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AZAYI KİRAM MUAMELATI 

İntihap mazbataları 
I —Elaziz mebusluğuna intihap 

olunan Ahmet Beyin intihap mazbatası 
Tahlifler 

1 — Elaziz Meb'usluğuna intihap 

Sayfa 

10 

edilen Ahmet Beyin tahlifi 
Vefat 

1 — Cebelibereket Meb'usu 
Paşamn vefatı 

Sayfa 
18 

Avni 
10 

1568 

1569 

1570 

1571 

1572 

KANUNLAR 
Sayfa 

— Noterlik kanununun 9 uncu 
maddesinin tadiline dair karnin 4 
— Ankara; otomatik telefon kanu
nunun 7 inci maddesine bir fıkra 
İlâvesi hakkında kanun 3,4 
— 1929 senesi bütçesinin bazı 
fasıl ve maddeleri arasında müna
kale yapılması hakkında kanun 2,18,43, 

50 
— Anadolu- Bağdat Demiryolları 
ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım 
İdaresinin 1926 malî senesi fev
kalâde hesabı kafisi kanunu 54,72 
—̂  Anadolu -Bağdat Demiryolları 
ve Haydarpaşa Liman-ve Rıhtım 
İdaresinin 1926 mal! senesi hesabı 
kâfisi kanunu • t 54,72 

JIS Sayfa 
1573 — Mülga Demiryolları İnşaat ve 

İşletme Umum Müdürlüğünün 
1926 malî senesi hesabı kafisi 
kanunu " • 54,73 

1574 — 1108 numaralı maaş kanununa 
mfizeyyel, kamın •,. 15,74 

1575 — Oazete primleri hakkında 
kanun 16,18,71,86,87 

1576 -1- İ 929 senesi bütçesine tahsisatı 
munzamma verihnesine ve müna
kale icrasına dair kanun 36,54,72,86,89 

1577 — Öümrük tarife kanumaRintadi— 
tine dair kanım 70,95,1İQ,U3 

1578- -T Muamele- vergisi hakkındaki 
kanunun Üçüncü maddesini» tadi--
li,ne dair kanun 70,97,110 

KARARLAR 
553 —-Memurin kanununun 35, ve 55 

' inci maddelerinin tefsirine mahal 
olmadjğı hakkında 2,54,70 

554 —' Arapsunuh Ecikağıl Köyünden 
otüçt Mucurun Kabaca 1-Köyünde 

mukim Kâhya oğullarından Abbas 
oğlu İbrahim ve Köşe oğullarından 
MemedoğluMustafâtöp öjöni ceza
sına çarpılmaları hakkında 2,70,9fc 

s: 

LÂYİHALAR 
Sayfa 

1 —. Askrî memurlar kanununa bir 
fıkra ilâvesine dair 

2 7* Başvekâlet memurları hakkında 
, Z — 1494 numaralı kanunun de-

94 
04 

Bayla 
niz zabitleri heyetine mahsus muvakkat 
maddesinin (A) fıkrasını tadil edfeika-;. 
nun lâyihası 94; 

••4"*— Darülfünunun 192V senesi 



- 2 
Sayfa 

bütçesinde i 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 94 

5 — Emirber ve seyis neferleri hak
kındaki 203 numaralı kanunun l inci ve 
3 üncü maddelerinin bazı fıkralarının 
tayyı hakkında 94 

6 — Emniyeti Umumiye Umum Mü
dürlüğü 1929 senesi bütçesinde (25000) 
liralık münakale icrasına dair 2,18,43,50 

7 — Evkaf Umum Müdürlüğü 1030 
senesi bütçesi hakkında 70 

S — Evkaf Umum Müdürlüğü 1929 
senesi bütçesinde 62,000 liralık müna
kale yapılması hakkında 70 

9 — Evkaf Umum Müdürlüğü me
murlarının maaşları hakkında 94 

10 — Gedikli küçük zabit menbalanna 
dair kanunun tadil edilen dördüncü mad
desinin (B) fıkrasına bir cümle ilâvesi 
hakkında 18 

11 — Gümrük tarife kanununa mer
but tarifenin 114 numaralı «A» fıkrası
nın ve 21 mayıs 1927 tarih ve 1039 
numaralı muamele vergisi kanununun 
3 üncü maddesinin «H» fıkrasının tadili 
hakkında 2 

12 — Gümrükler Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesinde 18 650 liralık 
münakale yapılmasına dair 94 

13 — Hariciye Vekâleti 1929 bütçe
sinde 45 000 Uranın münakalesine dair 2,18, 

43,50 
14 — Hariciye Vekâleti 1929 sene

si bütçesine 64 300 liralık munzam 
tahsisat verilmesine dair 118 

15 -r- Hariciye Vekâleti 1929 sene
si bütçesine 20 000 liralık munzam tah
sisat verilmesine dair 94 

16 —Harita Umum Müdürlüğü 1929 
senesi bütçesinde 24 666 liralık münaka
le yapılması hakkında 94 

17 — Hava sınıfı mensubinine veri
lecek zamaim ve tazminat hakkında 94 

18— Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 36 inci maddesinin dördüncü 
fıkrasının tadili hakkında 2,70 

19 — İmalâtı Harbiye Umum Mü-
dürlüğü-1929 senesi bütçesinde 120,700 

Sayfa 
liralık münakale yapılmasına dair 94 

20 — Köprü müruriyesi hakkındaki 
1223 numaralı kanunun tadiline dair 94 

21 — Matbuat Umum Müdürlüğü 
1929 senesi bütçesinde 1 703 liralık 
münakale yapılması hakkında 94 

22 — Millî Müdafaa Vekâleti 1920 
senesi bütçesine 250,000 liralık munzam 
tahsisat verilmesine dair 36,54,72,86,89 

23 — Nafıa Vekâleti 1929 senesi 
bütçesinden 180 000 liranın imhasile 
Maliye Vekâleti bütçesine munzam tahsi
sat olarak verilmesine ve Seyrİsefain 
İdaresine 50 000 liralık muavenet yapıl
masına dair 94 

24 — Revirlerde tedavi edilen hastala
rın hastanelerde olduğu gibi derece ili 
iaşeleri hakkında 94 

25 — Riyaseti Cumhur Muzika Heye
tinin orkestra kısmı mensubinine elbise 
verilmesi hakkında 2 

26 — Seyrisefajn İdaresinin 1929 
senesi bütçesine munzam ve fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkında 94 

27 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti 1929 sene*si bütçesinde 50 000 
liralık münakale yapılması hakkında 94 

28 — Türkiye Cumhuriyetile Alman
ya Hükümeti arasında aktolunan konsolos
luk mukavelesinin tasdikine dair 70 

29 — Türkiye Cümhuriyetile Bulga
ristan Krallığı arasında aktolunan İadei 
mücrimin mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 70 

30 — Türkiye Cümhuriyetile Fransa 
Hükümeti arasında aktedilen dostluk, 
uzlaşma ve hakem muahedesinin tasdiki 
hakkında 94 

31 — Tuz nakliyatı ve tuz çuvalı ( 

imaiî hakkında 2 
32 — Umum Jandarma Kumandanlığı 

1929 bütçesinde 100 000 liralık müna
kale İcrasına dair 2,18,43,50 

33 — 25 teşrinievvel 1927 tarihinde 
Vaşİngtonda İmza edilmiş olan milletler 
arasındaki telsiz telgraf mukavele ve 
nizamnamelerinin tasdiki hakkında 2 

\ 
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Sayfa 

34—Yol mükelleflerinden alınacak 
maarif'vergisi hakkında 2 

1 — Anadolu - Bağdat Demiryolları 
ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresi
nin 1926 senesi hesabı kafisi hakkında 54,72 

2 — Ankara şehri otomatik telefon 
kanununun yedinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında 3,4 

3 — 1341 senesi muvazeneı umu
miye kanununun 45 inci maddesinin 
tadiline dair 3 

4.— Belediye kanunu lâyihası 16,21,44, 
55,74,98,120 

5 — Gazete primleri hakkında 16,18,7b 
86,87 

Daim} Encümenler 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Arapsumm Ecİkağıl köyünden 

olup Mucurun Kabaca köyünde mukim 
Kâhya oğullarından Abbasoğlu İbrahim 
ve Köşe oğullarından Metnet oğlu Mus-
tafamn ölüm cezalına çarpılmaları hak
kında 3/417 numaralı Başvekâlet tezke
resine dair / 70,98 

2 — Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 36 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrasının tadili hakkırida 1/591 numaralı 
kanun lâyihasına dair 70 

] — Noterlik kanununun üçüncü 
maddesinin tadili hakkında 1/57 7 numa
ralı kanun lâyihasına dair 4 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —Emniyeti Umumiye Umum Mü

dürlüğü,1929 senesi bütçesinde 25 000 
liralık münakale icrasına dajr 1/588* 
Hariciye Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 
45 000 liranın münakalesine dair 1/590 
ve Umum Jandarma Kumandanlığı 1929 
senesi bütçesinde 100 -000 liralık müna
kale İcrasına dair 1/594 numaralı kanun 
lâyihaları hakkında 18,43,50 

2 — Gazete primleri hakkında 1/566 

6 — Gümrük tarife kanununa njer-
but tarifenin (114) numaralı .(A) fıkrası
nın ve 21 mayıs 1927 tarih ve 1039 
numaralı muamele . vergisi kanununun 
(3) üncü maddesinin (H)/fıkrasının tadili 
hakkında 70,95,110,111,113 

7 — îspîrto ~ ve meşrubatı küuliye ' 
İnhİsan hakkındaki kanuna bir fıkra 
tezyiline dâir • 3 

8 . — Mührjf Devlet Demiryolları in
şaat ve İşletme Müdüriyeti Umumi yesi r/İn 
1926 senesi hesabı kafisi .hakkında 54,73 

9 — Noterlik kanununun üçüncü 
maddesinin tadili hakkında 4 . 

10 — 22 nisan 1341 tarih ve 655 
numaralı ticaret ve sanayi oda Un kanu
nuna müzeyyef kanun hakkında 70 

numaralı kanun lâyihasile Giresun. Meb' 
usu Hakkı Tarık Beyin Türk harflerinin 
kabul ve tatbiki hakkındaki kanunun me
riyeti tarihinde intişar eden Türkçe mat- '•• 

. buata prim verilmesine dair 2/104 nu
maralı kanun teklifine dair 16>17,71,86,87 

3 — Gümrük tarife kanununa mer
but tarifenin (114) numaralı (A) fıkra
sının ve 21 mayıs 1927 tarih ve 1039 ; 
numaralı .'muamele, vergisi kanununun 
(3) üncü madd sinin (H) fıkrasının tadili 
hakkında 1/589 numaralı kanun lâyiha
sına dair 70,95,110,111,113. 

4 — Heyeti Mahsusaca nisbeti as
keriyelerinin İcafına karar verilmiş olan 
zabitandan Ali Karar Heyetince hakla
rındaki Heyeti Mahsusa kararlarının ref-
ine karar verilmiş olanlara tekaüt maa
şının hangi tarihten itibaren tahsisi lâzım 
geleceğinin tefsiri hakkında 3/350 nuroa- , 
ralı Başvekâlet tezkeresine dair 18,74 

5 — Maaş kanununun baa madde
lerinin tefsirine dair 3/248 - numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 1-8,73,74: 

6 — Memurin kanununun 70' inci. 
maddesinin tefsirine dair 3/88 numaralı 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresine 
dair 18;36 

MAZBATALAR 



Sayfa 
7 ^ Millî Müdafaa Vekâleti 1929 

senesi bütçesine 250 000 liralık munzam 
tahsisat verilmesine dair 1/498 numaralı 
kanun îâyihaşile İdare Heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 1929 senesi bütçesine 
3 600 liralık munzam tahsisat verilme
sine dair 2/124 numaralı kanun teklifi 
hakkında 54,72,86,89 

8 — 25 eylÛI 1339 tarih ve 347 
numaralı kanunun beşinci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/374 numaralı Başve
kâlet tezkeresine dair 2,11,94 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Mardin Meb'usu İrfan Ferit ye 

Kayseri Meb'usu Hasan Ferit Beylerin 
köy, kanununun 44 üncü maddesinin 
tefsirine dair 4/53 numaralı takririne 
dair 94 

1 -»-Ankara şehri otomatik telefon 
kanununun yedinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında 1/564 numaralı kanun 
lâyihasına dair 3,4 

2 —• 1/411 numaralı beldiye kanu
nu lâyihası ile Kırklareli Meb'usu Doktor 
Fuat Bey ve rüfekasının, oyun ve eğlence 
mahalleri tesis ve İdare etmek hakkının 
Hİmayei EtfaL Cemiyetine verilmesi hak
kında 2/4 0 numaralı kanun, teklifi ve 
müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının tefsirine 
dair 3/270 numaralı Başvekâlet tezkere
sine İstanbul Meb'usu Süreyya' Paşanın, 
belediye kanunu lâyihasının tadili hak
kındaki teklifine dair 16,21,44,55,74,98,120 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 —: Anadolu - Bağdat demiryolları 
ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdare--
sinin 1926 senesi fevkalâde bütçe hesabı 
kafilerine mütedair mutabakat beyanna
mesinin takdim kılındığı hakkında.3/4n; 
Anadolu - Bağdat demiryolları ve Hay
darpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 
senesi hesabı kafisine mütedair mutaba
kat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkırda; 3/412 mrinarah Divanı Muha-

j Sayfr 
sebat Kiyaseti tezkeresile Anadolu-Bağdat 
Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve 
Rıhtım İdaresinin 1926 senesi hesabı 
kafisi hakkında 1/545 numaralı kanun 
lâyihasına dair 54,72 

2 — Demiryollar İnşaat ve işletme 
Umum Müdürlüğünün 1926 senesi he
sabı kafisine mütedair .mutabakat be
yannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/414 numaralı Dîvanı Muhasebat Riya
seti tezkeresile mülga Devlet Demiryolları 
İnşaat ve İşletme Müdüriyeti Umumiyesi 
nîn 1926 senesi hesabı kafisi hakkında 
1/538 numaralı kanun lâyihasına dair 54,73 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — 22 nisan 1541 tarih ve 655 

numaralı ticaret ve sanayi odaları kanu
nuna müzeyyel 1/426 numaralı kanun 
lâyihasına dair 70 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Gümrük tarife kanununa mer

but tarifenin ( 114) numaralı (A) fıkra
sının ve 21 mayıs 1927 tarih ve 1039 
numaralı muamele vergisi kanununun 
3 üncü maddesinin { H ) fıkrasının tadili 
hakkında l/589 numaralı kanun lâyihasına 
dair 70,95,110,111,113 

. 2 •— Heyeti Mahsusaca nisbeti aske
riyelerinin kafına karar verilmiş -olan . 
zabıtandan Âlî Karar Heyetince hakların
daki Heyeti Mahsusa kararlarının ref'ine 
karar verilmiş olanlara tekaüt maaşının 
hangi tarihten itibaren tahsisi lâzım gele
ceğinin tefsiri hakkında 3/350 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 18,74 

3 — Maaş kanununun bazı madde
lerinin tefsirine dair 3/248 numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair 18,73,74 

4 — Memurin kanununun '70 İnci 
maddesinin tefsirine dair 3/88 numaralı 
Divanı' Muhasebat Riyaseti tezkeresine 
dair 18,36 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 •— Heyeti Mahsusaca nisbeti aske

riyelerinin kafına karar verilmiş olan 
zabitandan Âli karar Heyetince hakların
daki Heyeti Mahsusa kararlarının refine 
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Sayfa: 

karar verilmiş olanlara tekaüt maaşının 
hangi tarihten itibaren^ahsisi lazım g|Je-
çeğinijh tefsiri hakkında3/350 numaralı 
Başvekalet tezkeresine dairT / 18,74 

2 — 2 5 : eylül 1339 tarih ve 347 
numaralı kanunun beşinci ' maddesinin 
tefsiri hakkında 3/374 numaralı Başve
kâlet tezkerecine dair, 2,11,94 

Muvakkat ve Muhtelit Encümenler 
BELEDİYE KANUN: LÂYİHASI ENCÜMENİ 

,' ; MA"ZBATASIİ • .' 

V —. 1/411 numandı belediye kanunu 
Iâyihasıle Kırklareli Meb'usu Doktor Fuat 
Bey ve rüf çıtasının, oyun ve eğlence mah
alleri ie'3is; ve,ıdare etmek hakkının Hi-
mayei-Etfal Cemiyetine verilmesi hakkında 

Sayfa 
2/40 naımarâlı fcânun teTcliffVfr-rH ŝakka- ^ 
fat.VC||HÇİ kanununun 4 üncü madesinin v * 
4 üneü ffkra«,mn tefsİrinVdair 3/270, '{',-• 
numaralı Başvekâlet tezke«sile İstanbul 1 
Meb'uau Süreyya Paganın belediye kanunu 
lâyihasın»* tadüt hakkındaki teklifine dair 16, 

s 2l,44,55,74>9ŞH20 
MEMURİN KANUNU ENCÜMENİv ,;.-

MAZBATALARI '^.,A 
I — MettH«ıri katounttnun 35 inci 

macldesinin tefsirine dair 3/42rtt-BttmaraJı 
Başvekâlet tezkeresine, dair 5Â\İ0 
.'; 2 — Memurin kamtnunttn 70,|nct , 

maddesinin tefsirjpe datr 3/88 numaralı 
Dıvarir Muhasebat Riyaseti tezkeresine 
dair -.;••;'' 18*36 

,., M U H T E L I F . . ; . ^ , . . ; ; : . . . . ,„ , 
1 — Fransız Meclisi Meb'usant Ri- I yasetfnden gelen teşekkür telgrafı • 3# 

SABİK ZABİT HU I ASAL AH I 
33 öncü inikada ait 

3 4 . • • ' » ' • . . - . • » • . ' » 

3 6 *• •• » » 

3 7 - * . .' »• : .» ' 

2 
10 
16 
18 
36 

38 in& #fl$*ö* att 
39 » > : „» 
40: .••* . » • • • x . 

4İ > -V\". » 

SUALLER VE CEVAPLAR 
MaUye VjMleU 

1 • —•'Yozgat/ Mab'Msa A. "Hamdı 
Beyin, Yarın C^zete^nİfl iV^naft tarih 
ve 85 numaralı nüshasında intişar eden 

.. 54; 
. 70 

94 
118* 

yediyiz, bin liralık veraset vergisi | ı ak^^ \ 
kında, Şifahi suaf-takririne. Mffilye VekiHv -'...^ 
Saraçoğlu Şnferit.Beyin- cevabf • .• 18.&44İ8/ 

TAKRIRLER 
K^seatı / Hasan Feritl %•'/"' -

1 --- Kahtttiu rnederlmiö K34,vebb- * , 
rçlar JlfOJurjunün 213üncü mâlpelerindeki 
fresöıf şekli) ye' <resınî ŝener) tabh*lerinin 
teİMirıJtaklqnd\a ' 36 
• iÇ«;klarelt/ Efr.FuıüB:j\ 

2 ^İHİmayei 'Etfal pulu İhdasına ve 
veraset-ive intikâl vergisi * îhakkındaki 
kanüm*)*ifejnttf:maddesine biti fıkra; tezyi-
line dkfr :kantrn tekliflerimi&eri veril- /' 
mesi bakkıiKİa ; V : ; i ı 

Kocaeli f ferahim Süreyya 8. & 
arkadaşları / l 

3 ^ Frassada-vukua. gete&ffeyezâtı-
Jari detayı Me^clls^itiiee- Franstö Parhfc^ 
mento^ın»^bey(i»&';tiees8Üraf' *dthn«t . 
hakkında : ' v ^ v TÛİ3# 

Ma^Jitf //r/an Ferİf ö./ûe Kayseri . / ! 

fHmm/mi # : / : . ;. ^ •" . "•;•. :.'t'r..'i;.' 
'1 ^ İ|oİ/. k^u^şun .Î4 . Öagİı ma-"'.', .'•'.; 

ddesB#'1eftfl^dâir' J*"-"""'., : "$& 
• - = ^ 
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Ji Sayfa 
" 158 — Memurin kanununun 70 İnci 

TEFSİR 

maddesinin tefsiri 
Sayfa 
18,36 

TEKLİFLER 
Sayfa 

İdare Heyeti. 
1 — Büyük MİUet Meclisi 1929 

senesi bütçesine 3 600 liralık munzam 
tahsisat verilmesine dair 36,54,72,86,89 

İstanbul / Süreyya Paşa / 
2 —. Belediye vergi ve resimleri 

kanununun beşinci, altıncı ve yedinci 
maddelerinin ilgasına dair 10 

3 — Köprülerden müruriye resmi 
alınmaması hakkında 10 

4'—Tiyatro ve sinema biletle
rinden yalnız yüzde on nİsbetinde vergi 
alınması hakkında 10 

Giresun / Hakkı Tank. B. / 
1 — Türk harflerinin kabul ve tat-

Sayfa 
biki hakkındaki kanunun meriyeti tari
hinde intişar eden Türkçe matbuata prim 
verilmesine dair 16,18,71,86,87 

İstanbul / Süreyya Paşa J 
2 — Belediye kanunu lâyihasının 

tadili hakkında 16,21,44,55,74,98,120 
Kırklareli [Dr* Fuat B.J 
3 —Himayei Etfal pulu ihdasına dair 11 
4 — Oyun ve eğlence mahalleri 

tesis ve İdare t etmek hakkının Hİmayeİ 
Etfal Cemiyetine verilmesi hakkında 16,21, 

44,55,74,98,120 
5 — Veraset ve intikal vergisi hak

kındaki kanunun ikinci maddesine bir 
fıkra tezyiIİne dair • 11 

TEZKERELER 
BAŞVEKALET TEZKERELERİ 

iade talepleri 

1 — 1341 senesi muvazenei umu
miye kanununun 45 inci maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihasının iadesine 
dair 3 

2 — Birinci kolordu topçu taburu 
hekimi Yüzbaşı Aziz Selim Efendi hak
kındaki askerî' temyiz ilâmının ref'ine 
dair tezkerenin iadesi hakkında 95 

3 — İspirto ve meşrubatı küuliye 
inhisarı hakkındaki kanuna bir fıkra tez-
yiline dair kanun lâyihasının İadesi 
hakkında , 3 

4 — 15 nisan 1339 tarih ve 333 
numaralı emvali metruke kanununu mu-
addil kanunim tefsiri hakkındaki tezkere
nin iadesine dair 3 

Muhtelif 

I — Birinci kolordu topçu taburu 
hekimi Yüzbaşı Aziz Selim Efendi hak
kındaki askerî temyiz ilâmının ref'İne dair- 2,95 

2 — İstiklâl harbi malûl zabitan ve 
efradına verilecek para mükâfatına dair 
tanzim edilen 15 inci defterin gönderil
diği hakkında ıs 

3 — Mahalli tahsili olmıyan borçların 
terkini hakkındaki cetvelin gönderildi
ğine dair 18 

4 — Riyo-de-Janeyro Elçisi Ali Beyin 
maaşının tesviye sureti hakkında bir 
karar ittihazına dair ] S 

öiiim celisi 

1 — Arapsunun Ecikağıl köyün
den olup Mucurun Kabaca köyünde mu
kim Kâhya oğullarından Abbasoğkı İbra
him ve Köse oğullarından Memetoğlu 
Mustafanın ölüm cezasına çarpılmaları 
hakkında 2,70,98 

2 — Erzurumun Kolhisar Köyünden 
Kadri oğullarından Memetoğlu Hüseyi-
nin ölüm cezasına çarpılması hakkında -10 

3 — Tosyanm Deden köyünden Ali-
oğlu Şevkinin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 2 
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4 — Uzunzaim köyündç^ Muşaoğ-
W Ab^ullahın ölüm cefasına; jçarpilması 

• ';: Tel'sii"-tiıleplep.i, -.. " •.',. 

;İ ^Devlete ait meskenlerde kira 
ile oturan memurlarâ , mesken; tazminatı 
vefiİîprverİlraiyeceğîpinteisİri i hakkında 36 

r2-^ Memurin l«Uîunu«tm 35 inci 
rnaddeşinirı tefsirine dair 2,54,70 

3"— .-Millî mücadeleye İştirak etrni-
yen ve vaziyeti kanunlyelerl #54 numa
ralı' kanunun daireî şömulöne' dahil 
bulunanlardan memuriyet istiyMer hak
kında yapılacak muamelenin -tayin ve-' 
tefsirine dâir 10 

4 — 16 kânunuevvel 13-29 tarihli t 
Jcanutunı bedeli naktiy> taallûk eden 
bfîkmifeün ilga edilmiş olup olmadığının 
tesiri hakkında 118 

— •- 5 - ^ Jicâret muahedesi âktedi İmiş 
olan Bevletler muvarjdatı meyarniıda 
buh«MiB~-sekerden muan̂ jte vergisi alınıp 
alinnnya^agımn tefsiri hakkında . 5 4 

6 :--r- 2İ nisan 1340> tarih ve 50Ö • 
numaralı rüsumu sıhhiyekanutıanün ikinci 
ve Üçftjicü maddelerinin tefsiri hakktnda 1 ö 

. 1 T-- . Heyeti Mahsosaca nîsbeti as-, _,.-
ker^e^nin katana kafar verilmiş olan 
za^itsökai Âlî Karar Heyetlere hakla
rındaki Heyeti Mahsusa karâria^nuı refi

ke kânrr verilmiş olanlara üskfeüt̂ maaşl-
..mtô lan&L tarihten itibaren tahmisi lâzim 
gefei^ialn-tefsiri hakkında •-=;•. 18,74 : 

2 =— M4â5 kanosunun. tjazr madde-
lerir^İ^öine dair * - "j ' 18,74 

3 ^Mtoşj&kafat vergışİ̂ tUtrammun 

- V ; .• ö ' ; • -.:.V '•• .." .'.'.'.• ' -Sayfa'; 
4 6twaK,. iĉ e(ddesîWirjj 4 öncü fıkrasının1 

t e f sh^dâ i r / 10,21,44,55,74,98,120 
: 4r*** !L5 nisan 1339 tarih' ve 333; 

numaralı emvali metruke kanunu»u muad-
dil kanunun tefsiri hakkında ' 3 

.5 — 25^ylûl 1339 tarih vê  347 
numaralı kanunun beşitfci maddesinin 
tefsirj nikkrada • ]• ... 2,iİ&4: 

Teşriî mss'ttniyetin kaldırılması talepleri 

r 1 —- 'Denizli Mebusu Haydar Rüştü ' 
Beyin teşriî masuniyetinin kâidıntması •" \ 
haykırıda •,..-•'-.'. 16 

DİVANİ MUHASEBAT RİYASETİ' -
TEZKERELERt j : ' 

İ — Erzurum - Sankamış >-Kars ve , 
Şuabatı; Demiryolları İdaresinin I$26 
senesine alt tnutabakat beyannamesinin;• 
takdim lahndîgı hakferida 1V$ 

2 --Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1926 senesine ait mutabakat beyanna-
Tnesinin takdim kıltndıği hakkında 118 

I — Aaadoftt -Bağ4at Demiryolları .-.V 
ve jHaydarpaşa Unıim ve,Rıhtım İdare-, 
sinin. ı^iösenesi leykatâde bütçe hesabı 
kaHsİHe '^tedair mutabakat- beyanna- . 
meşinin jakdîm kılındığı hakkında 54>72 

2 — Arİadoİû Bagdat DemİryoJIar̂ ve \ "; .-
Haydârpajf liman ve Rıhfcm.îdaresîain. -.'- = 
1926 «"sfaesl hesabı kafisine .mfttedair-
nitftab^at: beyannairıesaıin takdim kılın- ". 
Ğ%ı hakkında . ; •- 54>7$: 

3 ,--^-;
 ;Cfemiryolİ'ar-. İnşaat vt-İşletroe; ••*. : 

UmttmJÂ^Ğftüi&öün. ı$2Ö/jşe"öe$ihe- i'v 

sabt ksfîsitae mütedair mutâbaîeat iieyan-~' 
îiamesî in ts^ffit kthndıgr hikkînda ^ T İ ' 

'4 ^r -M^nurin icanunuftun . 70 İnei. - . 
mâddesjsiiî b î r ine dair... . l Â ^ 1 
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