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Fihrist 

AZAYI KUŞAMIN MUAMKI.ÂTI 
Sayfa 

1 — Âzayİ Kiramdan bazı zevata mezuniyet İtası 
Sayfa 

20 

K A M İNKAR 
Ar Sayfa 

1554 — İstatistik Umum Müdürlüğü 
salâhiyet ve vazifeleri hakkında 
kanun 3 

1555 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as
keri memurları kanununun tadiline 
ve bu kanuna bazı maddeler 
tezyiline dair kanun 6,8 

155ü — İstiklâl harbi malûllerine veri
lecek para mükâfatı hakkında 
kanun 3 

1557 — İspençiyari ve tıbbî müstahzar
lar hakkındaki 21-V-1928 tarih 
ve 1262 numaralı kanuna zeyil 
edilecek madde hakkında kanun 13 

1558 — 1929 bütçesinin bazı fasılla
rına fevkalâde ve munzam tahsi
sat verilmesine ve bazılarında 
münakale yapılmasına dair kanun 16, 

22,23,24 
1559 — Maaş kanununun İkinci mad

desine bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanun 12,17,30 

1500 — Gümrük kanununa müzeyycl 
mevat hakkındaki kanunun beşinci 
maddesinin tadiline dair kanun 12, 

17,29,30,31 

1561 

1562 

1563 

1564 

1565 

1566 

1507 

Sayfa 
— 13 mart 1329 tarihli idarei 
umumİyeİ vılâyat kanununun 86 
ve 133 üncü ınaddesile 144 ün
cü maddesinin 4 .üncü fıkrasının 
ikinci babını tadil eden kanun 28,40 
— İdarei umunıiyei vilâyat ka
nununun muaddel 1 î 6 ve 140 
inci maddelerinin tadiline dair ka
nun 28,40 
— Türk Ocakları Merkez Heye
tince aktedilecek istikraza Maliye 
Vekilinin kefaleti mezuniyetine 
dair kanım 16,22,39,42.48 
— 1929 senesi bütçesi munzam 
tahsisat ve münakale kanunu 2,16,28, 

36,38,42,50 
— Darülfünunun 1 341/1925 ma
lî senesi hesabı kal'ı kanunu 12,28,38, 

42,53 
— Türkiye Cumhuriyet ile Soviyet 
Hükümeti arasında imza olunan 
dostluk ve bitaraflık muahedena-
mesinin meriyet müddetinin tem
didi hakkında kanun 28,41,42,55 
— Türk parasının kıymetini koru
ma hakkında kanun 36,37,42 

KAI5AİÎI AK 
546 — Kıdemli yüzbaşı Riza Beyin 

istiklâl madalyasİle taltifine mesağı 
kanunî bulunmadığına dair 3 

547 — Adapazarı polis memurlarından 
İbrahim Etem Efendinin istiklâl 
ınadalyasilc taltifine dair 12,16 

548 —Müteveffa Nazmİ Efendi ailesine 
para 
dair 

mükâfatı verilemîyeceğtne 
12,16 

549 — Alâiyenin Köprülü nahiyesinin 
Orta köyünden Kölenıenoğlu Ali 
ve kardeşi Mehmedin ölüm ceza-
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A: Sayfa 

sına çarpılmaları hakkında 20*29 
550 — Saimbeyli kazasının Çanak kö

yünden Aüoğlu Mııstafaıını ölüm-
cezasına çarpılması hakkında 20,29 

551 — Oedizin Küçükler köyünden 

A- Sayfa 
Emin oğullarından Mustafa oğlu 
kömürcü Molla Mııstafaıını ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 12,28,38 

552 — İnegölüıı Genci köyünden 13e-
kiroğlu İsmailin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 12,28,38 

LAYİHALAR 

Sayfa 
1 — Ankaradan gayri şehir ve kasa

balardaki telefonlara dair olan kanunun 
beşinci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında 28 

2 — Askerî memurlar kanununun 
ikiı ci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 28 

3 — Askerî memurlar kanununun 
yedinci maddesine müzeyyel kamın hak 
kında . 28 

4 — Beynelmilel sınaî mülkiyet mu
kavelelerinin La Hay tadilâtına İltihak 
edilmesi hakkında 2 

5 — Beynelmilel yardım birliği 
teşkili hakkındaki mukavelenin tasdikına 
dair 16 

6 — Dahiliye Vekâleti 1929 senesi 
bütçesinde 28 700 liralık münakale 
yapılması hakkında 28,36,38,42,50 

7 — Darülfünunun 1341 senesi he
sabı kafisi hakkında 12,28,38,42,53 

S — Düyunu Umumiye 1Q29 senesi 
bütçesine bir milyon liralık munzam 
tahsisat verilmesine dair 16,36,38,42,50 

9 — Maarif Vekâleti 1928 senesi 
bütçesine 9742 lira 40kuruşluk munzam 
tahsisat verilmesine dair 16 

10 — Maarif Vekâleti ig29 senesi 
bütçesinde münakale yapılması hakkında 2,36, 

38,42,50 
11 — Maliye Vekâleti 1929 senesi 

bütçesinde münakale yapılmasına dair 28,36, 
38,42,50 

12 — Menkul kıymetler ve kambiyo 
borsaları hakkındaki 1447 numaralı kan
una müzeyyel kanuna dair 36*37,42 

13 — Millî Müdafaa Vekâleti Kara ve 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesinin bazı fasıl ve ma-

Sayfa 
ddeleri arasında münakale icrası hakkında 28, 

36,38,42,50 
14 — Noter kanununun üçüncü ma

ddesinin tadİH hakkında 16,28,41 
15 — 18 yaşını ikmal edenlerin Devlet 

memuriyetine namzet olarak alınmaları 
hakkında 2 

16— Posta Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğü ]929senesi bütçesinde müna
kale yapılması hakkında 28,36,38,42,50 

17 — Seyrİsefain İdaresinin 1929 
senesi hesabı katisi hakkında 16 

] 8 — Türkiye Cumhuriyeti İle Al
manya Hükümeti arasında akit ve İmza 
edilmiş olan -hukukî ve ticarî mevadı ad
liyeye müteallik münasebatı mütekabileye 
dair mukavelenamenin tasdiki hakkında 28 

1 — Adliye Vekâleti 1929 senesi 
bütçesinde 2 880 liralık münakale ya
pılmasına dair îö.22,23,24 

2 — Ankara şehri otomatik telefon 
kanununun yedinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında 28,40 

3 — Askerî memnu nnntakalarda 
bulunan ve eşhasa ait olan gayri men-
kulâtın bedelsiz olarak emlâki milliye ile 
değiştirilmesine dair 36 

4 — Belediye kanunu lâyihası 36 
5 — Düyunu Umumiye 1929 sene

si bütçesinin 256 İnci faslına 10 000 lira 
tahsisatı fevkalâde itası hakkında 16,22,23,24 

6 — İdarei umımıiyei vilâyat kanu
nunun 86 ve 133 üncü maddeleri İle 
144 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 
2 inci bendinin tadiline dair 28,40 

7 — İhtiyat zabitleri ve İhtiyat as
kerî memurları kanununun bazı madde
lerinin tadiline dair 6,8 
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8 — İrtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilas 
ve diğer bazı cürümlerle maznun olan 
eşhası askeriyenin muhakemesi usulü 
hakkında 20,30 

9 — İspençiyari ve tıbbî müstahzar
lar hakkındaki kanuna müzeyyel 13 

10 — İstatistik teşkilâtı hakkında 3 
] 1 — İstiklâl harbi malûl zabitan ve 

efradına verilecek naktî mükâfata dair 3 
12 — Samsunda mukim Zül kar ney iv 

Efendinin mahkûm olduğu para cezasının 
affı lıaKkıııda 3 

13 — Sıhhat ve İçtİmî Muavenet 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Âlâiyenin Köprülü Nahiyesinin 

Orta Köyünden KÖIemenoğJu Alî ve 
kardeşi Memedİn ölüm cezasına çarptı
rılmaları hakkında 3/386 numaralı Baş
vekâlet tezkeresine dair 20,29 

2 — Ganaimi bahriye kanununun 
dördüncü maddesinin tefsiri hakkında 
5/41 numara!i Arzuhal Encümeni mazba
tasına dair 12,16 

3 — Gedizin Gökler Köyünden E-
nıin oğullarından Mustafaoğlu kömürcü 
Molla Mustafanm ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 3/401 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair 28,38 

4 — Gümrük kanununa müzeyyel 
mevat hakkındaki kanunun beşinci mad
desinin tefsirine dair 3/123 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 12,17,29,30,31 

5 — İnegÖlün Genci Köyünden 
Bekiroğlu İsmatlin ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında 3402 numaralı Başvekâ
let tezkeresine dair 28,3S 

ö — İrtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilas 
ve diğer bazı cürümlerle maznun olan 
eşhası askeriyenin muhakemesi usulü 
hakkında 1/557 numaralı kanun lâyiha
sına dair 20,30 

7 — Noterlik kanununun üçüncü 
maddesinin tadili hakkında 1/577 nıuna-
arlı kanun lâyihasına dair 28,41 

Sayfa 
Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 10 000 
liralık münakale yapılmasına dair 16,22,23,24 

14 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti 1929 senesi bütçesine 48 924 
lira munzam tahsisat verilmesi hakkında 16,22, 

23,24 
15 — Tapu ve Kadastro Umum Mü

dürlüğü 1929 senesi bütçesinin bazı 
fasıl ve maddeleri arasında 30 000 lira
nın münakalesine dair 16,22,23,24 

16 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet 
Hükümeti arasında imza olunan dostluk 
ve bitaraflık muahedenamesiııin nıer'İyet 
müddetinin temdidi hakkında 28,41,42,55' 

8 — Saimbeyli Kazasının Çanak 
Köyünden Alioğlu Mustafanm ölüm ceza
sına çarpılması hakkında 3/385 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 20,29 

1 — İhtiyat zabitleri ve İhtiyat askerî 
memurları kanununun bazı maddelerinin 
tadiline dair 1/413 numaralı kanun lâyi
hası hakkında 6,8 

2 — İspençiyari ve tıbbî müstah
zarlar hakkındaki kanuna müzeyyel 1/556 
numaralı kanun lâyihasına dair 13 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Ganaİmİ bahriye kanununun 

dördüncü maddesinin tefsiri hakkında 12,16 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Erzincan Meb'usu Saffet Bey 

ve 116 arkadaşının, Tük Ocakları Mer
kez Hey'etince aktedilecek İstikraza Mali
ye Vekâletinin kefaletine dair 2/119 nu
maralı kanun teklifi hakkında 16,22,39,42,48 

2 — Ganaimi bahriye kanununun 
dördüncü maddesinin tefsiri hakkındaki 
5/41 numaralı Arzuhal Encümeni mazba
tasına dair 12,16 

3 — Gümrük kanununa müzeyyel 
mevat hakkındaki kanunun beşinci mad
desinin tefsirine dair 3/] 23 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 12,17,29,30,31 

MAZBATALAR 
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4 — İzmir Meb'usu Münir Beyin, 
maaş kanununun ikinci maddesine bîr 
fıkra ilâvesine dair 2/1 10 numaralı kanun 
teklifi hakkında 12,17,30 

5 — Maarif Vekâleti 1020 senesi 
bütçesinde münakale yapılması hakkında 
I/57I, Düyunu Umumiye 1029 senesi 
bütçesine bir milyon liralık munzam tah
sisat verilmesine dair 1/575, Dahiliye 
Vekâleti 1029 senesi bütçesinde 28,^00 
liralık münakale yapılması hakkında 
1/582, Malîye Vekâleti 1020 senesi 
bütçesinde münakale yapılmasına dair 
1/583, Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğü 1929 bütçesinde münakale 
yapılması hakkında 1/584 ve Millî Mü
dafaa Vekâleti kara ve Askerî Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü 1029 senesi bütçesi
nin bazı fasıl ve maddeleri arasında 
münakale icrası hakkında 36,38,42,50 

6 — Tapu ve Kadastro Umum * 
Müdürlüğü 1920 senenesi bütçesinin 
bazı fasıl ve maddeleri arasında 3o 300 
liranın münakalesine dair 1/549, Düyunu 
Umumiye 1929 senesi bütçesinin 256 
inci faslına i o 000 Hra tahsisatı fev
kalade itası lıaklanda 1/554, Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâleti 1020 senesi 
bütçesinde J0 000 liralık münakale 
yapılmasına dair 1/561, Adliye Vekâleti 
1920 senesi bütçesinde 2 880 liralık 
münakale yapılmasına dair î/563 ve 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 1 029 
senesi bütçesine 48 924 lira munzam tah
sisat verilmesi hakkında 1/567 numaralı 
kanun lâyihaları hakkında ' 16,22,23,24 

j — İhtiyat zabitleri ve İhtiyat as
kerî memurları kanununun bazı madde-, 
lerinin tadiline dair î/413 numaralı ka
nım lâyihası hakkında 6,8 

2 — İstatistik teşkilâtı hakkında 
1/351 numaralı kanun lâyihasına dair 3 

3 — İstiklâl harbi malûl zabıtan ve 
efradına verilecek naktî mükâfata dair 
1/551 numaralı kamın lâyihası hakkında 3 

DAHİLİYE LNCUMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankaıada inşası mukarrer yeni 

mahalle için muktazi yerler ile bataklık 
ve merzagi arazinin Şehremaııetİnce 

Sayfa 
İstimlâki hakkındaki kanunun tefsirine 
dair 3/341 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ile Muğla Meb'usu Ali Nazıııİ Beyin, 
Ankarada inşası mukarrer yeni mahalle 
İçin muktazi yerler ile bataklık ve mer
zagi arazinin Şehremanetince istimlâki 
hakkındaki kanunun ikinci maddesinin 
tefsirine dair numaralı takriri hakkında 28,37 

2 — Ankara şehri otomatik telefon 
kanununun yedinci maddesine bir fıkra 
İlâvesi hakkında 1/564 numaralı kanun 
lâyihasına dair 28,40 

3 —1/411 numaralı belediye kanunu 
lâyihası ile Kırklareli meb'usu Doktor 
Fuat Bey ve rüfekasımn, oyun ve 
eğlence mahalleri tesis ve idare etmek 
hakkının Hİnıayei Etfal Cemiyetine veril
mesi hakkında 2/40 numaralı kanun 
teklifi ve müsakkafat vergisi kanununun 
4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının 
tefsirine dair 3/270 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ile İstanbul meb'usu Süreyya 
Paşanın belediye kanunu lâyihasının tadili 
hakkındaki teklifine dair 36 

4 — İdareİ umumiyei vilâyat kanu
nunun 86 ve 133 üncü maddelerile 144 
üncü bendinin 4 üncü fıkrasının 2 inci 
bendini tadil edici 1/562 numaralı ka
nun lâyihasına dair 28,40 

5 — Memurin muhakeıuat kanunu
nun 12 inci maddesinin tefsirine dair 
3/320 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında 28,38 

6 — Muğla Meb'usu Ali Nazmi 
Beyin İdareİ umumiyei vilâyat kanununun 
106 ve 140 nıcı maddelerinin tadiline 
dair 2/110 numaralı kanun tekliti hak
kında 28,40 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Darülfünunun 1341 senesi he
sabı kafisi hakkında 1/573 numaralı 
kanun lâyİhasüe Darülfünun Eminliğinin 
1341 senesine ait mutabakat beyanname
sinin takdim kılındığına dair 3/308 nu
maralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezke
resi hakkında 28,38,42,53 
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2 — Mulıascbci umumiye kanunu
nun 78 ve 123 öncü maddelerinin tefsiri 
hakkında 3/375 numaralı Başvekâlet tez
keresine dair 28,38 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Soviyet 

Hükümeti arasında imza olunan dostluk 
ve bitaraflık muahede namesin İn meriyet 
müddetinin temdidi hakkında 1/568 
numaralı kanun lâyihasına dair ?8,41,42,55 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
I — Gümrük kanununa müzeyyel 

mevat hakkındaki kanunun beşinci 
maddesinin tefsirine dair 3/123 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 12,17,29,30,31 

1 — İstatistik teşkilâtı hakkında 
1/^51 numaralı kanun lâyihasına dair 3 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ganaimi bahriye kanununun 

dördüncü maddesinin tefsiri hakkındaki 
5/41 numaralı Arzuhal Encümeni mazba
tasına daîr 12,16 

2 — Gümrük kanununa müzeyyel 
111c vat hakkındaki kanunun beşinci 
maddesinin tefsirine dair 3/123 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 12,17.29,30,31 

3 — İzmir Meb'usu Münir Beyin, 
maaş -kanununun ikinci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair 2/tlO numaralı kamın 
teklifi hakkında 12,17,30 

A — Mıthasebei umumiye kanunun
un I23üııcü maddesinin tefsiri hakkında 
3/375 numaralı Başvekâlet tezkeresi 28,38 

1 — İstatistik teşkilâtı hakkında 
1/351 numaralı kanun lâyihasına'dair 3 

MEMURİN KANUNU MUVAKKAT 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Memurin ımıhakenıat kanunu
nun 12 İnci maddesinin tefsirine dair 
3/320 numaralı Başvekâlet tezkeresi hak
kında 28,38 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

l — Adapazarı polis memurlarından 

Sayfa 
İbrahim Etlıenı Efendinin istiklâl madal-
yasile taltifi hakkında 3/387 numaralı 
Başvakâlet tezkeresine dair. 12,16 

2 — Ganaimi bahriye kanununun 
dördüncü maddesinin tefsiri hakkındaki 
5/41 numaralı Arzuhal Encümeni maz
batasına daîr 12,16 

3 — İrtikâp, rüşvet, zimmet, ilıtilâs 
ve diğer bazı cürümlerle maznun olan 
eşhası askeriyenin muhakemesi usulü 
hakkında 1/557 numaralı kamın lâyiha
sına dair 20,30 

1 —İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî 
memurları kanununun bazı maddelerinin 
tadiline dair 6,8 

2 — Kıdemli Yüzbaşı Rıza Beyin 
istiklâl madalyasile taltifinin reddi hak
kında 3 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI 
1 — Menkul kıymetler ve kambiyo 

borsaları hakkındaki 1447 numaralı 
kanuna müzeyyel ı/587 naınaralı kanun 
lâyihasına dair 36,37,42 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI 
1 — 1/411 numaralı belediye ka

nunu lâyihası ile KıklarcIİ Meb'usu Dok
tor Fuat Bey ve rüfekasının, oyun ve eğ
lence mahalleri tesis ve idare etmek 
hakkının Himayei Etfal Cemiyetine veril
mesi hakkında 2/40"umaralı kanun teklifi 
ve müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının tefsirine 
dair 3/270 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ile İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın be
lediye kanunu lâyihasının tadili hakkın
daki teklifine dair 36 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — İspençiyari ve tıbbî müstah
zarlar hakkındaki kanuna müzeyyel 1/556 
numaralı kanun lâyihasına dair, 13 



SA1UK ZAHİT IIHLAKALAIU 
Sayfa 

27 İnci in'ikada ait 
28 » » * 
29 tmcn » 

2 
12 
16 

30 uncu in'ikada ait 
31 i ııci » 
32 

Sayfa 
20 
28 
30 

ı A S I I M I I J I ; 
7,48 

28 inci snyfanm birinci sütununun 40 inci 
satırını müteakip ( mazbatalar) kelimesi İlave 

olunmalıdır. 

T A K l i l l t U k 

Muğla / Ali Nazmı B. / 
1 — Ankarada inşası mukarrer yeni 

mahalle için muktazi yerler ile bataklık 

ve nıerzağı arazinin Şehremanetince 
istimlâki hakkındaki kanunun İkinci 
maddesinin tefsirine dair 28,37 

M- Sayfa 
156 — Ankarada İnşası mukarrer yeni 

mahalle için muktazi yerler İle 
bataklık ve merzagi arazinin Şeh
remanetince istimlâki hakkındaki 

r K F S i ı i M m 

Sayfa 
583 numaralı kanunun İkinci 
maddesinin tefsiri 26,37 

157 — Memurin muhakemat kanunu
nun 12 inci maddesinin tefsiri 28,38 

TKKUl 'TKK 
Sayfa 

Kayseri /Ahmet Hilmi ve Hasan Ferit 
Beyler J 

I — 29 mayıs ig26 tarih ve 862 
numaralı kanıma muzeyyel kanun teklifi 12 

Erzincan / Saffet B. ve 116 arkadaşı] 
1 — Türk ocakları Merkez Heyetince 

aktedilecek istikraza Maliye Vekâletinin 
kefaletine dair 16,22,39,42,48 

İzmir [Münir B.J 
2 — Maaş kanununun İkinci madde

sine bir fıkra ilâvesine dair 12,17,30 

Sayfa 
Kırklar eli ( Dr. Fuat B. verüfekası ) 
3 — Oyun ve eğlence mahalleri 

tesis ve idare etmek hakkının Himayei 
Etfal Cemiyetine verilmesi hakkında 36 

İstanbul ( Süreyya Paşa ) 
4 — Belediye kanunu lâyihasının ta

dili hakkında 36 
Muğla (Ali Nazmi B. / 
5 — İdarcİ umumiyei vilâyat kanu

nunun 110 ve 140 mcı maddelerinin 
tadiline dair 28,40 

TH/KKIlHIje i t 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

latifi talepleri 
] — Avukatların muvazenei tının

ın iyeye dahil iki daireden ayrı ayrı ücret 
alıp alannyacaklarınııı tefsiri hakkındaki 
tezkerenin iadesine daîr 2 

2 — Etıbbanın hizmeti mecbure-
lerine mütedair 309 numaralı kanuna 
ınüzeyyel 438 ve 531 numaralı kanun
ların altı maddesinin tefsiri hakkındaki 
tezkerenin iadesine dair 

3 — Evkaf memurları maaşlarının 
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Sayfa 

teviıit ve teadülü İçin tanzim olunan 
kadroların gönderildiğine dair tezkerenin 
iadesi hakkında 12 

4 — Evrakı naktiye kanunlarının 
tefsirine dair tezkerenin iadesi hakkında 13 

5 — Hariciye bütçesine tahsisat İlâ
vesi hakkındaki teklifin geçen senelerin 
hesabat sarfiyatına müteallik olması 
İtibarİlc Heyeti Umumiyeye arzından ev
vel hesabı kat'î muamelesinde nazarı 
dikkata alınmak üzere bidayeteıı Dîvanı 
Muhasebat Encümenince tetkik olunması 
hakkındaki tezkere İle Hariciye Vekâleti
nin 1338 senesi bütçesinin 308 İnci 
faslının \ inci harcırah maddesine mevzu 
tahsisat tamamen sarfedilnıiş olduğu 
cihetle senci mezkûrede tahakkuk edip 
tediye edilmiş olan 7382 liranın 1341 
senesi Hariciye bütçesine İlâveten vaz'ı 
hakkındaki tezkerenin iadesine dair 37 

6 — İstanbul Eytam İdaresince 
mülga Maliye Nazaretİne muayyen vade 
ve faiz ile bazı emlâki milliye mukabi
linde ikraz edilen 400 000 liranın re-
sülmali tesviye edilmiş ise de emlâki 
nıezkûre fız.rine ciheti adliyece mevzu 
haczin fekki İçin ayrıca faiz de verilip 
veri İm iveceğinin tefsiri hakkındaki tezke
renin iadesine dair 13 

7 — Kazanç vergisi kanununun 
25İHCİ maddesinin ikinci fıkrasının tefsiri 
hakkındaki tezkerenin iad.sine dair 37 

8 — Mahalli tahsili oltnıyan borç
ların terkinine dair tezkerenin iadesi 
hakkında 13 

Q — Samsunda mukim Zülkarneyn 
Efendinin mahkûm olduğu para cezasının 
affı hakkındaki kanun lâyihasının iadesine 
dair 3 

10 — Tekaüt nıaaşile muallim ve 
müderrislik, doktor, eczacı, baytar, mühen
dis ve kondoktorluk maaşlarının bir zat 
uhdesinde içtima edebileceklerine dair 
olan kanun mucibince muhassasatları 
ücret olarak verilen mütekaidinin uzaklık 
ve pahalılık zamaiminden istifade edip 
edem iveceklerinin tefsiri hakkındaki 
tezkerenin iadesine dair 13 

Sayfa 
İsLikliil ıi);nl;ıly;ısı 

1 — Adapazarı polis memurlarından 
İbrahim Etlıeın Efendinin istiklâl madal-
yasile taltifi hakkında 12,16 

M u h t e l i f 
1 — Askerî memnu nııntakalarda 

bulunan ve eşhasa ait olan gayri menku-
lâtın bedelsiz olarak emlâki milliye ile 
değiştirilmesine dair 36 

2 — Divanı Âli azasına verilecek 
yevmiye hakkında 12 

3 — Tütün İnhisarı hakkındaki ka
nun lâyihasına bazı maddeler ilâvesine 
dair j 2 

1 — Evkaf memurları maaşlarının 
tevhit ve teadülü İçin tanzim olum 11 
kadroların gönderildiğine dair 12 

2 — Hariciye bütçesine tahsisat 
ilâvesi hakkındaki teklifin geçen senelerin 
hesabat sarfiyatına müteallik olması 
itibarile Heyeti Umumiyeye arzından 
evvel hesabı ka'tî muamelesinde nazarı 
dikkata ahrımak üzere bidayeten Divanı 
Muhasbat Encümenince tetkik olunması 
hakkındaki tezkere İle Hariciye Vekâleti
nin 1338 senesi bütçesinin 308 inet 
faslının 1 inci harcırah maddesine mevzu 
tahsisat tamamen sarfedilnıiş olduğu 
cihetle senei mezkûrede tahakkuk edip 
tediye edilmiş olan 7382 liranın 1341 
senesi hariciye bütçesine İlâveten vaz'ı 
hakkındaki tezkerenin iadesine dair 37 

3 — Mahalli tahsili oltnıyan borç-
laii'iı terkinine dair. 1 3 

olii m rozaları 

1 — Gedizin Gökler Köyünden 
Enıinoğullarındau Mustafaoğlu Kömürcü 
Molla Mustafaımı ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 12,28,38 

2 — İııegÖlüıı Genci köyünden Be-
kiroğlu İsmaİün ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 12,28*38 

3 — Nevşelırîn Herekli mahallesin
den Dervişoğlu Mustafamn Ölüm ceza
sına çarpılması hakkında 20 

4 — Ödemişin Umur köyünden 
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Sayfa 

Hacı Yusuf oğullarından San. Gelinin 
Meınetoğlu Mcıııedin ülünt cezasına 
çarpılması hakkında 12 

1 — Alâİyeııİn Köprü nahiyesinin 
Orta köyünden Kölemenoğîu Ali ve 
kardeşi Memedin ölüm cezasına çarptı
rılmaları hakkında 20,29 

2 — Saimbeyli Kazasının Çanak 
Köyünden Alioglu Mustafaııın ölüm ce
zasına çarpılması hakkında 20,29 

Tt'I'sİr hıleplci'i 

I — Oünırük tarife kanununun 31 
inci maddesinin tefsiri hakkında 20 

1 — Ankarada İnşası mukarrer yeni 
mahalle İçin muktazi yerler ile bataklık 
ve merzağı arazinin Şehremanetince istim
lâki hakkındaki kanunun tefsirine dair 28,37 

2 — Avukatların nıuvazeneİ uınu-
ıniyeye dahil iki daireden ayn ayrı üc
ret alıp alaımyacaklarııuıı tefsiri hakkında 2 

3 — Etıbbanın hizmeti mecbure-
Icriııe mütedair 369 numaralı kanuna 
ımizeyyel438 ve 531 numaralı kanunla
rın altı maddesinin tefsiri hakkında 3 

4 — Evrakı naktiye kanunlarının 
tefsirine dair 13 

5 — Oünırük kanununa müzeyyel 
ıııcvat hakkındaki kanunun beşinci mad
desinin tefsirine dair 12,17,29,30,31 

6 — İstanbul Eytam İdaresince mülga 
Malîye Nazarctine muayyen vade ve faiz 
ile bazı emlâki milliye mukabilinde ikraz 
edilen 400 000 liranın resülmali tesviye 
edilmiş isede emlâki mezküre üzerine 
ciheti adliyece mevzu haczin fekki için 
ayrıca faiz de verilip verilmeyeceğinin 
tefsiri hakkında 13 

7 — Kazanç vergisi kanununun 
25 inci maddesinin ikinci fıkrasının tefsiri 
hakkında 37 

8 — Memurin muhakenıat kanunu-

Sayfa 
nun J2 İuci maddesinin tefsirine dair 28,38 

9 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 28 ve 123 üncü maddesinin tefsiri 
hakkında 28,38 

10 — Tekaüt maaşile muallim ve mü
derrislik, doktor, eczacı, baytar, mühendis 
ve kondüktörlük maaşlarının bîr zat uh
desinde İçtima edebileceklerine dair olan 
kanun mucibince mulıassasatlan ücret 
olarak verilen mütekaidinin uzaklık ve 
pahalılık zemaimindcıı istifade edip ede-
ıniycceklcriniu tefsiri hakkında 13 

Teşrii jııasııııiycliıı ruC'i lah-pluri 

1 — Afyonkarahisar Meb'usu izzet 
Beyin teşrii masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 16 

2 — Siirt Meb'usu Mahmut Beyin 
teşrii masuniyetinin kaldırılması hak
kında 2 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERESİ 
1 — Azayı kiramdan bazı zevatın 

mezuniyetleri hakkında 20 
DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKERESİ 

1 — Anadolu - Bağdat Demiryolları 
ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdare
sinin 1926 senesi fevkalâde bütçesi he
sabı kafisine mütedair mutabakat beyan
namesinin takdim kılındığı hakkında 36 

2 — Anadolu - Bağdat Demiryolları 
ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdare
sinin 1926 senesi hesabı kafisine müte
dair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 36 

3 — Darülfünun Emmliğınin 134 i 
senesine ait mutabakat beyannamesinin 
takdim kıl ııdığıııa dair 28,38,42,53 

4 — Demiryollar İnşaat ve İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1926 senesi he
sabı kafisine mütedair mutabakat beyan
namesinin takdim kılındığı hakkında 30 

5 -^ Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 1926 senesi he
sabı kafisine mütedair mutabakat beyan
namesinin takdim kılındığı hakkında 36 
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