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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAÛV&XATf 

Sayfa 
Mezuniyet 

— Azayı Kiramdan tazı zevatını mezuni
yetleri hakkında, 89 

— Kooya Mebusu Kâzım Hüsnü Beylİn me-
zunâyedi hakkuuta, U72 

Sayfa 
Tahlif 

— İstanbul Mebusu İhsan Pasamu tah&fli. 53 
Vefat. 

— Kırşehir Mtbusu Ali Rıza Beyin vefatı
mın tebliği. 175 

(KİNCİ DEFA REY İSTİHSALİ 

— Askeri Tayina? ve Yem Kanununun ye
dinci ve dokuzuncu maddelerine ıtezyil edilecek 
fükarat hakkındaki kanunun iklimdi defa, reye 
vazı. 115: 

116,120(122 

— Denizlide' Şamlı Çiftliği dahilindeki ara
ziye bedeli icar olarak tahakkuk ettirilip tah
rif- edilemeyen: metaliğin affı hakkındaki kanu
nun iköjcS defa; reye vazı. 90, 

97:99 

— Hudut ve aevahl sıhMye müdthiyetirun 
1926 senesi bütçesi hakkındaki kanunun ikinjci 
defa reye vazı. 115, 

123:125 

— Karadeniz boğazı tahMye idaresinin 
1926 senesi bütçesi hakkındaki kanunun; ikiintti 
defa reye vazı. , 53, 

64:66 

— LBse ve orttamektep talebelerinden ne-
hari ücreti alınmaması hakkındaki kanunun 
ikinci defa reye vazı. 203, 

210t212 
— Mektep klftaplarınıin Maartif VekâfleBmjce 

(tabı hakkındaki! kanpnjun, tikine! defa. reye vazı. 203, 
;207:2Q9 

— Müdafaai Milliye Vekâletti nün 1341 se
nesi bütçesine tahsisatı munzamına ve fevkalâde 
itasına dair kanunun Itklimci defa. reye vazı. '154, 

162:164 
— Türküye Cumhuriyeti ile Danimarka 

Kraliyet arasında mümakut muhadenet muahe-
denamesMn tasdiki hakkındaki kanunun; ikinci 
defa reye vazı. 115, 

117:119 
— Zabıtaiı saydüve ve İstanbul ve tevafoii 

balıkhane İdareleri rJizainnarnesiİnto bazı me-
vaddını muaddil kanunun. ükiimpi defa reye vazı. 172, 

191:1W 

KANUNLAR 

No, 
795 — Zafer Bayramı Kanunu 

Citt Sayfa 
(21) 75 

• ••• ' (23) 321 
(24) 7,8 

796 — Umuru Sıhhiyeye müteallik bütçelerle 
bilûmum memurini sıhhiye hakkında (20) 292 

(23) 211. 
425:436,437:439 

24 5, 
8:9,10:13 

No, Cİlt Sayfa 
797 — Veraset ve İntikal Vergisi hakkında Ka

nun (21) 29 
23 340, 

357:374.390:406,411:421 
(24) 4, 

5,13:15 
798 — Mükellefiyeti Askeriye Kanununun yüz-

altıncı ve yüzonuncu maddelerinin tadili 
hakkında Kanun (22) 130 



— 4 

No, Cilt Sayfa 
(23) 165, 

303:305,421:425 
(24) 47, 

53:54 
799 — 22 Nisan 1341 tarih ve 661 numaralı 

Müzayede ve Münakaşa ve Ihalât Kanu
nuna müzeyyel Kanun (20) 286 

(21) 3 
(24) 47, 

62:63 
800 — Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 

1926 senesi Bütçe Kanunu (20) 227 
(24) 3, 

20:22,42,45:47,50,70:73 

801 — Sinnİ mükellefiyet dahilinde bulunan
ların silâhsız hizmeti mucip arızai vücudi-
yelerinin tedavisi hakkında Kanun (22) 3 

..(23) 212 
(24) 5: 

6,71:72 

802 — Mübadeleye tabi ahaliye verilecek em
vali gayrimenkule hakkındaki 16 Nisan 
1340 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun (22) 129 

(23) 264 
24 6, 

72 
803 — Tütün tohumu ihracının meni hakkın

da Kanun (20) 125 
(23) 340 
(24) 8, 

72 

804 — Ankara - Ereğli Demiryolunun inşa ve 
işletilmesi hakkındaki 12 Kânunuevvel 
1341 tarihli Kanunun ikinci maddesinin 
tadiline dair Kanun (23) 103 

(24) 53, 
74 

805 — İktisadi müesseselerde mecburi Türk
çe kullanılması hakkında Kanun (23) 211 

(24) 48, 
92:94 

806 — Denizli'de Şamlı Çiftliği dahilindeki 
araziye bedel bedeli icar olarak tahakkuk 
ettirilip tahsil edilemeyen mebaliğin affı 
hakkında Kanun (22) 377 

(23) 212 
(24) 5, 

71,79:81,90,97:99 

No< . Cilt Sayfa 
807 — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka 

Kraliyeti arasında münakit muhadenet 
muahedenamesinin tastiki hakkında Ka
nun (24) 84, 

93,95,103:105,115,116,117:119 
808 — Hudut ve Sevahİl Sıhhiye Müdiriyeti-

nin 1926 senesi Bütçe Kanunu (23) 384 
(24) 90: 

95,100:103,115:116420:122 

809 — Askeri Tayinat ve Yem Kanununun 
7 nci ve 9 ncu maddelerine tezyil oluna
cak fıkarat hakkında Kanun (24); 22: 

23,92,106:108 
810 — Hakkı karar ve senetsiz tasarruf at ve 

tashihi kayıt muamelatının sureti icrasına 
dair Kanun (21) 155 

(24) 49, 
74r78;13l; 

811 — Beynelmilel Telsiz - Telgraf Mukave
lenamesi ile Merbutu Nizamnamenin tas
tiki hakkında Kanun (23) < 151 

(24). 70, 
95:96,132, 

812 — Jandarma efradının kayıt ve kabulü ve 
muhassasatları hakkında Kanun (24) 87, 

116,132:134 
813 — Tıbbi adli müessesesi Kanunu (20) 45. 

(24) 87, 
134:135 

814 — Seferberlikte ve harekâtı askeriye esna
sında nakliyatı askeriye ücüratımır sureti: 
tesviyesi hakkında Kanon- (24) 12?; 

14îrl45. 

815 — Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye 
(Kabotaj) ve limanlarla karasuları dahilin-

. de, İcrayı sanat ve ticaret hakkında Ka
nun (22) 31Ö. 

(24) 48.. 
145:146 

816 —MUdafaai Milliye Vekâleti 1341 senesi 
Bütçesine tahsisatı munzamına ve fevka
lâde itasına dair Kanun (24) 129: 

130,129,154:162:164 

817'— Orta Tedrisat Kanununun 28 nci mad
desinin tadiline dair Kanun (23) 133 

(24) 89, 
158:159 



Mo, CİltTSayfa 
825 — Ceza Kanununun mevkii meriyete va-

zına müteallik Kanun (24) 48, 
172,215 

826 — Etıbbanın Sıtma Enstitülerinde staj 
mecburiyetleri hakkında Kanun (16) 170 

(24) 203, 
214,217:230 

827 — Kinin tedarik ve füruhtu hakkında 4 
Nisan 1333 tarihli Kanunun 4 ncü madde
sinin tadiline dair Kanun (16) 170 

(24) 203, 
217:230 

828 — Vilâyat memurini maliyesinden bazıla
rının sureti tayinleri hakkında Kanun (22) 316 

(23) 410 
(24) 23: 

37,54:59,246:254 

***>.- CÜt Sayfa 
8f8 —"Borçlar Kanunu (24) 86, 

130,173:175 
8W — Muallim mekteplerine "muavenet hak-

^dVKanun (24) 86, 
154,152,158:159 

820 — Zabitaî saydiye ve İstanbul ve tevibii 
balıkhane idareleri nizamnamelerinin bazı 
mevaddını muadil Kanun (20) 183 

(2t) ,156 
• (24) 87, 

* 152,154:158,165:167,254:259 
821 — Ereğli kömUr havzasında, yıkama tesi

satı ve vesaiti nakliye inşaatı İçin istik- , 
raz aküne veya taahhüdâta girişilmesine 
mezuniyet itasına dair Kanun (23) 23 

(24) 48, 
«14:95,135:139,17933:205 

822 —'.Lise ve orta mektepler talebesinden 
mehari ücreti alınmaması hakkmda Ka
nun (24) 86, 

172,203,207:209 
823 --"Mektep kitaplarının Maarif Vekâletin

ce tabrhakkradV Kanun (24) 86, 
lTOil 86:190,1*1:19600X207:209 

834—"Püric iTebaasivîe tebaai İraniyenin iz
divacı haklarında:olan Tneroaujyetin : mu-

3tt&zxsına>dair ~24:Eylül -.1290 tarihli ni
zamnameyi muaddil Kanun (16) 258: 

260 
<24) 114: 

115,159 

227—Üç zatm lıamil oldukları beyaz şeritli 
- îstföar malaryalarının, krnnızı şeritliye teb-
dili hakkmda (23) 136, 

294 
. (24) 3 

228—Dört aaün rıatoÜ rfduldarırbeyaz şerit
li İstiklâl madalyalarının, kırmızı şeritliye 
,t*fedilı .hakkında .(23) 3, 

: 136,295 
(24) 3 

,239—"Ytfiü zatın kırmızı ve "23 zatın beyaz 
şerffli tstitlâi "Madalyası île taltifleri hak
kında (23) 295 

(24) 51: 
52 

829 — Tekaüt edilenlerle înfisal edenlerin har
cırahlarının müddeti tesviyesi hakkında 
Kanun (24) 153, 

184,260:261 

830 — Gümrük Kanununun 20 nci maddesi
ne müzeyyel Kanun (18) 77: 

78 
(24) 153, 

184:185,240 

831 — Sular hakkında Kanun (23) 247 
(24) 205: 

206,216:217,240 

230 — Sinop Mebusu Yusuf Kemal Beyin ha
mil olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin ye
şil tire kırmızıya tebdili hakkında (24) 48 

231 — Çankırı Mebusu Rİfat Beyin, Kayseri 
Maarif Müdİri iken hakkında tatbik edi
len tekaüt muamelesinin refi ve tekaüde 
şevki tarihinden itibaren mazul addedilmesi 
hakkmda (23) 410 

232 — Şeker ve Petrolden duhuiüye resmi alın
mayacağı hakkında (23) 295 

(24) 52: 
53,73 

233 — Virmibeş zatın kırmızı' ve elli zatın da 
beyaz şeritli İstiklal Madalyası ile taltif
leri hakkmda (23) 295 

KARARLAR 



— « — 

No, Cilt Sayfa 
(24) 87: 

89 
234 — Osmancığın Todurka köyünden Kara 

Mustafa oğlu Süleyman'ın hukuku mem-
nuasıtun iadesi hakkında, (23) 385 

(24) 249 

No, Cilt Sayfa 
' 235 — Lâdik kazasından Hafız Ömer torunu 

Hasan Efendinin hukuku memnuasının 
iadesi hakkında (24) 249 

236 — Sungurlu'nun Dertli köyünden Kadir 
Kâhya oğlu Yusuf un mahkûm olduğu ce
zayı nakdinin affı hakkında (23) 440 

(24) 235 

LAYİHALAR 

— Ankara otomatik telefin ücretleri hak
kında, (1/911) 86 

— Arazi Kanununun bazı mevaddının ta
dili hakkında. (1/926) •" 129 

— Bakteriyoloji, kimya taharriyat ve tahli-
lat ve maslİ teammüUer yapılan laboratuvarlar 
hakkında, (1/913) 86 

— 192*6 senesi Darülfünun bütçesi hakkın
da. (1/914) ' 8 6 

— 1339 senesi Hazine hesabı katisi hak
kında. (1/905) 48 

— («Borçlar Kanunu» unvanlı. (1/909) 86 

— Ceza Kanununun tatbikatı hakkında. 
(1/907) 48 

—Demir yollar İnşaat ve işletme Müdüriye
ti Umumiyesinİn 1926 senesi bütçesi hakkında. 
(1/929) 129 

— Ecza ticarethaneleriyle sanayi ve ztraat-
te müstamel mevaddı kimyeviye satışı hakkında. 
(1/927) , 129 

— Emvali gayrimenkul* tadilat komisyonla
rının sureti teşkili hakkında. (1/928) 129 

— Es bak Sivas Valisi merhum Reşit Paşa' 
nın ailesi efradına hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkında. (1/912) 86 

— Filoksera Kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında. (1/908) 69 

— Gümrük Kanununun bazı mevaddının 
tadili hakkında. (1/934) 171 

— Gümrük Kanununa bazı mevad tezyili 
hakkında. (1/93(5) 171 

— Gümrük tarife umumiyesine mütedair 
d0 Mart 1332 tarihli Kanunun tadil ve tezyili 
hakkında. (1/936) 171 

— Günlük gazete ve risalelerle neşredilecek 
eserler için derleme usulünün tatbiki hakkında. 
(1/917) 86 

— Hakkı telifi hakkında. (1/923) 86 

— Harekâtı askeriye vukuunda askeri müna-
katın tesviye ilmühaberleri mukabilinde icrası 
hakkında. (1/924) 129 

— Hava sınıfı zabıtan ve mensubinine ve
rilecek zamaim ve tazminat hakkında. (1/937) 171 

— İlkbahar manevraları içlin icabeden tah
sisat hakkında. (1/925) 129 

— Kadastro Müdüriyeti Umumiyesİ teşkili 
hakkında. (1/930) 129 

— Kazanç vergisine munzam idarei husu
siye ve belediye hisseleri hakkında. (1/916) ,86 

— Lise ve orta mektepler nehari talebesin
den ücret alınmaması hakkında. (1/920) 86 

— Maliye Vekâleti 1341 senesi bütçesinin 
masarifi gaynmelhuze faslına altmış bin liralık 
tahsisat vaz'ı hakkında. (1/931) 139:130 

— Mektep kitaplarınnı hükümet tarafından 
tab'ı hakkında. (1/921) 86 

— Mukavele ve şartname fiyatları hakkın 
da. (1/932) '130 

— Münakaşa ve ithalat Kanununda posta 
müteahhitlerinin hususi vaziyetlerine nazaran ba
zı tadilat icrası hakkında. (1/91$) 86 

— Nafıa ve maadin umurunda müstamel 
mevaddı infilakiyenlin inhisar resmi hakkında. 
(1/933) '130 

— Pamuklara arız olan haşerat ve emrazın 
imha ve tedavisine ve tohumlarının ıslahına mü
tedair kanunun bazı mevaddının tadili hakkın
da. (1/906) 48 

— Posta Kanununun on ikinci maddesinin 
tadili hakkında. (1/923) 233 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kra
liyeti arasında münakit raunadenet muahedesi
nin tasdiki hakkında. (1/910) 86 

— Yeniden üç yüz otuz sekiz nahiye teş
kili hakkında. (1/919) 86 



Sayfa 
— Yeniden yapılacak muallim mektepleri

nin in$aat ve tesisatına vilayetlere* yapılacak 
muavenet hakkında. 44f*22) 86 

Adliye Encümeni Mazbataları 
— Adliye Encümeninin, Muhakeme! Tem

yiz teşkilatının tevsiine ve Temyiz merkezinin 
Ankara'ya nakline dair. (2/567) 215,172 

~ Borçlar Kanunu layihası. (1/909) 130,173: 
175 

— Ceza Kanununun tatbikatı hakkında 
(1/907) 172,215 

— Hayvan sirkatinin meni hakkındaki ka
nunu muvakkatin birinci ve dokuzuncu madde
lerinin tadiline dair mülga Meclisi Mebusandan 
celp edilmiş olan (1/105), (1/106), (1/444) nu
maralı kanun layihaları ve tayini muameleye 
mahal olmadığı hakkında. 49:50 

T- Ladik kazasından Hafız Ömer torunu 
Hasan Efendinin hukuku memnuasının iadesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/649) 234 

— Mesai Kanun layihası. (1/413) '111 
— Müdafaai memleket uğrunda ika edilmiş 

olan efal ve harekâtın cürüm addolunmayacağı 
hakkındaki Kanunun dördüncü maddesinin 
tefsirine dair. (3/585) 115,159:160 

— Osmancık Kazasının Tovulga Koyundan 
Kara Mustafa oğlu Süleyman'ın hukuku mem
nuasının iadesi hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
(3/622) 234 

— Sıtma mücadelesine «dair (1/515), sıtma 
mücadelesi tahsisatı hakkında (1/522) devlet ki
nini tedarik ve furuhtu hakkında (1/523), mec-
canen kinin tevziatı hakkında (1/524), etıbba
nın sıtma enstitülerinde staj mecburiyetleri hak
kında (1/525), sıtma küçük sıhhiye memurları 
hakkında (1/526), şehir ve köylere su tedariki 
hakkında (1/527) kanun layihaları ile Kırklareli 
Mebusu Doktor Fuat Beyin sıtma mücadelesi
ne dair teklifi kanunisi hakkında. (2/263) 203,217: 

230,240:248 
— Sungurlu kazasının Dertli köyünden Kadir 

Kâhya oğlu Yusuf Kâhya hakkında affı hususi 
istihsaline dair. (3/623) 235 

•^ Tıbbi Adli müessesi hakkında. (1/783) 87,134: 
135 

Sayfa 
— Ziraat Vekâletinin 1341 senesi bütçesine 

tahsisatı munzamına ilavesi hakkında. (1/915) 86 

— Türkiye'de çalışan müesseselerde mec
buri Türkçe istimali hakkında. (1/890) 48.92:94 

— Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye 
ve limanlarla kaxasukn~4ahiliade icrayı sanat 
ve ticaret hakkında. (1/866) 48,145:146 

— Türk tebaasıyla tebaa Iraniyenin izdivaç
ları hakkında olan memnuiyetİn muhafazasına 
dair 24 Eylül 1290 tarihli Nizamnamenin tadili 
hakkında. (1/674) 159,215 

— Tütün tohumlarınım meni ihracı hak
kında. (1/776) 72 

Dahiliye Etociimotr Mazbataları 
— Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval 

ve düyun ve matlubatı metrukıesi hakkında ka
nunu muvakkat ile işbu kanunu muvakkatin 
ikinci maddesinin birinci fıkrasına müzeyyel iba
re hakkında (1/114), (1/115) numaralı kararı 
muvakkat ve tayini muameleye mahal olmadı
ğına dalİr. 49 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin; 
Ankara şehrinde 1924 senesinden mukaddem 
inşa edilmiş olan müsakkafattan, her sene ta
hakkuk eden vergilerinin bir misli derecesinde 
ayrıca belediye, vergisi tahakkuk ettirilmesi hak
kında, (4/353) 59; 61 

— tdarei Umumîydi Vilâyat Kanunu mu
cibince azil ve nasıplan vilâyata meydu Maliye 
memurlarından bazılarının doğrudan doğruya 
vekâletçe tayinleri hakkında (1/867) 54:59 

236:237 
— izmir Mebusu Mustafa NeoaÜ ve Kâmil 

beylerin; İzmir vilâyeti dahilinde ödemiş ve 
Menemen kasabalarına cari suların idare ve te
mim işalesinin mahalli belediyelere terki hakkın
da (2/492) 205:206. 

216:217,240 
— Jandarma efradının kayıt ve kabul ve mu-

hassesatlan' hakkında (1/393) numaralı kanun 
lâyihası ile Niğde Möbusu GaMp Beyin; jan
darmanın tensik ve Islâhına ve Bolu Mebusu 
Şükrü Beyin; jandarmanın tezyidi ımıhassesaltı-
na dair (2/129) (2/174) 87,132:134 

MAZBATALAR 



Sayfa 
— Muallim mekteplerinin inşaat ve tesisatına 

yapılacak muavenet hakkında (1/922) 154, 
175:184 

— Türk tebaası ile tabayı Iranİyenin izdi
vaçları hakkında olan memmıiyetin muhafaza
sına daîir 24 Eylül 1290 tarihti nizamnamemin 
tadili hakkında (1/674) numaralı kanun layiha
sı ve Hariciye ve Adliye encümenleri mazbata-
tanyle tayini muameleye mahal olmadığına dair 

114:115 
— Tütün İnhisar Kanununun yirmi sekizinci 

ve belediye vergi ve resimleri kanununun yir
minci maddelerinin tefsiri hakkında (3/595) 

48:49,72:73 
— Vebayı bakari hastalığının men'i intişa

rını temin içtin her cins sığır hayvanatı ile ham 
derilerin, hastalığın hükümferma olduğu za
manlarda men'i İthali hakkında (1/756) 61:62 

JE-rfsaf JEvdhneui'IIVEazbafeiB 
— rzmir Mebusu Mustafa Necati ve Kamil 

Beylerin; izmir Vilâyeti dahilinde ödemiş ve 
Menemen kasabalarına cari-suların ddare ve te-
mim isatesirün maaalli belediyelere terki hakkın
da (2/492) .205: 

206;2I6:217,240 

Hariciye Encümeni Maibatalan 
— Türkiye Cumhuriyeti.ile Danimarka Kra

liyetti arasında münaknit muhadenet muahedena-
mesimn tasdiki hakkında. (1/910) 87,90, 

103:105 
— Türk tebaa ile tebei tranîyenin izdivaçları 

hakkında olan memmıiyetin muhafazasına dair 
24 Eylül 1290 tarihli nizamnamenin tadili hak' 
kında (1/674) 159,215 

fosfat Encümeni Mazbatan 
— Mübadeleye tabi ahaliye verilecek emvali 

-gayrimenkule hakkındaki 16 Nisan 1340 tarihli 
kanuna bir.madde tezyÜİne dair (1/851) 72 

btkla Enenmeni Mazbatası 
— Kayseri Maarif Müdürü İken hakkında 

^tbik.esKJen tteka^.rrnıamelesiflm-refjfie ve te
kaüde şevki tarihinden itibaren mazul addedil
mesine dair Çankırı Mebusu Rifaıt Beyin İstidası 59 

"Karanfili Maliye Encümeni Mazbataları 
i—Bolu "Mebusu Şükrü'Beyin; Hükümet na

mına vuku bulan Müzayede, Münakaşa ve Iha-
lât Kanununun altıncı maddesine bir fıkra tez-
yil edilmesine dair. (2/520) 50 

Sayfa 
— Çeklere dair kanunu muvakkat lâyihası. 

(1/172) 235 
— Emlâk ve temettü, komisyonları hakkın

da (3/643) numaralı kamın lâyihası ile mükel
lefiyeti, nakliyei Askeriye Kanununun besinci 
maddesinin (A) fıkrasının lüzumu tefsirine dair 
Maliye Vekâletinin (3/46) numaralı tezkeresi, 
ikinci Avans Kanununun 9 ncu maddesinin 
tefsirine dair (3/49) numaralı icra 'Vekilleri 
Riyaseti tezkeresi, ispirto Resminin tenzili hak
kında 9 Nisan 1340 tarihli Kanuna müzeyyel 
Kanunun tefrişine dair (3/3S9) numaralı Başve
kâlet tezkeresi, Müsakkafat Kanununun 22 nci 
maddesiyle tahriri umumi nizamnamesinin .88 
nci maddesinin tefsiri hakkında (3/393) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi, 15 Mayıs 1335 tarihli 
kararnamenin 4 ncüJ fıkrasının tefsiri' hakkında 
(3/509) numaralı Başvekâlet tezkeresi, 15"Mayıs 
1335 tarihli Harcırah Kararnamesinin 13 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında (3/637) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve haklarında tayini mua
meleye mahal olmadığına dair -123:154 

— Gümrük Kanununun yirminci maddesine 
bir zeyil ilâvesine dair. (1/700) I53;i84:18"5,240 

— Hakkı karar ve senetsiz tasarnifat ite 
tashihi kayıt muamelâtının sureti icrası hakkın
da. (İ/SI 7.) 4?,74:78;i31 

— Muinsiz efrat ailelerine verileoak jaaa-
sat hakkında (1/47) ve düşman tarafından işgal 
edilen mahaller memurin maaşatt hakkında 
(1/49)' ve Rüsumu Belediye Kanununun 14 ncü 
maddesinin fıkrai antresinin tadili hakkında 
(1/51) ve harpte şehiden vefat edenlerin aile
lerine intikal edecek emlâkin ferağ harçları 
hakkmda (1/52), mahalli ahere naktedilmjş ve 
edilecek eşhasın emvali metrukesi hakkında 
(1/55), Ermenistan, Gürcistan ve Batum tari
kiyle Rusya'dan gelecek eşyaya azami tarifenin 
tatbikî hakkında (1/59), 15 "Mayıs 1335 tarihli 
Mülkiye Harcırah Kararnamesine 'Müzeyyel 
Kararname hakkmda (1/95) ve Mülkiye ̂ Harcı
rah Kararnamesi hakkında (1/96), ,13 Mayıs 
1335 tarihli Harcırah Kararnamesinin mevadı 
muvakkate faslının tadili hakkında ,0/97), fe
rağ ve intikal harçlarının tadilini mutazamnun 
27 Şubat 1329 tarihli Kararnameye müzeyyel 
kararname hakkında (1/111) ve (1/112) v» fe- . 
rağ ve intikal harçlarının tadilini mutazammın 



— 9 — 

Sayfa 
kararname hakkında (1/113), .harp;kazançları 
vergisi hakkında (1/175) ve .Muhaseoei Umu
miye ifamın mm 11 ncimaddeskû tadüenmad-
dei .muvakkate hakkında (1/258), Usulü Muha-
sebei tUmumjye Kanunu hakkında (l/259),'tev-
hidi muhayat hakkmda (1/331), .tevhidi mu-
bayaat hakkındaki 4 Haziran 1335 tarihli Ka
rarnameye müzeyyel kararname hakkmda 
(1/332), "Türkiye île ticaret muahedesi akdetme-

-yen .'devletlerin mevaridatma karşı azami tari
fenin tatbiki' hakkında (1/420)* 1340 senesinden 
itibaren inşa edilecek emlakin ve akaratın beş 
on s«» müddetle vergiden muafiyeti hakkında 
(1/433), Türkiye Cumhuriyeti rrezdindeki süfe-
rayi ecnebiyeye müsavatı rüsumîye bahseden 
Gümrük'Kanununun 33 ncü maddesiyle Tarife 
Kanununun beşinci maddesinin birinci fıkrası
na ,birzçyil İlâvesine, dair (1 /698) akanım lâyiha-

â&n ile mÜecceUyeti askeriye vergisinin Bankı 
Osmani - memurları hakkında tefsirine dair ile 
kıta ,(3/37) 50:51 

— -Mülkiye "Harcırah "Kararnamesinin on 
üçüncü maddesinin tefsiri hakkında (3/87) 153 

— Mülkiye Tekaüt Sandığı Kanununun 
tefsin hakkında. (3/68) 235 

— .Tekaüt .«ülenierle Misar edenlerin bar-
cırahkraun müddeti tesviyesi hakkında. (1/63) 153, 

184^39240 
— Türkiye hududu dahilinde icrayı sanat 

vve ticaretve hİrfctıeden ve sureti aharla kazanç 
temin eden eşhası ferdiye ve hükmiyenin Mu-
vazenei Umumiyei Devlete ıbaska bir vergi ve 
resim verdikleri takdirde 30 Teşrinisani 1330 
tarihli kanunu,muvakkatle muayyen mükellefi
yetten .muaf tutulmaları hakkında. (1/690) nu
maralı .kanun layihası; .Edirne Mebusu Şeref 
Beyin; Belediye Kanununun tadili hakkında 
(2/64) numaralı teklifi kanuni»; Burdur Me
busu Hüseyin Baki Beyin; .Burdur Yelönii na
hiyesi dahilinde ahaliye teffiz olunan .çiflikat 

thedelâümn affı hakkmda (2/462) numaralı 
teklifi kanunisi, 1340 senesi Muvazenei Umu
miye -Kanununa, .1330 nenesinden 1338 senesi 
nihayetine -kadar; mateandıklannca: tahakkuk et-

ılirilip de,tahsil *dileraeyereJc !339?sçnesi İptida
sına Jİevrûhınan menafi ve maarif hissei iane
leri bakayasından vukubulacak tahsilatın vari
dat tahakkukaandan=tenzil suretiyte vilâyet ida-

Sayfa 
reî Jınsusiyderine fesriyasmerdan-^; madde 
ilâvesi hakkında (3/238), nuaıaıaaı başvekâlet 
tezkeresi, ̂ Ardahan Mebusu Talât Beyin; vJİâ-
yatt selasede.cari ajamnaktu .vergfden ide.. aşar 
vergisinin tenzili -hafe|nniıfo (3/248).jîmma£aiı 
takriri ve tayini muameleye mahal olmadığına 
dair.; 111:114 

— Tütün İnhisar Kanununun -.yimâ seki
zinci ve Belediye -Vergi ve ıResimteri tKaMinu-
nun yirminci m*ıkifi*jitnn tefsiri ;fcâ£kında 
(3/595) '48:49,72:73 

Layiha Encümeni Mazbatan 
— "Canik Mebusu jCavit Paşa ve rüfeka-

sının; "Samsun'da emvali metrukeden bulunan . 
Boduroglu sinema binasının Samsun Hilâliahmer 
Cemiyetine terk ve teberrüu hakkında (2/560) 
numaralı teklifi kanunisinin sayanı müzakere 
olduğuna dair 115 

— Cebelibereket Mebusu Avrii Fasa'nın; 
Harp malûllerinin devlet hizmetlerinde istih
damları ve bu halde maluliyet maaşlarının kat-
edilmemesi hakkında (2/563) numaralı teklifi 
•kanunisinin sayam müzakere olduğuna dair Ü15 

— .Çankırı Mebusu Talât Beyin; Müzaye
de, Münakaşa ve Ihalat .Kanununun -yedinci 
maddesinin tadili hakkmda (2/563) numaralı 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere okluğuna 
dair. H5 

— Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve Si re
fikinin; zürraı takviye masrafından tedeyyün 
ettirilen ve ettirilecek olan mebaliğden. istirdat 
kılınacak olanların Ziraat Bankasına itası hak
kında (2/565) numaralı teklifi kanunisinin sa
yam müzâkere olduğuna dair. M 5 

— Saruhan Mebusu Kaşar &rymt :Saruh*n 
vilâyetinde 1340.sen.eMnde:zümır :e*n dohJdarı 
mahsulü oasaıa uğrayan iemvâii metruke starta 
ve -hagfarınm beffî fc&ıtannm affı -jhHfek̂ tfa 
(2/561) mıntarah ttktffi lanıirtfaffiin -şayanı • mft-
zafcere olduğuna dair. * T15 

— Trabzon Mebusu Abdullah, .Antalya 
Mebusu Ahmet Saki Beyleri»; Tdnât; maaşı :ite 
nntaUunHk maaşınm bir zat /uhdesinde içtima 
ede&ikMsİ hakimde (2/564) numaralı tektifi ka
nunisinin şayanı ntüzafcere uaiduSnûa üsir, 115 

Maarif Encümeni Mazbatası 
— Lise -ve- Orta ı mekteplerin :»ohari talebe

sinden ücret afansuması .aakfcmtfa :fli#20) 1172, 
^185:186,187:199 
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Sayfa 
— Mektep 'kitaplarının hükümet tarafından 

tabanın temini hakkında (1/921) 172, 
186:190,194:196 

— Muallim mekteplerini' inşaat ve tesisatı
na yapılacak muavenet hakkında (1/922) 154, 

175:184 
— Ortatedrisat Kanununun yirmi sekizinci 

maddesinin tadili batkında (1/886) 89 
Memurin Muhakemât Heyeti Mazbata» 

— Tütün İdarei fobisariyesi Kanununun 
beşinci maddesinin tefsiri hakkında. 154 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbataları 
T— Ankara - Ereğli demiryolunun İnşa ve 

işletilmesi hakkındaki 12 kânunuevvel 1341 ta
rihli Kanunun ikinci maddesinin tadiline dair 
(1/885) 53 

:— 1926 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu lâyihası (1/734) 172 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun «B» fıkrasının tadili baklanda "Cl/805) 

203 
— Bç-lu Mebusu Şüfcrü Beyin; hükümet 

; namına vuku bulan Müzayede, Münakaşa ve 
Ihalât Kanununun alımcı maddesine bir fıkra 
tezyit edilmesine dair <2/52Q) 50,62:63 

— Denizli Mebusu Yusuf Bey ve İki refi
kinin; Denizli vilâyeti dahilinde bulunan Şam
lı Çiftüiği bedeli (icammı affına dair (2/546) 

71,79:81 
— Ereğli havzasında Kilimli ve Kozlu mev

kilerinde inşa edilecek olan lavvarlar için bir 
milyon liralık istikraz akdi hakkında (1/875) 

: 48,94:95,172,135:139,208:205 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be" 
yin; Ankara şehrinde 1924 senesinden mukad
dem İnşa edilmiş olan müsakkafattan, her sene 
tahakkuk eden vergilerinin bir misli derecesinde 
ayrıca Belediye vergisi tahakkuk ettirilmesi hak
kında (4/353) 59:61 

— Harekâtı Askeriye vukuunda aslkeri mü
nakalatın tesviye ilmühaberleri mukabilinde 
icrası hakkında. (1/924) 142:145 

— Hudut ve SevahÜ Sıhhiye Müdüriyetinin 
1926 senesi bütçesi hakkında. (1/897) 70,90:92, 

100:102 
— İdare Heyetimin Divanı Muhasebat 1341 

senesi bütçesinin 19 ncu fashına otuz bin lira 
tahsisatı munzamma ilâvesine dair (2/518) nu-

Sayfa 
maralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye 
mahal olmadığı hakkında. 52 

— ilkbahar manevraları için icap eden tah
sisat hakkında. (1/925) 139:1142,147:149 

— İstanbul Mebusu A1İ Rıza Beyin;1 1341 
senesi Muvazenei Umumiye Kanununun yir
minci maddesinin tefsiri hakkında. (4/342) 52:53,73 

• , i 

— «İstanbul ve Tevabii Balıkçılar Muave
net Sandığı^ kanun lâyihası hakkında. (1/819) ,87, 

154:158,165:167,237:239 
— Jandarma efradının kayıt ve kabul ve 

muhassesatları hakkında (1/393) numaralı ka* 
nun lâyihası ile Niğde Mebusu Gajip Beyin; 
Jandarmanın tensik ve ıslâhına ve Bolu Mebu- ;• 
su Şükrü Beyin; Jandarmanın tezyid^ muhasse-
satına dair (2/174), (2/129) . 87432:134 

— Lise ve Orta mektepler nehari talebesin
den ücret alınmaması hakkında. (1/920) 172,185: 

;i86,197:199 
— Mektep kitaplarının hükümet taraflı

dan tabının temini hakkında. (1/921) 172,186:190, 
194:196 

— Mesai kanun lâyihası. (1/413) 111 
— Mülkiye Harcırah kararnamesinıin tel

graf müfettişleri harcırahına ait kısmının lü
zum tefsiri hakkında (3/58) numarath Başvekâ
let tezkeresi ve tayini muameleye mahal olma- ' 
dığına dair. ' 53 

— Orta Tedrisat Kanununun yirmi seki
zinci maddesinin tadili hakkında. (1/886) 89, 

158:159 
— Sıtma mücadelesine dair (1/515), sıtma 

mücadelesi tahsisatı hakkında (1/522), devlet ki
ninini tedarik ve rüfuhtu hakkında (1/523), 
meccani kinin tevziatı hakkında (1/524), etıb
banın sıtma enstitülerinde staj mecburiyetleri 
hakkında (1/525), sıtma küçük sıhhiye memur
ları hakkında (1/526), senir ve köylere su teda
riki hakkında (1/527) numaralı kanun lâyihala
rı İle Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin, 
sıtma mücadelesine dair. (2/263) 203,217:230, 

240:248 
MÜdafaaâ Mitttve Encümeni Mazbataları 

— Doksan bir zatın istiklâl madalyasıyla 
taltifleri hakkında. (3/606), (3/608), (3/612) 51:52 

— Emrazı sariyeye karşı Ordunun muhafa
zası İçin indeliktiza sarfı lazım gelen sabun İle 
odun veya kömür hakkında 14 Eylül 1339 ta-
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Sayfa 

rihli Tavinat. ve Yem Kanununun yedinci ve 
dokuzuncu maddelerine dair. (1/602) 92,106:108 

— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu muvak
katinin 106 ve 110 ncu maddelerinin tadili hak
kında. (1/854) 53:54 

— Sinni mükellefiyet dahilinde bulunanla
rın silahsız hizmeti mucip arızai vUcudiyeteri-
nin tedavisi hakkında. (1/831) 71:72 

— 102 zatın istiklâl madalyası ile taltifleri 
hakkında. (3/607) 87:89 

Nafıa Encümeni Mazbataları 
— Ankara - Ereğli demiryolunun İnşa ve 

İşletilmesi hakkındaki 12 kânunuevvel 1341 ta
rihli kanunun ikinci maddesinin tadiline daıir 
(1/885) ! 53,73:74 

— Ereğli havzasında Kilimli ve Kozlu mev
kilerinde inşa edilecek olan lavvarlar için bir 
milyon liralık istikraz akdi hakkında, (1/875) 48, 

94:95,135:139,172,203:205 
— «istanbul ve Tevabü Balıkçılar Muave

net Sandığa kanunu lâyihası halkkında. (1/819) 87, 
154:158,165:167,237:239 

— Mesai kanun lâyihası. (1/413) 111 
— Türkiye'de çalışan müesseselerde mec

buri Türkçe istimali hakkında. (1/890) 48,92:94 
— Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye ve 

limanlarla karasuları dahilinde icrayı sanat ve 
ticaret hakkında. (1/866) 48,145:146 

Pusta ve Telgraf Eoc&nenî Madbdta&n 
— Londra'da 5 Temmuz il 912 tarihinde ta

karrür etmiş olan foeynelmülel TeMz telgraf mu
kavelesi ile merbutu aizaftinameıyfcı (asdlM hak-
kW(dı (1/888) 70,95: 

96,132 
— Posta Kanununun üçüncü muafiyeti 

ücuratt faslının otuzuncu maddesiyle 19 Mart 
1340 tarihi Ziraat Bankası Bütçe Kanununun 
on altıncı maddesi yekdiğeriyle tearuz etmekte 
olduğundan tefsirine dafir (3/464) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve tefsire mahal olmadığı hak
kımda, 69;7Q, 

Sdrtüye EncümenÜ Mazbataları 
ı— Mesajı kanunu Lâyihası (1/413) 111 

(Elaricfye Vekâletinden 
•— Cebelibereket Mebusu Avnlİ Paşanın,; 

Musolioıiılptt (beyanatı hakkında, 111 

Sayfa 
— Sıtma mücadelesine dajr (1/515), Sıtma. 

mücadelesi tahsisatı hakkında (1/522) ve dev* 
let kininli tedarik ve funıhtu hakkında (1/523), 
meccani kinin tevziatı hakkında (1/524), dDb-
bamn sıtma, enstitülerinde staj mecburiyetini 
hakkında (1/525), sftma, küçük sıhhtiye memur
ları hakkmda (1/527), şehir ve köylere su teda-
A i hakkında! (1/527) sayılı kanun, layihaları 
ile, Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin, sit-
ma mucadelesii hakkında teklif kanunusine 
dair, (2/263) 200, 

1217:230,240:248 
— TKblbi adli müessesesi hakkında (1/783 87. 

134:135 

Tapa Encümeni Maabatalan 
— Hakkı karar ve senetsiz tasarrufa* ile 

tashihi kayıt muamelâtının suretti icrası hakkın
da. (1/817) ,49, 

74:78,131i 
— Kastamonu vilâyetine tafbi Cide kazasınh 

da «gâhnıöbet» usuliylle Ibeyneşşûrekâ tasarruf 
ve ztraa* edüetv arazûıdn fiiruht^yte şuyuununt 
izaledi hakkında, (1/579) 130), 

1160: İKİ 
— Sabık Çorum; Mebusu Hasim Beyin; 

Tapu idareleıti teşkilâtı hakkında, (4/77) numa-
ratt takrirlt ve tayini muameleye mahal olmadı
ğına dair, 130 

— Vilâyeti selâsede tataiir ücrasına dafir ka
nunun ibeşincü maddesinin tefsCri hakkında, 
(3/642) 233:234 

Ticaret'Encümeni Mazbatası 
— Ereğli havzasında KÜlimli ve Kozlu mev

kilerinde liıusa, edilecek olan lavvarlar üçün İttir 
niilyön lirajtık istikraz akdi hakkında, (1/875) 48, 

94:95,135:139,203:235 
— Tütün, tohumlarının ihracı hakkında. 

(1/776) 72 
— Vebayı bakarı hastalığının menli MUÜşâ-

rınt temiin için her câns sığır hayvanatı İtle ham 
dertlerin, hastalığın hüküm ferma, olduğunu 
tamamlarda, menü ithali hajkkmda;. 61:62 

Maliye Vekâletinden 
— Antalya Mebusu Rafet Beyim; Tütün 

inhisar idaresinde vakft olan beş yüz İfân ftrajık 
suiistimal hajkkmda, , 129 

SUALLER VE CEVAPLAR 



- 1 2 -

TAKRİRLER 

Sayfa 
AdanafZomıV Bey ve rüfekası) 
—Adana Mebusu Zamir Bey ve iki refiki

nin; Gaz inhisar şirketinin, Çukurova Ziraat 
mıntıkasına gaz yetiştirmesi hakkında, 70 

Aydın (Tvhsin Bey) 
— Aydın Mebusu Tahsin Beyin; Demirci

likte kullanılan dört kalem mevaddı iptidaiye-
nkt gümrük resminden muafiyeti hakkında 215 

Biga (Mehmet Bey) 
—• Biga-Mebusu Mehmet Beyin, 1926 sene-

^ "bütçesinin Muvazeneİ:Maliye Encümenince 
«erian ikmaliyle Heyeti Umumiyeye tevdii hak
kında. 203 

Çankırı (Talât Bey) 
—Çankırı Mebusu Talât Beyin, telefonla

rın İslahı hakkında. 115 
Denizli (Yusuf Bey) 
— Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Tütün tüc* 

carlarının ellerinde mevcut 1340 senesi mahsulâ
tından öşürii tediye edilmiş olanlardan istihlâk 
resmi alınmaması hakkında. 236 

îstanbul (Akçoraoğlu Yusuf Bey) 
— .istanbul Mebusu Akçoraoğlu Yusuf Bey 

ve rüfekasifltn; İstanbul Haliçi'nin temizle' 
tilmesi hakkımda, 70 

Kayseri (Ahmet Hilmi ve Niğde Mebusu 
Ata.Bey) 

— Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi ve Niğde 
Mebusu Ata beylerin, Ankara Tütün İnhisar-
İdaresi Başmüdiriyeti mıntıkası dahilinde tü
tün zeri memnuiyeti hakkında enirin geri alın
masına dair, 215 

Sayfa 
Bszs (Esat Bey ve rüfekası) 
— Rize Mebusu Bsat Bey ve TÜfekasmm, 

Hopa*da rüsumat dairesiyle Amlbar inşaatına 
başl&ttırâması hakkında. 79 

Saruhan {-Yasar Bey) 
— Saruhan Mebusu Yasar Beyin; Yahan-

d omuzların in itlafına ve soğuktan hasara uğra
yan Saruhan vilâyeti bağları hakkmda yapıla
cak tedabire ve yüksek fiyatla satılan kükürt 
madenlerinin faaliyete geçirilmesine ve Ziraat 
Bankasının bağcılara mahsus kısa vadeli ikra-
zatı tezyit etmesine dair. 23$ 

Sivas 0mer Şevki ve rüfekası) 
— Srvas Mebusu Ömer Şevki Bey ve riîfe-

kasımn Kırşehir Mebusu Merhum Ali Rıza 
Beyin ailesine maaş tahsisi hakkmda. 203 

Siverek (Kadri Ahmet Bey) 
— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin; 

Deyn ilmühaberlerinin senei maliye iptidası olan 
Hazirana kadar kabulü hakkında. 70 

— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin; 
istasyon ambarlarına vürut eden eşya sahipleri
ne, • şimendufer ambar müdürleri tarafından ih
barname gönderilmesi hakkında. 70 

— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin; 
Umuru mühjmmei ticariye ve inzibatıyede ş> 
mendüfer telgraf 'hatlarından istifade edilmesi 
hakkında. 70 

Zonguldak (Ragtp Bey) 
— Zonguldak" Mebusu Ragıp Beyin; Posta 

nmtamelâtında meşhut intizamsızlığın izalesi hak
kında, 130 

TEKLİFLER 

Afyonkarahisar (Ah ve Denizli Mebusu Ne' 
cip Ali beyler) 

— Afyonkarahisar Mebusu Ali ve Denizli 
Mefbusu Necip Ali beylerin, istiklâl Mehakimi 
Kanununun üçüncü maddesinin (C) fıkrasının 
tadili: hakkında; a/570) ' • 233 

ı İdare Heyeti 
— idare Heyetinin, 1341 senesi Meclis büt

çesine tahsisatı munzamma itası hakkında. 
(2/566) 130 

Mardin (AÜRızafBey verufekasi) 
— Mardin Mebusu Ali -Rıza Bey ve iki 

refikinin; Züraı takviye masrafından tedeyyün 

ettirilen ve ettirilecek olan' mebâliğden istirdat 
kılınacak olanların Ziraat Bankasına itası hak
kında. (2/565) 48 

Trabzon (Abdullah ve Antalya Mebusu Ah
met Saki beyler) 

— Trabzon Mebusu Abdullah ve Antalya 
Mebusu Ahmet Saki beylerin; Tekaüt maaşı 
ile muallimlik maaşının bir zat uhdesinde içti
ma edebilmesi hakkında-(2/564) 48 

Urfa (Refet Bey) 
—' Urfa Mebusu Refet Beyin, lise've âli 

mektep mezunu olup da iptidai oıuallimligiııde 
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Sayfa 

•hizmet ed«ederifi nıuaüim hukuk ve. İmtiyazını 
haiz olumdan haickmda (2/569) 214 

Urfa (Refet ve Afyonkt&ahisar. İzzet Utvî 
Bey) 

— Urfa Mebusu Refet VB Afyonkarahİsar 
Mebusu İzzet Ulvi beylerin, Ankara'da Zin-
cirU < Cami medresinin Muallimler Birliği umu-1 

mi merkezine verilmesi hakkında- (2/568) 171 

89 — Memurini mlüMiyenân tekafâdüne da
ir 11 Ağustos- 1335 UHûhR Kanunun on 
(Srincs maddtesk'in tefsiri (yüzeltöKlc liste*- -
ye-dahi olanlarm efradı ailesin». maaş 
(tahsis ohmaea&ı hakkında) (23) 24, 

213 
{24) 6 

Sayfa 
90 — 1 1 . Ta&rinfeaai 1339 taa!ih\ ve..372 m*>. 

maralı (Müdafaa*-memî€to..uğruada-ila 
edîtoiş ef'al ve harekâtın cürüm addolun» 
tnayacağı hakkındaki Kanun) un birinci 
ve-dördüncü maddöerirtiri: tefsizi «Müda-
faıai memfefeet maksat ve gaye» ite te
şekkül eden cemiyet ve heyetlere mensup 
olan memurların, vaaifdi memuriyedieri. 
ile alâkası olmayarak ve vazifei memuri-
yetSeri ile alâkası olup da mUdafaai mem-
'kkA.iienkssX.ve gayesi ite lka.ettifcl!erii ce-
raimin affedlileaeji ve fcuvaıyi roffiyeye 
Mıaiktan evvel maznun ve mahkûm olan* 
lar hakkında takibat yapılamayacağı hak
kında»; (22) 377 

(M) 152». 
'159:160 

TEZKERELER 

Ba$vekâ)et Tezkereleri 
— ArJk'aıra Mebusu İhsan Beyin, İstiklâl 

madalyası De taMfi hakkında, (3/643) 111 
— Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun be

şinci maddesini muaddel kanunu muvakkatin 
tadiline dair atan kanunun dördüncü maddesi- " 
nm tefsiri hakkında. (3/640) 87 

— Avukat Kanununun dördüncü maddesi
nin tefsiri hakkında, (3/652) 172, 

— 1330 senesi Muvazene! Umumiye Kanu
nunun on htrfinci maddesinin tefsiri hakkında. 
(3/630) 48 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Ka
nununun yirmi üçüncü maddesinin «V» fıkra
sının tefsiri hakkında. (3/638) 86 

— Bboiye Kanununun bazı meadUelerini 
tmuaddei 22 Nisan 1341 tarihli kanun mucibin
ce belediyelerce verilen iştira olunan arsalar 
muamelâtındau ferağ harcı rstiyfa edilip edil-
meyeoegfiran tefsiri hakkında. (3/653) 172 

— Ecnebi sefarethaneler mentsubM namı
na vuku bulan mevaridatın, temsil eyledikleri 
memkfldatterce" Türkiye Cumhuriyeti memurini 
ırjuameteskıe ifa edilmekte olan mütekabil 
muamefe veçhile, muatfen imraoı hakkındaki 
Kanun layihasının iadesine dair. (3/651) 171 

— 265 zatın İstiklâl Madalyası ile taltifleri 
hakkında dört adet. (3/644, 645, 646, 647) 130 

— iskân Müdüriyeti Umutnfiyesi bültcesi fa
sıl rakamlarında vaki olan sehvin tashihi hak
kında, (3/633) 86 

— İstiklâl Harbi malullerine mükâfatı 
nakdiye itasına dair kanunun birinci maddesine 
tevfikan tanzim onman dokuzuncu defterin tak
dim olunduğuna dair. (3/659) 235 

— Lâdik Kazasından Haıfız Ömer torunu 
Hasan Efendinin; hukuku rrierrmuasınm İadesi 
Hakkında» (3/649) 130 

—Lozan Ahitnamesinin 99 ve 100 ncü mad-
deteriade. tadat oftman beynelmilel muahede, 

. mukavele ve Miafaameîere ittihak veya ortlan 
tasdik muamelesinin ne surette ifa editecegj-
nün'tayur ve tefsiri hakkmda, (3/648) 130 

— MuMazzaf.*» 27 Mayıs 1327 tarihinde 
istifası kabul edilen ve Umumi Harpte tekrar 
hizmetten sonra terhis olunan ve terhis tarihin
den itibaren tekaüde sevici takarrür etmiş olan 
bir zabite, Tekaüt ve tstiyfa Kanununa naza
ran, hangi tarihten itibaren maaş tahsisi iktiza. 
edeceğinin tefsM hakkımda. (3/641) • 87 

— 15 Mayıs 1335 tasrihti Harcırah Karar
namesinin on üçüncü maddesinin tefsiri hak
kında. (3/637) 86 

— Otuz zatın İstiklâl madalyasıyla taltifleri 
hakkında, (3/658) 214 

— Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun 
yedinci maddesinin tefsiri hakkında. (3/639) 203 

http://'kkA.iienkssX.ve
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Sayfa 
— Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun 

yedinci maddesinin «A» fıfcrasınm tefsiri hak-
tonda, (3/639) ' 86 

— Sinop Valisi NizamöfiÜn Beyin hamil ol
duğu istiklâl Madalyası senidin kırmızıya tah
vili hakkında. (3/655) 203 

— ÜÇ zatın İstiklâl Madalyası ite taltifleri 
tokjkmtda üç ade». (3/636) 86 

•— VHayatı sefâsede tahrir icrasına dair kiâ  
«unun be$tinet maddesinin tefisin hakkında. 
(3/642) «7 

— Yüz otuz Wr zatın îsAlâl Madalyasıyla 
taffiffari hokkada &i 'kıta. (3/656), (3/657) 203 

Sayfa 
•Büyük MİBet Meclisi Riyaseti Tezkereleri 

— Sinop Mebusu Yusuf Kanal Beyin ha-ı 
mil olduğu tstüdâl Madalyası şeridinin lanruza-
yeşifla töbdUtae dal*. (3/631) 48 

— Şark tetikte! MaMöetrnesi için bîr müd-
döi unulmi muavftMtin inftahatn hattında. 
(3/660) 235:236 

İstiklâl Mankenleri MiHrfel UmurtrfHği Tezkeresi 
— Maraş Mebusu Tahsin Beyin; on sene 

kürek cezasına mahkûm ediMü hakkında). 
(3/632) 69 

Memurin Muhakemat Heyeti Tezkeresi 
— MüKfttettemİ 14 Mayıs 1926 tarihinde bit 

tam bulacak olun Memurin Mtihakemat Heyeti 
azatan yerin» şimdiden intihap yapılması hak
kında. (3/662) 2K 

ZAPTI SABIK HULASALARI 

fçtSma No. Içtfcrta tarihî Çite Sayfa 

«0 
«1 
•82 
83 
84 
85 
«6 
87 
88 
«9 
90 
91 
92 

31 
1 
3 
5 
7 

10 
11 
19 
20 
22 
24-
26 
1 

. 3 
, 4 

4 
4 , 

. 4 

. 4 

. 4 
4 

. 4 
4 

. 4 
4 
5 

1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
1926 
»26 
1926 
1926 
1926 
1926 

24 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
^̂ ^ 

2 
18 
47 
68 
85 

111 
129 
152 
170 
202 
214 
232 

2 



Söz Alanlar 

j Sayfa 
Abdullah Azmi B, (Eskişehir) - İdareİ umu-

miyei vilâyet Kamunu mucibince azil ve nasp-
ları vilayata mevdu maliye memurlarından ba-
zuarının doğrudan doğruya vekâletçe tayinleri 
baklandaki kanun münasebetiyle 58 

Ağaogju Ahmet B. <Kars> - tdarei umumiyeİ 
vilâyat Kanunu mucibince azil ve nasplan vi
layata mevdu maliye memurlarından bazılarının 
doğrudan doğruya vekâletçe tayinleri hakkında
ki kanun münasebetiyle 56 

Ahmet Hamdi B. (Adliye V.) (Bozofc) -
Kastamonu vilayetine tabi Cide kazasında 
«göknöbet» usulü ile beyneşsüreka tasarruf ve 
zirabt edilen arazinin füruhtu ile şûyuunun 
izalesi hakkında kanun münasebetiyle 161 

— Sıtma Mücadelesi Kanunu münasebe
tiyle 227,228 

Ahmet Muhtar B. (Tnflnıon) -. Borçlar 
Kanunu münasebetiyle 175 

— Ereğli havzasında Kilimli ve Kozlu mev
kilerinde inşa edilecek olan lavvariar için bir 
milyon liralık İstikraz akti hakkında kanun 'mü
nasebetiyle 204 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin; 
Ankara şehrinde 1924 senesinden mukaddem 
inşa edilmiş olan müsakkafattan her sene ta
hakkuk eden vergilerinin bir misli derecesinde 
ayrıca belediye vergisi tahakkuk ettirilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle 61 

— tdarei UnHimSyeS Vüâyalt Kanunu mu
cibince azil ve nasplan vilayata mevdu maliye 
memurlarından bazılarının doğrudan doğruya 
vekâletçe tayinleri hakkındaki kanun münase
betiyle 24,55 

; Sayfa 
— İzmir Mebusu Mustafa Necati ve Kâ

mil beylerin; İzmir vilayeti dahilinde ödemi; 
ve Menemen kasabalarına cari suların İdare ve 
temini isalesinin mahalli belediyelere terki hak
kında kanun münasebetiyle 205,216 

— Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 
1926. senesi Bütçesi münasebetiyle 2i 

— Mektep kitaplarının Hükümet tarafından 
tabının temini hakkında kanun münasebetiyle 188 

— Muallim mekteplerinin inşaat ve tesîsa-
tına yapılacak muavenet hakkında kanun mü
nasebetiyle 176,180 

— Sıtma Mücadelesi Kanunu münasebe
tiyle 219,221,224.241,243,245,247 

Akçoraoğhı Yusuf B. (tsfanbul) • Karadeniz 
Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 senesi Bütçe
si münasebetiyle 21 

Afi Cenanı B. (Ticaret V.) (Gazfautep) -
Ereğli havzasında Kilimli ve Kozlu mevkile
rinde İnşâ edilecek olan lavvariar için bir mil
yon liralık İstikraz akü hakkında kanun mü
nasebetiyle 136,137,138,204 

— İstanbul ve Tevali! Balıkçılar Muavenet 
Sandığı hakkında kanun münasebetiyle 155,157 

— Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 
1926 senesi Bütçesi münasebetiyle 21 

— Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye 
ve limanlarla karasuları dahilinde İcrayı sanat 
ve ticaret hakkında kanun münasebetiyle 145 

AV Nazari B. (Adfiye En. M. M.) - Sıtma 
Mücadelesi Kanunu münasebetiyle 227 

AE Rıza B, (Kastamonu) - Müdafaa* mem
leket uğrunda ika edilmiş olan ef'al ve harekâ
tın cürüm addolunmayacağı hakkındaki Ka
nunun dördüncü maddesinin tefsirine dair Ka
nun münasebetiyle 159 

B 
Bebfç B. (Nafn V.) <tstanbuJ) - Ankara * 

Ereğli demiryolunun inşa ve isletilmesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle 73 

Atafay B. (Aksaray) 
leşi Kanunu münasebetiyle 

Sıtma Mücade-
14S 
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Sayfa 
Ebubdıllr Hazım B. <Nigde) - tdarei umu* 

miyei vilayat Kanunu mucibince azil ve nasp-
ları vilayata mevdu maliye memurlarından ba-

Sayfa 
zılarının doğrudan doğruya vekâletçe tayinleri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 54 

Dr. Mazbar İR (Aydm) - Sıtma-mücadelesi 
Kanunu • münasebetiyle -

Dr, Mustafa B. (Çorum) - Emrazı sariyeye 
karsı ordunun muhafazası için indefiktiza sarfı 
lazımgelen sabun ile odun veya kömür hak
kında W Eylül 1339 tarihli Tayinat ve yem Kâ
nununun yedinci ve dokuzuncu maddelerine 
dair Kanan münasebetiyle 

— istanbul ve Tevabit Balıkçılar Muave
net Sandığı hakkında Kanun münasebetiyle 

219 

22 

157; 
238 

— İzmir Mebusu Mustafa Neeati-ve Kâimi 
beylerin; İzmir vilayeti dahilinde dRtemi$< ve* 
Menemen kasabalarına cari suların idare ve te
mini isalesinin mahalli belediyelere terki. hak
kında Kanun münasebetiyle 217. 

— Sıtma Mücadelesi Kâmımı münasebetiyle- 218Î 
2Z3Î228* 

Dr. Refik B. (Sıhhiye V.) ( tombul) • Sıtma 
mücadelesi Kanunu münasebetiyle 221;222,"224;228 

E m » RJ (Eskişehir) - Ereğli havzasında 
Kilimli ve Kbzlü mevkilerinde inşa edilecek olaa 
lavvarlar için bir milyon liralık; istikraz aktı 
hakkında Kanun' münasebetiyle 

— Gümüşhane Mebusu HasarrFehrm Beyin; 
Ankara şehrinde 1924 senesinden mukaddem 
İnşa edilmiş olan müsakkafattan her sene ta-

138 

hakkuk eden vergilerinin bir misli derecesinde 
aynesaı belediye vergisi tahakkuk ettirilmesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle 

— Muallim mekteplerinin inşaat ve-tesisa
tına yapüacak muavenet hakkında-Kanan mü
nasebetiyle 

60 

178-

FaSc B: (Tekirdağ) • tdarei umumiyei vi
layat Kanunu mucibince azil ve nasplan vilayata 
mevdu maliye memurlarından bttzdarmm doğ

rudan doğruya vekaletçe, tayinleri 
Kanun münasebetiyle 

hakkındaki. 
35 

H 
Hacr SaBUmdıHiı B; (Tapa Mâdîri Umumisi) -

Hakkı karar ve senetsiz tasarruf at ife tashihi 
kayıt muamelatının' sureti - İcrası hakkında ka
nun münasebetiyle. 75 

Hakkı B. (Van) - Mektep kitaplarının Hü
kümet tarafından tabının temini hakkında ka
nun münasebetiyle. 

Hâlis Turgut B. (Sivas) - tdarei Umumu yei 
Vilayat Kanunu mucibince azil ve naspları vila
yata mevdu maliye memurlarından bazılarının 

[189 

doğrudan: doğruya Vekâletçe' tayinleri hakkında
ki Kanun münasebetiyle; 

— Muallim mekteplerinin inşaat ve tesisa
tına yapılacak muavenet hakkında Kanun mü
nasebetiyle. 

Hasan, a (Maliye V.) (T*atâmn> - G ü m ü ş i 
hane Mebusu Hasan. Fehmi Beyim Ankara:-
şehrinde 1924 senesinden mukaddem, editmis, 
olan müsakkafattan her sene tahakkuk eden 
vergilerinin bir misli derecesinde ayrıca beledi-

5 * 

178 
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Sayfa 

ye vergisi tahakkuk ettirilmesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle. „ 60 

— tdarei Umumiyei Vilayat Kanunu mu
cibince asil ve nasplan vilayata mevdu maliye 
memurlarından bazılannın doğrudan doğruya 
Vekâletçe tayinleri hakkındaki Kanun müna
sebetiyle. 28,32,35,36,37 

İhsan B. (Ankara) - Gümüşhane Mebusu Ha
san Fehmi Beyin; Ankara şehrinde 1924 sene
sinden mukaddem İnşa edilmiş olan müsak
kafattan her sene tahakkuk eden vergilerinin 
bir misti derecesinde ayrıca belediye vergisi ta
hakkuk ettirilmesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle. 59 

İhsan Hamit B. (Ergani) - tdarei Umumiyei 
Vilayat Kanunu mucibince azil ve nasplan vi 
layata mevdu maliye memurlarından bazıları
nın doğrudan, doğruya Vekâletçe tayinleri hak
kındaki Kanun münasebetiyle. 24 

KâmO B. (İzmir) - İzmir Mebusu Mustafa 
Necati ve Kâmil Beylerin; İzmir Vilâyeti dahi
linde Ödemiş ve Menemen kasabalarına cari 
suların idare ve temini isalesinin mahalli bele
diyelere terki hakkında kanun münasebetiyle. 216 

Sayfa 
— İstanbul ve tevabii Balıkçılar Muavenet 

Sandığı hakkında kanun münasebetiyle. 237,238 
— Sıtma Mücadelesi Kanunu münasebetiy

le, 245,247 
Hasan Fehmi B. (Gümüşhane) • tdarei Umu

miydi Vilâyât Kanunu mucîbünce affi ve nasp
lan vilayata mevdu maliye memurlarından, ba
zılarının doğrudan doğruya Vekâletçe tayinleri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle. 25 

tstnet B. (Çorum) - tdarei Umumiyei Vila
yat Kanunu mucibince azil ve nasplan vilayata 
mevdu maliye memurlarından bazılannın doğ
rudan doğruya Vekâletçe tayinleri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle. 55 

— Muallim mekteplerinin inşaat ve tesisa
tına yapılacak muavenet hakkında Kanun mü
nasebetiyle, ısıl 

— Sıtma Mücadelesi Kanunu münasebetiy 
le, 220,222 

Kâzım B. (Giresun) - Karadeniz Boğazı tah
lisiye idaresinin 1926 senesi Bütçesi münase
betiyle. 20,21 

Mustafa AbâfUhalft B. (Muvazene! Maliye 
En, Na.) (Çantan) - Ereğli havzasında Kilimli 
ve Kozlu mevkilerinde inşa edilecek olan Lav
varlar için bir milyon liralık istikraz akti hak
kında kanun münasebetiyle. 204 

Mustafa Necati B. (Maarif V.) (İzmir) • Mu
allim mekteplerinin inşaat ve tesisatına yapıla
cak muavenet hakkında kanun münasebetiyle. 176, 

177,178,179,182,183,184 

Mustafa Necati B. (Maarif V.) (tznur)-
Mektep kitaplarının Hükümet tarafından tabı
nın temini hakkında kanun münasebetiyle.. 186 

Mahmut Esat B. (Adliye V.) (İzmir) - Borç
lar Kanunu münasebetiyle. 173 

Mazhar Müfit B. (Denizli) - tdarei Umu
miyei Vilayat Kanunu mucibince azil ve nasp
lan vilayata mevdu maliye memurlarından ba
zılarının doğrudan doğruya Vekâletçe tayinleri 
hakkındaki kanun münasebetiyle. 24,25,31 

— Muallim mekteplerinin inşaat ve tesisatına 
yapılacak muavenet hakkında kanun münasebe
tiyle. 181,182 

Mehmet Vasfi B. (Bolu) - Ereğli havzasın
da Kilimli ve Kozlu mevkilerinde inşa edilecek 
•olan Lavvarlar için bir milyon liralık istikraz 
akti hakkında kanun münasebetiyle.. 94 

t 

K 

M 

K 
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N 
Niyazi B. (Mersin) 

rtunu münasebetiyle. 

Sayfa 
Sıtma Mücadelesi Ka-

244,245,247 

Sayfa. 

Rahmi B. (Trabzon) - Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanun layihası münasebetiyle. 4,13:15,41:43 

• Rasıh B. {Antalya) • Gümüşhane Mebusu 
Hasan Fehmi Beyin; Ankara şehrinde 1924 se
nesinden mukaddem inşa edilmiş olan müsak
kafattan her sene tahakkuk eden vergilerinin 
bir misli derecesinde ayrıca belediye vergisi ta
hakkuk ettirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle. 59 

— Mektep kitaplarının Hükümet tarafından 
tabının temini hakkında Kanun münasebetiyle. 188 

— Muallim mekteplerinin inşaat ve tesisatı
na yapılacak muavenet hakkında Kanun mü
nasebetiyle. 176,181 

— Sıtma Mücadelesi Kanunu münasebetiyle. 223 

Recep B. {Müdafaal Miniye V.) (Kütahya) -
Emrazı sariyeye karşı ordunun muhafazası 

için indeliktiza sarfı lâzım gelen sabun ile odun 
veya kömür hakkında 14 Eylül 1939 tarihli Ta-
yinat ve Yem Kanununun yedinci ve dokuzun
cu maddelerine dair Kanun münasebetiyle. 22,23 

— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu muvak
katinin 106 ve 110 ncu maddelerinin tadili 
hakkında Kanun münasebetiyle. 

Recep Zuhttt B. (Sinop) - Ereğli havzasın
da Kilimli ve Kozlu mevkilerinde inşa edilecek 
olan Lavvarlar için bir milyon liralık istikraz 
akti hakkında Kanun münasebetiyle. 

Refik B. (Konya) - Borçlar Kanunu müna
sebetiyle. 174,175 

Reşit B, (Malatya) • Hakkı karar ve senet
siz tasarrufat İle tashihi kayıt muamelatının 
sureti icrası hakkında Kanun münasebetiyle. 

— Sıtma Mücadelesi Kanunu münasebe
tiyle. 

36 

94 

16 

245 

Saffet B. (Urfa) - Sıtma mücadelesi Kanunu 
münasebetiyle. 242 

Süleyman Sim B. (Bozok) - tdarei Umumi
ye! Vilâyat Kanunu mucibince azil ve nasplan 
vilâyata mevdu maliye memurlarından bazıla
rına doğrudan doğruya Vekâletçe tâyinleri 
hakkındaki Kanun münasebetiyle. 55 

— Sıtma Mücadelesi Kanunu münasebe
tiyle. 218,225 

Süleyman Sun B. (Kastamonu) - Kastamo
nu vilâyetine tabi Cide kazasında «goknöbet» 
usulü ile beyneşşüreka tasarruf ve ziraat edilen 
arazinin füruhtu ile sûyuunun izalesi hakkında 
Kanun münasebetiyle. 

Süleyman Sun B. (Trabzon) - İstanbul ve 
Tevabii Balıkçılar Muavenet Sandığı hakkında 
Kanun münasebetiyle. 

161 

155 

Şakir B, (Muvazene! Maliye En. M. M.) -
Sıtma Mücadelesi Kanunu münasebetiyle. 220, 

241,243 
Şefik B. (Bayazıt) - tdarei Umumiyei Vilâ

yat Kanunu mucibince azil ve naspları vilâya
ta mevdu maliye memurlarından bazılarının 
doğrudan doğruya Vekaletçe tayinleri hakkın
daki Kanun münasebetiyle 57 

Şükrü B, (Biga) - İdarei Umumİyeİ Vilâyat 
Kanunu mucibince azil ve nasplan vilâyata 
mevdu maliye memurlarından -bazılarının doğ
rudan doğruya Vekâletçe tayinleri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle. 27,28,56 

— MualJİm mekteplerinin inşaat ve tesisa
tına yapılacak muavenet hakkında Kanun mü
nasebetiyle, 177 
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Sayfa 
— Hakkı karar ve senetsiz tasarrufat ile 

tashihi kayıt muamelâtının: sureti İcrası hakkın
da Kanun münasebetiyle. 75 

Şükrü B. (Çanakkale) 
Kanunu münasebetiyle. 

Sayfa 
Sıtma Mücadelesi 

227,228 

Tahsin B. (Ardahan) - îdarei Umumiyet Vi-
lâyat Kanunu mucibince azil ve naspları vilâ-
yata mevdu maliye memurlarından bazılarının 
doğrudan doğruya Vekâletçe tayinleri hakkın
daki Kanun münasebetiyle. 33,34 

Talât B. (Ardahan) - Sıtma Mücadelesi Ka
nunu münasebetiyle. 224 

Tımah Hilmi B. (Zonguldak) - Borçlar Ka
nunu münasebetiyle. 173,175 

— İstanbul ve Tevabii Balıkçılar Muavenet 
Sandığı hakkmda Kanun münasebetiyle. 155,157,238 

— Kastamonu vilâyetine tabi Cide kazasın
da «GÖknöbet» usulü ile beyneşşüreka tasarruf 
ve ziraat edilen arazinin füruthu ile fûyuunun 
izalesi hakkında Kanun münasebetiyle^ 160,161 

— Sıtma 
tiyle. 

Mücadelesi Kanunu münasebe-
223 

Zjya B. (Çorum) - Ereğli havzasında Kilimli 
ve Kozlu mevkilerinde inşa edilecek olan Lav-

varlar için bir milyon liralık istikraz akü hak
kında Kanun münasebetiyle. - 138 




