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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

CÜs Sayfa 
İntihap Mazbatadan 

— rtdtatfbul Mcfbusluğuna intihap olunan 
AfrAftiIMc Hamft Beyin intihap masibatosı, 

— Kars Mdbustuğuna rinlShap olunan Faik 
Beyin intflap mazbatası. 

Mezuniyetler 
— Azayı Uotratridan Ibazı zevatın ffleamİ-

yeöeri, 

64:65 

45 

Cilt Sayfa 
ÖKtanfer 

. — Maarif Vekiir Neeaıfi Beyin vefatı. 
Tahlifler 

— İHtaulbul Mebusu AbdüHıalk Hamit Be
yin tahlifi. 

— Kart M8biwu Faı& Bfcçtn taUfift,, 
Heyeti Vefc&e 

— Maarif VekâletİKÎn BaşvefcB fam* JPa-

2:3 

69 
45 

44:45 saya ıtevdıİ. 

KANUNIAR 

No. CRt Sayfa 
1374— HUddtlar ve Sahiller Stoka» Umumi 

MüifirKİgürtün 1339 senesi Bütçe Ka
nunu 6 56, 

92,lGl:lö3,lk)5:lÖ7 

1375 — Anadolu vs Mersin - Tara» - Akla
na DemİryoUan ve Haydar Paşa Li-> 
inanı ve Zürihte Şark Demiryollan 
Bankası Arasımda Münateh Dört Kıt'a 
Dt&tfııame ve Merfcutaltmın TaSdÜkleri-
ne A9t Kanun '.. 6 62, 

iqC(4lıl!2:124,125,I26:128 

1 3 7 » ^ Anakîotu • Bağdat Demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman vs Riftım îdaTesi-
nün 19*28 senesi Bütçesine Tahsisatı Fev-
kardde İtasraa Dair Kanun 6 62, 

lrl<M24,125;i28:130 
1377 — 1928 senesi Maliye Vekaleti Bütçesi

ne Tahsisatı Fevkalade Ifcusına Dair Ka
nun 6 . 62, 

np424425431J33 
1378— Basa Devadrin 1928 senesi Bütçele

rine Tahsisattı Munzama basına ve Bazı 
üevaMn, BütçiBfcHdd* Mttm&ale tera
sına veTatasdt. fflmhattna Dair Ka
nun 6 66* 

82*110' 
• . 7. 6: 

9,10,11,12:14 

No. Cilt' Sayfa 
1379 — Ankara'ca Gayrî Şehir ve Kasaba

lardaki Telefonlar Hakkında Karnın 4 107 
6 9: 

10,11,15:17 
7 S2, 

103:105 
6 56 

1380 — 4 Mayıs 1925 Tarihinde Cenevre'de 
îçtfrna Eden Beyneîmüel Konferansta 
Kabul Ohınan <Mufenik, MÜsemnuk» 
Veya 'Bana Münmil Oaztann ve Bak-
'terSyakjja: VeMâtin. Harpte İrtitnaÜMö 
Meni Hatöcmdatö Rnotateoİ) art; Ta*fi« 
ikma Dair Kanan 7 2, 

İCU 1.17:20 

1381 — Karademz BoSaEi TahlİBJve İdaresi-
nin 1908 Senesi Bütçe Kanununa MÜ* 
zeyyeJ Kanun 17 2fi 

23:23,24:26 
1382 — Türkiye - îaiva? Ticafret ve,$eyjRt-5*-

fadn Mukavelenamesi Kanunu 4 158 
7 2 . 
H.2S:31. 

1Î83 — Basa Dbrairin- *928 'Semai OftçetefH 
rine Tahsisatı Munzama İtama ve Baz» 
Devair BütçeferiiKfe Münakale terasma 
ve Tatatoa* tmtnsma 'Dair Kama 7 2, 

6,2S35*36;37i39 
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No. CUt 
1384 — Devletler Arasmda Harbin Mitti Si

yaset Aleti Okrak îdtimaftnıdfea Fera
gati Miftezamuun 'Muahedeye TOrkîyB 
Oındmriyetinİn iştiraki Hakkında Ka
nun 5 

Sayfa 

58» 
72 

58: 
62 

-No. Cilt 
1335 — Adliye Vekâletö 1928 Senesi Bütçe-

sinüle Münakale ve Kadrosunda Tashi--
hat İcrasına Dair Kanun 6 

7 

Sayfa 

62 
64, 

67,68,69:71 

KARARLAR 

4HÜ — Sahte çek kefilde edenlerin tecziyesi 
için Ticaret Kanununun 610 ncu mad-
tdesüne 'bir fikra (işvesine tuzum' olma
dığı hakkında 3 

7 

472 — Tofcad'm Ovacık Köyünden Pehli
van Oğullarından Memetoğlu Şaban'm 

' idamı hakkında 6 
7 

473 — Büyük Millet Meclisi Muhasebesin
de İcra kılman tefti; neticesi hakkında 7 

66 
2,10 

51 
22, 

28,64 
50, 
55 

34, 
55 

474 — Kazanç Vergisi Kanununun 28 nci 
maddesinin tefsirine mahal olmadığı 
haSdlanda 4 

7 

475 — Ciheti askeriyede kadroya taibi ve 
maaşlı hlzmetDerde ücrette istihdam olu
nan ımütekaMlerin tekaüt maaşlarının 
(katı icap «dip etmeyeceğirtin tsfsirioo 
mahal olmadığı hakkında 2 

476 — Memurin Kanununun müzeyyel mad
desinin tefsirine mahal nünıadıgı hak-
kında 7 

159 
66, 
74 

174 
66, 
74 

22, 
66,74 

LAYİHALAR 

— Adttye Vtekâfeti 1928 senesi bütçesinden 
50 000 liranın 'imhası ile mezkûr 'bütçenin ba
zı fasıl ve maddie*erkıe aynı mifcfcaardia tahsisat 
verilmesi .hakkında, 1/315, Sıhhiye 'VekâteÜ 
1928 senesi bütçesinde münakale icrası hakkım
da 1/312, Dahitiye Vekâleti 1928 senesi büt
çesinin bazı fasılları arasında 22i 000 Uranım 
münakalesi hakkında. 1/316, İskân Utman Mü
dürlüğü 1928 senesi bütçesinin bazı fasıl ve 
maddeten arasında- münakale 'icrasına dair 
1/317, İstatistik Umum (Müdürlüğünün 1928 
senesi bütçesine munzam tahsisat itası hakton-
da 1/318, May Müdafaa Vekâleti İle Harita 
Umum Müdürlüğü 1928 senesi 'bütçelerine tah
sisatı munzamına: verilmesi hakkında 1/313* 
numaralı kanun layihaları. 

— Alâmeti farika, nizamnamesine bir mad
de -tezyibne dair kanun-layihası. 

7>9, 
12:14 

36 

— Ankara'dan gayri mahallerdeki tele
fonlar hakkında 1/234 numaralı kanun itayi-
hası. 

— Askeri memnu mmtakalarda bulunan 
ve eşhasa ait olan gayrknenkutatıa bedelsiz 
olarak emlaki ıröUİye ile değiştirilmesine dair: 
kanun layihası. 

— B M vasıta tekâlife ait temyiz komis
yonlarının teşekkül suretlerine dair kanun la
yihası. 

— 1925 seneâ Mayısının dördüncü günü 
Cenevre'de toplanan beynelmilel fcoraferanstal 
'imza, cfanan (muhnik müsemmdm veya buna; 
mümasât gazlarm ve bafctiriydlıok vesaittin harp
lerde istimalinin men'i) hakkındaki Protoko-

9:40, 
15:17! 

44 

36 



Hin tasdikine dair (1/293) mimara!» Kanun la<< 
y3h»ı. 

Sayfa 

10:11, 
18:20 

— 1927 senesinde satılan mektep kitapla
rının bedellerinin mezkûr sene MaariJ Vekâ
leti bütçesine ilâvesi hakkmda (kanun layi-' 
Kası, 58, 

76,»21:«3,89:9l 
— Birinci umumi müfettişlik emrinde bu- . 

kınan müdavin adlinin merkez kadrosunla ila
vesi hakkında 1/309 numaralı kanun layihası1.- 64, 

«9:70,72:74 
— Ceza usulü muhakemefaıİ hakkında ka

nun layihası. 3'6 

— Devlet davalarını intaç eden avutet ve 
dava •vekillerine verilecek ücreti vekâlet hak--
kındaki 28 Mayıs 1928 tarih ve 1333 numaralı 
Kânuna muzeyyel (1/271) numaralı Kamun la
yihası. 76, 

85 
— Devletlerarasında Har-bm mütti siyaset 

aleti oftarak fctenalinden, feragati mutazamımn 
muahedeye Cumhuıftyetiirroziitt iştiraki hakkım 
•da 1 p&2 numaralı Kanun layihası. 5»:59, 

6Ö;S2İ 
— Diyanet *îşleri 1928 senesi bütçesinin 

140 ncı faşhna munzam tahsisat verilmesi hak
kında kamın layihası. 36 

— 'Ecnebi mekteplerde talebenin sureti 
tahsili hakkında 1/319 numamaJı tonun feyir 
hası. 44,59 

— Esham ve tahvilat ve kambiyo ve tıükut 
borsaları hakkında kanun lâyihası. 64 

— IBvkaf Umum Müdürlüğü 1928 senesi 
bütçesinin ibrazı fasıllarına munzam tahsisat 
vetffaesi hakkında 1/345 numaralı Kanun la
yihası. 58, 

'76,«3',92!:!94 
— Evkaf Umuin Müdürlüğü 1341 senesi 

hesabı kati kanun lâyihası. 58 

— Gümrük tafife kanunu lâyihası. 801 

— Harici ticaret dairesi teşkiline dair ka
nun lâyihası. 36 

— Hudut ve Sahiller Sihihat Umum Mü
dürlüğü 1341 senesi hesabı katit kanun lâyihası. 36 

— İktisat Vekâleti 1928 senesi bütçesin'in 
8 İti möuîatatfapı ^rülfisdtaan fasÛMUin, mez

kûr bütçeye merbut (1) cetveline üttıaüne dair 
kanun lâyihası. 

— İmalâtı Harbiye Umum Müdürlüğü 
1928 senesi 'bütçesinin "bazı fasılları arasında 
münakale yapıümasma dalir kanun lâyihası, 

— tmha edilen evrakı nakdiye miktarının 
tespiti hakkında kanun lâyihası. 

— İstatistik teşkilatına dair kanun lâyihası. 
— Jahdaıma Umum Kumandanlığı 1928 

senesi bütçesine 220 000 lira munzam tahsi
sat verilmesi hakkında kanun lâyihası, 

Sayfa 

44: 

80 

58 
64 

36 

••— Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin; 
bes aylık bütçesine tahsisatı munzamma itası 
hakkında (1/3211) 'numaralı kanun Jâyihaa. • 

2,6,23:24,^5:27 
— Karşılığı Hariciye -bütçesinden imha 

ediimek üzere matbuat 'bütçesine munzamı 
tahsisat' verilmesi hakkında (1/322) Nafıa Ve-
kUtli 1928 senesi bütçesinin muhtelif fasıüarı 
arasında münakale icrası hakkında (1/325) 
Şûrayı Devletin 1928 senesi bütçesinin baza 
fasılları arasında münakale icrasına dair 
(1/326) Maliye Vekâddü 1928 senesi bütçesinde! ' 
münakale İcrasına dair (î/327) Milli Müdafaa 
Vekâletinin 1928 senesi bütçesinde münakale 
icrası hakkında (1/828) humarah kanun lâyi
haları. 2,3fl,37:38,39:4H 

— Maliye Vekâleti 1928 senesi bütçesinde 
münakale icrasına dair kanun lâyihası. 6 

— Memleketimize gelen unların gümrük 
resminin muvakkaten tenzili hakkında kanun 
lâyihası. 68 

— Miüi Müdafaa Vekâleti Bahriye Bütçe
sinin bazı fasılan arasında münakale icrasma' 
dair kanun lâyihası. 58 

— Millî Müdafaa Vekâletinin 1928 senesi 
bütçesînlkı bazı fâsüan arasında münakale 
yapılması hakkında kanun lâyihası. 80' 

— Milli Müdafaa Vekâletinin 1928 senesi 
bütçesinde münakale icrası hakkında kanun 
lâyihası. 6 

. — Mufeadeİeye tabi Rum hanelerine iskân 
edifoiş olan HattBczedeler hakkında kanun 
lâyihası. 36 

— Mülkîye mektebinden neş'eit 'edip Da
hiliye mesleğine İntisap edenfere ikişer yüz 
lira avans verilmesi hakkında kanun lâyihası. 36 
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— Nafa VekâlNi 1928 senesi «toçeanm 
muhtefitf fasılları arasında münakale terası 
hakkında kanun lâyiha^. 2 

— Ölçüler hakkında kanun lâyihası. 2 
— Posta Kaoutmaua yirmi hiranoi, road-

desurm tadili hakkında 'kanun lâyihası. 2 
— Rüsumat Umum Müdürlüğü 1928 se-

m bütçesinin bazı fateÜarmda münakale 
yapriknası hakkında kanun lâyihası. 36 

— Şûrayı Devletin 1928 senedi 'öütfestain 
bazı fasılları arasında münafcafe icrasına' daıir 
kanun lâyihası. 6 

— Tah&atye idaresi Umum Müdürlüğü 
^memurlarının tekaüt maaştan hakkımda kamını 
lâyihası. 36 

— Tayİnat ve Yem ıKaraununun birinci 
maddesine müizeyyel kamın lâyihası. 80 

— Türkiye Cumtouriyeti îte Amerika Forlt 
motor kurapaöi eksports infcor Poreytet Şir
keti arasında ırtünakic ımıkavetemamenin tas
diki hakkında (İ/296)' nuttiapalı kanun lâyi
hası. 76,83:85 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şû
ralar ittihadı Hükümeti arasında Ankara'da 

AdÜJfe Encümeni Mazbataları 
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve 

rüfekasırun, karşılığı olmadığı halde hilafı ka
nun çek keşide edenlere ceza tertibi için Ti
caret Kanununun 619 ncu maddesine bir fık
ra ilâvesine dair <2/49) numaralı teklifi ka
nunisi hakkında. 2,10 

— Tokat'ın Ovacık köyünden, Pehlivan 
oğullarından Mehmet oğlu Şaban'ın idamına 
dair <3/195) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında. f 22,30 

Bütçe Encümeri Mazbataları 
— Adliye Vekâleti 1928 senesi bütçesinden 

50 000 liranın imhası ile mezkûr bütçenin bazı 
fasıl ve maddelerin* aynı miktarda, tahsisat 
verilmesi hakkında 1/315, Sıhhiye Vekâleti 
1928 senesi bütçesinde münakale icrası hak
kında 1/312, Dahilîye Vekâleti 1928 senesi 
bütçesinin bazı fasılları arasında 22 000 lira
nın münakalesi hakkında 1/316, iskân Umum 
Müdürlüğü 1928 senesi bütçesinin bazı fasıl 
ve maddeleri arasında münakale icrasına dair 

akt ve imza olunan huduttaki ihtilaf ata ait 
mukavelename, merbutu protokol ve meralar 
mukavelenamesiyle huduttan mürur ve ubur 
hakkındaki mukavelename ve Ankara'da Ha
riciye Vekili Beyefendi ile Sosyalist Şûralar 
ittihadı fevkalade murahhas ve büyükelçisi 
arasında teati olunan notaların ve Batum'da 
parafe edilip Ankara'da İmza edilen Baytarı 
mukavelename İle merbutu protokolün ve bu 
mukavelenamelerin imza suretini mübeyyin İki 
imza protokolünün tasdiki hakkında dört 
tane kanun lâyihası. 36 

—r Türkiye - isveç Ticaret ve Seyrisefain 
Muahedenamesinin tasdiki hakkında (1/236) 
numaralı kanun lâyihası. 2,11,30: 

31,32:34 

— Vilayetlerin umumi idaresi hakkında ka
nun lâyihası. 64 

— Yeni Türk harflerinin istilzam ettiği 
masarif karşılığı hakkında kanun lâyihası. 44 

— Yüksek Mühendis Mektebinin 1929 se
nesi bütçe kanun lâyihası. 44 

1/317, istatistik Umum Müdürlüğünün 1928 
senesi bütçesine munzam tahsisat itası hak
kında 1/318, Milli Müdafaa Vekâleti ile Ha
rita Umum Müdürlüğü 1928 senesi bütçele
rine tahsisatı munzamma verilmesi hakkında 
1/313 numaralı kanun lâyihaları idare Heyeti
nin, Rİyaseticumhur 1928 bütçesinde 4 500 
liranın münakalesi hakkında 2/78 numaralı 
teklifi kanunisine dair. 7:9,12:14 

— 1927 senesinde satılan mektep kitapları 
bedeUerİnin mezkûr sene Maarif Vekâleti 
Bütçesine İlavesi hakkında <1 /849) numara
lı kanun lâyihasına dair. 76,82: 

83.89:91 

— Birinci umumi müfettişlik emrinde bu
lunan müşaviri adlinin merkez kadrosuna ila
vesi hakkında 1/309 numaralı kanun layihası
na dair. • 64,69: 

70,72:74 
— Ciheti askeriyede kadroya tabi ve ma

aşlı hizmetlerde ücretle 'İstihdam olunan mü-

MAZBATALAR 
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Sayfa 
tekaidinin tekaüt maaşlarının kafi icap edip 
etmeyeceğinin tefsirine dair (3/73) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında. 68,76 

— Devlet davalarını intaç eden avukat ve 
dava vekillerine verilecek ücreti vekâlet hak
kındaki 28 iMayıs 1928 tarih ve 1333 numa
ralı Kanuna müzeyyel '(1/271) numaralı ka
nun lâyihası hakkında. 76,85 

— Evkaf Umum Müdürlüğü 1928 senesi 
bütçesinin bazı fasıllarına munzam tahsisat 
verilmesi hakkında <l/345) numaralı kanun 
lâyihasına dair. 76,83,92:94 

— Oaziayıntap Mebusu Ali Cenani Beyin 
Kazanç Vergisi Kanununun 28 nci maddesi
nin tefsiri hakkında 4/40 numaralı takririne 
dair. 64,70 

— İstanbul Mebusu Edip Servet Beyin 
28 Mayıs 1927 tarih ve 1055 numaralı Teşvi
ki Sanayi Kanununa bir madde ilavesi hak-
kında 2/72 numaralı kanun teklifine dair- 64,70:71 

— Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 
beş aylık bütçesine tahsisatı munzamına itası 
hakkında (1/321) numaralı kanun lâyihasına 
dair, 6,23: 

24,25:27 
— Karşılığı Hariciye Bütçesinden imha 

edilmek üzere matbuat bütçesine munzam tah
sisat verilmesi hakkında (1/322) "Nafıa Vekâ
leti 1928 senesi bütçesinin muhtelif fasılla
rı arasında münakale icrası hakkında (1/325) 
Şûrayı Devletin 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasında münakale icrasına dair 
(1/326) 'Maliye Vekâleti 1928-senesi bütçe
sinde münakale icrasına dair (1/327)" Mitli 
Müdafaa Vekâletinin 1928 senesi bütçesinde 
münâkale icrası hakkında (1/S28) numaralı 
kanun layihalariyle idare heyetinin Divanı Mu
hasebat 1928 senesi bütçesinde 30 000 liranın 
münakalesine dair <2/79) numaralı kanun tek
lifi hakkında. 30,37: 

38,39:41 
— Kazanç Vergisi Kanununun 11 ve 15 

nci maddeleriyle 71 nci maddei muvakkate-
nin tefsirine dair '(3/143) numaralı Başvekâ
let tezkeresi hakkında. 68,77 

— Memurin Kanununun 89 ncu maddesi
nin tefsiri hakkında (3/174) numaralı Baş
vekâlet tezkeresine dair. 76,80: 

82,86:8? 

Sayfa 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Fort 

Motor Kumpani Eksport İnkor Poreytet 
Şirketi arasında münakit mukavelenamenin tas
diki hakkında (1/296) numaralı kanun lâyi
hasına dair. 76,83:85 

DAbjfiye EDCUOMHİ Mazbatatan 
— Ankara'dan gayri mahallerdeki telefon

lar hakkında 1/234 numaralı kanun lâyihasına 
dair. , • 9:10*15:17 

Hariciye Encümeni Mmbatalan 
— 1925 senesi mayısının dördüncü günü 

Cenevre'de toplanan beynelmilel konferansta 
imza olunan (muhnik, müsemmim veya bu
na mümasil gamların ve balkterJyolojıilk ve 
saitin harplerde -istimaılMn merui) hakkımda^ 
iki protofcoKin tasdikine dair (1/293) numaralı 
kanun lâyihası hakkında. 2rHQ:ll,18;20 

— Devletlerarasında Hartam mili siyaset 
aleti olarak istimalinden feragati mütazam-
mın muahedeye Cumhuriyetimizin iştiraki 
hakkımda (1/282) numarala Kanun lâyihasına 
dair. 58:59,60:62 

— Türkiye • İsveç Ticaret ve Seyrisefain 
Muahedenamesinin tasdiki hakkında (1/236) 
numaralı Kanun Lâyihasına dair. 2,11,30:31, 

32:34 

— İstanbul 'Mebusu Edip Servet Beyin 
28 Mayıs 1927 tarih ve 1055 numaralı Teş
viki Sanayi Kanununa bir madde ilavesi hak
kında (2/72) numaralı kanun teküf&te dair. 64, 

70:71 
— Kazanç Vergisi Kanununun 11 ve 15 

nci maddeleriyle 71 not maddei muvaMate-
sinin tefsirine dair (3/143) numaralı Başvekâ
let tezkeresi hakkında. 68,77 

— Sivas Mebusu Remzi Beyin kanun 
teklifinin müzakeresinin tehir edildiği hak
kında. 45 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Fort 
motor kumpani eksports inkor Poreytet Şir-
keti arasında münakit mukavelenamenin tas
diki hakkında (1/296) numaralı Kanun lâyi
hasına dair. 76*83:85 

— Türkiye - İsveç Ticaret ve Seyrisefain 
Muahedönamesinün tasdiki hakkında (1/236) 
numaralı Kanun Lâyihasına dair. 2,11,30:31, 

32:34 
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Maarif Encümeni Mazbataları 
— Ecnebi mekteplerde talebenin sureti 

tahsili hattında (1/319) numaralı Kainin îâ* 
villasına daif. 

Mafiye Encümeni Mazhatakn 
— Askeri Tekaüt Kanununun kırkıncı ve 

kırk yedinci maddelerinin tefsiri hakkında 
(3/165) numaralı Divanı Muhasebat Riyase
ti tezkeresine dair. 

— Ciheti askeriyede kadroya tabi ve 
maaşlı hizmetlerde ücretle 'istihdam olunan 
mütekaidinin tekaüt maaşlarıma kafi icap 
edip etmeyeceğinin tefsirine dair (3/73) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi hakkında. 

— Devlet davalarını intaç eden avukat 
ve dava vekillerine verilecek ücreti vekâlet 
hakkındaki 28 Mayıs 1928 tarih ve 1333 nu
maralı Kanuna müzeyyel (1/271) numaralı 
Kanun lâyihası hakkında. 

— Encümende mevcut bazı evrakın in
taç edilmemesi hakkında. 

— Gazİaymtap Mebusu Ali Cenanı Be
yin Kazanç Vergisi Kanununun 28 nci mad
desinin tefsiri hakkında (4/40) numaralı tak
ririne dair. 

— İstanbul Mebusu Edip Servet Beyin 
28 Mayıs 1927 tarih ve 1055 numaralı Teş
viki Sanayi Kanununa bir madde ilavesi hak
kımda (2/72) numaralı kanun teklifine d'aıilr. 

Sayfa 

44,59 

68,76 

76,85 

69 

64,70 

64, 
70:71 

Sayfa 
— Kazanç Vergisi Kanununun II ve 15 

nci maddeleriyle 71 nci maddei muvakkate-
sinin tefsirine dair (3/143) numaralı Başve
kâlet tezkeresi hakkında. 68,77 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Fort 
motor kıımpani eksports inlcor Poreytet Şir
keti arasında münakît mukavelenamenin tas
diki hakkında (1/296) numaralı Kanun lâyi
hasına dair. 76,83:85 

Mecfis Hesaplarını TeÖiik Encümeni Mazbataları 

— Büyük Mıillet MecM muhasebe ve 
veznesinde icra fcıfon'an teftiş ve tetik* neti-' 
cesi hakkında. 36,56 

Memurin Encümeni Matzbaıfedan 

— Memurin Kanunumun müTaeyyel mad
desinin tefsiri hıakıkımdia (3/217) uumaralt Baş
vekâlet tezkeresinle dıaiir. 68,76:77 

— Memurin Kanununun 89 ncu malddıe* 
sıitıin tefsiri haklkında (3/174) numaralı Baş-1 

vdkâîet tezkeresine dair. 76,80:82, 
86:88 

M8H Müdafaa Encümen? Maritofatafn 

— Atsikeri Tekaüt Kanununun ikırkınc* ve 
kirle yedfinsei mıaddeleriffliriı tefsiri 'halkkrnrfa 
(3/l'65 numaralı Drvtamıı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresine daıir. 7 

SUALLER VE CEVAPLAR 

Sıhhiye Vekfflmden 
— Giresun Mebusu Hakki' TaMk Beyin 

tıp âtemıiımıizde mütehassıs adedinim artırıl

ması hususunda takip ©dilen gaye vesaıireye 
daıir Sihhiye VekâfetöHiden şifahi sual talfcriıfî 
ve Veküt Refik Beyin oevaibt. 22,37,45:56 

TAKRİRLER 

— 'Bilecik MÖbusu Rasim Bey ve 23 re
fikinin Bolu Mebusu merhum Cemil Beyan 
refikasiyle oğluna ve kızına muafctuan «3 600» 
lira iîkram-iya itasına ve oğlunun h'seferdien 
•bibine leylî ve mecCaifti olarak fcaibuf edilme
sine dair tafcniri. 

— Gaziayıntap Mebusu Ali Cenanli Be
yin Kazanç Vergisi Kanununun 28 nci mad
desinin tefsiri ıh'akk'irada (4/400 nınmaralı tak
riri. 

76 

64,70 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin 
Avukatlık Kanununun bazı maddelerini ta
dil edici 708 numaralı Kanunun 6 nci mad
desinin tefsiri hakkında takriri. 

— İstanbul Mebusu Nurettin Ali Beyin, 
Maarif Vekili Merhum Necati Beyin hatıra
sına hürmeten celsenin tadili hakkında tak
riri, 

22 
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TEFSİRLER 

— 683 numaralı Kanunun ikinci madde
sindeki keçi zatürresine tutulupta itilâf olu-
man hayvanata verilecek tazminat miktarının 
tayin ve bu kanunun tefsiri. 

— Askeri Tekaüt Kanununun1 kırkıncı ve 
kırk yedinci maddelerinin tefsiri. 

— Avukatlık Kanununun bazı maddele
rini tadil edici 708 numaralı Kanunun 6 ncı 
maddesinin tefsiri. 

— Ciheti askeriyede kadroya tabi ve 
maaşlı hizmetlerde ücretle istihdam olunan 
mütekaidinin tekaüt maaşlarının kafi icap 
edip etmeyeceğinin tefsiri. 

— Kazanç Vergisi Kanununun 11 ve 15 
nci maddeleriyle 71 ndi madddi muvakkate-
stnıin tefsiri, 

Sayfa 

58 

22 

68,76 

68,77 

Sayfa 
— Kazanç VargiSİ Kanununun 28 ncî 

maddeatalkı tefsiri 64,70 

— Memurin Kıanurmıum dördüncü mad-
desimn (Z) fıkrasının tefsiiri. 68 

— Memurin Kanununun müzeyyel mad
desinin tefsiri. 22,68,76:77 

— Memurin Kanununun 89 ncu madkfc-
smifa, tefsiri. 76,80:82,86:88 

— Muamele Vergisi Kanununun birinci 
maddesün'in tefsiri. 58 

— Muhasefoai! Umumiye Kanununun 48 
ncî ınıaıddesinün tefsiri. 36 

TEKLİFLER 

— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve 
rüfekasının, karşılığı olmadığı halde hilafı ka
nun çek keşide edenlere ceza tertibi İçin Tica
ret Kanununun 610 ncu maddesine bir fıkra 
ilavesine dair (2/49) numaralı teklifi kanu
nisi* 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin 
bazı müesseselerde sahipsiz kalan haklara dair 
teklifi kanunisi. 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin 
icra Kanununun birinci maddesine bir fıkra 
İlâvesi hakkında teklifi kanunisi. 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin 
kazançları emlak tasarrufundan ibaret eshamlı 
şirketlerden müsakkafat vergisi alındıkça ka
zanç vergisi alınmaması hakkında teklifi ka
nun i siv 

— Giresun Mebusu Musa Kâzım Bey vs 
dört refikinin, Giresun Belediyesi namına it-

2,10 

22 

22 

hal edilen elektrik tesisatına müteallik alât ve 
edevatın gümrük resminden muaf tutulması 
hakkında Kanun Teklifi. 68 

— İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1928 senesi bütçesine munzam tahsisat veril
mesi hakkında Kanun Teklifi. 44 

— İdare Heyetinin Divanı Muhasebat 
1928 senesi bütçesinde 3Q 000 liranın müna
kalesine dair (2/79) numaralı Kanun teklifi. 2,30. 

37:38,39:41 

— İdare Heyetinin, Riyasetİcumhur 1928 
bütçesinde 4 500 liranın münakalesi hakkında 
{2/78) numaralı teklifi kanunisi. 7:9,1İ 14 

— İstanbul Mebusu Edip Servet Beyin 
28 Mayıs 1927 tarih ve 1055 numaralı Teşvi
ki Sanayi Kanununa bir madde ilavesi hak
kında (2/72) numaralı Kanun Teklifi, 64,70:71 

Rssjkaribk Tezfcereterî 

— Azayı ktrarndan bazı zevatın mezuni
yetleri hakkında, 

— Maarif Vekili Necati Beyin vefat ettiği 
hakkmdaj 

TEZKERELER 
Başvekâlet Tezken*»* 

— 683 Numaralı Kanunun ikinci madde-
44:45 sindeki keçi zatürresine tutulupta itilâf ohı-

nan hayvanata verilecek tazminat miktarının 
2:3 tayin ve bu kanunun tefsiri hakkında. 58 
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Sayfa 
— 1928 senesi umumi muvazene kanunu

nun 8 nci maddesi mucibince fasıl numarala
rıyla unvanları (T) cetvelinde münderiç mas
raf tertiplerinden idaresi zaruri görülen hiz
metler halkkıtfdaki kadrolar m gönderildiğine 
dair, 

— Ciheti askeriyede kadroya tabi ve ma
aşlı hizmetlerde ücretle İstihdam olunan mü
tekaidinin tekaüt maaşlarının kafi icap edip 
etmeyeceğinin: tefsirine dair. 

— Dört zatın, Milli Mücadele esnasında
ki güzel 'hizmetlerine binaen beyaz şeritli İs
tiklâl -Madaiyasiyle taltiflerine dair 

— Erzurum Müddeiumumisi ibrahim 
Etem Beyin Millî Mücadeledeki hizmetine 
binaen istiklal Madalyasıyla taltifi hakkında 

— İktisat Vekâleti 1928 senesi bütçesinin 
795 nci fasimin ikinci maddesindeki (kam
yon mubayaası ve şoför istihdamı için for
müle meşruhat verilmesi hakkında 

— İskân Umum (Müdürlüğü 1929 senesi 
kadrosuna ilâvesine lüzum görülen memurlar 
hakikmda 

— 'İstanbul Polis serkomiserierinden İbra
him Fevzi Beyin; Milli Mücadeledeki hiz
metine binaen İstiklâl Madaiyasiyle taltifi 
hakkında 

— Kastamonu Akdoğan köyünden Sadık 
oğlu Ali'nin idamına dair 

80 

68,76 

36 

44 

22 

80 

22 

22 

Sayfa 

68,77 

58 

6S 

36-

— Kazanç Vergisi Kanununun ti ve 
15 nci maddesiyle 71 nci maddei muvakkate-
sinin tefsirine dair 

— Muamele Vergisi Kanununun birinci 
maddesinin tefsirine dair 

— Memurin Kanununun dördüncü mad
desinin (Z) fıkrasının tefsirine dair 

— Memurin Kanununun müzeyyel mad
desinin tefsiri hakkı ada 22,68,76:77 

—- Memurin Kanununun 89 ncıı madde
sinin tefsiri hakkında 76,80:82,86:88 

Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 nci 
maddesinin tefsirine dair 

— Tokat'ın Ovacık köünden idam mah
kûmu Ahmet oğlu Şaoan'ın öldürdüğü şahsın 
ismi, Kavasoğlu Ethem Çavuş olduğu halde 
472 numaralı tararda sehven Kavasoğlu Ah
met Çavuş olarak gösterildiğinden, tashihi 
hakkında 

— Tokat'ın Ovadk köyünden pehlivan 
oğullarından Mehmetoğlu Şaban'ın idamına 
dair 

— Trabzon Askerlik Şubesi halkından 1s-
mailoğlu Ömer hakkındaki cezanm affına 
dair 

Divanı Muhasebat Riyaseti Tezkeresi 
— Askeri Tekaüt Kanununun kırkıncı ve 

kırkyedinci maddelerinin tefsiri hakkında 
Riyaseti Cumhur Tezkeresi 

— Maarif Vekâletinin Başvekil, İsmet Pa
şaya tevdi olunduğu hakkında 

64-

22,30 

58 

ZAPTI SABİK HULÂSALARI 

Sayfa 

20 nci İnikat 
21 » » 
22 » » 
23 ncü » 
24 » » 

2 
6 
22 
30 
36 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

nci 
nci 
nci 

» 
ncu 

» • 

» 
». 
X 

» 
» 
• » 

Sayfa 

44 
58 
64 
68 
76 
80 
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Söz Alanlar 

«Soyadlan alfabetik arasına göre» 

Ahmet Remzi Bey (Gaz&uttfep) - tstan-
but Mebusu Edip Servet Beyin, 28 Mayıs 1927 
tanih ve 1055 numaralı Teşviki Sanayi Ka-

Sayfa Sayfa 
nunurra bir madde İlavesi hakkında (2/72) 
numaralı kanun WkJiifi münasebetiyle. 70 

Emin Bey (Eskişehir) - Maarif VekiM Ne
cati Beyin vefattı nıünasebetJyte. 

Hakkı Tank Bey (Giresun) • Tıp Alemi
mizde mütehassıs adedimin artnfeoası husu
sunda takip edilen gaye vesaireye dair, Sıh-

H 
hiye Vekilinden şifahi sual takriri münase
betiyle. 46,55,56 

Mustafa Şeref Bey (Burdur) - Türkiye -
isveç ticaret ve seyri sefain Muahedena-

M 
meşinin tasdiki hakkında 1/236 numaralı 
kanun lâyihası münasebetiyle. İl 

Refik Bey (Sıhhiye Vebilî) (İstanbul) -
Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyin, tıp 

âlemimizde mütehassıs adedinin artırlıması 

hususunda takip edilen: gaye vesaireye dair 
şifahi sual takriri münasebetiyle. 47:54,56 tryte 

Reşit Bey (Gaziantep) - Türkiye Cum
huriyeti ile Amerika Ford Motor Kumpansi 
Bksport Inkorporeytet Şirketi arasmda mü-
nakit mukavelenamenin tasdiki hakkında 
(1/296) numaralı kanun lâyihası münasebe-

84 

Şükrü Saraçoğlu Bey (MalKye VefcBi) 
(İzmir) - Türkiye Cumhuriyeti ile Anneri&a 
Ford Motor Kumpaet Bksport Inkorporey-
tet Şirketi arasında münakit mukavelename
nin tasdiki hakkında (1/296) numaralı kanun 
lâyihası münasebetiyle. 83:84 

SÜStymsn Sıtrı Bey (Yozgat) • Memu
rin Kanununun 89 ncu maddesimın •tefsiri 
hakkında (3/174) numaralı Başvekâlet tez
keresi münasebetiyle. 80:81,82 
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Şsidr Bey (Edfane) - İstanbul Mebusu 
Edip Servet Beyin, 28 Miayıs 1927 tarih, ve 
1055 raunarah Teşviki Sanayi Kanununa bir 
madde ilavesi haik&utda (2/72) numaralı ka
nun teklifi ıminafsebetifyüe. 

— Memurin Kanununun 89 ncu madde-

Sayfa 

70 

sinin tefsiri haklkında (3/174) numaran Baş
vekâlet tezkeresi münasebetiyle. 

— Milli Müdafaa Vekâletinin 1928 sene-
si bütçesinde münakale ücrası hakkında 
(1/828) numaralı kanun lâyihamı münasebe
tiyle* 

Sayfa 

81:82 

38 

Tevflk RüştU Bey (Haricîye VefaiE) -
1925 sene&İ mayistran dördüncü, igünü Ce
nevre'de toplaııan beynelmilel konferansta 
imza olunan (muhnik, müsemm-İrn veya bu
na 'mümasil gazların ve bakteriyolojik vesaii-
tin harplerde İsüimaE'nım meni) hakkındaki 

protokolün tasdikine daür (1/293) numaralı 
kanun lâyihası münasebetiyle. 10 

— Devletlerarasında harbin müü siyaset 
ateti olarak istimalimden feragati mütazam-
nım muahedeye Cumhuriyetimizin iştiraki 
hakkında (1/282) numaralı kanun lâyihası 
.münasebetiyle. 58 


