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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

Sayfa 
Mezuniyetler 

— Absayi fcirataîdaa bazı zevata mezuniyet-
teti ha&flrtfa BÜŞyKJk; MİBÖC Mocfei Riyaseti 
t«zlkWesL 56,149,229 

— Tdkat MdbUsu Enim Bteofai mezuniyet 
mUatnektı fo*kwJcia Dâvanı Riyaset Kaıran. 7576 

Sayfa 
TahMfler 

•— Dîyatfbtfctr Mebusu tbrahkn fali Beyin 
mm. 292 

— Brtafacan Mdbuduâuöa mtifaap edlen 
AbJiflhafc Be/m tahlifi. 149 

İNTİHAP 

— Mamutun 'Mtfıa&emait EncÖmeni İntiba» 
tbatt. 149:150 

KANUNLAR 

No. Cüt Sahife 
751 — 3 Nisan 1340 ttatlih ve 459 numaralı 

MaJttsup Kammumm d&rttünoü madde-
fâat ıbir fıkra Kezyidlkııe ve mfezkûr ka
vunun aStmcı maiAJesMıı (aktifine dair 

Kamun 19 48: 
YM4g 

21 183: 
^ S O ^ Î l 2,244,260:261 ,269:270,277,280: 

281,285:286 
22 32, 

34:35 
732 — Nafja Vefcffi metbuht Süfeytaac SHTI 

Bcym alüesEne hidematı vateniye tetiH* 
binden maaş tahsMi hakkında Kanun 22 33, 

76:77,97:98 

733 — Maktu vergi ha&jkoftta Kanift m 19 
20 
21 
22 

59 
63 

295 
100, 

103:104,120:121 

734 — Tütün İdatâ mtmakfcatesi ve «igaral 
kâ&dı Inhinarı haJkfctodald Kanunun 
«eknküdi ahunu hakkında Kanun 20 «3 

22 100, 
104:108(123:123 

No. " Cilt Sayfa 
735 — Umum* istihlâk vergi* bakfcıntfa Ka

nun 19 59 
21 225 
23 54: 

55,108:113,120:121 

736 — Türîdiye Cumhuriyeti ite içffîmai şûra
lar cumhuriyötleri üHtihaıdı hukÜmtti ara> 
«mkla toca olunan bitaraflık muhatte-
natnesryle meriuta olan üç prötefcKnı 
taStÜdl ihaUdkınkla Kamın ' 22 3, 

101İ 50:152,15fcl«0 
737 — Eğlence Ve hususi IsfeMlk vergisi hat-

tonda Kanun 19 59 
21 225 
22 130, 

144:1454I«,154:137463:164 

738 — hmm Mthakkrv Kanunum» mM 
Öatöutfda Kanun 19 280 

21 79 
22 153, 

WMe2,|l«64ö8479:180 
739 — Usuffii Muhaadömatı CezaSye Kanu

nunun 'bazı tmavaklıtu mmffli Kanuu 20 $3 
22 54, 
203:207 
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No, Cilt Sayfa 
740 — Hsfanbıd İknaaı tettoSl ve tahliye 

Türtk. Anonim Şiîksttmin »ikraz edeceği 
<500 000) İraya Maüye Vekâletinin ket 
fafettine mötıedaif Kanun 20 123 

22 3, 
'148,157M58,1«1:182 

741 — Şeker, petrol Ve tonzfeı inlfatennâ: 
aiJt îptidali «ejlmaye h^jduatfa Kanun 22 149, 

167468,1183:184,201,215:217 

742 — Mukalvelâta tfcaTİye itötfltük dafea1 

hafckırida Kanım 21 225 
22 169:. 

170J1S5:186,201,218:220 

743 — Tüü* Kanunu mekfenfai 20 251 
22 229: 

234 

744 — Vüllâyat Belbdrye Kanununa müzeyyel 
Kamm 21 102 

22 134, 
234:235 

745 — 15 Mayıs 1335 t a ı M mülkiye har
cırah taramaıme^Mn yliirlmi ycklindİ mad
desinin 'ifcmcâ fıkrasını ıraıaddil Ka
nun 20 227 

21. 295 
22 235: 

236 

746 — Zamanı mesai haricinde çalışan bazı 
artman memurlarına ücret itası haJdkm-
da Kanun 17 83, 

85 
21 295 
22 137, 

236i 

747 — 1340 sentti Muvazimle» Umtroısye 
Kanonunun yirmi Scünd njaddesliilîa 
ilgasına dair Kanun 20 292 

22 3, 
141:143,265:267 

743 — Emvali milliye ve_ ırtetrukeden vi
ya mazbut vafcrffaıdafl bazı müessesajt! 
Be belediyelere satıbıbilecök arazi ve aıv 

sallar hakkında Kanun 20 123 
22 33, 

209 

No, Cilt Sayfa 
749 — Damga Kanununun otuz yedmek 

maddesinin tadili hakkında Kanun 20 124, 
183 

21 176, 
212:213 
22 75, 
210:251 

750 — Türkiye i e Rusya'da dağınık bîr hal
de katmış olan harp esirlerinin «tetbaa 
şevkli» ma*ameteslİHe ta'bi tutulmaları 
hakkında Kamm 21 295 

22 101, 
210,267:268 

751 — İstanbul harifczedegân apartoıanîa-
rmın Türik Tayyare Cemiyetine terk ve 
tahsisi hakkmda Kanun 20 183, 

227 
22 242, 

245,268:270 

752 — Ziraat makinelerinde Ve zfiraatte Mi-
ımaî ohman mevadı muştaile ve muhar
rike 'İki mlUstahzaraitı klimyevtiyenin rü-
sumu hakkında Kanun 20 84, 

183 
22 253, 

263:264,270:273 
753 — Merhum. Saruhan Mebusu Reşat Ben 

yln ailesin» nfctemaıt: vatanîye tertibin
den maaş tahsisti halkknıda Kanun 22 292, 

293:294,306:308 

754 — Haricîye VefcâletS 1341 senesi Büt
çesine tahsisatı fevkalâde İlâvesi hak
kında Kanun 22 3, 

294,309:311 
755 — Kazanç Vergi» Kanunu 21 225, 

301:319 
23 3i 

29,35:52,62:72,77:96,294:297,312:314 

756 — -BuVük MHÜTtit Medlfci Divanı Riyaseti 
azasına tazminat itasına dair Kanun 22 201, 

332:334,367:370 
757 — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nununa nrazeyyei Kanun 22 129, 
263:334:301,371:373 

758 — Anaidohı - Bağdat darrtİrjroıfları vs 
Haydarpaşa liman ve rıhtan idamesinin 
1926 senesi bütçe Kanunu 22 291, 

3;31(377:380,397:399 
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No, Cİlt Sayfa 
759 — Anadolu - Bağda* demiryoBon ve 

iH^ydaîipaşa ıhman ve rfrtMi «Ia*«aMö 
1926 senesinle mahsus fevfealâdte Bütçe 
Kanunu 22 291. 

331,3*0,400:402 
760 — Seyrlsdfalirı 'idaırts'mfrı 1936 senesS 

Bütçe Kamtnu 21 55 
22 331* 

38Ö:392>403:405 
761 — Karadeniz toogara tafefeSyfl idadinin 

H926 senesi büttçeafnSn kabul ve taiHffcf 
rea- kadar İfa ofanaeak rafldemat hattıra-
ida Kanun 22 129, 

392:393,406:408 
762 — Enajrum - Saritarraş - Kat» ve ştf-

aibatı demüryöiaa-ı İdamteirae afit Uç. ayl* 

No, Cilt Sayfa 
«aaûfeati muhaainıaa Kanaaühua mevfcSÎ 
ımBrtystle vazAa- İkada? #a olunacak hin 
Ktemalt baJdlüada Kanım 22 393: 

i 394,409:411 

763 — Hudut ve Sevahffl S*Mye MütdMye-
tinün üç aıyîik İAryacatı îç'in . tahsfisaU 
mumaimma îtası hatibnda Kamm ' 22 252, 

394,412:414 

764 —- fie*h3tyof»ari İnşaat ve S#eöne mü-
idMyöti u*nd«JywWe afit Üç- aıyMc taîısr-
salı munzamlna kanununun' rimevîkSi me* 
r?y«e: va&ea- kakfetf Mâ- uhftfeeaV foSde-
mat haJtkindS Kailim 22 394': 

396,415:417 

KARARLAR 

203 — Daıtiffühutnltt 1341 senesi Bütçesinö 
a l hufcufc medresesi kadrosunun tadüf 
hattında 

204 — tçel Mdbutsu Ernlin Beyim kurmızı şe-
star İSCMM MaUaflyasryla tatoifi hak* 
kıbdaı 

205 — fBeÜedîye müfettü^terinden pederi 1b-
ııaHim Efendiye fcaSHekien 'Behzat hak-
femdafcü idam hUkJmüoön Ceraffiiı» da8r 

55 

75 

102 

206 — İzmit tuccaAnddaû- Sabrı Bey ve 
rüfekasınm Amerika'dan ödfe«»tifid8kterl 
fiistıMantı Mıa3ât resmi hattında 1113. 134:135 

207 — Dokuz zatin hataü oMuHan tyeyaz 
şerM fatükjâl Madalyalarının, fcmruzı 
şerltfiyte tâKffli hakkında 191:192 

208 — Dört yüz on tw$ zatın tsöklâî Ma* 
tfatyasryla taltifleri- hattında. 

209 -—Metoıet mahdumu Kâzım hakkında-. 
ÜtiJdatn Mifetnünüû l&entfizü takkıada ' 182:20.1 

210 — Kayseri MetKUsu SaM Beyjn_ hami 
olduğu fertikîât Madalyası şetıidMn kir
linizi • yejSe tidbd^ halkkında. 228 

2111 —t)ç yüz yîtmi tfofcuz zattın ts*iWât 
(Madalyası ite ve uç zaM da tabdirnaltııe 
<ife' taftrffleri hattjıida, 255:263 

212 — 'İsparta Mebusu Hüseyin Httmtt Be
yin hamil olduğu tstîkHâl Madalya» je» 
aidinin kırmızı • yeşile tebdili hattında 263 

213 — Saruhan Mst>usu Rasat Beytin cena
zesinin naîdi İçin Meclis- ıbültçesdöden 
itahiska* kası haMonkk. 264:265,335 

2!14 — Bir mamurun kefatetnaöDe ita ede-
mttdliğİMdien, dotayı açığa çikanUmagı 
onun müstafi addan mucip olacağı halk-' 
kında 241,304 

215 — Anlara ve DJyaıtebKir IısKildal'Ma-
Ütemeferî niükklaiMnltenîidîdi hattmda 377 

LÂYİHALAR 

— Anadolu Bağdat Demiryolları ve Hay
darpaşa Liman ve Rıhtım idaresinin 1926 se
nesi Bütçesi hakkında. (1/860) 291 

— Ankara şehremanetirte bir milyon yedi 
yüz elli bin lira ihrazı hakkında. (1/862) 252 

— Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 
Haziran 1326 tarihli maddei muaddetesi birinci 
fıkrasının tadili hakkında. (1/830) 

— Asarın ilgasına mütedair 17 Şubat 1341 
tarih ve 552 numaralı Kanunun altıncı madde-
sinin «Dji fikrasuim tadili hakkında. (1/841) 75 
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Sayfa 

— Bazı menatıktakİ jandarma ümera ve za
bıtan ve mensubiininin sureti tebdillerine dair 
(1/864) 291 

— 1341 Senesi Muvazenei Umumiyesiae da
hil devair büteçlerine tahsisatı munzamına ita
sına dair. (1/849) 129 

— Bir hudut taburu ile İki estersüvar bö
lüğü ve iki hudut alay kumandanlığı teşkili 
hakkında. (1/843) • 75 

— Demiryollar inşaat ve işletme müdiriysti 
umumiyesinin üç aylık ihtiyacatı için tahsisatı 
munzamma itası hakkında. (1/865) 317,329 

— 9 Kânunusani 1338 tarihli Avans Kanu
nuna müzeyyel 13 Kânunusani 1339 tarih ve 
296 numaralı Kanunun dördüncü maddesi mu
cibince henüz tahakkuk muamelesi icra edil
meyen mahallerde üç sene müddetle tahakkuk 
ve tahsiline devam edilecek olan Harp Kazanç
ları Vergisinin bir sene daha devamı tahakkuk 
ve tahsili hakkında. (1/840) 75 

— Gümrük tarifei umumiyesinde bazı ta
dilat icrası hakkında. (1/859) 227 

— Hariciye Vekâletinin 1341 senesi bütçe
sinde «Düyunu sabıka karşılığı» namı ile ye
niden açılacak fasla yüz bin lira tahsisat vaz'ı 
hakkında. (1/833) 3 

— Harita Mektebi tesisi hakkında (1/850) 129 
— Hazarda silah altında bulunan efradın 

hizmeti askeriyeye davetten evvel lika ettikleri 
kabahat ve cünha davalarının . terhislerine ka
dar tecili hakkında. (1/845) 75 

— Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyeti
nin üç aylık bütçesi hakkında. (1/863) 252 

— İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu mu
cibince, azal ve nasıpları vilayat a mevdu Maliye 
memurlarından bazılarım n doğrudan doğruya 
Vekâletçe tayinleri hakkında. 316 

—• Idareİ Umumiyei Vilayat Kanununun on 
beşinci maddesinin tadili hakkında. (1/837) 3 

— İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı 
hakkında. (1/856) 149 

— İstanbul esham, tahvilât, kambiyo ve nu-
kut borsası muamelâtına dair, (1/857) 191 

— İtilaf Devletleri tarafından bilabedel iş
gal edilmiş olan mebaninin işgal müddetince 
tahakkuk etmiş olan vergilerinin affı hakkında. 
(1/836) 3 

Sayfa 
— Karadeniz Boğazı tahlisiye idaresinin 

1341 senesi Bütçe Kanununa bazı mevad tezyi-
lıne dair. (1/848) 129 

— Karadeniz Boğazı tahlisiye idaresinin 
1341 senesi bütçe Kanununa bir madde tezyili 

•hakkında. (1/852) 129 
— «Maarif TeşfcMto Kanunu» lâyihası 

(1/838) 33 
— Mübadeleye tabi ahaliıyo verilecek em

vali gatyıimanlküle hakkındaki 483 numaralı 
Kanıma bir mıadde tezyitine dafcr (1/851) 129 

— Müddeti zarfımda nüfus kütüğüne yazda-
ntoroyan vukuat aıshabınm cezadan afflaıı hak-
bulda (1/853) 129 

•— Mükellefiyeti askeriye kanunu muvakka
tinin 106 ve 110 ncu malddelerinin taditi hak
kımda 130 

— Mükellefiyeti askerîye kanununun yüz 
otuzuncu maddesinin tadili hakkında. (1/846) 75 

— Naikde vte aynüyata vazuUyed olanların su
reti hakkında.(l/829) 3 

— 30 Ağustos 1338 gününün Zafer Bayram* 
İttihazı hakkımda. (1/839) 75 

— Resmi munzam puManmın ilgası ve el 
Sânlarına ait rtfcmüı yirmü paraya tenzili hak
kımda. 227Î 

— Sinni mükellefiyet dahilinde bulunarfanrt 
silâhsız hizmetti mucip arızai vücudiyeterimin 
tedavisi hakkında. (1/831) 3 

— Şdker, pe*noî ve benzin inhisarına ak İp
tidai sermaye hakkında. (1/855) 149 

— «Ticatiati berriye» Kanunu Lâyihası, 
(1/835) 3 

— Ticaret Boıtsaları Komisyonlarına resmi 
dairelerle vukuibul&cak muhaberatının posta üc-
resândıen muaf jyeti hakkımda. 75 

— Türkiye Gımfcuriyeti <İe İçtimai Şûrater. 
Cumhuriyetleri İttihadi Hükümeti arasında im-
aa olunan bitarafkk muaıhedenaînesiyle merbutu 
üç protokolün tasdiki hakkında. (1/834) 3 

— Türiye Cumhuriyeti iîle Macaristan Kıral-
ratlığı arasında akldoDunan ikamet mükavelena-
muinin tasdiki hakkında. (1/847) 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kuraliyeti 
arasında münaıkiit muhadeneıt muahhedsname-
tsjnin tasdiki hakkında, (1/832) 3 

— Türktar ve Türk şiıketfari tarafından iş
tira okfnan buharlı sefaimin gümrük resmândem 
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Sayfa 
istisnasına dair 20 Şubat 1340 tarih ve 41S nu
maralı kanuna bazı mevatd tetadİdA hakkında. 
(1/842) 75 

Adliye Encümeni Mazbataları 
— Antalya Mebu&u sabikı Halil İbrahim Be

yin; Matbuat Kanununun tadili hakfkmda. 
(2/102) 3-291.330 

— Belediye Müfettişlerinden İbrahim Efen
diyi kauetmefclıe müttehem Behzad'ın idaimı hak
kındaki hükmün tasdikine dair. (3/557) 102 

— Dersim Mebusu Feridun Eifori Beyin; 
Hâkimlerin nakil ve azlin/den evvel haildkı mü-
d&falartnın istimal eMürömesi hakkında. (2/442) 330 

—? Ecnebilerin hukuk ve vazaMine dair mül
ga Mecfeıi Mabusandan edip edSİmiş oton 
(1/104) numaraiı: Kanun lâyıifaası ve tayini mııa-
mıelaya mahal dhnadiğuıa daar. 253 

— Hâkimler kamunu İây&mii (1/588), hâ
kimlerin muhakeme ve tahkik usulleri hakkın
da . (1/814) 273: 

284,297:304 
— Hukuku aile (1/544), Nafaka (1/562) ve 

Mecelle tadili lâyihaları (1/570) ve tayini mua-
metaye mahal ofknadığuıa dair. 254 

— Hükkûm hakkındaki (1/538) numaralı ve 
hâlkümleriın muhakeme ve tahkik usulleri hak
kımdaki (1/588) numaralı ve hâklîmletıın mıuha-
kteme ve tahkik usuleri hakkında. (1/814) 227 

— İdafle heyetlimin, İstiklâl Mehalkıkns Ka
nununun 12 ndi maddlasıiınin tadili .hakktmdai 
(2/49İ) 33, 

153,161:162 
— «Kanunu Meden'b layihası (1/791) 131* 

229:234 
— Karesi Mebusu Ahmet Süreyya Beyin; 

Aher mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrükesi hakkmda 13 Ey
lül 1331 tarihli kanunu muvakatia bazı mevad-
dı ile 20 Nisan 1338 tarihli emvali metruke ka
nunu muaddil 15 Nisan 1339 tarihli kanuna mü
zeyyel (2/215) numaralı teklifi kanunisi ve ta
yini muameleye mahal olmadığına dair 330 

— Kula'nın Seyitali MahaHesiriden Meh
met mahdumu Kazım hakkındaki İdam hük
münün tasdikine dair. (3/529) 227:228 

Sayfa 
— Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye 

ve limanlarla kara suları dahilinde icraıyi sanat 
ve ticaret hakkında. (1/866) 316 

— Muş Mebusu Sabıkı Mahmut Sait Beyin; 
idam kararları hakkında (2/132) numaralı tek
lifi kanunisi ve müzakeresine mahal olmadığı 
na dair. 331 

— «Mandıra ve Ağrl Kanunu» lâyihası 
(1/706) ile Ziraat Encümeni mazbatası ve reddi
ne dair. 114:117 

'— Mülga Meclisi Mebusandan celp edilen 
evraktan (1*305) numaralı Kanunu Cezanın 200' 
ncü maddesinin 26 Cemaziyelahir 1277 tarihli 
zeyline müzeyyel fikra ile 206 ncı maddel Ka
mın, mülga Meclisi Mebusandan celp edilen ev
raktan (1/309) numaralı Kanunu Cezanın 200 
ncü maddesinin 26 Cemaziyelahir 1277 tarihli 
zeyil evveliyle 11 Ramazan 1331 zeyli sanisinî 
muaddel Kanunu muvakkat, Mülga Meclisi 
Mebusandan celp edilen evraktan (1/310) nu
maralı Kanunu Cezanın 206 ncı maddesini zey-
len fıkrai muvakkate, Mülga Meclisi Bebusan-
dan celp eden evraktan (1/311) numaralı kim 
söyledi, ben anonim olarak konuşuyorum... Ka
nunu Cezanın 200 ncü maddesine 19 RebüyÜ-
lahİr 1332 tarih ve 4 Mart 1330 tarihli zeyli sani-
sini muaddil Kararname, Mülga Meclisi Mebu
sandan celp edilen evraktan (1/312) numaralı 
Kanunu Cezanın 200 ncü maddesine 19 Rebiyü
lahır 1332 tarihli zeyli sanisini muaddel 8 Mu
harrem 1336 ve 25 Teşrinievvel 1333 tarihli Ka
rarnamenin ilga ve mezkûr 19 Rebiyüİevvel 
1332 zeyli saniskıin de meriyeti hakkında Karar
name, Mülga Meclisi Mebusandan celp edilen 
evraktan (1/313) numaralı Kanunu Cezanın 6 
Cemaziyelahir 1329 tarihli 230 ncu maddeler 
zeyline müzeyyel Kanun, Mülga Meclisi Mebu
sandan celp edilen evraktan (1/313) numaralı 
28 Zilhicce 1272 tarihli Kanunu Cezanın bazı 
meVaddım muaddel Kanun, (1/315) numaralı 
Mülkiye Ceza Kanununun 102 nci maddesine ilâ
ve edilen fikrayı havi Kanun, Afyonkarahrsar 
Mebusu sabıkı Şükrü Beyin; Kanunu Cezanın 
201 nci maddesinin 22 Mayıs 1327 tarihli zeyli
nin tadiline dair (2/113) numaralı teklifi karnim 
nişi, Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; Ka-

MAZBATALAR 



Sayfa 
nunu Cezanın bazı meva&dında mevcut Osmanlı 
şekli hükümetine ak ve Saltanatı şahsiyeye mü
teallik tâbirat ve fıkratın tadiline dair (2/246) 
numaralı teklifi kanunisi, Bolu Mebusu sabıkı 
Abdullah Deyin, Nakzı siyam edenlerin tecziyesi 
Katkında (2/1Ö1) numaralı teklifi kanunisi, Kon
ya Mebusu sabıkı Vehbi Beyin; Kadın raks etti
renlerin teşdidi cezası hakkında (2/114) numara
lı teklifi kanunisi ve Milli Mücadelenin bidaye
tinden beri hizmetleri sehfceden üç zatm istiklâl 
Madalyasıyla ve cümlesinin müzakerelerine lü
zum kalmadığı hakkında, 254:255 

— 19 Cemaziyelâhir 1296 tarihli mahakime 
nizamiye teşkilâtı kanununun kırk altıncı mad
desinin tadiline dair bulunan 1332 tarihli ka
nunu muvakkatin ve bu kanunun ilgasına dair 
kararnameyi muhtevi olup mülga Meclisi Me-
busandan celp edilmiş olan (1/318), 1/319) nu
maralı kanun lâyihası ve tayiriî muameleye ma
hal olmadığına dair. 331 

— Usulü Muhakematı Cezaîye Kanununun 
bazı mevaddını muaddel fi/7S9) -54,203: 

'207 
— Usulü Muhakeme! Seriye Kararnamesi İle 

hükkâmı şer' ve memurini şerriye hakkındaki 
Kanunu muvakkatin sTtthei maddesine dair ofup 
mülga Meclisi Mebüsahdan celp edilmiş olan 
(1/173) ve (l/174)'numâralı iki kıta kanun lâyi
hası ve tayini muameleye mahal olmadığına 
dair. 253 

— 3 Nisan 1340 tarih ve 460 numaralı Ma-
hamat Kanununun İkinci maddesinde muharrer 
«hcdematı adlîye» tabirinin da'irei şümulüne Şû
rayı Devlet Mülkiye Dâiresi Mülazım ve Mua
vinliğinin dahil olup olamayacağının tefsiri hak
kında (3/505) numaralı ve hMematı adCye'İ as
keriyeden olan mftisavıri admiğhı de Mehamat 
Kanununun ikinci maddesi muharrer «hldematı 
adlîyes» tabirinin şümulü dâiresinde olup olma
dığının tefeiri hakkbda Î3/507)" n ; 253:254 

Dafâttye föKOmedi Mazlbatatan 
— Ardahan Mebusu sabıkı Servet Bey ve 

rufekasının; elviyei selâsedeki miri ormanların 
usulü idaresine dair (2/46) numaralı teklifi ka
nunisi ve tayini muameleye mahal olmadığı hak
kında. . 241:242 

— Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyin; Ba
kara ve rulet gibi kumardan madut talih oyun-

Sayfa 
lan oynatan gazino, kulüp ve müessesata Türk 
Cumhuriyeti tebaasının duhulünün meni hak
kında (2/481) numaralı teklifi kanunisinin red
dine dair. 242 

— Çorum Mebusu ismail Kemal Beyin; 
Yol Mükellefiyeti Kanununun 4, 5, 17 nci mad
delerinin tadili hakkında (2/523) 33,207:209 

— Gaziantep Mebusu Ali Cenani Bey ve 
rufekasının; İdarei Umumi yei Vilâyat Kanunu
nun yüz üçüncü maddesinin tadiline dair 
(2/347) 135:136 

— İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; is
tanbul harikzedegâh apartmanlarının Tayyare 
Cemiyetine terk ve tahsisi hakkında (2/513) 242,268: 

270 
— İdarei Umumiyet Vilâyat Kanununun 

on besinci maddesinin tâdili hakkında (1/837) 244304: 
• • - • • • • • ' - ' 3 0 5 

— İstanbul Posta ve Telgraf Basmüdüriyeti 
veznedarlığından mülga Posta ve Telgraf Mü
düriyeti Umumiyesi pul muhafızlığına nakledi
len ve kefaleti mathıbeyi ita edemediğinden açı
ğa çıkarılan Ali Hayri Efendinin mazul âddi 
lâzım geleceği hakkında Memurini Muhakemat 
Heyetince ittihaz olunan kararın tefsiri mâhiye
tinde olduğuna dair (3/458) 241,304 

— Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; 
Vilâyatı Belediye Kanununa bazı mevad tezyi-
line dair (2/528) 134,234:235 

— KKÜtahya Mebusu sabıkı Cemil Beytin, 
Meclisi İdare aaa&annın irrtShabmıda yengi kay
dının nazarı itıîbafa alınrrüantası hattında (5/44) 
manıarah teklifi tenoirtisi ve tayini mûaımeleye 
ımathat olmadığına dair. 243 

— Mökltep vartgfei kaamnımıuı döndünöü 
«raddesinin* (Z) fıkraSıriıfl tefiairi hakkında0/512) 
numaralı Başvekâlet teskeresi ve te&fre lüzum 
olmadiğma dair. ! '"' ''"' 329 

— MettıurM dafoil&y©ntn tefriti ve terakki, 
â ft ve n'asıplan halfekirtda' {İ/214) numaralı 
ikamın lâyihası ve hükürhete raxtesi hakkında. 244 

— Mardin Mebusu A i Rıza Bey ve riüfe-
kasının; Ziraalt oıalküoelterintfe îstoJmal olunan 
mevaıddı müştaıfe .ve yağlada zaTaatote müsta
mel mevaıd ve müsttalhzaraitı kimyevüyenin Güm-
ırük ve-tetihlak ve Betoüye rtöömlerİı» daîr. 
(2/504) 253 
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— Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Be-

ledlyderCn, belediyeye taalluk öden meyadda 
hakkı fcazaya malik olmaterm» daıir (2/208) nu
maralı teklifti kanunisi ve tayini muameleye 
mahal olmadığı hakkında. 243,270; 273,286:288 

— Muş Mebusu sabıkı Abdülgaai Beyin: 
Kadıferm mörnurin encümenin» Î OÜralk etme
meler hakkında (2/97) numaralı tfeMfi ikanın 
nişi ve tayini muameleye mahal olmadığına dair. 243: 

244 
— Rize Mebusu sabikı Osman Beytim, me

murini dahiliyenin sureti aai! ve nasbi hakkın
da (2/166) numaralı BekM kanunfei ve tayini 
muameleye mahal olmadığına dairi 242:243 

Divanı Muhasebat Encümeni Mazbatası 
— treşaaft, Hhalait şerait ve ımıkavelalının, 

hüklüme'tça müitttehatz numunelere tevfikan biran 
evvel ihzariyle ıtaıtbİk ve iısttömatimn temini bafc-
Ikırtda. ' ' M3:M4 

Hariciye Encümeni Mazbataları 
— Düveli ecnebiye sefaret ve künBötasha-

neteri için bazı fcuyut ite tapu settedi itası hak
kında 0/662) numaralı kanun' "layihası ve ta^ 
yîni muam'eteye mahal olmadığına dair. 101:10(2 

— Tiirtkiye Cumhuriyeti ile İçHamai Şûra
lar Cumhuri'yeltlferi" îlfâhaüı HMmıeK arasında 
imza olunan bitaraflık mıiahedenamesi yle mer
butu üç protokolün tasdikti hakkında. (»1/834) 1011, 

150:152,159:160 
— Türikiye Cumhuriyatİ ite NoHveç Knalİ-

yetî arasmda rriüaafcit muahederıet muahede-
namesinin tasdiki hakkında. Hjl/S3'2.> 101 

— Türküye üıe Rusya'da dağımfk bir halde 
kalmış olan harp esirlerinin «tebaa şevki» mua
melesine tabi tumrimalacı hakkında (1/827) lOfl, 

210,267:268 
İskan Encümeni Mazbatası 

— Mübadeleye gaıyri tabi eşhastan meürûk 
olup muhacir ve mfciltecSere adliyen iskan veya 
taffiiz surdtiıyle verilen emvain iı»M9tt. edeme
mesi halkkında.. (1/785) 291,322 

İstida Encümeni Mazbataları 
— Amerika'da celp estikleri fıatıMariian it

halat rüsumunun on iki mâsü zammı ile istliy-
fası muütatzi İken sehven .beş mM ücret ahz 
olunduğu halde M sene sonra mütebaki rüsu

mun tahsÜİMie teşebbüs edildiğine dair İzmit 
Tüccarlannıdan Samrî . Bey. ve rüfeiasmın 
(sodası. 134:135 
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— Eıtuğrül Mebusu müidetoît Miralay Ra-

sim Beyin; rilUbesİmn iadesi halkîurida İstidası. 
(4/422) 3.,158,207,252:253 

— Eıltuğrul Mebusu Mütekait Miralay Ra
isini Beyin; ıiüttoasMıı İadesi hakkında (4/322) 
nıümaralı isMdaisı. 3,207,252:253 

— tdareten tekaüde sevk edien Tokat Jan
darma Alayının Niksar Takım Kumandanlı-
ğından mütekait mülazımı evvel Şakir Bfendî-
wm istidası. 241,304 

— Niğde Ulakla şöseîeri inşaatı mutemedi 
'Kayserili Mustafa Efendimin: mukavelesinin 
lyolsuz olarak feshedildiğinden refi isfiuihamına 
'daiır istktaisı. 329 

KniHinfl Esasi Encümeni Mazbatası 
— Ankara Hukuk mıek(telbiwde müderris 

ofcuı mebuslara maaş verilip yerjlmeyeoeğıinıin 
ıtefeSri hakkında. (3/562) ]Q2,17Q:176,1«7:188 

Kavanini MaMye Encümeni Mazbataları 
— Biga Mebusu Şükrü Beyin; 11 Kamıni-

sani 1339 tarih ve 295 numaralı Kanunun al
tıncı maddesine bir zeyfl ilavefti hakkında (2/487) 
numaralı tdfaffi kanunisi ve reddine dair. 137:140 

— 1341 senesi Muvaaenet Umumiye Kanu
nunun kırk birinci maddesinin tefsirine dair. 
<3/537) 140:141 

— Eğlence ve fetühâakalı hususiye vergisi' 
'hakkında. (1/742) 130, 

•144:1'45,154:157;163:164 
— Giresun Mebusu Hakkı Tartk Beyin; 

Pullu banların muhafaza- mecburiyetinin bir 
seneden attı aya tenafili hakkında. (2/500) 75,210 

— İnhisarı Dilhan Kanunu movalkkaffli Be 
26 ŞUbat 1341 tarih ve 558 numaralı Tültüh tda-
rei Muvaklkatesi ve sigara 'kâğıdı infafeaona mü-. 
tcedasir Kanunun temdidi ahkâmı hakkında. 
(1/768) 104:108,122:123 

— Kazanç 'vergisi hakkında. (1/736) 3:29, 
35:52,^2:72,77:96,294: 

'297,3<12:314 
— MüMye Harcırah Karamamesinün yir

mi yedinci maddesininİkinci ûfcra&mın tadili 
hakkında. (1/787) 1136,235:236 

— PuHu Hanların muhazafa mes*awiyeunhı 
'bir seneden altı aya. tenzji hakkında, Giresun 
Mebusu Hakkı Tarık Beyin; (2/509) numaralı.. 
ttM'âi kanunisi ve Kavaisi hakkında; 267 
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— Şahsi vergi batkında (1/738) 100:104, 

120:12:1 
— Ticaret ve Sanayi Odaları ıite açılacak 

Ibbrsaflar ve tesis otunacak fabrikalar için tash-
»isîne lüzum görülecek emvali ırtillrye ve met-
nıike İle vakıf emlak ve arsaların, bedeli mu
kadderi • imıkataiiKnlde tası hakkıntfa. (1/775) 54, 

200:210,265:267 
— Ukmımli JsitiMak-Veısfafi hakkında (1/741) 

numaralı kanun layihası ve Kaıvaninİ Maliye 
ve Muvaaetıei Maliye ve Ticaret Encümenleri 
ımazbaıtailan ve Muvaızeüeıi Malîye Enei&menıt-
nin, aşarın ilgası jile yerine Skaime edilecek ver
gi hakkımdaki 17 Şubaıt 1341 tarihtir Kânuna 
bazı mevad taayüHinedair. 54:55,-10j8:'lıl 3,124:125 

— 3 Nisan 1340 tariM Mahsubu Umumi 
Kanununun dördüncü malddesdne tür fıkra tez-
yMi halkfcmda. (1/727) 34:35 

— 22 Nisan 1341 tarih ve 661 numaralı mü
zayede ve münakaşa ve ihatat kanununun se
kizinci maddesidin ikinci fıkrasının tefsiri hafc-
kında. (3/518) 33,20f7 

Layiha Encümeni Mazbataları 
— Atydın Mebusu Mifchaft Beyin; Bağdat 

DörnıtıVolunun Keller -> Ceyhan (istasyonları ara
sındaki bir nokftaldan başhuyaraik MalaülyaMan, 
iyi'kntirur Ergani'ye münitıem olmak üzere 75 
sauUMeÜreök bîr detniryolumm inşasına dair 
<2/54QD numaralı teklifi (kanunîsinin şayanı mü
zakere olduğu hakkında. 228 

— Aydın Mebusu Mithat Beyin; bir nafıa 
fen mdktoelbıi küsadma dair. (2/539) numaratı tefĉ  
Şifi fcanuttîsüııin şayanı müzakere olduğu hak
kında. 228 

— BiozOk Mebusu Ahmet Hamda Beyin; 
12 Şubat 1340 tarih ve 410 numaralı Sayım Ka-
nununun altıncı maddesini muaddel Kanunun 
bâüotti maddesini muaddel Kanunun birinci 
makMösâHn tadülü hakkındaki (2/538) numaralı 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere oiduguna 
dair. 228 

— Denizli Mebusu Necip Ali Bey ve rfife-
kasıntn, salbrk İstanbul Mebusu merbutn Ah
met Selanaıtjtin Beyin yoksul kalan abesinin ter- _ 
If'Mne dali*. (2/537) numaralı teklifi kanunM-
ııin şayanı müzakere olduğu hakkında. 228 

— Kayseri Mebusu ZoM Beyin; Usulü Mu-
hakemeS Hukukiye Kanununun 67 ncu matetde-

^ T " ' i Sayfa 
isine bîr madde tezjyiline dair. (2/536) numaralı 
teklifi kanunisinin şayanı nıtoakere olduğu hak
kında, 228 

Memurin Encümeni Mahsusu Mazbatası 
— Arttalya Mebusu Aıhmıet Ssjki ve Gire

sun Mebusu Hakkı Tank Beylerin; açıkta kalan 
tmıafitoılere tam maaı§ itatsı nakkmtfakıi (2/196) 130ı: 

131 
— Beyazıt Mebusu Şefik Beyin; Hkkâm 

ve memurini [devletin vilayete şeMİ tayinlerine 
ve haiz oldukları hukuk ile maaşlarına dair. 
(2/364) 131 

— Mülkiye Baytar Mektebi Aİtsindetı ne
şet eden ıriüllfctye baytarlarının triarneti mecbı> 
resi hakkında. (1/723) 130 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbataları 
— Anadolu - Bağdat demiryolları ye Hay

darpaşa liman ve rMan İdaresMn 1926 senesi 
bütçesi hakkında. (1/860) 331,377;3I80I397:399 

— Anadolu - Bağdat DenıüıyoUan ve Hay
darpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 sene
dine mahsus fevkalade bütçesi halikında. 
<ü/861) 33-1,380,400:402 

— Aralda - Dîyarbekir - Ergani demiryolu 
inşaatının tevkifli hakkında (1/806) 263.3İ7 

— iBeynetaİklt Ikttlsaft heyeti namiyle bir 
(dairle »resk» hattında. (1/823) 167,169:170,185:186 

— ıBiga Mebusu Şükrü Beyin; M Kanunu
sani 1339 tarih ve 295 numaralı Kanunun altın
cı maddesine bir zeyl ilavesi hakkında (2/487) 
numaralı teklifi kanunîsi ve reddine dair. 137:140 

— 1340 senetsi Muvaoeneİ Umumiye Kanu
nunun yirmi ikinci maddeci muctflbince teşkü 
olunan tetkiki hesaba* heyetlerinin lağvı ite VB-. 
zlfeterinlm Divanı Muhasebat tarafından rüyet 
edibnesi 'hakkında. (1/80Ö) 3,236:237,141:143 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanu
nunun 9 ncu maddesinin tefisiri hakkınıda Di
vanı Muhasebat Riyasetinin ıteztoeresu, (3/552) 322ı 

325 
— 1341 senesi MuVaeenei Umumiye Kanu

nunun 41 ndi madesdnin tefsirine dair (3/537) 140: 
141 

— 1341 senesi Muvazene! Umaılmıîye Kanu
nunun kırk ikinci maddeslinıin tefsiri hakkın
da, (3/540) 228,247 
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— İ 341 senesi Muvazene» Umumiye Kanu
nunun 39 ncu maddssMn tefsiri hakkında. 
(3/552) 292 

— 1341 senesi Muıvazenıai Umumiyesine 
dahil devair büKçelerSne tahsisatı munzamma 
Atasına dair. (1/849) 263,334:361 

— Darülfünun 1341 senasÜ Bütçesinin on 
yedinci faslının •ikinci maddeski'e ait kadronun 
tashihi hakkında (3/556) 55 

— Denüiryoflan İnşaat ve işletme Müdüri
yeti Urmımfiyesine ait üç aylık tahsisatı mun-
zarnoıa - kanununun mevkii meriyete vaz'ına ka
dar ifa olunacak hidamat hakkında. 394:396,415: 

417 
— Divanı Riyaset tazminatı hakkında Bü

yük Millet Meclisi Riyasetinin. (3/577) 292,332:334 
— Düsturuledviıye Komisyonu hakkında. 

(1/811) • 227,245:247 
—• Eğlence ve fstühJa'katı Hususiye Vergisi 

hakkında. (1/742) 130,144,154:157,163:164 
— Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı 

Demiryolları İdaresine alt üç ayhfc tahsisatı 
munzamma kanunumun mevkii meriyete vaz'ına 
(kadar ifa olunacak tademat hakkında. 393:394,409: 

411 
— Hariciye VekâfeMi 1341 senesi bütçesinde 

(Düyunu saiNka karşılığı) namiyte yeniden, açı
lacak bir fasla yüz bin lira tahsüsat vazı hakkın
da. (1/833) 292,294,309:311 

— Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyetinin 
üç aylık ihtiyacalU için tabt&satı munzamma 
itası hakkımda. (1/860) 394,412:414 

— idare Heyetinin; istiklâl Muıhakîmi Ka
nununun 12 ntf maddesinin taditti hakkında. 
(2/491) 33,153,161:162 

— inhisarı Dttfoah Kanunu muvakkati ile 
26 Şubat 1341 tarih ve 558 numaralı Tütün 
idam Muvaklkatesi ve sigara kâğıdı inhisarına 
mütedair Kanunun tamtdidi ahkâmı hakkında. 
(1/768) 104:108,122:123 

— İstanbul imtiyazlı Tahrriili ve Tahliye Şir
ketince istikraz edilecek odan yarım milyon li
raya Hazinenin kefafeti için mezuniyet itası 
hakkında. (1/777) 3 

— Karadentiz Boğazı Tahlisiye idaresinin 
1926 senesi bütçe hakkımda, (1/789) 331 

— Karadeniz Boğazı TahfisiyB idaresinin 
1926 senesi bütçesinin kabul ve tasdikine kadar 
İfa olunacak hidemat hakkında. 392:393,406:403 

Sayfa 
— Kazanç Vergisi hakkında. (1/736) 3,29,35:52, 

62;72,77:96,294:297j3;12:314 
— .Mardfiti Mebusu M Rıza Bey ve rüfeka- ' 

sının; ziraat makiinelerin.de istümal ohınan me-
vadı müştaile ve yağlarla ziraata müstamel mie-
vat ve müstahzaratı kimyeviye gümtfük ve istih-
lalk ve belediye resimlerine dair. (2/504) . 253,270: 

273,286:288 
— Mülkiye Harcırah kararnamesinin yitimi 

yedinci maddesinin ikinci fifkrasınm -tadüli hak
kında, (1/787) 136,235:236 

— Nafıa Vekili Merhum Süleyman Sırrı 
Beyin valide, refika ve dört evladına maaş 've 
ikramiye tası hakkında. (1/816) . 33,76î77,97:98 

— Seyri&efain idaresinin 1926 senesi büt
çesi hakkında. (1/813) 380:392,331,403:405 

— Saruhan Mebusu Merhum Reşat Beyin 
ailesine hidematı vatariîye tertibinden maaş 
tahsisi hakkında. 292,293:294,306:308 

— Şalhsİ vergi hakkımda. (1/738) 100:104,120: 
121 

— Şeker, petrol, benzin, İnhisarına ait İpti
dai sermaye hakkında, (1/855) 167,169,183:184 

— Ticaret ve Sanayi odalarryla açılacak 
borsalar ve tesis olunacak fabrikalar için tah
sisine lüzum görülecek emvali mitliye ve met
ruke İle vakıf emlak ve arsaların, bedeli mukad
deri mukabilinde ifası hakkında. (1/775) 54,209: 

210,265:267 
— Umumi istihlak Vergisi hakkında. 

(1/741) ve Muvazene) Maliye Encümeninin, 
aşarın İlgasıyla yerine ikame edilecek vergi hak
kındaki 17 Şubat 1341 tarihli Kamına bazı me- -
vatf tezyifine dair. 54:55,108:113,124:125 

— 3 Nisam 1340 tarihli Mebusu Umumi Ka
nununun dördüncü maddesine bir fıkra tezyilli' 
haikfcmıda. (1/727) 34:35 

— Vakti mesai haricinde çalışan Orman ci-
bayet ve muamelat kontrol memurlarına verile
cek ücurat hakkında. (1/687) 137,236 

— 22 Nisan 1341 tarih ve 661 numaralı 
Müzayede ve Münakaşa ve Ihalat Kanununun 
sekizinci maddesinin ikinci fıkrasının tefsiri 
hakkımda. (33/518) 3,207 

Müdafâa! Milliye Encümeni Mazbataları 
— Ertuğru] Mebusu Doktor Fikret Beyin; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi azasından olup 
Sakarya Harbinin en şiddetli sıralarında cepheye 
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şevklerini batakrir istinram edenlerin de yeşil -
kırmızı kurdelâJı İstiklâl Madalyasiyle taltifleri 
hakkında (4/2*5) numaralı takriri ye reddine 
dair 317 

— Ertuğrul Mebusu mütekait Miralay Rasim 
Beyin, rütbesinin iadesi hakkında (4/422) 

3,2(0, 
252:253 

— Müli Mücahede esmasında, muhtelif cep
helerde veya dahilî isyanların itfasında bilfiil me
sai ibra? ettiklerinden dolayı 144 zatın İstiklâl 
Madalyasiyle taltifi hakkında muhtelif cep
helerde veya dahili isyanların itfasında bilfiil 
mesai ibraz ettiklerinden dolayı 113 zatın İstik
lâl Madalyasiyle. taltifi hakkında. (3/575) nu
maralı, millî mücahede esnasında muhtelif 
cephelerde veya dahili isyanların itfasında bilfiil 
mesaj ibraz ettiklerinden dolayı 2 jandarma 
zabitinin İstiklâl Madalyasiyle taltifi hakkında 
(3/572) numaralı, milli mücahede esnasında 
muhtelif cephelerde veya dahili isyanların itfa
sında bilfiil mesai ibraz ettiğinden dolayı Jan
darma Yüzbaşısı Nebil Beyin İstiklâl Madal-
yasıylte taltifi hakkında (3/573) numaralı, mil
lî mücahede esnasında bilfiil hizmeti görülen 
Çarkçı Yüzbaşılığından Emekli Mustafa Sami 
Efendinin takdirname İle taltifi hakkında 
(3/561) numaralı, millî mücahede esnasında 
fevkalâde hizmetlerine mebni altı zatın İstiklâl 
Madalyasiyla taltifleri hakkında (3/534) nu
maralı. millî mücahede esnasında bilfiil mesai 
ibraz etmesine mebni Niğde Mebusu Galip Be
yin İstiklâl Madalyasıyla taltifi hakkında 
(3/579) numaralı, millî tnücahede esnasında An
kara'da hüsnü hizmetleri mesbuk altı zatın İs
tiklâl Madalyasiyla taltifleri hakkında (3/554) 
numaralı, rniUÎ mücahedenin bidayetinden beri 
kıymetli mesaileri sepkeden iki zatın taltifleri 
hakkında (3/565) numaralı, millî mücahede es
nasında bilfiil mesai ibraz- etmesine mebui 
Amasya Mebusu Mehmet Esat Beyin İstiklâl 

Madalyasiyle taltifleri hakkında (3/578) numa
ralı, millî mücahede esnasında muhtelif cephe
lerde ve dahili isyaruana itfasında bilfiil me
sai ibraz .etmelerine mebni 143 zatın İstiklâl Ma
dalyasıyla taltifleri hakkında (3/550) numaralı 
ve Jandarma, sınıfına, mahsus üç yüzbaşı ilâ 

Sayfa 
bir mülâzımı, evvelin takdirname İle taltifleri 
hakkında (3/485) 255: 

263 

— MUM Mücahede esnasında muhtelif cep
helerde veya dahili isyanların itfasında bilfiil 
mesai ibraz etmelerine mebni ceman dört yüz 
altmış dört zatın İstiklâl Madalyasıyla taltif
leri hakkında (3/523), (5/533), (3/538), (3/544), 
(3/545), (3/546), (3/547), (3/548), (3/549), (3/564), 

192; 201 

— Mükellefiyeti askeriye kanununun yüz 
otuzuncu maddesinin tadili hakkında. (1/846) 

317, 
3331 

— On bir zata verilen beyaz kurdeleli İs
tiklâl Madalyaları şeridinin kurmaya tahvili 
hakkında- (3/535), (3/536), (3/539) 191; 

192 
— Sıhhiye Zabİtanının vakti hazerde sureti 

istihdamlarına mütedair 20 Şubat 1325 tarihli 
nizamnamenin üçüncü maddesine ve Askeri 
Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci maddesini 
muaddil 20 Haziran 1326 tarihli kanun ahkâmı
na nazaran gerek hayatı mülkiyede ve gerek ha-> 
yatı mülkiyede ve gerek hayatı askeriyede seb-
fceden hizmetleriyle on beş seneyi ikmal etmiş 
olan Sıhhiye zabitlerinin istifa hakkını ihraz 
edip edemeyeceklerinin tefsiri hakkında (3/541) 

211 

— Sıhhiye Zabİtanının vakti hazerde sureti 
istihdamlarına mütedair 20 Şubat 1325 tarihli 
nizamnamenin üçüncü maddesine ve Askeri 
Tekaüt ve İstifa Kanununun 50 nci maddesini 
muaddel 20 Haziran 1326 tarihli kanun ahkâ
mına nazaran gerek hayatı mülkiyede ve gerek 
hayatı askeriyede sebkeden hizmetleriyle onbes 
seneyi ikmal etmiş olan Sıhhiye zabitlerinin isti-' 
fa hakkını ihraz edip edemiyeceklerinin tefsiri 
hakkında (33/541) 167 

Nafıa Encümeni Mazbataları 
— Arade <• Djyarbekir - Ergani demiryolu 

inşaatının tevkifi hakkında (1/806) 263, 
317 

— Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin; 
Yol Mükellefiyeti Kanununun 4, 5 ve 17 nci 
maddelerinin tadili hakkında (3/523) 33, 

207:209 
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Sayfa 
Sıhhiye Encümeni Mazbataları 

— Düstur-tiledviye Komisyonu hakkında 
(1/811) 227, 

245:247 
— Sıhhiye zabitanının vakti hazerde sureti 

istihdamlarına mütedair 20 Şubat 1325 tarihli 
nizamnamenin üçüncü maddesine ve Askeri Te-
Ikaüt ve İstifa Kanununun eltini maddesini aıuad-
dil 10 Haziran 1326 tarihli kanun ahkâmına 
nazaran gerek hayatı mülkiyede ve gerek haya
tı askeriyede sebkeden hizmetleriyle ottbeş se
neyi ikmal etmiş olan sıhhiye zabitlerinin istifa 
hakkını ihraz edip edemiyeceklerinin tefsiri hak
kında (1/541) 167 

Ticaret Encümeni Mazbataları 
— Beynelmilel iktisadiyat heyeti namiy-

le bir daire teşkili hakkında (1/823) 167 
— İstanbul tmtiyazh Tahmil ve Tahliye 

Şirketince istikraz edilecek olan yarım milyon 
liraya Hazinenin kefaleti için mezuniyet itası 
hakkında 0/777; 3, 

157:158 

— Kazanç Vergisi hakkında (1/736) 3, 
35:52,62: 
72,77,96, 

2?5:297,312:314 

— Maadin nizamnamesinin bazı madde
lerini muaddel 12 Nisan 1341 tarih ve 608 nu
maralı tonunun dördüncü maddesinin tefsiri 
hakkında (3/522) 130, 

211 

— Ticaret ve Sanayi Odalarıyla açılacak 
Borsalar ve tesis olunacak Fabrikalar için tahsi
sine lüzum görülecek emvali milliye ve metruke 

Telgraflar 
— Kanunu Medeninin Meclisi Alice klabulu 

dolayısıyla Çankırı'dan gelen teşekkür telgrafı. 
292 

— Mahsulatı Araziye Vergisinin ilgası müna
sebetiyle Çeşme'den mevrut teşekkür telgrafna-
mesiı 150 

Sayfa 
ile Vakıf emlâk ve arsaların bedeli mukadderi 
mukabilinde itası hakkında (1 /775) 54, 

209:210, 
265:267 

— Umumi İstihlâk Vergisi Hakkıbdü (1/741) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazehei MâHye 
Encümeninin, aşarın Ugasiyta yerine İkame edi
lecek vergi hakkındaki 17 Şubat 1341 tarihfi ka
nuna bazı mevad tezyiline dair 54: 

55. MB: 
113,124:125 

Ziraat Encibneai Mazbataları 
— Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Mahsulâtı 

arziye vergisi kanununun ikinci maddesinin da
kik hakkındaki fıkrasının tadiline dair (2/525) 
numaralı teklifi kanunisi ve Tayini Muameteye 
mahal olmadığı hakkında 130 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin; orman ni
zamnamesinin sekizinci maddesinin son fıkra
sının tadili hakkında (2/527) numaralı teklifi ka
nunisi ve tayini muameleye mahal olmadığına 
dair 244 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Türkiye' 
de mevcut bilumum ormanların fenni usulü idare 
ve isletilmeleri hakkındaki 23 Nisan 1340 tarih 
ve 504 numaralı Kanunun son fıferasımn tadiline' 
dair (2/530) numaralı teklifi kanunisi ve tayini 
muameteye mahal olmadığı hakkında 244: 

245 
— Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfe-

kasıııın; Ziraat makinalarmda istimal olunan me-
vaddı mtiştaile ve yağlarla ziraata müstamel me
vad ve müstahzaratı kimyeVİyeniıı Gümrük ve 
İstihlâk ve Belediye resimlerine dair (2/504) 253, 

270:273. 
286; 28S 

— Reşat Bey merhumun cenazesfmn Ak
hisar'a nakli münasebetiyle zevcesiyle Akhisar 
Belediye Riyasetinden mevrut teşekkür telgraf
ları. 292 

— Reşat Bey merhumun vefatı münasebe
tiyle Alaşehir, Salihli, Soma ve Kasabadan 
mevrut taziyet telgrafları. 292 

MUBTEÜF 
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SUALLER VE CEVAPLAR 

Sayfa 
Dahiliye Vekaletinden 

— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; 
Osmaniye'de ianeten inşasına teşebbüs olunan 
mektep hakkında sual takriri ve Vekil Cemil 
Beyin cevabı 284:285 

Hariciye Vekâletinden 

— Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin* 
mübadele mesailinin bugUnlkü 'safhasına karşı 
ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair Hariciye 
Vekâletinden suali. 191. 

229,265, 
292:293 

Sayfa 
Ticaret Vekâletinden 
— Kastamonu Mebusu Haüt Beyin; 20 Ni

san 1341 tarihti kanun mucibince yükletme ve 
boşaltma, su ve kömür dağıtma isterini tanzim 
için İstanbul limanında teşekkül eden şirket hak
kında suali ve Vekil Ali Cenanİ Beyin şifahi 
cevabı. 57: 

62 
Ziraat Vekâletinden 
— Bolu Mebusu Mehmet Vasfİ Beyin; işgal 

zamanlarında ingilizlere istinaden Belgrat or
manlarını tahrip eden Kendros hakkında su
ali ve Ziraat Vekili Sabri Beyin şifahî cevabı. 

131: 
133 

TAKRİRLER 

Afyonkarahİsar (Ali B.) 
— Kanunu Medeni, Vecibe, Ticaret ve Ceza 

kanunlarının müzakeresi esnasında Ibir madde 
(ile kalbul veya ret suretiyle kül halinde kararı 
katliye (iktiran ettirilmelerine dair. 152:153 

Antalya (Rasih Bey) 
— Ruznamenin onbeşinci maddesinin terci

hen müzakeresine dair. 168 
— Ruznamenin on •birinci maddesi'nin terclt-

han müzakerecine dair, 265 
— Ruznamenin 21 nei maddesindeki An

kara Hukuk Mektebindeki müderris olan me
buslara maaş denilip verilmeyeceğine dair maz
batanın müstaceleh müzakeresine datir. ,133 

Aydın (Mithat Bey ve rüfekası) 
— Aydın*da foir köylünün hükümetten isti

car ettiği ermenü ve kısmen ecnefbi malı Ibir 
çiftliğin Rum emvalinden- addiyle fbür mübadile 
tefvizi, müstedir olan çiftçinin ve atiyen müba
dilin de mağduriyetini mucip olacağından key
fiyetin yeniden tetkiki temenniyataa dair, 229 

Bolu (Mehmet Vasfı B.) 
— Fransa'nın Güyan müstemlekesinde hide* 

mati şakkade istihdam edilen polis Cemil foin 
Tahtir Efendinin kurtarılması temehniy atına 
darr, 167 

— işgal zamanlarında İngilizlere (istinaden 
Belgrat Ormanlarım tahrip eden Kendros hak
kında Ziraat Vekaletinden sual. 101 

Bozok (Ahmet Hamdi B.) 
— Orman Nizamnamesinin 16 nrcı madde

sinin tadıili hakkında fair seneden beri Ziraat 
EncLİmenünde bulunan teklifi kanunisinin Ni
zamname* Dahilinin sarahati mucibince, doğ
rudan doğruya ruznameye alınmasına dalir. 33:34 

Cebelibereket (İhsan Bey ile Avni Paşa) 
— Cebelibereket vilayetinin islahiye kaza

sında bir Ziraat Bank Şubesinlin küş&dı te-
mennjiyatma dair, 167 

Cebelibereket (Avni Paşa ve rüfekası) 
— Evrakı varidenin 6 ncı numarasında bu

lunan ve ziraat maıkinalarırDda müstamel me-
vaddı müstaıile vesaireye müteallik olan maz
batanın müstacelen ve tercihan müzakeresi hak
kında. " 263:264 

Edirne (Hüseyin Rıfkı B.) 
— Posta tasarruf sandıkları teşkili hakkında 263 

Ergani (Kâzım Vehbi B.) 
— Ruznamenin onfcihiMci maddesini teşktil 

eden Usulü Muhakemaıtı Cezaiye Kanununun 
bazı mevadmı muaddil kanun lâyihasının tercii-
hen müzakeresine dair, 170 

— Ergani Vilâyetinin («Ergam madenim 
şeklinde yazılması lüzumuna dair. 33 

Ertuğrul (İbrahim Beyle rüfekası) 
— istanbul harlikzedegan apartmanlarının 

Tayyare Cemiyetine terk ve tahsisine dair ka-
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TEFSİRLER 

Sayfa 
Konya (Refik Bey) 
— Ceza Kanunu lâyihasının pazartesi ruz-

namesinde diğer mesaile takdime» ve tercihan 
müzakeresine dair. 293 

Malatya (Re$it Bey) 
— Ruznamen'İn on altıncı maddesini teşkil 

eden usulü muhakematı cezaiye kanununun ba
zı mevalddmı muaddil lâyiha! kammiyenin ter
cihan müzakeresine dair. 136 

Saruhan (Mustafa Fevzi Bey ve rüfekası) 
— Saruhan Mebusu Reşat Beyin Paris'te ve

fat ettiğine dair. 264:265 
Sinop (Recep Ziihtü Bey) 
—' Harekâtı mİHiyeye iştirak etmeyen memu

rin hakkında olup. bir seneden fazla bir za
mandan beri encümenlerde bulunan kanun la
yihasının, Nizamnameİ Dahilinin sarahati muci
bince, doğrudan doğruya raznameye alınmasına 
dair. 55:56 

Tokat (Emin Bey ve rüfekası) 
— Ruznamenin 16 ncı maddesinde muharrer 

Nafıa Vdfcifi merhum Süleyman Sırrı Beyin aile
sine maa; ve ikramiye 'Hasına dair kanun lâyiha
sının müstacelen ve tercihan müzakeresine dair. 76 

Urfa (Saffet Bey) 
— «Kanunlarda sade Türkçe» unvanlı ve ih

tisas erbabından mütehak bir encümen hakkın
da. 103 

,Urfa (Saffet Bey) 
— Urfa Vilâyeti merkezine mülhak Kara-

köprü Köyünün bağ, bahçe ve arazisinin alım 
ve satım muamelâtında, kâtibi adillikçe rmısad-
dak senedatın, vekâleti devriye mahiyetinde te
lakkisi temenniyatına dair. 103 

Van (Hakh ve Münip Beyler) 
— Van muhtac'irii zürraına geçen sene Zi

raat Bankasından verilen tohumluk bedelinin 
1926 senesi teşrinievveli İptidasına kadar İmhali 
temenniyatına dair. 245 

SİRLER 

Sayfa 
nun layihasının mü s t acelen ve bugün müzake
resine dair, 245 

Gaziantep (Ahmet Remzi Bey) 
— Ruznamenin dördüncü maddesindeki İda-

rei Umumiyeî VJlâyat Kanununun 103 ncü 
maddesinin tadiline dair Teklifi Kanunisinin 
müstaceliyetle müzakeresine dâir. 133 

İsparta (Mükerrem Bey) 
— Paris'te vefat eden Saruhan Mebusu Re-

Jat Beyin cenazesinin Akhisar'a nakline ve ma
sarifin Meclîs bütçesinden sarfına ve ailesine 
hidematı vatani/eden maaş tahsisine dair. 264 

izmir (Kâmil Bey) 
— Hükümetçe ihzar edilmekte olan Belediye 

kanun lâyihasının tanzimimle Belediye meclis
leri azalarına Belediyelerin varidatı nîsbetinde bir 
ücret tahsisinin nazarı dikkate alınması temeni-
yatına dair. 201 

izmir (Münir Bey) 
— Idareî Umumiyei Vilâyat Kanununun 106 

ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair teklifi 
kanunisinin geriye alındığına dair. 211 

Kastamonu (Halit Bey) 
— Devrekani nahiyesinde tarlalarda türeyen 

ve mezruatı tahrip eden farelerin İtlafı temenni
sine dair. 292 

Kayseri (Zeki Bey ve on refiki) 
— Adliye Vekâletince tab ettirilen «Kanun

lar Mecmuası» nüshalarının teksiri ile birer ade
dinin azayı kirama tevzii temenniyatına dair 75 

(Kocaeli (Saffet Bey) 
— Mülkiye Tekaüt Kanununun dördüncü 

maddesinin tefsiri hakkında. 34 
Konya (Kâzım Hüsnü Bey ve sekiz refiki) 
— Koçhisar • Sarayönü şimendifer hattının 

mebdei hakkında bazı temenniyata dair 245 

83ı —- 18 Nisan 1341 tarih ve 627 numara^ 
îı (1341) senesi muvazenei umumiye 
kanunu) nun kırk birinci maddesinin tefi 
sirİ. 140:141 

84 — 22. Nisan 1341 tarih ve 661 numaralı 
(müzayede, münakaşa ve ihalât kanu

nu) nun sekizinci ve on dördüncü mad-
ferinin tefsiri. 33,207 

85 -~ 12 Nisan 1341 tarih ve 608 numaralı 
(maadin nizamnamesinin bazı maddeleri 
île taş ocakları nizamnamesinin tadiline 
dair kanunu) nun dördüncü maddesinin 
tefsiri, 130,211< 
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Sayfa 
86 — Aslkeri tekaüt ve istifa kanununun 

ellinci madtte müaddfelesihîn trfsiri, 167,211 
87 — Ankara Hufa* mektebinde müderris 

olan mebuslara maaş verilip vefHmeyece-1 

Jİnîn tefsiri. 3,102, 
133,168,170:176,187:188,221:223 

Ankara (İhsan Bey) 

— Ankara Mebusu İhsan Beyin; İdarei 
Umum iye i Vilâyat Kanununun yüz onuncu mad
desine bazı mevad tezyili hakkında. (2/542) 252 

Artvin (Hilmi Bey) 

— Askeri Tekaüt vs istifa Kanununa bazı 
mevad tezyilr hakkında. (2/541) 191 

Aydın (Mithat Bey) 

— Bağdat Demiryolunun Keller - Ceyhan 
istasyonları arasındaki bir noktadan başlayarak 
Malatya'dan Pİlimühır'dan Ergani'ye müntehi 
olmak üzere yetmiş beş santimetrelik bir demir
yolu inşaasına dair. (2/540) 101 

Aydın (Mithat Bey) 

— Bir Nafıa fen mektebi küşadüıa dair. 
(2/539) 54 

Başvekâlet Tezkereleri 
— Demiryollar inşaat ve İşletme müdiriyeti 

umum iyesi ile sua batının 1926 senesi mülhak 
bütçesine ait kanun lâyihasının iadesi hakikin-
da. 377 

— Emvali milliye ve metrûkeden olan emlâ
ki vakfiyenin sureti füruhtu hakkında tstanbul 
Mebusu Hakkı Şİnasi Paşa tarafından tevdi edi
len teklifi kanunin bu mesele için ihzar edilen 
kanun lâyihasının takdimine kadar tehiri müza
keresi hakkında. (3/563) 33 

— Hudut kıtaatı hakkında Başvekâlet tez
keresi, 292 

Sayfa 
88 — 18 Nisan 1341 tarih ve $27 nümarali 

(1341 senesi muvazene] umumiye kanunu) 
nun otuz dokuzuncu maddftsinfki tefsiri. 292, 

322:325 

Bozok (Ahmet Hamdi Bey) 
— 12 Şubat 1340 tarih ve 410 numaralı Sa

yım Kanununun altıncı maddesini muaddil ka
nunun birinci maddesinin tadili hakkında tekli
fi kanunîsi. (2/538) 33 

Canik (Cavit Paşa) 
— Yol Mükellefiyeti Kanununun beşinci 

maddesinin tadili hakkında. (2/543) 253 
Cebelibereket (Avni Pü$â ve rüfekast) 
— Rize Mebusu Merhum Rauf Beyin aile

sine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkında. (2/542) 377 

Denizli (Yusuf Bey ve iki refiki) 
— Denizli vilâyeti dahilinde bulunan Şamlı 

Çiftliği bedeli icarının affına dair. (2/546) 377 
Mirdin (Abdülgani Bey ve rüfekast) 
— Mardin Mebusu sabıkı merhum Derviş 

Bey ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkında. (2/544) 329 

— İstiklâl mahkemeleri müddeti faaliyetleri
nin altı ay temdidi hakkında, (3/583) 377 

— Kambiyo ve Şanj muamelâtı hakkında
ki Kanun lâyihasının iadesine dair. 102 

— Mağdurini siyasiyenin sureti İktarına mü
tedair 19 Mayıs 1327 tarihli kânunun tefsiri 
hakkında. (3/586) 377 

— Milli idarenin teessüsünden beri Büyük 
Millet Meclisi ve icra Vekilleri Riyasetleri Ka
lemi mahsusunda ifayı hüsnü hizmetle maksadı 
ulvinin husulü için cephe gerisinde azami me
sai ibraz etmelerine mebni yirmi beş zatin is
tiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkında. (3/581) 201 

— Milli Mücahedo esnasında bilfiil hizmeti 
görülen Çarkçı Yüzbaşılığından mütekait Mus
tafa Sami Efendinin takdirname ile taltifi hak
kında. (3/561) 3 

— İsparta'nın Hacı Elfi Mahallesinden' Arap-
oğlu ramı diğeri Acaroğlu ibrahim mahdumu 
Kâmil hakkındaki hükmü idamın tasdikine 
dair. (3/576) 149 

TEZKERELER 
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Sayfa 
— Milli Mücadele esnasında bilfiil mesai ib

raz etmelerine mebni üç zatin tstikiâl Madalya -
siyle taltifleri hakkında. (3/578), (3/579), (3/580), 201 

— Milli Mücadele esnasında hizmeti seb-
kedetı Afyonkarahisar Mebusu İzzet Ulvi Şeyin 
İstiklâl Madalyası ile taltifi hakkında. (3/564) 33 

— Milli Mücadele esnasında muhtelif cep
helerde veya dahili isyanların itfasında bilfiil 
mesai ibraz etmelerine mebni ceman 161 zatm 
istiklâl Madalyasıyle taltifleri hakkında. (3/570, 
3/571, 3/572, 3/574, 3/575) 149 

— Milli Mücahede esnasında muhtelif cep
helerde veya dahili İsyanların itfasında bilfiil 
mesai ibraz eylediklerinden dolayı yuzkırk dört 
zatın İstiklal madalyasıyle taltifleri hakkında, 
(3/560) 3 

— Mücadele! mjlliyeye iştirak etmeyen men-
subini askeriyeye mütedair 347 numaralı kanun 
mucibince teşkil olunan heyeti mahsusa ile MU* 
dafaai Milliye Vekâleti arasında mütehaddis ih
tilâfın halli hakkında. (3/584) 377 

— Milli Mücadelenin bidayetinden beri kıy
metli mesaileri sebkeden İki zatın İstiklâl Ma
dalyası ile taltifleri hakkında. (3/565) 33 

— Milli Mücadelenin bidayetinden beri 
hüsnü hizmetleri sebkeden üç zatın istiklâl Ma
dalyası ile taltifleri hakkında. (3/566) 33 

— Muhtelif cezalara mahkûm Ali Dede oğ
lu Ahmet ve Ali oğlu Hasan haklarında affı 
hususi istihsaline dair. (3/568) 102 

— MUdafaai memleket uğrunda ika edil
miş c-ian ef'al ve harekâtın cürüm addolunma
yacağı hakkındaki 372 numaralı Kanunun dör
düncü maddesinin tefsiri hakkında. (3/585) 377 

— Zabİtan hayvanatının tazminine mütedair 
28 Nisan 1338 tarih ve yüz on altı numaralı 

Sayfa 
Kanuna müzeyyel kanun lâyihasının iadesi hak
kında. 263 

Büyük Millet Mectisi Tezkereleri 
— Divanı Riyaset tazminatı hakkında. 

(3/577) 201 
— İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Beyin; 

Hâmffl olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin ye
şil • kırmızıya tebdili hakkında. 263 

— İçel Mebusu Emin Beyin kırmızı şeritli 
feftîâl Madalyası İte taltifi hattında. 75 

— Kayseri Mebusu Sabit Beyin hami! ol
duğu Istûkfât Madalyası şeridinin yeşil • kır
mızıya tebdili hakkında. (3/582) Mükerrer. 228 

— Meclis bmasmın inşaatını idare etmekte 
öten emlâki milliye inşaat heyetinden attı zata 
ikpamöye itaat hattında. 56 

Divanı Muhasebat Siyaseti Tezkereleri 
— Ankara Hukuk Mektebinde müderris 

olan mebuslara maaş verilip verileyeceğinin 
tefsiri hattında. (3/562) " 3 

— 1341 senesrinİn Eylül, Teşrinievvel ve 
Teşrinisani aylarına ait raporların gönderildiği 
haklkında. (3/567) 75 

— Ciheti askeriyeden bir mafeama gönderi-
tecek zabıtana aile harcırahı ve vekâlette bulun-
duMarı müddetçe İkamet yevmiyesi ita edilip 
edtörneyeceğd meselesinin mah-afli içtihat ve 
muhtacı tefsir görüldüğü hadckıoda. (3/582) 201 

— Divanı Muhasebatım teşkilat ve vazadffîne 
dair ihzar adifcn layihanın taflüdtaı kıbndığıoa 
dair. (3/569) 103 

Ticaret Vekâleti Tezkeresi 
— 28 Şubat 1926 tarihinde Daiıbesgide fcu-

şad edilecek sergiye Büyük Millet MecM aza
sından birkaç zatın iştiralkine dair. 33 
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ZAPTI SABIK HULÂSALARI 

ma No. 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55İ 
56 
57 
58 
53 
60 
61 
62 
63 

içtima tarihi 

30.L1926 
1.2.1926 
3.2.1926 
4.2.1926 
6.2.1926 
8.2.1926 

10.2.1926 
'11.2.1926 
13.2.1926 
15.2.1926 
17.2.1926 
20.2.1926 
22.2..1926 
24.2.1926 
25.2.1926 
26.2.1926 
28.2.1926 

cilt 

22 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
„ 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
23 

Sayfa 

2 
32 
54 
74 

101 
129 
148 
166 
191 
227 
241' 
252 
291 
316 
328 
376 

$ 



Söz Alanlar 

A 
Sayfa 

Abidİn B. (Saruhan) - Kazanç Vergisi hak
kındaki kanun 'layihası münasebetiyle, 18 

Abdullah B. (Trabzon) • 1341 seme» Muva-
zertei Maliye Kamımınun 39 ncu maddesine 
*ef«îri haMondalki mazbata münasebdtiyte. 324 

Ağaoğhı Ahmet B. (Kars) - Ankara Hu-
Ikufc Mektebimde müderrfe olan mebuslara ma
aş verilip verlrneyeceğiinm tefsiri hakkındaki 
mazbata münasöbetöiryte. 173 

Ahmet Muhtar B. (Hariciye En. M. M.> 
(İstanbul) - Türkiye Curahıınjyeti ile içtimaa , 
Şuralar Cumhuriyetleri tttihadi Hükümeti ara
sında imza olunan bitaraflık muahedenamesi ile 
merbutu üç protokolün tastM hakkındaki ka
nun münasebeti-yle. 150 

Ahmet Muhtar B. (Trabzon) - Arade - Di-
yanbekdr - .ErganS demiryolu inşaatının tevkifi 
hakkındaki kamın mtünasabetiyte. 317, 

321,322 
— İnhisarı Düthan Kanunu muvakkati ile 

26 Şubat 1341 tarih ve 55*8 No. lü Tütün Idarei 
Muvaklkaıtası ve Sigara Kâğıdı İnhisarına mü
tedair Kanunun temdfoJİ ahkâmı hakkındaki 
kanun münasebetiyte. 106 

— Kazanç' Vergisi hakkındaki kanun 'layi
hası mUnasebeÖyte. 9,11,15,40,42,64,92,94 

— Mandıra ve Ağıl Kanunu layihası müna
sebetiyle. 115 

— Seyrfeefain idaresinin 1826 sonesi bütçe
si münasebetiyle. 385,386,393 

Ahmet Remzi B. (Gaziantep) - Gaziantep 
Mebusu Ali Cenanri Bey ve riifekasman, tdarei 
Umumiryei Vilayat Kanununun- 103 ncü madde-
sirtin tadffine dair teklifi kanunları münasebe
tiyle. 135 

— Kazanç Vergisi hakkındaki kanun layi
hası münasebetiyle, 22,25 

Sayfa 
Akçoraoghı Yusuf B. (İstanbul) - Kazanç 

Vergisi hakkmda'kji Kanun layihası münasöbe-
tfyîa. 50 

AV Cenani B. (Ticaret V.) (Gaziantep) -
Kastamonu Mebusu IMk Beyin; 20 Nisan 
1341 tarihi 'kanun mucibince yükletme ve bo
şaltana, su ve kömür dağıtma 'işlerini tanzim 
'için istanbul limanında teşekkül eden şirket 
halkmdalki sualine aevabL 57,61 

— Seyrifeefalhı İkİareslnıitı 1$26 senesi Bütçesi 
müoatsebettîyte 383,384,386,387,388,389 

— Ticaret ve Sanayi Odaları ile, açılacak; 
borsalar ve 'tesis okunacak fabrikalar üçün tatı* 
sisine lüzum görülecek* amyafö milli ve met
ruke le vakıf emlâk ve ansa bedeli mukadıde-
ri mukaMinıde İtası nalkkınıd&lklİ Kanun müna
sebetiyle. 266 

Alî Nazmı B. (Kütahya) - Hakimler Kanu
nunu ve Hâkt&nferin MUhafceme ve Tahkik Usui-
leıti halktkındaki Kanun miinasebetiyte. 299 

— Usulü Muihalkıernutı Cezaiye Kanunıu-' 
nun bazı rnevaidkunı muaddiil Kanun münase-. 
betr/te. 206 

AH Rıza B. (İdare Heyetinden) (İstanbul) -
İdare HetyetmSn İstiklâl MuhaHrra Kanununun 
on ikinci mahfesinin tadili' hakkındaki maz
bata mihrasebetiyle. 151 

AH Rıza B. (Mardin) - Ziraat Makinelerin
de •istimal olunan mevaddı mü&ta'ile ve yağlar
la ziraatta müstamel mevad ve möstalhzaratı 
kimyeViyentin Gümrük ve İstihlâk ve Belediye 
resimlerine dair mazbata münasebetiyle. 271,272 

Arif B. (Eskişehk) - Bıtuğrul Mebusu mü
tekait Mrfratay Raakn Beyin rütbesinin İadesi) ' 
hakkındaki maızbarta möMaHdbettiıyle. 207 

— İnhisarı Duban Kanumı muvaJkkatli He 
26 ŞUbat 1341 tarih ve 558 No. lu Tütün 1da-, 
rei Muvakkalta^ı ve Sigara Kâğıdı InHİSanna 
mütedair Kanunun temdidi alhkârmı hakkındaki 
Kamm mıuna-sebâtyle. 105 
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B 
Sayfa 

Bebiç B. (Nafıa V.) (İstanbul) - Anado
lu - Bağda* Demiryolları ve Haydarpaşa İkna» 
•ve Rd&an idaresinin 1926 semavi Bütçesi hak-
Samdalki Kanun nttüinasebtftyie. 379 

Besim Atalay B. (Aksaray) - Kazanç Ver
gisi hakkmdakÜ Kanun lâyihası mttnasebeftliyfc 66 

Dr. Hakkı Şinasl Paşa (İstanbul) - Kazanç 
Vetfglsi hakk*nda!kti kanun 'lâiytflıası münasebe
tiyle. 68 

Dr, Tevfîk Rüştü B. (Haricîye V.) (İnilir) • 
Tüılküye Cumhuriyeti 4e İçtimai Şûralar Cunr-

Emin B. (Eskişehir) - Kazanç VargSsİ tıak-
•kmdaltd kamm feyjitou mükıas«bwtfyfc 5,26,28,89 

Emin B .(Tokat) - Türk Kanunu Medenisi 
lâyihası tnünasdbetıyte, 232 

Feridun Hfcrl B. (Dersim) - Ankara Hukuk 
Mdfdfefb'ittde müderris olan mebuslara maaş ye
nilip verilemeyeceğinin tfâtsM hakkındaki maz
bata. mühatsebetîJyJe, 170 

— Utsufii MuMaematı Cezaiye Kanununun1 

bazı nnavaıddını ımıadaH kanun ımioasefoeüyîie. 205 

Hakkı Tank B. (Giresun) - Arade • DJyar-
feUr - Ergani detoîpydlu msaaitımn tev&Ufİ hafc-
kmdBJki kanun münasebetiyle. 320 

— '1341 senesi Muvazeneli Maliye Ka&tmu-
mm 39 ncu iradidesin»- Cefaaıi ihfl̂ kmrtff'ki maz
bata ffOünatMfoetiyle. 323 

— Dîvanı Rtfyaaet tazminattı hafekıadalkü 
maafbateı mlttaasebaıiyle. 332,333 

— Hâkimler Kanunu ve Hâkimlerin Muha
keme ve Tankük Usuîterlİ baskındaki Kanun 
müttausebecîyte. „ 275.277.279,29« 

— Seyrisefaiİn tdareslkıia VS26 senesi Büt
çesi mtinasdbeÖyJo, 380,3811 

Sayfa 
— Turfc Kanunu Mvkfinlfeî lâyihası münase-

. tfcHSyte, 232 
Besim B. (Mersin) - Ankara Hukuk Mek-

tdb'uiâe müderriis olan tttelbuisteıra maaş verük> 
verflmıeyıeceğiriitı «afsirü naikkınıdaM m&rfmta 
nıünaselbetjyle. 202 

hufiyütteri tMıaidi Hükümet arasımda. İmza. uta
nan ıbJtaralhk muıahadenameidi jte meıtbuJtu üç 
protokolün taSBiki haklkındtaki kanun münasen 
bötöyîe. 150 

— UsuU Muhakentaitı Oeza'iye Kanununun 
bazı ımevaddinı rnuaddü kanun mföasdbefliyte 203 

•Fasit IB. İDivsaa Muhasebat K.) - 1340 sene
si Muvazedeâ Uimumıiye Kanununun 22 net 
maddesi mucibince tesjkil olunan tetfkM Hesa^ 
bat Heyetkrânin tağvî ite vazifelerinin Divanı 
Muhasebat tarafından ttiyelt «dibnesine dair 
kanun münasdbetiıyfc. 142 

Hattt B. (Kastamonu) - 20 Nisan 1341 ta
rihti İcamm tmıalbinoe yiüMettne ve boşaltan*, 
su ve kömür dağtöma işlerini tanzim üçün İs
tanbul limanında teşeOdkul eden skket hakkın-
ıdafci suali laİinaGebeliİyte. 58 

Hasan B. (Maliye V.) (Trabzon) - Ankara. 
Hukuk Mekteebinkte mükiem'îs olan mebuslara 
maaş. .verüîp verâmByeeeljinıîtt tefsiri hakkın-
dafldi maafoaita münasebetiyle. . 171 

— Arade - Diyatfbekür - Ergani yiörn'iıyotu 
inşaatımın tevkifi hakkmdalfd kanun münase-
betiyle, 319,320 

F 

D 

E 

H 
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Sayfa 
— 1341 seüetsS Muvaaettdî lAnunuyöMie da

hil devatr bültçefenrnıe tahsisatı launzamma ita
sına dair katma oıüflasflbetiiyîc 332,360,361 

— İsparta Mebusu Mükerrem Beyim; istan
bul Harikzedegân Apartmanlarının Tayyare Ce-
mieytine terk ve tahsisi hakkındaki teklifi mü
nasebetiyle, 26? 

— İnhisarı Dühan Kanunu muvakkati ile 
26 §ubat 1341 tarih ve 558 No. lu Tütün İda
reli MuvakkatasL ve Sigara Kâğıdı İnhisarına 
mütedair Kanunun temdidi ahkâmı hakkındaki 
Kanun münasebetiyle. 105 

— Kazanç Vergisi hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle. 4,7,10 

11,12,13,14,15,16,19,24,26,27,37,39,41,45,47,48, 
51,62,63,65,66,67,69,78,87,88,91,93,94 

— ti Kânunusâni 1Î39 tarih ve 295 No. lu 
Kanunun altıncı maddesine bir zeyl ilâvesine 
dair teklifin reddi hakkındaki mazbatalar mü
nasebetiyle. 138 

Sayfa 
— Seyrisefain İdaresinin 1826 senesi bütçe

si münasebetiyle. 381,393 
— Umumî İstihlâk Vergisi hakkındaki Ka

nun münasebetiyle. , 112 
— Ziraat Makinelerinde istimal olunan me> 

vaddı müştaile ve yağlarla ziraatta müstamel 
mevad ve müstahzaratı kimyeviyenin CümrUk 
ve İstihlâk ve Belediye resimlerine dair maz
bata münasebetiyle. 271,272 

Hasan Fehmi B. (Gümüşhane) • Kazanç Ver
gisi hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle. 5,6, 

9,10,12,14,92,95 
— Seyrisefain İdaresinin 1826 senesi Büt

çesi münasebetiyle. 389 
Hüseyin Rıfkı B. (Edirne) - Gaziantep Me

busu Ali Cenanİ Bey ve rüfekasının. İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 103 ncü madde
sinin tadiline dair teküfü kanunları münasebe
tiyle. 135 

— Kazanç Vergisi hakkındaki Kanun lâyi
hası münasebetiyle, 16 

İhsan Hamit B. (Ergani) - Arade - Diyar J J 
kir - Ergani demiryolu inşaatının tevkifi hak-
kındaki Kanun münasebetiyle. 

T - 1341 senesi Muvazene! " Umumiyesine 
dahil devaif bütçelerine tahsisatı munzamma 
itasına dair Kanun münasebetiyle. 

— Kazanç Vergisi hakkındaki Kanun lâyi
hası münasebetiyle, 

tlyas Suni BV (Muş) - İsparta Mebusu Mü
kerrem Beyin; İstanbul Harikzedegân apart-

t 
inanlarının Tayyare Cemiyetine terk ve tahsisi 
hakkındaki teklifi münasebetiyle. 268 

321 İsmail B. (Şarki Karahisar) - Kazanç Ver
gisi hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle. 29, 

. 43,79 
337 — Umumi İstihlâk Vergisi hakkındaki Ka

nun münasebetiyle. 109,110 
İsmail Kemal B. (Çorum) - Yol Mükellefi

yeti Kanununun 4, 5 ve 17 nci maddelerinin ta
dili hakkındaki Kanun münasebetiyle. 207,208 

- Kâzım Vehbi B. (Ergani) • Arade • Diyar-
bekir • Ergani demiryolu İnşaatının tevkifi hak' 
kındaki kanun münasebetiyle. 

K 

318 

— Kazanç Vergisi hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetiyle. ıı; 

Mahmut Esat B. (Adliye V.) (İzmir) - Hâ
ktiler Kanunu ve HâkJarJerin Muhakeme ve 
TaMJk UsuHeri hakkındaki kanun münasebetiyle. 

M 

279,282 

— İdare Heyetinin İstiklâl Mehakkni Ka-> 
nununun on ikinci maddesinin tadih hakkındaki 
mazbata münasebetiyle. 151 
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Sayfa 
•— Türk Kanunu Medenisi lâyihası münase

betiyle. 230 
Mazhar Miiftt B. (Denizli) - Ankara Hukuk 

Mektebinde müderris olan mebuslara maaş ve-* 
rilip verilemeyeceğinin tefsin hakkındaki maz
bata münasebetiyle. 172,203 

Mrihittin Nanti B, (Bitlis) - İsparta Mebusu 
Mükerrem Beyin; İstanbul hankzedegân apart-
maıtfarının Tayyare Cemiyetine terk ve tahsisi 
hakkındaki tekâifi münasebetiyle. 268 

Mehmet Varfi B. (Bolu) - işgal zamanlann-
da İngilizlere istinaden Belgrat ormanlarını tah' 
itip eden Kinderas hakkındaki suali münasebe
tiyle. 133 

Musa Kâzım B. (Konya) - Mandıra ve 
Ağd Kanunu lâyihası münasebetiyle. 116 

Mustafa Abdulbaîfk B, (Muvazene* Maliye 
En, B.) (Çarıkın) •- 1340 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun 22 noi maddesi mucibince teş
kil olunan Tetkiki Hesabat Heyetlerinin lagvi 
iffle vazifelerinin Divanı Muhasebat tarafından1 

rüyet edilmesine dair kanun münasebetiyle. 141 
— Eğlence ve tstihüâkâtı hususiye vergisine 

dair kanun münasebettöye. 154 
— Kazanç Vergisi hakkındaki kanun lâyiha

sı münasebetiyle, 43, 
70,91 

— Şahsi Vergi Kanunu münasebetiyle. . 103 
— Umumi İstihlâk Vergüsi hakkındaki ka

nun münasebetiyle. 109,111 
Mustafa Feyzi B. (Konya) - Anadolu • Bağ

dat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıh
tım İdaresinin 1926 senesi bütçeslt hakkındaki 
kanun münasebetiyle, 379 

Sayfa 
— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu

nunun 22 nci maddesi mucibince teşkil otutıan 
Tetkiki Hesabat Heyetlerinin lagvi ile vazifeleri- , 
nin Divanı Muhasebat tarafından rüyet edilme
sine dair kanun münasebetiyle. 141 

— 1341 senesi Muvazenei Maliye Kanunu* 
nun 39 ncu maddesine tefsiri hakkındaki mazba
ta münasebetiyle. 323 

— Hâkimler Kanunu ve Hâkimlerin Muha
keme ve Tahkik Usulleri hakkındaki kanun mü
nasebetiyle, 276, 

279,300 
—- Mandıra ve Ağıl Kanunu lâyihası müna

sebetiyle. "116 
— Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun 

bazı mevaddını muaddil kanun münasebetiyle. 205 
— Yol Mükellefiyeli Kanununun 4, 5 ve 17 

nci maddelerinin tadili hakkındaki kanun mü
nasebetiyle, l2Ö8,209 

Münir B. (İzmîr) - Gaziantep Mebusu AH 
Cenanı Bey ve rüfekasının, İdarei Umumiyei Vi-
lâyat Kanununun 103 ncü maddesinin tadiline 
dair teklifi kanunları münasebetiyle. 135 

— İsparta Mebusu Mükerrem Bey;n; İstan
bul harikzedegân apartmanlarının Tayyare Ce
miyetine terk ve tahsisi hakkındaki teklifi mü
nasebetiyle. 269 

— Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; hare
kâtı mitîiyeye iştirak etmeyen memurin hakkın
daki teklifin doğrudan doğruya ruznameye alın
masına dal'r takrir münasebetiyle, 55 

— Yol Mükellefiyeti Kanununun 4, 5, 17 ncİ 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun münase
betiyle. 208 

Rabnri B. (Trabzon) - Kazanç Vergüsi hafc-
kıiK&Jki kamun Syihaisı münasebetiyle. 44, 

64,78,81,83.86,91 

Rasih B. (Antalya) - Airjkara Hukuk Mdk-
teb'.nĞs moicfenriis olan tm»&buıslıaıra -nıaıaş veritp 
vı^üarrtaytiöoğinin tefcairi hakkımdaıkıi mazbata 
mânaısKİbetiyie. 171 

— Soyritsafain tdarasinÛn 1826 senesi büt
çesi müinaseıböüyte. 282, 

384,387 

Reşit B. (Malatya) • Alrikara Hukuk Mektts-
biadie ımüıderı'is olan rnebusiaıra maaş veril'ip ve» 
rİîartKiyeoeğinin tefsiri hakkındaki mazbata 

.nıÜLiafssbJtiylle. 172 

— Jspanta Mebusu Mükemsn Beyin; İstan
bul hmTkzadlsğân apartmanlar ımn Tayyare Ce-
ıri'yıetine terk ve tahsisli hatundaki teklifi mü-

«arobetiylıe. ' 268 
— tnhJBan Dühan Kanununu mmtakkati 

ie 26 Şuıbat 1341 tarih ve 558 No. lu Tütün 1da-
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Sayfa 
rai MuvaHcaıtaBi ve Sigara Kâğıdk tnhilaaratm mü-
tedair Kanuraımın temdidi ahkâm. halklkındakî 
Kanun müniKeflbatiyîe. 106 

Sayfa 
— Kazanç Verilisi haMûtadıaibi kanun föyi-

ha& münasebûtâyte." 81,94 

Sabri B. (Ziraat V.) (Saruhan) - Bolu Mebu
su Mehmet Vas£L Beytin; işgal zamantannıda lu-
giJizfcaıe istinaden Belgrat ormanlarını tahrip 
adlan Kindetfos hakkındaki sualine cevabı. 131, 

133 
— Mandıra ve Ağıl Kanunu lâyihası müna

sebetiyle. 114, 
115,116 

Süleyman Sun B. (Bozok) - Divanı Riyaset 
tazminatı hakkımdaki mazbata müruatsebetiıyfe. 333 

— Kazanç Vergisi hakkımdaki kanun lâyi
hası (minasdbstijyîe. 11 

— Uioumi istihlâk Vergisi fraükındaki ka
mın ıminafldbadiyle. - 111 

Şakir B. (Muvazene! Malye En. M. M.) 
(Çatalca) - 1341 semesti Muvazene» Matiıye Ka
nununun 39 ncu maddesine tefsiri hakkındaki 
mazbata mülnaıseJbetİyle. • 323,324,325 

— 1341 senesi Muvazemei Umumİıyesine da-
bü devair bütçelerine tahsisatı munzıamma ka
sma dair kanun münasdbetiyîe. 

— Hâkimler Kanunu ve Hâkimlerin Mu
hakeme ve Tahkllk Usulleri haMbndafci kanun 
münaeebeaıiyte. 

— Kazanç Vergfei hakfcmdaJki kanun layin 
tası münasebetiyle, 296,297 

332 

274 

Şükrü B. (Biga) - 11 Kâmmfcaaİ 1339 tarih 
ve 295 No. ki Kanunun akıncı maddesine bir 
zeyt ilavesine dair teklifin reddi hakkındaki 
mazbatalar müııasebeffliyle. 137 

— Yol MıiükelleSiyelJİ Kanunumun 4,5 ve 17 
raoi maddelerinin tadili hafckındakj kanun mü
nasebetiyle. 209 

Şttkrii Kaya B. (Adliye En. M. M.) (Men
teşe) - Türk Kanunu Medenisi layihası münaı 
«betiyi», 230 

Tahfar B. (Giresun) - Kazanç Vergisi hakkım
daki 'kanun layihası münasâbötıiyîe. 33,69,88 

Tahsin B. (Ardahan) - Mandıra ve Ağıl 
Kanunu layihası münasefbeftİyîe. ' 115 

— Nafıa Vekiİîı merhum Süleyman Sırrı 
Beyin valide, refika ve dön evladına maaş ve 
ikramiye itası hakkındaki kanun mikıasöbetiy. 
Je, 77 

Tahsin B. (Aydın) - Kazanç Vergisi halt-
kındaki kanun layihası münasebetiyle. 27,36 

— Nafıa VdkiB merhum Süleyman Sırrı Be* 
yün valide, reffta ve dört evladına maaş ve 
ttlkraımtfye Hası hakkındaki kanun mttoasebe-
ıtlıyte. 77 

Tamdı Hihni B. (Zonguldak) - Anadolu -
Bağdat Demdnyoten ve Haydarpaşa liman ve 
Rıhtım ÎÜaresMn 1926 senesi bütçesi hakkın-
datt 'kanun ınünaşetoettıiylie. 377 

V 
Sayfa 

Vehbi B. (Karesi) - Ankara Hukuk Mekte
binde müderris olan mebuslara maaş veriflip 

verilemeyeceğinin tefsiri 
münasebetiyte. 

Sayfa 
hakkındaki mazbata 

171,175 
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Y 
Ynsnf Kemal B. (Sinop) - Ankara Hukuk 

Mâfetöbiode ırUüderrİs olan mebuslara maaş ve
rilip verilemeyeceğinin tsföiri hakkımdaki maz
bata mütoa'söbetoiyte. 173 

z 
Ziya B. (Çorum) - Kazanç Verdisi hafcfcm-

vlakı kanun layihası mikıasabetrjie. 93 

— HâMter Kanunu ve HâUdmteran Muba-
feıne ve Tah t* Usufleri haikıkmdaSki kanun mi-
nasebeUİyîe. 276,277,281,298,299,300,302 

— Türk Kanunu Mederfİsi layihası müna
sebetiyle. 23> 


