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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

İntihap 
— Kırşehir Mebusluğuna 'intihap edilen 

Refik İsmail Bey haıkkında 4 ncü şube maz
batası. (3/731)' 

Sayfa Sayfa 
Tahlif 

— Kırşehir Mebusu Refik İsmail Beyin 
tahlifi, . 81 

İKİNCİ DEFA REY İSTİHSALİ 

— Anıkara ve istanbul'daki Askeri inzi
bat Kıtaatı Küçük Zabitan ve Efradına Mü
teferrika veri'lmesi hakkındaki Kanunun ikin
ci defa reye vazı. 6,23:25 

— Beynelmileli yataklı vagonlar şirketine 
ait yataklı ve yemekli vagonların gümrük res
minden muafiyetine dair kanunun ikinci de
fa reye vazı. 220,241: 

•243 
— Devlet Demiryolları İstimlâk Kanu

nunun ikinci defa reye vazı. 313,326:' 
328 

— Dini ve miMi bayram günlerinde is
timal edilecek Hilâliahmer şefkat pulları hak
kındaki 'kanunun i'kincİ defa reye vazı. 220,247: 

249 
— Evkaf Müdirİyeti umumiyesince An

kara'da inşa edıilecek hayrat ve akarat için 
•bir milyon lira tahsisisine dair kanunun ikin
ci defa reye v&zı. 52,64,66 

— Gümrük Kanununa müzeyyel mevad 
hakkındaki Kanunun ikinci defa reye vazı. 150, 

186:188 
— Gümrük Kanununun bazı maddeleri

nin tadili hakkındaki Kanunun ikinci defa 
reye vazı. * 150,177: 

179 
— Gümrük tarifei umumiyesine müteal

lik 'kanunun bazı maddelerini muaddil kanu
nun ikinci defa reye vazı. 150,183: 

185 
— Gümrük tarifei umumiyesine müteal

lik kanunun sekizinci maddesine müzeyyel 
'kanunun ikinci defa reye vazı, 82,124: 

126 

— Hava sınıfı mensubinine verilecek za-
maim ve tazminat hakkındaki kanunun ikin
ci defa reye vazı. 6,20:22 

— İslahı hayvanat hakkındaki kanunun 
ikinci !defa reye vazı. 150,180: 

182 
— Kazanç Vergisi hakkındaki 27 Şubat 

1926 tarihli Kanunun ikinci maddesine bazı 
fıkarat tezyiline dair Kanunun ikinci defa re
ye vazı. 268,296: 

298 
— Manisa, Kasaba ve Alaşehir kazaların

daki emvali metruke bağlarından dolu sebe
biyle hasara uğru yanlara ait bedâli icar ba
kiyesinin affı hakkındaki kanunun ikinci defa 
reye vazı. 220,244: 

246 

— Memurini hariciye hakkındaki 3 Nisan 
1339 tarihli Kanuna müzeyyel Kanunun ikin
ci defa reye Vazı. 82,172: 

129 
— Orman Nizam namesinin on altıncı 

maddesi mucibince alınan Yaylafciye Resmi- ' 
nin ilgasına dair Kanunun, ikinci defa reye 
vazı, 6:7,29:31 

— Resmi munzam pullarının ilgasına ve 
el ilanlarına ait resmin yirmi paraya tenziline 
dair kanunun ikinci defa reye vazı. 52,61:63 

— Sıcak ve soğuk maden sularının istis-
mariyle kaplıcalar tesisatı hakkındaki kanu
nun 'ikinci defa reye vazı. 313,320: 

322 
— Şûrayıdevletin memurin muhakematı-

na müteallik vazaifinin sureti ifası hakkında-
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Sayfa 
ki kanuna müzeyyel 19 Nisan 1341 tarihli 
Kanunun ikinci maddesinin tadiline dair (ka
nunun ikinci defa reyevazt, 313,329: 

331 
— Tekaüt maaşiyle muallim ve miidiirris

lik, doktor, eczacı, baytar, mühendis ve kon
düktörlük maaşlarının bir zat uhdesinde içti
ma edebileceğine dair kanunun ikinci defa 
-reye vazı. 52,70:72 

— Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununun 
sekizinci maddesinin beşinci fıkrasının tadili
ne dair kanunun ikinci defa reye vazı. 220,238Î 

240 
— Trablusgarp, Balkan, Harbi Umumi, 

ve istiklali Muti muhasebatında, şehit olan er
kân, ümera, ve zabıtan ile mensubini askeri
yenin bazı borçlarının affına dair ikanunun 
birinci maddesine bir fıkra tezyilİ hakkında
ki kanunun ikinci defa reye vazı. 6,26:28 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye - Lüb
nan hükümetlerinin salahiyettar murahhasları 
-arasında Ankara'da akdolunan Suriye • Lüb
nan Gümrük İtilâf namesinin tasdiki hakkın
daki kanunun ikinci defa reye vazı. 268,293: 

295 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhu- I 

riyeti arasında 30 ikânunusanıi 1926 tarihinde i 

Sayf» 
tanzim ve imza olunan muhadenet muahede-

-namesinin tasdikine dair kanunun ikinci de
fa reye vazı. 52,58:60 

— Türk Tayyare Cemiyetinin bazı mua
melâtında umumi istihlâk ve eğlence ve husu
si 'istihlâk vergilerinden muafiyetine dair ka
nunun İkinci defa reye vazı. 313,323: 

325 

— Türk ve Şark halılarının kabulü mu
vakkat usulüne tevfikan -ithaline dair kanunun 
İkinci defa reye vazı. 226,250: 

252 

— Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâ
ğıdı inhisarı hakkındaki 26 Şubat tarih 
ve 558 numaralı kanuna müzeyyel kanunun 
ikinci defa reye vazı. 150,189: 

191 

— Umumi istihlâk ve eğlence ve hususi 
istihlâk vergileri hakkındaki kanunlara mü
zeyyel Kanunun ikinci defa' reye vazı. 268,290: 

292 

— 26 Teşrinisani 1339 tarihli Posta Ka-
,,nununun on ikinci maddesi zeylinin tadiline 
dair kanunun »kinci defa reye vazı. 52,67:69 

KANUNLAR 

No, C * 
8̂86 — Mugayiri ahlâki neşriyatın meni 

tedavülü hakkında beynelmilel konfe
ransça kabul-, edilen mukavelenamenin 

-tasdikine dair Kanun. (25) 
(26) 

887 — Emvali gayrimenkule tadilât komis
yonlarının sureti teşkili hakkında Ka
nun. (24) 

(25) 
(26) 

"888 — 1341 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun 32 nci maddesine bir fık
ra tezyili hakkında Kanun. (5) 

(26) 

Sayfa. 

355 
10:11 

128 
522 

3,14: 
16 

328 
17:18 

No, O k S&ıyfa 
889 — Hava sınıfı mensubinine verilecek 

zamaim ve tazminat hakkında Kanun. 
(25) 629, 

699:700 
(26) 

725:727 
890 — Trablusgarp, Balkan Harbi umu

mi ve istiklâli milU muharebatında 
şehit olan erkân, Ümera ve zabıtan İle 
mensubini askeriyenin bazı borçlarının 
affı hakkındaki 2 Kânunuevvel 1341 ta
rihli kanunun birinci maddesine bir 
fıkra tezyiline dair Kanun. (25) 629, 

701,722:724 
(26) 6,26: 

28 
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No.. CM Sayfa 
891 — Ankara ve İstanbul'daki askeri in

zibat kıtaatı küçük zabıtan ve efradı
na müteferrika verilmesi hakkında Ka
nun. (25) 629, 

719:721 
(26) 6,23: 

25 
892 — Orman Nizamnamesinin on altıncı 

maddesi mucibince alınacak yaylakıye 
resminin ilgasına dair Kanun. (25) 272, 

591:596 
(26) 6:7, 

29:31 
893 — Umumî tahriri nüfus icrası hakkın

da Kanun. (25) 93 
(26) 52,53 

894 — İdareî Umumiyet Vitâyat Kanunu 
muvakkatinin 103 ncü maddesinin ta-. 
diline dair Kanun. (22) 133 

(26) 55:56 
895 — imalâtı harbiye teavün ve sigorta 

sandığı hakkında Kanun. (25) 191 
(26) 49, 

56:57 

896 — Türkiye Cumhuriyeti" ile Sili Cumhu
riyeti arasında 30 Kânunisand 1926 ta
rihinde tanzim ve imza olunan- muha-
denet muahedenamesinin tasdikine dair 
Kanun. (25) 72 

(26) 14,32: 
34 

897 — Resmî munzam pullarının İlgasına 
ve el ilanlarına ait resmin yirmi paraya 
tenziline dair Kanun. (25) 82:83 

(26) 13; 14, 
35:37 

898 ı— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince 
Ankara'da-inşa edilecek hayrat ve aka-
rat için bir milyon lira tahsisine dair 
Kanun. (25) 428 

(26) 16:17 
899— 26 Teşrinisani 1339 tarihli Posta Ka

nununun on ikinci maddesi zeylinin ta-
dİdilrae dair Kanun. (25) 72,96: 

•97 
(26) 52,61: 

69 

No, CüJt Sayfa-
900 — Tekaüt maasjle muallim vq müder

rislik-, doktor, eczacı, baytar, mühendis 
ve kondüktörlük maaşlarının Ibir zat 
uhdesinde içtima edebileceğine dair- Ka
nun. (24) 48 

(26) 11:12, 
, . : 38:40,52,70:72 
901 — Gümrük tarifei umumiyesHje müte

allik kanunun sekizinci muaddel mad
desine müzeyyel-Kanun. (25) 

(26) 
902— Memurini hariciye harcırahtan hak*; 

kındaki 3 Nisan 1333 tarihli Kanuna 
Müzeyyel Kanun. (25) 

(26) 

522 
54:55 

524 
52,54, 
76:78 

903 — Gümrük tarifei umumîyesMe müte
allik kanunun bazı maddelerini! muaddil 
Kanun. (26) 52,92: 

98,99:100,13*141 
904 — Islahı hayvanat Kanunu. - (25) 699 

(26) 8:10, 
85:92,130:132 

905 — Gümrük kanununa müzeyyel mevad 
hakkında Kamun. (24) 171 

(26) 52. 
100:113,133:135 

906 — Gümrük Kanununun bazı maddele
rinin tadiline dair Kanun. (26) 52, 

92:98,99:100,139:14! 

907 — Tüttür idarei muvakkatesi ve sigara 
kâğıdı inhisarı kanunu hakkındaki 
26 Şubat 1341 tarih ve 558 «numaralı 
Kanuna müzeyyel Kanun. (26) 114: 

117,142:144 
908 — Silâh altında bulnan efradı askeriye 

ile küçük zabıtanın hizmeti askeriyeye 
duhullerinden evvel ika etmiş < oldukla
rı fiillerin muhakemeler* ve merkumun 
aleyhine ikame olunacak -hukıjric dava
ları hakkında Kanun. (26) 52, 

154! 155 

909 — Memurin kanununa müzeyyel Ka
nun. (26) 

910 — Türkiye Cumhuriyeti ile, beynelmij 

lel ukut mucibince Suriye Lübjnen-üze-
rinde haiz olduğu salâhiyete ; müsteni-

149, 
156 
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No. ÇİK Sayfa, 
den hareket eden, Fransız Cumhuriyeti 
arasında mümza mu had e net ve müna-
sebatı hâsenei neme i var i mukavelena
mesinin tasdiki hakkında Kanun. (26) 160: 

164,192:194 
911 — Türkiye, İngiltere ve İrak hükümet

leri beyninde Ankara'da 5 Haziran 1926 
tarihinde mü nakit hudut ve mUnase ba
tı hasenei hemcivari muahedenamesi-
nin tasdiki hakkında Kanun. (26) 164: 

166,195:197 
912 — Ordu, bahriye ve jandarma zabitan 

ve memurini hakkında Kanun. (26) 82, 
151:154 

913 — Sun'i ipekten mensucat imalinin 
men'i hakkındaki 6 Mart 1340 tarihli 
Kanunun ilgasına dair Kanun. (26) 150, 

220 

914 — Ticaret Vekâletile limanlar idaresinin 
1926 senesi bütçelerinde münakale İc
rasına dajir Kanun. (26) 149, 

219:220.231:233 
915 — Lise ve orta mekteplere alınacak 

leylî meccani talebeler hakkında Ka
nun. (26) 219, 

233:235 

916 — Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu
nun 8 nci maddesinin 5 nci fıkrasının 
tadili hakkında Kanun. (26) 81,92, 

166:169,123:215 

917 — Beynelmilel yataklı vagonlar şirketi
ne ait yataklı ve yemekli vagonların 
gümrük resminden muafiyetine dair Ka
nun. (26) 81:82, 

169:170,204:206 

918 — Manisa, Kasaba ve Alaşehir kazala
rındaki emvali metruke bağlarından, 
dolu sebebiyle hasara uğrayanlara ait 
bedeli İcar bakiyesinin affı hakkında 
Kanun. (26) 52, 

155:156,201:203 
220,244:246 

919 — Dinî ve Millî Bayram günlerinde is
timal edilecek Hilâliahmer şefkat pul
ları hakkında Kanun. (26) 5,50, 

170:173,207:209 

No. Cilt Sayfa 
920 — Türk ve Şark hali ve kilimlerinin 

kabulü muvakkat usulüne tevfikan İt
haline dair Kanun. (26) 150, 

174,210:212 
921 — Türkiye Cumhuriyeti İle Arnavut

luk Hükümeti arasında münakit 15 Kâ
nunuevvel 1923 tarihti tabiiyet itilâfna-
mesinin üçüncü ve dördüncü maddele
rinin tadiline dair Kanun. (26) 282: 

283 
922 — 16 Mart 1926 tarihli Moskova Mua-

hedenamesinin 12 nci ve 13 Teşrinievvel 
1921 tarihli Kars muahedenamesinin 
13 ncü maddelerinin ta mam i i İcrasını 
istihdafen Türkiye Cumhuriyeti ile 
Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri İttiha
dı Hükümeti beyninde 31 Mayıs 1926 
tarihinde tanzim olunan protokolün 
tasdikine dair Kanun. (26) 283: 

285 
923 — Derdesti teşkil Bursa kaplıcaları 

Türk şirketine Evkaf Müdüriyeti Umu-
mİyesinin iştirake mezuniyetine dair 
Kanun, (26) 267: 

268,285:289,308:310 
924 — Umumî istihlâk ve eğlence ve husu

sî istihlâk vergileri hakkındaki kanun
lara müzeyyel Kanun. (26) 219 

925 — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye ve 
Lübnan hükümetlerinin salâhiyettar 
murahhasları arasında Ankara'da akto-
lunân Suriye - Lübnan gümrük itilâf-
namesinin tasdiki hakkında Kanun. 

(26) 220, 
235:236,253:255,268,283:295 

926" — Kazanç vergisi hakkındaki 27 Şu
bat 1926 tarihli kanunun ikinci mad
desine bazı fıkarat tezyiline dair Ka
nun. (26) 150, 

198:200,236,259:261 
927 — Sıcak ve soğuk maden sularının istis

marı İle. kaplıcalar tesisatı hakkında 
Kanun. (26) 267: 

268,285:289,308:310 
928 — Türk Tayyare Cemiyetinin bazı 

muamelâtında umumî istihlâk ve eğlen-
ca ve hususî İstihlâk vergilerinden mua
fiyetine dair Kanun. (26) 272: 

274,302:304 



No. " Oift Sayfa 
929 — Devlet Demiryolları İstimlâk Kanu

nu. (26) 149, 
277:282,305:307 

930 — Şûrayı Devletin memurin muhake-
matına müteallik vazaifinin suret; ifa
sı hakkındaki kanuna müzeyyel 19 Ni
şan 1341 tarihli Kanunun ikinci mad-

— 7 — 
No, 

desinin tadiline dair Kanun. 
fi. Sayfa 
(26) 270; 

I 272,299:301 
931 — Öksüz yurtları teşkilâtı hakkındaki 

2 Nisan 1333 tarihli kanunun J ilgasına 
ve Öksüz yurtları hesabatının (asfiyesİ-
ne dair Kanun. (26) 313, 

^313:315,332:334 

261 — Yedi zaıton kiramızı ve otuz yedi zatım 
beyaz şeritli istiklâl Madalyasile taltif
leri hakkında. 

262 — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin hâ
mil olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin 
kırmızı • yeşile tebdili hakkında. 

tKARARLAR 

263 — Meclisi Âlinin tatili faaliyet etmesi 
hakkında, 268 

264 — Budaklar Nahiyesi MüdürÖ sabıkı 
Haiit Efendinin mahkûm olduğu hapis 
cezasının affı hakkında. 267 

265 — Talebeliği tahakkuk eden memurla
rın tecili hakkında. 315:316 

50:51 

81 

LAYİHALAR 

— Lüzum görülecek mahallerde umumi 
ve hususi istihlâk vergilerinin maktuan istiy-

fa olunabileceğine dair. (1/977) 50 
— Mahalli memuriyetlerine gidecek za

bıtan İle vakti hazarda davate icabet etme
yecek: ihtiyat zabıtanı hafckınnJa. (1/978) 50 

— Mahsubu Umumi Kanununun bazı me-
vadmın tadiline mütedair 22 Kânunusani * 
1926 tarihli Kanuna bir madde tezyjli hakkın
da. (1/984) ~ 266 

— öksüz yurtları müdiriyeti umumiye 
muhasebe teşkilâtının lağvı hakkında. (1/980)' 149 

— Ticaret Vekâleti 1926 senesi bütçesinde 
münakale icrası hakkında. (1/982) 149, 

- 219:220,231:233 

— Türkiye Cumhuriyeti ile beynelmilel 
ukud mucibince Suriye ve Lübnan üzerinde 
haiz olduğu selâftjyete müsteniden hareket 
eden Fransa Cumhuriyeti beyninde İŞS Şubat 
1926 tarihinde tanzim ve 30 Mayıs 1$26 tari
hinde imza olunan muhadenet ve muhasebatı 
hasenei hemcİvari mukavelenamesinin1 tasdiki 
hakkında. (1/979) \ 

— Türkiye, İngiltere ve Irak Hükflmetleri 
beyninde Ankara'da akdolunan hudut] ve mü-
nasabatı hasenei hemcivari muahede namesi 
hakkında. (1/981) 

— Vekâlet Müdüriyeti Umumiye Müfettiş 
ve muavinlerinin yevmiye ve harcırahları hak
kında, (1/976) 

81 

149 

MAZBATALAR 

Adlîye Encümeni Mazbataları 
— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 

Usulü Muhakemei Hukukiye ve Usulü Muha-
kematı Cezaiye kanunlarıyla Sulh ve tcra ka
nunlarının bazı mevadını muaddil 21 Mart 
1340 tarihli Kanunun kırk birinci maddesinin 
tadiline dair (2/414) numaralı teklifi kanunisi 
ve tayini muameleye mahal kalmadığı hak
kında 

— Firar edip, derdest edilen memurların 
maaşatı hafckında İcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinden gelen (3/37) numaralı tezkere, 

267 

16 

— Gümrük Kanununa bazı meval tezyjli 
hakkında (1/935) -numaralı kanun layihası hak
kında. (232) 52, 

;100:|13,133:135 
— Gümrük Kanununun bazı meyaddının 

tadili hakkında. (1/934) 52, 
92,9^,99:100,139:141 

— Hazarda silah altında bulunan 
hizmeti askeriyeye davetten evvel ika 
kabahat ve cünha davalarının terhislerine ka
dar tecili hakkında. (1/845) 52, 

154:155 

efradın 
ettikleri 
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Sayfa 
— tzmit Mebusu ibrahim ve Zonguldak 

Mebusu Halil beylerin; Budaklar Nahiyesi 
Müdiri Sabıkı Halît Efendinin cürüm ve ce
zasının affma dair. (2/428) 267 

—Siverek Mebusu Kadri Ahmet Bey ve 
rüf ek asının; (Teşçir Kanunu) unvanlı ve 
(2/516) numaralı teklifi kanunisi hakkında. 

149,156:159 
— Sulh Hâkimleri Hakkındaki Kanuna 

tezyil kılınan (1/180) numaralı muvakkat me-
vaddı kanuniye layihası, Sulh Hâkimleri Ka
nunu muvakkatine zeyledilen (1/184) numara
lı mevaddı muvakkate! kanuniye layihası, 
Sulh Hâkimleri hakkındaki Kanunu muvak
katin birinci maddesine ilave olunan 1 zil
hicce 1331 tarihli fıkrai kammiyeyi muaddil 
(1/186) numaralı mevadı muvakkate! kanuniye 
layihası. Sulh Hâkimlerine mütedair 17 ce-
m az i yel evvel 1331 tarihli Kanuna zeylen tan
zim edilen (1/187) numaralı Kanunu muvak
kat, 11 Cemaziyelevvel 1331 tarihli Sulh Ha
kimleri Kanununa müzeyyel (1/179) numaralı 
maddei muvakkatei kanuniye layihası, Sulh 
Hakimleri hakkındaki 17 Cemaziyelevvel 
1331 tarihli Kanunu muvakkatin bazı mevad
dı ile 2 Recep 1331 tarihli maddei mahsusası-
m muaddtl (1/183) numaralı maddei muvak
katti kanuniye layihası, Sulh Hâkimleri Ka
nunu muvakkaten in 40 ve 46 nci maddelerini 
muaddil (1/188) numaralı Kanunu Muvakkat, 
Sulh Hâkimleri Kanununun bazı mev adını 
muaddil (1/185) numaralı mevadı muvakka
tti Kanunuye layihası, Sulh Hâkimleri hak
kındaki 17 Cemaziyelevvel 1331 tarihli Ka
nunu muvakkatin 'bazı mevadına tezyil olu
nan. (1/182) numaralı maddei muvakkatei ka
nuniye layihası, Surtı Hakimlerince alınacak 
harçlar hakkındaki Kanunu muvakkatin 13 
ncü maddesi olmak üzere kaleme alınan 
(1/176) numaralı maddei muvakkate, Mehakİ-
mi Sulhiye vazifesini ifa eden mahakim ve 
devairde alınacak harçlara dair zeylen tan
zim edilen 07178) numaralı kanunu muvak
kat, Mahakimî Sulhiye vazifesini ifa etmekle 
mükellef mahakim ve devairde alınacak harç
lara dair 23 Şevval 1331 tarihli Kanunu mu
vakkate müzeyyel (1/326)' numaralı mevadı 
muvakkatei kanuniye layihası, ahvali hazıra-
dan dolayı ahali nezdindeki silah ile cephane 

Sayfa 
ye mevadı müşteilenin.sureti teslimine ve tes
lim etmeyenler hakkında tatbik olunacak mü-
cazata dair (1/326) numaralı Kanunu muvak
kat, ahali nezdindeki silah ve cephane ve 
mevadı müşteileye dair 13 Nisan 1331 tarihli 
Kanunu muvakkate zeylen itanzim edilen 
(1/327) numaralı kanunu muvâkkat, Usulü 
murhakematı cezaîye Kanunu " Muvakka-
k atinin babı rabinin faslı şalisinin kıs
mı evveline zeyil olmak üzere tanzim kılınan 
(1/245) numaralı madde muvakkatei kanu
niye, Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun 
bazı mevadını muaddil (1/246) numaralı ka
nunu muvakkat layihası, Usulü 'Muhakemeı 
Hukukiye Kanununa müzeyyel 10 Rebiülahır 
1329 ve 28 Mayıs 1327 tarihli Kanunun 29 
ncu ve 30 ncu maddeleri makamına kaim 
(1/249) numaralı mevadı kanuniye layihası, 
Usulü Müh a keme i Hukukiye Kanununun 80 
ve 81 nci maddelerinin tadili hakkında (1/247) 
numaralı kanun layihası, Mahakimi Asliye 
teşkilatına dair (1/181) numaralı kararname, 
(1/244) numaralı İcra Kararnamesini ve ta
yini muameleye mahal olmadığına dair. 266:267 

— Umumi tahriri nüfus icrası hakkında 
(1/954) numaralı kanun lâyihası hakkında. 

Dafctltye Encümeni 
Maaibaf&bn 

— Emvali gayrtmentkule tadilat komis
yonlarının sureti teşjkili hakkında (1/928) 

14:16 
— Gaziantep Mebusu Ali Cenani Bey ve 

rüfekasının İda'tei Umum'İyei Vilâyat Kanunu
nun yüz üçüncü maddesinin tadiline dair 
(2/347) 55:56 

— inşa edilmekte olan devlet demiryol
larının mürur eltiği arazinin İstimlâki hakkın
da (1/972) 149, 

277:282, 
305:307 

— Memurin Kanununun ikinci madde'i 
muvakkatesi ahkâmına tevfikan tanzim edile
cek kanunun kabulüne kadar Polis Nizamna
mesinin devamlı mariyeti hakkında (1/975) 

149,156 
— Memurin Kanununun 20, 37 ve 38 nci 

maddelerinin tefsiri hakkında (3/714) 5:6 
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Sayfa 
— .Sanayi ve Miiadin Bankası Kanununun 

yedinci maddesinin (A) fıkrasının tefsiri hak
kında (3/639) 17 

— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin 
ve rüfekasının: (Teşçir Kanunu) unvanlı ve 
(2/516) numaralı teklifi kanunisi hakkında 

149,156: 
159 

— Umumi tahriri nüfus icrası hakkında 
(1/954) 52,53 

Divanı Mıdıasebört Encümeni 
Mazbataları 

— 1340 setresi Eylül, Teşrinievvel, Teş
rinisani aylarına ait raporun takdimine dair 
(3/346) numaralı Dîvanı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresi hakkında 52, 

'274:277 
Hariciye Encümeni 

Mazbatadan 
— Mugayiri ahlâk neşriyatın men'i teda

vülü hakkında beynelmilel konferansça kabul 
edilen mukavelenin tasdikine dair. (1/957) 

10:11 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 

Hükümeti arasında 15 Kanunuevvel 1923 ta-
rftıli tabiiyet itilâf namesinin üçüncü ve dör
düncü maddelerinin tadiline dair (1/985) 

282:283 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Beynelmilel 

ukut mucflbince Suriye ve Lübnan üzerinde ha
iz olduğu salahiyete müsteniden hareket eden 
Fransa Cumhuriyeti beyninde 18 Şubat 1926 
tarihinde tanzim ve 30 Mayıs 1926 tarihinde 
imza kılınan muhadenet ve münasabatı hasenei 
hemciVari mukavelenamesihin tasdikine dair 

160:164, 
192:194 

...— Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şû
ralar Cumhuriyetler tftihadı beyninde 31 Ma-
yrs 1926 tarihinde tanzim olunan protokolün 
tasdikine mütedair. (1/986) 283: 

285 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye - Lüb

nan Hükümeti eri itin salâhlyattar murahhasları 
arasında. Ankara'da âkdolunan Suriye - Lüb
nan Gümrük' rtilâfnamesiriin tasdiki hakkında 
(1/878) 220,235: 

236,253: 
255 

Sayfa 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Siü Cumhu

riyeti arasında 30 Kanunusani 1926 tarihinde 
tanzim ve imza edilen muhadenet muahede-
namesinin tasdiki hakkında. (1/879) 14, 

32:34 
— Türkiye, mgiltere ve Irak Hükümetleri 

'beyninde Ankara'da âkdolunan hudut ve mü-
nasebatı hasenei hemcİvari muahedenamesi 
hakkında. (1/981) 164: 

166,195: 
197 

İstida Encümeni 
Mazbataları 

— Alay Kumaftdahdığından vaki istifası 
zühulen askerlikten istifa telakki ve hakkında 
bu surede muamele ifa edilen Haydar Mehmet 
Beye açıkta geçirdiği müddet İçin maaş itası 
lazım geleceğine dair, 5 

— Memurin Kanununun nesrinden: evvel 
mu amele i tekaüd'İyesi icra edilenlere deımad-
det müzeyyde ahkâmının şâmil olacağı ha'k-
kırida. 149 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbataları 
— Bolu Mebusu Mehmet Vasfİ Beyin; 

ormanlardan çıkarılacak kereste ve mahrukatın 
muamelei resmiyesinin ormanlarda ikmal edil
dikten sonra her yerde serbest nakil ve -imrar 
edilmesi hakkında (2/524) 117:123, 

174:176 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Beyin; 
Orman Nizamnamesinin 16 ve 43 ncü madde
lerinin tadili hakkında (2/356) 7:8 

— Ciheti askeriyeden bir makama gön
derilecek zabitana aile harcırahı ve vekâlette 
bulundukları müddetçe ikamet yevmiyesi ita 
edilip edilmeyeceği meselesinin muhilli içtihat 
ve muhtacı tefsir görüldüğü hakkında (3/582) 
numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti ve Vekâ
let namı altında daimi olarak tayin ve; İzam -
edilen kumandanlara 15 Mayıs 1335 tarihli har
cırah kararnamesinin yirmi ikinci maddesine 
nazaran aitle harcırahı itası icap edip etmeye
ceğinin tefsiri hakkında (3/727) 150, 

236:237 
— Firar edip, derdest edilen memurların 

maaşatı hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riya
setinden gelen (3/37) 16 
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Sayfa 
— Gümrük Kanununa bazı mevad tezyî-

li hakkında (1/935) 52, 
100:113,133:135 

— Gümrük Kanununun bazı mevadının 
tadili hakkında (1/934) 52,92: 

98,99:100,139:141 
— Gümrük tarifei umumiyesine müte

dair 10 Mart 1332 tarihli Kanunun tadil ve 
tezyİÜ hakkında (1/936) 52,73: 

75,113:114,136:138 

— Hariciye memurları harcırahı hakkında 
(1/880) 52,54, 

76:78 
— İsparta Mebusu Mükerrenı Beyin; 

Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 ncu maddesi
nin son fıkrasının tefsiri hakkında (4/294) 18 

— îpek veya suni ipekten maada mahlut 
mamulâtı lifiyeye mütedair tarife kanunu
nun sekizinci maddesine bir zeyl ilavesi hak
kında (1/699) 45:55 

— Konya Mebusu Musa Kâzım Beyin; 
Türk Tayyare Cemiyetinin bütün muamelat ve 
mubayaat ve umuru hususatında istihlak res
minden affına dair teklifi kanunisi hakkında 
(2/586) 272:274, 

302:304 

— Mükellefiyeti Askeriye Vergisi Ka
nununun tefsiri hakkında (3/66) 18:19 

— Müstahsalâtı dahiliyeden olmayan tü
tünlerle bunların muamelâtına ve tömbeki ve 
enfiyeye inhisar vaz'ı inhisarı Duhan Kanunu 
muvakkati İle 26 Şubat 1341 tarihli Tütün ida-
rei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisanna mü
tedair kanunun bazı mevaddının tadili hak
kında (1/818) 82, 

114:117,142:144 
— Suni ipekten mensucat imalinin meni 

hakkındaki kanunun feshine dair (1/881) 
150,220 

— Tarife Kanununun tefsiri hakkında 
icra Vekilleri Heyeti Riyasetinden gelen (3/83) 

17 
— Tekâlifi milliye suretiyle alınan hay

vanattan telef olanlar bedelatının tazmin olu
nup, olunmayacağının tefsiri hakkında (3/63) 

17 

Sayfa 
— Türk ve Şark halı ve kilimlerinin ka

bulü muvakkat usulüne tevfikan ithali hak
kında (1/702) 150, 

174,210:212 

Layiha Encümeni Mazbatası 
— Antalya Mebusu Rasih Beyin, Ticaret 

Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde münakale 
icrası hakkında teklifi kanunisinin şayanı mü
zakere olduğuna dair (2/592) 82 

— Gaziantep Mebusu Ali Cenanı Bey ve 
rüfekasımn; Ticaret Odaları Kanununun seki
zinci maddesinin tadili hakkında (2/590) numa
ralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair 50 

— Konya Mebusu Refik Beyin; Cumhu
riyet Bayramı günü mektup ve telgraflara üc
retlerinden maada Hilâliahmer namına pul il-
sakı hakkında (2/591) numaralı teklifi kanuni
sinin şayanı müzakeer olduğuna dair 5,50, 

170:173,207:209 
— Malatya Mebusu Reşit Beyin; Mah

subu Umumi Kanununa bir madde tezyili 
hakkında (2/585) numaralı teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğuna dair 6 

— Sivas Mebusu Rahmi Beyin; Oyun kâ-
ğıtlariyle sinema filmlerinin hariçten celbi ve 
divar takvim ilanları imtiyazının Hİlâliahmere 
verilmesi hakkında (2/593) 150 

— Şarkikarahisar Mebusu Ali Sururi Bey 
ve rüfekasımn; Hususi binası olmayan Türk 
Ocaklarına satılacak binalar hakkında (2/589) 

50 

Maarif Encümeni Mazbatası 
— Urfa Mebusu Refet Beyin, Lise ve Or

ta mekteplere leyli meccani talebe kabulü 
hakkında (2/578) 219, 

233:235 
Muvazene» Maliye Encümeni Mazbataları 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 32 nc-i maddesine bir fıkra tezyili 
hakkmda. <l/940) 17:18 

— Evkaf iMudiniyeti Umu mi y esince An
kara'da inşa edilecek hayrat ve afcarat için 
•bir milyon inanın sarfma mezuniyet itası 
hakkında. (1/872) 16:17 

— Firar edip, derdest edilen memurların 
maaşatı hakkmda. (3/37) 
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Sayfa 
— Gümrük Kanununa bazı mevad tez-

yîl-i hakkında. (1/935) 52.100:113,133:135 
— Gümrük Karrununun bazı mevaddı-

nın tadili hakkında. 52,92,98,99:100.139:141 
— Gümrük Tarife» Umumiyeti ne müte

dair 10 Mart 1332 tarihti Kanunun tadili 
ve tezytİK hakkında. (1/936) 52,73: 

75,113-: 114.136:138 
— idare Heyetinin; 19 Nisan 1341 tarihli 

Kanunun :ifctncn maddesinin tadili ve Büyük 
Millet Meclîsi 1926 senesi bütçesinin müte
ferrika faslına tahsisat vazı hakkında. (2/583). 
(2/584) 270: 

272,299:301' 
— İmalâtı harbiye memurin ve müstah

demini İçin ihdas olunacak amele sandığı hak
kında. (1/966) 52,56:57 

— Jandarma küçük zabitan ve efradının 
iaşe ve binek hayvanatımın yem 'bedellerin
den kazanç vergisi alınmaması hakkında. 
(1/968) 150,198: 

200,236,259:261 
— Konya Mebusu Musa Kâzım Beyin; 

Türk Tayyare Cemiyetinin, bütün muamelât 
ve mubayaat ve umur ve huşu sat im in istihlâk 
resminden affına da:rr, (2/586) 272:274, 

302:304 
— Konya Mebusu Refik Beyin; Cum

huriyet Bayramı günü mektup ve telgraglara 
ücretlerinden maada Hüatiâhmer namına pul 
ilsa'kı hakkında. (2/591) 5,50,170: 

173,207:209 

— Lüzum görülecek matnaJlerde .istihlâk ver
gilerinin maktuan 'istiyfası hakkımda. (1/977) 219, 

22&231,256:258 
— Mektep kitaplarının asgarî posta üc-

retfertne tabî tutulması hakkında. (1/946) 12:13, 
41:43 

— Memurin 'Kanunumun ordu ve 'bahriye 
heyeti zabitanıyla memurinine de teşmili hak
kında, (1/965) «2,151:154 

— Müstahsaktı dahiliyeden olmayan tü-
tünilerite bunların muamelâtın'a ve tömbeki ve 
enfiyeye inhisar vaz'ı ve İnhisarı Duhan Ka
nunu 'Muvakkati ite 26 Şubat 1342 tarihti Tü
tün tdarei Mu vakfe ateşi ve Sigara Kâğıdı in
hisarına Mütedair Kanunun bazı m ev adın in 
tadili hakkında. (1/818) 24,114:117.142:144 

* Sayfa 
— Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumİye-

si muhasebe teşkilâtının lağvı hakkında. 
(1/980) 313,313:315,332:334 

— Resmi munzam puHaraun ilga ve el 
ilanlarına ait resmin yirmi paraya tenzili 
hakkında. (1/858) 13:14,35:37 

— Saruhan Mebusu Yaşar Beyin; Sanı-
han Vilâyetinde 1340 senesinde zuhur eden 
doludan mahsulü hasara uğrayan emvali met
ruke tarla ve bağlarının bedeli icarlarının affı 
hakkında. (2/561) 52.155:156 

— Suni ipekten mensucat i mailinin meni 
hakkındaki Kanunun feshine dair. (1/881) 150,220 

— Şarki karahisar 'Mebusu Ali Surun Bey 
ve rüfekasımm: hususi binası olmayan Türk 
Ocaklarına satılacak binalar hakkında. (2/589) 274 

— Ticaret Vekâletiyle Liman İdaresinin 
1926 bütçelerimde münakale icrasına dair 
(1/982) *' . 149,219:220,231:233 

— Trabzon Mebusu Abdullah ve Antal
ya Mebusu Ahmet Saki Beylerin; tekaüt maaşı 
ile muallimlik maaşının bir zat uhdesinde iç
tima edebilmesi hakkında. (2/564) 11,12,35: 

40,52,70:72 
— Türkiye Dahilinde' " istetilmek üzere 

ithal edilmiş ve edilecek yataklı ve yemekli 
vagonların esyasıyla beraber gümrük resmin
den muafiyeti hakkında. (1/973) 81:82,169: 

170,204:206 
— Türk ve Şark halı ve kilimlerinin kabulü 

muvakkat usulüne tevfikan ithali hakkımda. 
(1/702) 150,174,210:212 

— Umumi tahrîri nüfus icrası hakkında. 
(1/954) 52,53 

— Urfa Mebusu Refet Beyin, lise ve or
ta mekteplere leyli meccani talebe kabulü 
hakkında. (2/578) 219,233:235 

Müdafaa! Müliyc Encümeni Mazbataları 
— Firar edip, derdest edilen memurların 

maaşatı hakkında, (3/37) 16 
— Hazarda silah altında bulunan efradın 

hizmeti askeriyeye davetten evvel ika ettikle
ri kabahat ve cünha davalarının terhislerine 
kadar tecili hakkında. (1/845) 52,154: 

155 
— Memurin Kanununun ordu ve bahriye 

heyeti zabitaniyle memurinine de teşmili hak
kında. (1/965) 82,151: 

154 
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Sayfa 
— Muallimin ve talebenin askerliklerinin 

teciline mütedair kanunun birinci maddesini 
muaddft 26 Kânunusani 1340 tarihli Kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında. 315:316 

— Sekiz zatın istiklâl madalyasıyla taltif* 
leni hakkında (3/722) numaralı, on bîr zatın 
'istiklâl madalyasıyla taltifleri hakkında (3/723) 
numaralı, on altı zatın 'istiklal madalyasıyla. 
taltifleri hakkında (3/677) numaralı ve De
mirci Kaymakamı Emin Beye ait istiklal ma
dalyası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında 
(3/704) numaralı ve Osman Kâhyanın istiklal 
madalyasıyla 'taltifi hakkında (3/713) numara
lı, Jandarma Yüzbaşısı Cafer Tayyar Beyin 
'İstiklal madalyasıyla taltifi hakkında (3/717) 
numaralı ve Sivas Valisi Hilmi Beyin istiklal 
madalyasıyla taltifi hakkında (3/718) numara- • 
lı, Aydın Mebusu Mühendis Mithat Beyin is
tiklal madalyasıyla taltifi hakkında (3/712) 
numaralı, Niğde Mebusu Halit Hâmii Beyin 
istiklal madalyasıyla taltifi hakkında (3/711) 
numaralı ve Roma Büyük Elçiliği Baş Kâti
bi Agâh, Moskova Büyük Elçiliği evrak me
muru Mustafa Refik Beylerin istiklal madal
yasıyla taltifleri hakkında (3/715) numaralı 
ve Denizli'den Tevfİkoğlıı İsmail efendinin is
tiklal madalyasıyla taltifi hakkında. (3/716) 50:51 

Tapu Encümeni Mazbatası 
— Tapu dairelerinin kayıt ve malumatı 

haricinde elden ele geçmiş emvali gayrimen-
kulenin tapu senedine raptı hakkında. (1/963) 13 

Ticaret Encümeni Mazbataları 
-T- Bursa sıcak su hamamları hakkında 

(1/983) 267:268,285:-
289,308:310 

Sayfa 
— Gaziantep Mebusu Ali Cenanİ Bey ve 

rüfekasmın; Ticaret Odaları Kanununun se
kizinci maddesinin tadili hakkında, (2/590) 81,92, 

166:169,213:215 

— Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu
nun vyedinci maddesinin (A) fıkrasının tefsiri 
hakkında. (3/639) 17 

— Türk ve şark halı ve kilimlerinin ka
bulü muvakkat usulüne tevfikan ithalatı hak
kında. (1/702) 150,174, 

210:212 

Ziraat Encümeni Mazbataları 

— Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin; 
Ormanlardan çıkarılacak kereste ve mahru
katın muamelei resmiyetsinin ormanlarda ik
mal edildikten sonra her yerde serbest nakil 
ve imrar edilmesi hakkında. (2/524) 117:123, 

174:176 

— Islahı hayvanat, ıslah ve teksiri hayva
natı ehliye ve koşu cemiyetleri, koşu müsa
bakası ve sergileri ve halisüddem Arap hay
vanatına mahsus silsilename haklarında (1/17), 
(t/285), (1/291) 8:10,85: 

92,130:132 

— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Bey ve 
rüfekasmın, (Teşçir Kanunu) unvanlı ve 
(2/516) numaralı teklifi kanunisi hakkında. 149, 

156:159 

— Suni İpekten mensucat imalinin meni 
hakkındaki feshine dair. (1/881) 150,220 

MUHTELİF 

İstiklal Madalyası TaBkİ 

İstiklal madalyası talik merasimi 

NUTUK 

Sayfa 

317:318 

— Meclisin tatili münasebetiyle Reis Kâ
zım Paşa Hazretleri tarafından irat buyrulan 
nutuk, 318:319 
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SUALLER 1 

Sayfa 
DatnUye Vekilinden 

— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin; 
kavanim mevzuaya riayet etmeyen- Ankara 
Valisi' Atıf Bey hakikında ne yapıldığına dair 
suali ve Dahiliye Vekili Cemil Beyin şifahi 

• cevabı. 148,268: 
270 

Afyorikarahisar {İzzet Ulvi Bey) 
— Gayrı Türk anasırın yalnız kendilerine 

mahsus köylerde mütekâsif bir halde bulun
mamaları için hükümetçe terîabir ittihazı hak
kında. 82 

— Zürra tevzi edilen tohumluk bedeiâtı 
tahsilatının hasat zamanına kadar tehiri hak
kında. 82 

Antalya (Rasih Bey) 
— Ticaret Vekâleıtıi bütçesinde münakale 

icrasına ve orman mahsulâtından bir kısmının 
ruhsatiyeye tabi olmamasına dair- kanun lâyi
halarının senei- içtimaiye hitam bulmadan He
yeti Umumiyeye tevdi-«dilmelerine dair, 150rl5I 

--Bolu (Mehmet Vasfi Bey) 
—'-Mugayiri-ahlâk neçrâyatm men'i te

davülü hakkındaki kanun • layihasının- müsta- * 
çelen ve tercihan müzakeresine dair takriri. 6 

— Orman muamelâtının ormanlarda icra
sına dair teklifi kanurtrsinin müstaöeten müza
keresi hakkırtdakli takriri. 7 

Denizli (Yusuf Bey) f 

— Hariciye -memurları harcırahı hakkın
dak i kanun lâyihasının-tmistacelen ve tercihan 
-.müaslkefe^ne- dair, 52,76.78 

— Yerü sanayi nesdyeden alınmakta 
olan istihlâk vergisi hakkında hükümetçe-te-
dabiitfi' lâzime iÖtSıazına'dair-takriri. 82 

— İsparta (İbrahim Bey) 
— Şehremaneti ve resmi ve hususi maka-

mait tarafından ecnebi müteahhitlere ihale 
edilm <İRşaâitaeyerli amele istihdamının te
mini hakkında. 82 

İstanbul (Hakkt Sinasî Paşa) 
— Ruznamenİn beşinci maddesinin müs-

taceten müzakeresine dair takriri. 169 

CEVAPLAR 

Sayfa 
Maliye VekiKmten -

i 
— Ardahan Mebusu Tahsin Beyjin; pet

rol, benzin ve şekerin rüsumu inhisariyest ve
saire hakkında Mafiye Vekâletinden suali ve 
Vekil Hasan Beyin şifahi cevabı, 83:85 

İzmir (Münür Bey) 
— Saruhan Vilâyetinde 1340 senesinde zu

hur eden doludan mahsulü hasara uğrayan 
emvali metruke tar4a ve bağlarının bedeli icar
larının affı hakkındaki teklifi kanjunisinİn 
rnüstacelen ve tercihan müzakeresine" dair 
-takriri. 150,201:203 

Bozok (Süleyman Sırrı Bey) 
— Ruznamenİn 14 ncü maddesindeki lâ

yihanın tercihan ve müstacelen müzakeresine 
dair takriri. 14 

Boz0k (Süleyman Sırn Beyle rüfelçası) 
— Reisicumhur hazretlerine Meclisin hür

met ve muhabbetlerimin arzına dair tahriri. 316 
— Burdur (Hüseyin Baki Bey) 
— Ruznamenİn oh birinci numarası odaki 

'Evkaf MüdiriyeCİnce Ankara'da inşa edilecek 
akarata müteallik 'kanun layihasının tercihan 
ve müstacelen müzakeresine dair takriri. 

— Üçüncü senei jçtimaiyede- Meclisi Âtice 
kabul buyur ulan tevanin ve • rmıkarrprat ve 
tefsirlerin tabedilerek Mebuslara gönderilme
sine dair takriri. 316:317 

Kastamonu (Ali Nazmi Bey) \ 
— Ruznamenİn dördüncü maddesinin 

müstacelen ve tercihan müzakeresine ' dair 
takriri. 55 

— Ruznamenİn ikinci maddesindeki kanu
nun müstaceten ve tercihan müzakeresijne dair 
Haklini. 54 

— Ruznamenİn 17 nci numarasındaki tef
sirin müzakere edilmesine dair talkriri.; 18 

Kocaeli (Saffet Bey) 
— Ruzrtamenin birinci ve ikinci mhddele-

rinfin tercihan ve m usta çelen müzakerelerine 
dair takriri. 150 

TAKRİRLER 
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Konya (Refik Bey) 
— Meclisin Haziranın onuncu Perşembe 

gününden itibaren tatili faaliyet etmesi hak
kında takriri. 

Malatya (Reşit Bey) 
— Ruznamenİn üçüncü maddesindeki la

yihanın tercihan müzakeresine dair takriri, 
Menteşe (Sükrii Kaya Bey) 
— Sattık Musul Mebusu Nuri Bey ve rü-

rökasının terfihleri hakkımla takriri. 
Niiğde (Hafit Bey) 
— İtfayi cürüm atili teklifi kanunisinin 

Adliye Encümenince tercihan tetkikine dair 
takriri. 

Rize (Ali Bey) 
— Terfi Kanununun kıt'ada rütbesine ait 

asgari müddetin Jâakal üçte biri 'kadar bilfiil 

95 — Silah altına alınarak kıtalarından fi
rar eden ve bilahara derdest edilen me
murlara maaş verilip verilemeyeceğinin 
tefsiri 

96 — 23 Kânunuevvel 1331 tarihli (gö
nüllü olarak orduya dahil olanlar hay-
vana t inin sureti tazmini hakkında kanu
nun) tefsiri 

Antalya (Rasih Bey) 
— Ticaret Vekâleti bütçesinde münakale ic

rasına dair (2/592) 
Gaziantep (Ali Cenani Bey ve rüfekanı) 
— Ticaret Odaları Kanununun sekizinci 

maddesinin tadili hakkında (2/590) 

idare Heyeti 
— Büyük Millet Meclisi 1925, 1341 sene

si bütçesine tahsisaü munzamma İtası hak
kında' (2/594) 

— Büyük Millet Meclisi 1341 senesi büt
çesi tahsisatı munazamma itası hakkında 
(2/587) 

— 19 Nisan 1341 tarihli Kanunun 'ikinci 
maddesinin tadili ve Büyük Millet Meclîsi 

Sayfa 

268 

13 

313 

82 

Sayfa 
hikmet etmedikçe terfi edemeyeeeMerine mü
tedair olan maddesinin bir defaya mahsus ol
mak üzere Erkânı Harp zabitlerine teşmil 
edilmemesi hakkında tafkriri. 

Sivas (Ömer $evkİ Bey ve rüfekaxı) 
— Ticaret Odaları Kanununun sekizinci 

maddesinin tadili hakkındaki Kanunun müsta
cel en ve tercihan müzakeresine dair takriri. 

(Ticaret Vekili Mustafa Rahmi Bey) 
— Ticaret odaları hakkındaki tekMfi kanu

nînin tercihan ve mütacelen müzakeresine dair 
takriri. 

Urfa (Rafel Bey) 
— Rııznamenin 18 ve 19 ncu maddelerin

deki tdklif ve kanun layihasının müstacelden ve 
tercihan müzakerelerine dair takriri. 

82 

166 

TEFSİRLER 

16 

17 

97 — 19 Nisan 1341 tarih ve 633 numaralı 
(Sanayi ve maadİn bankası kanununun 
yedinci maddesinin (A) fıkrasının tefsiri 

98 — Mülkiye Tekaüt Kanununun on doku
zuncu maddesinin son fıkrasının tefsiri , 

99 — 20 Temmuz 1338 tarih ve 264 numa
ralı (Müecceliyeti askeriye vergisi ka

nununun tesfiri 
100 — Mülkiye harcırah kararnamesinin 22 

nci maddesinin tefsiri 

17 

13 

18:19 

236:237 

TEKLİFLER 

50 

149 

1926 senesi bütçesinin müteferrika faslına 
tahsisat vaz'ı hakkında (2/583), (2/584) 219 

Konya (Refik Bey) 
— Cumhuriyet Bayramı günü mektup ve 

telgraflara ücretlerinden maada hilâliahmer na
mına pul ilsaki hakkında (2/591) 5, 

50,170:173,207:209 

Sivas (Rahmi Bey) 
— Oyun kâğıtlariyle sinema filimlerinin 

hariçten celbi ve divan ve takvim ilanları im
tiyazının Hılaliahmer'e verilmesi hakkında 
(2/593) 149 

Şarkikarabisaf (Ali Surun Bey ve rüfekast) 
— Hususi binası olmayan Türk ocaklarına 

satılacak binalar hakkında (2/589) 5 
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TEZKERELER 

Sayfa 
Başvekâlet Tezkereleri 

— Ali Ulvi Beytn; hamil olduğu İstiklâl 
Madalyası şeridinin kırmızıya tahvili hakkın
da (3/735) 149 

— Iskece'li Arif Beyin İstiklâl Madal
yası ile taltifi hakkında (3/733) 5 

— Malulİni askeriyenin terfihi kanunu 
mucibince, uhdelerine arazi teffiz olunacak kü
çük zabitan ve efrattan vefat edenleri varis
lerine mevzubahi arazinin itası caiz olup ol
mayacağının tefsiri hakkında (3/736) 149 

— Maarif Vekaleti 1926 senesi Şütçesİn-
de hataların tashihi hakkında (3/739) 

— Vekâlet ve Müdiriyeti Umumiye mü
fettiş ve muavinlerinin yevmiye ve tiarcirah-
ları hakkındaki kanun lâyihasının iadesine Sair 
(3/737) 

Sayfa 

266 

149 

Türkiye Büyük Millet ftfecfisî Riyaseti Tezkereleri 
— Diyarbekir Mebusu Zülfü BeyiA, hamil 

olduğu istiklâl madalyası şeridinin yegil - kır
mızıya tahvili hakkında (3/734) 81 

ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Ipüma 
No. 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
1'ITI 
118 

içtima 
tarihi 

1 . 6 , 1926 
2 . 6 . 1926 
5 . 6 . 1926 
7 . 6 . 1926 
8 . 6 . 1926 
9 . 6 . 1926 

10 . 6 . 1926 
11 . 6 . 1926 

Cilt 

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
27 

Sayfa 

4 
49 
81 

I4S 
218 
265 
312 

3 

* > • * < * 



Söz Alanlar 

Sayfa 
AbduHah B. (Trabzon) - Emvali gayri 

meri küte tadilât komisyonlarının sureti teş
kili hakkındaki! Kanun münasebetiyle. 15 

Adil B. (Rüsumat MUdiri Umumisi) - Güm
rük Kanununa bazı mevad tezyili hakkındaki 

• Kanun münasebetiyle. 98,99,101,106,10? 
Alime* H&nıdi B. (Bozofc) — Gümrük Ka

nununa bazı mevad tezyidi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle. 102,108 

— Lüzum görülecek mahallerde istihlâk 
vergilerinin* mak'tuan isltifası hakkıntdakî lâyi-
hai kanuniye münasebetiyle. 223 

— Teşoir Kanunu teklifi münasebetiyle. 157 
AfkçoıtfoğFu Yusuf B. (Istanlbul) - M (iştah-

salâtı dahiliyeden olmayan tütünlerle bunjann 
muamelâtına ve tömbeki ve enfiyeye inhisar 
vazı ve İnhisarı Dukan Kanunu muvakkati 
ile sigara kâğıdı inhisarına mütedair Kanu
nun bazı mevaddının tadili hakkındaki Kanun 
münasebetiyle. 116 

AH Nıszmi B. (Adlîye En, Na.) (Kastamo
nu) - Hazarda silâh altında bulunan efradın 
hizmeti askeriyeye davetten evvel ika ettikleri 

Sayfa 
kabahat ve cünha davalarının terhislerine ka
dar tecili hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle. 154 

AK Rıza B. (Baytar MÜdiiri Untumfeî) - Is
lahı hayvanata ve ıslahı taksiri hayvanatı ehliye 
ve koşu cemiyetleri, koşu müsabakası ve ser
gileri ve hal'issüddem arap hayvamatınıa mah
sus silsilename hakkındaki kanun teklifi mü-
nasebeijiyte. 10ı,8ö 

Alî Rıza B. (Mardin) - İslahı hayvanata 
ve ıslahı teksiri hayvanatı ehliye ve koşu ce
miyetler1!, koşu müsabakası ve sergileri ve ha-
•Iıssü'ddem. arap hayvanatına mahsus silsilena
me hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle. 8,89,90 

— Ormanlardan çıkarılacak kereste ve 
mahrukatın muamelem Tesmiyesinin ormanlar
da ikmal edildikten sonra her yerde serbest 
nakil ve imrar edilmesi hakkındaki teklifi ka
nunisi münasebetiyle. 117,174,175 

Ali Siiruri B. (Şaritökaralıisar) - Hususi bi
nası ofanayan Türk ocaklarına satılacak bina
lar hakkındaki Kanun münasebetiyle. 276,277 

B 
Behiç B. (Nafİa V.) (İstanbul) • İnşa edil

mekte olan Devlet Demiryollarının mürur et
tiği arazinin istimlakine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle. 280,281 

Cemil B. (Dahiliye V.) (Tekirdağ) - Sive
rek Mebusu Kadri Ahmet Beyin; kavaniini 
ımevzuaya riayet dtmeyen Ankara Valisi Atıf 

Bey hakkında ne yapıldığınla dair sualine ce
vabı. 268 

Emin B. (Eskişehir) - Ormanlardan çıka
rılacak kereste ve mahrukatın muamelei Tes
miyesinin ormanlarda ikmal edildikten son
ra her yerde serbest nakil ve İmrar edilmesi 
hakkındaki teklifi fcanurtrsi münasebetiyle, 118,122 

— Tescir Kanunu teklifi münasebetiyle, 157 

Eyüp Sabrı B. (Konya) - Emvali gayri men
kule tadilât korniş yon fennin sureti teşkili hak
kındaki kanun münasebetiyle. 

— îşlühı hayvanat ve ıslahı teksiri hayva
natı ehliye ve koşu cemiyetleri, koşu müsaba-

15 



Sayfa 
Madalyası şeridinin kırmızıya tahvili hakkın
da (3/665) numaralı, Karamürselli İbrahim 
Beyin hâmil olduğu istiklâl Madalyası şeridi
nin kırmızıya tahvili hakkında (3/667) numa
ralı, Hasan Rüştü Beye ait İstiklâl Madalyası 
şeridinin kırmızıya tahvili hakkında (3/670) 
numaralı, Abdülmuttalip Beye ait İstiklâl 
Madalyası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında 
(3/671) numaralı, müteaddit zabitanın İstik
lâl Madalyasiyle taltifleri hakkında (3/673) nu
maralı, müteaddit zabıtan m takdirname ile tal
tifleri hakkında. (3/674) 244:249 

— Dokuz yüz elli sekiz zatın İstiklâl ma
dalyasiyle taltifimi hakkında. (3/673) 455:473 

— 51 zatın İstiklâl madalyasiyle taltif
leri hakkında (3/708) numaralı, I5S zatın İs
tiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında (3/684) 
numaralı, 115 zatın İstiklâl madalyasiyle tal
tifleri hakkında (3/679) numaralı, 111 zatın İs
tiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında (3/646) 
numaralı, 38 zatın İstiklâl madalyasiyle taltif
leri hakkında (3/656) numaralı, 55 zatın İs
tiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında (3/678) 
numaralı, 139 zatın İstiklâl madalyasiyle tal
tifleri hakkında (3/706) numaralı, 45 zatın İs
tiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında (3/698) 
numaralı, 90 zatın İstiklâl madalyasiyle tal
tifleri hakkında (3/675) numaralı, İzmir Müf
tüsü Rabmetullah Efendinin İstiklâl madalya
siyle taltifi hakkında, (3/707)- numaralı; 13 za
tın istiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında
ki (3/686) numaralı, Menteşe Mebusu Şükrü 
Beyin, istiklâl madalyasiyle taltifi hakkında 
(3/705) numaralı, Necmettin Sahİr Beyin İs
tiklâl madalyasiyle taltifi hakkında (1/635) 420:428 

— Firar edip derdest edilen memurların 
maaşatı hakkında icra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinden gelen (3/37) numaralı tezkere. 157 

— Harekâtı Askeriye mıntıkasında bulu
nan zabitana aynen bir nefer tayini verilme
si hakkında, (1/949) 520,524, 

654,686:688 
— Hava sınıfı zabitan ve mensubinine ve

rilecek zamaim ve tazminat hakkında. (1/932) 629 
— Hizmeti maksureliler hakkında (1/948) 153, 

653:654 
— İdareten tekaüde sevkedilen Tokat Jan

darma Alayının Niksar Takım Kumandanlı-

17 — 

Sayfa 
ğından mütekait Mülâzımı evvel Şakİr Efen
dinin (4/327) 51,81 -

— Memurin Kanununun ordu ve bahriye 
heyeti zabıtanı ile memurinine de teşmili hak
kında. (1/965) 313 

— Muvazzaf iken 27 Mayıs 1327 tarihin
de istifası kabul edilen ve umumî harpte tek
rar hizmetten sonra terhis olunan ve terhis ta
rihinden itibaren tekaüde şevki takarrür etmiş 
olan bîr zabite Tekaüt ve istifa Kanununa na
zaran hangi tarihten İtibaren maaş tahsisi ik
tiza edeceğinin tefsiri hakkında. (3/641) 93:94 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen 
mensubîni askeriyeye mütedair (347) numaralı 
kanun mucibince teşkil olunan heyeti mahsusa 
ile Müdafaai Milliye Vekâleti arasında müte-
haddis ihtilâfın halli hakkında (3/584) 51,81:82 

— Münakaşa suretiyle ihalesi mümkün ol
mayan askerî inşaatın emaneten icrası hakkın
da (1/902) numaralı kanun lâyihası ve Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatası. 629 

— Ordu mensubininin İstiklâl madalyası 
ile taltifleri hakkında (1/960) 244,597, 

631:639 
— Şehiden irtİhal eden on bin dokuz yüz 

dört neferin istiklâl Madalyası ile taltifleri 
hakkında. (3/683) ' -317:318 

— Şûrayı Askerî Kanununun ikinci mad
desinin tadili hakkında. (1/939) 195,653 

— Şüheda ailelerine intikal eden zimema-
tın affı hakkındaki kanunun esarette vefat 
edenlerin zimematına da teşmiline dair (1/953) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milli
ye ve Maliye Encümenleri mazbataları. 629,701, 

722:724 
— Tayinat ve Yem Kanununun bazı me-

vaddının tadili hakkında (1/952) numaralı ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Mali
ye Encümeni mazbataları. 629,701: 

702,716:718 
— Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 

ellîikinci maddesine bazı mevad tezyiline dair. 
(1/755) 249,655: 

661,662:664 

— Yediyüz otuz yedi zabitin İstiklâl Ma
dalyası ile taltifleri hakkında. (3/683,) 356:379 

— 106 zatın İstiklâl Madalyası ile taltif
leri hakkında. (3/647) 35:38 
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Sayfa 
— Yüz doksan bir zatın İstiklâl Madal-

lasiyle taltifleri hakkında. (3/600) 153:157 
— Zabitlerin ve askeri memurların hayvan 

teçhizatlarının tedariki hakkında. (1/900) 661:662, 
579:580 

— Zonguldak Mebusu Halil Beyin İstiklâl 
Madalyasiyle taltifi hakkında (3/676) ve 5 
zatın istiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkında 
(3/680) ve Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi 
kâtiplerinden Muammer Beyin îstiklâl Ma
dalyasiyle taltifleri hakkında (3/685) ve 160 
zatın istiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkın
da (3/692) ve Gemlik Kaymakamı sabıkı İb
rahim Beyin İstiklâl Madalyası şeridinin kırmı
zıya tahvili hakkında (3/693) ve Şehit Binbaşı 
İhsan Bey mahdumu Hakkı Efendinin İstik
lâl Madalyasiyle taltifi hakkında. (3/699) 272:276 

Posta ve Telgraf Encümeni Mazbataları 
— Ankara otomatik telefon ücretleri hak

kında. (1/911) 192,597: 
600,619:621 

— Arazi Kanununun bazı mevaddının ta
dili hakkında. (1/926) 72,78:80 

— Mektep kitaplarının asgari posta ücreti
ne tabi tutulması hakkında. (1/946) 629 

— Posta Kanununun 12 nci maddesinin 
tadüİ hakkında. (1/938) 72,96:97 

— Stokholm'da inikat eden beynelmilel *' 
posta kongresinde imza edilmiş olan muka
velename ve merbutatıııın tasdikine dair. 
(1/781) 16,62:63,65:67 

— Telgraf ve Telefon Kanununun otuz 
ve otuz üçüncü maddelerindeki tearuzun refi 
İçİn otuz üçüncü maddenin tay yed ilmesi ve 
müteakip maddeler numaralarının ona göre 
tashihi hakkında. (3/231) 15:16,61:62 

— Vefaen beyi ve ferağ veya teminat irae 
olunan emvali gayrimenkulenin müzayede, iha
le ve tefviz muamelâtının icra dairelerince ifa
sı hakkında. (1/724) 73,75:78 

Sıhhiye Encümeni Mazbataları 
— Bakteriyoloji, kimya, taharriyat ve tah-

lilât ve m aslî taamüller yapılan laboratuvar-
lar hakkında, (1/913) 34 

— Mesaî Kanunu lâyihası hakkında, (1/413) 23:29 
— Sıtma Mücadelesine dair (1/575), Sıt

ma mücadelesi tahsisatı hakkında (1/522), 
Devlet kinini tedarik ve füruhtu hakkında 

Sayfa 
(1/523), Meccani kinin tevziatı hakkında 
(1/524), Etibbanın sıtma enstitülerinde staj 
mecburiyetleri hakkında (1/525), Sıtma küçük 
sıhhiye memurları hakkında (1 /526), Şehir 
ve köylere su tedariki hakkında (1/527) ka
nun lâyihaları İle Kırklareli Mebusu Doktor 
Fuat Beyin; Sıtma mücadelesi hakkında tek
lifi kanunisi. (2/263) 95:96 

Şube Mazbataları 
— M araş Mebusluğuna intihap edilen Nu

rettin Bey hakkında beşinci şube mazbatası. 696:697 
Tapu Encümeni Mazbataları 

— Arazi Kanununun bazı mevaddının ta
dili hakkında (1/926) 72,78:80 

— Kadastro Müdiriyeti Umumiyesi teşkili 
hakkında (1/930) 696 

— Tapu dairelerinin kayıt ve malumatı 
haricinde elden ele geçmiş emvali gayrimenku
lenin tapu senedine raptı hakkında (1/963) 

455 

— Vefaen beyi ve ferağ veya teminat irae 
olunan emvali gayri menkullerin in müzayede, 
ihale ve tefviz muamelâtının İcra dairelerince 
ifası hakkında (1/724) 

Ticaret Encümeni Mazbataları 

— Aydın Mebusu Tahsin Beyin; Demirci
likte kullanılan dört kalem mevaddı iptidai ye
nin gümrük resminden muafiyeti hakkında 
(4/367) 

73 

72 

— Çekirge Kanununu tadili hakkında . 
(1/620) 72. 

527:531,570:572 
— Ecnebi anonim ve sermayesi eshama 

münkasem şirketlerle ecnebi sigorta şirketlerine 
dair (1/262) 7 

— Ekmek Kanunu lâyihası (1/682) ve red
dine dair 6 

— Emlâk ve Eytam Bankası hakkında 
(1/896) 6:7, 

94,96,323:336,337:345,349:351 
— Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; Iran' 

dan Türkiye'ye ithal edilecek hububattan güm
rük resmi alınmaması hakkında. (2/219) 5 

— Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin; 
ihraç edilecek tütünlerden resim istiyası hak
kında. 5:6 
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Sayfa 
— Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyin; 

Teşviki Sanayi Kanunundan istifade eden 
fabrikaların tevsiine zaruret görüldüğü takdir
de indellüzum istimlâk Kanununun tatbiki hak
kında (2/502) 72 

— Hükümetin bizzat veya efrad ile müş
tereken tahtı idare ve tasarrufunda bulunan 
müessesatı sınaiyenin sureti idaresi hakkında 
(1/659) 7 

:— Kayseri Mebusu Halit ve Sabit Beyle
rin; bankalar ve bilûmum müessesatı maliye ta
rafından ikraz ve istikraz muamelâtında faizden 
maada komisyon ve masraf namıyle veya diğer 
bir nam tahtında müstakrizlerden para alınma
sının men'i hakkında (2/471) 6 

— Memalik ecnebiyeden ipek böceği to
humu celp ve memlekete İthalinin men'i hak
kında (1/891) 72, 

531:533 
— Orman mahsulatından alınacak mah

sulatı arziye vergisi hakkında (1/779) 272, 
591:596 

— Sabık Amasya Mebusu Ömer Lütfi 
Beyin; şirketlerde Türkçe İstimali hakkında. 
(2/91) 4:5 

— Sanayi müdiriyeti umumiyesi fabrika- • 
lan mülhak bütçesi hakkında (1/521) 7:8 

— Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun 
yedinci maddesinin «A» fıkrasının tefsiri hak
kında (3/639) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Ticaret Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 155) 4,41 

— Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu
nun onbirinci maddesinin tadili hakkında 
(1/962) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret 
ve Muvazeneİ Maliye Encümenleri mazbata
ları. 318:527 

Sayfa 
— Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu

nun yedinci maddesinin tefsiri hakkında 
(3/654) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Ticaret Encümeni mazbatası. (Sıra Na : 154) 

4,41 
— Saruhan Mebusu Ethem Beyin; hah 

dokunmasında kullanılan Avrupa mamulâtmın 
gümrük resminden istisnası hakkında. (2/264) 
numaralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye 
mahal olmadığına dair Ticaret Encümeni maz
batası. 5 

Ziraat Encümeni Mazbataları 
— Çekirge Kanununun tadili hakkında 

kanun lâyihası_(l/620) 72, 
527:531, 
570:572 

— Memaliki ecnebiyeden ipek böceği to
humu celp ve memlekete ithalinin men'i hak
kında (1/891) 72, 

: :* 531:533 
— Mesai Kanunu lâyihası hakkında 

(1/413) 23:29 

Ziraat 
— Orman mahsulatından alınacak mah

sulatı arziye vergisi hakkında (1/779) ' 272, 
591:596 

— Umuri ziraîyenin ıslâhı için bir ziraat 
meclisi âlisi teşkiline mütedair (1/642) 97:109 

— Ziraat odaları teşkiline ve bundan 
evvelki nizamnamenin feshine dair (1/645) 

109 
— Ziraat Vekâletine merbut bazı me-

kâtİp ve müessesatın tarzı idareleri hakkında 
(1/943) 524, 

596:599 

SUALLER VE CEVAPLAR 

Dahiliye Vekâletinden 

— Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Be
yin; Ankara Şehremaneti Heyeti fenniyesine 
mensup memurların sebebi istifaları hakkın
da suali ve Dahiliye Vekili Cemil Beyin ce
bi, 191,319:320 

Maliye Vekâletinden 

— Antalya Mebusu Rasih Beyin; Tütün 
inhisar idaresinde vaki olduğu gazetelerde 

mevzuubahıs edilen suiistimal hakkında 
• ı - • • • . . - • 

Maliye Vekâletinden suali ve Vekil Hasan 
Beyin şifahî cevabı. ~: " ' 10,21:23 

— Ardahan Mebusu Tahsin Beyin, pet
rol, benzin ve şekerin rüsumu inhisafiyesine 
dair Maliye Vekâletinden sual takriri. 628 

— Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Be
yin; Kazanç Kanununun üçüncü maddesinin 
üçüncü fıkrasının sureti tatbikine dair Ma
liye .Vekâletinden şifahi sual takriri. 54,95,123 
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Sayfa 
— Gaziantep Mebusu Remzi Beyin; bor

sada yapılan iştira muamelesinde vaki olan 
yolsuzluk hakkında ve suali ve Maliye Veki
li Hasan Beyin şifahi cevabı. 93,123,320:322 

— istanbul Mebusu Tevfik Kâmil ve Bi
ga Mebusu Şükrü Beylerin; mamul şekerden 
ve bilhassa çikolatadan alınan istihlâk resmi 
hakkında Maliye Vekâletinden şifahi sual 
takriri. 191 

Afyonkaralhisar (Ali Bey) 
— 'Kanunu Medeninin tatbikatı hak-

kındaki kanunun tercihan müzakeresine da
ir. 322 

— Ticaret Kanununun tercihen ve müs
tacele» müzakeresine dair. 322 

Afyonfcarahisar (Ali ve Kocaeli Mebusu 
Saffet Bey) 

— Bütçe müzakerelerinin intacına kadar 
cumalardan maada her gün içtima olunma
sına ve bir günün de sair hususatın müza
keresine hasrına dair. 123 

Ankara (İhsan Bey) 
— Haymana'nın Tırnafcsız Köyünde, 

masarifi bafriyesi köy ahalisine ait olmak 
üzere bir kuyu kazılması içki artezyen ta
kanlarından bîrinin gönderilmesi hakkında. 318 

Antalya (Rasih Bey) 
— Kazanç Kanununun bir maddesinin 

tefsirine dair mazbatanın müstacelen ve terci
han müzakeresine dair. 630 

Ardahan (Taksin Bey) 
— Ermeni komiteleri tarafından şehit edi

len ricalin ailelerine emlâk ve arazi veya nak
den tazminat itası hakkındaki lâyihanın müs
tacelen müzakeresine dair. 276 

— Gerek şekerin ve gerek benzin vs pet
rolün tüccar tarafından Idarei înhisariyeler 
namına sipariş edilerek memlekete hini itha
linde konşimentoların mezkûr idarehane na
mına gelmesi ve oradan rüsumu inhisariye 
alındıktan sonra konşimentoların ashabına 
ciro edilmesi usulünün tafcbikına dair. 398:390 

Sayfa 
— Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin, 

bazt nevakısının ikmali zamanında geri alı
nan istismar lâyihasının tekrar Meclise sevk 
edilip edilmeyeceğine dair suali ve Ticaret 
Vekili Rahmi Beyin şifahi cevabı. 3,521,525,697: 

698 
— Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin, 

Zonguldak, Kilimli ve Kozlu mevkilerinde te
şekkül eden kömür şirketleri hakkında suali 
ve Ticaret Vekili AIİ Cenanı Beyin şifahi 
cevabı. 54:59 

Aydın (Mithat Bey) 
— Aydın'm Haydarlı İKöyü ahalisine, 

Fotyadi Çiftliğinden düzümü miktarının bil-
mubayaa bedeli mukabilinde itası hakkında. 38 

— Aydın Vilayeti tapu 'kuyudatı esasiye-
sinin sür'atle kopyalarının alınıp asıllarının 
hazinei evraka iadesi ve Aydın'da bulundu
rulduğu müddet yangından masun mahaller
de muhafaza hakkında, 52 

— Türk ailelerinin ecnebiliği İfade eden 
isimlerden tenzihi hakkında. 318 

Biga (Mehmet Bey) 
— Bütçenin Çarşamba günü müzakeresi

ne dair. 64 
Bolu (Şükrü Bey) 
— fnşaa olunacak demiryollarında ahşap 

travers istimali hakkındaki kanun lâyihasının 
müstaceliyetine dair. 580 

Bozok (Hamdi Bey) 
— Malûlİni guzata müteallik lâyihanın 

tercihan ve müstacelen müzakeresine dair. 630 
— Orman Nizamnamesinin iki maddesi

nin tadili hakkında olup, Ziraat Encümenin
de bulunan (2/356) numaralı teklifi kanunisi
nin doğrudan doğruya ruznameye alınması
na dair. 10 

— Ruznamenin onuncu maddesindeki Or
man Nizamnamesinin 16 ve 43 ncü maddele
rinin tadili hakkındaki teklifi kanunisinin 
müstacelen müzakeresi hakkında. 42:44 

Çankırı (Talât Bey) 
— İnşaatta kullanılan çakıl ve kum ara

balarının beherinden Ankara Vilâyeti Muha-
sebei Hususiyesince alınan resmin men'İ 
hakkında. 525 

TAKRİRLER 
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Sayfa 

Çorum (İsmet Bey ve refiki) 
— Veraset ve intikal vergisi hakkındaki 

Kanunun kırk dokuzuncu maddesinde mu
harrer «Bilumum varaka bana» tabirinin 
tefsirine dair. 52 

Denizli (Mazhar Müfit Bey ve rüfekası) 
— Beni ve Bahrî ordulara Meclisin se

lamlarının İblağına dair. 261 
Denizli (Yusuf Bey) 
— istiklâl Mahkemeleri Kanununun ta

diline mütealUk teklifi kanuninin müstaceten 
müzakeresine dair. 276 

— Mahkemei Temyiz teşkilâtının tsvsi'me 
dair teklifi kanunisinin mütstacelen ve terci-
han müzakeresine dair. 52 

Denizli (Yusuf Bey ve rüfekası) 
— Arazi Kanununu bazı mevaddının ta

dili hakkındaki kanun lâyihasının tercihan ve 
nnüdtaıoetetn müzakeresine dair. 74:75 

—' Çal kasasında flokseradan koruyan 
Bağlar vergicinin terkini kaydına ve tütün zür-
r&ma Ziraat Bankasından ottuz bin lira ikra
zına ve aşar bakayasının tasfiyesîoe daür. 5SQ 

— Ruznamede bulunan, vefam beyi ve 
fenağ olunan emvali gayrîmenkutoye ait ka
mın lâyihasının müKEacelen ve tercihsin mü
zakeresine dair. 74 

Erzincan (Abdülkak Bey) 
— Mücaıdelei Milfiyeye iştirak etmeyen 

memurin hakkındaki kanunun tatbikatını tes
hil ve tesri için her vekâletin iptidai ve ihzari 
bir komisyon tê fcrl etmesine dair. 541:557 

— Zabltanın sureti terfüıitıe dair olan ka
nun lâyihasının müstacelen ve tercihan mü
zakeresi hakkında. 524 

Eskişehir (Abdullah Azmi Bey) 
— Darülfünun İlahiyat Fateültesirtde ilmi 

kelaım ve Fıkıh okunmasına dair, 443:449 
Gaziantep (Remzi Bey) 
— İstiklâl madalyası İtası hakkındaki müd

detin bir sene daha temdidinin karar artına 
alınmasına dair. 428:438 

Giresun (Tahir Bey) 
— Asar mühezhnlerlnden edayı deyn 

edenler hakkındaki kanun lâyihasınm müsta
celen ve tercihan müzakeresine dair. 630 

Sayfa 
_ İsparta (İbrahim Bey) 

— Ordu memubinin İstiklâl Madalyasıyla 
taltifleri hakkındaki kanun lâyihasını^ müsta
celen ve tercihan müzakeresine dair.; 580:581 

İzmir (Münir Bey ve rüfekast) 
— 1341 senesi muvazenei umumSye kanu

nunun 42 nci maddesinin tefsirine dajİr maz
batamın müstacelen müzakeresine dair. 699 

İzmir (Osman zade Hamdı Bey) 
— Lastik ayafckahuların men'i İthali hak

kında. 195 
Kastamonu (Halit Bey) 
— Cide kazası halkının, istltaatleriyle gay

ri mütenasip olarak tarh edilen maarif vergisi 
hakkındaki şikâyetlerin Vekâleti aidesince tah
kik ettirilmesine dair. 52 

— Taşköprü kazasının harjkzede olan Ak
seki köyü halkına muavenette bulunulması. 
hakkında. _ 52 

Karesi (Mehmet Vehbi Bey) 
— Orman mahsulâtından alınacak vergi 

hakkındaki kanun lâyihasının müstacelen ve 
tercihen müzakeresi ha'kkında. 524 

Kayseri (Mehmet Vehbi Bey) 
— Karesi Mebusu Vehbi Beyin;! Gerek 

isyanlarda ve gerek Şaık - Gaırp cep(heierin-> 
•de şehit düşen Milis zahitan efradının aile
lerine İstiklâl Madalyası veri&nek üzere Hü
kümetçe hazırlanacak bir cetvelin gelecek iç
tima semsine kadar Meclisi Aliye tev#i hak
kında, 379 

Kayseri (Sabit Bey) 
— Kayseri Mebusu Salbit Beyin; Swas 

Kongresinde bulunan zevatın da İstiklâl Ma-
dalyasiyfe taltifleri için Müdafa&i j Milliye 
Encümeninde buluoan defterin ashzi>|fe ruz-ı 
nameye ithali hakkında. 249 

Konya (Musa Kâzım Bey) 
— Memleketimizin terakklyatt ve irikisa-

falı ziraiyesine hadim üç kıta kanun lâyihası
nın Encümenlerden alınarak nıznanveye ithal-. 
leri hakkında. 52:53 

Konya (Kâzım Hüsnü Bey ve rüfejcası) 
— Evkaf Müdini Umumisi merbmjn Şem

settin Bey ailesine İkramiye itasına d^tr, 486 
Konya (Refik Bey ve rüfekası) 
— Konya vilâyetinde tütün zİraafti menv 

miiyabinitı refi hakkında. 10 

I • 
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Kütahya(Rag(/> Bey) 
— Halıcılığın himaye edecek tedabirin bir 

an evvel Hükümetçe ittihaz ve Meclisi Aliye 
teklifi hakkında. 

Malatya (Mahmut Nedim Bey) 
— îstiklâke mahsus defterlere pul İtkası 

meselesinde bayi ve müşterinin müştereken 
mesul tutulmaları hakkında. 

Mardin (Ali Rtza Bey) 
— Arfkara'da bar îktlklâl madah/ası abi

desi inşasına dair. 
— Islahı hayvanata müteallik kanun lâyi

hasının müsteceten ve tercîhan müzakeresine 
dair. 

— Ziraat Vekâletine mert»ut bazı müesse-
satm tarzı idarelerine alt kanun lâyihasının 
ittüstacelen ve tercihan müzakeresine dair. 

Mardin (Ali Rıza ve Bey ve rüfekası) 
— Zürrafl muavenet esaslarını tespit etmek 

üzere hükümetin huzurîyle Muvazenei Ma
liye, Zİraaıt ve Ticaret EncülmenJermin müşte-
ıreten içtima ve ittihazı karar eylemleri hak
kında. 

Muş (Osman Kadri Bey) 
— Emvali metruke müzayedesinde kapalı 

zarf usulünün ilgasıyle alenî müzayede usu
lünün tercihi hakkında 

— Ermeni suikast komiteleri tarafından 
şehit edilen Osman Nuri Beyin pederine kaydı 
hayat şartiyie tahsis ve bil âhara katedilen 
maaşın iadeten tesviyesine dair 

— Harem - Salacak iskelelerinin tamir ve 
işletmesinin Seyrisefaln Müdüriyeti Umumi-
yeslne tevcihi hakkında 

Ordu (Recaİ Bey ve rüfekası) 
Ordu vilâyetinin umum aksamında tü

reyen domuzların itlafı için tedabir ittihazı 
hakkında takriri. 

Sayfa 

309 

309:313 

630 

699 

580 

53:54 

38 

524 

38 

580 

Saruhan (Etem Bey) 
İhraç edilen halıların gümrük muamelâtı 

hakkında 
Sinop (Recep Zühtü Bey) 
— Evkafça inşa edilecek mebaninin Ana

dolu şehirlerine hasrı hakkındaki 
— Kilimli ve Kozlu'da teşekkül eden 

kömür şirketleri hisselerinin sureti tevziine 
ve Karamürsel civarındaki parafin madenlerine 
dair 

Sayfa 

428 

493 

474 
474 

172 

557 

— Memurini diniyenin sarıklarının ku
maştan yapılacak bir serpuş üzerine sarılması
na ve fesin bütün bütün ortadan kaldırılma
sına dair 

— Mücadelei Mİlliyeye İştirak etmeyen 
memurin hakkındaki Kanun mucibince te
şekkül edecek olan heyetin 20 gün zarfında 
teşkiline dair 

— Mücadelei Millİyeye iştirak etmeyen ve 
milli hudut haricinde kalan memurini mülkiye 
haklarında yapılacak muameleye dair kanunun 
ruznameyc ithali hakkında 

Sivas (Rasim Bey) 
Tevsii turuka mukabil emvali metruke ve

rilenlere dair kanunun tercihen ve müstace-
len müzakeresine 322:323 

Şarkikarahisar (Ali Sururi) 
— Men olunan sarfiyatın inşaat ve teşeb-

büsatı nafıaya teşmil edilmemesi hakkında 
— Şarkikarahisar ve Suşehri mıntıkaların

da tütün zerriyatının men edilmemesi hakkın
da 

249:250 

94 

10 

Urfa (Refet Bey) 
— Ruznamenin dokuzuncu maddesindeki 

Maarif Teşkilâtına dair kanuna müzeyyel 
teklifi kanuninin müstacelen ve tercihen mü
zakeresine dair 38 

TEFSİRLER 

No. . Cilt Sayfa Na 
91 — Mülkiye Tekaüt Sandığı kanununun 

tefsiri. 25 10:11 
92 — 22 Nisan 1341 tarih ve 642 numara

lı (ebniye kanununun bazı maddelerini 
muaddil kanun) un tefsiri. 25 522: 

524 

O * Sayfa 
93 — 27 Şubat 1926 tarih ve 755 numara

lı (Kazanç vergisi kanunu)nun üçüncü 
maddesindeki «toptan alım satımla iş
tigal edenler» ibaresinin tefsiri. 25 708: 

710,715 
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No. Cilt Sayfa, No. 
94 — 18 Nisan 1340 tarih ve 627 numaralı 

(1341 senesi Muvazeneî Umumiye Ka-

Gfflt 'Sayfe 
nunu)nun kırk ikinci maddesinin tefsi
ri. ! * 25 

TEKLİFLER 

Afyonfcarahisar (Ruşen Eşref Bey) 
— İstanbul Mebusu merhum Abdurrah-' 

man Şeref Beyin kerimelerine Hİdematı va
taniye tertibinden maaş tahsisi hakkında 
(2/581) 

Aydın (Mithat Bey) 
— Türkiye'de inşa olunacak şimendiferler

de ahşap travers istimali hakkında (2/580) 
Bozok (Ahmet Kamdı Bey) 
— Orman Nizamnamesinin 16 ve 43 ncü 

maddelerinin tadili hakkında (2/356) (Sıra 
No. : 158) 

Diyarbekir (Zülfü Bey) 
— Çorum Mebusu merhum Ferit Bey aile

sine hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisi hakkında (2/574) 

Giresun (Tahir Bey) 
— EmVali temİnİyesİ Hazine namına te-

fevvüz edilmiş olanların 23 Kânunusani 1926 
tarihli Mahsubu Umumi Kanunundan istifade 
ettirilmeleri hakkında teklifi kanunisi (2/571) 

İdare Heyeti 
— 19 Nisan 1341 tarihli Kanunun ikinci 

maddesinin tadili ve Büyük Millet Meclisi 

455 

419 

42:44 

71 

1926 senesi bütçesinin müteferrika faslına 
tahsisatı munzamma vaz'ı hakkında iki adet 
(2/583) 

istanbul (Edip Servet Bey) 
— Madenlerden alınan rüsumu nisbİyenin 

tenzili hakkında (2/576) 
Konya (Musa Kâzım Bey) 
— Türk Tayyare Cemiyeti muamelâtının 

umumi istihlâk vergisinden istisnası hakkında 
teklifi kanunisi (2/586) 

Malatya (Reşit Bey) 
— Mahsubu umumi kanununa bir madde 

tezyili hakkında (2/585) 
Menteşe (Esat Bey) 
— Ziraat mektebi mezunlarına meccanen 

arazi itası hakkında (2/573) 
Saruhan (Yaşar Bey) 
— Bağ ve bahçe ve emsali mezruatın su

lanmasında kullanılan motorlara muktazi me-
vaddı m üş t ailenin gümrük ve istihlâk resim
lerinden muafiyeti hakkında (2/575) 

Urfa (Refet Bey) 
— tik tahsilin münhasıran Türk mektep

lerinde verilmesi hakkında (2/577) 
— Lise ve orta mekteplere leyli meccani 

talebe kabulü hakkında (2/578) 

TEZKERELER 

Ankara İstiklâl Mahkemesi Riyaseti Tezkeresi 
— Efradı askeriyeden kırk nefer hakların

da verilen hükümde hatayı adli vaki olduğun
dan affı hususu İstihsaline dair Ankara İstiklâl 
Mahkemesi Riyasetinden gelen tezkere (3/701) 

Başvekâlet Tezkereleri 
— Abdülmuttalip Beye ait istiklâl ma

dalyasının şeridinin kırmızıya tahvili hakkında 
(3/671) 

Affı Umumi Kanununun tefsiri hak
kında (3/694) 

— Ankara ve Şark İstiklâl Mahkemeleri 
müddetlerinin altı ay daha temdidi ve idam 
kararlarının tenfizl salâhiyetinin de kemafıs-

243 

i 92 

sabık mahakimi mezkûreye itası hakkında 
(3/702) j 

Bilûmum malulini askeriyenin terfihine 
mütedair kanunun birinci maddesinin tefsiri 
hakkında (3/682) 

— Danİşmentli İsmail Efendinin hâmil ol
duğu İstiklâl Madalyası şeridinin kırmızıya 
tahvili hakkında (3/664) 

— Demirci Kaymakamı Emin Beye ait İs
tiklâl Madalyası şeridinin kırmızıya tahvili 
hakkında (3/704) 

— Devlet tarafından idare edilen ı mües-
sesatı ticariyenin, Ticaret ve Sanayi Odaları 
Kanununun üçüncü maddesinde muharrer 
mecburiyeti kaydiyeye tabî olup, olmadıkları
nın tefsiri hakkında (3/663) 

420, 
715 

521 

269 

696 

579 

50 

93 

243 

243 

241.24* 

93 

9:10 

269 

10 
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Sayfa 
— Doksan zatın istiklâl madalyası ile tal-

tifleri hakkında (3/675) numaralı, Zonguldak 
Mebusu Halil Beyin istiklâl madalyası ile talti
fi hakkında (3/671) numaralı On altı zatın 
istiklâl madalyası ile taltifleri hakkında 
(3/677) numaralı, elli beş zatın istiklâl ma
dalyası ile taltifleri hakkında (3/678) numa
ralı, 115 zatın istiklâl madalyası ile taltifleri 
hakkında (3/679) numaralı, bes zatın istiklâl 
madalyası ile taltifleri hakkında (3/680) nu
maralı 

— Emniyet Umumiye ikinci şube mümey
yizi evveli -Tevrik Efendinin (3/726) ve Çer-
kes'li Yağcıoğlu Ahmet'in (3/727) ve beş zatın 
(3/728) ve yedi zatın (3/729) İstiklâl madal
yası ile taltifleri hakkında dört kıta 

71 

628 

— Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı 
Demiryolları İdaresinin 1926 senesi bütçesi 
hakkındaki kanun lâyihasının iadesine dair 
(3/687) 119:120 

— Eirar ve tegayyüp edenlerin emvali 
metrûkelerİne dair 15 Nisan 1339 tarihli Ka
nunun altıncı maddesinin tefsiri hakkında 
(3/695) 192 

— Gemlik Kaymakamı sabıkı İbrahim 
Beyin hâmil olduğu İstiklal madalyası şeridi
nin kırmızıya tahvili hakkında (3/693) 192 

— Gümrük Kanununa bazı mevad tezyili 
ve gümrük umumiyesine mütedair 10 Mart 
1332 tarihli Kanunun tadil ve tezyili hakların
daki kanun lâyihalarının bu devrei içtimaiye-
de intaçlarına dair (3/688) 120 

— Gümrük Kanununun 43 ve 97 nci mad
delerine tezyil edilecek mevad hakkındaki 
kanun lâyihasının iadesine dair (3/690) 120 

—Harbi umumide duçarı esaret olan za
bıtan ve memurini mülkiye ve ilmiyenin aile
lerine muhassas esaret ve sipariş maaşları hak
kındaki kanun lâyihasının tesrii İntacına dair 
(3/668) 34 

— Hariçten celp olunacak meyankökleri-
nin kabulü muvakkat suretiyle ithaline dair 
olan kanun lâyihasının İadesi hakkında 
(3/691) 120 

— Hasan Rüştü Beye ait İstiklâl madalya
sı şeridinin kırmızıya tahvili hakkında 
(3/670) 50 

— Hazine pulları senedatındaki masraf 
senedi tabirinin, depozito reddi yatında evrakı 
müspite ittihaz olunan evraka da teşmil edilip 
edilmeyeceğinin tefsiri hakkında (3/689) 

— Karamürselli İbrahim Beyin hâmil ol
duğu İstiklâl Madalyası şeridinin kırmızıya 
tahvili hakkında (3/667) 

— Kuşadası'nın Aziziye Köyünden Halil 
kızı Cevrİye'nin idamı hakkındaki evrakın tak
dim olunduğuna dair (3/703) 

— Kütahya Mebusu Hâkim Rıza Beyin 
hâmil olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin kır
mızıya tahvili hakkında (3/665) 

— Mahkûminin mevkufİyet ve mahkûmi
yet müddetlerinin, Beynelmilel Takvim Meb-
deinin kabulü hakkındaki Kanuna nazaran, 
Arabi tarihe göre hesap edilmesi caiz olup ol
madığına tefsirine dair (3/666) 

— Maliye Vekâleti 1341 senesi bütçesinin 
masarifi gayrı melhuza faslına altmış bin li
ralık tahsisat vaz'ı hakkındaki kanun lâyihası
nın teşrii İntacına dair (3/170) 

— Meclisi Âlinin berri bahri Cumhuriyet 
Ordularına selamlarının iblağı hakkındaki ka
rara Başvekâletten gelen cevabi tezkere (3/730) 

— Memurin Kanununun bazı mevaddı-
nin tefsiri hakkında (3/696) 

— Memurin Kanununun 20, 37 ve 48 nci 
maddelerinin tefsiri hakkında (3/714) 

-— Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyin, 
İstiklâl Madalyasiyle taltifine dair (3/705) 
ve 139 zatın İstiklâl Madalyasiyle taltifleri 
hakkında (3/706), İzmir Müftüsü Rahmetullah 
Efendinin İstiklâl Madalyasiyle taltifi hakkında 
(3/707) ve 51 zatın İstiklâl Madalyasiyle tal
tifleri hakkında^ (3/708) numaralı dört kıta 

— Mesai kanununun iadesi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/672) 

— Muallim mekteplerine muavenete mü
tedair kanunun birinci maddesinin tefsiri hak
kında (3/697) 

— Müteaddit zabıtanın İstiklâl madalyasiy
le taltifleri hakkında iki kıta ((3/673) 

— Müteaddit zabıtanın takdirname ile 
taltifleri hakkında (3/674) 

Sayfa 

120 

34 

244 

15 

15 

317 

628 

192 

522 

269 

50 

192 

50 

50 
51 
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— Niğde Mebusu Halİt, Aydın Mebusu 
Mühendis Mithat Beylerde, Osman Kâhyanın 
istiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında 
(3/711), (3/712), (3/713) 

— On bir ve sekiz zatın istiklâl Madalya
siyle taltifleri hakkında iki kıta (3/723) 

t— Roma Büyükelçiliği Başkâtibi Agâh, 
Moskova Büyükelçiliği Evrak memuru Musta
fa Vedit (3/715) ve Denizli'den Tevfik oğlu 
İsmail Efendi (3/716), Jandarma Yüzbaşısı Ca
fer Tayyar Bey (3/717), Sivas Valisi Hilmi Bey 
ile (3/718) Altı Yüzbaşı ve bir Binbaşının 
(3/719) istiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 
Kırallığı arasında münakit ikamet mukavele
namesinin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası-, 
nın iadesine dair (3/709) 

— Vekâlet namı altında daimi olarak ta
yin ve izam edilen kumandanlara 15 Mayıs 
1335 tarihli Harcırak Kararnamesinin 22 nci 
maddesine nazaran aile harcırahı itası icap edip 
etmeyeceğinin tefsiri hakkında (3/720) 

— 160 zatın İstiklâl madalyası İle taltif
leri hakkında (3/692), 45 zatın İstiklâl madal
yası ile taltifleri hakkında (3/698) ve Şehit Bin
başı ihsan Bey mahdumu Hakkı Efendinin is
tiklâl madalyası ile taltifi hakkında (3/699) 

— 737 zatın istiklâl Madalyasiyle taltif
leri hakkında (3/683) numaralı, 157 zatın ts-

Sayfa 

419 

579 

455 

317 

522 

192 

Sayfa 
tiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkında (3/684) 
numaralı, Matbuat Müdirİyetİ Umumiyesi kâ
tiplerinden Muammer Beyin istiklâl madalya
siyle taltifi hakkında (3/685) numaralı 13 za
tın istiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında 
(3/686) numaralı 

Divanı Muhasebe Riyaseti Tezkereleri 
— 1339 senesi nihayetine kadar ki zama

na ait olup mülga tetkiki hesap heyetlerince 
rüyet ve intaç olunan hesaba! hakkında alâka.-
daran tarafından vaki olacak itirazat üzerine 
Divanca yapılacak tetkikatın hangi esasa gö
re İcra edileceğine dair (3/724) 

— 1341 - 1926 senesi Kânunuevvel, Kâ
nunusani, Şubat aylarına ait raporun takdim kı
lındığına dair (3/669) 

119 

579 

34 

Memurin Muhakemat Heyeti Riyaseti Tezkeresi 
— Ticaret Vekâletine tayin edilen Rahmi 

Beyin yerine diğer bir zatın intihabı hakkında 
(3/721) 522. 

Riyaseti Cumhur Tezkeresi 
— Ali Cenani Beyin istifasına mebni Ti

caret Vekâletine izmir Mebusu Mustafa Rah
mi Beyin tayin edildiğine dair (3/700) 192 

Türkiye BttyUk Millet MecUsi Riyaseti Tezkeresi 
— Kocaeli Mebusu İbrahim Süreyya 

Beyin, hâmil olduğu İstiklâl madalyası şeridi
nin yeşil - kırmızıya tahvili hakkında (3/681) 

72 

ZAPTI SABIK HULÂSALARI 

içtima 
No. 

92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

ıoa 
101 

! • 

3 
6 

10 
12 
13 
15 
16 
17 
18 

içtima 
tarihi 

. 5 . 1926 

. 5 . 1926 

. 5 . 1926 

. 5 . 1926 
5 . 1926 

. 5 . 1926 

. 3 . 1926 
5 . 1926 
5 ,1926 
5 . 1926 

Cilt 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Sayfa 

3 
14 
33 
49 
71 
92 

119 
152 
191' 
243 

No, 
içtima 

102 
103 
104 
105 
'106 
107 
108 
109 
110 
111 

19 
20 
22 
231 
24 
26 
29 
30 
31 
1 

l tarihi 
İçtima 

. 5 . 1926 
4 5 . 1926 
. 5 . 1926 
. 5 < 1926 
. 5 . 1926 
. 5 . 1926 
. 5 , 1926 
. 5 . 1926 
. 5 . 1926 
. d , 1926 

Cilt 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 

Sayfa 

269 
316 
354 
419 
454 
521 
579 
627 
695 

4 
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Sayfa 
AtoduMı Azmri B. (Eskişehir) - 1926 Se

nesi Muvazendi Malîye Encümeni Kanunu 
lây^ıası münasebetiyle. 288,438,445,446 

— Bolu Mebusu Şükrü ve Antalya Mebu
su Rasih Beylerin, Kazanç Kanununun üçün
cü maddesindeki «Toptan emtia alım ve sa
tımıyla iştigal edenler» ibaresinin tefsiri hak
kındaki takrirleri münasebetiyle. 708 

AMUlhak B. (Erzincan) - Mücadele* mili-
yeye İştSrak etmeyen ve millî hudut haricin
de kalan memurini mülkiye haklarında yapı
lacak muameleye dair kanun lâyihası müna
sebetiyle. 541,542,547 

— Ordu mensubininin istiklâl Madalyası 
ile taltifleri hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetiyle • 631 

— Tedariki vesaiti nakliye Kanununu» 
50 nci maddesine bazı mevad tezyiline dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. 659 

Agaöğhı Atamlt B. (Kars) -1926 senesi Mu
vazene! Maliye Encümenü Kanunu lâyihası 
münasebetiyle. ' 2 ° 

Ahmet Hamdı B. (Bozok) - Bozok Mebu
su Ahmet Hamdi Beyin; ruznameiMn onuncu 
madıdesiıtıdelld Orman Nizamnamesinin 16 ve 
42 nci maddelerinsin taditi hakkındaki teklifi 
kaittuıreisi münasebetiyle. 43 

— Mesaî Kanun Lâyihası münasebetiyle, 28 
— Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 

50 ncd maddesine bazı mavad tezyi'lime dair 
Kanun Lâyihası münasebetiyle. 663 

Alime* Hum! B. (Kastamonu) - Mücadelfeİ 
MilUyeye İştirak etmeyen ve milî hudut ha
ricimde kalan memurini mülkiye hayamnda 
yapılacak muameleye dadır kanun lâyihası mü
nasebeti yte. 537,546,552 

Ahmet Muhtar B, (Trabzon) - Ankara Şeh
remaneti Heyeti Fenni yesinc mensup nnemur-
•hırtn sebebi istifalarıma Dahiliye Vekili Cemdi 
Beyin cevabı münasebetiyle. 319,320 

Sayfa 
— 1926 sene&İ Muvıazemei Maliye Encü

meni Kamunu Lâyihası münasebetiyle. 135,158, 
-176,180,181,260,263,380, 

381,385,392,393,478,479 
— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 

ruzmamemin onuncu maddesindeki Orman Nir-
zamnamesinım 16 ve 42 nci maddeleımio ta
dili hakkımdaki teklifi kanuni» münasebe
tiyle. 43 

— Emlâk - Eytam Bankası hakkındaki 
lâyıitıaıi kanuniye münasebetiyle. 333,339 

— İstiklâl madalyası itası hakkındaki 
müddetti 'bir sene daha temdidime karar alın
masına dair takriri münasebetiyle. 433 

— Kazanç vergisine munzam idareli husu
siye ve belediye hisselerine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle. 648 

— Mesai Kanun lâyihası münasebetiyle. 23,27 
— Mücadelei miltiyeye istinat etmeyen ve 

milli hudut haricinde kalan memurini mül
kiye haklarında yapılacak muameleye dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. 543 

— Teşkilâtı Mülkiye hakkımdakıi kanun-
lâyibası münasebetiyle. 612 

— Ticareti Berriye hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle. 578,589,590 

— 26 Şubat 1340 tarih ve 423 numaralı 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununa bir 
madde tezyiH hakkındaki İâyihai 'kaıraumİ-yesİ 
münasebetiyle. 44,63 

Ahmet Remzi B. (Gaziantep) - Borsada 
yapılan iştira muamdıes'inde va:ki olan yolsuz
luk hakkında Maliye Vekilinin .cevabı müna
sebetiyle. 322 

— İstiklâl madalyası itası hakkındaki müd
detin bir sene daha temdidime karar <almma-
sma. dair takriri münasebetiyle, 429,431' 

— Mesai Kamun Lâyihası münasebetiyle. 26 
— Mücadeld milliyeye iştirak etmeyen ve 

mâfflî hudut haricinde kalan memurini mülki-
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Sayfa 
ye haöaraıda yapılacak muameleye daıir ka
nun lâyihası münasebetiyle. 536,537,542,545 

Ahmet Saki B. (Adliye En. Namına) (An
talya) - 1926 semesi Muvazenei Maliye 'Encü
meni Kanunu lâyihası münasebetiyle. 277 

Akçoraoğiu Yusuf B. (lstanN) • 1926 se
nesi Muvazenei MaMye Encümeni Kanunu 
Lâyihası münasebetiyle. 406 

— Mesai Kamın Lâyühası münasebetiyle. 24 
Ali B. (Müdafaai Milliye Encümeni Reisi) 

(Afyonkarahisaa-) - 51 Zâtın istiklâl madalya
sı ile talbrflenİBe dair onbdr tezkere hakkında
ki mazbatalar münasebetiyle. 427 

— istiklâl madalyası itası hakkındaki müd
detin bir «ene daha temdidine karar 'alınma
lına daıir takriri münasebetiyle. 430,431 

Ali Cenarrf B. (Ticaret V.) (Gaziantep) -
1926 senesi 'Muvazene! Maliye Encümeni Ka
nunu Lâyihası münasebetiyle. 206,210 

— Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin; 
Zonguldak'ta Kitaıli ve Kozlu mevkilerinde 
teşekkül eden kömür şirketleri hakkındaki 
suali münasebetiyle. 55,57,59 

— Kazanç vergisine munzam idam hu
susiye ve belediye hisselerine dair kanun lâ
yihası mitoasebetryle. 647 

— Mesai kanun lâyihası münasebetiyle. 24 
— 26 Şubat 1340 tarih ve 423 numaralı 

Belediye Vergi ve Resimleri Kanununa bîr 
madde tezyili hakkındaki lâyihai kanuniyesi 
münasebetiyle. 63 

AH Nazmı B. (Kastamonu) • Çekirge Ka
nununun tadili hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle. 530 

Behiç B. (Nafıa V.) (tstanbul) - 1926 se
nesi Muvazeneİ Maliye Encümeni Kanunu 
lâyihası münasebetiyle. 183 

— Demiryolları İnşaat ve İşletme Müdü
riyeti Umunıiyesinin 1926 senesi bütçesi mü
nasebetiyle. 

— Ordu mensubininin istiklâl madalyası 
ile taltifleri hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 634 

Sayfa 
—Evkaf Müdüriyeti - Umurniyesinin 

1926 senesi bütçesi münasebetiyle, ! 492 
— Mücadelei Milliyeye iştirak j etmeyen 

ve millî hudut haricinde kalan memurini mül
kiye haklarında yapılacak muameleye dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. 536,556 

— Orman mahsulâtından alınacak mah
sulâtı arziye vergisi hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetiyle. 492 

— Ticareti Berriye hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle. 588 

— Umuru Ziraİyenin ıslahı İçin bîr Zi
raat Meclisi Alisi teşkiline dair mazbata mü
nasebetiyle. 335 

AS Rıza B. (Mardin) - 1926 senesi Mu-
tvazenei Maliye Encümeni Kanunu lâyihası 
münasebetiyle. 226 

— Çekirge Kanununun tadili hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle. 530 

— Orman mahsulâtından alınacak mah
sulâtı arziye vergisi hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle. 593,595 

— Umuru zİraiyenin ıslahı İçin bir Ziraat 
Meclisi Âli teşkiline dair mazbata münase
betiyle. 98 

— Ziraat Vekâletine merbut bazı mekâ-
tip ve müessesatın tarzı idareleri hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle. 597 

Afi Sıırurİ B. (Şarki Karahisar) • 1926 
senesi Muvazenei Maliye Encümeni Kanunu 
lâyihası münasebetiyle. 133,223 

Ata Be. (Dahiliye En. namına) (Niğde) -
Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 50 nci 
maddesine bazı mevad tezyıline dair kanun 
lâyihası münasebetiyle. ; 656,657,662,663 

Besim Atalay B. (Aksaray) - 1926 senesi 
Muvazenei Maliye Encümeni Kanunu lâyi
hası münasebetiyle. 176,181,195,232 

— Umuru Zİraiyenin ıslahı için l?îr Zira
at Meclisi Alisi teşkiline dair mazbata mü
nasebetiyle. Î00 

499 

B 

I 



c 
Sayfa 

Cemal Hüsnü B. (Gümüşhane) - 1926 se
nesi Muvazene! Maliye Encümeni Kanunu lâ
yihası münasebetiyle. 203,251,252,254 

— Emlâk Eytam Bankası hakkındaki lâ-
yihai kanuniye münasebetiyle. 331,341 

Cemil B. (Dahiliye V.) (Tekirdağ) - 1926 
senesi Muvazenel Maliye Encümeni Kanunu 
lâyihası münasebetiyle. 159,161 

— tskân kanun lâyihası münasebetiyle. 649,650 

Emin B, (İçel) * Kazanç vergisine munzamı 
Idarei Hususiye ve Belediye hisselerine dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. 647 

Enin B, (Eskişehir) - 1926 senesi Muvazeı-
«ei Mal!iye Encümeni Kanunu lâyihası müna
sebetiyle. 129,157, 

206,219,229,297,298, 
— Umuru ziraAyemİn ıslahı için bir Ziraat 

Meclisi Âlisi tenkiline dair mazbata münase
beti yfe. 108. 

Faik B. (Tekirdağ) - 1926 sen'tf&i Muva
zeneı MaSye Encümeni Kainunu lâyihası mü-
naseıbietıiyle. 481 

— Mücatietei trıÜHîyeiye iştirak eıtmeyen ve 
mİM hufdtrt haricinde kalan memurini müfkiye 
haklarında yapılacak muameleye dair kanun 
lâyihası mütoasebetüyle. 541,544,554,555 

] 
Hakkı Tarik B. (Giresun) - 1926 senesi Mu

vazenen Maüye Encümeni Kanunu liyihai-
«ı münasebetiyle. 143,160,161,167474, 

232,290,295,388,403,404 

Sayfa 
— Kazanç Vergisine munzam Idarei Hu

susiye ve Belediye hisselerine dair kanun lâ
yihası münasebetiyle. 647,648 

— Teşkilâtı Mülkiye hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle. 610 

— Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Be
yin; Ankara Şehremaneti Heyeti Fenniyesİne 
mensup memurların sebebi istifaları hakkın
daki suali münasebetiyle. 319,320 

Eyüp Safori B. (Konya) - 1926 senesi Mu
vazeneli Maliye Enoümeoi Kanunu lâyihası 
münaısebştıiıyle. 146 

— Evkaf Müdüriyeti Umuirıiyesİnin 1926 
ssmetsu. bütçesi münasebetiyle. 486 

— Tedariki vesaiti nakliye kanununun 
50 noi maddesine baızı mevad tezyilioe dair 
kanun lâyitoaısı münasebetiyle. 658 

Faik B. (Edime) - Ermeni sütkalsit 'komite
leri tarafından şjehit edilen ricalin ailelerine ve 
evlâtfına emflâk ve arazi veya nakden tazmi
nat itası hakkındaki kanun lâyihası rmlriia-
sebstiyle. 602 

Feridun FSkUi B. (Dersim) • 1926 senesi 
Muvazeneı Maliye Encümeni Kanunu lâyi
hası münasebetüyte. 395 

— 51 zâtın İstiklâl Madalyası ite taltif
lerine dair oofbir tezkere 'hakkındaki mazbata
lar münasebetiyle. 428 

— Evkaf Müdüriyeti Umum iyesinin 1926 
senesi bütçesi münasebetiyle. 487,489, 

490,496,497, 

H 

Dr. MazJıar B. (Aydın) - Evkaf Müdüri
yeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçesi mü
nasebetiyle. 

— Umuru Ziradyenin ıslahı için bir Ziraat 

496 

Meclisi Âlisi teşkiline dair mazbata münase
betiyle. 100 

Dr, Tevfik Rüştü Araş B. (Haricîye V.) 
(tzmir) - 1926 senesi Muvazene! Maliye En
cümeni Kanunu lâyihası münasebetiyle. 466,168 
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Sayfa 
— İstiklâl Madalyası İtası hakkındaki 

müddetin bîr sene daha temdidine karar alı<n-
maisiTia dair takriri mitoasdbetiyle. 429,430 

—- MataSya Mebusu Mahmut Nedim Be
yin; istihlâke mahsus d'eftedeiie pul ilsakı" 
meselesinde bayi ve müşterinân müştorctaı 
mes'iil tırtulmalan haıkkındlaki takriri müna-
Saatiyle. 311 

— Mücadeiei MüiSyeye iştiralk etmeyen 
mensubini askeriyeye mUtedair 347 aumacaıh 
kanun mucibince teşkil ohıftato Heyeti Mah
susa ile Müdafaa! Milliye Vekâleti arasımda 
mütehassis ihtilâfın halli haMundaSci mazba
talar münasebetiyle. 81 

— MücaUeM Milüliy&ye irtifak etaıoyen 
milli hudut haricinde kalan memurini mülkiye, 
haklarütfda yapılacak muameleye dair kanun 
lâyihatsı möoaıseibstîylft 534,535,540, 

546,548,550 
—Umuru ZİraJyeniin ıslahı için bir Ziraat 

Meclisi Alisi teşkiline dair mazbata münaSe-
bütîyfe. 344 

Hasan Bey (MaKye V.) (Trabzon) - An
talya Mebusu Rasih Beyin; Tütün inhisar 
İdaresinde vaki olduğu gazetelerde de mev-
zuubahis edilen suiistimal hakkında suali mü' 
nasebetiyle. 10 

—> 1926 Senesi Muvazene! Maliye Encü
meni Kanunu lâyihası münasebetiyle. 123,123,129, 

130,136,142,143,145,146,171,183,184, 
185,198,211,212,216,254,257,258,259. 
284,285,286,288,289,290,299,307,381, 
387,390,392,400.405,434,437,440,449, 

478 
— Demiryoları inşaat ve İşletme Müdü

riyeti Umumiyesİnin 1926 senesi bütçesi mü
nasebetiyle. 499 

Sayfa 
— Emlâk - Eytam Bankası hakkındaki lâ

yiha! kanuniye münasebetiyle. 324,235,326,328, 
; 330.33U39.340 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesipin 1926 
senesi bütçesi münasebetiyle. 495,497 

— Gaziantep Mebusu Remzi Beyin; bor
sada yapılan iştira muamelesinde vaki olan 
yolsuzluk hakkındaki suali münasebetiyle. 321 

— Malatya Mebusu Mahmut Nedim Be
yin; istihlâke mahsus defterlere pul ilsakı me
selesinde bayi ve müşterinin müştereken me
sul tutulmaları hakkındaki takriri münasebe
tiyle, 311,313 

— Mesai Kanun Lâyihası münlafe»betiyte. 24,25 t, 

— Orman mahsulâtından alınacak mah
sulatı arziye vergisi hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle, 591492 

— Umumî İstihlâk Vergisi hakkındaki ka
nunun ikinci maddesine bir fıkra tezyHine dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. 501 

Hasan Fetami Bey (Gümüşhane) - 1926 
senesi Muvazenei Maliye Encümeni Kanunu 
lâyihası münasebetiyle 257,259,394,403 

— Emlâk Eytam Bankası hakkındaki lâ-
yihai kanuniye münasebetiyle, 96 

— Teşkilâtı Mülkiye hakkındaki Kanun 
Lâyihası, münasebetiyle, 608,610 

Hümi Bey (Artvin) - Bozok Mebusu Ah
met Hamdı Beyin; Orman Nizamnamesinin 
16 ve 43 ncü maddelerinin tadili hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle. 

— Teşkilâtı Mülkiye hakkındaki Kanun 
lâyihası münasebetiyle, 

HUseyin Baki Bey. (Burdur) - i skân Ka
nun lâyihası münasebetiyle. 

703 

603 

650 

i 
ibrahim Bey (İsparta) - 51 Zâtın Istik-

tiklâl Madalyası İle taltiflerine dair onbir tez
kere hakkındaki mazbatalar münasebetiyle. 427,428 

İbrahim Bey (Kocaeli) - Askerî Ceza 
Kanununun süki askeriden- tard edilenlerin 
hakkı tekaütleri hakkındaki ahkâmının tefsi
rine dair kanun teklifi münasebetiyle. 654 

— İstiklâl madalyası itası hakkındaki müd
detin bir sene daha temdidine karar alınma
sına dair takriri münasebetiyle. 431,432 

— Mücadalei Milliyeye iştirak: etmİyen 
mensubini askeriyeye mütedair 347i numaralı 
kanun mucibince teşkil olunan Heyeti Mahsu
sa ite Müdafaa! Milliye Vekâleti arasında 
mütehaddis ihtilâfın halli hakkındaki mazba
talar münasebetiyle, 81,82 
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Sayfa 
— Ordu mensubinin İstiklâl madalyası 

ile taltifleri hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetiyle, 632,635,637,642 

İhsan B. (Ankara) - Tedariki vesaiti nak
liye kanununun 50 nci maddesine bazı mevad 
tezyiline dair kanun lâyihası münasebetiyle, 663 

İhsan Bey (Bahriye V.) (CebeKbereket) -
1926 senesi Muvazene i Maliye Encümeni Ka
nunu lâyihası münasebetiyle. 477 

Sayfa 
llyas Sami Bey (Muş) - Ermeni suikast 

komiteleri tarafından şehit edilen ricalin aile
lerine ve evlâdına emlâk ve arazi veya nak
den tazminat itası hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle. 

— Mesaî Kanun Lâyihası münasebetiyle. 
İsmail Kemal Bey (Bolu) - Bozok Mebu

su Ahmet Hamdi Beyin; Orman Nizamname
sinin 16 ve 43 ncü maddelerinin tadili hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle. 

K 
Kazım Vehbi Bey (Ergani) - 1926 senesi 

Muvazenei Maliye Encümeni Kanunu lâyi
hası münasebetiyle. 482 

— Mesai Kanun Lâyihası münasebetiyle. 

604 
25 

703 

26 

M 
Mahmut Celâl Bey (İzmir) - Emlâk - Ey

tam Bankası hakkındaki lâyiha! kanuniye mü
nasebetiyle. 326,332,334,340 

Mahmut Esat Bey (Adliye V.) (İzmir) -
1926 senesi Muvazenei Maliye Encümeni Ka
nunu lâyihası münasebetiyle. 173 

— Emlâk - Eytam Bankası hakkındaki 
lâyihai kanuniye münasebetiyle. 325,329,330 

— Ticareti Berriye hakkındaki kânun lâ
yihası münasebetiyle. 589 

Mazhar Müfit Bey (Denizli) - 1926 senesi 
Muvazenei Maliye Encümeni Kanunu lâyi
hası münasebetiyle. 258,298,435,476 

— Malatya Mebusu Mahmut Nedim Be
yin; istihlâke mahsus defterlere pul ilsakı me
selesinde bayi ve müşterilerinin müştereken 
mesul tutulmaları hakkındaki takriri münase
betiyle. 312 

— Mesaî kanun lâyihası münasebetiyle. 23,25 
— Mücadelei Mİlliyeye iştirak etmiyen 

mensubinİ askeriyeye mütedair 347 No. lu ka
nun mucibince teşkil olunan Heyeti Mahsu- -
sa ile Müdafaa! MiUiye Vekâleti arasında 
mütehaddis ihtilâfın halli hakkındaki maz
batalar münasebetiyle. 82 

— Umuru Ziraiyenin ıslahı İçin bir Ziraat 
Meclisi Âlisi teşkiline dair mazbata münase
betiyle. 99,339 

Mehmet Emin Bey (Şarki Karahisar) -
Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen ve milli 

hudut haricinde kalan memurini mülkiye hak
larında yapılacak muameleye dair kanun lâ
yihası münasebetiyle, 

Mehmet Fuat B. (Kastamonu) - Aşar mül
tezimlerinden edayı deyn edenlerin emlâki 
mîrhuri'3 ve mütefevvizeleriın'in iadesine dair 
olup 17 Kânunusani 1339 tariftin Kanun ilfâ 
müddeti 1340 martı iptidasına kadar temdit 
edilmiş olan 29 Eylül 1336 tarihli Kanunun 
1342 senesi şubatı gayesine kadar temdidine 
daiır lâyİhaıi kanuniye münasebetiyte. 

— 1926 senesi Muvazenei Maliye Encü
meni' Kanunu Lâyfhası münasebetiyle. 

— Evkaf Müdinİyeli Umumiyesiinia 1926 
senesi bütçesi münasebetiyle. 

— Orman mahsulâtından alınacak mah
sulâtı arziye vergisi hakkındaki Kamun Lâyi
hası münasebetiyle. 

— Umuru Zir-aıiyenin ıslahı için bir Ziraat 
Meclisi ÂLİsıi teşkiline daıir mazbata münase
betiyle. 

Mehmet Vasfl B. (Bohı) - Bazı nevakısi-
rtm ikmali zımnında geni alman İstismar Üâyi-
ha'sının tekrar Meclise sevkedilip edilmeye
ceğine daıir Ticaret Vekilinim cevabı münase
betiyle. 

— 1926' senesi Muvazenei Maliye Encü
meni Kanunu Lâyihası .münasebetiyle. 

— Emlâk - Eytam Bankası hakkındaki lâ
yihai kanuniye münasebetiyle. 

553 

711,712 

225.434 

492 

492 

335 

698 

198,206, 
207,397 

331 
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Sayfa 
— Zonguldak'ta Kİ'lıimli ve Kozlu mev

kilerinde teşekkül eden kömür şirketleri hak
kında Ticaret Vekillinden suali münasebetiy
le. 55,58 

Mehmet Vehbi B. (Karesi) • 1926 senesi 
Muvazeneli Maliye Encümeni Kanunu Lâyi
hası münasebetiyle. 145,167,213,279,283, 

294,379,385,434,435 
— 'Malatya Mebusu Mahmut Nesıim Beyin; 

istihlâke mahsus defterlere pul jJsakı mese
lesinde bayi ve müşterinin müştereken mesul 
tutulnıaJart hakkındaki takriri münase'be-
•tiyfe. 310 

Musa Kâzım B. (Konya) - Aşar mültezim-
lerindenı edayı deyin edenlerin emlâki merhu-
oe ve mütefevvizeledımin iadesine dair olup 
17 Kânunusani 1339 tarihlî Kanun ite müd
deti' 1340 Martı iptidasına kadar temdit edil
miş olan 29 Eylül 1336 tarantı Kamunun 1342 
smesi Şubatı gayesine kadar -temdidimıe dair 
•îâyihai kanuniye münasebetiyle. 711,712 

— 1*926 senesi Muvaızened Maliye Encü
meni Kanunu' Lâyihası münacebetiyle. 172, 

258,394 
— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 

Orman Nizamnamesinin 16 ve 43 ncü mad-
deîerisflln tadili hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle. 704,708 

— Çekirge Kanununun tadili hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle. 530 

— Emlâk - Eytam Bankası hakkındaiki lâ-
yîhai kanuniye münasebetiyle. 329 

— Malatya Mebusu Mahmut Nesini Beyin; 
istihlâke mahsus defterlere pul üsakı mesele
sinde bayi ve •müşterilerin müştereken mesul 
tutulmaları hakkındaki takriri münasebetiyle. 310 

— Mücaddei Miltiyeye iştirak etmeyen 
ve milii hudut haricinde kalan memurini 

Niyazi B. (Mersin) - 1926 senesi Muva-
zenei Maliye Encümeni Kanunu lâyihası 
münasebetiyle. 182,183, 

185,211, 
212,215, 
220,285, 

Sayfa 
mülkiye haklarında yapılacak muameleye 
dair kanun lâyihası münasebetiyle. 535 

Mustafa AbdfHhatik B. (Çankırı) • 1926 
senesi Muvanei Maüiye Encümeni Kanunu Lâ
yihası münasebetiyle. 131,135,141,159,160, 

161,169,171,172,178,183, 
.206,208,2101,227,256,277 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
Orman Nizamnamesinin 1İ6 Are 43 ncü m.'adde-
teninjn tadili hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle. 44,706 

— M^alatya Mebusu 'Mıahmut Nedim 
Beyin; istihlâke mahsus def terlere pul SIsakı 
meselesinde bayi ve müşterilerinin müştere
ken mesul tutulmaları hakkındaki takriri mü
nasebetiyle. 

— Muallim Mekteplerine Muavenet Hak
kındaki Kamuna bir madde tezyiliine dair ka
nun lâyihası münasebetiyle. 

Mustafa Necati B. (Maarif V.) (İzmir) -
1926 senesi Muvazenei Matöye 'Encümeni Ka
nunu lâyihası münasebetiyle. 175,176, 

435,445,447 
— Maarif Teşkilâtına dair 22 Mart 1926 

tarihli Kanuna Müzeyyel Kanun münasebe
tiyle. 39 

— Mualim Mekteplerine Muavenet Hak
kındaki Kanuna bir madde tezyiline dair ka
nun lâyihası .münasebetiyle. 

311 

347 

347 

Mustafa Vasfi B. (Bolu) - 1926 senesi 
Muvazenei Maliye Encümeni Kanunu lâyi
hası münasebetiyle. 135 

- 1926 senesi Muvazenei Maliye Encü
meni Kanunu lâyihası. 135 

Münir Hüsrev B. (Erzurum) • Teşkilâtı 
Mülkiye hakkındaki Kanun lâyihası müna
sebetiyle. 605,608 

N 
— Ordu mensubİninin İstiklâl madalyası 

ile taltifleri hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle, 640,641' 

Nazmi B. (Adliye Ene. namına) | (Kasta
monu) - Emlâk-Eytam Bankası hakkındaki 

307 lâyıhai kanuniye münasebetiyle. 334 
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Rahmi B, (Trabzon) - 1926 senesi Muva-
zenei Maliye Encümeni Kanunu lâyihası mü
nasebetiyle 297 

— Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin; ba
zı nevakısınm İkmali zımnında geri alınan 
istismar lâyihasının tekrar Meclise stvkedi-
]İp edİIemİyeceğine dair suali münasebetiyle 697 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 
senesi bütçesi münasebetiyle 488 

— İskân Kanun lâyihası münasebetiyle 649,650 
— Ordu mensubininin istiklâl madalyası 

ile taltifleri hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 633,635, 

637,638, 
639,640 
641,642, 

644 

— Tedariki vesaiti nakliye Kanununun 
50 nci maddesine bazı imevat terzyîline dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. 655,656, 

657,659 
— Zabıtanın sureti terfii hakkındaki ka

nun lâyihası münasebetiyle. 583 
Rasih B. {Antalya) - 1926 senesi muvaze-

nei Maliye Encümeni Kanunu lâyihası mü
nasebetiyle. 142,145, 

171,209, 
289,295, 
308,400 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
Orman Nizamnamesinin 16 ve 43 ncü mad
delerinin tadili hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle. 704 

— Emlâk-Eytam Bankası hakkındaki lâyihai 
kanuniye münasebetiyle. 235 

— Evrak Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 
senesi bütçesi münasebetiyle 494 

— İskân Kanun lâyihası münasebetiyle. 650 
— Ordu mensubininin istiklâl madalyası 

ile taltifleri hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 642 

— Orman mahsulâtından alınacak mah
sulâtı arziye vergisi hakkındaki Kanun lâ
yihası münasebetiyle. 593,594 

— Umuri ziraiyenin ıslahı için bir Ziraat 
Meclisi Alisi teşkiline dair mazbata münase
betiyle. 97,108 

— Mücadeleyi miiliyeye iştirak etmeyen 
ve millî hudut haricinde kafan memurini 
mülkiye haklarında yapılacak muameleye 
dair kanun lâyihası münasebetiyle. 538,555 

Recep B. (MUdafaaİ Millîye V.) (Kütah
ya) - Askeri Ceza Kanununun silki askeriden 
tard edilenlerin hakkı tekaütleri hakkındaki 
ahkâmının tefsirine dair kanun teklifi müna
sebetiyle. 655 

—1926 senesi Muvazenei Maliye Encü
meni kanunu lâyihası münasebetiyle 250,252 

254,256 

— İstiklâl madalyası itası hakkındaki 
müddetin bir sene daha temdidine karar 
alınmasına dair takriri münasebetiyle 432 

Recep Zuhtü B. (Sinop) - Ermeni suikast 
komiteleri tarafından şehit edilen ricalin aile
lerine ve evladına emlak ve arazi veya nak
den tazminat itası hakkındaki kanun lâyiha
sı münasebetiyle. 602 

— Mücadeleyi Miiliyeye iştirak etmeyen 
ve millî hudut haricinde kalan memurini 
mülkiye haklarında yapılacak muameleye 
dair kanun lâyihası münasebetiyle. 534 

Ref& B. (Konya) - Mücadıetei miiliyeye 
iştkak etmeyen ve milli hudut haricinde ka
tan memurini mülkiye haklarında yapılacak 
muamdieye dair kanun lâyihası münasebe
tiyle. 544 

•— Ordu m'ensubMnin istiklâl Madalyası 
ile taltifleri hakkındaki kanun lâyihası müna-
Ecifctetiyk. 636 

Ragıp B. (Kütahya) - Malatya Mebusu 
Mahmut Nedim Beyin; istihlâke mahsiüs def
terlere pul ilsaki meselesinde bayi ve müşteri
lerinin müştereken raes'ul tutulmatan hakkın
daki tahriri münasebetiyle. 313 

— Memî Kanun lâyihası miina»öbelfciy4e. 
26 

— Ticareti Berriye hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle. 588 

Reşat B. (Malarya) - 1926 senesi Muvazeneli 
Maliye Encümeni Kanunu lâyiham roüaaîse-
betiyle. 130,162,198,260,780 
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— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
Orman Nizamnamesin in 16 ve 43 noü mad
delerinin tâdili hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle. 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyetinin 1926 
senesi bütçesi munase'betiyle. 

— Kazanç vergisine munzam İdareî Hu
susiye ve Belediye hisselerine dair kanun lâyi
hası münasöbetiyle. 

— MüoaiMei M.İHiyeıye İştirak etmeyen 
ve milli hudut haricinde kalata memurini mül
kiye haklarımda yapılacak ıraıamıeteye dair ka
nun lâyihası müınaısıebıetfyte. 

Sayfa 

703 

491 

647 

534,555 

Sayfa 
— Orman mahsulâtından alınacak j mah

sulâtı azriye vergüsi hakkındaki Kanun lâyi
hası münasebetiyle. 49*1,494 

— Umuru ziraiyenİn Klanı için bir Ziraat 
Meclisi Âlisi teşkiline dair mazbata münase
betiyle. 97,100,339 

Ruşen Eşref B. (Alyombarahisır) - 1926 
senesi Muvazened Maliye Encümeni kanunu 
lâyihası münasebetiyfe. 293 

Rüştü B. (Evkaf MüuMirii Uımımiv«k«i) -
Evkaf Müdüriyeti Umumİyesinin 1926 seinesl 
ıbütçesi münasebetiyle. 486,487,493,494 

Sabrı B. (Ziraat V,) (Samban) - 1926 se
nesi Muvazenei Maliye Encümeni kanunu lâ
yihası münasebetiyle. 221,223,230,238,282 

— Umuru Ziraiyenİn ıslahı için bir Zi
raat Meclîsi Âlisi teşkiline dair mazbata mü
nasebetiyle. 89,104 

Sadık B. (Afyonfcarabisar) - Çekirge Ka
nununun tadili hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 530 

Saffet B. (Urfa) - Evkaf Müdüriyeti Umu-
miyesinin 1926 senesi bütçesi münasebetiyle. 

491 

Süleyman Sırrı B. (Kavariini Mal. En. Na.) 
(Bozok) - Asar mültezimlerinden edayı deyn 
edenlerin emlâki merhume ve mütefevvize-
lerin'in iadesine dair olup 17 Kânunusani 3339" 
tarihli kanun ile müddeti 1340 Mantı iptida
sına 'kadiar temdit edilmiş olan 29 Eylül İ336 
tarihti Kanunun 1342 senesi Şubatı gayesi
ne kadar temdidine dair layih.au kanuniye 
müna'sebetiyJe. 710,712 

— 1926 seneısi Muvazene! Maliye Encü
meni Kanunu lâyihası münasebetiyle. 159,284, 

295 
— Bolu Mebusu Şükrü ve Antalya Mebusu 

Raisin Beylerin; Kazanç Kanununun üçüncü 
maddesindeki «Toptan emtia alım ve satımıyla 
iştigal edenler» ibaresinin tefsiri hakkındaki 
takrirleri münaısöbetiyte. 708,709,710 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
Onman Nizamtnıamesinin 16 ve 43 ncü madde-
lerıimn tadili hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle. 42,703,704,705,708 

— Emlâk - Eytam Bankası hakkındaki 
lâyihai kanuniye münasebetiyle. 334 

~~ Evkaf Müdirıİyeti UmumİyesJnin 1926 
senesi bütçesi münasebetiyle. 448 

— İskân Kanun Lâyihası münasebetiyle. 650 
— İstiklâl madalyası itası hakkındaki müd

detin bir sene daha temdidine karar alınma
sına dair takriri münasebetiyle, 431 

— Mücadelei Mülıiyeye iştirak etmeyen 
mensubini askeriyeye mütedair 347 numaralı 
Kanun mucibince teşkil olunan Heyeti Mah
susa ile Müdafaai Milliye Vekâleti arasmda 
mütehaddis ihtilâfın hafti hakkındaki mazba
talar münasebetiyle. 81 

— Mücadelei MilMyeye iştirak etmeyen 
ve milli hudut haricinde kalan memurini mül
kiye haklarmda yapılacak muameleye dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. 534,538,539 

—- Ordu mensubımnıin istiklâl madalyası 
ile taltifleri hakkındaki kanun lâyihası müna-
sebettiyte. 632,633,634,636 

— Orman mahsulâtından alınacak mah
sulâtı arziye vergisi hakkındaki kanun lâyiha
sı münasebetiyle. 593 

— Sabık Amasya Mebusu Ömer Lütfi 
Beyin; şirketlerde Türkçe istimali hakkjında-
ki kanun teklifi münasebetiyle. • 4 

— 26 Şubat 1340 tarih ve 423 numaralı 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanonuna bir 
madde tezyili hakkındaki lâyihai kanuniyesi 
münasebetiyle. 64 

I 
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Sayfa 
Şakir Bey (Müdafaai Milliye En. M. M.) 

(Çatalca) • Askeri Ceza, Kanununun silki as
keriden tard edilenlerin hatt ı tekaütleri hak
kındaki ahkâmının tefsiııine dair kanun tek
lifi münasebetiyle. 655 

— Zabitlerin ve askerî memurlarım hayvan 
teçhizatlarının tedariki hakkındaki lâyihai 
kanuniye münasebetiyle. 661 

— 1926 senesi Mıtvazenei Maliye 'Encü
meni Kanunu lâyihası münasebetiyle. 351,403,406 

434,438,440,446,447,485 
— Ermeni suikast komiteleri taırafmdan 

şehit edilen ricalin aiiteBerine ve evlâdına em-
fâk ve arazi veya nakden tazminat itası hak
kımdaki kanun lâyihası münasebetiyle, 601 

— Kazanç vergisine munzam İdare* Hu
susiye ve Belediye 'hisselerine dair kanun lâyi
hası münasebetiyle. 648 

— Orman mahsutâ tondan alınacak mahsu
lâtı arziye vergisi hakkındaki kanun layihası 
münasebetiyle, 595 

— Ziraat Vekâletine merbut -bazı mekâtip 
ve müessesatın tarzı idareleri hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle. 596 

Şeref Bey (Muvazene! Maliye En, Namı
na) (Diyarbakır) - Evkaf Müdüriyeti Urnumi-
yesinin 1926 senesi bütçesi münasebetiyle. 496 

— Mıaarif Teşkilâtına dair 22 Mart 1926 
tarihli Kanuna müzeyyel Kanun 'münasebe
tiyle, 40 

Şevket B. (Kırklareli) • Mücadele! Milliye-. 
ye iştirak etmeyen ve millî hudut 'haricinde 
katan memurini mülkiye haklarında yapıla
cak muameleye dair kanun lâyihası müna
sebetiyle. 555 

Şeyh Saffet B. (Urfa) - 1926 senesi Mu
vazene! Maliye Encümeni kanunu lâyihası 

münasebetiyle. 292 

Şükrü B. (Biga) - 1926 senesi Muvazened 
Maliye Encümeni Kanunu Lâyihası münase
betiyle. 212,286,292 

— İskân Kamunu Lâyihası münasebetiyle. 652 
— Kazanç vergisine munzam İdarei Hu

susiye ve Belediye hisselerine daıir kamun lâ
yihası münasebetiyle. 64* 

Sayfa 
— Orman mahsulâtından alınacak mah

sulâtı arziye vergisi hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetiyle. 591,592 

— Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 
50 nci maddesine bazı mevad tezyiline dair 
kanun layihası münasebetiyle, 658 

— 26 Şubat 1340 tarih ve 423 numaralı 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununa bir 
madde tezyiM hakkındaki lâyihai kanuniyesi 
münasebetiyle. 64 

— Ziraat Vekâletine merbut bazı mekâ-
tip ve müessesatın tarzı İdareleri hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle. 596 

Şükrü B. (Bolu) - 1926 senesi Muvazeneli ••* 
Maliye Encümeni Kanunu Lâyihası münase
betiyle, 182,231,232,307 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
Orman Nizamnamesinin 16 ve 43 ncü mad-
deleninin tadili hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle. 43,704,706 

Şükrü Kaya Bey (Menteşe) - 1926 senesi 
Muvazenei Maliye Encümeni Kanunu Lâyi
hası münasebetiyle. 398 

Tahİr B. (Giresun) • Asar mültezimlerim
den edayı deyn edenlerin emlâki merhune ve 
mütefevvizelerinin iadesine dair olup 17 Kâ
nunusani 1339 tarihli Kanun 'ile müddeti 1340 
Martı iptidasi'na kadar temdit edilmiş olan 
29 Eylül 1336 tarihli Kanunun 1342 senesi 
Şubatı gayesine kadar temdidine dair lâyihai 
kanuniye münasebetiyle. 711 

— Bolu Mebusu Şükrü ve Antalya Me
busu Rıaslh Beylerin, Kazanç Kanununun 
üçüncü maddesindeki «toptan emtia 'alım ve 
satımıyla ıişli*gal edenter» ibaresinin tefsiri 
hakkımdaki takrirleri münasebetiyle. 709 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
Orman Nizamnamesinin 16 ve 43 ncü mad
delerinin tadili hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle. 706 
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Sayfa 
— Ermeni suikast komiteleri tarafından 

şthit edilen ricata aıileJerime ve evlâdına em
lâk ve arazi veya- nakden tazminat itası hak
kındaki kanını lâyihası münasebetiyle. 602 

— Mücadelei MilMyeye iştirak etmeyen ve 
millî hudut haricinde katan memurini mülki
ye haklamada yapılacak muameleye dair ka
nun lâyihası münasebetiyle. 549 

— Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 
50 noi maddesine bazı mevad ve tezyiline dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. 659 

Tahsin B. (Ardahan) - 1926 senesi Muva
zene* 'Maliye Encümeni Kamunu Lâyihası mü
nasebetiyle. 383 

— 'Evfeasf 'Müdiriyetıi Umumiye&lnin 1926 
senesi bütçesi münasebetiyle. 494 

Tahsin B. (Aydın) - 1926 senesi Muva
zene! 'Maliye Encümeni Kanunu Lâyihası mü
nasebetiyle. 213,233,403,404 

— Orman mahsulâtından ahnacak mah
sulâtı arziye vergisi hakkındaki kanun lâyiha
sı münasebetiyle. 494 

— Tedariki Vesaiti Nakliye Kanamunon 
50 nci maddesine bazı mevad tezyiline dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. 

Tevfft Rüştü B. (Hariciye V.)j (tzmir) -
Türkiye Cumhuriyeti ite tran Devleti ara-
stnda 22 Nisan 1926 tarihinde Tabran'da mü-
nakit Emniyet ve Muhadenet A'kftoamesiriin 
tasdiki hakkındaki kamım lâyihası münase
betiyle, 

Sayfa 

658 

339 

Tırnak HOmt B. (Zonguldak) - 1926 senesi 
Muvazenei Maliye Encümeni Kanunu Lâyi
hası münasebetiyle. 136,168,173, 

175,176,182,262 

— Maarif Teşkilâtına dair 22 Mart 1926 
tarihli Kanuna müzeyyei Kanun münasebe
tiyle. 39 

— Mücadelei MüÜyeye iştirak etmeyen ve 
miâlî hudut haridmde kalan memunitni mülkiye 
haklarında yapılacak muameleye dair kanun 
lâyihası münasebetiyle. 548,553 

Vehbi B. (Karesi) - Umuru zirai yenin ıs
lahı (için bir Ziraat Meclisi Âtisi teşkiline 

daıir mazbata münasebetiyle. 97,99,336 

Yaşar B. (Samban) - 1926 senesi Muvaze
nei Maliye Encümeni Kanunu Lâyihası mü
nasebetiyle, 227,235,239,278 

— Emlâk - Eytam Bankası hakkındaki lâ
yiha» kanuniye münasebetiyle. 323 

— Umuru Ziıraiyentn ıslahı içûin !bir Zi
raat Meclisi Âtisi teşkiline dair mazbata mü
nasebetiyle. 1Ö3 

Zülfü Bey (Diyarbakır) • Mücadefeİ Milti-
yeye iştirak etmeyen ve miti! hudut haricin
de kalan memurini mülkiye haklarında ya

pılacak muameleye dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 554 




