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Sayfa
İntihaplar

— istanbul Mebusluğuna intihap olunan
İhsan Paşanın mazbatası hakkında (3/611)
321
— İstanbul mebusluğuna intihap edilen Ih«
san Paşa hakkında ikinci şube mazbatası
' 409
— Saruhan Mebusluğuna intihap edilen

Sayfa
Doktor Saim Beyin mazbata! intihabjyesî hak
kında (3/815)
I
354
— Samhan Mebusluğuna İntihap edilen
Saİm Bey hakkında
409
İzinler
i
— Azayı Kiramdan bazı zevatı^ mezuni
yetleri hakkında:
7^:72,137,389:390

İKİNCİ DEFA REY İSTİHSALİ
— Ankara Şebremanetine iki milyon lira
ikrazı hakkındaki kanunun ikinci defa reye
vazı,
72,91:93
— Arada - Diyarbekir • Ergani demiryolu
inşaata hakkındaki 22 Mart 1340 tarih ve 448
numaralı Kanunun ilgasına dair Kanunun ikin
ci defa reye vazı.
321,335:337
— Aşarın ilgasiyle yerine ikame edilecek
vergi hakkındaki 17 Şubat 1341 tarihli kanu
nun altıncı maddesinin (D) fıkrasını muaddil
kanunun ikinci defa neye vazı,
137,146:148
• — Darülfünun Emanetimin 1341 senesi Büt
çe Kanununa muzeyyel kanunun ikinci defa
reye vazı
213,241:243
— Darülfünun Emanetinin üç aylık. Tah
sisatı Münzamma Kanununun mevkii meriyete
vaz'ma kadar ifa olunacak hidemat hakkın
daki kanunun ikinci defa reye vazı,
104,118:120
— Demiryollar İnşaat ve İşletme MüdUriı
yeti Umumiyesinih 1341 senesi bütçe kanunu
na muzeyyel kanunun İkinci defa reye vazı. 137,143:
145
— Demir sanayiinin tesisine dair kanunun
ikinci defa reye vazı.
213,235:237

— Evkaf Müdiriyeti Umumiyesiriİn 1341
senesi Bütçe Kanununa muzeyyel Kanunun ikin
ci defa reye vazı.
213,238,240
— Evkaf. Müdüriyeti Umumiyesifce ait üç
aylık tahsisatı Münzamma Kanununun mevkii
meriyete vazına kadar ifa olunacak hidemat
hakkındaki kanunun ikinci defa reye vazı 50,59:61
— Kayseri - Ulukışla demiryolunun inşası
halkkmdaki kanunun ikinci defa reye VazL 213,232:
234
— Maarif teşkilatına dair kanunun ikinci
defa reye vazı
295,307:309
~~ Malatya - Ergani - Diyarbekir demk*ycw
lunun inşası hakkındaki Kanunun ikinci defa
reye vazı,
137,140,142
— Mülkiye Harcırah Kararnamesi un birin
ci maddesine muzeyyel kanunun il; inci defa
reye vazı.
137,140:142
— Öksüz Yurtlan Müdüriyeti Uıjaumiyesinin üç ayık Tahsisatı Münzamma Kanunu
nun mevkii meriyete vazına kadar İ:a oluna
cak hidemat hakkındaki kanunun ikinci defat
reye vazı.
104,115:117

KANUNLAR
765 — Türk Ceza Kanunu

Cüt Sayfa
(20) 202
(23) 4:
19

No,
766 — Hâkimler Kanunu

Cilt Sayfa
(22) 273,
284,297:304
(2) 35:
38

_ 4

No,
767 — Türk kodeksi hakkında Kanun

Cilt Sayfa
(21) 55
(22) 227,
245:247
(23)

41:

• 42

768 — Idarei Umumiye Vilâyat Kanununun
onbeşinci maddesinin tadili hakkında Ka
nun
(22) 244,
304:305'
(23) 41:
42
769 — Evkaf müdifiyeti umumiyesinin üç ay
lık tahsisatı munzamma Kanununun mev
kii meriyete vazma kadar ifa olunacak
hidemat hakkında Kanun
(23) 24,
35,43:45,50,59:61
770 — Ankara Şehremanetine iki milyon lira
ikrazı hakkında Kanun
(22) 252
(23) 24:
34,50:58,62:64,72,91:93
771 — Öksüz yurtlan müdiriyeti umumiyesi
nin üç "aylık tahsisatı munzamma Kanu
nunun mevkii meriyete vazına kadar ifa
olunacak hidemat hakkında Kanun (23) 89:
90,94:96,115:116
772 — Darülfünun emanetinin üç aylık tah
sisatı munzamma Kanununun mevkii meniyete vazına kadar ifa olunacak hidemat
hakkında Kanun
(23) 49,
85:90,94:96,104,118:120
773 — 1341 senesi Muvazene! Umumiye Ka
nununun altmışbirinci maddesi hükmünün
iki senelik darülmuallimin mezunlarına da
teşmili hakkında Kanun
(20) 29,
55
(23) 24,
71,105
774 — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kra
liyeti arasında munakit muhadenet muahedeaamcsinin tasdiki hakkında Kanun (22)
,3
101
(23) 101,
106,112:114
775 — Mükellefiyeti Askeriye Kanununun
yüzotuzuncu maddesini muaddİl Ka
nun
(22)' 317,
331
(23) 317,

331

—

No,
Cilt Sayfa
776 — Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun
yetmişüçüncü maddesine bir fıkra ilâvesine
dair Kanun
(20) 46
(23) 107:
108
777 — Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun
20 Haziran 1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fıkrasını muaddİl Kanun (22)
3
(23) 71,
110:111
778 — 10 Teşrinisani 1335 tarihli harcırah ka
rarnamesinin birinci maddesine müzeyyel
Kanun
(21)
3
(23) 49,
108,121:123,140:141
779 — Aşarın ilgasiyle yerine ikâme edilecek
vergi hakkındaki 17 Şubat 1341 tarihli
Kanunun altıncı maddesinin (D) fıkrası
nı muaddil Kanun
(22) 75
(23) 71-,
108,127:129,146:148
780 — Demiryollar inşaat ve işletme müdiri
yeti umumiyesinin 1341 senesi Bütçe Ka
nununa müzeyyel Kanun
(22) 317
(23) 71,
109:110,124:126,137,143:145
781 — Mübadeleye gayritabi eşhastan metruk
olup hakkı iskânı haiz olanlara ve veri
lecek emvali gayrimenkule hakkında Ka
nun
(20) 227
(22) 291,
322
(23) 72:
78,160:161
782 — Erzurum - Sarıkamış -' Kars ve şuabati demiryolları idaresinin 1341 senesi Büt
çe Kanununa müzeyyel Kanun
(23)
,
165,166:167,190,191:193
783 — Öksüz yurtları müdiriyeti umumiyesi
nin 1341 senesi Bütçe Kanununa müzey
yel Kanun
(23) 49,
167:168,190,194:196
784 — Evkaf müdiriyeti umumiyesinin 1341
senesi Bütçe Kanununa müzeyyel Ka
nun
(23)
2,
175:176,175:178,190,203:205,238:240

1
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No,
Cilt Sayfa
785 — Darülfünun idaresinin 1341 senesi Büt
çe Kanununa müzeyyel Kanun
(23) 49,
89:90,94:96,104,118:119
786 —• Demir sanayiinin tesisine dair Ka
nun
(21) 295
(23) 165,
169:175,190,200:202,213:241:243
787 — Kayseri - Ulukışla demiryolunun in
şası hakkında Kanun
(21) 207
(22) 165,
176,178,197:199,213,232:234
788 — Memurin Kanunu
(21) 76
(23) 136,
178:190,213:231,251:262
789 — Maarif teşkilâtına dair Kanun
(22) 41
•
(23) 213,
265:281,282,282:288,289:291,295,307:309
790 — ispirto ve meşrubatı küuliye inhasarı
hakkında Kanun
(22) 149
(23) 151,
. 281:282,282:288,295:296,310:312

No,
Cilt Sayfa
791 — Mübadeleye tabi eşhas züjnmetindeki
matlubatın istifası hakkında Kjanun (20) 291
(23) 165,
İ
305:306
792 — Petrol Kanunu

!

(19) 20
(23) 247:
264,322:331

793 — Malatya - Ergani - Diyajfbekir
miryolunun inşası hakkında Kafnun

de
(20) 292
(23) 165,
296:300,31^:315,321,322:334

794 — Arada - Diyarbekır - Ergajıî arasında
demiryolu inşasına dair 22 Mart 1340 ta
rih ve 448 numaralı Kanunun ilgası hak
kında Kanun
(21)
3
(22) 263,
317:322
(23) 300:
301,316:318,321:335:337

KARARLAR
216 — Çankırı Mebusu Mustafa Abdülhalİk
Beyin Ziraat Bankası Meclisi İdare Azalığına intihap edildiği hakkında
(23) 104
217 — Ertuğrul Mebusu Rasim Beyin rütbe
sinin iades>i hakkında
(23) 105:
106
218 — 6 Mart 1926 tarih ve 770 numaralı
(Ankara şehremanetine iki milyon Ura ik
razına dair Kanun) un ikinci maddesinde
ki sehvin tashihi hakkında
(23) 136
219 — Zabitanm terfia hak kazandığı tarih
ten İtibaren terfinin muteber olması ve
maaş farkını da o ıtarihten itibaren tahsisaItı munzamına ile alması hakkında,
(21) 74,
126;129
(23) 103,
139
220 — Perşembenin Gürzel köyünden Devriş
oğlu Çolak Mahmut'un müddeti cezaiyesinin nısfı olan birbuçuk senesi affı hakkın
da
(19) 26
(20) 125:
126,190:191
(23X211:
212

221 — Sultaniye şubesinin Kale mahallesinden
Süleyman oğlu 1317 tevelüüü Hasan'ın bakiyei müddeti cezaiyesinin ; affı hak
_ kında
(23) 212
222 — Maras Vilâyetinin Bahçe nihiyesinden
Alidede oğlu Ahmet ve Ali oğlu Hasan'ın
- mahkum oldukları cezaların i affı hak
kında
(22) 102
(23) 212:
213
223 — Yirmidökuz zatin kırmızı ye otûzbeş
zatin beyaz şeritti İstiklâl Madalyasıyle
taltifleri hakkında
(23) 136,
251,355:356
224 — Yirmialtı zatin kırmızı ve yirmisekiz
zatîn beyaz şeritli İstiklâl Madalyasıyle tal
tifleri hakkında
(23) 251,
355:356
225 — Sinop Mebusu Dr. Rıza Nur Beyin ha*
mili olduğu İstiklâl Madalyası! şeridinin
kırmızı - yeşile tebdili hakkmdai
(23) 356:
357

I

226 — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin hamil olduğu İstiklâl Madalyası şeridi
nin kırmızı -yeşile tebdili hakkında (23) 385

—6—
LÂYİHALAR
Sayfa
— Ankara •* Ereğli demiryolunun inşa ve
işletilmesi hakkındaki 12 Kânunuevvel 1341 ta
rihli ve 692 numaralı Kanunun ikinci madde
sinin tadiline dair. (1/885)
103
— Darülfünun Emaneti 1926 senesi bütçe
sinin kabul ve tasdikine kadar İfa olunacak hidemat hakkında, (1/883)
49
— Diyanet işleri Riyasetinin 1341/1925 se
nesi Bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerin
den 248 000 liranın tenzil edilecek 209 ncu fas
lın ikinci maddesine nakli hakkında. (1/873)
3
294
— Eczacılar ve eczaneler hakkında. kanun
lâyihası hakkında. (1/892)
294
— Ereğli havzasında Kilimli ve Kozlu mev
kilerinde inşa edilecek lavvarlar için bîr mil
yon liralık istikraz aktı hakkında. (1/875)
— Erzurum •• Sarıkamış ve şuabatı demir
yolları idaresinin üç aylık ihtiyacatı. için tahsisîsatı munzamma itası hakkında, (1/869)
— Evrak Müdüriyeti Umumiyesince Anka
ra'da inşa edilecek olan hayrat ve akarat için
bir milyon liranın sarfına mezuniyet itası hak
kında. (1/872)

23

2

3

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinİn 1926
senesi bütçesi hakkında. (1/887)
133
— Evrak Müdüriyeti Umumiyesinİn üç ay
lık ihtiyacatı için tahsisatı munzama ifası hak-.
kında. (1/870)
3
— Eytam Emlâk Bankası hakkında kanun
lâyihası hakkında. (1/896)
383
— Gümrük İdareleriyle tüccar arasında ta
rife tatbikatından mütevellit ihtilafatm hâkem
vasıtasıyla sureti hafiine mütedair 3 Nisan 1334
tarihli kanuna bir madde tezyili hakkında,
(1/901)
384
— Haroirah kararnamesine bir madde tez
yili hakkında, (1/867)
384
— Hariciye memurları harcırahı hakkında
kanun lâyihası hakkında. (1/880)
23
— Hariciye memurları harcırahına müte
dair Nisan 1333 tarihli kanuna müzeyyel ka
nun lâyihası hakkında. (1/884)
67
— Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdİriyetinıİn
1926 senesi bütçesi hakkında. (1/897)
384

Sayfa
— İhracat emtiası hakkında kanun lâyiha
sı hakkında. (1/893)
321
— intifa Kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkında kanun lâyihası hakkında (1/889) 211
— izmir yangınında mutazarrır olan mütte
fikin tebeasına ait 1922 -1923 seneffeni Temet
tü vergilerinin affı hakkında, (1/871)
2:3
— Kurtarılan memleketlerin bazılarındaki
gayri menkul emval için işgal zamanında, ve iş
galden sonra verilen vesaikin sureti kabulü
hakkında. (1/904)
409
— Londra'da 5 Temmuz 1912 tarihinde ta
karrür etmiş, olan beynelmilel telsiz telgraf mu
kavelenamesiyle merbutu nizamnamenin tasdi
ki hakkında. (1/888)
151
— Memaliki ecnebiyedetı ipek böceği tohu-i
mu celp. ve memlekete ithalinin meni hakkın
da. (1/891)
211
— Münakaşa suretiyle ihalesi mümkün ola
mayan askeri İnşaatın emaneten icrası hakkın
da. (1/902)
384
— 16 Nisan 1339 tarih ve 336 numaralı ka
nunun birinci maddesine bir fıkra tezyili hak
kında. (1/876)
23
. — 14 Nisan 1341 tarih ve 616 numaralı
Mektep Vergisi Kanununa bazı mevad tezyili
hakkında, (1/894)
321
— Orta Tedrisat Kanununun 28 nci mad
desinin tadili hakikında. (1/886)
133
— Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesi
1926 senesi bütçesinin kabul ve tasdikine kadar
ifa olunacak hidemat hakkında, (1/882)
49
— Pasaport Kanununun 17 nci ve 18 nci
maddelerine birer fıkra tezyili hakkında.
(1/877)
23
— Rüsumu Bahriye Kanununa merbut ta
rifenin bazı mevad ve aksamının tadili hakkın
da. (1/895)
384
— Suni ipekten mensucat imalinin meni
hakkındaki 433 numaralı kanunun feshine dair.
(1/881)
23
— Şûrayı Askeri Kanununun ikinci mad
desinin tadili hakkında. (1/874)
3
— Taksim Topçu Kışlası ile Talimhane ar
sasının İra ti ı olarak istimal edilmiş olan kısmı*

— 7—
Sayfa
na yeniden varidatı gayri safiye
kında. (1/898)

takdiri hak
383

— Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye -• Lüb
nan Hükümetlerinin salâhiyattar murahhasları
arasında Ankara'da akdolun&n Suriye, Lübnan
gümrük itilâfnamesinin
tasdiki hakkında.
(1/878) .

23

— Türkiye Cumhuriyeti ile SMi Cumhuri
yeti arasında 30 Kânunusani 1926 tarihinde

Sayfa
tanzim ve imza edilen muhadenet muahedena*
meşinin tasdiki hakkında. (1/879)
23
— Türkiye'de çalışan müesseselerde mec
buri Türkçe istimali hakkında. (l/89<p)
211
— Yunan harbinde şehit olan ftjtirliva Ce
lâl Paşa kerimelerine muhassas imbisatın 1926
senesi Martından itibaren Hidematı Vataniye
tertibine nakli hakkında, (1/903)
384
— Zabitlerin ve Askeri memurların hayvan
ve teçhizatlarının tedariki hakkında (1/900)
384

MAZİBATAÜAR
(Adliye Encümerâ Mazbataları
— Hâkimler (1/598) ve hâkimlerin muha*
keme ve tahkik usulleri hakkında (1/814) nu
maralı iki kıt'a kanun layihası hakkında.
35:39
— Hiyaneti harbîye maddesi ile maznun Tekirdağlı Ağyaveled Salhak hakkındaki evrakı
hükmiyenin (tasdiklune dair (3/4) ve düşman kuvayj harbi yesine müzalharet cürmünden maz
nun Sapancalı Dİmftrİ oğhı Vasil v» refiki hak
kındaki evrakı hükmiyenin tasdikine dair (3/6)
ve hıyanetti harbiye ve casusluk maddelerinden
maznun Aleyha tnegöi'üıı Stnanbey Mahallesinden Halil oğlu Kel Ahmet ve Refiki hakkın
daki evraki hükmiyenin tasdikine dair (3/7) ve
Kütahya'nın Altıntaş Nahiyesinden Murat oğlu
Deli Ahmet hakkındaki evrakı hükmîyenin tas
dikine dair (3/17) ve düşman tarafına firar ve
casusluk cürümleriyle maznunualeyh 16/3 K 10
efradından Mehmet oğlu Mehmet'in idamına
dair evrakı hükmîyenin tasdikine dair (3/35)
ve hıyaneti vataniyeden idama mahkûm Urşe'
nin SadiUİk karyesinden Süleyman oğlu Kara
yeli hakkındaki evrakı hükmiyenin tasdikine
dair (3/52) numaralı icra Vekilleri Riyaseti tez
kereleriyle Ereğli'nin Karakavis karyesinden ka
rabatak Yorgi'nin cerh ve katilinden maznun
Gavril oğlu Niko hakkındaki evrakı hükmiyenon
tasdikine dair 3/120 numarah Adliye Vekâleti
(tezkeresi ve hiyaneti harbiye cürmü ile maz
nunu aleyh Bergamalı değirmenci Hüseyin'in
idamına dair mazbata ve evrakı müteferriasının
gönderildiğine dair 3/237 ve hiyaneti harbiye
maddesinden maznun ve Eskişehir Divanı Harbince Sdama mahkûm Seyit Gazinin Gatvİran
karyesinden AK oğlu Abdullah hakkındaki ev-

rakı hükmîyenin tasdikine dair 3/245] ve Orhan
Gazi kasabasına mülhak karyeler ahialii islâmiyesine mezalim ika eylediğinden İstanbul Divanı
Harbi örfisince idama mahkûm edilen îstefan
Velet Da-vit hakkındaki evrakı hükmiyenin tas
dikine dalİr 3/289 numarah Başvekâlet tezkere
leri hakkında.
68:71
— Kayseri Mebusu Zeki Beyin; jusulü Mukakemei Hukukiye Kanununun 151 ûcl madde
sini tadiline dair (2/533) numaralı teklifi kanu
nisi ve reddi hakkında,
155:156
— Kırklareli Mebusu Doktor Fuait Beyin;
şoförler hakkında, Karesi Mebusu Süreyya
Beyin hiyaneti vataniye kanununu muaddil 15
Nisan 1339 tarihli Kanunun birincil, ikinci ve
üçüncü maddelerinin tadili hakkında, Kozan
Mebusu Ali Sait Beyin, Matbuat Kanununa;
bazı mevad tezyüline dair, Konya Mebusu Re
fik Beyin, Ceza Kanununun 130 ncıiı maddesi<
ne bir kelime ilavesine dair (2/377)t (2/480),
(2/254), (2/474) numaralı teklifi kanunileri ve
ayrıca ahkâm vazına lüzum olmadığı hakkında. 152
— Konya Mebusu Mustafa Feyzi Beyin;
Resmen teşekkül etmiş mahalel ve; karyelerin
eşhası hükmiyeden addiyle emvali gayri menkuleye tasarruf edebilmeleri hakkında. (2/507)
numaralı teklifi kanunisıi ve reddine dair. 152:155
— Muhtelif cezalara mahkûm Ali Dede
oğlu Ahmet ve Ali oğlu Hasan haklarında affı
hususi istihsaline dair. (3/568)
212:213
— Mübadeleye tabi eşhas için sadır olan
ilâmatın sureti infazı hakkında. (1/796) 165,305:306
— Perşembe'nin Gürze köyünden Derviş
oğullarından Çolak Mahmud'un bakiyei müd
deti cezaiyesinjn affı hakkında. (3/593)
211:212

8 —
Sayfa
— Rize Melbusu Ekrem. Beyin; biradan maa
da Ibilcüınle müskiratım alemin isiSm.aJiria
mempıuiyetürte dair, (2/436)
— Sahtekârlıktan mahkûm mütökait Ah
met Hilmli Bey hakkındaki hükümde hatayiı
adli vaki olduundan affına dair Basvekâletrtea gelen (3"5Cfls) numaralı tezkere hakkında.

356

67:
68

— Sultaniye kazasının Kale mahallesinden
Süleyman oğlu Hasan'm 'bakiyei müddeti cezaiyestintn atfı hakkında,. (3/594)
212
— Türk Ceza Kanunu Layihası ha,kkında.
(1/782)
4:19
— Tütün tohumlarıma meni ihracı hak
kında. (1/776)
34Cl
— Veraset ve İntikal Vergisi hakkında,
(1/8100
340ı,
357:374,3901:406,411:421
Dalhâfye Encümeni Mazbatası
— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yan; Ankara, şehrinde 1924 senesinden mukad.dem İnşa edilirfis olan musakkafaittam; her sene
(tahakkuk eden vergilerim bir misti derecesin
de ayraca belediye vergîsi tahakkuk etWJrilmes(i
hakkında, (4/353)
410
— Harüshanetettin ıslahı hakkında (1/213)
numaralı, Vülâyat Şûralar Kanunu hakkında,
(1/38) numaralı, Vdkâletler Müfettişi Umumi
lerinin yevmlİyelerinfin müfettiş ve muavinleri
mle Sta edilmekte olan yevmiyeler misilli alesseviye altı 'bin kuruş üzerinden hesap ve itası
hakkında (1/391) numaralı, Cemliyetter Kanunu
nun üçüncü maddesinin tadiline dair (1/559)
numaralı, İdarei örfiye cari olan mahallerde her
nevi kütüp ve risail ve evrak ile matbuatı mev
kute ve gayri mevkuteye dair (1/255) numaralı,
ahar mahallere nakledilmiş olan eşhasın 13
Eylül 133*1 tarihli kararname muclbiinıce tasfi
yeye talbi tutulmuş emvali hakkında (1/11.6) nu
maralı, 11 Recep 1327 tarihli Maülbuat Kanu
nunun 26 ncı maddesinin tadiline dair (1/387)
numaralı, Matbuatt Kanununun 33 ncü maddestain tadliffline dair (1/254) numaralı, kanun lâ
yihaları Maıübuat Kanununun 20 nci maddesii
makamına talim olmak üzere (1/251) numaralı
maddeli muvakkate, Maillbuat Kanununun b a n
maddelerinin; tadiline daûr (1/252) numaralı Ika,-

Sayfa
nunu muvakkat, Matbuat Kanununun 23 ncü
maddesi makamına katm ohftak üzere kaleme
alınan (1/253) numaralı, "Matbuat Kanununu»
ikinci maddesirtin tadilem ve kanunu mezkûra
zeylen (1/250,) mırharalı mevaddı rnuvakikatei
kanıuntfye, iistimtak kararnamesine zeylen (1/334)
numaralı îstaribul TeŞklilâtı Belediyesi hakkın
daki Kanunun yedinci maddeâitnin tadiMne dajr
(1/257) numaralı, İstanbul Teşkilâtı Belediyesi
hakkında (1/256) numaralı, İstimlâk Karama^
meşinin (biuinöi ve Üfcinoi maddelerinÜ muaddel
(1/335) numaralı, îstarJbuTda ve VTİİâyat ve devaıiıti belediye namına istimlâk olunacak mahal
lerin suretti li&ûmlâkı hakkında (1/333) numaralı,
Jandarma »ile rnemur&nji1 mülkiye vaza&finin mu
cibi ittMf olmayacak surette tayin ve tavzihi
hakkında (1/337) numaralı, Jandarma Umum
Kumandanlığı umur ve muamelâtıma Dahiliye
nezaretime rapfana, dalir (1/379) numaralı, JajııdaiTnajmn vazajif ve teşkütâtı esasiyesi file cihetü
meröuüiyeti hajkkında (t/378) numaralı, Jandar
manın vazaif ve teşlülâtı esaaiyesli ile ciheti mer•bufiiyeti hakkında (1/174) numaralı kanun lâyiihatarınun berayı tetkik hükümete iadesine dair, 25C|
— idarei hususiye, 'belediye ve şehremanetleri sıhhiye memurlarının nasıp ve azil teb
dil ve terfilerinin ciheti aidiyeti hakkında (1/804)
21'1,425^:436,437:439
— idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu muci
bince azil ve nastpları vilâyata mevdu maliye
memurlarından bazılarının doğrudan doğruya
vekâletçe tayinleri hakkında (1/867)
410
— İdarei Umurnfıytâ Vülâyat Kanunu muci
bince tekâlifi umumryeye küsuratı munzamma'
itarhı için, Vilâyât Mecajıisi Umum^yesine salaMyet itası hakkında ve (1/166) numaralı kanun
lâyihası ve tayini muameleye mahal olmadığına
dair
249
— idarei Umurniydi Vilâyât Kanunu mu
vakkatine müzeyyel ve (1/167) numaralı ka
nun'layihası ve tayini muameleye mahal olma
dığı hakkında
247
— İdard Urnumjiyea Vilâyât Kanunu mu
vakkatinin ikinci İdarei hususiye kutruma yüz
birinci maddesine müzeyyel ve (1/168) numa
ralı kanun layihası ve tayini muameleye mahal
olmadığı hakkında
248

Sayfa

Sayfa

— idareli Uraumİyei Vîlâyât Kanununun; ba
zı mevaddını muaddel ve (1/169) numaralı ka
nun layihası ve tayini muameleye mahal olma
dığı hakkmda
248:249
— idareli Umumiydi Vilâyât Kanununun
15 nci maddesinin tadili hakkında 0/837) nu
maralı kanun lâyihası hakkında
41:42
— idareli Urnurniyei Vilâyâıt Kanonunum
103 ve 104 ncü maddei muaddelelerini muaddel
ve (1/170) numaralı kanun layihası ve tayini
muameleye mahal olmadığı hakkında
249
— İzmir Mebusu Mustafa Necati ve Kâ<
mil Beylerin; izmir vilâyeti dahilinde Ödemiş
ve Menemen kasabalarına cari suların idare ve
temini isalesirün mahalli belediyelere terki hak
kında (2/492)
247

Divanı Mnsasebat Encümeni Mazbataları
— 1340 senesi Mart -. Mayıs ve Haziran j
Ağustos aylarına mahsus birinci ve ikinci rapor
ların takdim kılındığına dair (3/510)
151:
, 152344:352

— izmir Mdbusu Münür Beyin; Idarei Umu j
miyei Vilâyat Kanunu muvakkatinin 73 ncü
maddesinin tadili hakkında (2/499)
49
— Köy imamlarının sureti intihap ve tayin
leri hakkında (1/272) numaralı kanun lâyihası
ve tayini muameleye mahal olmadığına dair
49
— Maarif Teşkilatı hakkında (1/838) nu
maralı kanun tayihasıyla Urfa Mebusu Refet
Beyin, hkmektep Muallimleri Kanununun bi
rinci ve ikinci ve sekizinci ve Orta Tedrisat
Kanununun on ikinci ve on üçüncü maddeleri
nin tadili hakkında (2/493), a/495)
213,
1265:2*1,289:291
— Memurin Muhakemat Kanunu muvakkat
tinin bazı mevadının tadiline dair mülga Meclisi
Mebusandan celbedilmiş olan (1/107) numaralı
Kanun Layihası ve tayini muameleye mahal ol. madiği hakkında
151
— Memurin Muhakemat kanunu muvakka
tinin beşinci maddesinin tadili hakkında, mülga
Meclisi Mebusandan cerbedilmiş olan (1/108)
numaralı Kanun lâyihası ve yeniden tadilât ic
rasına hacet görülemediğine dair
151

— Terfileri icra kılınan zabitan ve mensubini askeriyenin rütbei cedMeleri muhassesatlannın tarihi itası hakkındaki eski Idarei Aske
riye Nizamnamesinin 179 ncu maddesinin fıkaratı ahiresinin tefsirine mütedair olan Heyeti
Umumiye kararına sureti imalinde tereddüt hâ
sıl olduğuna dair Divanı Muhasebat tezkeresi
hakkında (3/332)
1103,139
Diyanet isleri ve Evkaf Encümeni Mazbataları
— Amasya Mebusu Ali Rıza Beyin; Evkafı
islamiyenin idaresi hakkında. (2/511) numaralı
teklifi kanunisiyle sabık Kastamonu Mebusu
Abdülkadir Kemali Beyin, bilcümle evkafın
ancemaatin idare ve muamelatının memurini
vakfiye canibinden tedviri hakkında. (2/142)
numaralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye
mahal olmadığına dair.
133:134
— Emvali gayrimenkule intikal kanunu la
yihası. (1/208) ve tayini muameleye mahal olma
dığına dair,
134:135
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; Evkaf Ban
kası Müdirİyeti Umumiyesi teşkilatı hakkında
ki (2/175) numaralı teklifi kanunisi ve tayini
muameleye mahal olmadığına dair.
— Sabık Konya Mebusu Ömer Vehbi Efen
di ve rüfekasmın; kazalarda birer şûrayıevkaf
teşkili hakkında (2/493) numaralı teklifi kanuni
si ve tayini muameleye mahal olmadığına dair. 134
— Umuru evkafın tevhidi idaresi hakkında
(İ/32) numaralı kanun layihası ve tayini mua
meleye mahal olmadığına dair.
134

— Rüesayı memurini sıhhiyenin mecalisi ida
reye azayı tabiiye sıfatıyla iştirakleri hakkında
(1/729) numaralı kanun layihası ve tayini mua-<
meleye mahal olmadığına dair
249:250

Encümeni Mahsus Mazbatası
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rü
fekasımn; umum memurin kanunu unvanlı
(2/378) numaralı teklifi kanunisi ile Başvekâlet
ten gelen: (1/815) numaralı Memurin Kanunu la
yihası hakkında.
251:262

— Vebai bakar1] hastalığının meni intişa
rım temin için her cins sığır hayvanatı ile ham
derilerin; hastalığın hükümferma olduğu zaman
larda; meni ithali hakkında (1/756)
410

Hariciye Encümeni Mazbatası
— Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krali
yeti arasında munakit muhadenet rmıahedenamesinİn tasdiki hakkında. (1/832)
106,112:114
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İskân Encümeni Mazbatası
— Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk
olup muhacir ve mültecilere adiyen iskân veya
tefviz suretiyle verilen emvalin istirdat edilme
mesi hakkında (1/285) numaralı kanun layihası
ve İskân ve Muvazene i Maliye encümenleri
mazbataları.
72:88
— Mübadeleye tabî ahaliye verilecek em
vali gayrümenkule hakkındaki 16 Nisan 1340 ta
rihli Kanuna bir madde tezyiline dair. (1/851)
264
İstida Encümeni Mazbataları
— Çankırı Mebusu Rıfat Beyiıi; Kayseri
Maarif Müdürü iken hakkında tatbik edilen te
kaüt muamelesinin refİne ve tekaüde sevk tari
hinden itibaren mazul addedilmesine dair.
410
— Ertuğrul Mebusu Mütekait Miralay Rasim Beyin rütbesinin iadesi hakkında. (4/322)
105:
106
— Niğde - Ulukışla şoseleri inşaat müteah
hidi Kayserili Mustafa Efendinin mukavelesinin
yolsuz olarak feshedildiğinden istirhamına dair
(4/330)
156:159
Kanunu Esasi Encümeni Mazbatası
— 30 Ağustos gününün Zafer Bayramı itti
hazı hakkında. (1/839)
321
Kavanlni Maliye Encümeni Mazbatası
— Aşarın İlgasına dair 17 Şubat 1341 tarih
ve 552 numaralı Kanunun altmışıncı maddesi
nin (D) fıkrasının tadili hakkında. (1/841)
71,108,
127:'l29
— Harp Kazançları Vergisi Kararnamesinin
16 ncı maddesinin sekizinci fıkrasının tefsirine
dair. (3/297)
156,301:302
— ispirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hak
kında (1/856) numaralı kanun layihası ve 151,281:
282,282:288,295:296,310:312
— Malulini uzatın terfih ve iktan hakkın
daki kanunun tefsirine dair. (3/64)
156,302:303
— Mülkiye harcırah kararnamesini mevaddı
muvakkate faslını muaddil 10 Teşrinisani 1335
tarihli kararnamenin birinci maddesinin tefsiri
hakkında icra Vekilleri Heyeti Riyasetinden ge
len. (3/161)
156,135:303
— 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah
Kararnamesinin mevadı muvakkate faslını mu
addil 10 Teşrinisani 1335 tarihli kararnamenin

Sayfa
birinci maddesi ahkâmının Posta ve Telgraf ve
Telefon müfettişlerine de teşmili hakkında.
(1/807)
49,108,121:123
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; biradan
maada bilcümle müskiratın alenen istimalinin
memnuiyetinc dair. (2/436)
356
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; biranın ya
pılması ve satılmasının hükümet inhisarına alın
ması hakkında. (2/476)
23:24
— Rüsumu Bahriye Kanununun tefsiri hak
kında İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden gelen
(3/92) numaralı tezkere ve tefsire mahal olma
dığına dair.
135
— Veraset ve İntikal Vergisi hakkında
(1/810) numaralı kanun layihası hakkında. 340,357:
374,390:406,411:42i:
— Yüz ellilik listeye ithal edilerek tabiiyet
ten ıskat ve hudut haricine ihraç edilmiş olan
lardan vefat edenlerin ailelerine eytam ve eramil maaşı tahsisi icap edip etmeyeceği hakkın
da, (3/596)
213
Layiha Encümeni Mazbataları
— Ankara Mebusu İhsan Beyin; İdarei
Umumiyei Vilayat Kanununun 110 ncu madde
sine bazı mevad tezyİli hakkında. (2/542)
49
— Artvin Mebusu Hilmi Beyin; Askeri Te
kaüt ve İstifa Kanununa bazı mevad tezyifi
hakkında. (2/541)
49
— Canik Mebusu Cavit Paşanın; Yol Mü
kellefiyeti Kanununun beşinci maddesinin tadili
hakkında. (2/543)
49
— Cebelibereket Mebusu Avm Paşa ve rüfekasınm; Rize Mebusu merhum Rauf Beyin
ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisi hakkında. (2/545)
49
— Çankırı Mebusu Talât Beyin; Köy Ka
nununun bazı mevaddını muadil. (2/558)
321
— Denizli Mebusu Yusuf Bey ve iki refiki
nin; Denizli Vilayeti dahilinde bulunan Şamlı
Çiftliği bedeli icranın affına dair. (2/546)
49:50
— Karesi Mebusu Ali Şuuri Beyin, müba
deleye gayrı tabi eşhası mütegayyibeye ait olup,
Hükümet yedinde bulunan emlak ve arsaların
Türk Tayyare Cemiyetine terki hakkında.
(2/555)
136— Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Bey
ve rüfekasının; Kastamonu Mebusu Merhum
Ahmet Mahir Efendi ailesine hidematı vataniye
tertibinden maaş tahsisi hakkında. (2/551)
50

— 11 —

Sayfa
— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve
r Ufek asının, Himayei Etfal Cemiyetinin damga
resminden istisnası 'hakkında, (2/556)
251
— Mardin Mebusu Abdülgani Bey ve rüfek asının; Mardin Mebusu merhum Derviş
Beyin ailesine hİdematı vataniye tertibinden
maaş tahsisi hakkında. (2/544)
50
— Saruhan Mebusu Yaşar Beyin; hariçten
ithal olunacak koşum ve çift hayvanatının güm
rük resminden muafiyeti hakkında. (2/557)
321
— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin; me
murini faalenin zati hayvanlarının tarafı dev
letten iaşesi hakkında. (2/559)
321
Maarif Encümeni Mazbataları
— Beyazıt Mebusu Şefik- Bey ve rüfekasınııt vilayatı müstahlasada leyli ve meccani ilk
mekteplerle liseler açılması hakkında (2/228) nu
maralı teklifi kanunisi ve reddine dair.
385:386
— Diyarbekir Mebusu Zülfü ve Ertuğrul
Mebusu Doktor Fikret Beylerin; istanbul Da
rülfünunun şahsiyeti hükmiyesine ait kanunun
ilgasıyla Darülfünunun Maarif Vekâletine raptı
hakkında. (2/439) numaralı teklifi kanunisi ve
reddine dair.
386
— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, 1341
senesi Muvazene! Umumiye Kanununun 61 nci
maddesi hükmü ile üç senelik darUlmuallimin
mezunlarına teşmil edilmiş olan müstesniyatın
iki senelik mezunlara da teşmiline dair. (2/490) 24,
105
— Maarif Teşkilatı hakkında (1/838) numa
ralı kanun layihası ve Urfa Mebusu Rafet Beyin;
llkmektep Muallimleri Kanununun birinci ve
İkinci ve sekizinci ve Orta Tedrisat Kanunu
nun on ikinci ve on üçüncü maddelerinin tadili
hakkında, (2/493), (2/495)
213,265:281,289:
291,295,307:309
— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin;
(Türkçe Kanunu) unvanlı ve (2/306) numaralı
teklifi kanunisi ve reddine dair.
386:387
Muvazend Maliye Encümeni Mazbataları
— Ankara Şehremanetine 1 750 000 lira ik
razı hakkında. (1/862)
3,24:34,50:
58,62:64
— Ankara Şehremanetine iki milyon lira
ikrazına dair olup. Heyeti Umumiyece kabul
edilen kanunun ikinci maddesinde yanlış tahrir

Sayft
edilmiş olan fasıl numarasının tashihine dair.
(1/862)
136
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfekasının, umum memurin kanunu unvanlı ve
(2/376) numaralı teklifi kanunisîyle Başvekâ
letten gelen (1/815) numaralı Memurin Kanu
nu lâyihası hakkında.
178:190,213:231,
251:262
— Arada - Diyarbekir - Ergani demiryolu
inşaatının tevkifi hakkında. (1/806)
300:301,
316:318
— Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun
20 Haziran 1326 tarihli maddei muaddilesi bi
rinci fıkrasının tadili hakkında. (1/830)
71,110:111
— Aşarın ilgasına mütedair 1.7 Şubat 1341:
tarih ve 522 numaralı Kanunun 60 ncı madde
sinin (D) fıkrasının tadili hakkında. (1/841) 71,108,
127:129
— Darülfünun Emanetinin 1926 bütçesinin
kabul ve tasdikine kadar ifa olunacak hidemat
hakkında. (1/883)
168:169,165,206:208
— Darülfünun Emanetinin üç aylık tahsisa
tı munzamma kanununun mevkii meriyete va
ziyete vazına kadar ifa olunacak hidemat hak
kında, (2/554)
71,89:90,94:96
— Demir ve kömür madenlerini işletmek
ve dört senede sarf edilmek üzere Ticaret Ve
kâletine on sekiz milyon lira tahsisat itası hak
kında. (1/828)
165,169:175,200:202
— Demiryolları İnşaat ve işletme Müdüri
yeti Umumiyesinin üç aylık ihtiyacaü üçın tah
sisatı munzamma itası hakkında. (1/86,5)
71,109:
!

110,124:126

— Denizli Mebusu Yusuf Bey ve iki refi
kinin; Denizli vilayeti dahilinde bulunan Şamlı
Çifüiği bedeli İcarının affına dair. (2/546)
212
— Düsturun Edviye Komisyonu hakkında
(1/811) numaralı kanun lâyihasına dair.
39:41
—> Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin;
Sayım Kanununun altıncı maddesinin tadili
hakkında (2/368) numaralı teklifi kanunisi ve
tayini muameleye mahal olmadığına dair.
388
— Erzurum •• Sarıkamış •• Kars ve) şuabatı
demiryolları işletme idaresinin 1341/1925 sene
si bütçesinin mütemmimi olan mart, nisan ve
mayıs aylarına ait üç aylık bütçe hjakkında.
(1/869)
165,I66:I67,in:193
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— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesİnin üç ay
lık ihtiyacatı için tahsisatı munzamma itası hak
kında. (1/870)
165,175:176,203:205
— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin;
1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanununun
61 nci maddesi hükmü ile üç senelik Darülmualtimîn mezunlarına teşmil ediîmiş olan müsteniyatın iki sendik mezunlara da teşmiline
dair. (2/490)
24,105
— ispirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hak
kında. (1/856)
151,281:282,282:288,
295:296,310:312
— Kayseri -. Ulukışla demiryolunun inşası
hakkında. (1/821)
156,176:178,197:199
— Keller -. Malatya - Ergani * Diyarbekir
deıruryolunun inşası hakkında. (1/803)
165,296:
300,313:315
— Maarif teşkilâtı hakkında (1/838) numa
ralı kanun lâyihasına Urfa Mebusu Refet Be
yin, llkmektep muallimleri kanununun birinci
ve ikinci ve sekizinci ve Orta Tedrisat Kanu
nunun on ikinci ve on üçüncü maddelerinin tadÜİ hakkında. (2/493, 2/495)
213,265:281,
289:291
— Memurin Kanunu lâyihası hakkında.
(1/815)
136
— Muvazenei Maliye encümeninin; Evkaf
Müdüriyeti Umumiyesine ait üç aylık tahsisatı
Munzamma Kanununun mevkii meriyete vazına kadar İta olunacak hidemat hakkında.
(2/552)
24,35,43:45
— Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk
olup muhacir ve mültecilere adiyen iskân veya
tefviz suretiyle verilen emvalin istirdat, edilme
mesi hakkında. (1/785)
72:88,160:161
— Mübadeleye tabi eşhas için sadır olan
ilâmatm sureti infazı hakkında. (1/798)
305:306
.— 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah
Kararnamesinin mevadı muvakkate faslını muaddil 10 Teşrinisani 1335 tarihli kararname
nin birinci maddesi ahkâmının Posta ve Telgraf
ve Telefon Müfettişlerine de teşmili hakkında
(1/807)
49,108,121:123
— Öksüz yurtları Müdüriyeti Umumiyesİ
1926 bütçesinin kabul ve tasdikine dair ifa
olunacak hidemat hakkında (1/882) 165,167:168,194:
196

Sayfa
— Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesinin üç aylık tahsisatı munzamma, Kanununun
mevkii meriyete vazınıa kadar ifa olunacak
hidemat hakkında
71,88:89,97:99
— Petrol kanunu lâyihası hakkında (1/732) 247,
322:331
— Urfa Mebusu Ali Fuat Bey ve rüfekasmın; Orta tedrisat muallimleri Kanununun
ondördüncü maddesinin tadili hakkında (2/320) 388
— Veraset ve intikal vergisi hakkında
(f/810)
340,357:374,390:406,411:421
Müdafaai MiIEye Encümeni Mazbataları
— Doksan zatın istiklâl Madalyasıyla tal
tifleri hakkında (3/599)
355:356
— Dört zatın hâmil oldukları İstiklâl Ma
dalyası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında
(3/588), (3/597) (3/598), (3/603)
354:355
— Emrazı sarİyeye karşı ordunun muhafa
zası için İndeliktiza sarfı lâzım gelen sabun
ile odun veya kömür hakkında 14 Eylül 1330
tarihli Tayinat ve Yem Kanununun yedinci
ve dokuzuncu maddelerine dair (1/602)
356
— Ertuğrul Mebusu mütekait Miralay Rasim Beyin; rütbesinin iadesi hakkında (4/322) 105:106
— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu mu
vakkatinin 106 ve 110 ncu maddelerinin tadili
hakkında (1/854)
165,303:305,421:425
— Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 130
ncu maddesinin tadili hakkında (1/846)
106:107
— Sinni mükellefiyet dahilinde bulunanla
rın silâhsız hizmeti mucip arızai vücudiyelerinin
tedavisi hakkında (1/831) .
212
— Terfileri icra kılınan zabıtan ve mensubini askeriyenin rütbei cedîdeleri muhassasatlarımn tarihî İflası hakkındaki eski idaırei
askeriye nizamnamesinin 179 ncu maddesinin
fıkaratı ahiresinin tefsirine mütedair olan Heye«
ti Umumiye kararının sureti İmalinde tered
düt hasıl olduğuna dair Divanı Muhasebat Ri
yasetinden gelen (3/332)
103,139
— 116 zatın İstiklâl Madalyası ile taltifleri
hakkında (3/571, 3/574, 3/580, 3/581, 3/599,
3/601, 3/602)
340:344
Nafca Encümeni Mazbatadan
— Kayseri - Ulukışla demiryolunun inşası
hakkında (1/821)
156,176:178,197:199
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Styb
— Keller - Malatya - Ergani - Dİyarbekir
demiryolunun inşası hakkında (1/803) 156,296:300,
313:315
— Mesai kanunu layihası hakkında (1/413)
294
Sıhbfye Encümeni Mazbataları
•— İdarei hususiye, belediye şehremanetleri
sıhhiye memurlarının nasıp ve azil tebdil ve
terfilerinin ciheti aidiyeti hakkında (1/804)
211,
425:436,437:439
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; biradan
maada bilcümle müskiratın alenen istimalinin
memnuiyetine dair (2/436)
356

Sayfa
Ziraat Encümen* Mazbotabfn
— Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Bejyin; or
manlardan çıkarılacak kereste ve mahrukatın
muamelei Tesmiyesinin ormanlarda ikmal edil
dikten sonra her yerde serbest nakil ve imrar
edilmesi hakkında (2/524)
23,138:139
— Mülkiye Baytar Mektebi Alisinden neşet
eden mülkiye baytarlarının hizmeti rnecburesi
hakkında (1/728) numaralı kanun lâyihası ve
tayini muameleye mahal olmadığına diir
410

— Vebayi bakarı hastalığının meni intişarını
Ticaret Encümeni Mazbatası
temin için her cins sığır hayvanatı ile ham de
— îspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı
rilerin, hastalığın hükümferma olduğu zamanhakkında (1/856)
151,281:282,282:288,310:312 , larda, meni ithali hakkında (1/766)
410
SUALLER VfE CEVAPLAR
— Menteşe Mebusu Esat Beyin; Garbi
Tralkyada Türklerin pek feci olan hali perişan
nileri hakkında suali ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin şifahi cevabı
23,72,104

Adliye Vekâletinden
— Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Kuyudu
tasamıfiyenİn bir sureti muntazamada cereya
nını temin için Kadastro yapan memleketler
den hangisinin sayam tercih olduğuna dair

23

Hariciye Vekâletinden
— Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin;
Mübadele mesailinin bugünkü safhasına karşı
ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair Hariciye
Vekâletinden suali ve Hariciye Vekili Tevfilk
Rüştü Beyin şifahi cevabı.
72,105

Ticaret Vekâletinden
— Denizli Mebusu Doktor Kazım Beyin
Mensucatı dahiliyenin ıslâhı maksadİyle Mec
lisi Alice'kabul olunan tahsisat üzerine şim
diye kadar ne yapıldığına dair suali ve Ticaret
Vekili Ali Cenanı Beyin şifahi cevabı 321,357,390,
410:411

TA1KR4RIİER
Antalya (Rasih Bey)
— Hareketi arzda harap olan Fenike ve Kaş
kazaları ahalisine muavenet edilmesi hakkında. 321
Biga (•Mehmet Bey)
— Çanakkale Vilayetinin Ayvacık kazası
dahilinde Behram gümrük idaresinin üçüncü
sınıf gümrükler meyanına ithaline ve mezkûr
kazaya bir baytar memuru tayiniyle Behram
iskelesinden serbestçe hayvanat ihracının temi
ni tementtiyatına dair.
136
Denizli (Yusuf Bey)
—Cinayetten cünhaya tenzil suretiyle veya
hut esasen cünha derecesinde mahkûm olup da
temyizi dava eden mevkuf mahkûmiyetinin ke^
falete rapten tahliyeleri hakkında gösterilmekte
olan tereddüdün izalesine dair.
165

— Tavas'ın, Kereaesi mıntıkasındaki hareketfcarz felaketzedelerine muavenet edihnesi temenniyatına dair.
137
Gaziantep (Aü Cenana Bey)
— Petrol madenleri Kanununun
ve müstacelen müzakeresine dair.

teroihan
264

Giresun (Hakkı Tartk Bey)
— İstiklal Madalyası ile taltif tetkikatı hak
kında,
i
388
İsparta (Mükerrem Bey)
— Hazinece tckasiti muhteüfe ile satılmış ve
satılacak olan emlâkin tediye edilmeyen tekasit
bedelleri miktarınca sigorta ettirilmesi hakkın
dan
' 2 6
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Sayfa
istanbul (AH Rıza Bey)
— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanu
nunun yirminci maddesinin tefsiri hakkındaki
295
Karesi (Mehmet Vehbi Bey)
— Balfkesİr - Ankara postasında vukua gel
mekte olan teehhüratın 'izalesi hakkında.
388
— Merhum Şeyhülislâm Musa Kâzım Efen
di mahdumu Fikri Efendiye hidematı tertibin
den tahsis edilen maaşın tahsilini ikmal edin
ceye kadar verilmesi hakkında.
356:357
Karesi (M. Vehbi ve AH Şuuri Bey)
— Sındırgı kazasının Cenit köyünde Rumlarda kalan arazinin köylüye teffizi hakkın
da,
388
Kastamonu (Halit Bey)
— İnhisar idarelerine tercihan rnütkaidinden memur alınmasına dair.
282
Konya (Kâzttn Hüsnü Bey ve arkadaştan)
— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu muvak
katimin 106 ve 110 ncu maddelerinin tadili hak
kındaki kanun lâyihasının müstaceliyetle müza
keresine dair.
295
Konya (Nvim Hazım Bey)
— Ruznamenin yedinci maddesini teşkil
eden ve Dariitmuallimin mezunlarına müteda
ir olan teklifi kanuninin müstacelen ve tercihan
müzakeresi hakkında.
*
71
'Malatya (Mahmut Nedim Bey)
— 1324 Temmuzundan itibaren 1339 senesi
gayesine kadar bilcümle matlubat ve düyunu
hazinenin sureti mahsubuna dair olan kanu
nun altıncı maddesinin tefsiri hakkında.
251
Menteşe (Esat Bey)
— Kaplıcaların havası sifaiyesİnİ müşir ri
sale neşri temenniyatına dair.
166
Rize (Esat Bey)
— Hopa'da bir Ziraat Bankası açılması te
menniyatına dair.
165

Sayft
Saruhan (Yasar Bey)
— Ziraatta müstamel mevadı mUştaile ve
müstahzaratı kimyeviyenin şu sırada erbabı zi
raatça istimalinden naşı olbaptaki kanundan
biran evvel istifadeleri hususunun Hükümetçe
temini hattında.
388
Sinop (Recep Zühtü Bey)
— Harekâtı Milliyeye iştirak etmeyen me
murin hakkındaki kanun lâyihasının Dahiliye
ve Memurin encümenlerince müştereken bîr
haftada tetkikatının ikmal ve intacı ricasına
dal*.
156
— Harekâtı Milliyeye iştirak etmeyen me
murin hakkındaki kanun lâyihasının Heyeti
Umumiyeye biran evvel şevki İçin bu hafta
zarfında müşterek encümence tetkik ve ikmali
hususuna dair.
344
— Şûrayı Devlet namzetlerinin tefriki için
Hükümetin teklif listesi bu günlerde Meclisi
Âliye gelmekte olduğundan intihapta tefrik
edilecek namzetlerin harekâtı milliyeye İştirak
etmeyen memurin hakkındaki kanun layihasının
ruh ve manasına göre intihaplarına dair.
166;
Şarki Karahfear (Ali Surum Bey)
— Bazı mahallerde mahkûk mülga saltanat
tuğralarının refi ve İzale ettirilmesi hakkında. 388
— Gaziantep Mebusu Ragıp Beye ait İs
tiklâl Madalyasının kendisine irsali hakkında.
388
— Şapka taliki için camilerde hususi ma
haller temini hakkında.
388
Urfa (Saffet Kemalettîn) ve Antalya (Ahmet
Saki Bey)
— Düveli ecnebiye parlamentoları azasının
tatil zamanlarında Türkiye'yi ziyaretleri ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi azasının da Av
rupa'da seyahatlerinin temini hakkında.
410

TEKLİFLER
Carıik (Cavit Paşa ve rüfekası)
— Samsun'da emvali metrukeden bulunan
Boduroğlu .Sinema binasının Samsun Hilâliahmer Cemiyetine terk ve teberruu hakkın
da. (2/560).
340

Çankırı (Talât Bey)
— Köy Kanununun bazı mevaddını muad
del teklifi kanunu hakkında. (2/558)
264
Karesi (Ati Şuuri Bey)
— Mübadeleye gayritabi eşhası mütegayyibeye ait olup, Hükümet yedinde bulunan emlak

— 15^
Sayfa
ve arsaların Türk Tayyare Cemiyetine terki hak
kında. (2/555)
153
Kastamonu (Fuat Bey ve rüfekası)
— Ka^amoııp Mtlbusu merhum Ahmel Mah'ir
Efendi ailesine hidematı vatanîye tertibinden
maaş. tahsisi hakkında. (2/551)

3

'Kırklareli (Dr. Fuat Bey ve rüfekası)
'— Hiınayei Etfal Cemiyetinin damga res
minden istisnası hakkında. (2/556)
211

Sayfa
Saruhan (Yaşar Bey)
— Hariçten ithal olunacak koşun ı ve çift
hayvanatının gümrük resminden muafiyeti hak
kında. (2/557)
211
— Saruhan vilâyetinde 1340 senesinde zuhur
eden doludan mahsulü hasara uğrayan emvali
metruke tarla ve bağlarının bedeli icarlarını affı
hakkında. (2/561)
384
Siverek (Kadri Ahmet Bey)
— Memurini fa'alenîn zati hayvanlarının ta
264
rafı devletten İaşesi hakkında. (2/559)

TEZKERELER
Başvekâlet Tezkereleri
— Askeri tekaüt ve istifa kanununun muaddil besinci maddesi mucibince verilmekte olan
harp zamlarının ne sureUJe ücra edileceğinin
tefsiri hakkında. (3/610)
295
— Dokuz zatın İstiklâl Madalyasİyle taltifleri
hakkında iki kıta tezkere. (3/589)
3
— Edirne Mahkemei Asliye Aza mülazımı
Ragıp Efendiye ait istiklâl Madalyası şeridinin
kırmızıya tahvili hakkında. (3/603)
' 264
— Erzurum Valisi Zühttt Beyin, İstiklâl Ma
dalyası ile taltifi hakkında. (3/601)
251
— Etıbbanın hizmeti mecburesine mütedair
369 numaralı Kanuna müzeyyel 438 ve 531 numaralı kanunların! allı maddesinlin tefsiri hakEtıra<*a. (3/590)
3
— İcra Kanununun yüz kırk dördüncü mad
desinin tefsiri hakkında. (3/609)
295
— 2 Nisan 1330 tarihli Tütün İnhisarı Ka
nununun 28 nci 26 Şubat 1340 tarihli Belediye
Vergi ve Resimleri Kanununun 20 nci maddele
rinin tefsirine dair. (3/595)
24
-— İki yüz seksen İki zatın İstiklâl Madal
yasıyla taltifleri hakkında. (2 adet)
136
— İki zatın hamil olduktan İstiklâl Madal
yası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında, (iki adet)
(3/612)
3,294
— Ifci zatın fe&klâl Madalyasıyla taltifleri
hatk&mda. (3/612)
— Jaddaıtna idare " eminlerinle ne suretle
IhkrcHalh verileceğinim tefsiri
teaMonda,
3
•— Mübadele, İmar ve İskân Kanununun se
kizinci aıaiddtesândn teMri hakkında. (3/592)
3
—Mülga Metisi Mdbusamdan mûdevver
olup Tapu Encümeninde bulunan, Dersaadee

ve BMdı selâsede kâin gediklerin il&şsına dâir
16 Şufet 1328 tarihli (1/103) numaralı, estoast
hükttıiiyenin emvali gayrftnenlkuteye tasarrufla
rına daitr 16 Şubat 1328 tarihli (1/lOjl) numa
ralı, MHsitiraac tasarruf ohman emvali gjaşyrı men
kule takstiımme dair 1 Kânunuevvel 13J29 tarihli
(1/100) numaralı emvali gayrı menfajlenlitt ta
sarrufuna dair 5 Cemazİyelevvel 133(1 tarihli
Kanunu muvaikklaifcm, üçüncü maddesini müsan-f
hah S Mail: 1330 tarih* (1/98) numaralı, Os
manlı cemaat ve mtteasesaıtı hayrryesi namdanım
kasaba* ve kura dahilinde namı mju&eıar ite
tasarruf oluna gelen enuvafi gayrı rr^entouletkin
tnüassasatı meefkûre namlarına tashihi kayıt
(için eşhası hukimiye kanunu muvakkatinde mu
ayyen altı mah mulddaöin inkizasındaıh itibaren
altı matı daha temdidi halkacında. 11 ŞyM 1329
tarihti (1/109), (1/110) numaralı, emyali gayrı
ıtıerikuteflio tasarrufuna ait 30 Mart 1Ş29 tarih
li (i/102) numaradı, senetsiz tasarruf ^dilen em
vali gayrı raentotemn tapu senedinle! "*" faptma
dair (1/99) numaralı, emvali gayn njertkulerain
tahıd&t ve tafıririne mahsus, kamın Iâ^ÜKdarrnıü
laldesi hakkımda. (3/621)
384:385
— Osmancığın Todurga köyünden Karamustafa oğlu Süteytaan'm hukuku memnuası385
ntn iadletsi halkkında. (3/622)
:
— Perşembe'nin Gürze Köyundajı Derviş
oğullarından Çolak M'ahmud'tın baüciyei müd
det!! csezaiyesîoio affına da'tr. (3/593) j

3

i

— Sultaniye kâzaSırım Kale mahaBesmden
Süfleymaa Oğlu Hasan'ın bakiyöi müdtteti cezaiySainta affına dair; (3/594)

3
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Sıyfı
— Sungurlu kazasının Dertli köyüüiden Ka
dir Kâhya oğlu Yusuf halkâctnda afft hususi
«tâmaine dair. (3/624)
410
— Susurfuk havzasında. bukınan ovaların
sulanması ve batiak'hklann kıautulmnası içki tah
sisat İfâsı haüduadaki 'kamın lâıyttüa&ıaın iadesitııe dair. (3/620)
384
—' Şûrayı Askeri Kanununun ikinci mad
desinin tadili hattındaki lâyihanın iadesine
dair. (3/613)
321
— Tebattuza arrt olan borçları tediye etme
yen Macar HJüfldtoetiae karşı, Macar tabası
nın Türklerden alacaldânnm tediyesfai tehir
hakkındaki kanun layihasının jadesine dalk,
(3/619)
384
— Üç zatın hamil oldukları İstiklâl Madal*
yası şjerddinfe tahvili hafldkmda. (Üç adet)
136
— 28 zatın İstiklâl Madarası ile taltifi hak
kında. (3/602)
251
— Yüzbaşı Salih Beyin hatmi olduğa İs
tiklâl Madalyası şeridinin kutmzıya tahvili hak
kında. (3/616)
384

Sayft
— Yüz doksan bir zatm İstiklal Madalya
sıyla taltiften hakkında üç adat. (3/600)
295
— YüzeKik lssteye ithal ediîerek taıbiyetten
ıslkat ve hudut haricine İhraç edilmiş olanlardan
vefat edenlerin aileiteHine eytam ve eramil ma
aşı tahsisi icap edip etmeyeceğinin tefs«ti hak
kında. (3/596)
24
— Yüz on dokuz zattın İstiklâl Madalya
sıyla taltifleri hakkında (M adet) (3/617)
384
Büyük Millrt MecM Riyaseti Tezkereleri
— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin hatnlü olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin
yeşil - kırmızıya tahvili hattında. (3/623)
385
— Sinop Mebusu Rıza Nur Beyin hamil
olduğu tsttUklâl Madalyası senidinin yeşil - kır
mızıya tahvili hafckmda. (3/614)
356
— 25 Mayıs 1926\îa Londra'da İçtlkna ede
cek olan beynıdmilel Parlamentolar Ticaret
Konferansıma Türkiye Büyük Mdltet MecBsi
•namına iştirak edecek murahhasta? hakdanda.
137
— Ziraat Bankası Meclisi İdaresinde infıim eden azalık hakkında.
104

ZAPTI SABIK HULÂSALARI
İçtima
No.
63 .
64
65
66
67
69
69
70
, 71

İçtima
İçtima arihı

Cilt Sayfa

•No.

28 . 2 .
1,3.
3.3.
4.3.
6 .3 .
8.3.
10 . 3 .
13 3 .
15 . 3 .

(23)
(23)
(23)
(23)

2
22
48
67
103
133
150
164
210

72
73[
74
75
76
77,
78
79
80

' m>» -<i»

i*-

192Ö
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926

<23)

-»•

İçtima tarihi
17
18
20
22
24
25
27
29
31

.
.
.
.
.
.
.
.
.

3
3
3
3
3
3
3
3
3

.
.
,
.
.
.
.
.
.

1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926

Güt Sayf»

(24)

247
264
294
32Û
340
354
383
408
2

Söz Alanlar

Sayfa
AbduBıth B. (Trabzon) - Veraset ve intikal
verdisi kanunu münasebetiyle
368
AbdiUhak B. (Erzincan) - Antalya Mebusu
Ahmet Sak; Bey ve rüfe&asının, Umum Memu
rin Kanunu teklifi ve Memurin Kanun layihası
münasebetiyle
179
Ahmet H a m * B. (Adliye En, Namına)
fBohı) - Resmen teşekkül etmiş mahalle ve
karyelerin eşhası hükmiyeden addı İle emvali
gayri menkuleye tasarruf edebilmeleri hakkında
teklifi kanuni münasebetiyle
155
Ahmet Hamdi B, <(1Dozak) - Ankara, Sebrematine 1 750 000 lira ihrazı h a t t ı n d a kanun mü
nasebetiyle
54
— Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin: Or
manlardan çıkarılacak kereste ve mahrukatın
muamele] resmiyesinin ormanlarda ikmal edil
dikten sonra her yerde serbest nakil ve tarar
edilmesi hakkındaki {aktifi kanuni münasebetiy
le .
1391
Ahmet Hilmi B, (Kayseri) - Demir ve kömür
madenlerini işletmek ve dört senede sarf edil
mek üzere Ticaret Vekâletine 18 milyon Kra.
tahsisat itası hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle
171
Ahmet Muhtar B. (Trdbzon) - Ankara Şehrematine t 750 000 lira ihrazı hakkında kanun
münasebetiyle

24,
28,51

— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfekasının, Umum Memurin Kanunu teklifi ve
Memurin Kanun lâyihası münasebetiyle
218,
•224,
• -

,

2 »

, — 1340 senesi Mart - Mayıs ve Haziran Ağustos aylarına mahsus birinci ve ikinci rapor
ların takdim kılındığına dair mazbata münase
betiyle
344,
345,
546347

Sayfa
— Demir ve kömür madenlerini İşletmek
ve dört senede sarf edilmek üzere Ticaret Ve*
kâtetıine 18 milyon lira tahsisat İtası hakkındaki
kanun lâyısası münasebetiyle
'
173
— tdarei Hususiye ve Sereroanetleri | Sıhhiye
memurlarının nasıp ve azfil, tebdil ve terfilerinin
ciheti aidiyetleri hakkındaki kanun münasebe
tiyle
428
— İspirto ve meşrubatı küüliye İnhisarı hak
kındaki kanun münasebetiyle
i
284
— Kayseri - Ulukışla demiryolunun inşası
baklandaki kanun lâyihası münasebetfyl^
176
— Keller - Malatya - Ergani • Diyarbekir
demiryollarının inşasına dair kanun münasebetiy
le.
j
, 297J
— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu muvakka
tinin 1016 ve 110 ncu maddelerinin tadili hakkın
daki konun münasebetiyle
425
— Mülkiye Harcırah kararnamesinin ımevaddı muvafckata fazlının muaddil 10 Teşrinisani
1335 tarihi kararnamenin birinci maddesinin tef
sirdi hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi münasebetiyle
157
— Petrol Kanunu münasebetiyle
323,
327
— Veraset ve intikal vergisi kanunu münase
betiyle
357,
|
373,39a
394,401;
İ 412,414,415
Akteoraugiu Yusuf B. (tstonta) - Antalya
Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfekasının,; Umum
Memurin Kanunu teklMi ve Memurin. Kanun
lâyihası münasebetiyle
'
256
— Petrol Kanunu münasebetiyle
324,
.327
AB Cenanl B. (Ticaret V.) (GazUntep) Antalya Mebusu Ahmet SaM Bey ve rü£e|kasınm,
Umum Memurin Kanunu teklifi ve N^emurİn
Kanun lâyması münasebetiyle
182,

I»?

-18
Sayfa
— Demir ve kömür madenlerini İşletmek ve
dört senede sarf edilmek üzere Ticaret Vekâleti
ne 18 milyon lira tahsisat Hası hakkındaki ka
mın lâyihası münasebetryle
169,
170,171,
173,174
AH Nazmi B. (Kastamonu) • Antalya Me
busu Ahmet Saki Bey ve rttfekasırun. Umum
Memurin Kanunu teklifi ve Memurin Kanun
lâyihası münasebetiyle
189,
• '222
— Evkaf Müdiriyeti Umumiyesine aüt üç
aylık tahsisatı munzamma Kanununun mevkii
meriyete vazına kadar ifa olunacak hidemat hal
ikında teklifi kanuni münasebetiyle
37
— Evkaf Müdiriyeti Umumiyesine aÖt Üç
aylık tahsisatı munzamma Kanununun mevkii
meriyete vazına kadar ifa olunacak hidemat hak
kında teklifi kanuni münasebetiyle

38

— Veraset ve intikal vergisi kanunu münase
betiyle
404,417
AJİ Rıza B. (trtaribul) - Antalya Mebusu Ahmet Safci Bey ve rüfekasınm, Umum Memurin
Kanunu teklifi ve Memurin Kanun lâyihası mü
nasebetiyle
182
— Malulim guzatın terfih ve ikdan hakkın
daki kanunun tefsirine dair mazbata münasebe
tiyle
303

Sayfa
AB Şuurf B. (Karesi) - Ankara Şehrematine
1 750 000 lira İhrazı hakkında kanun münase
betiyle
54
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfekasının, Umum Memurin Kanunu teklifi ve
Memurin Kanun lâyihası münasebetiyle
186,
227
— Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk!
olup muhacir ve mübadillere adliyen iskân veya
tefviz suretiyle verilen emvalin istirdat edilmeme
si hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
- 72
Ata B. (Niğde) - Antalya Mebusu Ahmet Sa
ki Bey ve rüfekasınm. Umum Memurin Kanunu
teklifi ve Memurin Kanun lâyihası münasebe
tiyle
219,
223,251,
252,253,261
— tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bazı
maddelerim muaddil kanun lâyihası ve tayin İ
muameleye mahal olmadığına d air mazbata mü
nasebetiyle
248,
249
— tdarei Hususiye ve Şehremanetlerİ Sıhhiye
memurlarının nasıp ve aziif, tebdil ve terfilerinin
ciheti aidiyetleri hakkındaki kanun münasebe
tiyle
430,
431

— Petrol Kanunu münasebetiyle

322,
323,324,325

B
BehCç B. (Nafta V.) (İstanbul) - Kayseri UKjfcışk damüryokuıua İnşası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle,
177
— KteMer • MaJaıtya - Ek&ani - Dayanbekfcr
demiryaHamun inşasına dair kanun münasebetftyas.
298,299*
— Mülkiye haratah kMiarmairteamin mevaıddlı muvaJdüaıta fazlını ımıatfdil 10 Teşrinü- '
saıvi 1335 tarihi kararnamenin birinci maddie-sintn tefsiri haikkımla tora VekfiKeo Heyetti Ri
yaseti teskeresi münasBbe%te.
156,159

Besim AtaSay B. (Aksaray) - Ankara Şetoamaınatine 1 750 ÛOO lîna ihrazı hak kısıda kamın
münatsatelfciîylie.
27'
~ ' Demir ve kömür maıdörıılierini istetmek
ve dört senede sarf «diılmek üezere Ticaret VeikâMne 18 miüyocj lira tahsisat Ması hakkında
ki karam layihası tnunasbatayte.
171
— Miaıarff teçteilâıbıoa, İ3k mefcltep muialfcıferî Kanununun 1, 2 ve 8 ndi, onda öedrisalt Ka
nununun 12 ve 13 noü maid*terinün tadfflinıe
mütedlalİT' layiha ve teklifler münasebetiyle. 271,
272,276

-
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Sayfa
Cemi) B. (Dahilîye V.) (Tekirdağ) - Ankara
Şehremanetene 1 75Q 000 'lira. ihrazı haMMBİa
kanun mrttoasöbetiyie.
24,26
— İdarei Umumiye Kanununun on beşinci
maAtesinin tadilüıe dair 'kamım münasıebdtiyfe,
41,
42
1
— Mübadeleyi gayri tabi eşhastan rrtetruk
olup muhacir ve mütodütere aldKyen ssfoân veya '

Dr. Hakkı Şmaai Paşa (İstanbul) - Düsturu!
Bdviva KJomilsyonu hafckındıaiklL kanun münasebetaıyte.

Sayfa
tefviz auretiyte verilen emvalin isfiinda* edimemssi hafcfcmdatoi kanun layihası mütasfbatiyte_
73.
, 75,76,77,78
— MüOdiye harçtan karaiöamestain mevaoV
dı muıvafckata fadlum mUaddit 10 TflşrfnSsıaoi
1335 tarihli kamaımaröeain bâninoî maddesinin
tefsiri hakkında tona VökSBerİ Heyeti Riyasetti!
tezkeresi Münasebetiyle;
156

D/. Mazbar B. (Ayam) - AMtaDya Mebusu
Ahmet SaM Bay ve rüfetosiöuı, Umum Memu
rin Kanunu ttfctafi ve Memurin Kanun layihası
münaaabeffiıyte.
185
— Mübadeleye gayri talbl eşhastan metruk
akıp rraıhadk ve mübadillerle aküyen iskân veya
tefviz ıgunetiyte verilen emvalin istirdaft edüfcneımaai lıakfcırtttekıi kanun layihası münasebetiy
le.
74,78,80

— İspirto ve meşrubatta küıiSye tuhlişaıri hafcfcBKteM kanun ıminaiSebeCîyle.
284
— MükeBafiûyeti Askerliye Kamunu muvaıkfcaHimn 106 ve 110 ocu maxftieterİHÎn tadili toakfcındakS kanım münasebetiyle.
^
304,
'
422,423
— Veraset ve İntikal Vergisi' Kamjiruı mü
nasebetiyle.
366
Dr. Refik B, (Sıhhiye V.) (l*aöbot) - ida
re» Hususiye ve Şehremhııetfleri Sıhhiye Memurlamnun. nasıp Ve aza, tebdil ve *eı€aerinİin cdüdai .
•atfdBvetBeri. hakkındaki toanun ırılünaaebötiyte.
425,
426,427,428,435
Dit. Rıza Nar B. (Sinop) - Antalya Mebusu
Ahmet Saki Bey va rüfetoasmıa, Umumi Memu
rin Kanunu flflkifü ve Memurin Kanun lâyiha
sı münatsebetiyle.
252

Sayfa
Ekrem B. (Mödafoıİ MüSye En. ReU)
(Rtoe) • Mükelljeöyöti Askeriye Kanunu muva&tatmm 106 ve 110 ncu maddelerinin taKM
hakJkmdakli ikanun rnünasebetiyle.
422
Emfn B. (Eskişehir) - Arakana ŞehHamanetine 1 750 000 lira ibrazı hakkında kamın münasebetLyle.
28
— Evkaf Müdürlİyatİ Uınuraiyesdıife aiit üç
aybk tahsisata munzamına kanununun mevkii
maiyete vazına kaldar ifa olunacak hidemait
halkkjofda teklifi kanuni müoasebatiyte.
37
— İdam Hususüıye ve ŞetmetnaneUeri Sıhhi'

Sayfa
ye roemurterınm nasaç ve aaffi,. tebdil ve terfi-ı
Herkim dbeti aidiyetleri batemdald katman mu-ı
nasabetiyie.
426
— Mübadefayi gayri tabı eşhastan metruk
olup muhacir ve mübaidBafeına aıdlyen Mân veya
tefviz suretiyle veril» emvalin Mktiaft adifcneınesli hakkındaki kanun İâyttaBi mün^bdbry-»
fe,
77
— Veraset ve lati&t V«qgM Kanunu müna«ebe%te,
375
Eyop Sabri B. (Konya) - Vemset ve Intiktal
Velisi Kanunu münasebetiyle.
:
368

39

Dr. Ibrriün Tıffi B. (DlyarbekSr) • İdarei
Hususliye ve Şehrarıamıdlıkıli Sıhhiye metnUtfar
nam nasıp ve azil, tebdil ve terfüterinSn «lineti
aMıyeÜtaııi hakkındaki kanun rnfüna/sebeffiiyİe.
429

ı
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Sayfa
Fsûk. B. (Encümeni Maka» Namına) (Te
kirdağ) - Antalya Mebusa Sala Bey ve riifeftûasınm, Umum Memurin Kanunu teklifi ve Me
murin Kanun Üyîh&sı muhasebötiyte.
179,18-1,
184,214,215
— 1340 «enesi Mart - MJayiî ve Hazüıan1
- Ağustos aylarıma mahsup burnu» ve ikinci

Sayfa
raporları takdim kılındığına dair mazbata mü'nasebetiyle.
349
Feridun Bkri B. (Dertâ») > TİM: Caza Ka
nunu tayShası tnünaHöbeüJiyle.

8

— Veraset ve ÎHJtikal VergM Kanunu münaısıeJbeftiyte.
171,394

H
Hafız ŞaMm B, (Gaz&mtep) - Keller - Mafartya • Ergani - Diyanbdkir dıermryoMannın in
şasına daür kanun mümasebetiyte.
298
Htddu B. (Van) - Ankara, S^hpemanetine
1 750 000 faa ibrazı hakkında kanun mühasebeftiyte.
54
HaEs Turgut B. (Sivas) - t d a m Hususiye ve
Şehremanetkri Sıhlıiıye memurlarının nasıp ve
azü, tebdil ve tarfiüerinâı dihttti aidiyetleri hak*
fcmdakü kanun münasebetiyte,
428
— Veraset ve lotükalt V«fftgpisii kanunu rruttnaaoBöÜiyte.
361
rfetöt B. (Kastamonu) -Antalya Mebusu Ah
met Sakî Bey ve rufekastnm, Omum Metnıuıin
Kanunu tekM w Memurin Kanun lâyihası mü*
natsebetiyle. •-..•
178,
21€,225,253
Hafit B. (Kastamonu) - Demir ve kömür madJefdierlİDİ işltatmak ve dört senede sarf edilmek
üzere Ticaret Vekâletime 18 milyon İira.tahs*sat oltası hakkındaki kanun layihası münatsıebe%te.
170,177
— İdareıi Umumiye Kanununun on beşinci
maıcktesfinin tadöine dair kanun münaHebetiyto-,
41
— ispirto ve mesrubalu, knüliLye inhisar] hakfcKidakii kanun münasebetiyle,
281
— Maarif Teskflatına, İlk Mektep MualEhv
lerri Kanununun 1, 2 ve 8 nei, Orta, Tedrisat Ka
nununun 12 ve 13 ncü roaddeleriokı tadffinıe
mütedair layiha, ve *tdkMer ınüas*batiiy(le,
265,
272
— Mübadeleye gayri Jatbi eşhastan metruk
olup muhacir ve müfaadilane »diyen iskân veya
tefviz suretiyle verilen emvalin istirdat edliitae*
rrissli hakkımdaki kanun layihası mikijaSebatiy77

Hastan B. (MaBye V.) (Trabzon) - Ankara
Şehıtamenetioe 1 750 000 Ura ihrazı hakkımda
kanun münasebetiyle.
27,28,30
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve
mfekasuun, umum. memurin kanunu teklifli
ve memurin kanun, layihası n>ünasebe(tiyle.
181,
229,254,256,257,258
— 1340 senesi Mart - Mayas ve Haziran Ağustos aylarına mahsus birinci ve Sekici rtaparları takdim kıhndlıjfcına daûr mazbata münasebetöiyie.
346,
348
— Bolu Mebusu Mttaıat Vasfi Beyin; or
manlardan çıkarılacak kereste ve mahrukattın
muamelel resmiyestalio ormanlarda ikmal edüildilkten sonra her yerde serbestt nakil ve imnar
edilmesi hakkındaki teklifi! kanunisi münaseibe«Jyfe.
138
• — Derriir ve kömür madenilerini isletmek
ve dört işemede. sarf aditadk üzere Ticaret Ve
kâletine 18 milyon İra tahsisat itası hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyte.
172,
173

— Harp kazançları vergisi kararnamösliokı
sekSzıincİ fıkramam tefsirine dafir mazbata munasebeUSyte.
301,302
— İdarei 'Hususîye ve Şeh^emıanetltr'İ Sıh:
niye memurliarmın nasıp ve azü tebdil ve ter
fihinin cihetli aidBıye'Öerti hakkındaki kanun
miâi2)5)ebetî,yJle,,
428,
431,432

— İspirto ve meşrubatı büüiiye İnhisarı bakıkmdaM kanun münasebetiyle.
281,282,
285,286,288
— Mübadeleye gayrü tabi eşhastan metruk
odup muhacir ve müba<Möre adliyen iskân veya

-üSayfa
— Harp kazançları vergisi fcararnarneısiiniin
sekfciinc! fıkrasının tefsirine dair mazbaıtıa mörtaisebötByte.
> 301
— Mübadeleye gayri laıbi eşhastan metruk
ottıp muhacir ve mübadillere âdiven(iskan veya
tefviz suretiyle. verilen emmaJkı iatirdlai etdümeırea* hakkındaki kanım layihası miünasebeîiy-

Sayfa
tefviz «uretiıyîe verilen emvstm iiSirdafcedikTientaat hakkındaki kanma lâyihası münaBeb'atiLyfe,
81
— Veraset VB InlSkail Vergisi Kanunu münasöbeüîiıyje.
357,358,359,360,
361,362^63 ,364,366,367,368,369,3 72,
373,376,377,378,390,392395,398,400,403,
415,417,418,420,421
Hasan Fehmi & (Gümüşhane) - Ankara
ŞetareroanetAtiB 1 75Û 000 İra ihrazı hakkında
kanun miinaaebetiyfe.
29,31,32
~ AoGaltya Mebusu Alhme* Saki Bey ve rtifekasınm, Umum Mümturin Kamımı teklifi vd
Memurin Kanun fâyihaıa ıminasıebati'yte,
257

le.

48

— Veraset VB İntikal VergM kanunu münasebetıiyîe.
361,
377
Hüseyin Rıfkı fi. (Edfatte) - İspirto ve msşm/batı küüffiye inhisarı hakkındaki kanun münaBeböÜıyîe.
286

t
tbrahim B, <MiMrfaaİ Mîllîye En. Namına)
(Kocaeli) - Erituğrut Mebusu mütekait Rjaskrt
Beyin rüföbestimiin iadesi haldcnucfakS mazbata
münasebetiyle.
105
tîysa $M& B. (Muş) - Antalya Mebusu Ahmat Saki Bey ve rüfekaaının, Umum Memurin
Kanunu tdkifi ve Memurin Kanun lâyihası
münasebetiyle.
215
— 116 zatan t-slHklâİ madalyası ite taJkrifferi
hakkındaki mazbaJa
rnimasabejSiyie,
343
Ibsan Hamt B. (Ergani) - Ankara ŞehremaneUine 1 750 000 ü a ihraz* hakkında kanun
mıünaSöbatÜyte.
27
— Maarif Teşküâfcna, fllkrnektep nıuaiJmteri Kanununun 1, 2 ve 8 asi, Orta Tedrisat Ka
nununun 12ve 13 ncü maddelerinin tadiline mütedbir lâyiha ve tdkîifller münasebetiyle.
272,277
İhsan B. (Ankara) - Mütkiye Hararah kararnarniesöttin mevadkk muvakfcataı fazlını muadr
<H 10 TesriMaani 1335 tarihi kararnamenin bi(Taıci mıaıddiasMn tefelin hakkında tora Veki.fesliHayatî Riyasöti «eakıemsS münasöbetiyile.

1335 ıtarihlli kararnamenin birinci rnadıddsinlin
«efcfci hakkında îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti
tezkeresi münaBebetiylte.
158
İsmet B. (Çorum) • Antalya Mebusu Ah
met Saki Bey ve rüfekasının, Umum Memurin
Kamunu teklifi ve Memurin Kanun lâyiham
mıüftaisetoetiıyl».
217
Hafn kazançları vergisi ksattarnamıeısSnİn seIklanci fıkrasının tefsirine dair mazbata münaıseıbîJtByie.
- 30Û
— Maarif Teskiîtora, Üknıefctep mualliımSeri Kanununun 1, 2 ve 8 nefl, Orta Tedrisat Ka
nununun 12ve 13 ncü maddelerinin tadihne mü
tedair lâyiha ve teklifler münasebetiyle.
279
— Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk
olup muhacir ve miIbadiBere âdSyen iskân veyatefviz suretiyle verilen emvalin istirdat edHme- .
«nesi hakkındaki kanun layihası münasebetiy
le.
79,85
— MüfceJfcfiyeti askeriye kanunu muvakka
tinin 106 ve 110 ncunsadld&ierMtt tadili hakkın
daki kanun münaısdbetiylle.
304

159

haaSlB Kental B. (Çorum) - Ankara Şehramandfcine 1 750 000 tira ihrazı hakkında kanun
münasebetiyle,
50
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rütekaamjo, Umum Memurin Kanunu tefcftfi ve
Memurin Kanun lâyihası münasebetiyle.
178
— Mülkiye Harcırah kararnamesinin nııavaddi muvakkate fazükm muadÜÜ 10 Teşrinisani

— Mukellefjtyefii askeriye kanunu muvakkaÜinin 106 ve 110 ncu ırıaddeterlinin tadfflü hakkın
daki kamın münasebetiyle.
424
— Röattan teşekkül etmiş mtahalîe ve karyelıerin eşhası hükmiyeden aJddd ite emvali gayri
ırankulteye tasarruf edUbfflmdleılL hakkmda tek
lifi kanuni rnünaBetıcrtiyle,
154
— Veraset ve intikal Vergisi Kanunu müaaa&feetiyfo
414,420

K
Sayfa
Kadri Hamdi B, (Siverek) - Antalya Mebu
su Atalet Sakil Bey ve rtüfekıasuiMi, Umum Me
murin Kanunu bdkBİi ve Memurin Kanun lâyi
hası münatetaatiiylie.
220
Kâzını Vehbi B. (E^adi) - Ankara. Şehnenuanetime 1 750 000 îra ihraızt toakkaıda kanun
ımjünıasabeftiyİle.
50
— îdlara Hususliye ve Şehrananetferi Sıh
hiye metnurlaııının nasıp ve azüft, tebdil ve ter-

fiterindn cîheıtS aıidiıyeıtteri
münasesbeiblylle,

Sayfa
hakkındaki kanun
429

— KeMler - MaSaltya • Ergani - Djyaırbeklif
•d^rtkıyo!îanmn inşasına dair kanun münasebe
tiyle.
297
— Türkçe kanunu unwantı teklifli
mıünajsetieifeiiylle.

kanunu
3S7

M
Mahmut Esat B. (Adliye V.) (tanfr) - An
talya Mebusu Ahmet Saika Bey ve rüfekatsanın,
Uman Memurin Kanunu teklifi ve Memurin
Kanun lâyibası müniasöhelâyte.
180

dikten sonra her yerde serbest nakil ve imrar
edilmesi hakkındaki teklifi kanuni münasebe
tiyle
139
Mustafa AbdiHhafik B. (Çankırı) - Keller Malatya - Ergani - Diyarbekir derrıiryollanrun
— Türk Ceza Kanunu layihası münasebe
inşasına dair kanun münasebetiyle
299,300
tiyle.
4,13 ;
— Maarif Teşkilatına, Ilkmektep Muallim
Metanet Fuat B. (Kastamonu) - Ankara Şehleri Kanununun 1, 2 ve 8 ndi, Orta tedrisat Ka,netmıaneıtmıe 1 750 000 üfra ıthrazt hattında ka
nununun 12 ve 13 ncü maddelerinin tadiline mü
mun münaisefc^tdıyle. •
25,52,55
tedair layiha ve teklifler münasebetiyle
273
MazUar Mttöt B. {Divanı Muhasebat En.
— Veraset ve intikal Vergisi Kanunu mü
Reisi) (Denizli - 1340 senesi Mart - Mayıs ve
nasebetiyle
412,413
Haziran • Ağustos ayknna mahsus burana ve
Mustafa B, (Eteziz) - Keller - Malatya likikiöi raporları ıfcakıdlîm kAiKÜğma dair mıaabaıta
Ergani - Diyarbekir demiryollarının inşasına
«ıüınıaıs£be«iyİe,
345,
dair kanun münasebetiyle
299
347,349,350;
Mustafa Fevzi B. (Konya) - Resmen teşek
— Petrol Kanunu mün&sefcetıiyfe.
327: kül etmiş mahalle ve karyelerin eşhası hükmiMehmet Vasfa B. (Bolu) - Vertaselt ve intikâl
yeden addi ile emvali gaydmenkuleye tasarruf
Vergbi Kanunu münasebetiyle.
378,
edebilmeleri hakkında teklifi kanuni münase
399,405
betiyle
152,155
Mubtar B. (Trabzon) - Ankara Ş^hremane— Veraset ve intikal Vergisi Kanunu mü
tine 1 750 000 Bra ikrazı hakkında kanun münanasebetiyle
397
^dbatüyte.
24
— Zaptı sabık hulasası münasebetiyle
409
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve
Mustafa Necati B. (Maarif V.)" (iznik) rüfekasının, Umum Memurin Kanunu teklifi
Maarif Teşkilatına, tik mektep muallimleri Ka
ve Memurin Kanun layihası münasebetiyle
185
nununun 1, 2 ve 8 nri, Orta tedrisat Kanununun
Musa Kâzım B. (Konya) - Ankara Şehre12 ve 13 ncü maddelerinin tadiline mütedair
matine 1 750000 lira, ihrazı hakkında kanun
layiha ve teklifler münasebetiyle
267,270,273,274,
münasebetiyle
55
275,276,277,279,280
— Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin, Or
manlardan ç&arıSacak kereste ve mahrukatın
Mustafa Rahmi B. (tznâr) - Petrol Kanunu
muamelei rcsmiyesinin ormanlarda ikmal edilmünasebetiyle
328

— 13 —

Sayfa

Sayfa
emvalin istirdat edilmemesi hakkındaki (kanun
76
layihası münâsebetiyle

Rasttı B. (Antaiya) - Antalya Mebusu Ahmet
Saki Bey ve rüfekasının, Umum Memurin Ka
nunu teklifi ve Memurin kanun layihası müna
sebetiyle
180,181

Remzi B, (Gaziantep) - 1340 senesi Mart Miayıs ve Haziran - Ağustos aylarına mahsus
birinci ve ikinci raporları takdim kılındığına
dair mazbata münasebetiyle
351
Rcmzf B. (İzmir) - İspirto ve meşrubatı
Iküülİye inhisarı hakkındaki Kanun münasebe
tiyle
284

Osman Kadri B. (Muş) • Mübadeleyi gayri
tabi eşhastan metruk olup muhacir ve müba
dillere adiyen isikân veya teffiz suretiyle verilen

— Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu mü
nasebetiyle
360
Rahmi B. (Trabzon) • Veraset ve İntikal
Vergisi Kanunu münasebetiyle
363,368,398,399,403,
404
Refet B. (Maarif En. namma) <Uı*a) • Maa-<
rif Teşkilatına, tik mektep muallimleri Kanu
nunun 1, 2 ve 8 IKI, Orta Tedrisat Kanununun
12 ve 13 ncü maddelerinin tadiline mütedair
layiha ve teklifler münasebetiyle
272,281
Ragıp B. (Kütahya) - Veraset ve İntikal
Vergisi Kanunu münasebetiyle
416

Saffet B. (Evkaf En. adına) (Urfa) - Zaptı
sabık hulasası münasebetiyle
408
Sttleyman Sim B. (Edime) - Antalya Me
busu Ahmet Saki Bey ve rüfekasının, Umum
memurin kanunu teklifi ve memurin kanun
layihası münasebetiyle
214,217
— Ankara şehrematine 1 750 000 lira İh
razı hakkında kanun münasebetiyle

29

— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rü
fekasının, Umum memurin kanunu teklifi ve
memurin kanun layihası münasebetiyle
184,222
— Evkaf Müdiriyeti Umumiyesİne ait Üç
aylık tahsisatı munzamma Kanununun mevkii
meriyete vazına kadar ifa olunacak hidemat
hakkında teklifi kanuni münasebetiyle
3738

Reşit B. (Malarya) - Antalya Mebusu Ah- met Sakı Bey ve rüfekasının, Umum memurin
kanunu teklifi ve memurin kanun layihası mü
nasebetiyle
221
— Keller - Malatya - Ergani - Diyarbekir
demiryollarının İnşasına dair kanun münasebe
tiyle
296
— Mübadeleyi gayri tabi eşhastan metruk
olup muhacir ve mübadillere adiyen iskân veya
tefriz suretiyle verilen emvalin istirdat edilme
mesi hakkındaki kanun layihası münasebetiyle 73,79

— İdarei hususiye ve şehremanetleri sıhhiye
memurlarının nasıp ve azil, tebdil ve terfilerinin
ciheti aidiyetleri hakkındaki kanun münasebe
tiyle
427
— Mükellefiyeti askeriye Kanunu muvak
katinin 106 ve 110 ncu maddelerinin tadili hak
kındaki kanun münasebetiyle
304
— Mübadeleyi gayri tabi eşhastan metruk
olup muhacir ve mübadillere adiyen iskân ve
ya tefriz suretiyle verilen emvalin istirdat edil
memesi hakkındaki kanun layihası münasebe
tiyle
78
— Mükellefiyeti askeriye Kanunu muvak
katinin 106 ve 110 ncu maddelerinin tadili hak
kındaki kanun münasebetiyle.
304,425
— Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu mü
nasebetiyle
415

- İ 4 -

Sayfa'
Şakır B. (Muvazene! Maliye Encümeni Na
mına) (Çatalca) - Ankara Şehrematine 1 750
000 lira İhrazı hakkında İkamın münasebetiy
le.
28
Şükrü B. (Biga) - Ankara Şehrematine
1 750 000 Ura ihrazı hakkında kanun münase
betiyle.
29,31,52
Şükrü B. (Bolu) - Bolu Mebusu Mehmet
Vasfi Beyin; Ormanlardan çıkarılacak kereste
ve mahrukatın muamele! resmiyesihin orman -

Talât B, (Ardahan) • Ankara Şehrematine
1 750 000 lira ihrazı hakkında kanun münase
betiyle.
51
Tabir B. (Çorum) - Veraset ve intikal vergi
si kanunu münasebetiyle.
402
Tahsin B. (Ardahan) - tdareİ Hususiye ve
Şehremanetleri Sıhhiye memurlarıma nasip ve
azH, tebdil ve terfilerinin ciheti aidiyetleri hak
kındaki kanun münasebetiyle.
432
Tnnalı Hilmi B. (Zonguldak) - Antalya. Me
busu Ahmet Saki Bey ve rufekasının, Umum

Vehbi B. (Kayseri) - Antalya Mebusu Ah
met Saki Bey ve rufekasının, Umum Memurin
Kanunu teklifi ve Memurin Kanun lâyihası
münasebetiyle.
183,189,217,218,
222,230,259
— Demir ve kömür madenlerini işletmek ve
dört senede sarf edilmek üzere Ticaret Vekâ

Memurin Kanunu teklifi ve Memurin Kanun
lâyihası münasebetiyle.
183
— Maarif Teşkilatına, İlk Mektep Mual
limleri Kanununun 1, 2 ve 8 nci, Orta Tedri
sat Kanununun 12 ve 13 ncü maddelerinin ta
diline mütedair lâyiha ve teklifler münasebe
tiyle.
265,274
— Türk Ceza Kanunu lâyihası münasebe
tiyle.
8
— Türkçe Kanunu unvanlı teklifi kanuni
münasebetiyle.
386

letine İS milyon lira tahsisat İtası hakkındaki
kanun lâyihası münasebetiyle.
172
— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun
bazı maddelerini muaddil kanun iâyilmsı ve ta
yini muameleye mahal olmadığına dair mazba
ta münasebetiyle.
248
— 116 zatın İstiklal madalyası İle taltifleri
hakkındaki! mazbata münasebetiyle.
342

Sayfa
Yusuf Kemal B. (Sinop) - Petrol
münasebetiyle,

Sayfa
tarda ikmal edildikten sonra her yerde serbest
nakil ve imrar edilmesi hakkındaki teklifi ka
nuni münasebetiyle.
138
— Resmen teşekkül etmiş mahalle ve kar
yelerin eşhası hükmiyeden addi-ile emvali gay
ri menkuleye tasarruf edebilmeleri hakkında
teklifi kanuni münasebetiyle.
154
Şükrü B. (Niğd*) •> İdarei Hususiye ve Şehremanetleri Sıhhiye memurlarının nasip ve
azil, tebdil ve terfilerinin ciheti aidiyetleri hak
kındaki kanun münasebetiyle.
431

Kanunu
325

Sayfa
— Türk Ceza Kanunu lâyihası münasebe
tiyle,
5,14

— 2B —

Sayfa
Zeki B. (Kayseri) - Mülkiye Harciıtah ka
rarnamesinin mevaddı muvakkata fazlını muaddM 10 Teşrinisani 1335 tarihli kararnamenin
birinci maddesinin tefsiri hakkında İcra Vekil*
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi münasebetiyle.
158
Z{ya B. (Nafia Encümeni Namına (Çorum) •
Keller •< Malatya - Ergani - Dİyarbekir demir-

Sayfa
kanun münasebetiy
298
— Petrol Kanunu münasebetiyle.!
322
ZttlflJ B. (Dİyarbekir) - Ankara Şehramati-

yollarının inşasına dajr

ne 1 750 000 lira ihrazı hakkında kanun müna
sebetiyle,

33

I

