muhtelif fasıl ve maddeleri arasında müna
kale icrası hakkında (1/303), numaralı kanun
lâyihalarına dair
66:69,74:76

— Seyri Sefain Müdüriyeti Umumiyesi
1928 senesi bütçesinin bazı fasıl ve madde
leri arasında münakale icrasına dair .(1/291)
numaralı kanun lâyihası hakkında
65:66,71:73
— Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı düiyunu umumiyesi hamillerinin mümessilleri
arasında aktedilen mukavelenamenin tasdiki
ne dair (1/379) numaralı kanun layihası hak
kında
5:30,31:33

— Hudutlar ve Sahiller Sıhhat Umumi
Müdürlüğü 1929 senesi Bütçe Kanunu lâyiha
sı hakkında
,
86,95:97,99:101
— İhtiyat Zaibit mekteplerine se'wk olunan
lardan memur bulunanların maaşlarının ne
suretle tesviye olunacağının tefsiri hakkında
78,87

Dahiliye Encümeni Mazbataları
— Ankara'dan gayri mahallerdeki tele
fonlar hakkında (1/234) numaralı kanun lâ
yihasına dair
78,97:98
— Ankara Otomatik Telefon Kanununun
bazı mevaddının tadiline dair (1/101) numa
ralı kanun lâyihası hattında
— İskân Kanununun 11 nci maddesinin
tefsirine dair
— Sayım Kanununun tadili hakıkındaki
(1/230) numaralı kanun layihasının İktisat En
cümeni ile* müştereken müzakeresine dair

3:5
49

2

Divam Muhasebat Encümeni Mazbatası
— Mart - Mayıs ve Haziran - Ağustos
1928 aylarına ait raporların takdim kılındığı
hakkında
58,69:70,94:95
iktisat Encümeni Mazbatası
— Uyuşturucu maddelerin sureti imal ve
ihzarı ile tarzı muraikalbesi hakkında (1/179)
numaralı kanun lâyihasına dair
48,53:55
Maliye Encümeni Mazbataları
— Ahvali hazıra hasebiyle silah altına:
alınan ihtiyat za'bitanına memuriyeti daime

_ 9—
Sayfa

Say, ta
ile <blr tarafa izam olunanlar misilli harcirah
ve yevmiye itası İçin Harcırah Kararnamesi
nin bazı mevaddıoın tefsirine dair
— Askeri Tekaüt Kanununun kırkıncı ve
kırkyedİncİ maddelerinin tefsiri hakkında

49: SO
, 1M

— 810 numaralı Kanunun Kanunu Mede
ni île ilga edilmiş olup utmadığının tefsiri
hakkında
59,64:65
Memurin Encümeni Mazbataları
— Acz ve kabili yetsizliAlerİ dolayısıyla
haklarında Memurin Kanununun 'birinci muvakkat maddesi tatbik edilerek tasfiyeye tabi
-tutulmuş olanların ücretle diğer vazifelerde" istmdamJan caiz olup olmayacağının tayin ve
tâfsiri hakkında
— Memurin Kanununun 89 ncu madde
sinin tefsiri hakkında

i
i
!
63,79
63J83

— Muğla Mebusu Aü Nazmi Beyin, bele
diye memurlarının Memurin Kanununun 1 ıtcı
maddesinde mezkûr memurin idadına dahil
olup olmadıklarının tefsirine dair

63483

MUM Müdafaa Encümeni Mazbataları
— Askeri Tekaüt Kanununun kırkıncı ve)
kıricyedJnci maddelerinin tefsiri hakkında

104

5

78

48,53

59

40

36,40

Muhtelit EncUmen Mazbataları

t

— Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun be
şinci maddesinin muaddil 'kanunu muvakka
tin tadiline dair olan Kanunun dördüncü mad
desinin tefsiri hakkında
52,59:60,83 $4
— Başvekâlet 1928 senesi bütçesine
(46 000) lira, tahsisatı munzamıma verilmesi
hakkında <l/286), Harbi Umumi senelerinde
Tiflis'te İspanya (Konsolosluğu vekâleti tara
fından üseramıza sarf olunan 101 İngiliz lirası
•ve 5 peninin tesviyesi hakkında (1/270) numa
ralı Kanun lâyihaları ile idare Heyetinin,
B. İM. M. 1928 senesi 'bütçesine tahsisatı mun
zamıma itasma dair (3/71) numaralı teklifi ka
nunisi hakkında
40:43,44^46
^—-Cidali milliye iştirak edip fevkalade
yararlığı görülenler hakkındaki 400 numara
lı Kanun mucibince takdir ve terfi edilme
mekten dolayı İkame edilen İdari davaların
rüyeti Şûrayı Devletin dairei selahiyetine da
hil olup olmayacağının tayin ve tefsiri hak
kında -

— Çankırı Nüfus Müdürü Necati Beyin
İstiklâl Madalyasıyla taltifi hakkında
— İhtiyat Zafbit mekteplerine sevk olu
nanlardan memur bulunanların maaşlarının
ne suretle tesviye olunacağının tefsiri hakkın
da
— İzmir Sanayi ve" Mesai Müdürlüğü Mü
meyyizi Eşref Beyin Mücadelei Milliyedeki
hizmetine binaen tstiklâl Madalyasıyla taltifi
hakkında
— Milli Mücadele esnasında fedakârlığı
•görülen Trabzon Defterdarlığı Varidat Tetkik
Memuru Abbas Hilmi Beyin istidalarının gön
derildiği hakkında
— Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan
ve Memurini Hakkındaki Kanunun 4 ncü
maddesinin tefsirine dair
— T. B. M. M.: Postanesi Müdürü Ha
san Âli Beyin hamil bulunduğu İstiklal Ma
dalyası şeridinin kırmızıya tebdili hakkında

i

(Adliye -Ticaret)
—«Erzincan Mebusu Abdulhak Beyin ma
suniyeti teşriiyesinin refi hakkında
63,80:82
— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin
teşrii masuniyetinin refi hakkında
63,82:83
Nafıa Encümeni Mazbataları
— Anadolu Demiryolu, Mersin - Tarsus Adana yolları ile Haydarpaşa Liman tesisatı
nın ve bu şirketlere ait esham ve tahvilât dle
menkul ve gayri menkul emvalin mubayaası
na dair olan mukavelenamelerin tasdiki hak
kında (1/306) numaralı kanun lâyihasına dair
94,
105:116,118:120
Sıhhiye Encümeni Mazbataları
— Uyuşturucu maddelerin sureti İmla ve
ihzarı İle tarzı murakabesi hakkında (1/170)
numaralı kanun lâyihasına dair.
4843:55
Ticaret Encümeni Mazbataları
— İngiltere'de kâin «Taymis afron vorks»
fabrikalarına sipariş olunan 3 adet uskurhı
vapur esmanına mahsuben sabık Bahriye Na
zın Muhtar Paşa ile Maliye Nazırı Nail Bey
tarafından kefalet olarak tediye ettirilen
(20 000) İngiliz lirasının müsebbiplerinden
tazminine ait dava safahatından bahis ve bu
kabil davaların mercii niyetinin tayin ve tefsi
rine dair.
63,79:80
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Sayfa
— Erzincan Mebusu Saffet Beyin; Maliye
Velcili Şükrü Saraçoğlu Beye Anadolu Demir
yolu, Mersin - Tarsus - Adana yolları ile Hay
darpaşa liman tesisatının memleketin menafüne en muvafık şekilde mubayaası hususunda
mesaisinin takdir Duyurularak kendilerine te
şekkür edilmesi hakkında takriri,

117

— Muğla <Mebusu Ali Nazmı Beyin, bele
diye memurlarının Memurin Kanununun 1 nci
maddesinde mezkur memurin idadına dahil

Sayfa
olup olmadıklarının tefsirine d'air (4/41) nu
maralı takriri.
43,63,33
— Mücahedei milliyeye iştirak etmeyen
memurin hakkındaki kanuna bir madde ilave
sine dair teklifi kanunisinin iadesi hakkında
Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin takriri.
63:64
— Yozgat Mebusu Ahmet Hamdi Beyin
Ceza 'Kanununun bazı maddelerinin tadiline
dair teklifi kanunisinin iadesi hakkında tak
riri.
49

TEFSİRLER
— Acz, ve kabÜİyetsİzlikleri dolayısıyla hak
larında Memurin 'Kanununun birinci muvakİkat maddesi tatbik edilerek tasfiyeye tabi tu
tulmuş olanların ücretle diğer vazifelerde is
tihdamları caiz olup olmayacağının tayin ve
tefsiri.

63,79

— Ahvali hazıra hasebiyle silah artına alı
nan ihtiyat zabitanına memnuniyeti daime ile
bir tarafa İzam olunanlar misilli harcırah ve
yevmiye itası için harcırah kararnamesinin ba
zı mevadinin tefsiri.

49:50

— Askeri Tekaüt Kanununun kırkıncı ve
kürk yedinci maddelerinin tefsiri.

104

— Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun be
şinci maddesini muaddil kanunu muvakkatin
tadiline dair olan Kanunun dördüncü madde
sinin tefsiri.
52,59:60,83:84
— Cidali milliye iştirak edip fevkalade
yararlılığı 'görülenler hakkındaki 400 numa
ralı Kanun mucibince takdir ve terfi edil
memekten dolayı ikame edilen, idari dava
ların rüyeti Şûrayı Devletin dairei selahİyetine dahil olup olmayacağının tayin ve tefsiri.
— İhtiyat zabit mekteplerine sevk olunan
lardan memur bulunanların maaşlarının ne su
retle tesviye olunacağının tefsiri.
— İngiltere'de kâin «Taymis afron vorks»
fabrikalarına sipariş olunan 3 adet uskurla va
pur esmanına mahsuben sabik Safariye Nazırı
Muhtar Paşa ile Maliye Nazırı Nail Bey ta-

5

78,87

rafından kefalet olarak tediye ettirilen (20 000)
İngiliz lirasının müsebbiplerinden tazminine
ait dava safahatından bahis ve bu kabil dava
ların mercii rüyetinin tayin ve tefsiri.
63,79:80
— İskân Kanununun 11 nci maddesinin
tefsiri.
49
— Maaş Kanununun 17 nci maddesinin
Hâkimler Kanununun 19 ncu maddesini ilga
edip etmediğinin tefsiri.
62
— Memurin Kanununun dördüncü mad
desinin tefsiri
86
— Memurin Kanununun 89 ncu maddesi
nin tefsiri.
63,83
— Muamele VeHgisİ Kanununun birinci
maddesinin tefsiri.
104
— Muğla Mebusu Ali Nazmi Beyin, be
lediye memurlarının Memurin Kanununun
1 nci maddesinde mezkûr memurin idadına da
hil olup olmadıklarının tefsiri.
48,63,83
— Nisan 1340 tarih ve 460 numaralı Avu
katlık Kanununun ikinci maddesiyle bu Ka
nunun bazı maddelerini muaddil 6 Kânunusani
1928 tarih ve 708 numaralı Kanunun ikinci
maddesindeki mülazemet müddetinin tefsiri,
86
— Ordu, Bahriye ve Jandarma Zâbitan ve
Memurini hakkındaki Kanunun 4 ncü mad
desinin <tefsiri.
40
— 810 numaralı Kanunun Kanunu Medenî
ile İlga edilmiş olup olmadığının tefsiri. 53,59,64:65
— 28 Mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı
Kanunun yedinci maddesinin tefsiri.
58
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TEKLİFLE»
Sayfa
— idare Heyetinin, Büyük MiJIet Meclisi
1928 senesi bütçesine tahsisatı munzamına ita
sına dair {2/71) numarah teklifi kanunisi. 40:43,44:46;
— İdare Heyetinin Riyaseticumhur 1928
senesi bütçesinde 4 500 Uranın münakalesi
hakkında teklifi kanunisi.
62,104

Sayfa
— İstanbul Mebusu Tevfik Kâmil Beyin
28 Mayıs 1928 tarihli ve 1312 numaralı Va
tandaşlık (Kanununun dördüncü maddesinin ta
dili hakkında teklifi kanunisi.

52

— Yozgat Mebusu Ahmet Hamdi Beyin
Ceza Kanununun bazı maddelerinin tadiline
dair teklifi kanunisi.

49

TEZKERELER
Başvekâlet Tezkereleri
— Acz ve kabiliyetsiziikleri dolayısıyla hak
larında Memurin iKanununun birinci muvak
kat maddesi tatbik edilerek tasfiyeye tabi tu
tulmuş olanların ücretle diğer vazifelerde istih
damları caiz olup olmayacağının tayin ve tef
siri hakkında.
63,7?
— Ahvali hazıra hasebiyle silah altına alı
nan ihtiyat zabitanına memuriyeti daime İle
bir tarafa izam olunanlar misilli harcırah ve
yevmiyesi ftası için Harcırah Kararnamesinin
bazı mevaddınm tefsirine dair.
49:50
— Askeri Tekaüt ve istifa Kanununun be
şinci maddesini muaddİl kanunu muvakkatin
tadiline dair olan Kanunun dördüncü madde
sinin tefsiri hakkında.
52,59:60,83:84
— Cidali milliye İştirak edip fevkalâde ya
rarlılığı "görülenler hakkındaki 400 numaralı
Kanun mucibince takdir ve terfi edilmemekten
dolayı ikame edilen idari davaların niyeti Şû
rayı Devletin dairei selabİyetine dahil olup ol
mayacağının tayin ve tefsiri hakkında.

5

— Çankırı Nüfus Müdürü Necati Beyin İs
tiklâl Madalyasıyla taltifi hakkında.
5
— Durmuş oğlu İsmail'in idamına dair. - 40,53,59
— Eczacılar ve Eczaneler Kanununa muha
lif hareketinden dolayı eczanesi seddedilen Davit Bohor Efendi hakkındaki cezanın ref'i
hakkında.
52
— Erzincan Mebusu Abdülhak Beyin ma
suniyeti teşri iyesinin ref* i hakkında.
63,80:82
— Eskişehir'in Yeni 'Mahallesinden Kasap
Yakup Hoca oğlu Nuri Efendi hakkındaki ha
tayı adlinin ıslahı hakkında.
53,59;
— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin
teşriî masuniyetinin ref'i hakkında.
40,63,82:83;

— ihtiyat zabit mekteplerine sevk olunan
lardan memur bulunanların maaşlarının ne su
retle tesviye olunacağının tefsiri hakkında.
78,87
— İngiltere'de kâin «Taymis afron vorks»
fabrikalarına sipariş olunan 3 adet uskurlu va
pur esmanına mahsuben sabık Bahriye Nazırı
Muhtar 'Paşa ile Maliye Nazırı Nail Bey ta
rafından kefalet olarak tediye ettirilen (20 000)
ingiliz lirasının müsebbiplerinden tazminine
ait dava safahatından bahis ve bu kabil da
vaların mercii rüyetinin tayin ve tefsirine dair. 63,79:80
— İskân Kanununun 11 nci maddesinin tef
sirine dair.
49
— istanbul İle Ankara arasında telsiz te
lefonla icra «dilecek gayri resmi muhavere üc
retleri hakkındaki -Kanun Lâyihasınm iade
sine dair.
40
— İzmir sanayi ve mesai müdürlüğü mümeyizi Eşref Beyin Mücadeleİ Milliyedeki
hizmetine binaen istiklâl madalyasiyle tal
tifi hakkında.
48,53
— Kadimen kura ile kasabat ahalisinin
intifalarına tahsis edilmiş olan mera ve ba
taklıklarla emsali yerlerin sureti tahriri hak
kındaki kanun lâyihasının İadesine dair.
79
— Konya'nın Hacı Yusuf Mescit mahal
lesinden Akgöz oğlu şöhretli Osman mahdumu
Sülyeman'ın İdamına dair
40,53,59
— Maaş Kanununun 17 nci maddesinin Hâ
kimler Kanununun 19 ncu Maddesini ilga
edip etmediğinin tefsiri hakkında.
62
— Memurin Kanununun dördüncü madde
sinin tefsiri hakkındaki tezkerenin İadesine
dair.
8$
— Memurin Kanununun 89 ncu maddesi
nin tefsiri hakkında.
63,83

12 —

Sayfa
— Mitti mücahede esnasında fedakârlığı
görülen Trabzon Deftardarlığı Varidat Tetkik
Memuru Ab bas Hilmi Beyin istidalarının gön
derildiği hakkında.
— Muamele Vergisi Kanununun
madedsinin tefsiri hakkında.

52,59

birinci
104

— Nisan 1340 tarih ve 460 numaralı Avu
katlık. Kanununun ikinci maddesiyle bu Ka
nunun bazı maddelerini nıuaddil 6 Kânunu
sani 1928 tarih ve 708 numarah Kanunun İkin
ci maddesindeki mülazemet müddetinin tefsiri
hakkında.

86

— Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan ve
Memurini hakkındaki Kanunun 4 ncü madde
sinin tefsirine dair.

40

— Potsta Kanununun otuzuncu maddesinin
rabian fıkrasının tadili hakkındaki kanun lâ
yihasının iadesine dair.

79

Sayfa
— 810 numaralı Kanunun Kanunu Medeni
ile İlga edilmiş olup olmadığının tefsiri hak
kında.
, 53,59,64:65
— Tokat'ın Üveoik Köyünden Pehlivan
oğullarından Mehmet oğlu Şaban'ın idamına
ve şeriki Mustafa'nın on sene bîr ay müddetle
ağır hapse konulmasına dair,
48
— Umumi müfettişlik müşaviri askerliği
kadrosunun tasdiki hakkında.
52
— 28 Mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı
Kanunun yedinci maddesinin -tefsiri hakkında.
58
Büyük Millet Mec&si Riyaseti Tezkereleri
— Azayi kiramdan bazı zevatin mezu
niyetleri hakkında.
37
Divanı Muhasebat Riyaseti Tezkereleri
— Askeri Tekaüt Kanununun Kırkıncı ve
Kırkyedinci maddelerinin tefeiri hakkında.
104
— Mart - Mayıs ve Haziran - Ağustos
1928 .aylarına ait raporların takdim kılındığı
hakkında.
58,69:70,94:95

ZAPTI SABIK HULÂSALARI
Sayfa
9 mcu İnikat
10 mcu inikat
11 nci inikat
12 nci İnikat
13 ncü İnikat
14 ncü İnikat
15 nci İnikat
16 nci İnikat
17 nci İnikat
18 noi İnikaıt
19 ncu inikat

2
36
40
48
52
58
62
78
86
94
104
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Söz Alanlar

Sayfa
AbdUlhak Bey (Erzincan) - Erzincan Me
busu Abditlhak Beyin masuniyeti teşriiyesitfin ref'i hakkında Başvekâlet tezkeresi mü
nasebet yi e.
Ağaoğhı Ahmet Bey (Kars) - 810 numa
ralı Kanunun Kanunu Medeni ile ilga edil
miş olup olmadığının tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi münasebetiyle.
Ahmet Remzi Bey (Gaziavmtap) - Tür
kiye Cumhuriyeti Üe Osmanlı düyunu umu
mi yesi hamlİHerinİn mümessilleri arasında

80

64

Sayfa
afldttfdiîen nıdkavetenamerim tasdMn» datin
kanun lâyihası münasebetiyle.
15:18,26
AH Şuuri Bey (Bahkes&r) - Türkiye Cum
huriyeti ile Osmanlı düyunu umumiyesi haroillertnicı mümessilleri arasında aktedien:
mukavelenamenin tasdikine dair kanun lâyi
hası münasebetiyle.
18
A. Sabi Bey (Antalya) - 810 numaralı Ka
nunun Kanunu Medeni ile ilga etiıilmiş olup
olmadığının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi münasebetiyle.

64

Cebi Nuri Bey (Tekirdağı) - İngiltere'de
kâin «taymis ayron vorks» fabrikalarından
sipariş olunan 3 adet uskurlu vapur esmanına mahsuben sa:bık bahriye nazırı Nail Bey
tarafından kefalet olarak tediye etrMen

(20 000) İngiliz Lirasının müsebbiplerinden
tazmıiriine ait dava safahatından bahis ve bu
-kabil davaların mercii niyetinin tayin ve tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi münasefbetiy^
le.

80

Erbin Bey (Eskişehir) - Anadolu demir
yolu, Mersin - Tarsus - Adana yolları ile
Haydarpaşa Uman tesisatının ve bü şirketle
re ait esJtam ve tahvilat ile menkul ve gayri

menkul' emvalin mubayaasına dair olan mukavdJenamellerin tasdiki hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle.
115:116

Fahri Bey (Posta ve Telgraf Mü. U.) Erzincan Mebusu Ajbdfilhak Beyin masuniye

ti teşrii yeşimin ref'i hakkında Başvekâlet tez
keresi münasebetiyle.

80:81

W
Hakiki Tank Bey (Giresun) - Tesrii ma
suniyetimin kaldırılması ha'kktndafci Başvekâ
let tezkeresi münasebetiyle.
Hasan Bey (Trabzon) - Türkiye Cumhu
riyeti ile Osmanlı düyunu umumiyesi hamil-

43

terinin mümessilleri arasında aktedilen mukavdenamemin tasdikine dair kanun lâyihası
münasebetiyle.
Ha&m Fehmi Bey (Kastamonu) - Anado
lu demiryolu, Mersin - Tarsus - Adana yol-

8:13

_ 14 —
Sayfa
fen 'ile Haydarpaşa titniaın tesisatının ve bu
şirketlere ait esham ve tahvilat (ile menkul ve
gayrimenkul emvalin mubayaasına dair olan
mukavelenamelerin tasdiki hakkında kanun
layihası münasebetîyte.

105

Sayfa
Hilmi Bey (Adana) - Türkiye Cumhuri
yeti île Osmanlı düyunu umumiyesi hamille
rinin mümessil'teri arasında aiktödÜen muka
velenamenin tasdikine dair kanun lâyihası
münasebetiyle,

İS

M
Mazhar Bey (Aydm) - Türkiye Cumhuri
yeti ile Osmanlı düyunu umumiyesi hamillerinin mümessfflsni arasında aktedilen muka
velenamenin tasdikine da!ir kanun lâyihası
münasebetiyle.

18:21

Mazhar Müfit Bey (Denizli) - Türkiye
Cumhuriyeti Ue Osmanlı düyunu umumiyesi1

Ragıp Bey (Zonguldak) - Türkiye Cumhu
riyeti ile Osmanlı düyunu umumiyesi hamil
lerinin mümessilleri arasında ak t edilen muka
velenamenin tasdikine dair kanun lâyihası
münasebetiyle.
Recep Bey (Nafıa Vekili) (Kütahya) • Gi
resun Mebusu Hakkı Tank Beyin teşri: masuniyetiriin ref'i hakkında Başvekâlet tezkeresi
münasebetiyle.
Refik Bey (Sıhhiye Vekili) (İstanbul) Uyuşturucu maddelerin sureti imal ve ihzarı

18

82

Selih Vahit Bey (Burdur) - Türkiye Cum
huriyeti ile Osmanlı düyunu umumiyesi hamil
lerinin mümessilleri arasında aktedilen muka
velenamenin tasdikine dair kanun lâyihası
münasebetiyle.
18
Saraçoğlu Şükrü Bey (Maliye Vekili)
(İzmir) - Anadolu demiryolu, Mersin - Tar
sus - Adana yolları ile Haydarpaşa Uman te
sisatının ve bu şirketlere ait esham ve tahvilât
ile menkul ve gayrimenkul emvalin mubayaa
sına dair olan mukavelenamelerin tasdiki hak
kında kanun lâyihası münasebetiyle.
105:112
— Erzincan Mebusu Saffet Beyin; Maliye
Vekili Şükrü Saraçoğlu Beye Anadolu Demir
yolu, Mersin - Tarsus - Adana yolları ile
Haydarpaşa liman tesisatının memleketin me

ham'rtleri'ain mümessiİleri arasında, aktedilen
mukavelenamemin tasdikine daıir kanun lâyi
hası münaBeibe*ryfe.Mustafa Abdİİlhatİk Bey (MİDİ Müdafaa
Vekilli) (Çankırı) - Mart - Mayrs ve Haziran Ağustos 1928 aylarına ait raporların takdim
kılındığı hakkında Divanı Muhasebat Riyaseti
Tezkeresi münasebetiyle,

13:15

94,95

ile tarzı murakabesi hakkında Başvekâlet tez
keresi münasebetiyle.

53:54

Reşit Bey (Gaziantep) - 810 numaralı Ka
nunun Kanunu Medeni ile ilga edilmiş olup
olmadığının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi münasebetiyle.

64

Reşit Bey (Malatya) — Giresun Mebusu
Hakkı Tank Beyin teşrii masuniyetinin ref'İ
hakkında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle.

82,83

nafime en muvafık şekilde mubayaası husu
sunda mesaisinin takdir buy ur ular ak kendi
lerine teşekkür edilmesi hakkında takriri mü
nasebetiyle.

117

— Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı düyu
nu umumiyesi hamillerinin mümessilleri ara
sında aktedilen mukavelenamenin tasdikine
dair kanun lâyihası münasebetiyle.
6:8,23:25
Süleyman Sun Bey (Yozgat) - Erzincan
Mebusu Abdulhak Beyin masuniyeti teşriiyesinin ref'i hakkında Başvekâlet tezkeresi mü
nasebetiyle.
— Memurin Kanununun 89 ncu maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi mü
nasebetiyle.

82

83

I

. - 15 —

Sayfa

Sayla
ŞafclV B e y <B4itçe EncümanS Retti) (Edir
ne) - AjhvaJi hazıra hasebiyle silah altına alı
n a n ihtiyat zafokaıuna menımuliiyeti d a i m e îte
'bir -tarafa izam olunanlar misiHî

harcırah ve

yevmiye kası için harcIrah kararnaimesinin bazı
«mevaddmın tefsirin© dair Başvekâlet tezkeresi
•münasebetiyle.

5J0
ı

!

— Askeri Tekaüt ve fotifa Kanununun beştnci maddesini muaddil kanunu muvakkatin
tadilin© dair olan kanunun dördüncü maddesi-

İ

ilin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi müna
sebetiyle.
Şofc&r Bey (Ectkne) - Türküjıe Cımrihuriyeti
İle Osmanlı düyunu umumîyesi hamillerinin
mümessilleri arasında aktedîlen mukavelena
menin tasdikin© darî kamun lâyihası münase
betiyle.
Şiftrii Kaya (Ddbölye V«k») (Mu#a) •
81Û numaralı Kanunun Kanunu Medeni ite ilga
edilmiş olup olmadığının tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi münasebetiyle.

84

28:30

64,65

T
Terfik Rüştü Bey (Hariciye VettU) -> (tzfttir) - Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı dü
yunu umumıjyesi hamillerinin mümessilleri ara-

smda aktedikn mukavelenamenikı
dair kanun lâyihası münasebetiyle.
— Zaptı sabık hakkımda.

I
|
;

tasdikine
21:23
2

Y
Yustrf Kentti Bey (Sinop) • Türkiye Cum
huriyeti ile Osmanlı düyunu umumiyesi hantiHerimn mümessilleri arasında aktediten mu-

kavelenamenm tasdikine dair kanun lâyihası
münasebetiyle

21:23

Z
Zdkâi Bey (DijyarbeltV) - Anadolu demir
yolu; Mereİn • Tarsus - Adana yoMan ile Haydarpasa liman tesisatınım ve 'bu şirketlere aık
esham ve tahvilât ile menkul ve gayrimenkul

.—>..,

emvalin mubayaasına dair olan mukavelena
melerin tasdiki hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle.
112:115
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