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Fihrist 

AZAYI KIKAM MUAM15LATJ 
Sayfa 

İnlilıaplar 
1 — Denizli Mebusu Haydar Rüştü 

Beyin, Divan Kâtipliğine intihabı 120,121 
2 — Denizli Mebusu Necip Ali Beyin, 

İdare Amirliğine intihabı 114,118,120 
istifalar 

1 — İstanbul Mebusu Tevfik Kâmil 
Beyin, İdare Amirliğinden İstifası H 4 

Sayfa 
Masuniyetler 

1 — Âzayi kiramdan bazı zevatın me
zuniyetleri hakkında B. M. M. Riyaseti 
tezkeresi 31,140 

Tayin 
1 — Maarif Vekâletine Gümüşane 

Mebusu Cemal Hüsnü Beyin tayini hak
kında Cumhuriyet riyaseti tezkeresi 45 

1410 

1411 

1412 
1413 

1414 

1415 

1416 

1417 

1418 

1419 

1420 

KANUNLAR 
Sayfa 

— Ticaet mukavele namesi aktedil-
meyeıı Devletlerle 1930 haziranına 
kadar muvakkaten ticaret itilafna-
mesi akti hakkında kanun 3,6,7 
— Harbin Milli siyaset aleti olarak 
kullanılmaması hakkında Moskovada 
imza edilmiş olan porotokolun 
tasdikına dair kanun 2,4,6,9 
— Ceza usulü muhakemeleri kanunu 2,14 
— i l 11 numaralı askerlik mükel
lefiyeti kanunun bazı maddelerinin 
tadiline dair kanun 24 
— Türk vatandaşlığı kanununun 
4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 
tadili hakkında kanun 28 
— Hakimler kanununun altıncı ma
ddesinin tadili hakkında kanun 4,32 
— Ecnebi memleketlere gönderile
cek talebe hakkında kanun 5,32 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Macaris
tan Krallığı arasında aktedilen bi
taraflık, uzlaşma ve hakem muahe
desinin tasdiki hakkında kanun 4,32,36 
— Evkaf Umum Müdürlüğü jf$$ 
mali senesi hesabı kat'î kanunu 40,53 
Hudut ve Sahiller Umum Müdürlü
ğünün -Jfji hesabı kat'î kanunu 40,54 
— Mülga Demir yollar İnşaat ve 
İşletme Umum Müdürlüğü i | | | malî * 

Je Sayfa 
senesi hesabı kat'i kanunu 40,54 

1421 — Mülga Öksüz Yurtlan Umum 
Müdüılüğünün }§ î malî senesi he
sabı kat'i kanunn 40,55 

1422 Bazı devairin 1928 senesi bütçe
lerine tahsisatı fevkalâde ve mun
zamına İlâvesine ve bazı devair 
bütçelerinde münakale icrasına ve 
bazılarından tahsisat imhasına dair 
kanun 30,45,55,56,57 

1423 — Ağıllar hakkında kanun 35,63 
1424 — İcra ve İflas kanunu 40,56,67 
1425 — İcra ve İflas kanununu tatbikî 

hakkında kanun 40,56,67 
1426 — Vilayetlerin umumî idaresi hak

kında kanun 44,72 
1427 — Tahdidi sin kanununun ikinci 

maddesinin tadiline dair kanun 30,41, 
106 

1428 — Millî Müdafaa vekâletinde bazı 
teşkilat icrasına dair olan 1199 
numaralı kanuna müzeyyel kanun 44, 

107,125 
1429 — Askeri hastanelerde maktu üc -

retle istihdam olunan hemşirelerle 
hasta bakıcılara bir refer tayini 
verilmesine dair kanun 44,107,124,127, 

128 
1430 — Kaçakçılık takibatında kullanıl -



*"" Sayfa 
'mak üzere deniz vesaiti mübayası 
ve bazı mahallerde gümrük binaları 
inşası hakkında kanun 44,107,125,127, 

131 
1431 — Ankara Şehri İmar Müdüriyeti 

teşkilat ve vezaifine dair olani351 
numara ve 2S mayis iQ28 tarih
li kanuna müzeyyel kanun 62,108,126, 

128,133 

A' Sayfa 
1432 — Yüksek Mühendis Mektebi tami- . 

rat ve inşaatı hakkında kanun 62,108, 
126,128,136 

1433 — 1928 sensi Maarif vekâleti büt
çesine tahsisatı munzuma itasına ve 
İktisat vekâleti bütçesinde münakale 
icrasına dair kanun 30,66,124,145,146 

KAltAltLAlt 
492 — Kozalaklı Bekir oğlu Memedİn 

İdamı hakkında 2 
493 — Dokuzuncu Kol Ordu efradından 

İsmail oğlu Öınerin ikinci mahkû
miyetinin ref'i hakkında 2,24 

494 — Ekrem, Vusuf Zıya , Balıaettin 
Beylerin istiklâl madalyasil taltif 
edilmiyecekleri hakkında 30,41 

495 — Kilisin Karaca Viran köyünden 
Hüseyin Ali oğlu Memedin İdamı 
hkkkında 14,40,53 

496 — Halil İbrahim ve İbrahim Beylerin 
istiklâl madalyaları hakkında 40,56 

497 — Büyük Millet Meclisi Muhasebe
sinde icra kılınan teftiş neticesi 
hakkında 62,102 

498 —Kastamonİnin Akdoğan köyünden 
Sadıkoğlu Memet Alinin idamı 
hakkında 66,110 

499 — Hasan Reşit Beyin istiklâl madal
yası şeridinin kırmızıya tebdili ve 
Eşref Beyin talebinin reddi hakkında 30,66, 

111 

1ÂYI1IALAK 
1 — Anadolu - Bağdat Demiryolları 

ve Haydar paşa Liman ve Rıhtİm İdare
sinin 1341-1925 senesi ad'ı ve fevkalâde 
bütçeleri hesabı kafileri hakkınde 114 

2 — Askerî memurlar hakkında 114 
3 — Bahriye Mektepleri muallimleri 

kanununun lağvı hakkında 66 
4 — Bilâ vasıta vergilere munzam 

kesirlerin, vergilerin asıIlariyle tevhidine 
ve vergiler nisbetleri üzerinde İcra kılınan 
tadilâta dair 62 

5 — Demir yollar ve limanlar ile su 
işleri için iki yüz kırk milyon liralık tah
sisat verilmesi hakkında 40 

6 — Deniz ticareti hakkında 102 
7 — Devlet demiryolları ve liman

ları teşkilât ve vezaifine dair kanunun 
bazı maddelerini tadil edici kanun layi
hası ] 14 

8 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1929 senesi bütçesi hakkında 102 

9 — Harita Mektebi talebesinin Har
biye Mektebi talebesi misilli iaşe ve 

libasları hakkında 66 
10 — Hukuk usulü muhakemeleri ka

nununun 573 üncü maddesine bir fıkra 
İlâvesine dair 140 

11 — İktisat Vekâleti 1928 senesi büt
çesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 
30 000 liralık münakale yapılması hak
kında 30,124,145,146 

12 — İnşa olunacak Nafıa Vekâleti 
binası hakkında 66 

13 — Karadeniz Buğazı Tahlisiye 
İdaresinin 1341 senesi hesabı kat'İsi 
hakkında 66 

14 — Karadeniz Buğazı Tahlisiye 
Umum Müdürlüğünün 1929 senesi 
bütçesi hakkında 140 

15 — Kıdemli yüz başılığın nasp 
üzerine hesab edilmesi hakkında 66 

16.— Konya Ovası Sulama İdaresinin 
1929 senesi bütçe kanunu layihası 66 

17 — Maadİn nizamnamesinin bazı 
maddelerile taş ocakları nizamnamesinin 
tadiline dair kanunun bazı maddelerini 
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Sayfa 

140 

62 

tadil edici kanun lâyiliââl 
18 — Maaşatın tevhit ve teadülüne 

dair 
19 — Maarif vekâleti 1928 senesi 

bütçesine 25 000 liralık munzam tahsisat 
verilmesi hakkında 66,124,145,1 46 

20 — Maarif vergiisi kanununun 
1230 numaralı zeyli ahkâmının temdidi 
hakkında 

21 — Ormanların idarî ve fennî mu
amelatı hakkında 

22 — Resülayn kazasının nahiye haline 
kalbile Koçhisar nahiyesinin kazaya ifrağı 
hakkında 

23 — Seyrisefain İdaresinin 1929 
senesi bütçesi hakkında 

24 — Şose ve köprüler kanunu lâyihası 
25 — Şurayı Devlet kanununa mü-

zeyyel kanun lâyihası 
26 — Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve 

vazarfiue dair 
27 — Tedariki vesaiti nakliye komis

yonlarının sureti teşkili hakkındaki kanu
nu tadil edici kanun lâyihası 

28 — Türkiye - Molanda ticaret ve 
seyrisefain mu' avelenamesinin tasdiki 
hakkında 

29 — Türkiye ile Bulgaristan ara -
snıda akit ve imza edilen bitaraflık, uz -
lasına, adlî tesviye ve hakem muahede
sinin tasdiki hakkında 

30 — Türkiye - Letonya ticaret ve 
seyrisefain mukavelesinin tasdiki hakkında 

31 — Umumî hıfzıssıhha halikında 
32 — 22 Nisan 1341 tarih ve 655 

numaralı Ticaret ve Sanayi odaları ka
nununa müzeyyel kanun lâyihası 

1 — Adliye Vekâleti 1928 senesi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddelerinde 
25 000 liranın münakalesi ve 27 500 
lira munzam tahsisat İtası hakkında 30, 

55, 56 
2 — Ankara şehri İmar Müdürlü

nündü teşkilat ve vazaifine dair kanunun 
ttüuyakkat maddesinin tadili hakkında 

108, 126, 128, 
•3 _ Aankarada yapılacak bazı askerî 

binalar hakkında 110, 
4 — Askerî hastane, ganizon ve 

30 

102 

114 

114 
40 

30 

140 

124 

28 

28 

28 
66 

28 

45, 
57 

62, 
133 

127 

Sayfa 
mektepleri yapılması hakkında H0, 126 

5 — Askerî hastalıanelerde bulunan 
hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer 
tayım verilmesi hakkında 44, 107, 124, 127, 

128 
6 — Askerlik mükellefiyeti kanunu

nun bazı maddelrinin tadiline dair 24 
7 — Aydın, İzmir - Kasaba ve temdidi 

demir yolları güzergâhında bulunup 
telgraf merkezi mevcut olmayan istasyon
larda posta ve telgraf muamelesinin ifası 
hakkında mezkûr demir yolları idareleri-
le aktedilen mukavelenamenin imza ve 
teatisi için Hükümete mezuniyet verilme
sine dair. (jö 

8 — Bahriye 1928 senesi bütçesinin 
fasılları arasında 14 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 30,45,55,56,57, 

9 — 1928 senei maliyesi gümrük 
bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesi ha
kkında 44,107,125,127,131 

10 — 1928 senei maliyesi Maliye 
Vekâleti bütçesine 5 000 lira muszam 
tahsisat verilmesi hakkında 30,45,55,56,57 

11 — 1928 senei maliyesi Sıhhat ve 
İctİınıaî Muavenet Vekâleti bütçesine 36-
000 h'ra munzam tahsisat verilmesine 
dair 30,45,55,56,57 

12 — 1199 numaralı kanunun birinci 
maddesini tadil edici 44,107,125-

13 — 5{ s numaralı mandıra ve ağıl
lar kanunu lâyihası 35,63 

14 — ^h numaralı 1929 senesi bütçe 
kanunu lâyihası 30 

15 — R55 numaralı icra ve iflâs ka
nunu lâyihası 40,56,67 

16 — yg} numaralı dahiliye memurini 
kanunu lâyihası 66,111,114 

17 — Ceza usulü muhakemeleri hak
kında 2,14 

18 — Ecnebi mekteplerde talebenin 
sureti tahsili hakkında 5,32 

19 — Harbin millî siyaset aleti ola
rak kullanılmaması hakkında Moskovada 
İmza edilmiş olan protokolün tasdikına 
dair 2,4,6,9 

20 — Hariciye Vekâleti 1928 sene
si bütçesinin bazı fssıllannda tahsisat 
imhasile bazı fasıllarına munzam tahsisat 



Sayfa 
verilmesi hakkında 30,45,55,56,57 

21 — Hudut ve Sahiller Sıhhat, 
Umum Müdürlüğü 1341 senesi hesabı 
kafisi hakkında 40,54 

22 — Hukuk ve ceza işleri müdür
lükleri mümeyyizliklerinde çalıştırılan hu
kuk fakülteleri mezunlarının bu vazifede 
geçirdikleri hizmetin hakimlikte geçirmiş 
addolunması hakkında 4,32 

23 — Evkaf Umum Müdürlüğü i 341 
senesi hesabi kafisi hakkında 40,53 

24 — İktisat Vekâleti 1928 senesi 
bütçesine 46 000 lira munzam tahsisat 
verilmesi hakkında 30,45,55,56,57 

25 —İktisat Vekâleti 1928 senesi büt
çesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 
münakale yapılması hakkında 30,45,55,56,57 

26 — İskân Umum Müdürlüğü 1928 
senesi bütçesinde 5 000 liranın münaka
lesine dair 30,45,55,56,57 

27 — Maliye Vekâleti 1928 senesi 
bütçesinin bazı fasılları arasında 3 000 
liralık münakale yapılması hakkında 30,45,55, 

56,57 
28 — Maliye Vekâleti 1928 senesi 

bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasın
da münakale yapılması ve bir kısım tah
sisatın imhasına karşı munzam tahsisat 
verilmesi hakkında 30,45,55,56,57 

29 — Maliye Vekâleti 1928 senesi büt
çesinde 5 000 liralık münakale yapıllması 
hakkında 30,45,55,56,57 

30 — Millî Müdafaa Vekâleti 1928 
senesi bütçesinde yeniden açılacak bir 
mahsus fasla 9 250 Hralik munzam tah
sisat verilmesi hakkında 30.45,55,56,57 

31 — Millî Müdafaa Vekâleti 1928 
senesi bütçesinin bazı fasılları arasında 
584 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 30,45,55,56,57 

32 — Millî Müdafaa Vekâleti 1928 
senesi bütçesine 7 890 lira 58 kuruş 
favkalâde tahsisat itası hakkında 30,45,55,56,57 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — s£5 numaralı İcra ve İflas ka

nunu ve tatbikatına ait kanun lâyihaları 

Sayfa 
33 — Mülga Demiryolları İnşaat ve 

işletme Umum Müdürlüğünün 1341 
senesi hesabı kafisi hakkında 40,54 

34 — Mülkiye Mektebinden neşet 
edip dahiliye meslekine intisap edenlere 
İkişer yüz lira avans verilmesi hakkında 110,127 

35 — Muvazzaf zabitler ve askerî 
memurların yirmi beş yaşını ikmal etme
den evlenememeleri hakkında 110,120 

36 — Nafıa Vekâleti 1928 senesi 
bütçesinde 58 500 liranın münakalesine 
dair _ 30,45,55,56,57 

37 — Öksüs Yurtlarının 1341-1925 
senesi hesabı kafisi hakkında 40,55 

38 — Posta ve Telgraf Umum mü
dürlüğü 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasında 4 200 liranın münaka
lesine dair 30,45,55,56,57 

39 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti 1928 senesi bütçesine munzam 
tahsisat verilmesi hrkkında 30,45,55,56,57 

40 — Tahdidi sin kanununun ikinci 
maddesinin tadiline dair 30,41,106 

41 — Ticaret mukavelesi akdedilmi-
yen Devleletle 1930 haziranına kadar mu
vakkat ticaret itİIafnamesi aktİ hakkında 3,6,7 

42 — Türkiye Cümlıürjyetİle Maca
ristan Kırallığı arasında aktolunan bita
raflık, uzlaşma ve hakem muahedesinin 
tasdiki hakkınde 4,32,36 

43 — Umum Jandarma Kumandanlığı 
1928 senesi bütçesine 36,000 lira mun
zam tahsisat verilmesine dair 30,45,55,56,57 

44 — Usulü muhakemei hukukiye 
ve usulü mu halı kem ati cezaiye kanunla-
rile sulh ve icra kanunlarının bazı me-
vadını muaddil kanunun 39 uncu mad
desinin tadili hakkında 2,23 

45 — Vilâyetlerin umumî İdaresi hak
kında 44,72 

46 — Yüksek Mühendis mektebi için 
senei atİyeye sari taahhüdat icrası hak
kında 62,108,126,128,136 

hakkında 40,56,67 
2 — Giresun mebusu Hakkı Tarık 

Beyin, İcra kanununun birinci maddesine 

MAZItATALAK 



Sayfa 
bir fıkra ilâvesi hakkında | T numaralı 
kanun teklifine dair 110,119 

3 — Kastamununun Akdoğan köyü
nden Sadık oğlu Memet Alinin idamı 
hakkında ^ E numaralı Başvekâlet tezke
resine dair 60,110 

4 — Kilisin Karaca Viran köyünden 
Hüseyin Ali oğlu Memedin idamı hakkın
da ~'?s numaralı Bş. V. tezkeresine dair 40,53 

5 — Muvazzaf zabitler ve askerî 
memurların yirmi beş yaşını ikmal etme
den evlenmemeleri hakkında g ig numaralı 
kanun lâyihasına dair 110,120 

ö — 810 numaralı kanun Kanun 
Medenî ile ilga edilmiş olup olmadığının 
tefsiri hakkında Tjj? numaralı Başvekâlet 
tezkeresine dair 110,115 

7 — Trabzon askerlik şubesi hal
kından İsmail oğlu Ömer hakkındaki ce
zanın affine dair ^ numaralı Başvekâlet 
tezkeresi hakkında 2,24 

8 — Usulü muhakemei hukukiye 
ve usulü muhakematı cezaiye kaııunlarİ-
le sulh ve icra kanunlarının bazı meva-
dım muaddil kanunun 39 üncü madde
sinin tadili hakkında ± numaralı kanun 
lâyihasına dair 2,23 

1 — Aydının Kozalaklı köyünden 
Bahrioğhı Memedin idamı hakkında 
sj.|j numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 2 

2 — 2 ^ numaralı mandıra ve ağıllar 
kanım lâyihasına dair 35,03 

3 — Ceza usulü muhakemeleri hak
kında 5̂ 3 numaralı kanun lâyihasına dair 2,14 

4 — Hukuk ve ceza işleri müdür
lükleri mümeyyizliklerinde çalıştırılan 
hukuk fakülteleri mezunlarının bu vazi
fede geçirdikleri hizmetin hakimlikte 
geçirmiş addolunması hakkında ^ nu
maralı kanun layihasına dair 4,32 

5 — İstanbul mebusu Tevfİk Râmil 
Beyin, 28 mayıs 1928 tarih ve 1312 
nunıuralı vatandaşlık kanununun 4 üncü 
maddesinin tadili hakkında ? | numaralı 
kanun teklifine dair 28 

6 — 3 nisan 1340 tarih ve 460 nu
maralı avukatlık kanununun ikinci mad -
desile bu kanunun bazı maddelerini mu
addil 6 kânunsani 1920 tarihli ve 708 

5 -
Sayfa 

numaralı kanunun İkinci maddesindeki 
müİazemet müddetinin tefsiri hakkında 
jjjg numaralı Başvekâlet tezkeresine dair 2 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara Şehri İmar Müdürlüğü

nün teşkilât ve vazaifine dair kanunun 
muvakkat maddesinin tadili hakkında 5^5 
numaralı kanun lâyihasına dair 62,108,126, 

128,133 
2 — Ankarada yapılacak bazı askerî * 

binalar hakkında g£g numaralı kanun lâ
yihasına dair 110.127 

3 — Askerî hastaahne, garnizon ve 
mektepleri yapılması hakkında z\$ numa
ralı kanun lâyihasına dair 110,126 

4 — Askerî hastalıanelerde bulunan 
hasta bakıcılar ile hemşirelere bir nefer 
tayini verilmesi hakkında ^ numaralı 
kanun lâyihasına dair 44,107,124,127,128 

5 — 11Q0 numaralı kanunun linçi 
maddesini tadil edici s j B numaralı kanun 
lâyihasına dair 44,107,125 

6 — 1928 senei maliyesi Gümrük 
bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkında S-|T numaralı kanun lâyihasına 
dair ' 44,107,125,127,131 

7 — 1928 senei maliyesi Maliye 
Vekâleti bütçesine 5,000 lira munzam 
tahsisat verilmesi hakkında s*5, 1928 
senei maliyesi Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti bütçesine 36,000 lira munzam 
tahsisat verilmesine dair -^y, Nafıa Ve
kâleti 1928 senesi bütçesinde 58,500 
liranın münakalesine dair ^ , Hariciye 
Vekâleti 1928 senesi bütçesinin bazı fasıl
larında tahsisat imhasile bazı fassıllarına 
munzam tahsisat verilmesi hakkında-^ , 
İktisat Vekâleti 1928 se<ıesi bütçesine 
46,000 Üra munzam tahsisat verilmesi 
hakkında , |5 , İktisat Veklâeti 1926 senesi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 
münakale yapılması hakkında ^i , Maliye 
Vekâleti 1928 senesi bütçesinin bazı fasıl
ları arasında 3,000 liralık münakale yapıl
ması hakkında H|5 , Maliye Vekâleti 1928 
senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri 
arasında münakale yapılması ve bir kısım 
tahsisatın imhasına karşı munzam tehsisat 

1 verilmesi hakkında «U, Maliye Vekâleti 
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1928 senesi bütçesinde 5,000 liralık 
münakale yapılması hakkınba a i ? , 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 
1928 senesi bütçesine munzam tahsisat 
verilmesi hakkında ^ , Adliye Vekâleti 
1928 senesi bütçesinin bazı fasıl ve 
maddelerinde 25,000 liranın münakale
sine ve 27,500 lira munzam tahsisat İtası 
hakkında j£s , İskân Umum Müdürlüğü 
1928 senesi bütçesinde 5,000 liranın mü
nakalesine dair j j J t Millî Müdafaa Vekâ
leti 1928 senesi bütçesine 7,890 lira 58 
kuruş fevkalade tahsisat itası hakkında^ 
Posta ve telğıraf Umum Müdürlüğü 1928 
senesi bütçesinin bazı fasılları arasında 
4,200jiarnın münakalesine dair 5^,Umum 
Jandarma Kumandanlığı 1928 senesi 
bütçesine 36,000 üra munzam tahsisat 
verilmesine dair I Î S , Bahriye 1928 senesi 
bütçesinin fasılları arasında 14,500 
liralık münakale yapılması hakkında jj f i , 
Millî Müdafaa Vekâleti 1928 senesi büt
çesinin bazı fasılları arasında 584,000 
liralık münakale yapılması hakkında ^T , 
Milli Müdafaa Vekâleti 1928 senesi 
bütçesinde yeniden açılacak bir mahsus 
fasla 9,250 liralık munzam tahsisat verİl-

Sayfa 

mesi hakkında ^ , numaralı kanun 
İâyihalarile İdare Heyetinin, Riyaseti 
Cumhur ] 928 senesi bütçesine 5,000 
lira munzam tahsisat verilmesine dair 
s j j , Büyük Millet Meclisi 1928 senesi 
bütçesine 5,500 Üra munzam tahsisat 
verilmesine dair ?̂ , Riyaseti Cumhur 
1928 senesi bütçesinin muhtelif fasıllarına 
ceman 12,000 Ura munzam tahsisat 
verilmesi hakkında 5 | , numaralı kamın 
tekliflerine dair 30,45,55,56,57 

8 — ^5 nutT,araİ1 1929 senesi bötçe 
kanunu lâyihasına dair 30 

9 — y^j numaralı dahiliye memurini 
kanunu lâyihasına dair 66,111,114 

10 — İktisat Vekâleti 1928 senesi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri ara
sında 30,000 liralık münakale yapılması 
hakkında 3 ^ ve Maarif Vekâleti 1928 
senesi bütçesine 25,000 liralık munzam 
tahsisat verilmesi hakkında ^ numaralı 

Sayja 
İ İ — Mülkîye mektebinden neşet 

edip dahiliye meslekine intisap edenlere 
İkişer yüz İira avans verinıesi hakkında 
^ numaralı kanun lâyihasına dair 110,127 

12 — Vilâvetlerin umumî idaresi 
hakkında 3 ' 5 numaralı kanun lâyihasına 
dair 44,72 

I 3 — Yüksek Mühedis M ktebt için 
senei atiyeye sari taâhhüdat icrası hakkın
da JJ-J numaralı kanun lâyihasına dair 62,108, 

126,128,136 
mekteplerde talebenin 

hrkkmda s ^ numaralı ka 

kanun lâyihalarına dair 124,145,146 

1 — Ecnebî 
sureti tahsili 
nun lâyihasına dair . 5,32 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — î 5 3 numaralı Dahiliye memu

rin kanunu lâyihasına dair 66,111,114 
2 — Muvazzaf zabitler ve askerî 

memurların yirmi beş yaşını ikmal etme
den evlenememeleri hakkında HİE numa-
ralı kanun lâyihasına dair 110,120 

3 — Taşocakları nizamnamesinin 
30 uncu maddesinin tefsiri hakkında ^ 
uumarah Başvekâlet tezkeresine dair 140 

1 — Ceza usulü muhakemeleri 
hakkındaki -J% numaralı kanun lâyihasının 
151, 152, 153 ve 154 üncü maddelerine; 
dair 2,14. 

2 — İstanbul mebusu Tevfik Kâ
mil Beyin, 28 Mayıs 1 928 tarih ve 1312 
numaralı vatandaşlık kanununun 4 üncü 
maddesinin tadili hakkında 7 | numaralı; 
kanun teklifine dair 28 

DİVAN! MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Evkaf Umum Müdürlüğü 1341 
senesi hesabı kafisi hakkında ^ numa-
rah kanun lâyihasıle Evkaf Umum Mü
dürlüğünün JIJI senesine ait mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığına dair 
3İ3 numaralı Divanı Muhasebat riyaseti 
tezkeresi hakkında 40,53 

2 — Hudut ve Sahiller Sıhhat umum 
müdürlüğü 1341 senesi hesabı kafisi 
hakkında 5 ^ numaralı kanun lâyihasıle 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür
lüğünün 1341 -1925 senesine ait muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığına 
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dair 3;tl3 numaralı Divanı Muhasebat 
riyaseti tezkeresi hakkında 40,54 

3 — Mülga Demir Yollan İnşaat 
ve İşletme Umum Müdürlüğünün 1341 
senesi hesabı kat'İsi hakkında ^6 numa
ralı kamın Iâyihasile Demir Yollar İnşaat 
ve İşletme Umum Müdürlüğünün }ĵ £ 
senesine ait mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığına dair 5£s numaralı 
Divanı Muhasebat riyaseti tezkeresi hak
kında _ 40,54 

4 — Öksüz Yurtlan 1341 - 1925 
senesi hesabı kafisi hakkında A^ numa
ralı kanun Iâyihasile Öksüz Yurtları Umum 
Müdürlüğünün 1341 - 1925 senesine ait 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığına dair Divanı Muhasebat riyaseti 
tezkeresi hakkında 40,55 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Harbin millî siyaset aleti olarak 

kullanılmaması hakkında Moskovada İmza 
edilmiş olan prorokolun tasdikine dair 
5{(l numaralı kanun lâyihası 2,4,6,9 

1 — İstanbul Mebusu Tevfik Kâmil 
Beyin, 28 mayıs 1628 tarihli ve 1312 
numaralı vatandaşlık kanununun 4 üncü 
maddesinin tadili hakkında | f numaralı 
kanun teklifine dair 28 

2 — Ticaret ımıkavelsi aktedilme -
yen Devletlerle 1930 haziranına kadar 
muvakkat ticaret itilafnamcsi aktı hak -
kında 3A? numaralı kanun lâyihasına dair 3,6,7 

3 — Türkiye Cümhuriyctile Macar 
İstan Kıralhğı arasında aktolunan bitaraf
lık, uzlaşma ve hakem muahedesinin 
tasdiki hakkında ^ numaralı kanun 
lâyılıasına daîr 4,32,36 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASİ 
| - Ticaret mukavelesi aktedilme-

yen Devletlerle ıg30 haziranına kadar 
muvakkat ticaret itilaf namesi akti hak
kında A-7 numaralı kanun lâyihasına 
dair 3,6,7 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI 
I — Ecııebî mekteplerde talebenin 

sureti tahsili hakkında ^ numaralı ka
nun lâyihasına dair 5,32 

Sayfa 
MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ 

ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Büyük Millet Meclisi Muhasebe 

ve Veznesinde İcra kılınan teftiş ve tetkik 
neticesi hakkında 62,102 

2 — Büyük Millet Meclisi ve müş-
temelâtında mevcut bulunan eşya hak
kında 110,120 
MEMURİN KANUNU MUVAKKAT ENCÜ

MENİ MAZBATASI 
1 — 1-J5 Numaralı dahiliye memu

rini kanunu lâyihasına dair 66,111,114 
MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Askerî hastanelerde bulunan 
haste bakıcılar ile hemşirelere bir nefer 
tayini verilmesi hakkında 3*5 numaralı 
kanun lâyihasına dair 44,107,124,127,128 

2 — 1199 numaralı kanunun linçi 
maddesini tadil edici A^ numaralı kanun 
lâyihasına dair 44,107,125 

3 — Bursa hapisaııesi müdürü Halil 
İbrahim Ef. İnin hamil olduğu İstiklâl 
madalyası şeridinin kırmızıya tebdili 
hakkında 2gğ- ve sabık Gemlik Kaymaka
mı İbrahim B. in istiklâl madalyasile 
taltifine dair ^ numaralı Başvekâlet tez
kereleri hakkında 40,56 

4 — Kocaeli Polis müdürü Yusuf 
Ziya ve ser komiser Bahaettin Beylerin 
hamil bulundukları İstiklâl madalyası şe
ritlerinin kırnuzjya tebdili hakkında r;!y 
ve Geyve Kaymakamı Ekrem Beyin İstiklâl 
madalyasile taltifine dair 2j)3 numaralı 
Başvekâlet tezkereleri hakkında 30,41 

5 — Muvazzaf zabitler ve askerî me
murların yirmi beş yaşını ikmal etmeden 
evlenmemeleri hakkında A^ numaral ka
nun lâyihasına dair 110,120 

6 — Sabık Mülkiye müfettişi Hasan 
Reşit Beyin hamil bulunduğu istiklâl 
madalyası şeridinin kırmızıya tebdili ha
kkında T{}B ve İstanbulda Göztepede Şi
mendifer Mektebi Müdürü Eşref Beyin, 
hamil olduğu istiklâl madalyası şeridinin 
kırmızıya tahviline dair 5f7 numaralı Bş. 
vekâlet tezkereleri hakkında 66,111 

7 — Tahdidi sin kanununun ikinci 
maddesinin tadiline dair A^ numaralı ka
nun lâyihası hakkında 30,41,106 
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1 — Askerlik mükellefiyeti kanunu 
nun bazı maddelerinin 
numaralı kanun lâyihası hakkında 

tadiline dair r 'T 
24 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI 
— Vilâyetlerin umumî idaresi 

hakkında s i f numaralı kanun lâyihasına 
dair 44, 72 

Sayfa 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 
— Tekİrdağı mebusu Celâl Nuri 

Beyin, Büyük Millet Meclisi dahilî nizam
namesinin bazı tabir ve İstılahları tadil edici 

? | numaralı nizam teklifine dair 114,124,141 
ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

— 3£s numaralı mandıra ve ağıllar 
kanun lâyihasına dair 35,63 

SAIUK ZAII1T HULASALARI 
46 inci 
47 inci 
48 inci 
49 uncu 
50 inci 
51 inci 
52 inci 

ini kac 
j» 

•j> 

» 

» 
X 

V 

Ja' ait 
JJ 

' V 

il 

» 
D 

» 

2 
14 
28 
30 
40 
44 
62 

53 üncü 
54 üncü 
55 inci 
56 mcı 
57 inci 
58 inci 

inika 
» 
j ) 

j ) 

» 
» 

da ait 
» 
» 
» 

x> 
» 

66 
102 
no 
114 
124 
140 

TAKRIRMCU 
] — Mardin ( İrfan Ferit) ve Kayseri 

(Hasan Ferit B. ter) Koy kanununun 
kırk dördüncü maddesinin tefsirine dair 124 

, Sivas ( Ibraltim Alöettuı B. ) 
1 — Bütçelerin İhtisas encümenle

rinde de tetkik olunması hakkında 62,102 

TASHİH 
26 

143 

T r F S I R 

Avukatlık kanununda yazılı 
Snyfa M 

« Mülazemet » tabirinin tefsiri 
Sayfa 

2 

TKKIJFLKK 

Giresun (Hafi/u Tarik B.) 
1 — İcra kanununun birinci mad

desine bir fıkra ilâvesi hakkında 110,119 
İdare Heyeti 
2 — Büyük Millet Meclisi ig28 

senesi bütçesine 5 500 üra munzam 
tahsisat verilmesine dair 30,45,55,56,57 

3 — Riyaseti Cumhur 1928 senesi 
bütçesine 5 000 Üra munzam tahsisat 
verillesine dair 30,45,55,56,57 

4 — Riyaseti Cumhur 1928 senesi 
bütçesin inin muhtelif fasıllarına cem'an 

12 000 lira munzam tahsisat verilmesi 
hakkında 30,45,55,56,57 

İstanbul (Tevfik Kâmil B.) 
5 — İstanbul Meb'usu Tevfik Kamil 

Beyin 28 mayis 1928 tarih ve 1312 
numaralı vatandaşlık kanununun 4 üucü 
maddesinin tadili hakkında 28 

Tekirdağı (Celal Nuri B.) 
6 — Büyük Millet Meclisi dahilî 

nizamnamesinin bazı tabir ve ıstılahlarım 
tadil edici ] 14,124,141 
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66 

30 

140 

2,24 

Sayfa 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

inde talpplori 
1 — Aydın, İzmir - Kasaba ve tem

dit demir yollan güzergâhında bulunup 
telgraf merkezi mevcut olnıiyan istasyon
larda posta ve telgraf muamelesinin ifası 
Iıakkınde mezkûr demiryolları idarelerile 
aktedilen mukavelenamenin imza vetaatisi 
için Hükümete mezuniyet verilmesine dair 
olan kanun lâyihasının iadesi hakkında 

Ar 
1 — Korkudeli kazasından Bekir 

oğlu Halilin fazla mahkûm edilmiş olduğu 
« 5 » senesinin affı hakkında 

2 — Mustafa Kemal Paşa Kazasının 
Ezaıılı köyünden Memet oğlu Hakkının 
mahkûm olduğu beş sene on ay hapis 
cezasının affi hakkında 

1 — Trabzon Askerlik şubesi hal
kından İsınailoğlu Ömer hakkındaki ceza
nın affine dair 

İdam 
1 — Kilisin Karaca Viran köyünden 

Hüseyin Alioğlu Memedin idamı hakkında \ 4, 
40,53 

1 — Aydının Kozalaklı köyünden 
Bahri oğlu Memedin idamı hakkında 2 

2 — Kastaınoniniu Akdoğan kövün-
den Sadık oğlu Memet Alinin idamı 
hakkında 6 0 F 1 1 0 

IsLiklâl m:t{|;>lyası 
1 — İstanbulda Göztepede Şimen-

düfer mektebi müdürü Eşref Beyin hamil 
olduğu İsriklâl madalyası şeridinin kırmı
zıya tahviline dair 30,66,111 

1 — Bursa hapisanesi Müdürü Halil 
İbrahim EL nin hamil olduğu istiklâl 
madalyası şeridinin kırmızıya tebdili 
hakkında 4 0 / 5 6 

2 — Geyve kaymakamı Ekrem Beyin 
istiklâl madalyasile taltifine dair 30,41 

3 — Kocaeli Polis müdürü Yusuf 
Ziya ve ser komiser Bahaettin Beylerin, 
hamil bulundukları istiklâl madalyası 
şeritlerinin kırmızıya tebdili hakkında 30,41 

4 — Sabık Oemlİk kaymakamı İbra
him Beyin istiklâl madalyasile taltifine 
d* i r ' 40,56 

Sayfa 
Hasan 
istiklâl 
tebdili 

66,lH 

5 — Sabık Mülkiye Müfettişi 
Reşit Beyin hamil bulunduğu 
madalyası şeridinin kırmızıya 
hakkında 

Muhtelif 
1 —Camilerin tasnifi muamelesinin 

1929 malî senesi nihayetine kadar uza
tılması hakkında 102 

2 — Devlet ormanlarında kullanıl
maları komiser ve sair memurlara ait 
kadronun 1929 senesi bütçesine ithali 
hakkında 2 

3 — Evkaf memurları maaşlarının 
tevhit ve teadülü için tanzim olunan kadro
nun gönderildiğine dair 110 

4 — İstatistik Umum Müdürlüğü 
muavinleri İle Âli İktisat Meelisi Kâtibi 
Umumisinin ve muavinlerinin, maaşatı-
nın tevhit ve teadülü hakkındaki kanun 
lâyihasına merbut cetvellere İthaline dair n o 

5 — Kastamonudaki Karkalmaz 
ormanında istihdam olonan fen memuru 
ücretinin tezyidi hakkında 140 

6 — Maaştın teyhit ve teadülü 
hakkındaki kanun lâyihasında yapılması 
Jâzım gelen tadilâta dair 102 

7 — Tarsus dahilinde Kadıncık orma
nında istihdam olunacak fen memurlarına 
ait kadronun 1929 senesi bütçesine 
ilavesi hakkında 110 

Tefsir t;ıloplerİ 
1 — Taşocaklan nizamnamesinin 

30 uncu maddesinin tefsiri hakkında 114,140 
2 — Memurin kanununun dördün

cü maddesinin «H» fıkrasının tefsirine 
dair 30 

3 — Müsakkafat vergisi kanununun 
4 üncü maddesinin tefsiı İ hakkında 40 

4 — Ziraat makinelerinde kullanılan 
mevadı müşteilenin rüsumu hakkındaki 
kanunun birinci maddesinin tefsirine 
dair 124 

1 — 810 numaralı kanunun kanuun 
medeni İle ilga edilmiş olup olmadığının 
tefsiri haki 11da 110,115 

2 — 3 nisan 1340 tarih ve 460 
numaralı avukatlık kanununun ikinci mad-
desile bu kanunun bazı maddelerini 
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" d d l ^ W . a m ı 928 tarih ve 708 
-t narai, kanunun ikinci maddesindeki 

»nulazıınet müddetinin tefsiri hakkında 2 

B. M. M. RİYASTİ TEZKERESİ 
I — Azayı kiramdan bazı zevatın 

mezuniyetleri halanda " , ,, 
CUMHURİYET RİYASETİ TEZKERECİ 

Mebusa r f » y e W H ® n e Günuisane Mebusu Can.al Hüsnü Beyin tayini hak-
45 

DİVANİ MUHASEBAT RİYASETİ TEZKERELERİ 
1 - Demir Yollar İnşaat ve İşlet -

me Umum Müdürlüğünün - ı senline 
art mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığına dair 

40,54 

Sayfa 
2 — Evkaf Umum Müdürlüğü J|*J 

senesine ait mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığına dair 40,53 

3 — Eylül, ttşrinsanİ 1928 aylalarına 
ait rrporun takdim kılındığına dair 124 

4 — Kânunun evvel 1928 vekânu-
nsani, şubat 1929 aylarına ait raporun 
takdim kılındığı hakkında 124 

5 — Öksüz Yurtları Umum Mü
dürlüğünün 1341-1925 senesine ait 
mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığına dair 4 0 t 5 5 

6 — Hudut ve sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünün 1341 - 1925 senesine 
ait mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığına dair 40,54 

h 4 -jf*~ .tfjr1- -jflP" A 


