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F i h r i s t 
AZAYI KİRAM MUAMELATI 

Mezuniyette* 
— Azayı kiramdan bazı zevatın mezu

niyetleri hakkında Dîvanı Riyaset kararı. 

EVRAKI SAİRE 

Teşekküller 
— Sami Paşa Zade Sezai Beyden mev

rut teşekkür telgrafı, 

Sayfa 

il 79 

KANUNLAR 

No. Cilt 
979 — Takriri Sükun Kanununun ikinci 

maddesini muaddil Kanun 30 

9S0 — tcra Kanununa "ilave edilen madde-
brîe l1"! mevaddının tadili hak'kında 
Kanun 28 

29 
30 

03i — M:!ıak;rr\rı teşkilâtına aid ahkamı 
•muaddil kanunun beşinci maddesiyle 
maddei muvakıkatesine birer fıkra ila-

Sayfa 

4,6,7: 
10 

335 
95 
10: 
14 

vesi hakkında kanun. 28 
29 

30 

982 — Hâkimler Kanununun ikinci madde
sinin yedinci fıkrasını muaddil kanun. 

28 
29 

30 

417 
95, 
98 

«14: 
15 

335 
95, 
98 
15, 
16 

983 — lEenebilerin Tiirfctyeide seyahat Ve 
likam etleri hakkındaki 2 Mart 1331 
tarihli kanunun dördüncü ve dokuzun
cu maddelerini muaddil kanun. 218 

30 
335 
(17: 
18 

No. Güt Sayfa 
984 —• Ecza tİcarethanelerjyle sanat ve zi

raat işlerinde kullanılan zehirli ve mü
essir kıtmyevi maddelerin satıldığı dük
kânlara maWsus kanun. 24 137 

29 95, 
i:i-2d2J,134;13ft'128 

30 7, 
10jl8,19:21 

985 — Riyaseti Cumhur 1926 senei maüye-
si bütçesinde münakale icrasına dair 
Kanun 28 ıl»l 

29 95 
30 16: 

17;ie^l;23,27, 
44,45:47 

9S6 — DemiryoHar inşaat ve iştetime mü-
idürîyeti umumiyeSİnİn 1926 senei ma
liyesi bütçesinde münakale icrasına dalir 
kanun. 29 61, 

108 
30 28: 

29,44,48:50 

987 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunaöis-
Itsan Cumhuriyeti arasında afcîd ve imza 
olunan itHafname ile muaeyyelatuıın 
tasdikti hakkında kanun, 28 

30 
238 

4. 
36:44,4543:55 



_ 4 

No. CM Sayfa 
988 —• Buca ve Kemalpaşa havalisindeki 

emvali metruke bağlarından dolu se
bebiyle haşata uğrayanlara aSd bedeli 
icar bakiyesinin affı hakkı oda kamın 

28 1*2, 
204 

30 6, 
35,36,45,50:52 

9189 — Umuru Belediyeye müteallik ahkâ
mı cezaiye hakkındaki Kanunun beşin
ci maddesUme bir fıkra ilavesine dair 
'kanun 28 239, 

298 
29 107: 

108 
30 (17, 

63:64 
29 3 

990 — Bvrak. müdüriyeti umumiyetinin 
1926 senej maîlyesi bütçesinde mü
nakale icrasına dair kanun 29 106 

'30 4, 
63,77:78,80:82, 

89,91,921:94 
89,94,94:96 

30 6-3, 
77:78,79,80:82, 

991 — Umum Jan'danna Kumandanlığı 
ile Hariciye Vekâletinin 1926 senei 
maliyesi bütçelerinde münakale İcrası
na daiîr kanun. 30 4, 

62:63,78:79, 
24 137 

992 — Şeriri ve gıdaki tahiarrîyat ve tarali-
lait yapılan ve mafsli teamüller aranılan 
umuma mahsus bekterîlöji ve kimya1 

laboratuarları kanunu 30 60, 
73:im,10Ö:ÎO9 

12 210, 
367 

993 — Sami Paşazade Sezai Beye hıidemaitı 
«vataniye tertibinden maaş tahsisi hak-
ktnda Kanun. 30 88, 

89,I05:İ1Ö6Jİ09,1U, 
121:123;135 
28 302 

No. Ctit Sayfa 
994 — Türkiye sanayi ve maadin bankası

nın aktedeceği İstikraza Maliye Vekâ
letinin mezuniyetine dair Kanun. 30 61, 

74,109,120,T24:126, 
135,138,146,153,154:156 

29 113, 
62 

^95 — ıBirİnci ve İkinci Büyük Millet Mec
lisleri azaftığııtda bulunan mütekaidin 
'hakkında kanun. 30 -61, 

75,109:111420,126:128,135, 
138,146,153,159:16i 

29 81 

996 — Mektebi Tıbbiyej askeriyeden ne
şet edecek askeri eczacılarına verilecek 
elbise ve teçhizat bedeli hakkında ka
nun. 30 62, 

77,11111:112,120,129:01, 
135J'38J46jlS'3jl:56jl58 

997 — Büyük Millet Meclisi Bütçesiyle 
.Maliye, Bahriye Vekâletleri ve îskân 
müdüriyeti um ilmiyesinin 1926 senei 
maliyesi bütçelerinde münakale icrası-
na dair kanun, 30 60, 

S7/1-35,167,2e: 214,218:219,223:225 
28 88 

998 — Nafıa Vekâletinin 1926 bütçesiyle 
demiryolları inşaat ve işletime Mü
düriyeti umum iyesi hütçeisine taft-
ısısaitı munzamma ilavesine dair kanun. 

30 166, 
,212,'213,214:215,2l8,22ik223 

28 ; 88 

999 — Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin 
yevmiye ve harcırahlarına dair kanun. 

30 «8, 
136-l'3-7,2l5,219,2f26:228 

28 297 

1000 — Bila vasıta vergiler üzerine idarsi 
hususiyeter namına küsuratı munzam
ıma tarhı hakkında kanun. 30 62, 

219,220£2fcQ90 



— S — 

KARARLAR 

No. <M 
299 — Bursa Nüfus dairesi başkâtibi sabıkı 

Memed Efendinin mahkûm ofduğu ha-
pk cezasından yedi ayının af suretiyle 
tenzili hakkında. 29 

300 — Sabit vdsiüi Memed Feyyaz Efendi 
tıakkıridaki hük^ıün fıkrai adresini teş-

*•- kil «den kararın refine dair. 29 
28 

30lı — Kafkas muhacirlerinden kibfci Zeke-
reya namı diğer bayramın mahkum ol
duğu M buçuk sene hapis cezasından 
bir sene üç aym af suretifc tenzili hafc-
km'da, 28 

29 

29 
302 — Tenos hakimi sabıkı Cemal Beyin 

mahkûm olduğu hapis cezasının affı 
hakkında/ 29 

303 — Bahriye İhtiyat zabitamnldan, mü-
lekaid mülazim Ishafc Efendi hakkında 
Heyeti maMsusaca verflen kararın mu-
vafrk olduğuna dair. 28 

29 
51:52 

304 — îsten el çektirilerek tahtı muhake 
meye alındıktan sonra beraetteri hesa-
(bile memuriyetlerine iade edilmiş olan 

Sayfa 

13. 
14 

369 

14 
369 

417 
14: 
15 
37 

37 

240 
4, 

,«2:66 

No. CÜt Sayfa 
lara tahsisatı fevkaladelerinin tamam 
olarak verilebilmesi için yeni bir ka
nun lâyihasının tanzimi iktiza edeceği 
hakkında, 21 179 

29 4, 
82:85 

305 — Mülga Mect&i ayan Muhasebe Mü
dürü tsmet Beye tediye edilmiş olan 
avamdan başka memuriyeti sabıkası 
maaşının itasına imkânı kanuni görüte-
mödifti hakkında. 

306 — Mebusluğun mebdei ve ona müte-
tferri meseleler hakkında 

11 
29 

müte-
28 

50 
106: 
107 

166, 
24334:293 

29 4. 
47:511 ;10fc'M 2 

2S 61, 
107 

307 —. Memurin = Kanununun 48, 49, 59 
ncu maddeleriyle memurin muhakema* 
kanununun on İkinci maddesinin bininci 
fıkrası arasında bir guna tezad ve teaj 

ruz olmadığı gibi memurin muhakemat 
kanununun mezkur on ikinci maddesi
nin ikinci fıkrasının tuttuğa okluğu hak* 
kında, lı 29 81, 

107 

LÂYİHALAR 

— Ankara'da inşası takarrür eden Mü-
dafaai Mitliye Vekâleti ve Erkim Harbiye 
Umumiye Riyaseti ve Sunufu Muhtelife Mü
fettişleri binaları tçm iki milyon liraya ka
dar taafohüdat icrası hakkında. {1/1033) 
(1/1087) 

— Ankara Otomatik T _ Kanunu
nun yedinci maddesine bir • ' . '• /İM hak
kında. {i/ ı ıon 

— .Askeri. Ceza Kanununun 33 ve 117 nci 
maddelerinin tadili hakkında. (1/1086) 

— Askeri Tayînat ve Yem Kanunu Mu
vakkatine tezyit edftecek mevad hakkında. 
(1/1087) 

93 
93 

143 

93 

93 

— Bahriye ve Maliye vekaletleriyle Mat
bua! Müdiriyeti Umumiyesinin 1SJ26 senesi 
bütçelerine münakale İcrasına dair, (1/1079) 81 

— Bakteriyoloji, kknya, taharriyâit ve tah-
lilaitt yapılan ve maslî teamüller aranılan labo-
ratuvariar hakkında. (1/913) 82,94:100, 

1151:152 
— Belediye Kanun lâyihası. (1/U15) 239 
— Berrî, bahri hava! -ve jandarma zabi-

tahlyle muamelât ve hesap memurlarına bir 
nefer tayini itası hakkmda. (1/1075) 3 

— Bilumum Askeri mahınemn j Terfihine 
dair Kanunun bazı maddelerinin t«fîli hak
kında. (1/1106) 211 



- < s 
Sayfa 

-— Binaların numaralanması ve sokakla
ra isim verilmesi hattında. <1/1077) 3,144,183: 

193,213:214 
— 1927 senesi Muvaızenei Umumiye 'Ka

nunu lâyihası. 213 
— Bozcaada ve İmroz adalarının mahalli 

idareleri hakkında. {1/H07) 2İ:1 

— Büyük Millet Meclîsi bütçesiyle, Ma
liye, Bahriye Vekâletleri ve İskân Miidıriyöti 
Umumiyesi 1926 senesi bütçelerinde müna
kale icrasına dair. (1/1079,1/1081, 1/1094) 252: 

257,274:276 
— Büyük 'Millet Meclis, Maliye ve Bah

riye Vekâletleri ve fckân Müdiriyötİ Ulmumi-
yesinin 1926 senesi 'bütçelerinde -müna'kale ic
rasına dair. 1/1079, 1/1081, 1/1084) 213 

— Ceza Kanununun mevkii meriyete 
vaz'ına mütea'Hilk kanunun 'ikinci babına ilave 
edilecek mevad hakkında. (10/1049) 17:19 

— Dahiliye Vekâletiyle Emniyeti Umu
miye Müdiriyatinin 1926 senesi bütçelerine 
275 000 liranın tahsisatı munaaımnıa olarak 
ütası ve tskâa Müdüriyeti Umumiyesi bütçe
sinden 275 000 liranın imhası .hakkında. 
(1/1116) 239 

— Demsryollar İnşaat ve İsletme Müdi-
riyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçesıinde 
münakale icrasına dair. (1/1062) 38:41,69:71 

— Devlet Demüryofarı istimlâk Kamı* 
numın 'inşa olunacak Umanlar hakkında da. 
tatbikime daıir. (1/1033) 260:262,213 

— Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve se
yahatleri hakkındaki Kanunim dokuzuncu 
maddesinin, tadiline dair. (1/1043) 25:28 

— Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şua-
batı Demiryolları İşletme Id&resUnfaı 1927 se
nesi .bütçesi hakkında. (1/1113) 239 

— Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinrin 1926 
senesli bütçesinde münakale icrası hakkında. 
(1/1056) 85,111:114,119:121 

— Evkaf MüdMyeti Unuuriİyesldin 1927 
senesi Bütçe Kanunu lâyihası. (1/1078) 3 

— Gedikli Küçük Zabit membaalan 
hakkında. (1/1088) »3,147,219:232 

— Genç demekleri tesMJi. hakkında. 
(1/1093) 93 

— Gümrük Tarifei Umumiyesin'in bazı 
numaralar ınd a. muharrer eşya rüsumunun 
tezyidi hakkında. (1/1103) 

Sayfa 

179 

— Hâkimler Kanununun İkinci- madde
sinin yedinci fıkrasının tadiH hakkında, 
(1/1046) 19:22 

— Hakkı rükûba malik zabıtan ve me
murini 'askeriyeye zati binek hayvanı mu
bayaası üçin avans itası hakkında. (1/1085) 93 

— Hariciye Vekâletinin 1926 senesi büt
çesinde münakale icrasına daıir, (1/1Ö76) 3 

— Hariciye Vekâletiyle Umum Jandar
ma Kumandanlığının 1926 senei Maliyesi 
bütçelerinde münakale icrasına dair, (1/1070, 
1/1076) £5,114:1;18,122:124 

— ]ara Kanununun bazı maddejierinlin 
<taxMİ hakkında. (1/1042) -9:17 

— İktisat MecJfei Alisi teşküîi hakkında. 
<>1/11'14) 239 

— iskân M'üddriyeti UmımnAyeaİnfnı 1926 
tsenesi büteesımde münakale ücrasına daüır. 
(1/1094) 127 

— Kabotaj Kartonunun dördüncü (mad
desinin taduti hakkında. (1/1112) 239 

— Konya Sulama İdaneslinlİû 1927 semesi 
'Bütçe Konumu Lâyihası. .(1/1096) 

— Konya Sularım İdarecimin bîr rnüee-
sesai mıüstaküLe hailine k«il|Wİ hakkında. 
0/1005) Iİ2T7 

— Köy Kanunıunun 87 neti maddletsinlın 
ladilti ve 88 noi mtatîdesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında. (1/1:109) 211 

— Küçük Zabıtan maaşatı hakkımdaki 
Kanuna bazı mevad tezyıiİMie dair. (1/1980J) 93, 

— Mahalli memuriyelllLnıe gidecek zabi-
tan ite vakti seferde davete icaıbet etmeye-
oek ühttiyat zabitamı hakkında. (1 /978) 147, 

232:236 
— Maliye Memurin Kanunu lâyihası. 

(1/1097) J2T 
— Maliye Vekâlıatıinin mezunüyeiti İahltk 

olimaksıztn sikke veya kütçe veya masnıusrt 
haHinde attın veya gümüşün Türkiye Cum
huriyeti hatıicime çıkartmasının menli hak
kında. 179 

•— Matbuat Kaınumınıun 1:1 ncli tmaidüösii-
•ne ilâve edilen mevad 'hakkında. (1/1111) 212 



— t ~ 
Sayfa 

:127 

127 

3:267 

.127 

211 

81:82 

:,257: 
1:273 

127 

93 

93 

143 

.5,6:9 

81 

Sayfa 
— Telgraf ve Telefon Kanununun 29 

neu maddecinin tadalİ hakkında. (1/1108) 211 
— Teşviki Sanayi Kanunu Lâyihası. 

(1/1091) 93 
— Türkiye Cumhuriyetti ile Alman Rayh 

Hükümeti arasmda münakit Ticaret muahe-
denamesinm tasdiki hakkında.. (1/1060) 212 

— Türkiye Cumhuriyeti ite Macaristan 
Kiralığı arasmda münakfit İkamet Mukavele
namesi Ue Ticaret MuaıhedemannesinSn tasdi
ki hakkında, (1/1117) 239 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şû
ralar Cumhuriyeti arasında imza edilen su
lar litJİtafnamosSyle -Serdarabat barajının inha
sına daür olan protokolün tasdiki hakkın
da. (İ/1092) 93 

—Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis
tan Cumhuriyeti arasmda, akit ve imza olu
nan itilafname île müzeyyelatının tasdükS 
hakkında. (1/1039) 4,48:65,75:77 

— Türkiye Sanayi ve Maadfcı Bankası
nın istikrazlarına, Maliye Vekilinin kefalet 
etmesi hakkında, (1/1032) 82,100:103,153,167:169 

— Usulü Muhakemeti Hukukiye ve Usu
lü Muhalkematı Cezaiye Kanunlarıyla Sulh 
ve tora Kanuni arının bazı mevaddmı muad-
dil Kanunun 39 ucu maddesinin tadili hak
kında. (1/1105) 2M 

— Usulü Muhasebeii Umumiye Kanunu 
lâyihası. (1/1074) 3 

— Vekâlet Müfettiş ve Muavinlerinin 
yevmiye ve harcırahları hakkında. (1/1022) 128, 

180:183,259:260,277:279 

— VHayat idarei hususiyeOerince alın
makta olan İdarei hususiye hisselerinden baş
kaca, bilâvasıta vergiler üzerine nisbeti muhar
rere dairesinde kesri munzam İlâvesi hakkın
da. (1/1041) 85,267:270,280:282 

— Ziraat Endüstrileri tesisi ve ziraat 
tedrisatının ıslahı hakkında. (1/1119) 239 

MAZBATALAR 

— Mekâtiıbi Askeriye toJlebesi ile İhtiyat 
mbtt -namaeıtlerine verilecek maaş ve ftahdi-
satı fevkalâdeye mütedair kamuma merbut 
cetvelim Bahriye mekitepterine aitt kremnun 
tadiK hakkında. (1/1098) 

— Mektep pan&i'yontyarttıtn, tidatesii hak
kında. (1/1099) 

— Muvakkat Ticari inflâfnamöjer akdi
ne dalir. (1/1072) 213,26 

— Muvazzaf tabiplerim mekltlep doktor
luğunu ifa edebifrnetörîne dair. (l/l-10Qj) 

— Müddeti muayyertei kamıurtiyaai zar
fında. tesahup edilmesinden doUaıyı ambar 
ve atrttrekpolanda ajmıs bulunan eşya İte ka
çak eşyadan füruhtımu imkân bâsâı olajna-
yaniatnn Türk Tayyame CemiyöUîne (terk ve 
ihdası hakkmda. (1/111Q) 

— Müstesna evkafın <refM istisnaliyıasti hak
kındaki kanun i â yi hasmın liadesünıe dalir. 

— Nafta Vekâletimin 1926 «fanıesli biitçe-
süyİB Demiryolları îınsaat ve îştettme M'üdini-
yeti Umumfiyesi nıüilhak bütçesine tahsiisaiü 
munzamma kasım, dalir. (1/11,04) 212,25:1 

259,27 
— NakEyatıaı btümünokasa deruhte eden 

müteahMtter ile münakdıt mukavelâta ait 
ücurata mütedair. 

— 19 Teşrinisani 1341 tarih ve 664 nu-
marajb. Kanunun 1 «di maddecinin tadili 
hakkında. (1/1090) 

— Piyade küçük zabiti yetiştirilmesi hak
kında. (1/1084) 

— Posta Kanununun 11, 15 ve 16 ncı 
maddelerine muharrer ücuratın tezyidi hak
kında. (1/1102) 

— Takriri Sükûn Kanununun iki sene 
müddetle temdidi hakkında. (1/1073) 3*4: 

— Tarife Kanununun 5 nöi maddesine 
tezyil edilecek mevad hakkında. (1/1080) 

Aliye Encumenü Mazbataton 
— Bakteriyoloji, klimıya taharriyat ve 

tahlilâtı yapılan ve misli teamüller aranılan 
laboratuvarlar hakkında. (1/913) 82,94:100,151:152 

— Canik Mebusu Caviıt Paşanın, umu
ru betediyeye ait ahkâmı cezaiyeye mütedair 
kanuna bir madde tezyHi hakkmda. (2/622) 23: 

25,86 



- 8 — 
Sayfa 

— Ceza Kanununun mevkii meriyete va-
zına müteallik Kanunun ikinoi babına ilâve 
edilecek mev.ad 'hakkında. (1/1049) 17:19 

— Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve se-
yahatieri hakktndaîdi Kanunen dokuzuncu 
maddesinin tadiline dair. {1/1043) 25:28 

— Hâkimler Kanunumun ikinci madde
sinin yedinci fıkrasının tadili hakkında. 
(1/1046) 19:22 

— icra Kanununun bazı ımadidelerMn 
tadili hakkında. (1/1042) SH7 

— Nalbaıntzade Ali 'Beyin bakiyei müd
deti cezaâyesiriin affı hakkında 3/869 'numa
ralı Ankara istiklâl Mahkemesi Müddeiu
mumiliği tezkeresine daıir. 82 

— Niğde Mebusu Hafit Hami Beyin «İt
fayı Cürüm Kanunu» unvanlı 3/489 numa
ralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye 
mahal olmadığına dair. 145 

— Reji kolcusu ıMehmet Tevfik hakkm-
dakd hükmün hadldi asgariye tenzil ve tahvi
lime dair 3/888 numaralı Başvekâlet tezkere-
91 hakkında. 144 

— Sabık Genç Vafai İsmail Hakkı Bey 
takkıodald hükmün lifine dair 3/830 numa
ralı -Basvdkâlet tezkeresi hakkında. 144:145,214:216 

— Takriri Sükûn Kanununun iki sene 
müddetle temdidi hakkında kamın lâyihası
na daıtr. 4:5,6:9 

DaH9ijy«> Encümeni Maitatalan 
— BınaEartn numaralanması ve sokakla

ra isim verilmesi 'hakkında 1/1077 numaralı 
kanun lâyihasına dadr, 144,1 83:193,21 î:214 

— Burdur Mebusu Hüseyin Baki ve 
'DeriizK Mebusu. Yusuf Beylerin, ilk mektep 
muallim ve muavinleri hakkındaki Kanunum 
tadifiroe dair. (2/605, 2/607) numaralı teklifi 
kanunileri hakkında, 4:41 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Memurun Kanununun 73 ncü maddesine bir 
fıkra tezyifi hakkında 2/631 numaralı tekfi
ri kanunisine dair. 82,103:lO5,153:155,17O;172 

— Cutik Mebusu CavAt Paşanın, umu
ru betedüyeye ^ t ahkâmı ©eaaiyeye mütedair 
kanuna bir madde tezyili hakkında (2/622) 
numaralı teklifi kanunisine dair. 23:25,86 

— Devlet Demiryolları İstimlâk Kanu
nunun inşa olunacak limanlaır hakkında da 

Sayfa 
tatbikine daür 1/1033 numaralı kanun lâyi
hası hakkında. 213-,26Û:262 

— EcnebÜeriin Türkiye'de 'ikamet ve se
yahatleri hakkındaki Kanunun dokuzuncu 
maddesinin tadiline dair (1/1043) numaralı 
kanun lâyihası hakkında. 25:28 

— Konya Mebusu Refik Beyin, mevcut 
<ve ımünderlis kahrtistanlarm belediyelere ter
ki hakkında 2/497 numaralı teklifi kanuni
sine dair. 143:144ol83 

— Tütün İdarei înhîsarüyesi Kanununun 
beşinci madkteaittin tefsiri hakkında. 144,193:198 

— Urfa Mebusu Refet ve Afyunkarahi-
sac Mebusu İzzet Ulvi Beylerim, Anlkara'da 
Zinciri Cami Medreselinin Muallimler Bir
liği Umumi Merkezîme venitmeSi 'hakkında 
(2/568) numaralı teklifi kanunisine dafir. 146:147 

Evkaf Encümen* Maofotfalan 
— Konya Mebusu Refik Beyin, mev

cut ve münderis kabristanların belediyelere 
terki hakkında 2/497 numaralı teklMii kanu
nisine dair. 143:144183 

— Urfa Mebusu Refet ve Afyonkarafoi-
sar Mebusu İzzet Ulvi Beylerin, Ankara'da 
Zincirli Camii Medresesinin Muallimler Bir
liği Umumi Merkezine verilmesi hakkında 
2/568) numaralı teklifi fcanuriisine dair. 146:147 

Hariciye Encümeni Mazbataları 
— Muvakkat Tlicaıri itiilâfnıameler akdi

ne daıir kanun lâyihası hakkında, 213,263<:267 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Rayh 

Hükümeti arasında münaıkit ticaret muahe-
denamcsrnin tasdiki hakkında 1/1060 •numa
ralı kanun lâyihasına dâk. 212 

— Türkiye Cumhuriyeti .ile Yunanistan 
Cumhuriyete arasında akit ve İmza olunan 
'İtilâfname ile müzeyyelâtının tasdiki) hak
kında (1/1039) numaraSlı kanun lâyihasına 
dair. 4,48:65,75:77 

İstida Encümeni Mazbataları 
— Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 

muaddel 5 noi maddesi mucibince verilmek
te olan harp zammının ne suretle icra edile
ceğine daıir İM vekâlet arasında miitehaddte 
ihtilâfın halli hakkında, 94,129 

— Tokat ve Sivas ormanları yaylak ve 
kışlak mültezimi Derviş Necati Efendinin 



Sayfa 
Mafeandığına taksit ve tâpoztto akçesi ola
rak vuku bütan 'teslimatının iadesine dair. 41:47 

Karmanı Maliye Enottmerf M«riMtaforı 
— Askeri Tekaüt ve fstifa Kanununun 

muaddel 5 nci maddesi mucibince verifaıek-
te olan harp zammının ne suretle icra edile
ceğine dair iki vekâlet arasmda mütehadkfis 
ihtilâfın hatlı -hakkında. 94jl29 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
Sayım Kanunumun 6 ncı maddesini muaddel 
Kanunun I net maddesinin tadili hakkında 
2/538 numaralı teklifi kanunisi ve tayini 
muameleye mahal olmadığına daıiır. 84; 85 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Tesviyei 
deyn eden aşar mültezimlerinden reddi ferağ 
harcı alınmaması hakkında (2/617) numa
ralı toklifıi kanunisi ve reddıine dair- 4 

— İnhisara tabi barut vesafir mevaddı im-
filâıklyeök gümrük rüsumu hakkında 
(3/831) numaralı Başvekâlet tezkeresüne dair. 83, 

105:109 
— Mağdurini siyasiyemin sureni ikdarıııa 

mütedair 19 Mayıs 1327 tarihti Kanunun tef
siri hakkında 3/586 numaralı Başvekâlet tez
keresine dafir. 146 

— Memurin Kanununun mali ahkâmının 
1927 sene! maliyesi iptidasına kadar tecil edil
miş olduğuna göre, üçüncü maddei muvak-
katesirodeki müddetin de temdit edilip edil
meyeceğinin tefsiri hakkında 3/862 numaralı 
'Başvekâlet tezkeresine diaıir. 128,155: 

162 
— Müsakkafat (Kanunundan sonra veri

len ve bundan sonra verilecek olan imtiyazla
rın şartname ve mukavelenameteriyle esbabı 
iımtıiyazın müsakkafat vergüsiraden muaf tu
tulmaları caiz olup olmayacağının tayin ve 
tefsiri haltekında 3/855 numaralı Başvekalet 
tezkeresine daiİf. 83:84 

— Müsakkafat Vergisine Mütedair Kanu
nun tefsiri hakkında icra Vekülleri Heyetli Ri
yasetinden mevrut 3/76 numaralı tezkereye 
dair. Jİ45:146, 

— Muvaikkaıt Ttcamt Mâftıı&mieAer akdine 
dalir 1/1072 TOKrtamaîıı kanon lâyihası hakkın
da. 21:3,263: 

Sayfa 
— Saibık Eskişehir Mebusu Arif Bay ve 

rüfekasmıın, bilumum mütekBâdin ifle titanı ve 
enaoUÜjin terfiMleri hakkında 2/334 musnanadn 
tek'Ciffi kamunyine daıir. ' 82 

— Tokat VB Sivas armsaınitan yay&k ve kış-
•tak mü;lit3eaiımli derMiş NıecaM Efondfain mal 
tstamıdığmta iak&Üt ve depozito akçası ottarak vu-
kubuteı tesMmatıuun iadesine daJir. 4,41:47 

— Tüttün İdareli ilnh)iaat1iyeai Kanununun 
be^kıai maddesinin tutamı taakkmria. 3.7J44, 

193:198 
— Vekâlet Müfettiş ve muıâ Mieııiınun: 'yev

miye ve haraırahtaırı hakkında. (1/1022) mı-
nmvh 'Klanuın lâyihasına dalir. 128,180 

'183,259:260,277:279 
ı— VMâyM idamı husıısiyelerinee atm-

makta olan ıklara hıUsutsüye Hteetermıdsn baş
kaca, ıbütâvatsita vergiler [üzerine ırtisbött muhar
rere dalinestaJe kesri m/imzam 'ilâvesi hakkın
da (1/10*1) ırtuitnaınaUt Kıanıun tâ.yflhıa>SMia dalir 85^67: 

270,280:283 

Lâjdha Encümeni Mazbatadan 
— Camik Mebusu Cavit Pa&a'nın, Asker 

Malullerinin Terfihine mütedair Kanunun 
dokuzuncu maddesinin tadili hakkında 
(2/635) numaralı teklifti kanunisimn sayanı 
müzakere olduğuna dair. 251 

— Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
hariçten getirilecek glüten maınulatından alı
nacak gümrük resmi hakkında 2/633 numa
ralı teklifi ıkanunlİdkrin şayanı müzakere ol
duğuna dalir. 85 

— Şarkükarahisar Mebusu îsmaii Bey ve 
rütiekasının, Şarfcikarahisar Mebusu Merhum 
Süruri Beyin refika ve çocuklarına hidetnatı 
vataniye tertibinden maaş tahsisi -hakkında 
2/634 numaralı tekKfi kanunisinin şayanı mü
zakere olduğuna dair. 85 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin, üç «ene ev
vel Evkaf Bankası Müdiriyeti Umumuyesi 
hakkında verdiği teklifi fcanumi İle birilikte 
müzakere edilmek üzere Evkafın Emlak Ban
kasına devri hakkında (2/632) numaralı tek
lifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna 
dair. 251:252 

Maarif CJtcUnieallerf Matzhatafart 
— Burdur Mebusu Hüseyin 'Baki ve 

Denizli Mebusu Yusuf Beyterit, ök mektep 
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Sayfa 
muallim ve muavinleri hakkındaki kanunun 
tadifae dalir. (2(605, 2/607) mımatraılt teklifi 
kamiHiilerıİ hakkında. 4,41 

— Halkkı Telif Kanununun mahsulâtı 
flikriyeden addedıilen sinema filmleri hakkın
da sarahati Jâzimeyî muhtevi 'bulunmayan 
liklinci maddesinin tefsirine mütedair 3/377 
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında, 212:213 

— Talebe ve Muallimin Askerlikten Te
cilleri hakkındaki 'Kanunun birinci madde
sini moaddil 26 ıkânu-nisanıi 1340 ta,rlihli kanu
nun ikinai maddesi ahkâmının tefsirine daıir 
3/435 numıaraJı Başvekâlet tezkeresi hakkında. 213 

— Urfa Mebusu Refet vıe Afyonkaırahi-
sar iMebıısu İzzet Ulvî Beylerin, Ankara'da 
Zincirli Carmi Medresesinin Muallimler Bir
liği Utnuımî Merkezine vertilmesi hakkında 
2/568 numaralı teklifli kanuntisıine daür. 146:147 

Muvaomdi Maüiy« Encümerti Mazbataları 
— Askeri Tıbbiye Mektebimden neş'et 

eden askeri eczacılarına Etıbba ve Baytarku 
gibi bir defaya mahsus olmak üzere 150'ser 
lira verilmesfinıin Müdafaai M'İilıiye Vekâleti 
bütçesinin esnayı müzakeresinde nazarı teem
müle alınması hakkında 3/778 numaralı Baş
vekâlet tezkeresine dair. 85, 

109:111 
— 1927 senesi Muvazene! Umumiye Ka

nunu lâyihasına dair. 213 
— Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Be

yin, Sayım Kanununun 6 ncı maddesini muad
del Kanunun 1 nci maddesinin tadili hak
kında 2/538 numaralı teklifi kanunîsi ve ta
yını .muameleye mahal olmadığına dair. 84:85 

ferağ harcı alınmaması hakkında (2/617) nu
maralı teklifi kanunisi ve reddine dair. 4 

— inhisara tabi barut ve sair mevaddı 
infikkiyenin gümrük rüsumu hakkında 3/831 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair, 83 

— Kütahya Mebusu Nuri Bey ve rüfe-
kasının, Manisa, Kasaba ve Alaşehir kaza
larındaki emvali metruke bağlarından dolu 
sebebiyle hasara uğrayanlara ait bedeli icar ba
kiyesinin affı hakkındaki kanuna bir madde 
tezyiline dair (2/61'S) numaralı teklifi kanunisi 
hakkında. 4, 

47:48,72:74 
— Memurin Kanununun mali ahkâmı

nın 1927 seneî maliyesi iptidasına kadar tecil 
edilmiş olduğuna göre, üçüncü maddei mu
vakkat esin dek i müddetin de temdit edilip 
edilmeyeceğinin tefsiri hakkında 3/862 numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair. 128, 

155:162 
— Müsakkafat Kanunundan sonra ve

rilen ve bundan sonra verilecek olan imti
yazların şartname ve mukavelenameleriyie 
esbabı imtiyazın müsakkafat vergisinden mu-
af tutulmaları caiz olup olamayacağının ta-

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Memurin Kanununun 73 ncü maddesine 
bir fıkra tezyili hakkında 2/631 numaralı tek
lifi kanunisine dair. 82, 

103:105,153:155,170:172 
— Büyük Millet Meclisi, Maliye ve Bah

riye Vekâletleri ve iskân Müdiriyeti Umu-
miyesinin 1926 senesi bütçelerinde münakale 
icrasına dair idare heyetinin 2/636 numaralı 
teklifi kanunisi ile 1/1079, 1/1081, 1/1084 nu
maralı kanun lâyihaları hakkında. 213 

252:257,274:276 
— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Tes

viye! deyrı eden aşar mültezimlerinden reddi 

— Demiryolîar İnşaat ve İşletme Mü
diriyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçesin
de münakale icrasına dair (1/1062) numaralı 
kanun lâyihası hakkında. 38:41,69:71 

— Devlet Demiryolları İstimlâk Kanu
nunun inşa olunacak limanlar hakkında da 
tatbikine dair (1/1033) numaralı Kanun lâyi
hası hakkında. 213, 

260:262 
— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 

senesi bütçesinde münakale icrası hakkında 
1/1056 numaralı kanun lâyihasına dair. 85, 

111:114,119:121 
— Hariciye Vekâletiyle Umum Jandar

ma Kumandanlığının 1926 senei Maliyesi büt
çelerinde münakale icrasına dair 1/1070, 
1/1076, numaralı 2 kıta kanun lâyihası hakkın
da. 114: 

118,122:124 
— İdare Heyetinin, Riyaseticumhur büt

çesinde münakale icrası hakkında (2/615) nu
maralı teklifi kanunisine dair. 22:23,32:34 
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Sayfa 
yin ve tefsiri hakkında 3/855 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve tefsire mahal olmadığı
na dair. 83:84 

— Muş Mebusu Ilyas Sami Bey ve rü-
fekasının, Tetkiki Hesaba! •Encümeni Reis ve 
azalarına hakkı huzur verilmesi hakkında 
(2/610)^ numaralı teklifi kanunisine dair.. 38 

— Muvakkat ticari itİlâfnameler akdine 
dair (1/1072) numaralı Kanun' lâyihası hak
kında. 213, 

263:267 
— Nafıa Vekâletinin 1926 senesi bütçe

siyle Demiryolları İnşaat ve işletme Müdİri-
yeti Umumiyesi mülhak bütçesine tahsisatı 
munzamına itasına dair '(1/1104) numaralı 
Kanun lâyihası hakkında. 251, 

257:259,271:273 
— Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

nın istikrazlanna Maliye Vekilinin kefalet et
mesi hakkında (1/1032) numaralı kanun lâyi
hasına dair. 82, 

100:103,153,167:169 

— Vekâlet Müfettiş ve muavinlerinin 
yevmiye ve harcırahları hakkında (1/1022) 
numaralı Kanun lâyihasına dair. 128, 

180:1 83,259:260,277:279 
— Vİlâyat idarei hususiyeterince alınmak

ta olan İdarei hususiye hisselerinden başka
ca, bilâvasıta vergiler üzerine nispeti muhar
rere dairesinde kesri munzam ilâvesi hakkın
da (1/1041) numaralı kanun lâyihasına dair. 

85,267:270,280:282 

Mudafaai Milliye Encümeni» Mazbataları 
— Gedikli küçük zabit membaaları hak

kında (1/1088) numaralı kanun lâyihasına 
dair. - 147,219:232 

— Mahalli memuriyetine gidecek zabi- . 
tan ve vakti seferde davete icabet etmeyecek 
İhtiyat zabitanı hakkında (1 /978) numaralı ka
nun lâyihasına dair. 147, 

232:236 

— On iki zatın İstiklâl madalyasiyle tal
tifleri hakkında (3/188), Yedi zatın İstiklâl 
madalyasıyle taltifleri hakkında (3/729), dört 
zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında 
(3/825), on altı zatın İstiklâl madalyasiyle tal-

Sayfa 
tifleri hakkında (3/787), yüz iki zatın İstiklâl 
madalyasiyle taltifleri hakkında (3/189), iki 
yüz zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri hak
kında (3/779), yüz yirmi üç zatın İstiklâl ma
dalyasiyle taltifleri hakkında (3/779), yüz yir
mi üç zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri 
hakkında (3/778), yüz yetmiş iki zatın İstik
lâl madalyasiyle taltifleri hakkında (3/888), 
Ziraat Vekili Sabrı Beyin İstiklâl madalyasiy
le taltifi hakkında (3/626), Maliye Vekâleti 
sabık müsteşarı Zekâi Beyin İstiklâl madal
yasiyle taltifi hakkında (3/823), Çerkeş'li Bağ
cı oğlu Ahmet'in İstiklâl madalyasiyle taltifi 
hakkında (3/727), Emniyet Umumiye ikinci 
şube mümeyyizi evveli Tevfik Efendinin İs
tiklâl madalyasiyle taltifi hakkında (3/726), 
Münir Beyin İstiklâl madalyasiyle taltifi hak
kında (3/752), Ali Yaver Beyin istiklâl ma
dalyasiyle taltifi hakkında (3/753), beş zatın 
İstiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında 
(3/728), Doktor Fazıl Doğan Beyin, İstiklâl 
madalyasiyle taltifi hakkında (3/570), * seksen 
üç zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri hak
kında (3/749), hükümet tabibi Fazıl Beyin İs
tiklâl madalyasiyle taltifi hakkında (3/750), 
numaralı on dokuz kıt'a Başvekâlet tezkeresi
ne dair. 239:250 

— Talebe ve Mualliminin Askerlikten Te
cilleri hakkındaki Kanunun birinci maddesi
ni muaddil 26 Kânunusani 1340 tarihli kanu
nun ikinci maddesi ahkâmının tefsirine dair 
3/435 numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkın
da. 213 

— Zeki Efendinin İstiklâl madalyası şe
ridinin kırmızıya tahvili hakkında (3/822), 
Ali Ulvi Beyin İstiklâl madalyası şeridinin kır
mızıya tahvili hakkında (3/735), Birecik Cum
huriyet Halk Fırkası Reisi Mehmet Sabiti Be
yin, İstiklâl madalyası şeridinin kırmızıya 
tahvili hakkında (3/783), Bekir Sıtkı Efendi
nin İstiklâl madalyası şeridinin kırmızıya tah
vili hakkında (3/748) numaralı beş kıt'a Baş
vekâlet tezkeresine dair. 251 

Nafıa Encümeni Mazbataları 
— Devlet Demir Yolları İstimlâk Kanu

nunun inşa olunacak Limanlar hakkında 
da tatbikine dair 1/1033 numaralı kanun lâyi
hası hakkında. 213,260:262 
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Nizamname!! DnlıSB Encümeni Mazbatadan 
— Büyük ıMillet Meclisi Dahili Nizam

namesi hakkında Nîzamnatnei Dahili Encüme
ni teklifine dair. 93:94,129: 

133,147:148 
Sıhhiye Encümeni Mazbatatan 

— Bakteriyoloji, kimya taharriyat ve tah-
1 ilâ ti yapılan ve misli teamüller aranılan labo-
ratuvarlar hakkında (1 /913) numaralı kanun lâ
yihasına dair. 82,94: 

100,151:152 
Ticaret Encümeni Mazbataten 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey ve 
onbİr refikinin banka muamelâtı ile İştigal ve 

sermayesinden lâakal üçyüzbin lirasını tahsil 
eden Türk Anonim Şirketlerine bahsolunacak 
muafiyat hakkında 2/468 numaralı teklifi ka
nunisi ve reddine dair. . 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Rayh 
Hükümeti arasında münakit Ticaret muahhe-
denamesinin tasdiki hakkında 1/1060 numaralı 
kanun lâyihasına dair. 

Sayfa 

212 

212 

— Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası
nın istikrazlarına Maliye Vekilinin kefalet et
mesi hakkında 1/1032 numaralı Kanun lâyi
hasına dair. 82,100:103 

153,167:169 

REY İSTİHSALİ 

— Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclis
leri azalığında bulunan mütekaidin hakkında
ki kanunun ikinci defa reye vazı. 179,205:207 

— Ecza Ticarethaneleriyle sanat ve zira
at işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kim
yevi maddelerin satıldığı dükkânlara mahsus 
kanunun ikinci defa reye vaz'ı. 5,29:31 

— EVkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 
senesi bütçesinde münakale icrasına dair 
olan kanunun ikinci defa reye vazı. 128,134:136 

— Mektebi Tıbbiyei Askeriyeden neş'et 
edecek askeri eczacılarına verilecek elbise ve 

teçhizat bedeli hakkındaki kanunun ikinci de
fa reye vazı. 179,202:204 

— Riyaseticumhur 1926 senei maliyesi büt
çesinde münakale İcrasına dair olan kanunun 
ikinci defa reye vazı. 37,66:68 

— Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının 
aktedeceği istikraza Maliye Vekâletinin mezu
niyetine dair olan kanunun ikinci defa reye 
vazı. 179,199:201 

— Umum Jandarma 'Kumandanlığı ile 
Hariciye Vekâletinin 1926 senesi bütçelerinde 
münakale icrasına dair olan kanunun İkinci 
defa reye vazı. 128,137:139 

SUALLER VE CEVAPLARI 

Ziraat Vekâletinden 
— Balıkesir Mebusu Mehmet Vehbi Be

yin, damızlık hayvanların kesilmesi memnu ol
duğuna mütedair Kanun ve Filoksera'dan ha
rap olan bağlar hakkındaki Kanun üzerine ne 
netice elde edildiğine dair Ziraat Vekâletinden 
suali. 37,86 

Ticaret Vekâletinden 
— Karası Mebusu 'Mehmet Vehbi Beyin, 

Türkiye dahilindeki ölçülerde birlik hakkında 
ne gibi tedbirler yapıldığına dair suali ve Ti
caret Vekili Mustafa Rahmi Beyin tahriri ce
vabı. 163 

TAKRİRLER 

— Aydın Mebusu Mithat 'Beyin, Keller -
Ceyhan istasyonları arasındaki bir noktadan 
başlayarak Malatya'dan bilmürur Ergani'ye 
müntehi olmak üzere 0,75 santimetrelik bir 
demiryolunun inşaası hakkındaki teklifi kanu
nisinin İadesine dair. 147 

— Bitlis Mebusu Muhİddin Nami Beyin, 
takvim ve muhtıra defterleriyle hususi salna
me tab'ının Tayyare Cemiyetine tahsisi hak
kındaki teklifi kanunisinin İadesine dair. 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve 
rüfekasımn, hafi celse akdi hakkında. 

147 

89 
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Sayfa 
— Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, 

ihraç edilecek tuzlu balıklara sarf olunacak tu
zun maliyet fiyatından verilmesi hakkında. 5 

— Kastamonu Mebusu Ali Nazmi Beyin, 
arazü haliyenin köylüye tevziinin tehiri hak
kında İstida Encümeni tarafından verilen ka
rarın Heyeti Umumiyede tetkik ve müzakere
sine dair 4/538. 37,86:89 

— Kastamonu Mebusu Ali Nazmi Beyin, 
Uşak Müdafaai Hukuk Azasından 4 zatın hâ
mil olduktan istiklâl Madalyası şeritlerinin kır
mızıya tahvili hakkında. 85:86 

— Memleket fikriyatına ifa ettiği hizmet
lerle hürmet ve muhabbeti umumiyeyi celp et-
m iş olan Samİpaşa Zade Sezai Bey hakkın-

Sayfa 
—. Aydın Mebusu Mithat Beyin, Devlet 

Demiryolları Kanununun üçüncü maddesinin 
tadiline dair. 262:263 

— Aydın Mebusu Mithat Beyin, Keller -
Ceyhan istasyonları arasındaki bir noktadan 
başlayarak Malatya'dan bilmürur Ergani'ye 
müntehi olmak üzere 0,75 santimetrelik bir 
demiryolunun inşaası hakkında. 147 

— Bitlis Mebusu Muhiddin Nami Beyin, 
takvim ve muhtıra defterleriyle hususi Sal
name tab'ının Tayyare Cemiyetine tahsisi 
hakkında. 147 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
Sayım Kanununun 6 ncı maddesini muaddel 
Kanunun 1 nci maddesinin tadili hakkında. 
2/538 84:85 

Sayfa 
da iki sene evvel verilen teklifi kanuninin, Ni-
zamnamei Dahili ahkâmı mucibince doğrudan 
doğruya raznameye ithaliyle müstacelen mü
zakeresi hakkında istanbul Mebusu Hamdul
lah Suphi Bey ve rüfekasının takriri. 128 

— Muvazenei Maliye Encümeni Reisi ve 
Çatalca Mebusu Şakir Beyin, Usulü Muha-
sebei Umumiye Kanunu lâyihasının, Divanı 
Muhasebat, Kavanint Maliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerince müştereken tetkikiyle 
teşrii intacına dair. 252 

— Urfa Mebusu Refet Beyin, sporculara 
vesaiti nakliyeden tenzilat yapılmasına, dair 
olan teklifi kanunisinin iadesi hakkında. 85 

Sayfa ' 
— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 

Memurin Kanununun 73 ncü maddesine bir 
fıkra tezyili hakkında. (2/631) 82,103:105, 

153:155,170:172 

— Burdur Mebusu Hüseyin Baki ve De
nizli Mebusu Yusuf Beylerin, ilk mektep mu
allim ve muavinleri hakkındaki kanunun ta
diline dair. (2/605, 2/607) 4 

— Büyük Millet Meclisi bütçesiyle, Mali
ye, Bahriye Vekâletleri ve iskân Müdirıyeti 
Um um iyesi 1926 senesi bütçelerinde münakale 
icrasına dair. (2/636) 252:257, 

274:276 

TEFSİR 

Tefsir 
No. Adı C. S. 

113 18 Mart 1926 tarih ve 788 numaralı 
L 

(Memurin Kanunu) nun üçüncü 
muvakkat maddesinin tefsiri 28 369 

30 88, 
112:120 

TEKLİFLER 
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Sayfa 
— Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamna

mesi hakkında Nizamnamei Dahili Encümeni 
teklifi. 93:94,129; 

133,147:148 
— Büyük Millet Meclisi, Maliye ve Bahri

ye Vekâletleri ve İskân Müdiriyeti Umumi-
yesinin 1926 senesi bütçelerinde münakale ic
rasına dair. (2/626) 213 

— Canîk Mebusu Cavit Paşa'ntn Asker 
Malûllerin Terfihine Mütedair Kanunun do
kuzuncu maddesinin tadili hakkında. (2/635) 127,251 

— Canik Mebusu Cavit Pasa'nın, umu
ru belediyeye ait ahkâmı cezaiyeye müteda
ir kanuna bir madde tezyİlİ hakkında. (2/622) 23:25,86 

— Canik Mebusu Talât Bey ve rüfekası-
nın, bilumum Askerî Malûllerin Terfihine Mü
tedair Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
tezyili hakkında. (2/637) 212 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Tesviyei 
deyn eden aşar mültezimlerinden reddi ferağ 
karcı alınmaması hakkında. (2/617) 4 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey ve 
onbir refikinin banka muamelâtı ile iştigal ve 
sermayesinden lâakal üçyüzhin lirasını tahsil 
eden Türk Anonim Şirketlerine banş olu nacak 
muafiyat hakkında. (2/468) 212 

— İdare heyetinin. Büyük Millet Meclisi 
Bütçesinde münakale icrasına dair. (2/636) 179 

— İdare Heyetinin, Riyaseticumhur büt
çesinde münakale İcrası hakkında. (2/615) 22:23, 

32:34 
— İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Bey 

ve 102 refikinin, Sami Paşa Zade Sezai Beye 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında. 2/434 148:151, 

164:166 
— K.onya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 

haliçten getirilecek glüten mamu la tından alı
nacak gümrük resmi hakkında, 2/633 85 

— Konya Mebusu Refik Beyin, mevcut 
ve münderis Kabristanların Belediyelere terki 
hakkında. (2/497) 143:144,183 

Sayfa 
— Kütahya Mebusu Nurİ Bey ve rüfeka-

sının, Manisa, Kasaba ve Alaşehir kazaların
daki emvali metruke bağlarından dolu sebebiy
le hasara uğrayanlara ait bedeli icar bakiyesi
nin affı hakkındaki kanuna bir madde tezyilİ-
ne dair. (2/618) 4,47:48,72:74 

— Memleket fikriyatına ifa ettiği hizmet
lerle hürmet ve muhabbeti umumiyeyi celp 
etmiş olan Samipaşa Zade Sezaİ Bey hakkın
da iki sene evvel verilen teklifi kanuni, 12S 

— Mus Mebusu tlyas Samı Bey ve rüfe-
kasının, Tetkiki Hesaba t Encümeni Reis ve 
azalarına hakkı huzur verilmesi hakkında. 
(2/610) 

— Niğde Msbıısu Halk Hami Beyin «İt
fayı cürüm kanunu» unvanlı 3/439 numaralı 
teklifi kanunisi. 

38 

145 

-— Rize Mebusu Ekrem Beyin, üç sene 
evvel Evkaf Bankası Müdiriyeti Umumiyesi 
hakkında verdiği teklifi kanuni ile birlikte 
müzakere edilmek üzere Evkafın Emlâk Ban
kasına devri hakkında. (2/632) 251:252 

— Sabık Eskişehir Mebusu Arif Bey ve 
rüfekasının, biTumum mütekaidin ile itam vs 
eramilin terfihleri hakkında. (2/334) 82 

— Şarkikaraiıisar Mebusu İsmail Bey ve 
riii'iAaîinın, Şarkikarahisav Mebusu merhum 
Süıuri Beyin refika ve çocuklarına hidema
tı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkın
da. (2/634) 85 

— Uıfa Mebusu Refet Beyin, Maarif Teş
kilâtına mütedair Kanunun onaltıncı mddJe^i-
nin tadili hakkında. (2/618) 37:38 

— Urfa Mebusu Refet Beyin, sporculara 
vesaiti nakliyeden tenzilât yapı İmasına dair. 85 

— ITrfa Mebusu Refet ve Afyonkarahİsar 
Mebusu İzzet Ulvi Beylerin, Ankara'da Zin
cirli Cami Medresesinin Muallimler Birliği 
Umumi Merkezine verilmesi hakkında. (2/568) 146: 

147 

TEZKERELER 

Ankara istiklâl Mahkemesi Müddeiumumiliği 
Tezkeresi 

— Nalbantzade Ali Beyin bakiye müddeti 
cezaiyesinin affı hakkında.. (3/869) 82 

Başvekâlet Tezkereleri 
— Askeri Ceza Kanununun ikİyüzüncü 

maddesinin tefsiri hakkında. 
— Askeri Tıbbiye Mektebinden neşet eden 

askeri eczacılarına etibba ve baytarlar gibi bir 

212 
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Sayfa 
defaya mahsus olmak üzere 150'şer lira veril
mesinin Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesi
nin esnayı müzakeresinde nazarı teemmüle 
alınmast hakkında. (3/778) 85,109:111,155, 

173:175 
— Bazı vekâletlerin 19-27 senesi bütçelerine 

ilâvesine lüzum görülen tahsisat hakkında. 143 
— Bir zatın İstiklâl Madalyasıyla taltifi 

hakkında. 143 
— Hakkı Telif Kanununun, mahsulâtı 

fikriyeden addedilen sinema filmleri hakkın
da sarahati lâzimeyi muhtevi bulunmayan 
ikinci maddesinin tefsirine mütedair. (3/377) 212: 

213 
— Hariciye Vekâletinin 1927 senesi büt

çesine zam ve ilâvesine lüzum görülen meba-
lîğ hakkında. 37 

— t kî, bir, bir, bir, yüz yetmiş iki ve üç 
zatın İstiklâl Madalyasıyla taltifleri hakkın
da. 37 

— İnhisara tabi barut ve sair mevaddı i;ı-
fİlakİyenin Gümrük Rüsumu hakkında. (3/831) 83, 

105:109 
— İntihabat masarifi için dahiliye bütçesine 

yüz bin lira İlâvesinin bütçenin esnayı müza
keresinde nazarı dikkate alınması hakkında. 4 

— Kanunu Medeninin 268 ve 269 ncu 
maddelerinin tefsiri hakkında. 93 

— Mağdurini siyasiyenin sureti ikdarına 
mütedair 19 Mayıs 1327 tarihli Kanunun tef
siri hakkında. (3/586) 146 

— Maliye Vekâletinin mezuniyeti lahik 
olmaksızın sikke veya külçe veya mesnuat 
halinde altın veya gümüşün Türkiye Cum
huriyeti haricine çıkarılmasının meni hak
kındaki Kanun lâyihasının İadesine dair. 179 

— Mektepten çıkar çıkmaz silâh altına alı
nan muallimlerin askerlikte geçirdikleri müd
detin Maarif Kanununun 16 ncı maddesi mu
cibince kıdemlerine zammı lâzım gelip gel
meyeceğinin tefsiri hakkında. 127 

— Memurin Kanununun mali ahkâmının 
1927 senei maliyesi iptidasına kadar tecil edil
miş olduğuna göre, üçüncü maddei muvakka-
tesindekİ müddetin de temdit edilip edilmeye
ceğinin tefsiri hakkında. (3/862) 128,155:162 

— Müsakkafat Kanunundan sonra verilen 
ve bundan sonra verilecek olan imtiyazların 

Sayfa 
şartname ve mukavelenameleriyle eshabı im
tiyazın Müsakkafat Vergisinden muaf tutul
maları caiz olup olamayacağının tayin ve 
tefsiri hakkında. (3/855) 83:84 

— Müdafaai Maliye Vekâletinin 1926 
kadrosuna bir Hukuk Müşavir Muavini ilâve
si hakkında. 143 

— Müstesna evkafın ref'i istisnaiyesi hak
kındaki Kânun lâyihasının İadesine dair. 81:82 

— Nakliyatını bilmünakasa deruhte eden 
müteahhitler ile münakit mukavelâta ait ücu-
rata mütedair olan Kanun lâyihasının İadesi 
hakkında. 127 

— Oniki zatın İstiklâl Madalyasıyla tal
tifleri hakkında (3/188), Yedi zatın İstiklâl 
Madalyasıyla taltifleri hakkında (3/729), Dört 
zatın İstiklâl Madalyasıyla taltifleri hakkında 
(3/825), Onaltı zatın İstiklâl Madalyasıyla 
taltifleri hakkında (3/787), Yüziki zatın İs
tiklâl Madalyasıyla taltifleri hakkında (3/189), 
tkiyüz zatın İstiklâl Madalyasıyla taltifleri 
hakkında (3/779), Yİrmiüç zatın İstiklâl 
Madalyasıyla taltifleri hakkında (3/779); Yüz-
yirmiüç zatm İstiklâl Madalyasıyla taltifleri 
hakkında (3/778), Yüzyetmişiki zatın İstiklâl 
Madalyasıyla taltifleri hakkında (3/888), Zi
raat Vekİlt Sabri Beyin İstiklâl Madalyasıyla 
taltifi hakkında (3/626), Maliye Vekâleti sa
bık Müsteşarı Zekai Beyin İstiklâl Madalya
sıyla taltifi hakkında (3/823), Çerkcz'H Bağcı-
oğlu Ahmet'in İstiklâl Madalyasıyla taltifi hak
kında (3/727), Emniyeti Umumiye İkinci Şu
be Mümeyyizi Evveli Tevfİk Efendinin İstik
lâl Madalyasıyla taltifi hakkında (3/726), Mü
nir Beyin İstiklâl Madalyasıyla taltifi hakkın
da (3/752), Ali Yaver Beyin İstiklâl Madalya
sıyla taltifi hakkında (3/753), Beş zatın İstiklâl 
Madalyasıyla taltifleri hakkında (3/728), Dok
tor Fazıl Doğan Beyin, İstiklâl Madalyasıyla 
taltifi hakkında (3/570), S:ksenüç zatın İs
tiklâl Madalyasıyla taltifleri hakkında (3/710), 
Kükümsî Tabibi Fasıl Beyin İstiklâl Madal
yasıyla taltifi hakkında. (3/750) 239:250 

— Osmanoğlu Halil hakkındaki hükmün 
affına dair. 93 

— Ömerbeyoğlu Ökkeş hakkındaki hük
mün affına dair. 93 

— Pederi Abuş'u; katletmek maddesin
den müttehem Hasan'm idamı hakkında. 143 



— 16 — 

— Posta ve Telgraf ve Telefon Müdirİye-
ti Umurriiyesi bütçesine ta'hsisat ilâvesi hak
kında. 

— Reji Kolcusu Mehmet Tevfik hakkın
daki hükmün haddi asgariye tenzil ve tahvili
ne dair. (3/888) 

— Resmi vazifeleri aleddevam Hariciye 
protokolü dahilînde cereyan etmekte olan me
murin ve rüesaya verilecek temsil masrafı için 
1927 bütçesine tahsisat vazı hakkında. 

Sayfa 

127 

3,144 

143 

— Rüsumat bütçesinin 211 nci faslına 
mevzuu tahsisattan bir kısmının Tarife Ko
misyonunun aza ve ketebesi hakkı huzurları
na sarfı hususunun tahtı karara alınması hak
kında. 127 

— Sabık Genç Valisi İsmail Hakkı Bey 
hakkındaki hükmün refine dair. (3/880) 144:145, 

214:216 

— Talebe ve Mualliminin Askerlikten Te
cilleri hakkındaki Kanunun birinci maddesini 
muaddil 26 Kânunusani 1340 tarîhli Kanunun 
ikinci maddesi ahkâmının tefsirine dair (3/435) 213 

— Ticaret Vekâletinin 1927 senesi bütçe
siyle limanlar bütçesine zam ve ilâvesine lü
zum görülen mebaliğ hakkında. 37 

Sayfa 
— Zekî Efendinin İstiklâl Madalyası şe

ridinin.kırmızıya tahvili hakkında (3/822), A!i 
Ulvi Beyin İstiklâl Madalyası şeridinin kır
mızıya tahvili hakkında (3/735), Birecik Cum
huriyet Halk Fırkası Reisi Mehmet Sabiti Be
yin, İstiklâl Madalyası şeridinin kırmızıya 
tahvili hakkında (3/783), Bekir Sıtkı Efendi
nin İstiklâl Madalyası şeridinin kırmızıya tah
vili hakkında (3/748). 251 

— Ziraat Vekâletinin 1927 senesi Bütçesi
nin 638 nci faslına beşyüzbin lira tahsisat 
vazı hakkında. 143 

Dîvanı Muhasebat Riyaseti Tezkeresi 
— Mahsubu Umumi Kanununun bazı 

mevaddını muaddel 27 Kânunusani 1926 ta
rihli Kanunun dördüncü maddesinin tefsiri 
hakkında, 4 

İcra Vcköleri HeycSİ Riyaseti Tezkeresi 
— Müsakkafat Vergisine Mütedair Ka

nunun tefsiri hakkında. (3/76) 145:146,216:219 
(Memurin Muhakeoıat Heyetli Tezkeresi 

— Tütün İdarei İnhisariyesi Kanununun 
beşinci maddesinin tefsiri hakkında. (3/650) 37 

Müdafaa! MMİy» Vekâleti Tezkeresi 
— Mütekait Tabip .Kolağası Mehmet Tev

fik Efendinin tekaüt maaşının tarihi tahsisi 
hakkında bir karar ittihaz edilmesine dair. 212 

ZAPTI SABIK HÜLÂSALARI 

26 . 2 . 1927 tarihli 38 nci içtima zabıt hü
lâsası 3 

2 . 3 . 1927 tarihli 39 ncu içtima zabıt hü
lâsası 36:37 

5 , 3 . 1927 tarihli 40 nci içtima zabıt hü
lâsası 81 

9 . 3 . 1927 tarihli 41 nci içtima zabıt hü
lâsası 92;93 

1 2 . 3 , 1927 tarihli 42 nci içtima zabıt hü
lâsası 126:127 

14 . 3 . 1927 tarihli 43 ncü içtima zabıt hü
lâsası 143 

1 9 . 3 . 1927 tarihli 44 ncü içtima zabıt hü
lâsası 178 

21. 3 . 1927 tarihli 45 nci içtima zabıt hü- • 
lâsası 211 

26 , 3 . 1927 tarihli 46 nci içtima zabıt hü
lâsası 239 



Söz Alanlar 

Cilt B, Sayfa 
Abdullah Azım Bey (Eskişehir) • Bozok 

Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Memurin Ka
nununun 73 ncü maddesine 'bir fıkra tezyiii 
hakkında (2/631) numaralı teklifi kanunisi 
ve Dahiliye ve Muvazene! Maliye Encümen
leri mazbataları münasebetiyle. 30 (42) 105 

30 <44) 154 
Ahmet Haindi Bey (Bozok) - Binaların 

numaralanması ve sokaklara isim verilmesi 
hakkında (1/1077) numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 30 (45) 191 

— Memurin Kanununun mali ahkâmının 
1927 senei maliyesi iptidasına kadar tecil edil
miş olduğuna, göre üçüncü maddei muvak-
katesinddki müddetin de temdit edilip edil
meyeceğinin tefsiri hakkında (3/862) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Kavanİn ve Mu
vazene! Maliye Encümenleri mazbataları mü-
nasebetryle. - 30 (44) 160 

— Tokat ve Sivas ormanları yaylak ve 
kışlak mültezimi Derviş Necati Efendinin 
MaUandığına taklit ve depozito akçesi ola
rak vukubulan teslimatının İadesine dair isti
da ve Kavaninİ Maliye Encümenleri mazba
taları münasebetiyle. 30 <40) 43 

— Tütün İdarei İnhisariyesi Kanununun 
besinci maddesinin tefsiri hakkında Memu
rin Muhakemat Heyeti, Kavaninİ Maliye ve 
Dahiliye Encümenleri mazbataları münasebe
tiyle. 30 (45) 194 

Ahmet Hilmi Bey (Kayseri) • Binaların 
numaralanması ve sokaklara isim verilmesi 
hakkında (1/1077) numaralı kanun lâyihası 
ve Dahilîye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 30 (45) 188, 

190 
— Tüttün İdarei İnhisariyesi Kanununun 

beşinci maddesinin tefsiri hakkında Memurin 
Muhakemat Heyeti, Kavaninİ Maliye ve Da
hiliye 'Encümenleri mazfoataları münasebetiyle. 

30 (45) 193 
194 

Cilt B. Sayfa 
Ahmet Remzi Bey (Gaziantep) - Bozok 

Mdbusu Süleyman Sırrı Beyin, Memurin Ka
nununun 73 ncü maddesine bir frkra tezyiii 
hakkında (2/631) numaralı teklifi kanunisi ve 
Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları münasebetiyle. 30 (44) 105 

— Memleket fikriyatına ifa ettiği hizmet
lerle hürmet ve muhalbbett umumiyeyi celp 
etmiş olan Sami Paşa Zade Sezai Bey hak
kında iki sene evvel verilen teklifi kanunisi
nin, Nizamnamesi dahili ahkâmı mucibince 
doğrudan doğruya ruznameye ithaliyle müs-
tacelen müzakeresi hakkında İstanbul Mebu
su Hamdullah Suphi Bey ve rüfekasının tak
riri münasebetiyle. 30 (43) 128 

— Sabık Genç Valisi İsmail Hakkı Bey 
hakkındaki (hükmün ref'ine dair (3/880) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle. 30 (46) 216 

Akçontoğhı Yusuf Bey (İstanbul) - Ge
dikli küçük zabit menbaaları hakkında 
(1/1088)' numaralı kanun lâyihası ve Müda-
faai 'MitKye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 30 (46) 229 

— Sabık Genç Valisi İsmail Hakkı Bey 
hakkındaki hükmün ref'ine dair (3/880) nu
maralı Başvekalet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 30 (46) 215 

AH Bey (AfyookaHahisar) - Sabık Genç 
Valisi İsmaH Hakiki Bey hakkmdafct hükmün 
ref'ine dair (3/880) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle. 30 (46) 216 

Ali Cenanı Bey (Gaziantep) • Memleket 
fikriyatına ifa ettiği hizmetlerle hürmet ve 
muhabbeti umumiyeyi celp etmiş olan Sami 
Paşa Zade Sezai Bey hakkında iki sene evvel 
verilen teklifi kanunisinin, Hizatnnatnei da-
hiH ahkâmı mucibince doğrudan doğruya 
ruznameye ithaliyle müstacelen müzakeresi 
hakkında İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi 
Bey ve rüfekasının takriri mttnascbetiyte. 

30 (43) 128 
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Oflt B. Sayfa 
— Memurin Kanununun maM ahikâmı-

nm 1927 senet maliyesi iptidasına 'kadar tecil 
edilmiş olduğuna göre üçüncü maddei mu-
vakkatesinıdetoi müddetin de temdit edilip 
edilmeyeceğinin tefsiri hakkında 3/862 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Kavanin ve Mu
vazene! Maliye Encümenleri mazbataları 
münasebetiyle. 30 (44) 158, 

159 
AH Nazmi Bey (Kastamonu) - Arazii ha

fiyenin köylüye tevziinin tehiri hakkında İsti
da Encümeni tarafından verilen kararın He
yeti, Umumiyede tetkik ve müzakerecine 
dair 4/538 numaralı takriri ve İstida Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 30 (41) 87,88 

— Ceza Kanununun mevkii meriyete vaz' 
ına müteallik (kanunun ikinci babına ilave edi
lecek mevad hakkında (1/1049) numaralı 

Bahri Bey (Erzurum) - Binaların numara
lanması ve stoklara Mm verilmesi hakkında 

Celâl Nuri Bey (Bolu) - Büyük Millet 
Meclisi da'Uiii nizamnamesi hakkında nizam-
namet Dahili Encümedt teklif ve mazbatası 
münasebetiyle, 30. (44) 147 

Cettl Nuri Bey (Gelibolu) • Büyük Millet 
Meclisi Dahili Nizamnamesi hakkında Ni
zamname! Dahiliye Encümeni teklifi ve 
mazbatası münasebetiyle. 30 (43) 132 

— İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi 
Bey ve yüzikİ refikinin Sami Paşazade Se-

Doktor Fikret Bey (Ertuğroi) - Tütün 1da-
rei trtbJsaTİyesi Kanununun besinci maddesi
nin tefsiri hakkında Memurin Muhakemat 
Heyeti, Kavanini MaÜye ve Dahiliye encü
menleri mazbataları münasebetiyle. 30 (45) 198 

Dr. Mazhar Bey (Aydın) - Türkiye Cum
huriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti arasında 
akt ve imza olunan itilâfname ile müzeyyelâ-
tının tasdiki hakkında (1/1039) numaralı ka-

OSst B. Sayfa 
kanım lâyihası ve Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle. 30 (39) 19 

— Hakimler Kanununun ikinci maddesi
nin yedinci fıkrasının taditi hakkında 
(10/1046) numaralı Kanun lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 

3Q (39) 21 

— icra Kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkında (1/1042) numaralı Kanun lâyn 
hası ve Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle, 30 (39) 15 

Ali Rıza (Mardin) - Bakteriyoloji, kim
ya, taharriyat ve tahlifâtı yapılan ve mestt 
teamüller aranılan lalboraurvarlar hakkında 
(1/913) numaralı (kanun lâyihası ve Sıhhiye 
ve Adliye encümenleri mazbataları münase
betiyle.. 30 (44) 151 

B 

I {1/1077) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 30 (45) 188 

c 
zai Beye hıidematı vataniye tertibinden maaş 
talhaisi hakkında 2/434, 2/434 numaralı tek-
töfi kanunisi münasebetiyle. 30 (44) 150 

Cemil Bey (Dahiliye Vekili) (Tekirdağ) • 
Binaların numaralanması ve sokaklara isim 
verilmesi hakkında (1/1077) numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası mü-
nasribetiyle. 30 (45) 189, 

191 

nun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbata
sı münasebetiyle- 30 (40) 63 

Doktor Mustafa Bey (Çorum) - Gedikli 
küçük zabit merübaalan hakkında (1/1088) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milli
ye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 

30 (46) 221, 
226 
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OK B. Sayfa 
Dr. Tevflk RUştU Bey (Hariciye Vekffi) 

(tznrir) - Türkriye Cumhuriyeti ile Yunanis
tan Cumhuriyeti arasında akt ve imza olu
nan itilâfnanıe ile müzeyyelâtınm tasdiki 

Cİk Bv Sayfa 
hakkmda (1/1Û39) numaralı kanun lâyihası 
ve hariciye Encümeni mazbatası münase
betiyle. 30 <40) 62,64 

Eyüp Sabri Bey (Konya) - Arazü halliye-
nin köylüye tevzünin tehiri hakkında istida 
Encümeni tarafından verilen kararın Heyeti 

Umumiyede tetkik ve müzakeresine dair 
4/538 numaralı takriri ve istida Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 30 (41) 87 

Faflc Bey (Tekirdağ) - Tokat ve Sivas or
manları yaylak ve kışlak mültezimi derviş 
Necati Efendinin mal sandığına taksit ve de
pozito akçesi olarak vukubulan teslimatının 

iadesine daîr İstida ve Kavanini Maliye En
cümenleri mazbataları münasebetiyle. 

30 (40) 45 

H 
Hakkı Tarık Bey (Giresun) - Binaların 

numaralanması ye sokaklara isim verilmesi 
hakkında (1/1077) numaralı kanun lâyihası 
•ve Dahiliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 30 (45) 189 

— Gedikli küçük zabit menbaalar: hak
kında (1/1088) numaralı 'kanun lâyihası ve 
Miîdafaai Maliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle, 30 (46) 220, 

221,222,224, 
226,228,230,231 

— Mahalli memuriyetine gidecek zabıtan 
ite vakti seferde davete licalbet etmiyecek ihti
yat zalbitam hakkında (t/978) numaralı ka
nun lâyihası ve Müdafaaa Milliye Encümeni 
mazbatası, münasebetiyle. 30 (46) 235 

HamduBah Suphi Bey (istanbul) -
Istantbul Mebusu Hamdullah Suphi Bey ve 
yüzîfci relıkÜnkı Sami Pasa Zade Sezai Beye 
Hidematı Vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkında 2/434 numaralı teklifi kanunîsi 
munaseebtiyle. 30 (44) 149 

Basan Bey (Trabzon) - Binaların numa
ralanması ve sokaklara isim verilmesi hak

kında (1/10177) numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 

30 (45) 190 
— Büyük 'Millet Meclisi dahili nizamna

mesi hakkmda nizamname Dahili Encümeni 
teklif ve mazbata münasebetiyle. 30 (42) 93 

— Memurin Kanununun mali ahkâmının 
1927 senei maliyesi iptidasına kadar tescil 
edilmiş olduğuna göre üçüncü maddei mu-
vakkatedindeka müddetin de temdit edilip 
edilmeyeceğinin tefsiri hakkında 3/862 numa
ran Başvekâlet tezkeresi ve Kavanin ve Mu
vazene! Maliye Encümenleri mazbataları 
münasebetiyle- 30 (44) 

Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) i- Maarif 
Teşkilâtına Mütedair Kanunun onalüncı mad-
desmin tadili hakkmda (2/618) numaralı 
teklifi kanunisi ve Maarif Encümeni maz
batası münasebetiyle; 30 (40) 38 

— Takat ve Sivas ormanları yaylak ve 
kışlak mültezimi Derviş Necati Efendinin 
Mafearadığına taksit ve depozlito akçesi ola
rak vukubulan tesümattnra iadesine: dair İs
tida ve Kavanini Maliye Encümenleri maz
bataları münasebetiyle. 30 (40) 44 

160, 
161 



p f OtC B, Sayfa 
Hfhnl Bey (JOayaatj - Tokat ve Sivas or

manları yaylak ve kışlat mültezimi Derviş 
Necati Efendinin Malsandığına taksit ve de
pozito akçesi olarak vukubulan tesltmatıntn 

İhsan Bey (Ankara) - Tokat ve Sivas or
manları yaylak ve kışlak mültezimi Derviş 
Necati Efendinin Malsandığına taksit ve de
pozito akçesi olarak vukubulan teslimatının 
iadesine dair İstida ve Kavanitü Maliye En
cümenleri mazbataları münasebetiyle. 30 (40) 43 

İsmet Bey (Çorum) - Arazü hali yen in 
köylüye tevzi inin tehiri hakkında İstida En
cümeni tarafından verilen karan n Heyeti, 
Umumi yede tetkik ve müzakeresine dair 
4/538 numaralı takriri ve İstida Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 30 (41) 89 

Bozök Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Me
murin Kanununun 73 ncü maddesine bir fık
ra tezyili hakkında 2/631 numaralı teklifi ka
nunisi ve Dahiliye ve Muvazene! Maliye En
cümenleri mazbataları münasebetiyle. 

30 (44) 154 

Kâzım Bey (Giresun) - Türkiye Cumhu
riyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti arasında 
akt ve İmza olunan itİlafname ile müzeyyelâ-

Mazhar Müfit Bey (Denizli) • Binaların 
numaralanması ve sokaklara isim verilmesi 
hakkında (1/1077) numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 30 (45) 187, 

. ' 188 
Mithat Bey (Aydın) - Binaların numara

lanması ve sokaklara isim verilmesi hakkın
da (1/1077) numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 

30 (45) 187 
Muhtar Bey (Trabzon) - Binaların numa-

ralandırılması ve sokaklara isim verilmesi 
hakkında (1/1077) numaralı kanun lâyihası 

Ojit B, Sayfa 
iadesine dair İstida ve Kavanini Maliye En
cümenleri mazbataları münaseebtiyle. 

30 (40) 44 

t 
— Memurin Kanununun mali ahkâmının 

1927 senei maliyesi iptidasına kadar tecil edil
miş olduğuna göre üçüncü maddesi muvak
kat esindeki müddetin de temdit edilip edil
meyeceğinin tefsiri hakkında 3/862 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Kavanin ve Muva
zene İ Maliye Encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle. 30 (44) 161 

— Tokat ve Sivas ormanları yaylak ve 
kışlak mültezimi Derviş. Necati Efendinin 
Malsandığına taksit ve depozito akçesi olarak 
vuk.u'bulan teslimatının iadesine dair İstida 
ve Kavanini Maliye Encümenleri mazbata
ları münasebetiyle. 30 (40) 45 

İsmet Paşa (Başvekil) (Malatya) - Tak
riri Sükûn Kanununun İki sene müddetle tem
didi hakkında kanun layihası (1/1073) ve 
Adliye Encümenleri mazbatası münasebetiyle. 

30 (39) 6 

K 
tının tasdiki hakkında (1/1039) numaralı ka
nun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazba
tası münasebetiyle. 30 (40) 63 

M 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 30 (45) 187, 

190 
— Tütün idarei- inhisariyesi kanununun 

beşinci maddesinin tefsiri hakkında Memu
rin Muhakemat Heyeti, Kavanini Maliye ve 
Dahiliye Encümenleri mazbataları münase
betiyle. 30 (45) 196 

Musa Kâzım Bey (Konya) - Arazü hali-
yenin köylüye tevzinin tehiri hakkında İstida 
Encümeni tarafından verilen kararın Heyeti, 
Umumiyede tetkik ve müzakeresine dair 4/538 
numaralı takriri ve İstida Encümeni mazba
tası münasebetiyle. 30 (41) 88 



— 21 

Cilt B. Sayfa 
— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 

Memurin Kanununun 73 ncü maddesine bir 
fıkra tezyili hakkında 2/631 numaralı teklifi 
kanunisi ve Dahiliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları münasebetiyle. 

30 (44) 153 
— icra Kanununun bazı maddelerinin ta

dili hakkında (1/1042) numaralı Kanun lâyi
hası ve Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle. 30 (39) 15 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 
Cumhuriyeti arasında akt ve imza olunan iti-
tâfname ile müzeyyelâtının tasdiki hakkında 
(1/1039) numaralı Kanun lâyihası ve Harici
ye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 

30 (40) 40 
Mustafa Bey (Etazijc) • Bozok Mebusu Sü

leyman Sırrı Beyin, Memurin Kanununun 73 
ncü maddesine bir fıkra tezyili hakkında 
2/631 numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata
ları münasebetiyle. 30 (44) 153 

Ragıp Bey (Kütahya) • Arazi naliyenin 
•köylüye tevzünin tehiri hakkında istida En
cümeni tarafından verilen kararın Heyeti, 
Umumiyede tetkik ve müzakeresine dair 
(4/538) numaralı takriri ve istida Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 30 (41) 87,88 

— Tütün İdarei tnhisariyesi Kanununun 
besinci maddesinin tefsiri hakkında Memu
rin Muhakemat Heyeti, Kavanini Maliye ve 
Dahiliye Encümenleri mazbataları münase
betiyle. 30 (45) 194 

Raif Bey (Erzurum) - Memurin Kanunu
nun mali ahkâmının 1927 senei maliyesi ipti
dasına kadar tecil edilmiş olduğuna göre 
üçüncü maddei muvakkatesindeki müddetin 
de temdit edilip edilemeyeceğinin tefsiri hak
kında (3/862) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen-
lerl mazbataları münasebetiyle. 30 (44) 162 

—_ Tütün İdarei tnhisariyesi Kanununun 
•beşinci maddesinin tefsiri hakkında Memu
rin Muhakemat Heyeti, Kavanini Maliye ve 
Dahiliye Encümenleri mazbataları münasebe
tiyle. 30 (45) 196 

Cilt B. Sayfa 
Mustafa Feyzi Bey (Konya) - Hâkimler 

Kanununun ikinci maddesinin yedinci fıkra
sının tadili hakkında (1/1046) numaralı Ka
nun layihası ve Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle. 30 (39) 21 

—•- İcra Kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkında (1/1042) numaralı Kanun lâyi
hası ve Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle. 30 (39) 14 

— Mahalli memuriyetine gidecek: zabıtan 
ile vakti seferde davete İcabet etmeyecek ih
tiyat zabıtanı hakkında (1/978) numaralı Ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası, münasebetiyle. 30 (46) 235 

Mustafa Rahmi Bey (Ticaret Vekifi) (İz
mir) • Türkiye Sanayi ve Maadİn Bankasının 
istikrazlarına Maliye Vekilinin kefalet etmesi 
hakkında (1/1032) numaralı Kanun lâyihası 
ve Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümenle
ri mazbataları münasebetiyle. 30 (42) 103 

Rasttı Bey (Antalya) - Türkiye Cumhuri
yeti ile Yunanistan Cumhuriyeti arasında akt 
ve imza olunan itilafname ile mttzeyyelatının 
tasdiki hakkında (1/1039) numaralı kanun lâ
yihası ve Hariciye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle. 30 (40) 63 

Rasat Kaplan (Antalya) • Tütün İdarei tn
hisariyesi Kanununun beşinci maddesinin tef
siri hakkında Memurin Muhakemat Heyeti, 
Kavanini Maliye ve Dahiliye Encümenleri 
mazbataları münasebetiyle. 30 (45) 197 

Recep Bey (Müdafaai Miniye Vefcffl) (Kü
tahya) - Büyük Millet Meclisi Dahili Nizam
namesi hakkında Nizamnamei Dahili Encü
meni teklifi ve mazbatası münasebetiyle. 

30 (43) 132, 
133 

— Gedikli küçük zabit menbaaları hak
kında (1/1088) numaralı Kanun lâyihası ve 
Müdafaayi Milliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle. 20 (46) 220, 

221,222,223,224,225, 
226,228,229,230,231 
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Cilt B, Sayfa 
— Mahalli memuriyetine gidecek zabıtan 

ile vakti seferde davete icabet etmeyecek İh
tiyat zabıtam hakkında (1/978) numaralı ka
nun lâyihası ve MUdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 30 (46) 234, 

235 
Refet Bey (Uıfa) - Gedikli küçük zabit 

menbaaları hakkında (1/1088) numaralı ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 30 (46) 223 

— Maarif Teşkilâtına Mütedair Kanunun 
onaltıncı maddesinin tadili hakkında (2/618) 
tanması ve sokaklara isim verilmesi hakkında 
ni mazbatası münasebetiyle. 30 (40) 3$ 

Regft Bey (Malatya) * Binaların numara
lanması ve sokaklara isim verilmesi hakkında 
(1/1077) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 30( (45) 191 

StBöyroam Sim Bey (Boiu) - Büyük Mil
let Meclisi Dahili Nizamnamesi hakkında Ni
zamname! Dahili Encümeni teklif ve mazbata
sı münasebetiyle. 30 (42) 93 

Süleyman Sim Bey (Bozok) - Büyük Millet 
Meclisi Dahili Nizamnamesi hakkında Nizam-
namei Dahili Encümeni teklifi ve mazbatası 
münasebetiyle. 30 (43) 133 

— Kendisinin Memurin Kanununun Tİ 
ncü maddesine bir fıkra tezyin hakkında 2/6311 

numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye ve Mu» 
vazenet Maliye encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle. . İ (44) 153 

— Memurin Kanununun mali ahkâmının 
1927 senei maliyesi iptidasına kadar tecil edil-

Şeftk Bey <Bayvzft) - Memurin Kanunu
nun mali ahkâmının 1927 sene! maliyesi ip
tidasına kadar tecil edilmiş olduğuna göre 
Üçüncü maddei muvakkatesindeki müddetin 
de temdit edilip edilmeyeceğinin tefsiri hak
kında 3/S62 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Kavanİn ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları münasebetiyle. 30 (44) 158 

Cilt B. Sayfa1 

— 'Büyük Millet 'Meclisi Dahili Nizamna
mesi hakkında Nizamnamed Dahin* Encüme
ni teklifi ve mazbatası münasebetiyle. 30 (43) 133 

— Memurin Kanununun mali ahkâmının 
1927 senei maliyesi iptidasına kadar tecil edil' 
miş olduğuna göre üçüncü maddei muvak< 
katesindeki müddetin de temdit edilip edilme-> 
yeceğinin tefsiri hakkında. 3/862 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Kavanİn ve Muvaze
ne! Maliye encümenleri mazbataları münase
betiyle. 30 (44) 158 

4tu$en Eşref Bey -(Afy<nfemahwar) - Bi
naların numaralanması ve sokaklara isîm ve
rilmesi hakkında (İ/1077) numaralı kanun lâ
yihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası mü-
nasdbetiyle. 30 (45) 187, 

S 
miş olduğuna göre üçüncü maddei muvakka
tesindeki müddetin de temdit edilip edilme
yeceğinin tefsiri hakkında <3/Bö2) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Kavanİn ve 'Muvaze
nei Malîye encümenleri mazbataları münase
betiyle. 30 (44) 157, 

m 
— Müsakkafat Vergisine mütedair Kanuj 

nun tefsiri hakkında îcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinden mevrut (3/76) numaralı tezkere 
ve Hükümete tevdiine dair Kavanmi Maliye 
'Encümeni mazbatası münasebetiyle. 30 (*>) 217, 

218 

3 
— Müsakkafat Verfcisîne mütedair Kanu

nun tefsiri hakkında İcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinden mevrut (3/76) numaralı tezkere vo 
Hükümete tevdiine dair Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle. 30 (4%) 217, 

218 
—Tokat ve Sivas ormanları yaylak ve 

kışlak mültezimi Derviş Necaiti Efendinin 
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Cilt B. 
Mahandığına taksit ve depozito akçesi o!aj 

rak vukubulan teslimatının iadesine dair is* 
tida ve .Kavanini Maliye encümenleri maz)bataj 

lan münasebetiyle. 30 (40) 

— Tütün İdarei İnfaisariyesi Kanununun 
beşinci maddesinin tefsiri hakkında Memu
rin Muhakemat Heyeti, Kavanini Maliye ve 
Dahiliye encümenleri mazbataları münasebet 
tiyle. 30 (45) 

Sayfa 

42,44, 
46 

194, 
197 

Cilt B. Sayfa 
Şüfcrii Bey # & • ) - Binaların numaralan

ması ve sokaklara îsîm verilmesi hakkında 
(1/1077) numaralı Kanun lâyihası ve Dahilîye 
Encümeni maibatası münasebetiyle 30 (45) 191 

— Memurin Kanununun mali ahkâmının 
1927 senei maliyesi -iptidasına kadar tecil 
edilmiş olduğuna göre üçüncü maddei mu-
vakkatesmdeki müddetin de temdit edilip edil* 
meyeceğirtin tefsiri hakkında (3/802) numara-' 
lı Başvekâlet tezkeresi ve Kavanin ve Muva
zene! Maliye encümenleri mazbataları müna-" 
s^betiyle. 30 (44) 159 

TdhsJn Bey (Aırdıalhaut) - Binaların numa
ralanması ve sokaklara isim verilmes-i 'hattın

da (1/1077) numaralı Kanun lâyihası ve Da
hiliye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 

30 (45) 189 

ZüB Bey (D(jwıbeMk) - Binaların numa« 
ralanması ve sokaklara hİm verilmesi hakkın

da (1/1077) numaralı Kanun lâyihası ve Da
hiliye Encümeni mazbatası münasebetiyle, 

30 (45) 189 



•n 


