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Siird mebusu Memed Ali Kurdoğlunun teşriî masuniyeti hakkında 

(Besmî Gazete ile neşir ve ilânı : 21/1/1938 - Sayı : 3814) 

No. 
1031 

Siird mebusu Memed Ali Kurdoğluna isnat olunan, Bakırköyü Yeni mahalle
sinde Salimoğlu Selimi tahkir ve tehdit etmek suçunun, Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 12 ve 27 nei maddelerindeki cürümler dışında kaldığı anlaşılmış olduğun
dan Dahilî nizamnamenin 180 nei maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tevfikan ta-
kib ve muhakemesinin devre sonuna bırakılmasına karar verilmiştir (Cihl : 17 -
Hayıfa : 80 ve Cila : 22 - Sayıfa : 7i),90). 

14 kânunusani 1938 

Sivas mebusu Necmettin Sadakm teşriî masuniyeti hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 21/1/1938 - Sayı : 3814) 

No. 
1032 

Sahibi bulunduğu Akşam gazetesinde «Ünyeden bir kaç tip» başlığı altındaki 
yazı ile İbrahim Özbeke hakaret ettiği iddia olunan Sivas mebusu Necmettin Sa
daka isnat olunan suçun, Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nei maddelerindeki 
cürümler dışında kaldığı anlaşılmış olduğundan Dahilî nizamnamenin 180 nei mad
desinin ikinci fıkrası hükmüne tevfikan takib ve muhakemesinin devre sonuna bı
rakılmasına karar verilmiştir (Cihl : 20 - Sayıfa: 78 ve Cild : 22 - Sayıfa : 75,90). 

14 kânunusani 1938 

Büyük Millet Meclisinin 2 mart 1938 tarihine kadar tatili faaliyet etmesi hakkında 

(Besmî Gazete ile neşir ve ilânı : 21/1/1938 - Sayı : 3814) 

No. 
1033 

İkinci teşrin bidayetinden bu güne kadar Hükümetten gelen lâviha ve tefsir-
lerin mühim ve müstacelleri intaç edilmiş olduğundan Meclis inikadının 2 mart 
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1938 çarşamba gününe talikina karar verilmiştir. (Cild : 22 - Sayıfa, : 14.9). 

17 kânunusani 1938 

Mart : mayıs 1937 aylarına aid Divanı muhasebat raporuna dair 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 9/III/1938 - Sayı : 3851) 

No. 
1034 

Divanı muhasebatça mart : mayıs 1937 aylarına aid muamelât hakkında tanzim 
edilmiş olan rapor üzerine Divanı muhasebat encümeni tarafından yazılan aşağıda
ki mazbata tasvib edilmiştir (Cild : 20 - Saytfa : 52 ve Cild : 22 - Sayıfa : 74 ve 
Cild : 23 - Sayıfa : 8). 

2 mart 1938 

Divanı muhasebat riyasetinin mütaleası Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

Mart - mayıs 1937 aylarına aid olub Divanı 
muhasebat reisliğinin 11 - X I - 1937 tarihli ve 
123507/2141 sayılı tezkeresile gönderilen üç ay
lık rapor encümenimizce tetkik olundu. Kaporun 
fıkralarına mütenazır olarak ittihaz kılınan ka
rarlar aşağıda yazılmış \e Umumî heyete arzedil-
mek üzere sunulmuştur. 

1 —Ziraat işleri umum müdürlüğü 1 nci sek- 1 — Aile harcırahlarının memurların iaşe 
siyon kâtibi Celâl namına Ezine kazasının Ke- ile mükellef bulundukları ailesi efradına veril-
malli köyünde bulunan ve babasının vefatile iaşe- mesi meşrut ve Yüksek Meclisin 9 - VI - 1926 ta-
si uhdesine terettüb eden dul hemşiresi için ta- rihli kararının dördüncü fıkrasında aile harcıra-
hakkuk ettirilen harcıraha aid Ziraat vekâleti mu- hinin memurlarm hini tayininde mevcud ve 
hasebe müdürlüğünce tanzim edilerek vizesi için müstehakkı harcırah efradı ailesine verileceği 
Divana gönderilen ita emrinin tetkikmda: Evvel- musarrah bulunmasından iaşe külfeti sonradan 
ce üç nüfus için aile harcırahı aldığı ve babasının uhdesine geçen Ziraat işleri umum müdürlüğü 
memuriyete tayininden sonra vefat etmesine meb- birinci seksiyon kâtibi Celâlin hemşiresi için 
ni hini tayinde efradı ailesi meyanma dahil harcırah tahakkuk ettirilmesinin doğru olmıya-
bulunmayan hemşiresi için harcırah tahakkuk et- cağı hususundaki Divan karan muvafık görül-
tirilmesi 1846 numaralı harcırah kanununun 4 müştür. 
ncü maddesi ahkâmile ne suretle telif edildiğine 
dair yapılan istizaha alman cevabda: Kanunda, 
sonradan getirilecek aile efradına harcırah ve-
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