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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

Sayfa 
Mezuniyetler 

— Azayı kiramdan bazı zevatın mezuni
yetleri 4 

TAHLİFLER 

Sayfa 
— Saruihan Mebusu Nafiz, Erzurum Me

busu Bahri 'Beylerin tahlifleri. 18 

Sayfa 
Sivas Mebusu Şemsettin Beyin, tahlifi 118 

KANUNLAR 

No, Cilt Sayfa; 
973 — Müsakkafat vergisi hakkındaki 14 

Haziran 1326 tarihlî kanunun dördün
cü maddesinin sekizinci fıkrasının il
gasına dair Kanun 28 23, 

369,400:404 

29 5, 
8:10,17,30,31:33 

974 — Uzak mahallere tayin olunacak na
hiye müdürleriyle aileleri harcırahı 
hakkındaki 11 Teşrinievvel 1338 tarih 
ve 269 numaralı altıncı Avans Kanu
nunun sekizinci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair Kanun 28 39 

29 4, 
53,55,56:58,62,71:74 

975 — Posta ve Telgraf ve Telefon müd'ü-
diriyeti umıımiyesiyle Adliye ve Müda-
faai miiltiye vekâletlerinin 1926 senei 

No. Sayfa 
maliyesi bütçelerinde 
sina dair Kanun 

münakale 

203 
8İ, 

Cilt 
icra-

28 417 
2Sİ 37, 

66,68,71,72,75:77,81:82,85,88,89:91 
976 — Mücadelei milliye ye iştirak etmeyen 

memurin hakkındaki 26 Mayıs 1926 
tarth ve 854 numaralı kanuna müzey-
yel Kanun 28 

29 
95:98,99:10,1 

977 — 29 Teşrinisani 1336 tarih ve 66 nu
maralı istiklâl madalyası kanununa mü-
zeyyel Kanun 28 166, 

399,422:425 
29 16, 

88,112 
978 — Emrazı sariye ve istilaiye nizamna

mesine ilâve edüen ahkâm hakitnda 
Kanun 28 202 

29 95, 
121:126 

— Adliye ve Müd*faai Milliye Vekaletle
riyle Posta ve Telgraf Müdİriyetİ Umumiye-
sinin 1926 senesi bütçelerinde münakale icra-

LÂYlHALAR 

Sayfa Sayfa 
sına dair, (1/1050, 1/1051, 1/1048) numaralı 
üç fcıt'a kanun lâyihası- 36,67:74,81:83 
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Sayfa 
— Altıncı Avans Kanununun sekizinci 

maddesine bîr fıkra ilavesi hakkında (1/1008) 
numaralı kanun lâyihası. 3,52:54,57:59 

— Ceza (Kanununun mevkii meriyete yaz
ına müteallik kanunun İkinci babına ilâve 
edilecek mevad hakkında (1/1049) numaralı 
'kanun lâyihası. 104 

— DemİryoHar İnşaat ve İşletme Müdİri-
yeti Umumiyesinün 1926 senesi bütçesinde 
münakale ücrasına dair (1/1062) numaralı 
Kanun lâyihası. 63,118 

— Ebniye Kanununun tadilâtına müte
dair 23 Nisan 1341 tarihli 'Kanuna bir mad
de tezyifi hakkında Kanun lâyihası. (1/10(65) 115 

— Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve se
yahatleri hakkındaki Kanunun dokuzuncu 
maddesinin tailine dair (f/1043) numaralı Ka
nun lâyihası. 118 

— Ecza Tkarethaneleriyle sanayi ve zi-
raatte müstamel mevaddı kimyeviye satışı 
hakkında (1/927) numaralı ikanun lâyihası. 104, 

122:137,144:146 
— Emrazı sariye ve istİfâîye nizamname

sine 'bir madde teayili hakkında (1/1034) nu
maralı kanun lâyihası. 104,137:143 

— Evkaf Müdiniyeti Umumi yesin in 1926 
senesi bütçesinde münakale icrası hakkında 
'kanun lâyihası, (1/1056) 3 

— Gümrük tarifei umufiMyesİne müteallik 
kanunun sekizinci muaddel maddesine iki fık
ra tezyİli hakkında İkanun lâyihası. (1/1063) 63 
, — Hâkimler Kanununun ikinci maddesi
nin yedinci fıkrasının taditi hakkında. (1/1046) 
numaralı kanun lâyihası» 10İ4 

— Hafidye memurları harcırahlarına mü
tedair Nisan '1333 tarihli kanuna Müzeyyel 
kanun (lâyihası. (3/874) 63 

— icra Kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkında (1/2401) numaralı kanun lâyi
hası. 104 

— îdarei örfiye mıntıkasında ika edilen 
cürümlerin affı hakkında kanun lâyihası. 
(1/1058) 63 

— 'jtmalatı harbîye fabrikalarında müstafi' 
dem mütehassıs ümure ve zaîbîtana verilecek 
yevmiye hakkında kanun lâyihası, (1/1066) 115 

— Iskan Müdiriyeti Umuntiyesinin 1926 
seneSİ bütçesinde yapılacak tashih hakkında. 
kanun lâyihası^ (1/1055) 3 

Sayfa 
— istanbul'da tesh edilecek olan Serbest 

mıntıka hakkında kanun lâyihası (1/1054) 3 
— Kibrit yerine kullanılan alev hasıl eden 

çakmakların imal ve istimallerinin memnuni
yeti hakkında 'kanun lâyihası. (1/1Ö71) 115 

— Müsakkafat Kanununun dördüncü 
maddesinin seikıizinoi fıkrasındaki ahkâmın 
ilgası hakkında (1/1007) numaralı kanun lâ
yihası. 4,5,8:10 

— Muvakkat Ticari İtilâfnameler Akdine 
dair Kanun lâyihası. (1/1072) 

— MüCadelei mİMİyeye (iştirak etmeyen 
memurin hakkındaki kanuna bir madde tez-
yîline dair (1/1031) .numaralı kanun lâyihası 87 

— Mücadelesi 'Mllhyeye iştirak etmeyen 
memurin hakkındaki kanuna bîr madide tez
yifine dair (1/1031) numaralı kanun lâyihası. 87, 105: 

109,110:112 
— Müecceliyeti askeriye vergisi kanununa 

mekâtîbi leyliye meccani talebesinin (istisnası
na dair bir madde ilâvesi hakkındaki kanun 
lâyihası. (3.873) 63:64 

— Rize Vilâyetiyle Borçka nahiyesinde 
fındık, portakal, limon, mandalin, çay ve 
dut yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun dör
düncü maddesinde mezkûr müddetin temdi
dine dair Kamın lâyihası. (1/1Ö69) 115 

— Taksim Topçu Kışlası Üe Talimhane 
arsasının İra'dlı alarak istimal edilmiş olan 
kısmına yeniden varidatı gayrı safiye tak
diri hakkındaki kanun lâyihası. (3/868) 3 

— Ticaret Kanununun 140 ve 150 ncı 
maddelerinin tashubıi hakkında Kanun lâyi
hası. (1/1Ö67) 115 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Rayh 
Hükümeti arasında münakft İkamet mukave
lenamesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası. 
(1/1059) 63 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Rayh 
Hükümeti arasmda münakİt Ticaret Muahe-
denamesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası. 
(1/1060) 63 

:— Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya 
Hükümeti arasında münakit Ticaret ve Sey-
risefain muahedenamesinin tasdiki hakkın
da kanun lâyihası. (1/1061) 63 

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıs-
srha't Müessesesi hakkında Kanun lâyihası. 
(1/1068) 115 
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Sayfa 

— Tütün inhisarı Kanun ve nizamname
sine muhalif harekette bulunan dazı eşhasın 
cezalarının affı hakkında kanun lâyihası.t 
(1/1057) 34 

Adliye Encümenleri Mazbataları 
— Bursa salbık Nüfus Başkâtibi Mehmet 

Efendi hakkındaki hükümde hatayı adlî vaki 
olduğundan affına dair <3/863) 13:14 

— Can£k (Mebusu Cavit Paşanın, umuru 
belediyeye ait ahkâmı cezaiyeye mütedair 
Kanuna bîr madde tezyin hakkında. (2/622) 118 

— Ceza Kanununun mevkii meriyete yaz
ına müteallik kanunun ikine] 'babına ilâve 
edilecek mevad hakkında, (1/1049) 104 

— 'Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve se
yahatleri hakkındaki Kanunun dokuzuncu 
madde^hûn tadiline dair (1/1043) 118 

— Ecza Ticarethaneleriyle sanayi ve zij 

raatte müstamel mevaddı kimyeviye satışı 
hakkında- 0/907) 104,122;137,144:146 

— »Emrazı sariye ve is&İlâiiye nizamname
sine bir madde tezyiti hakkında (1/1034) 104,137:143 

— Hâkimler Kanununun ikinci madde
sinin yedinci fıkrasının tadiü hakkında 
(1/1046]) 104 

— icra Kanununun bazı maddeleridin 
tadili hakkında (1/2401) 104 

— Kıpti Zekeriya hakkında vaki hatayı 
adlinin tashihine dair (3/867) 15:16 

— Tenos Hakimi sabıkı Cemal Beyin bîr 
buçuk ay hapis cezasının affı hakkında 35:36 

— Zabit Vekili Mehmet Feyyaz Efendi 
hakkımda hükümde hatayı adlî vaki oldu
ğundan affına dair (3/864) 14:15 

DafıHtye Encümeni Mazbataları 
— Altıncı Avans Kanununun sekizinci 

maddesine 'bir fıkra ilâvesi hakkında (1/1008) 3,52: 
54,57:59 

— Aşardan madde bilâvasıta tekâlifti 
umumîye üzerine vilâyat namına küsuratı 
munzammai âdiye ve fevkalâde tarh edilip 
edilmeyeceğinin tefsSri hakkında. (3/414) 3,54:56, 

74:77 

— Umumî müfettişlik teşkilâtı hakkında 
kanun lâyihası. (1/1064) 63 

— Umura Jandarma Kumandanlığının 
1926 senesi Bütçesinde münakale icrasına 
dair Kanun lâyihası. (1/1O70) 115 

— Canik Mebusu Cavit Paşanın, : umu
ru belediyeye ait ahkâmı cezaiyeye mütedair 
Kanuna bir madde tezyili hakkında (2/622) 118 

— 'Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve 
seyahatleri hakkındaki Kanunun dokuzuncu 
maddesinin tadİÜne dair (1/1943) - 118 

— Memurin Kanununun 48, 49 ve 59 ncu 
maddeleriyle Memurin Muhakematı Kanunu
nun 12 nci maddeleri arasındaki tearuzun 
telif ve tefsiri hakkında (3/877) 117:118 

— Mücadele! Milliyeye iştirak etmeyen 
memurin hakkındaki kanuna bir madde tez
yifine dair (1/1031) 87,105:109,110:112 

Divanı Muhasebat Encümeni Mazbataları 
— Kânunuevvel 1340 - Ağustos 1341 ay

larına ait üç adet raporun takdim edildiğine 
dair 5:7.18:28 

İstida Encümeni Mazbataları 
— Mülâzım îshak EefendÜnin kat edilen 

nispeti askeriyesinin iadesi hakkında ; 3,49:52,64:67 
— Tokat ve Sivas ormanları yaylak ve 

kışlak mültezimi Derviş Necati Efendinin" 
malsandığına taksit ve depozito akçası olarak 
vuku bul an teslimatının İadesine dair 13 

Kanuni Esâsı Encümeni Mazbataları 
— Mebdei mebusiyetin tespiti hakkında 

(3/845) : 3,40:49,118:121 
— Teşkilâtı Esasiye Kanununun^ 23 ncu 

maddesinin tefsiri hakkında : 3,36:46 
Kavanün EncÜnKni Mazbata** 

— Müsakkafat Kanununun dördüncü 
maddesinin sekizinci fıkrasındaki ahkâmın 
ilgası hakkında {1/1007)1 4:SM'İ0 

Kavanini Mahye Encümeni Mazbataları 
— Aksaray'ın Babısagir mahallesinden 

Cafer oğlu Celâlettin Efendiye ait ;olup, ci j 

heti askeriyece işgal edilen hane: karının1 

keyfiyeti tevsiyesiyesi hakkında 16:17 
— Alüncı Avans 'Kanununun \ sekizinci 

maddesine bir fıkra İtâvesi hakkında i Cl/l 008) 3 

MAZBATALAR 
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Sayfa 
— Aşardan maade bilavasıta tekâlifi umu* 

miye üzerine vilâyat namına küsuratı rtnm-ı 
zamma i âdiye ve fevkalâde tarh edilip 
edilm iveceğinin 'tefsiri hakkında. '(3/414) 3,54:56, 

74:77 
— Fevkalâde Tahsisat Kararnamesinin tef

siri hakkında (3/54/2) 9,90:94 
— 15 Nisan 1'3'JIS tarihli Rüsumu 'fstüh-

lâkîye Kanunu mucibince ithal edilen prinç-
ten alınan fstîhJâk Resminin prinç ununa da 
•teşmili lâzım gelip gelm iveceğinin tefsirine 
ve îstfhlâk Resmine tabi mevad meyanında 
zikredilmemiş olan çeltiklerden ne suretle 
resim istiyfa edileceğinin tefsirine dair 4,87:90 

Lâyiha EndlmeaÜ Mazbataları 
— 'Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 

Memurin Kanununun 73 ncü maddesine bir 
fıkra tezyili hakkında. {2/63'D 64 

— Bozok Melnısu Süleyman Sırrı Beyin. 
Memurin'Kanununun 26 ncı maddesinin (A) 
fıkfasiyle 52 nci maddesinin tadili hakkın
da {2/629) 17 

— Giresun Meibusu Hakkı Tarık Beyin, 
Memurin Kanununun 36 ncı maddesinin tadi
li hakkında. (2/627) 17 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, 
taksite rapren müzayedeyle satılan emvali gay-
rîmenkulenin vergi, harç ve rüsum kıymetle
rinin takdiri hakkında, (2/630) 118 

— Uffa Meibusu Refet Beyin, »Maarif Teşt 
kilâtına mütedair Kanunun onartma madde
sinin tadili hakkında. (2/628) __\]^ 

Maarif EncüinvenU Baabatası 
— Urfa Mebusu Rafet Beyin, Maarif Teşj 

kilâtına mütedair Kanunun 16 ncı maddesu 
nîn tadili hakkında. (2/638) m^ 

Muvasaen^î Maliye Encümeni MaabateJan 
— Adliye ve Müdafaai Milliye Vekaletle

riyle Posta ve Telgraf Müdirİyetİ Umumİyesİ-
nin 1926 senesi bütçelerinde münakale icrası
na dair. 36,67:74,81:83 

— Altıncı Avans Kanununun sekizinci 
maddesine bir fıkra İlavesi hakkında (1^1008) 3,52ı 

54,57:59 
— Aşardan maade bilâvasıta tekâlifi umun 

miye üzerine vilâyat namına küsuratı mun
zamına! âdiye ve fevkalâde tarh edilip edilj 

mîyeceğinin tefsiri hakkında. 3,54:56,74:77 

Sayfa 
— Demiryollar înşaat ve İşletme Müdiri-

yeti Umumİyesİnin 1926 senesi bütçesinde mü
nakale icrasına dair. rjg 

— Fevkalâde Tahsisat Kararnamesinin tef -
siri hakkında. 4,90:94 

— tdare Heyetinin, Riyaseticumhur Bütçe
sinde münakale icrası hakkında. 104 

— Müsakkafat Kanununun dördüncü mad
desinin sekizinci fıkrasındaki ahkâmın ilgası 
hakkında. 4:5,8:10 

— Muş Mebusu îlyas Sami Bey ve rüj 

fckasının, Tetkiki Hesabat Encümeni Reis ve 
azalarına hakkı huzur verilmesi hakkında. 118 

T- Mücadeleİ Milliyeye iştirak etmeyen 
memurin hakkındaki Kanuna 'bir madde tez-
yiline dair. 87,105:100,110:112 

— Mülga Meclisi Ayan Muhasebe Müdü
rü fsmet Beyin maaşatı hakkında. 116:117 

— 15 Nisan 1338 tarihli Rüsumu fetiMaki-. 
ye Kanunu mucibince ithâl edilen pirinçten 
alınan istihlâk Resminin prinç ununa da teş
mili lâzım gelip gelmiyecegmin tefsirine ve lsj 

ti'hlâk Resmine tabi mevad meyanında zikre' 
dilmemiş olan çeltiklerden ne suretle resim 
istiyfa edileceğinin tefsirine dair 4,87:90 

— Zaıbıtai ^Sıhiıiyei Hayvaniye Kanunu 
Muvakkatinin 'bazı maddelerinin tadiline dair 
Kanunun ikinci ve dördüncü maddelerinin 
tefsiri hakkında. 4,77 

Müdafaa! Mîllîye Encümeni Mazbataları 
— Askeri Tekaüt ve istiyfa Kanununun 

20 Haziran 1326 tarihli maddei muaddelesinirt 
birinci fıkrasını muaddil Kanunun tefsiri hak
kında. 17,94:96 

— istiklâl Madalyası Kanununun tadili 
hakkında. î7,9tf;9<8,t 2)1:122 

— Mülazım İshak Efendinin kat edilen 
nispeti askeriyesinin iadesi 'hakkında. 3,49:52, 

64:67 

T«Usflkıi Hosabat Encümeni Mazbatası 
— Mülga Meclisi Ayan Muhasebe Müdü

rü tsmet Beyin maasatı hakkında. 1'16:1'17 

Ziraat EncümeuU Mazbatası 
~ Zaibıtai SihÜtiyei Hayvaniye Kanunu 

Muvakkatinin bazı maddelerinin tadiline dair 
Kanunun ikinci ve dördüncü maddelerinin 
tefsiri hakkmda. 4,77 
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REY İSTİHSALİ 

Sayfa 
— Müsakkafat Vergisi Hakkındaki 14 Ha-> 

ziran 1326. tarihlî Kanunun 4 ncU maddesi
nin 8 nci fıkrasının ilgasına dair Kanunun ikin
ci defa reye vazı. 17:18,29:31 

— Posta, Telgraf ve Telefon Müdüriyeti 
Umumiyesiyle Adliye ve -Müda'faai Milliye 
vekâletlerinin 1926 senei maliyesi bütçelerin-

Sayfa 
de münakale icrasına dair olan Kanun ikinci 
defa reye vazı. 87,99:101 

— Uzak mahallere tayin olunacak Nahi
ye Müdürleriyle aileleri harcırahı hakkında 
11 Teşrinievvel 13318 tarihli Avans Kanunu--
nun sekizinci maddesine bir fıkra ilavesine 
dair Kanunun ikinci defa reye vazi. 64,78:80 

SUALLER VE CEVAPLAR 

Züraat V&eâeti 
— Balıkesir Mebusu Mehmet Vehbi Be-

yin, damızlık hayvanların kesilmesi memnu ol" 
duğuna dair Kanunla Fil ökse ra'dan harap olan 

bağlar hakkındaki kanunlarda ne gibi neti
ce elde edildiğine dair Ziraat Vekâletinden 
Şifahi suali. 118 

TAKRİRLER 

— Balıkesir Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, 
Balıkesir İstasyon Ambarından Kasabaya gi
den yola fenni bir köprünün inşa ettirilmesi 
'hakkında takriri. 

— Beyazıt Mebusu Şefik Beyin, Muhacirin 
Nizamnamesine muvakkat bir madde ilavesi 
hakkındaki teklifi kanunisinin İadesine daif 
takriri. 

— Biga Mebusu Mehmet Beyin, Almanya* 
da tahsilde bulunan ihsan Efendiye gönderil
mek üzere Çanaikkale Münasebet Hususiyesinj 

den istanbul Maarif Müdüriyetine irsal kılıj 

118 

36 

nan paranın biran evvel mahalline isal ettiril
mesi hakkında takriri. 36 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında (3/323), (3/853) 
numaralı iki kıta Başvekâlet tezkeresiyle Der
sim Mebusu Feridun Fikri Beyin {4/21'f) nu* 
maralı takriri. 3,36:46 

—• Urfa Mdbusu Saffet Beyin, Evkaf hak
kında tanzim edilecek tatbikat Kanununun bu 
sene zarfında Meclise gönderilmesine dair tak
riri. 36 

Tefsir No. Adı 

TEFStRLER 

Cilt Sayfa f Tefsir No. 

m 20 Nisan 1340 tarih ve 491 numaralf 
^Teşkilâtı Bsa îye Kanumı)*nun yirmi 
üçüncü maddesinin tefsiri. ı(10) 

(II) 
(16J 
(17) 
(19) 
im 

— Bozo'k Mebusu Süleyman Sırrı Beyin. 
Memurin Kanununun 73 ncü maddesine bir 

22 112 
25 
4 

298 
147 
239 

TEKLİFLER 

Ayı Cilt Sayfa 

(29) 

15 Nisan 1338 tarih ve 217 numaralı (ts-
'ti'hlâ'k Resmi hakkında Kanunca münj 

deriç pirinç tabirin'imn tefsiri. (8) 
(28) 
(29) 

34, 
381:47 

346 
23 

4,82 

fıkra tezyiü hakkında. (2/631) numaralı tek-
fifi kanunisi, 13,64 
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Sayfa 
— Bozök Mebusu Süleyman Sırrı Ûeyin, 

Memurin Kanununun 26 ırcı maddesirım ^A) 
fıkrasıyla 52 nci maddesinin tadili hakkında 
•(2/>629) numaralı teklifi (kanunîsi. 17 

— Cartuk Mebusu Cavit Paşanın, umıı^ 
ru belediyeye ait ahkâmı cezaryeye mütedair 
kanuna bir madde tezyrli hakkında (2/622) 
numaralı teklifli kanunîsi 

— Giresun Mebusu Hakkın Ta.rıfc Beyin, 
Memunin Kanununun 36 ncı maddesiinin ta
dili hakkında (2/627) numaralı teklifi kanu
nisi, 

— İdare heyetinûn, Rİyaseticumhur Büt
çesinde münakale icrası hakkında (2/615) 
numaralı tek Mi kanunisi. 

118 

17 

— Oiresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, 
taksite rapten müzayedeyle satılan emvali gay-
rimenkulenin vergi, harç ve rüsum kıymetle-
rinin takdiri hakkında (2/630) numaralı tekiî-
fi kanunisi. 3,118 

104 

Sayfa 
— Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 

hariçten getirilecek glüten mamulâtından alı
nacak gümrük resmi hakkında teklifi kanu-
rttsi. (2/630) 104 

— Muş Mebusu Uyas Sami1 Bey ve rüfe-
kasının, Tetkiki Hesaba* Encümeni Reis ve 
azalanına hakkı huzur verilmesi hakkında 
(2/610) numaralı teklifi 'kanunîsi 118 

— Rize Mebusu Ekrern Beyin, üç sene 
evvel Evkaf Bankası Müdirtiyeti Umumıiyesİ 
hakkında verdiği teklüfi kanunî ile binri'kte mü
zakere edilmek üzere evkafın Emlâk Ban
kasına devri hakkında teklifi kanunisi. <2/632) 104 

— Şark ikarahisar 'Mebusu İsmail Bey ve 
rüfekasının, Şarkikarah-isar Mebusu merhum 
Ati Süruri Beyin rüfeka ve çocuklarına hide-
matı vataniye terrjJbıirıden maaş tahsisi hak
kında teklifi kanunisi. (2/634) 115:116 

— Urfa Mebusu Rafet Beyin, Maarif 
teşkilâtına mütedair Kanunun 16 ncı maddesi
nin tadili hakkında (2/628) numaralı tekM 
kanunîsi, 17,118 

TEZKERELER 

Ankaıta İstiklâl Mahkemesi Müddeiumumiliği 
Tezkeresi 

— Naibanıtzade AJi Beyin bakiyei müd
deti cezajyesinİn affı hakkında. (3/869) 34 

Başvekâlet Tezkereleri 
— Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 

20 Haziran 1326 tarifeli maddei muadelesi-. 
Nİn bkıinci fıkrasını muaddel kanunun tef
siri hakkında. (3/854) 17 

— Askeri Tekaüt ve Istİyfa Kanunu
nun 20 Haziran 1326 tarihlü maddesi muadde-
lesiruin bininci fıkrasının muaddil kanunun 
tefsiri hakkında. (3/384) 94:96 

— Askeri Tıbbiye Mektebinden neş'et 
eden Askerli Eczacılarına efibba ve Baytarlar 
gi'bj 'bir defaya mahsus olmatk üzere, yüzj 

ellişer lira verilmesinin Müdafaai Milliye Ve
kâleti Bütçesinin esnayı müzakeresinde naza
rı teemmüle alınması hakkında. (3/878) 87 

— Aşardan maade bilâvasıta tekâlifi 
umumiye üzerine vüâylaıt namına küsuratı 
muttz&mmai âdiye ve fevkalâde tarh edilip 
edünTİyeceginin tefsiri hak'fcındla, (3/414) 3,54:56, 

74:77 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye 
Kanununun 61 ncî maddesinfin birinci fık
rası hükmü, Hazine ile Divanı Muhasebat 
arasında ihtilâf hususuna sebebiyet verdiğin
den bir kararı tefsiri ittihazı hakkında 
(3/876) 87 

— Bursa Sabric Nüfus Başkâtibi Mehmet 
Efendi hakkındaki hükümde hatayı adlî vaki 
odduğundah affına dair. (3/863) 13:14 

— Fevkalâde Tahsisat Karamam esinin 
tefsiri hakkında. (3/542) 4,90:94 

—• Ha'kkı Telif Kanunu lâyihasının iade
sine dair. (3/874) 87 

— Hariciye memurları harcırahına mü
tedair Nisan 1333 tarihlî kanuna Müzeyyel 
kanun lâyihasının, iadesi hakkımda, (3/874) 63 

— Harita Mektebi tesisi hakkındaki 
kanun lâyihasının iadesine dair. (3/875) 87_ 

— Kadastro Kanun lâyihasının iadesi 
hakkında (3/872) 63 

— Kıptî Zekeriya hakkındaki vaki hatayı 
adlinin tashihine dair. (3/867) 15:16 



Saıyfa 
— Memleketimize ithal olunan sun'î çi-

vitlentn gümrük tanifei urmuniy esinin 576 ncı 
veya 581 nci numaralarından hangisine tat
biki lâzım geleceğinin tefsirine dfcir, (3/870) 64 

— Memurini fenniyenîn keştugüzar et
tikleri müddet zarf r ti da vasaîti nakliye için tes
viye ettikleri ücuratın ashabından alınmış se-
nedat irae edilmedikçe Divanı Muhasebatça 
vize edimed iğinden bu bapta bir kararı tefsirine 
dair, 116 

— Memurin Kanununun 48, 49 ve 59 ncu 
maddeleriyle Memurin Muhakematı Kanunu
nun 12.nci maddeleri arastadaki tearuzun 
telif ve tefsiri hakkında. (3/877) 87,117:118 

— Müceceliyeti askeriye vergisi kanunu
na mekâtibi leyli meccani talebesinin 'is
tisnasına dair bir madde u]âvesi hakkındaki 
kanun lâyihasının iadesine dair, 63:64 

• — 15 Nisan 1338 tarMİ Rüsumu IstHı-
lâkiye Kanunu mucibince ithâl edÜen pirinç
ten alınan istihlak resminin pirinç ununa da , 
teşmili lâzım gelip gdrmyecegmin tefsirine 
ve istihlâk resmine taıbi mevad meyanında 
zikredilmemi; olan çeltiklerden ne suretle 
resim iistâıyfa edileceğinin tefsirine dair (3/257, 
3/813) 4,87:90 

31 . 1 . 1927 tarihlî 31 nci İçtima zabıt 
hülâsası 2:3 

3 . 2 . 1927 tanitrii 32 nd içtima zabrt 
hülâsası 12 

7 . 2 , 1927 tarihli 33 ncü içtima zabıt 
hülâsasi 34 

10 . 2 . 1927 taıtihli 34 ncü içtima zabıt 
hülâsası 62:63 

Sayfa 
— Sabık Genç Valisi İsmail Hakkı Bey 

hakkındaki hükmün refine dair. 116 
— Taksim Topçu Kışlası ile Talimhane 

arsasının iradh olarak, istimal edilmiş edan kıs
mına yeniden varidat gayn safiye takdiri 
hakkındaki kanun lâyihasının iadesine dair 
(3/868) 3 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesinin tefsini hakkında, (3/323), 3/853) 3,36:46 
. — Zabrtaâ sihlıiyei hayvanıiye kanunu 

muvakkatinin bazı maddelerinin tadilinle daıir 
Kanunun ikinci ve dördüncü maddelerinin 
tefsiri hakkında. (3/760) 4,77 

— Zabit Vekili Mehmet Feyyaz Efendi 
hakkındaki hükümde hatayı adlt vaki oldu
ğundan affına dair. (3/864) 14:15 

Büyük Mftfct Meclisi Riyaseti Tezkereleri 
— îstfklâl Madalyası Kanununun tadili 

hakkında (3/844) 17,96:98,İ2:;2£ 
— Mebdei mebhu&iyetuı tespiti hakkın

da, (3/845) 3,46:49,118:121 
— Mülga Meclisi Ayan Muhasebe Mü

dürü İsmet Beyin maaşatı hakkında. (3/326) 
116:117 

Divanı Mahmebat Rtyatetf Tezkereleri 
— Kânunuevvel 1340 - Ağustos 1341 ay

larına ait uç adet raporun teikdim edMğine 
dair. (3/410, 3/497, 3/510) 5:7,18:28 

1 2 . 2 . 1927 tarihli 35 nci içtima zabıt 
hülâsası 86 

14 , 2 , 1927 tarihli 36 ncı İçtima zabıt 
hülâsası 104 

19 , 2 . 1927 tarihli 37 nci içtima zabıt-
hülasası 115 

ZAPTI SABIK HÜLÂSALARI 



Cilt B. Sayfa 
Abdullah Azmi Bey (Eskişehir) - Mebdei 

mebusi.yebin tespiti hıkında (3/840) numa
ralı Büyük Miiiet Meclisi Riyaseti tezkere-. 
«i ve Kanunu Esasi Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle. 29 (34) 47 

— Teşkilâtı Esasrtye Kanununun 23 ncü 
maddesinün tefsiri haikkınida. (3/323, 3/853) 
numaralı iki (kıta Başvekâlet tezkeresiyle Der
sim Mebusu Fenidıın Fikri Beyin (4/211) nu
maralı tabiini va Kanunu Esasi Encümeni 
Mazbatası münasebetiyle. 29 (34) 40, 

42 
Ahmet Remzi Bey (Gaziantep) - Kânunu

evvel 1340 M Ağustos 1341 aylarına ait üç 
adet raporun takdim edildiğine dair Divanı 

Doktor Mazhar Bey (Aydın) - Emrazı, sa
riye ve isîilâiye Mzamdamösme bir madde tez
yit! hakkımda (1/1034) nurnaıalı Kanun, lâyi
hası ve Sıhhiye ve Adlîye encümenleri maz-
betaları mü-nıasdbetiyle. 29 (38) 140, 

141,142 
Doktor Mustafa Bey (Çorum) - Eczta tic'a-

rethan el eriyle sanayi ve ziraate müstamel 
mevaıddı fcknıyevıiıye satışı hakkında (1/927) 
numaralı Kanun lâyihası ve Sıhhiye ve Adli
ye encümenlere mlazbatoll&rı münasebetiyle. 

29 (38) 135, 
136 

Cilt B. Sayfa 
Muhasebat Riyasetinin (3/410, 3/497, 3/510) 
numaralı tezfcereleni ve Divanı Muhasebat En
cümeni Mazbatası münasebetiyle. 29 (32) 6 

29 (33) 18, 
19,20,21,22,23 

— Mebdei mebusiyetin tespiti hakmda 
(3/840) numataiı Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi ve Kanunu Esasi Encümeni 
Mazbatası münasebetiyle. 29 (34) 48 

— Teşkilâtı Etsaısiye Kanununun 23 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında. (3/323, 3/853) 
numaralı ıftrt fcıta Başvekâlet tezkeresiyle Der
sim Mebusu Feridun, Fikri Beyin (4/211) nu
maralı takriri ve Kanunu Esasi Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 29 (34) 44 

Doktor Refik Bey {Sıhhiye ve MUavenerti 
İçtimaiye Vekİtt) (istanbul) - Ecza ticarethane-
teriyle sanayi ve ziraate müstamel mevaddı. 
'kimyeviye satışı hakkında (1/927) numaralı 
Kanun lâyihjası ve Sıhhîye ve Adliye encümeh-
ierit mazbataları münasebetiyle. 29 (38) 133, 

134 

— Emrazı Sariye ve tsöilâiye Nizamname
sine bir madde tezyâli hafckmda (1/1034) nu
maralı Kanun lâyihası ve Sıhhiye ve Adliye 
encümenleri mazbataları münasebetiyle. 

29 (38) 140 

Cemil Bey (Dahiliye Vekili) (Tekirdağ) -
Aşardan maada bilâvasıta 'tekâlifi umumiye 
üzerine vilâyat namına küsuratı munzammai 
âdiye ve fevkalâde tarh ediÜip, ekmeyeceğinin 
tefsM hakkında (3/414) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Dahiliye ve Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbatala
rı münasebetiyle. 29 (34) 55 

— Mücadele! Miltiyeye iştirak et
meyen m&muriin hakkındaki Kanuna bir mad
de tezyiline dair (1/1031) numaralı Kanun lâ
yihası ve Dahüye ve Muvazenei Maliye en
cümenleri mazbafelan miinaısebetiyle. 29 (37) 10|7, 

108 
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Cilt B. Sayfa 
Ekrem Bey (Rize) - Askeri Tekaüt ve 

İstifa Kanununun 20 Haziran 1326 tarihli 
maddei muadidelesinin birinci fıkrasını muaddil 
Kanunun tefsiri hakkında. (3/384) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 29 (36) 96 

Eyüb Sabrı Bey (Konya) - Mücaddei mil-
liyeye iştirak etmeyen memurin hakkındaki 
kanuna bir madde tezyiHne dair. (1/1031) nu-

Hakkı Tarık Bey (Giresun) - Ecza tica
rethaneleriyle sanayi ve ziraate müstamel tne-
vaddı Ikimyeviye satışı hakkında. (1/927) 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encümen
leri mazbataları münasebetiyle, 29 (38) 135, 

136 
— Mebdei mebusiyetin tespiti hakkında 

(3/845) numaraSı Büyüt Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi ve Kanunu Esasi Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 29 (38) 119, 

120 
Hasan Bey (Trabzon) • Kânunuevvel 1340 

üâ Ağustos 1341 aylarıma ait üç adet raporun 
takdim edildiğine dair Divanı Muhasebat Ri-

İsmail Bey (Şurkikarahisar) - Ecza tica
rethaneleri yle sanayi ve ziraate müstamel 
mevaddı 'kimyeviye satışı hakkında. (1/927) 
numaralı tamun lâyihası ve Sıhhiye ve Adliye 
Encümenleri mazbataları münasebetiyle. 

29 (38) 134 

İsmet Bey (Çorum) - Asardan maada bi
lâvasıta tekâlifi umumiye üzerine vİlâyat na
mına küsuratı munzammai âdiye ve fevkalâ
de tarh edilip, edilmeyeceğinin .tefsiri hak
kında. (3/414) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Dahiliye ve KavanİTM Maliye ve Muvaze-
nei Maliye encümenleri mazbataları müna
sebetiyle. 29 (35) 75,76 

E 
Cilt B. Sayfa 

maralı kanun lâyihası ve Dahitiy* ve Muva
zene! Maliye Encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle. 29 (37) 108 

— Mülâzım lshak Efendinin kat'edilen 
nispeti 'askeriyesinin vadesi hakkında liistlida 
Encümeni mazbatası ve reddine dair Müda-
faai Milliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 29 (34) 51 

29 (35) 65 

H 
yesetınin (3/410, 3/497, 3/510) numaralı tez
kereleri ve Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 29 (33) 20 

Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) - Meb
dei mebusiyetin tespiti hakkında (3/845) nu
maralı Büyük Mtflet Meclreıt Riyaseti tezke
resi ve Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 
münasebetiyle. 29 (38) 119, 

— Müöadelei miltiyeye iştirak etmeyen 
memurin hakmdaıki kanuna bir madde tez-
yiline dair. (1/1031) numaralı kanun lâyi
hası ve Dahiliye ve Muvazene! Maliye En
cümenleri mazbataalrı münasebetiyle. 29 (37) 170 

i 
— Mebdei mebusiyetin tespiti hakkında 

(3/840) numaralı Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi ve Kanunu Esasi Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 29 (34) 48 

— Mücadeleî •mfMlîyeye iştirak etmeyen 
memurin hakkındaki kanuna bir madde 
tezyilme datir, (1/1031) numaralı kanun lâyi
hası ve Dahiliye ve Muvazene! Maliye Endi-. 
menleri mazbatadan münasebetiyle. 29 (37) 108 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında. (3/323, 3/853) 
numaralı iki kıta Başvekâlet tezkeresiyle Der
sim Mebusu Feridun Fakrı Beyin (4/211) nu
maralı takriri ve Kanunu Esası Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 29 (34) 40 
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Cilt 8, Sayfa 
Kâzım Vehbi Bey (Ergani) - Emrazt sari

ye ve istilaiye nizamnamesine bîr miadde tez-
yiü hakkında. (1/1034) numaralı kanun 1i-

Mazlrar Müfit Bey (Denizli) - Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 23 ncü maddesinin tef
siri hakkında, (3/323, 3/853) numaralı iıki kıta 
Başvekâlet tezkeresiyle Dersim Mebusu Fe
ridun Fikri Beyin (4/2U) numaralı takriri ve 
Kanunu Esasi Encümeni mazbatası müna
sebetiyle. 29 (34) 44 

Muhtar Bey (Trabzon) - Fevkalâde tah
sisat karama meşinin tefsiri haık'kında. (3/542) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliliye Encümenleri 
mazbataları münasebetiyle. 29 (36) 93,94 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesinin tefsiri haık'kında. (3/323, 3/853) 
numaralı -ilki 'kıta Başvekâlet tezkeresiyle 
Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin (4/211) 
numaralı tabiini ve Kanunu Esasi Encümeni 
mazbatası münasebetîyle. 29 (34) 43,45 

Mustafa Abdü&alük Buy (Maliye Vekili) 
(Çankırı) - Askeri Tekaüt ve İstifa Kanu
nunun 20 Haziran 1326 tarihli maddei mu-
addelesinin birincil Mrasını muaddil tonunun 
tefsiri hattında. (3/384) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Müdafaa1! Milliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle, 29 (36) 96 

Ragıp Bey (Kütahya) - Kânunuevvel 1340 
-ilâ Ağustos 1341 aylarına ait üç adet rapo
run takdim edildiğinle dair Divanı Muhase
bat Riyasetinin (3/410, 3/497, 3/510) numara
lı teskereleri ve Divanı Muhasebat Encümenli 
mazbatası münasebetiyle. 29 (33) 21,23 

Rasih Bey (Antalya) - Mebdei mebusıiye-
tin tespiti hakkında (3/845) numaralı Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi ve Kanunu 
Esasi Encümeni mazbatası münasebetiyle, 

29 (38) 120 
Recep Bey (Müdafaa! Mil%e VekHi) (Kü

tahya) - Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 

K 
Cilt B. Sayfa 

yihası ve Sıhhîye ve Adliye encümenleri maz
bataları münasebetiyle, 29 (38) 142 

M 
— Aşardan maada bilâvasıta tekâlifi 

umumiye üzerine vilâyat namına küsuratı 
munaammay âdiye ve fevkalâde tarh edilip, 
edilemeyeceğinin tefsiri hakkında. (3/414) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye en
cümenleri mazbataları münasebetiyle, 29 (34) 56 

— Mücadelesi Millîyeye iştiralk etmeyen 
memurin hatkikındaıki kanuna bir madde tez
yifine dair (t/1031) numara!i kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Muvazenei Mahiye Encümen-
teri mazbataları münasebetiyle. 29 (37) 107 

Mustafa Şeref Bey (Burdur) • Mebdei 
mebusiyetıin tespiti hakkında (3/840) numa
ralı Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 
ve Kanuni Esasi Encümeni mazbatası müna
sebetiyle. 29 (34) 48 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında (3/323, 3/853) nu
maralı iki kıta Başvekâlet tezkeresiyle Der
sim Mebusu Feridun Fikri Beyin (4/211) nu
maralı taikrirİ ve Kanunu Esasi Encümeni 
mta/jbatası münasebetiyle. 29 (34) 41,45 

R 
20 Haziran 1326 tarihli maddei muaddelesıi-
nin birinci fııkrasmı rmtadd.il tonunun tefsiri 
haikkmda (3/384) numaraılı Başvekâlet tezke
resi ve Müdafaaıi Milliye Encümeni mazbata
sı münasebetiyle. 29 (36) 96 

— Aşardan maadıa bilâvasıta tetkâkifıil 
umumiye üzerine vilâyat namına küsuratı 
munzammai âdiye ve fevkalâde tarh edilip, 
edilmeyeceğinin tefsiri hakkında (3/414) nu
maralı Başvekâlet teskeresi ve Dahiliye ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye en
cümenleri mazbataları münasebetiyle, 

29 (35). 76 

http://rmtadd.il
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Cilt B. Sayfa 
— Mülâzım ishaık Efendinin kat'edİJen 

nispeti askeriyesinin iadesi hakkında istida 
Encümeni mazbatası ve reddine dair Müda-
faa;i Milliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 29 (35) 64,66, 

67 
Refik Bey (Konya) - Kânunuevvel 1340 

ilâ Ağustos 1341 aylarına 'ait üç adet rapo
run takdim edildiğine dair Divanı Muhase-

Süleyman Sırrı Bey (Bozok) - Kânunuev
vel 134Û ilâ Ağustos 1341 aylarına art üç 
adet raporun takdim edildiğine dair Divanı 
Muhasebat Riyasetinin (3/410, 3/497, 3/51Û) 
numaraıh tezkereleri ve Divanı Muhasebat 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 29 (33) 21,27 

Şakır Bey (Çatalca) - Aşardan maada bi
lâvasıta tekâlifi umumrye üzerine vilâyai na
mına küsuratı munzammai âdiye ve fevkalâ
de tarh edilip, edilmeyeceğinin tefsiri hak
kında (3/414) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Dahiliye ve Kavanini Maliye ve Muvaze
nei Maliye encümenleri mazbataları münase
betiyle. 29 (35) 74,76 

— Fevkalâde tahsisat kararnamesinin tef
siri hakkında 3/542 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma-

TaJıir Bey (Giresun) - Kânunuevvel 1340 
ilâ Ağustos 1341 aylarına ait üç 'adet raporun 
takdîm edildiğine dair Divanı Muhasebat 
Riyasetine (3/410, 3/497, 3/510) numaralı 
tezkereleri ve Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 29 (33) 22 

Talât Bey (Ardahan) - Emrazı sariye ve 
rstüâiye nizamnamesine mir madde tezyif 
hakkında (1/1034) numaralı kanun lâyihası 
ve Sıhhîye ve Adliye encümenleri mazbatala
rı münasebetiyle. 29 (38) 139, 

141 

Cilt B. Sayfa 
bat Riyasetinin (3/410, 3/497, 3/510) numa
ralı tezkereleri ve Divanı Muhasebat Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 29 (33) 23 

Reşit Bey (Malatya) - Mülâzım tshak 
Efendinin kat'editen nispeti asketüyesim'n 
İadesi hakkında İstim Encümeni mazbatası 
ve reddine dair Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle, 29 (35) 66 

— Mebdei mebusiyenin tesptti hakkında 
(3/840) numaralı Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi ve Kanunu Esasi Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 29 (34) 47 

liye Encümenleri mazbataları münasebetiyle. 
29 (36) 93 

— Mücadelei müliyeye iştirak etmeyen 
memurin hakkındaki kanuna bir madde tez-
yiline dair (1/1031) numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encümen-
ıleri mazbataları münasebetiyle, 29 (37) 108 

Şükrü Kaya Bey (Menteşe) - Emırazı sa« 
riye ve istilâuye nizamnamesine bir madde 
tezyili hakkında (1/1034) numaralı kanun lâ
yihası ve Sıhhîye ve Adliye encümenleri maz
bataları münasebetiyle. 29 (38) 142 

Tevfik Rüştü Bey (Menteşe) - Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 23 ncü maddesinin tefsi
ri hakkında (3/323, 3/853) numaralı iki kıta 
Başvekâlet tezkeresiyle Dersim Mebusu Fe
ridun Fikri Beyin (4/211) numaralı takriri ve 
Kanunu Esas* Encümeni mazbatası münase
betiyle. 29- (34) 43 

Tuıratı Hilmi Bey (Zonguldak) - Kıptî Ze~ 
keriya hakmda vaki hatayı adlinin tashihi
ne dair (3/867) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 29 (33) 16 




