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I 

F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

Sayfa 
İntihap 

— Kırşehir Mebusluğuna intihab edilen 
Refik tsroaıi* Beyin mazbatası. 695 

-T- Maraş Mebushığufta 'İntihab edilen Nu-
rettâı Beyin mazbatası ve tahlifi. 695 

İstifa 
— Urfa Mebusu Yahya Kemal Beyin is

tifanamesi. 419 
Mezuniyet 

— Azayı kiramdan 'bazı zeytin mezuai-
yetlteni hakkında 'Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi. 73:74 

İkinci Defo Rey İstihsali 
— An-kara . Otomatik Telefon Ücretleri 

Hakkındaki Kanunun İkinci defa reye vaz'ı. 629, 
071:673 

— Emlâk ve Eytam 'Bankası hakkındaki 
Kanunun ikinci defa reye vazı, 379 

— Ermeni suikast komiteleri tarafından 
şehit edilen veya bu uğurda: süvari muhtelife 
ile duçan gelir olan Ricalin ailelerine verile
cek emlâk ve arazi hakkında Kanunun ikinci 
defa reye vazı. 697,728:730 

Sayfa 
— Gümrük tarife! umumtyesinde bazı ta

dilat icrasına dair Kanunun ikinci defa reye 
vazı. . 697,734:736 

— Harekâtı askeriye 'halinde zabıtan ve 
memurini askeriyeye ve bir nefer tayini ve-
ni-hnesi hakkında Kanunun ikinci defa reye 
vazı. 697 

— İskân Kanununun ikinci defa reye 
vazı. 697,737:739 

— Kazanç -vergisine munzam vilâjiet ddarei 
hususiyeferi ve belediyeler hisseleri : hakkın
daki Kanunun ikinci defa reye vazı. [ 697,731:733 

— Pasaport Kanununun 17 ve İS net mad
delerine birer fıkra tezyidi hakkındaHçi Kanu
nun ikinci defa reye vazı. 93 

— Posta Kanununun 12 nci maddesinin 
tadili hakkındaki Kanunun ikinci defa reye 
vazı. 122:123,148:450 

— StokhoJm'da imza: edilen postaya ait 
bazı hususatın tasdiki hakkındaki Kanunun 
ikinci defa reye vazı, , 74,84:36 

— Teşkilatı mülkiye hakkındaki Kanu
nun ikinci defa reye vazı. 629:630,674:676 

İNTİHABAT 

— Memurin Muhakemat Encümeni ve 
Heyeti İçin aza İntihabı. 

— Memurini Muhakemat Heyeti için bir 
âza intihabı. 

122 

522 

— Şark İstiklâl Mahkemesi için bir müd
deiumumi muavini intihabı. 

— Şark İstiklâl Mahkemesi ipin :bİr Müd
deiumumi muavini İTTtihaıbı. 

10 

122 

KANUNLAR 

No. a i t Sayfa 
832 — Maarif Teşkilatına dair 22 Mart 

1926 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun 
25 

S33 — 1341 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun sekizinci maddesinin (B) 
fıkrasının tadili hakkında Kanun 20 

24 
25 

38, 
39:42 

292 
203 
41 

No, Oiit Sayifa 
834 — Mahkemei Temyiz Teşkilatının tev

siine dair Kanun 24 

25 

835 — 4 Şubat 1340 tarih ve 406 numaralı 
Telgraf ve Telefon Kanununun otuz* 
üçüncü maddesinin tayyt ve müteakip 

115, 
172 
52, 

59:61 



— 4 

No.i Cilt Sayfa 
madde numaralarının tashihi hakkında! 
Kanun 8 415 

10 216: 
217 

25 15: 
16,61:62 

836 — Vefaen beyi ve ferağ veya teminat 
irae olunan emvali gayrimenkulenİn ic
ra kanunu mucibince müzayede ve 
füruhtu hakkında Kanun 19 19 

25 73 
837 — 7 Ramazan 1274 tarihli Arazi Ka-

numınua bazı mevadının ilgasına daiü 
Kanun 24 129 

25 72, 
78:80 

838 — Stikholmde imza edilen postaya ait 
husussatın tasdiki hakkında Kanun 20ı 123: 

124 
25 16, 

62:63,65:67 

839 

840 

— Sıtma mücadelesi Kanunu 

— Pasaport Kanununun 17 
nci maddelerine birer fıkra 
dair Kanun 

10, 
12 
16 

24 

15 
87 

160, 
170 

203, 
217:230,240:248 

25 
-

nci ve 18 
tezyiline 

21 
25 

95: 
' 96 

23 
8, 

41:42,80:81,87:89 

841 — Posta Kanununun 12 nci maddesi
nin tadiline dair Kanun 2.4 233 

25 72, 
96:97 

842 — İlk Mektep Muallim ve Muavinleri 
hakkında Kanun , 24 214 

25 195, 
» 345:347 

843 — Mualim mekteplerine muavenet hak
kındaki 22 Nîsan 1926 tarih ve 819 nu« 
maralı Kanuna müzeyyel Kanun 25 276, 

347:348 
844 — Emlâk ve Eytam Bankası Kanunu 25 94, 

96,323:336,337:345,349:351 

No, Gfflt Saryfa 
845 — Türkiye Cumhuriyeti ile İran Dev

leti beyninde 22 Nisan 1926 tarihin^ 
de Tahran'da tanzim ve imza olunan 
Emniyet ve Muhadenet muahedename-
sinİn tasdikine dair Kanun 25 355, 

399:400,411:413 
846 — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre 

konfederasyonu arasında 19 Eylül 1925 
tarihinde tanzim ve imza krlınan muha
denet muahedenamesinin tasdikine dair 
Kanun 25 400, 

414:416 
847 — İstanbul Darülfünunu 1926 senesi 

bütçe Kanunu 25 318, 
443:447,450:452 

848 — 1926 senesi Muvazeneİ Umumiye 
Kanunu 25 123 

133,133:134,134:736,136:137,137:138,138 
139,139:141,141:144,144:147,157; 160,160 
165,164:165,165:167,167:168.168:170,170: 
172,172:174,174:176,176:178,195:210,210 
213,213:240,250:261,261:263,263:264,264 

265,277; 283,283:309,379; 3 89,400:40(7,503:505 
849 — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve jua-

batı demiryolları idaresinin 1926 senesi 
Bütçe Kanunu 25 428, 

474:475,506:508 
850 — Evkaf Müdüriyeti umumiyesİnin 

1926 senesi bütçe Kanunu 25 428, 
485:498,512:514 

851 — Demiryolları İnşaat ve İşletme Mü
düriyeti Umumiyesİnin 1926 senesi büt
çe Kanunu 24 128 

25 428, 
498:500,509:511 

852 — Umumi İstihlâk Vergisi hakkındaki 
Kanunun ikinci maddesine bir fıkra tez
yiline dair Kanun 25 500: 

502,515:517 
853 — Türkiye Sanayi ve Maadin Banka

sı Kanununun onbirinci maddesini mu-
addil Kanun 25 318, 

527 
854 — Mücadelei Miliyeye iştirak etmeyen 

memurin hakkında Kanun 8 609 
11 206, 

238:241,266:278 
25 533: 

541,567:569 



_ 5 — 

No. OJİH Saıyıfla 
855 — Maliye ve Ziraat Vekâletleri 1341 

senet maliyesi bütçelerine tahsisatı mun
zamına ve fevkalade itasına dair Ka
nun 24 6, 

129,130 
25 157, 

525,264:566 
856 — Tabolunacak evrakı naktiye masa

rifi için 1341 senei maliye bütçesinde 
kuşat edilen faslı mahsusa beş yüz bin 
lira tahsisatı munzamına itasına dair 
Kanun 25 379, 

525:526,548:550 
857 — Büyük Millet Meclisinin 1341 sene

si bütçesine tahsisatı munzamma itası
na dair Kanun 25 157, 

526,573:575 
858 — Çekirge Kanunu 14 29: 

31 
25 72, 

527:531,570:572 
859 — Ipekböceğİ ve tohumu yetiştirilme

si ve muayene ve satılması hakkında 
Karam 25 72, 

531:533 
860 — Maliye Vekâleti 1341 senesi bütçesi

ne 60 000 lira tahsisatı munzamma ila
vesi hakkında Kanun 24 6, 

129:130 
25 157, 

525:264:566 

861 — Müddeti zarfında nüfus kütüğüne 
yazdırılmayan doğum, ölüm, evlenme 
veya boşanma vakalariyle mektum kim
selerin cezadan afları hakkında Kanun 

22 29 
25 581: 

582,616:618 

862 — Memleketin iman maksadıyla 1330 
senesinden itibaren yeni yol ve meydan 
açılması veya genişletilmesi veya alelu-
mum memleket imarı maksadıyla Hü j 

kümetçe ve belediyelerce hedmettirilen 
mebani hakkında Kanun 25 157, 

582 
863 — Ordu zabıtan heyetine mahsus terfi 

Kanunu 25 249, 
582:586 

No- i O * Sarfla 
864 — Kanunu medeninin sureti meriyet 

ve şekli tatbiki hakkında Kanun 25 153, 
; 322,586:587 

865 — Ticaret Kanunu 25 192, 
1 322,587:591 

866 — Ticaret Kanununun sureti tajtbikına 
dair Kanun 25 192, 

587:59i1 

867 — Ziraat Vekâletine merbut bazi mek
tep ve müesseselerin sureti idaresi hak
kında Kanun 25 524, 

596:597 
868 — İstiklâl mehakimi Kanununun üçün

cü maddesinin (C) fıkrasını rûuaddit 
Kanun 25 9, 

269,276,60*601 
869 — İstiklâl madalyası Kanununun birin

ci maddesine muzeyyel mevadıi kanu
nîye 25 153, 

244,597,635:639 
870 — 22 Nisan 1341 tarihli şûrayi; askeri 

Kanununun ikinci maddesini tnuaddil 
Kanun 25 195, 

653 
871 — Muallim ve talebenin askerlikten te-

cileri hakkındaki 21 Şubat 1338 Uarihlİ 
Kanunun birinci maddesini muaddil 
26 Kanunusani 1340 tarihli Kanuha mu
zeyyel Kanun 25 153, 

195,345:347,653:654 
872 — 28 Ağustos 1305 tarihli tedariki vesa* 

iti nakliyei askeriye Kanununun elli ikin
ci maddesine muzeyyel Kanun 25 249, 

655:661,662:664 

873 — Zabitan ve * memurini askeriyenin 
bazı teçhizatı sef eriyesinin sureti I tedari
kine dair Kanun 25 579: 

580,661:662 

874 — Türkiye ile Bulgaristan arasında 
İmza olunan muhadenet muahedename-
si ve umumi protokol ile ikamet; muka
velenamesinin tasdiki hakkında ; Kanun 

25. 455, 
631,665:667 

875 — Muhassasah zatiye 1341 senesi büt
çesine tahsisatı munzamma ilavesine 
dair Kanun i 25 318, 

631,668:670 

i 



_ $ _ 

No. <M Sayfa 
876 — Ankara şehri otomatik telefon Ka

nunu 25 592, 
597:600,619:621 

877 — Teşkilatı mülkiye Kanunu 25 379, 
605:615,622:624 

878 — Hükümet namına vuku bulacak mü
zayede, münakaşa ve ihalâta ait 22 Ni
san 1341 tarihli kanuna müzeyyel Ka
nun 25 629, 

700:701 

879 — 12 Eylül 1330 tarihli askeri tayinat 
ve yem kanununun 4 ve 36 ncı mad
delerinin tadiline ve 39 ncu maddesine 
bir fıkra ilavesine dair Kanun 25 629, 

701:702,716:718 

880 — Aşar mültezimlerinden edayİ deyn 
edenlerin emlâki merhune ve mütefeyyizleri-

nin iadesine dair 29 Ağustos 1339 tarihli 
kanun hükmünün 1928 senesi gayesine 
kadar temdidi hakkında Kanun 25 157, 

630,701:713 

237 — Bursa'nın Ayazma Köyünden Deli 
Mehmet oğlu Şöhretli tdris hakkındaki 
idam hükmünün infazı hakkında 17 

238 — Otuz iki zatın kırmızı, altmışaltı 
zatın beyaz şeritli istiklâl madalyasıyla 
taltifleri ve bir zatın da istiklâl ma
dalyası şeridinin kırmızıya tebdili hak
kında 17:20 

239 — Karacabey kazasının Tavşanlı mahal
lesinden Dervişoğlu Mehmet Çavuş hak
kındaki idam hükmünün müebbet kü
reğe tahvili hakkında 34 

240 — B11İ zatın kırmızı ve altmışbir za
tın da beyaz şeritli istiklâl Madalyası 
ile taltifleri hakkında 35:38 

241 — Lozan ahitnamesinin 9 ve 100 ncü 
maddelerinde tadat olunan beynelmilel 
muahede, mukavele ve itilâf namelerin 
tasdik ve iltihak muamelelerinin sureti 
icrası hakkında 42 

242 — Kocaeli Mebusu İbrahim Süreyya 
Beyin hamil olduğu İstiklâl Madalyası 
şeridinin kırmızı • yeşile tebdili hak
kında 72 

No, oat Sayfa 
881 — Harekâtı askeriye halinde zabitan 

ve memurini askeriyeye aynen bir ne
fer tayini verilmesi hakkında Kanun 25 520, 

. 524,654,686:688 
882 — Ermeni suikast komitaları tarafın

dan şehit edilen veya bu uğurda su veri 
muhtelife ile düçan gadir olan ricalin 
ailelerine verilecek emlâk ve arazi hak-
kında Kanun 24 291 

25 270. 
601:605,644:646,680:682 

883 — Kazanç vergisine munzam vilâyat 
idarei hususiyeleri ve belediye hisseleri 
hakkında Kanun 24 86 

25 379, 
647:648,652:653,689:691 

884 — Gümrük tarifei umum iyesinde bazı 
tadilât icrasına dair Kanun 22 277 

25 195, 
646:647,683:686 

885— iskân Kanunu 25 522, 
648:652,677:679 

243 — Tokat Jandarma Alayının Niksar 
Takım Kumandanlığında mütekait Mü-
Iazimievvel Şükrü Efendi hakkında ya
pılan muamelenin muvafık olduğuna 
dair 81 

244 — Süvari Miralayı Mehmet ve Kayma
kam Yusuf Kenan Beyler hakkında 
heyeti mahsusaca verilen ademi mesuli
yet kararının reddine dair 81:82 

245 — Haiz olduğu hakkı kanuniye binaen 
istifa eden ve bilâhare silâh altına alı
narak terhis edilen zabitlerden hizmeti 
ahirelerinin inzimamile tekaüde istih
kak kesbedenlere terhis tarihinden iti
baren maaş tahsis edileceği hakkında 93:94 

246 — Altmışdört zatın kırmızı ve elli üç 
zatın da beyaz şeritli İstiklâl Madal-
yasıyle taltifleri hakkında 153:157 

247 — Ankara ve Şark İstiklâl Mahkeme
leri müddetinin temdidi ve idam karar
larının tenfizi salahiyetinin kemafissa-
bık mehakimi mezkûreye itası hak
kında 243:244 

KARARLAR 



I 

Nö, OiliE Sayfa 
248 — Seksendört zatın kırmızı, yirmİdört 

zatın beyaz şeritli İstiklâl madalyasıyle 
ve onyedi zabitin de takdirname ile tal
tifleri hakkında 244:249 

249 — Berrİ ve bahrî Cumhuriyet orduları
na Meclisi Âlinin selâmlarının İblâğı 
hakkında 261 

250 — Antalya'nın Ahi Yusuf Mahallesin
den Mahmut Efendi Mahtumu Ebuzülf-
zade Mehmet Efendinin bakiye! müdde
ti cezaiyesinin affı hakkında ' 269:270 

251 — Kısmi seferberlik esnasında kıtaların
dan firar eden kırk neferin mahkûm ol
dukları cezaların affı hakkında 270:272 

252 — Altmışbtr zatın kırmızı otuzsekiz za
tın beyaz şeritli İstiklâl Madalyalariyle 
taltifleri ve iki zatın da hamil oldukları 
istiklâl madalyası şeritlerinin kırmızıya 
tebdili hakkında 269 

253 — Umumi İstiklâl vergisi kanununun 
birinci maddesindeki «Muamelâtı tica-
riyeden» tabirinin derecei şümulü hak* 

• kında 309:313 
254 — Onbin dokuzyiiz dört neferin varis-

— Alâmeti Farika Nizamnamesine bir 
madde tezyili hakkında Kanun lâyihası. 
{1/964) 191 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra tezyili 
hakkında kanun lâyihası. (1/940) 34 

— Bitlis Mebusu Muhittin Nami Beyin; 
takvim ve muhtıra defterleri ile hususî sal
namelerin tabı ve füruhtu hakkının Tayyare 
Cemiyetine tahsisi hakkında teklifi kanunîsi. 
(2/579) 317 

— Erzurum - Sarıkamış • Kars ve şue-
batı demiryolları İdaresinin 1926 bütçesi hak
kında kanun lâyihası. (1/951) 93 

— Esbak şeyhülislâm merhum Musa Kâ
zım Efendi zevcesine hidemaı vataniye ter
tibinden muhassas maaşının tezyidi hakkında 
kanun lâyihası. (1/950) 71 

— Gaziantep şehrinin elektrikle tenviri ve 
suyolu inşaatı için belediye namına Hazine
nin kefaleti ile mUessesatı maliyeden İstik
raz akdi hakkında kanun lâyihası. (1/974) 695 

No, . . Gflit Sayfa 
terinin kırmızı şeritli istiklâl madalya' 
siyle taltifleri hakkında 317:318 

255 — Yediyüz otuzyedi zabitin varislerinin, 
kırmızı şeritli İstiklâl madalyasiyle tal
tifleri hakkında 379 

256 — Buca takım kumandanı sabıkı Jan
darma Mülâzimi Sait Efendinin mah
kûm olduğu cezanın affı hakkında 355 

257 — Yüz zatın kırmızı yüz seksen iki za
tın da beyaz şeritli istiklâl madalyasiyle 
taltifleri hakkında 420:428 

358 — İstiklâl madalyası inhalarının 1926 
senesi Teşrinisani İptidasına kadar: Mec
lisi Âlice kabul edileceği hakkında 428:438 

259 — DÖrtyüz doksan zatın kırmızı ve 
yüzonsekiz zatın beyaz şeritli istiklâl 
madalyasiyle taltifleri hakkında 455:473 

260 — 1341 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununa müzeyyel 27 Şubat 1926 tarih 
ve 757 numaralı kanunun ikinci madde
sine merbut cetvelde vaki sehvin tashihi 
hakkında 580 

261 — Yedi zatın kırmızı ve otuzyedi zatın 
beyaz şeritli İstiklâl madalyasiyle tal
tifleri hakkında 579 

— Harekâtı askeriye mıntıkasında bu
lunan zabitana aynen bir nefer tayını; veril
mesi hakkında kanun lâyihası. (1/949) 71 

— Hizmeti maksureliler hakkında kanun 
lâyihası. (1/948) 50 

— İmalâtı Harbiye memurin ve müstah
demini için ihdas olunacak amele sandığı 
hakkında kanun lâyihası. (1/966) 19! 

— inşa edilmekte olan Devlet Demiryol
larının mürur ettiği arazinin İstimlaki hak
kında kanun lâyihası. (1/972) 628 

— Jandarma küçük zabıtan ve efradının 
iaşe ve binek hayvanatının yem bedellerin
den kazanç vergisi alınmaması hakkımda ge
len kanun lâyihası. (1/968) 243 

— Kadastro Kanunu lâyihası, (1/970) 
— Kanunu Medeninin tatbikatı hakkın

da kanun lâyihası. (1/959) 153,586:587 
— Lise ve orta mekteplerden veya yedi 

ve beş senelik idadilerden mezun oîup da 
mekteplerde muvaffakiyetle hizmet etmekte 

LÂYİHALAR 



Sayfa 
olanların nuaiüm ad ve itibar edilmeleri 
hakkında kanun lâyihası. (1/944) 50 

— Maliye Vekâleti 1341/1925 bütçesinin 
masarifi gayri melhuza faslına doksan bin 
lira tahsisatı munzamma itası hakkında ka
nun lâyihası. (1/958) 119 

— Mektep kitaplarının asgari posta üc
retine tabi tutulması hakkında kanun.lâyiha
sı. (1/946) 50 

— Memurin kanununun ikinci maddei 
muvakkatesi ahkâmına tevfikan tanzim edi
lecek kanunun kabulüne kadar polis nizam
namesinin devamı meriyeti hakkında kanun 
lâyihası. (1/975) 695 

— Memurin Kanununun ordu ve bahriye 
heyeti zabıtanı ile memurinine de teşmili hak
kında kanun lâyihası. (1/965) 191 

— Millî mükerrer sigorta şirketi teşkili 
hakkında kanun lâyihası. (1/969) 243 

— Muallim mekteplerine muavenet hak
kındaki kanuna bir madde tezyiline dair ka
nun lâyihası. (1/945) 50 

— Mugayiri ahlâk neşriyatın men'i teda
vülü hakkında beynelmilel konferansça kabul 
edilen mukavelenamenin tasdikine dair kanun 
lâyihası. (1/957) 119 

— Ordu mensubininin İstiklâl madalya-
siyle tahsisleri hakkında kanun lâyihası. 
(1/960) 

— Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu
nun on birinci maddesinin tadili hakkında ka
nun lâyihası. (1/962) 191 

— Şûrayı Askeri Kanununun ikinci mad
desinin. tadili hakkmda kanun lâyihası. (1/939) 4 

— Şüheda ailelerine intikal eden zime-
matın affı hakkındaki kanunun esarette vefat 
edenlerin zimematına da teşmiline dair kanun 
layihası. (1/953) 93 

— Tab olunacak evrakı nakdiye masarifi 
için daha beş yüz bin liralık tahsisatı fevka
lâde kasma dair kanun lâyihası. (1/961) 191 

Adliye Encümeni mazbataları 
— Afyonkarahisar Mebusu Ali ve Denizli 

Mdbusu Necip AH Beylerin; istiklâl Mufoakirrri 
Kanunun 3 ncü maddesinin (C) fıkrasının 
tadîti hakkında (2/570) 9,269,6C0c601 

Sayfa 
— Tahsisatı fevkalâde ile memaliki ec-

nebiyeye tahsil için gönderilecek zabitanı 
bahriyenin tahsisat ve harcırah vesairesi hak-

. kındaki kanunu muvakkatin lağvına dair ka
nun lâyihası (1/941) 50 

— Tapu dairelerinin kayıt ve malumatı 
haricinde elden ele geçen emvaü gayrimenku-
lenin tapu senedine raptı hakkında kanun lâ
yihası. (1/963) 191 

— Tayinat ve Yem Kanununun bazı me-
vaddının tadili hakkında kanun lâyihası. 
(1/952) 93 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Iran Devleti 
beyninde tanzim ve İmza olunan Emniyet ve 
Muhadenet muahedenamesinin tasdikine dair 
kanun lâyihası. (1/971) 269 

— Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Kon
federasyonu arasında tanzim ve İmza kılınan 
muhadenet muahedenamesi hakkında kanun 
lâyihası: (1/956) 119 

— Türkiye dahilinde işletilmek üzere it
hal edilmiş ve edilecek yataklı yemekli va
gonların eşyasiyle beraber gümrük resmin
den muafiyeti hakkında kanun lâyihası. 
(1/973) 628 

— Tütün İdarei Muvakkatesi ve Sigara 
Kâğıdı İnhisarı hakkındaki Kanunun on dör
düncü ve on yedinci maddelerinin tadiline 
dair kanun lâyihası. (1/967) 243 

— Umumî tahriri nüfus icrası hakkında 
Başvekâletten gelen kanun lâyihası. (1/954) 93 

— Zalbîtanm terfi kanunu lâyihası (1/9)47) 
50 

— Ziraat Vekâleti bütçesilrtin faish mah
sûsuna mevzu Talklviıyei Ziraat tahsisatı hak
kında kanun lâyihası (1/943) 50 

— Ziraat VekâJieıtılııe merbut bazı mBkâiflip 
ve müessesatın tarzı İdareleri hakkında kanun 
lâyihası. (1/942) 50 

— Antalya'nın Ahi Yusuf MabaBesiiKİbn. 
Bbuzüîfzaıde Mehmet efendmMi bakiyei müd
deti cezaiyesinin affı hakkmda: 269:270 

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

MAZBATALAR 
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Sayfa 
— Bozok Mebusu Ahmet Harrtdi Beyin; 

Usulü Hukukiye ve Usulü Muhaferaaitı Oeza-
İye Kanunlarıyb Suüı ve İcra Kanuntarınm 
bazı mevaiddrn* muaddi Kanunim seksen 
üçüncü maddesine bir fıkra tezyîh' hakkımda 
(2/461) 272 

— Bursa'naı Ayazma karyesinden Deli ' 
Mehmet oğlu şöhretli İdirâs oğlu Mehmt)t hak
kındaki idam hükmünün tasdikine dair 
(3/530J 17 

— Ceraimi siyasiye erbabı hakkında affı 
umumi ilânına dair (1/368) numaralı, firar va 
davete adam icaiböt ve tecavüzü müdldat cü
rümlerini ika eden küçük zabıtanı ile meferatm 
atlarına dair (1/369) numaralı, Cülusu Hü
mâyûna müsadif 3 Temimiz 1334 tarihine ka
dar ceraimi sîyasiyeden dolayı - mazmuten 
mevkuf olanların affına dair (1/370) numa
ralı, harbi umumi esnasında firar ve tecavüzü 
müddet ve davete ademi icabet cürümlerini ir-
tökâb eden küçük zabit ve onbaşı ve nefer
lerin affı hakkında (1/371) numaralı, davetle 
iademi, icabet tecavüzü müddet ve fiıtar cürüm
lerini irtükâb edlam küçük zabit, onbaşı ve ne
ferlerin affı hakkındaki 25 Kânunuevvel 1334 
tarihli kararnameye zeyl hakkındaki (1/372) 
numaran bazı oerairn erbaı hakkındaki muha
beratı kaııımijyettm tecili infazına dair (1/373 
numaralı, bazı cera'im erbabı hakkındaki mü-
cazt kanuni/enin tecili infazına dair 23 Mart 
1335 tarihli kararnameey zeyl hakkında 
(1/374) numaralı yödii kıt'a kararname ve tayi
ni muâmeteye mahal olmadığına dair. 8:9 

— Çekirge Kanununun tadili hakkında 
(1/620) 72,527:531,570:572 

— Efradı askeriyeden kırk nefer hakla
rında yenilen hükümde hatayı ax±U vaki oldu
ğundan affı hususi suretiyle telâfisinle dair 
Arikara istiklâl Mahkemesi Riyasetinin (3/7CI1) 
numaralı tezkeresi. 270:272 

— Emlâk ve Eytam Bankası hakkındaj 
Kanun Lâyihası (1/896) (S. No. 169) * 94,96, 

323:336,337:345,349:351 

— Firar edip derdest edilen memurların 
maaşatı hakkında (3/37) 

— Hiyaarti harbiye maddesiyle maznun 
Tefcfurdağîı Ağya veledi îsfaafc hakkındaki 
levrakı hukmiyenin tasvibin* dair (3/4) nu-

157 

Sayfa 
maralı, düşman kuvayı hartwyesiae tnUzaha-
ret cürmüaden maznun Sapaacalı Ditnîtrj oğlu 
Vasil ve refiki hakkrnda (3/6) nrnnanajı, hU 
yanöfS harbiye ve casusluk maıddleleriodeni 
mınu aJöyfaa İnegoJun SiiKanbey matba$Ksm-
ddn Halil oghı Kel Ahmet ve refiki hakkın
daki evrakı hükmiyepfrı tasdikine dair! (3/7) 
numaralı Kütahya'nın Aftufltaş nahiyesinden 
Murat oğlu Veli Ahmet hakkımdaki evrakı 
hükmiyertin tasdikine dair (3/17) ınunjıaralı, 
DüşrKato tarafına firar ve casusluk cİrüm-
teriyle maznunu aleyh 163/3 K 10 efradın
dan Mehmet oğlu Mehmed'in idamı hakkın
daki evrakı hükmiyertin tasdikine dair (3/35) 
numaralı; biyamoti vataniyedea -idama ^mah
kûm Bvreşen^n ŞadüM kariyesAnden Süleyman 
oğlu Kara Veli hakkındaki evrakı hükjmiys-
nin tasdikine dair (3/52) numaralı; EreğlPrtİn 
Karatoaviz kariyerinden Kofa Batak Yot^inîn 
Cerh ve ka&ınden maznun Gavril oğlu ; Nıka 
hakkındaki evrakı hükmiyönıin tasdikine dair 
(3/120) numarah İcra Vekilleri heyeti riyaseti 
'tezkerateriyte hıyaneti valtaniye maddesiyl'e 
maznunualeyh Bergamalı değirmenci Hüse
yin'in idamına ve hakkındaki evrakı hükmiye-
ıvin tasdikine dair (3/237) numaralı, hıyaneti 
harbiye maddesinden maznun ve Bskjişehîr 
divanı haıbince idama mahkûm Seyft Gazi
nin Çanvİran köyündün Alil oğlu Abdullah 
hakkındaki evrakı hukmiyenin ta'Sdtöbi: hak
kında (3/245) numaradi, 16 ncı fırka divanı 
haıibicce Mama mahkûm eddlen İstipan velet 
Daviıt hakkındaki evrakı hukmiyenin tasdi H 
kine dair (3/289) numaralı Başvefcâtoİ üez-
kıertteri hakkında, 420 

— izmir ve havalisinin İşgal müddetti sar
fında kavanini mevzuayı devlet dairetsirKile 
İfa kılınmış otan emvali gayrimertkulenin te-
roeHütk ve tasarruf una mütedair muaırteJâtm 
.muteber addi hakkında. (1/78) 72:73 

— Kanunu Medenînin tatbikatı hakkın
da. (İ/959) " i 192,58*587 

— Karacabey Kazasının Tavşanlı Mahal-
leşinden Derviş oğlu 1Mehmet Çavuş hakkım-
dakd hükmü idamun -tasdikine dair; '(3/551) 34 

— Mahalaml şeriyen'in ilgasma ve maha-
kimm teşkilâtına ait ahkâmı muaddÜ 18 Ni
san 1340 tarihti Kanunun 'birinci maddesine 
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Sayfa 
bazt mevad tezyiM hakkında. (1/774) numara
lı kanun lâyihası ve Kayseri Mebusu Zeki 
•Beyin, Cinayet Mahkemeleri Heyetindin, bir 
reis ve ilki azadan mürekkep olarak teşkili 
hakkında. (2/531) 8 

— Mahkemeli Temyiz Teşkilâtının tevsimıe 
ve Temyiz merkezinin Ankara'ya nakline dair, 
.(2/567) 52,59:61 

— Mesaî Kanunu lâyihası hakkında. 
(1/413) 23:29 

— Müskirat resminin tenziline mütedair 
53ıl numaralı Kanunun ikinci (maddesine bir 
zeyil ilâvesi hakkında. (1/705) 8 

— Sabık. Buca Jandarma. Takım 'Kuman
danı Sait Efendi hakkındaki hükümde -vaki 
hatayı adlimin affı suretiyle tasdikine dair. 355 

— Sıtma mücadelesine dair. (1/575) Sıt
ma Mücadelesi tahsisatı hakkında, (1/522) 
Devlet taininiok tedarik ve furuhtu hakkın
da. (1/523) meccani binin teziatt hakkında, 
(1/5İ24) eti'bbanın stttna enstitülerinde staj 
mecburiyetleri hakkında, (1/525) sıtma küçük 
sıhhîye memurkrı hakkında. (1/526) şehir 
ve köylere su tedariki 'hakkında. (1/527) [ka
nun lâyihaları -Be KıridaıreM Mebusu Doktor 
Fuat Beyin sıtma mücadelesi hakkında teklîfi 
kanunisi. (2/263) 95,96,273:276 

— Ticareti berriye hakkında. (1/835) nu
maralı kanuni lâyihası İle Ticaret Kanununun 
tatbikatı hakkında. 192;587:591 

—Usulü 'Muhakemei Hukukiye Kanu-
nunun 64 ncü maddesinin tadiline dair olup, 
mülga Meclisi Mebusandan celbedilmiş olan. 
(1/248) 'numaralı kanun lâyihası hakkında. 16:17 

— Vefaen beyi ve ferağ veya teminat irae 
olunan emvali gayri menkulenin müzayede, 
ihale ve tefviz muamelatının icra dairelerince 
ifası hakkında. (1/724) 73 

Dahiliye Encümeni Mazbataları 

— Belediye Vergi ve Resimleri Kanununa 
>hir madde tezyili hakkında. {1/677) 16 

— 1298 tarihli Ebniye 'Kanununa bir mad
de! müzeyyele ilâvesi hafckmda. (1/478) 16 

— Canik Mebusu Cavit Paşanın, Yol Mü
kellef iyeti Kanununun beşkıcıi tnaddesitMi ta
dili hakkında. (2/543) 51 

— Çekirge Kanununun, tadili hakktnda ka
nun lâyihası. (1/620) 72,527:531,570:572 

Sayfa 
— Emvali gayrimenkul e tadilât komis

yonlarının sureti teşkili hakkında kanun lâyi
hası. (1/928) 522 

— Ertuğrul Vilâyeti dahilinde kâin Çiti 
Maden suyu için Memurini Muhakemat He
yetince müttehaz kararın tadil ve tasdiki lü
zumuna mütedair. (3/462) 244 

— ldareten tekaüde sevkedilen Tokat Jan
darma Alayının Niksar Takım Kumandanlı
ğından mütekait Müiâzımıevvel Şaıkir Efen
dinin. (4/327) 51,81 

— İskân Kanunu Lâyihası. (1/812) ile De-
nîzti Mebusu Yusuf 'Beyin, aşairi seyyarenin 
sureti iskânı hakkında. (2/61) 522,648:652, 

677:679 
— Kazanç vergisine munzam idare! hu

susiye ve belediye hisseleri hakkında. (1/916) 379,647: 
648,652:653,689:691 

— Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yaz
dırılmayan 'vukuat ashabının cezadan afları 
hakkında. (1/853) 581:582,616:618 

— Sanayi ve Maadİn Bankası Kanununun 
yedinci maddesinin (A) fıkrasının tefsiri hak
kında. (3/639) 272 

— Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 
50 nci maddesine bazı mevat tezyiline dair. 
(1/755) 249,655:661 v662:664 

— Teşkilâtı Mülkiye hakkında, (1/955) 379,605: 
615,622:624 

— Tevsii turuka mukabil emvali metru-
keden verilen emlâkin belediyece bedelleri
nin sureti tediyesine dair (1/37) numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye, İskân ve Muvazene! 
Maliye Encümenleri mazbataları. (S. No. : 
172) 157,582 

— Urfa Mebusu Refet ve Afyonkârahisar 
Mebusu tzzet Ulvi beylerin; Ankara'da Zin
cirli Cami medresesinin Muallimler Birliği 
Umumî Merkezine verilmesi hakkında. (2/568) 244, 

600 
— 26 Şubat 1340 tarih, ve 423 numaralı 

Belediye Vergi ve Resimleri Kanununa bir 
madde tezyili hakkmda •Başvekâletten gelen 
(1/677) 44:45,63:64 

Hariciye Encümeni 

— Lozan Ahitnamesinin 99 ve 100 ncü 
maddelerinde tadat olunan Beynelmilel Mua
hede, 'mukavele ve itilâfnameiere iltihak veya 
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Sayfa 
— 'Muallimin ve talebenin askerliklennin 

tedüne mütedair Kanunun bdırinci maddesi
ni muaddii 29 Kânunusani 1340 tarihti Kianu-
non bininci maddesinin tefsiri hakkında.; 696 

— Nöbeti askeriyefem 'kat olunanlara te
kaüt maaşı tahsisi /ve tekaüt 'iken rtisbets as
keriyeleri kat «dilemlerin maıaşiamnjırı fcema-
kân devamı itası hakkında. 4 

— Standardail Petrol Şirketimin müsak
kafat vergisi hakkında, 15 

Sayfa 
onları tasdik muamelesinin ne suretle İfa edi-
leceği'iDİîi tayin ve tefemi hakkında. {3/648) 8,42 

— MuJgayuri ahlâk neşriyatın men'i teda-
vütü hakkında beynelmilel konferansta kabul 
edilen muk&veleniö tasdikime date. (1/957) 355 

— Pasaport Kanununun 17 ve 18 nci 
mad&elarifne 'birer fıkra tezyiti hakkında. 
ı(l/877) 8,41:42,80:81,87:89 

— Stokholm'de inikat eden beynefrndlel 
posta kongresinde imza edifeniş olan muka
velename ve merbutatının tasdikine dair. 
(1/781) ' 16,62:63,65:67 

— Türkiye Curnhuriyeti ile Bulgaristan 
Krallığı arasında 18 teşrinievvel 1925 tarihîn
de Ankara'da, tanzim ve 'İmza edümiş olan 
muhadenet muahede ve ikamet mufcaveleroa-
meleriyle muhıadenet muahedenomesîne mer-
ibut protokol ahkâmımın ve teferruatının tas
diki hakkında. (1/792) 455,631,665:667 

— Türkiye Cumhuriyeti İle ÎTaıı Devleti 
arasında 22 Nisan 1926 tarihinde Tahran'da 
münıakiit 'Emniyet ve 'Muhadenet Muahedenu-
mesjntln tasdiki hakkında. (1/971) 355,399:400 

— Türkiye Cumhuriyeti iie isviçre Kon
federasyonu. anasında tanzim ve imza kılman 
muadetet muahedenamesi hakkında. (1/956) 355, 

400 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuri

yeti arasında 30 Kanunusani 1926 tarihin
de tanzâra ve imza edilen muhadenet muahe-
demamssjnin. tasdiki hakkında. (1/879) 72 

tskân Encümeni 
— İskân Kanun Oâyihası (1/812) ile De

nizli 'Mebusu Yusuf Beyin; aşâire seyyare
min sureti İskam hakkında. (2/61) 522 

— Tevsii ftmuka mukabil emrvaJi metru-
keden •veriton emlâkin belediyece bedelleri
min sureti tediyesine daıir. (1/37) 157,582 

İstida Encümeni Mazbataları 
— Cezaen tekaüde sevk edilenlere harcı

rah verilip verilemeyeceği hakkında. 'VS 
— Evkaf odacılarından Arife hilafı ka

nun verilen maıaşatm muhasibi mesulden- taz
minin tahsiline mütedair Divanı Muhasebat 
ilâmının nakzı hakkında. 696 

— tdareten tekaüde sevkedileo Tokat Jan
darma Alayının Niksar Takım Kumandanlı
ğından mütekait Mülâzımı evvel Şakir Efen
dinin (4/327) numaralı istidası. 5-1 ,«1 

Kavanİnİ Maliye Encümeni Mazbataları 

— Askeri Ceza Kanununun silki askeri
den tart edilenlerin hakkı tekaütleri hakkın
daki ahkâmının tefsirine dair (3/65) numa
ralı tezkere ile sabık Kırşehir Mebusu Sadık 
Beyin, mahkûm memurin ve zabıtan maa-
şatı hakkında. (2/78) 194,654:655 

— «Askerî Tekaüt Kanununun tadiline da
ir (1/53) numaralı, muayyen tarifeli vesaiti 
nakliye ile seyahat eden yolculardan alına
cak nakliyat resmi hakkındaki 10 Nisan 1340 
tarihli Kanunun bazı mevaddının tadiline 
dair. (1/509) numaralı, hariçten celboluna-
cak meyan köklerinin kabulü muvakkat su
retiyle ithaline dair (1/576) numaralı, Gümrük 
Kanununun 43, 97 nci maddelerinin tadiline 
dair Başvekâletten gelen (1/56) numaralı ka
nun lâyihaları ile, zabitan ailelerinin bflaüc-
ret şimendiferle şevklerine dair Müdafaai 
Millîye Vekâleti Muhasebat Dairesinden ge
len (3/73) numaralı, Harcırah Kararnamesi 
ile hastanelerdeki zabitan fıkrasının tefsiri 
hakkında (3/74) numaralı, İstanbul'da aşıkta 
kalan zabitan elbise bedelâtı hakkında (3/79) 
numaralı ruhsatı resmiye ile mezun giderek 
müddetin hitamında berayı iltihak kıt'asına 
avdet ederken esnayı rahda şehit edilenlerin 
ailelerine ne suretle maaş tahsis edilip edil
meyeceğine dair Askeri Tekaüt Kanununun 
lüzumu tefsiri hakkında İcra Vekilleri Heyeti 
Riyasetinden gelen (3/80) numaralı, hampet-
rollerden rüsumat ideresİnce istihlâk resmi 
alınmasında tereddüt hâsıl olduğundan bu 
baptaki Tarife Kanununu tesirine dair (3/274) 
numaralı, yün Örme bulüzlerle 331 nci tarife 
numarasına göre dahil sair çorapçı eşyaları
nın on iki misil resme tabiiyeti iktiza edip 
etmediğinin tefsiri hakkında Başvekâletten 
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Sayfa 

gelen (3/428) numaralı, Harcırah Kararname
sinin 28 nci maddesinin tefsiri hakkında Da-
hiliye Vekâletinden gelen (3/61) numaralı, 
TemettU Vergisi Kanununun tefsiri hakkın
da Maliye Vekâleti Emlâki Miriye Müdiri-
yetinden gelen (3/62) numaralı, Mükellefiyeti 
Ziraiye Nizamnamesinin tefsiri hakkında İc
ra Vekilleri Heyetinden gelen (3/89) numa
ralı, bir veya müteaddit mekteplerde mual
limlikte bulunan zabıtan ve mensubîni aske
riyeye ne suretle tahsisatı fevkalâde verile
ceğinin tefsiri hakkında Başvekâletten gelen 
(2/232) numaralı tezkereler hakkında tayini 
muameleye mahal olmadığına dair. 34:35 

— Aşar mültezimlerinin edayı deyn 
edenlerin emlâki merhune ve mütefevvizeleri-
nin iadesine dair olup 17 kânunisani 1339 
tarihli kanunla müddeti 1340 martı ihtidası
na kadar temdit edilmiş olan 29 Eylül 1336 
tarihli kanunun 1342 senesi şubatı gayesine 
kadar temdidi hakkında (1/668) 157,710:713 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 42 nci maddesinin tefsiri hakkında 
(3/540) 420,715 

— Bolu Mebusu, Şükrü ve Antalya Me
busu • Rasih Beylerin; Kazanç Kanununun 
üçüncü maddesindeki (Toptan emtea alım ve 
satımiyle iştigal edenler) ibaresinin tefsiri 
hakkında. (4/395), (4/396) 522,708:710,714 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Beyin; 
Orman Nizamnamesinin 16 ve 43 ncü mad
delerinin tadili hakkında. (2/356) 272,273,420,702: 

708 
— Düşman istilâsına maruz kalmakla 

terki mevkie mecbur olan memurin ve ailele
rine harcırah verilmesine mütedair 27 Teş
rinievvel 1336 tarihli Kanunun birinci mad
desinin tefsiri hakkında. (3/369) 193:194 

— Emlâk ve Eytam Bankası hakkında 
kanun lâyihası. (1/896) 94,96,323:336,337:345, 

349:351 
— Emvali gayri menkule tadilât komis

yonlarının sureti teşkili hakkında. (1/928) 522 
— Ermeni suikast komiteleri tarafından 

şehit edilen Ricalin ailelerine ve evlâdına em
lâk ve arazi veya nakden tazminat itası hak
kında (1/799) (2/511) 270, 

601:605,639,644, 
646,680:682 

Sayfa 
— Fîrar edip derdest edilen memurların 

maaşatı hakkında İcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinden gelen (3/37) numaralı tezkere hak
kında. 157 

— Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin; 
İhraç' edilecek tütünlerden resim İstiyfası 
hakkında. (2/81) 5;6 

— Hariciye memurları harcırahı hakkında. 
(1/880) 524 

— İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; Mül
kiye Tekaüt Kanununun 19 ncu maddesinin 
son fıkrasının tefsiri hakkında, (4/294) 522 

•— ipek ve suni İpekten maada mahlut 
mamulâtı lifiyeye mütedair Tarife Kanunu
nun 8 nci maddesine bir zeyl İlâvesi hakkın
da. (1/699) 522 

— Jandarma idare eminlerine ne suretle 
harcırah verileceğinin tefsiri hakkında. (3/591) 51:52 

— Kazanç vergisine munzam İdareİ Hu
susiye ve Belediye hisseleri hakkında, (1/916) 379, 

647:648,652: 
653,689:691 

— Malatya Mebusu Mahmut Nedim Be
yin; 1324 Temmuzundan itibaren 1339 senesi 
gayesine kadar bilcümle matlubat ve düyunu 
hazinenin sureti mahsubuna dair olan Kanu
nun 6 ncı maddesinin tefsiri hakkında. (4/340) 522 

— Maraş ahalisinden harp kazançları ver
gisi alınıp alınmayacağı hakkında İcra Vekil
leri Heyeti Riyasetinden gelen (3/67) numa
ralı tezkere ve tefsire mahal olmadığına dair. 194: 

195 
— Meccanen kereste katı hakkındaki ka

nunun tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinden gelen (3/173) numaralı tezkere ve 
tefsire imkân olmadığı hakkında. 194 

— Mükellefiyeti askeriye vergisi kanunu
nun tefsiri hakkında, (3/66) 579 

— Mülkiye Harcırah Kararnamesinin 28 
nci maddesinin tefsiri hakkında (3/81) numa
ralı Maliye Vekâleti tezkeresi. Mülkiye Har
cırah Kararnamesinin 10 ncu maddesinin tef
sirine dair (3/75) numaralı İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi, Islah ve Teksiri Hayva
natın Gümrük Resminden Muafiyetine Dair 
Kanunun tefsiri hakkında (3/71) numaralı 
Maliye Vekâleti tezkeresi, Gümrük Tarİfei 
Umumiyesİne Müteallik Kanunun 3 ncü mad-
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Sayfa 
desinin sabİan fıkrasının tefsiri hakkında 
(3/303) numaralı Başvekâlet tezkeresi ile İs
parta Mebusu sabıkı Tahİr Beyin; Damga 
Kanununa muhalefetten dolayı alınan cezai 
nakdilerin af fi. hakkında (2/67) numaralı, Ço
rum Mebusu sabıkı Ferit Beyin; Memurini 
Mülkiyenin Tekaüdüne Dair Kanunun tadili 
hakkında (2/72) numaralı, Erzurum Mebusu 
sabıkı Salih Beyin; muhacirlere verilen arazi 
hakkında (2/74) numaralı, Menteşe Mebusu 
Esat Beyin; istirdat olunan mahallere mema-
liki ecnebıyeden gelecek kerestelerin gümrük
ten istisnası hakkında (2/77) numaralı, Malat
ya Mebusu Reşit Beyin; Cenup gümrüklerin
de müsadere edilen eşya hakkında (2/79) nu
maralı, Muş Mebusu Hacı Ahmet Beyin; tekâ
lifin sureti tahsili hakkında (2/88) numaralı, 
Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; Te
kaüt ve istifa Kanununun bazı mevaddını mu-
addil, Muvakkat Kanununun 4 ncü madde
sinin ilgası hakkında (2/276) numaralı, Sive
rek Mebusu Kadri Bey ve rüfekasının; mem
leketleri hudut haricinde kalmış olan müca
hidine arazi temlikine dair (2/334) numara
lı teklifi kanunileri, tzmir Mebusu Mustafa 
Rahmi Bey ve rüfekasının; İstanbul vilâyetin
de de düşmandan istihlâs edilen mahallerin 
aşar hisset ianesi hakkındaki 25 Kânu
nusani 1339 tarih ve 299 numaralı Kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında (4/163) 
numaralı takriri haklarında tayini muameleye 
muhal olmadığına dair. 120:121 

— Mülkiye Tekaüt Sandığı Kanununun 
tefsiri hakkında. (3/68) 10:11 

— Orman mahsulâtından alınacak mahsu
lâtı arziye vergisi hakkında. (1 y 779> 272, 

591:596 
— Orman Nizamnamesinin 16 net madde

si mucibince alınacak yaylakiye resminin il
gasına dair. (2/588) 714:715, 

740:742 
~— Sabık Sivas Mebusu Vasıf Beyin; Hi-

mayei Etfal için bazı mevaddan resim ahzine 
dair. (2/83) 157 

— Tarife Kanununun tefsiri hakkında. 
(3/83) 192:193 

— Tekâlifi milliye suretiyle alınan hayva
nattan telef olanlar bedelâtmm tazmin olunup 
olunmayacağının tefsiri hakkında, (2/93) 244 

Sayfa 
Lâyiha Encümeni Mazbataları 

— Afyonkarahisar Mebusu Ali ve De
nizli Mebusu Necip Ali Beylerin, İstiklâl Ma-
hakimi Kanununun üçüncü maddesinin (C) 
fıkrasının tadili hakkında. (2/570) 

— Afyonkarahisar Mebusu Ruşen Eşref 
Beyin; İstanbul Mebusu merhum Abdurrah-
man Şeref Beyin kerimelerine Hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisi hakkında. 
(2/581), 

— Aydın Mebusu Mithat Beyin; Türkiye' 
de inşa olunacak şimendiferlerde ahşap tra
vers istimali hakkında. (2/580) 

—- Bitlis Mebusu Muhittin Namİ Beyin; 
takvim ve muhtıra defterleriyle hususi salna
melerin tabı ve füruhtu hakkının Tayyare Ce
miyetine tahsisi hakkında. (2/579) 

— Diyarbekir Mebusu Zülfi Beyin, Çorum 
Mebusu merhum Ferit Bey ailesine hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında. 

(2/574) 

— Giresun Mebusu Tahir Beyin, Emvali 
temniyesî Hazine namına tefevvüz edilmiş 
olan 23 Kânunusani 1926 tarihli Mahsubu 
umumî Kanununundan istifade ettirilmeleri 
hakkında. (2/571) 

— İstanbul Mebusu Edip Servet Beyin; 
madenlerden alınan rüsumu nisbiyenin tenzili 
hakkında. (2/576) 

— Konya Mebusu Musa Kâzım Beyin 
Türk Tayyare Cemiyeti muamelâtının umu
mî istihlâk vergisinden istisnası hakkında. 
(2/586) 

— Menteşe Mebusu Esat Beyin; Ziraat 
Mektebi mezunlarına meccanen arazi itası 
hakkında (2/573) numaralı teklifi kanunisinin 
şayanı müzakere olduğuna dair. 

— Saruhan Mebusu Yasar Beyin; Bağ 
ve bahçe ve emsali mezruatm sulanmasında 
kullanılan motorlara muktazi mevadı ıjıüştei-
lenin gümrük ve istihlâk resimlerinden1 mua
fiyeti hakkında. (2/575) 

. — Urfa Mebusu Refet Beyin; İlk tahsi
lin münhasıran Türk Mekteplerinde verilmesi 
hakkında. (2/577) 

— Urfa Mebusu Rafet Beyin; lise İve âli 
mektep mezunu olup da İptidai mualiimliğin-

9,269, 
600:601 

474 

580 

356 

249 

94 

318» 

697 

249 

249 

272 
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Sayfa 
de hizmet edenlerin muallim hukuk ve imtiya
zını haiz olmaları hakkında. (2/569) 9 

— Urfa Mebusu Refet Beyin; Lise ve 
Orta Mekteplerin Leylî Meccani talebe kabu
lü hakkında. (2/578) 272 

— Urfa Mebusu Rafet ve Afyonkarahi-
sar Mezusu izzet Ulvi Beylerin; Ankara'da 
Zincirli Cami Medresesinin muallimler birliği 
merkezine verilmesi hakkında. (2/568) 9 

Maarif Encümeni Mazbataları 
— Lise ve Orta mekteplerden veya yedi ve 

beş senelik idadilerden mezun olup da mektep
lerde muvaffakiyetle hizmet etmekte olanla
rın muaîlirnad ve itibar edilmeleri hakkında 
(1/944) numaralı kanun lâyihası ile Urfa Me
busu Refet Beyin (2/569) numaralı teklifi ka
nunisi hakkında. 153, 

195,345:347, 
653:654 

— Muallim mekteplerine muavenet hak
kındaki kanuna bir madde tezyiline dair. 
(1/945) 276, 

347:348 
— Urfa Mebusu Refet Beyin, ilk tahsilin 

münhasıran Türk Mekteplerinde verilmesi 
hakkında. (2/577) 

— Urfa Mebusu Refet ve Afyonkarahi-
sar Mebusu İzzet Ulvi Beylerin; Ankara'da 
Zincirli Cami medresesinin Muallimler Birliği 
umumi merkezine verilmesi hakkında. (2/568) 244, 

600 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbataları 
— Adliye Encümeninin Mahkemei Tem

yiz teşkilâtının tevsiine ve Temyiz merkezi
nin Ankara'ya nakline dair. (2/567) 52,59:61 

— Ankara ve İstanbul Askeri İnzibat me
murlarına müteferrika verilmesi hakkında. 
(1 /764) 629,702, 

719:721 
— 1926 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunu lâyihası hakkında. (1/734) 123:133, 
134,134,134: 
136,136:137, 
137:138:139, 
139:141,141: 
144:147:147, 
157:160,160, 
160:163,163: 

A — Büyük Mület Meclisi Bütçesi 
B — Riyascıi Cumhur Bütçesi 
C — Divanımuhasebat Bütçesi 
D — Başvekâlet Bütçesi 
H — Maliye Vekâleti Bütçesi 
V — Varidatı Mahsusa Bütçesi 
Z — Düyunu Umumiye Bütçesi 

Sayfa 
164,165,165: 
167,167:168, 
168:170,170: 
172,172:174, 
174:176,176: 
178,195:210, 
210:213,213: 
240,250,250: 
261,261:263, 
263:264,264: 
265,277:283, 
283:309,379: 
398,400:407 

133:134 
134 

134:136 
136:137 
137:138 
138:139 
139:141 

H — Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi 
Bütçesi 

T — Tapu Müdüriyeti Umumiyesi Büt
çesi 

A — Dahiliye Vekâleti Bütçesi 
B — Posta ve Telgraf ve Telefon Mü

düriyeti Umumiyesi 

C — Emniyet Müdüriyeti Umumiyesi 
Umumiyesi 

D — Umum Jandarma Kumandanlığı 
E — tskân Müdüriyeti Umumiyesi 
F — Hariciye Vekâleti 
G — Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi 
H — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve

kâleti 

I — Diyanet İsleri Reisliği 
K — Adliye Vekâleti 
L — Maarif Vekâleti 
M — Nafıa Vekâleti 
A) Ticaret Vekâleti Bütçesi : 
B) Ticaret Vekâletine merbut Limanlar 

İdaresi Bütçesi : 
C) Ziraat Vekâleti Bütçesi : 
A) Müdafaaİ Milliye Vekâleti Bütçesi, 
B) İmalâtı Harbiye Bütçesi, 
C) Harita Müdüriyeti Umumiyesi Bütçesi 

141:144 

144:147 
157:160 

160:163 
163:164 
163:164 

164 
165 

165:167 
167:168 

163:170 

170:172 
172:174 
174:176 
176:178 
195:210 

210:213 
213:240 
250:261 
261:263 
, 263: 

264 
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D) Bahriye Vekâleti Bütçesi, 264:265 
A) Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 13 

ncü faslı, 277 
B) Ticaret Vekâleti Bütçesinin 542 A 

faslı 277 
C) Ziraat Vekâleti Bütçesinin 628 nci 

faslı 277:283 
-D) Varidat Bütçesi, 283:309 
— 1341 senesi Maliye Vekâleti bütçesi

nin 49 ncu masarifi gayri melhuza faslına 
90 000 lira tahsisatı munzamma itasına dair 
(1/958) 526:527, 

561:563 
— 1341 senesi muvazene! umumiye kanu

nuna müzeyyel27 Şubat 1926 tarihlî kanu
nun ikinci maddesine merbut cetveldeki hata
nın tashihine dair. (3/725) 580 

— 1341 senesi muvazenei umumiye kanu
nunun kırk ikinci maddesinin tefsiri hakkın
da. (3/540) 420,715 

— 1341 senesi muvazenei umumiye kanu
nunun otuz ikinci maddesine bir fıkra tezyili 
hakkında. (1/940) 42S 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun sekizinci maddesinin «B» fıkrasının 
tadili hakkında. (1/805) 41 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
orman nizamnamesinin 16 ve 43 ncü madde
lerinin tadili hakkında. (2/356) 272,273, 

420,702:708 
— Darülfünun Emanetinin 1926 senesi büt

çesi hakkında. (1/914) 318,443: 
447,450:452 

— Demiryollar İnşaat ve işletme Müdü
riyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçesi hak
kında. (1/926) 428,498:500 

— Ebniye Kanununun bazı maddelerini 
muaddil 22 Nisan 1341 tarihli Kanun muci
bince belediyelerce verilen bonolar ile asha
bı tarafından müzayede suretiyle iştira olu
nan arsalar muamelâtından ferağ harcı İs-
tiyfa edilip edilmeyeceğinin tefsiri hakkında. 
(3/653) 522:524 

— Emlâk ve Eytam Bankası hakkında ka
nun lâyihası. (1/896) (S. No. : 168) 94,96,323: 

336,337:345,349:351 
— Ermeni suikast komiteleri tarafından şe

hit edilen ricalin ailelerine ve evlâdına em-

Sayfa 
lâk ve arazi veya nakden tazminat İtası hak
kında (1/799) numaralı kanun lâyihasiyle De
nizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin. (2/511) 270,601: 

605,639,644, 
646,680:682 

— Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şua-
batı Demiryolları idaresinin 1926 senesi büt
çesi hakkında. (1/951) 428,474:475 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince An
kara'da inşa edilecek hayrat ve akarat için bir 
milyon liranın sarfına mezuniyet itası hakkın
da, (1/872) ' 428 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 
senesi bütçesi hakkında. (1/887) 428,485:498 

— Gümrük tarifei umumiyesinde bazı ta
dilât icrası hakkında. (1/859) 195,646: 

647,683:686 
— Harekâtı Askeriye mıntıkasında bulu

nan zabıtana aynen bir nefer tayını verilmesi 
hakkında. (1/949) 520,524, 

654,686:688 

— Hariciye memurları harcırahı hakkın
da. (1/880) 524 

— Hava sınıfı zabitan ve mensubinine ve
rilecek zamaim ve tazminat hakkında, (t/938) 629, 

699:700,725:727 
— İdare Heyetinin, 1341 senesi Meclis 

bütçesine tahsisatı munzamma İtası hakkın
da, (2/566) 157,526,573:575 

— İskân kanun lâyihası (1/812) ile Deniz
li Mebusu Yusuf Beyin; aşairi seyyarenin su
reti iskânı hakkında. (2/61) 522 

— İstiklâl harbi malûllerine mükâfatı 
nakdiye itasına mütedair kanunun birinci mad
desine tevfikan tanzim olunan dokuzuncu def
terin takdim olunduğuna dair (3/659) 318,631, 

668:670 
— Kazanç vergisine munzam lda):ei Hu

susiye ve Belediye hisseleri hakkında. (1/916) 379, 
647:648,652: 
653,689:691 

— Maarif Teşkilâtına dair 22 Mart 1926 
tarihli Kanuna müzeyyel (2/572) numaralı 
teklifi kanuni hakkında. 38,39:41 

— Mektep kitaplarının asgarî posta üc
retine tabi tutulması hakkında. (1/946) 629 

— Mesai Kanunu lâyihası hakkında. (1/413) 23:2:J 



Sayfa 
— Muallim Mekteplerine muavenet hak

kındaki Kanuna bir madde tezyiline dair. 
(1/945) 276,347:348 

— Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yaz
dırılmayan vukuat ashabının cezadan afları 
hakkında. (1/853) 318 

— Münakaşa suretiyle ihalesi mümkün ol
mayan askerî inşaatın emaneten İcrası hak
kında. (1/902) 629.700:701 

— Orman mahsulâtından alınacak mahsu
lâtı arziye vergisi hakkında. (1/779) 272,591:596 

— Resmi munzam pullarının ilga ve el 
ilânlarına ait resmin yirmi paraya tenzili 
hakkında. (1/878) 52,82:83 

— Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu
nun 11 nci maddesinin tadili hakkında. (1/962) 318,527 

— Sıtma mücadelesine dair (1/575) Sıtma 
Mücadelesi tahsisatı hakkında (1/522) Devlet 
kinininin tedarik ve füruhtu hakkında (1/523) 
meccani kinin teziatı hakkında (1/524) etıb
banın sıtma enstitülerinde staj mecburiyetleri 
hakkında (i/525) sıtma küçük sıhhiye memur
ları hakkında (1/526) şehir ve köylere su te
dariki hakkında (1/527) kanun lâyihaları ile 
Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin sıtma 
mücadelesi hakkında teklifi kanunisi. (2/263) 
hakkında. 95:96 

— Şüheda ailelerine intikal eden zimema-
tın affı hakkındaki kanunun esarette vefat 
edenlerin zımematına da teşmiline dair. (1/953) 629, 

701,722:724 

— Tabolunacak evrakı nakdiye masarifi 
için daha beş yüz bin liralık tahsisatı fevka
lâde itasına dair. (1/961) 379,525: 

526,548:500 
;— Tayinat ve yem kanununun bazı mevad-

dınm tadili hakkında. (1/952) 629,701: 
702,716:718 

— Trabzon Mebusu Abdullah ve Antal
ya Mebusu Ahmet Saki Beylerin; Tekaüt 
maaşı İle muallimlik maaşının bir zat uhde
sine içtima edebilmesi hakkında. (2/564) 628:629 

— Teşkilâtı mülkîye hakkında. (1/955) 379, 
605:615,622:624 

— Tevsii turuka mukabil emvali metni-
keden verilen emlâk bedellerinin belediyeler
ce sureti tediyesine dair. (1/37) 157,582 

16 -

Sayfa 
— Umumî İstihlâk vergisi hakkındaki ka

nunun ikinci maddesine bir fıkra tezyiline dair 
kanun lâyihası hakkında. 500:502 

— Zabıtanın sureti terfii hakkında. (1 /947) 249. 
582:586 

— Zabitlerin ve askeri memurların hayvan 
teçhizatlarının tedariki hakkında. (1/900) 661:662, 

579:580 
— Ziraat Vekâletine merbut bazı mekâ-

tip ve müessesatın tarzı idareleri hakkında 
(1/943) 524,596:597 

— Ziraat Vekâletinin 1341 senesi bütçe
sine tahsisatı munzamma ilâvesi ve Maliye Ve
kâleti 1341 senesi bütçesinin masarifi gayri 
melhuze faslına altmış bin liralık tahsisat vazı , 
hakkında. (1/915). (1/931) 157,525:564:566 

Müdafaa Milliye Encümeni Mazbataları 
— Ankara ve İstanbul Askerî inzibat me

murlarına müteferrika verilmesi hakkında. 
(1/764) 629 

— Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun, 
muaddel besinci maddesi mucibince verilmek
te olan harp zamlarının ne suretle icra edile
ceğinin tefsirine dair. (3/610) 121:122 

— Bir zatın İstiklâl madalyası ile taltifi 
hakkında (3/589) numaralı, kırk yedi zatın İs
tiklâl madalyası ile taltifleri hakkında (3/645) 
numarah, 118 zatın İstiklâl madalyası ile tal
tifleri hakkında (3/617) numaralı, Ankara Me
busu İhsan Beyin İstiklâl madalyası İle taltifi 
hakkında (3/643) numaralı, İzmir Jandarma 
Kumandanı Binbaşı Emin Fikret Beyin İstik
lâl madalyası ile taltifi hakkında (3/616) nu
maralı, iki zatın İstiklâl madalyası ile taltif
leri hakkında (3/625) numaralı, bir zatın is
tiklâl madalyası ile taltifi hakkında (3/626) 
numaralı, 31 zatın İstiklâl madalyası ile tal
tifleri hakkında (3/658) numaralı, Sinop Va
lisi Nizamettİn Beyin hâmil olduğu İstiklâl 
madalyası şeridinin kırmızıya tahvili hak
kında (3/655) numaralı, Mehmet Asaf Be
yin, İstiklâl madalyası ile taltifi hakkında 
(3/634) numaralı. Yüzbaşı Salih Beyin, hâmil 
olduğu İstiklâl madalyası şeridinin kırmızıya 
tahvili hakkında (3/618) 17:20 

— 93 zatın İstiklâl Madalyasiyle taltifle
ri hakkında (3/657) numaralı, Kütahya Me
busu Hâkim Rıza Beyin hâmil olduğu İstiklâl 
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kası ve sergileri ve hal'issüddem arap hayva
natına mahsus silsilename hakkındaki kanun 
teM'föi münasebetiyle. 

Sayfa 

92 

— Lüzum görülecek mahallerde İstihlâk 
vergilerinin maktuan İstifası hakkındaki lâyi-
hati kanun'i ye münasebetiyle. 

Sayfa 

227 

Feridun Fikri B, (Dersim) - Gümrük Ka
nununun bazı mevaddının tadili hakkındaki 
kanun münasebetiyle. 97 

— Lüzum görülecek mahallerde istihlak 
vergilerimi* maktuen istifası hakkındaki lâyi-
ha'i kanuniye münasebetiyle, 221,223,224 

H 
Halis Turgut B. (Sivas) - Hususi binası ol-

mayan Türk ocaklarına saıtıtacak binalar hak-
kımdak! katran münasebetiyle. 276 

Hâşan Pehmti B. (Gümüşhane) Gümrük: 
Kanununa bazı mevad tezyili hakkındaki ka
nun münasebetiyle, 100,101,105,106,107,108 

— Gümrük Kanununun bazı mevaddıram 
tadili hakkındaki kanun münasebetiyle. 92 

— înşa edilmekte olan Devlet Demiryolla
rının mürur ettiği arazinin îstirnlâMne dair 
Kanun lâyihası münasebetiyle. 280 

— Türkiye Büyük M'fllet Meclisinin 1926 
senesi bütçesinin yedinci müteferrika faslına 
tahsisattı mımzamma itası hakkındaki teklif! 
kanuni münasebetiyle. 271 

Hasan B. (Ma%e V.) (Trabzon) - Islahı 
hayvanata ve ıslahı teksiri hayvanatı ehliye ve 

koşu cemiyetleri, koşu müsabakası ve sergi
leri ve haiissüddem arap hayvanatına mahsus 
silsilename hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle. 91 

— Gümrük Kanununa bazı mevad tezy^i 
hakkındaki kanun münasebetiyle. 102 

— Gümrük Kanununun bazı mevaddının 
tadili hakkındaki kanun münasebetiyle. 94 

— Ormanlardan çıkarılacak kereste ve 
mahrukatın- muamelei resmi yesin in ormanlar
da ikmal edildikten sonra her yerde serbest 
nakil ve imrar edilmesi hakkındaki teklifi ka
nunisi münasebetiyle, 122 

Hilmi B. (Artvin) - Memurin Kanununun 
Ordu ve Bahriye Heyeti Zâbitaniyle memuri
nine de teşmili hakkındaki kanun lâyihası 153 

llyas Sami B. (Muş) - Hususi binası olma
yan Türk Ocaklarına satılacak binalar hak
kındaki Kanun münasebetiyle. 

İsmail Kemal B. (Çorum) - Lüzum görü
lecek mahallerde istihlâk vergilerinin maktuan 

276 

istiyfası hakkındaki lâyihai kanuniye müna
sebetiyle. 225 

— Tescir Kanunu teklifi münasebetiyle. 156 

Kadri Ahmet B. (Sinop) - Teşcir Kanu
nu Teklifi münasebetiyle. 

Kâzım B. (Konya) - Lise ve orta mektep
lerde leyli ve meccani talebe kabulü hakkın
daki teklifti kanuni münasebetiyle. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) - Lüzum görü
lecek mahallerde İstihlâk vergilerinin mak
tuen ııstiyfası hakkındaki lâyihai kanunîye 

158 

234 

Kâzım Karabekir Paşa (İstanbul) • Tür
kiye, İngiltere ve Irak hükümetleri beyninde 
Ankara'da ak t olunan hudut ve münasebeti 
nasenei hemciv&ri muahedenamesi hakkında
ki lâyihai kanuniye münasebetiyle. 

M 

münasebetiyle. 

Mehmet Fuat B. (Kastamonu) - inşa edil
mekte olan Devlet Demiryollarının mürur et
tiği arazinin istimlâk/ine dair kanun lâyihası 

222,230 münasebetiyle, 

164 

280 
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Sayfa 
— Ormanlardan çıkarılacak kereste ve 

mahrukatın muamdei resmiyesimm ormanlar
da ikmal edildikten sonna her yerde serbest 
nakil ve ıl-mrar edilmesi hakkındaki teklifi ka-
numisi münasebetiyle. 121,174 

Mehmet Vasfı B. (Bolu) - Islahı hayva
nata ve ıslahı teksiri hayvanatı ehliye ve ko
şu cemiyetleri, koşu müsabakası ve sergileri 
ve ha^ssüddam ar-ap 'hayvanatına mahsus 
silsilename hakkındaki kanun teklifi müna
sebetiyle. 91,92 

—• Lüzum görülecek mahallerde istihlâk 
vergilerinin maktuen istiyfası hakkındaki lâ-
yihai kanuniye münasebetiyle. 227 

— Ormanlardan çıkarılacak kereste ve 
mahrukatın muamelei resmi yeşimin ormanl-ar-
d.a ikmal edildikten sonra her yerde serbest 
nakil ve imrar edilmesi hakkındaki teklifi ka-
•mınİKİ münasebetiyle. 117,119,120,175 

Mithat B. (Aydın) - İnşa edilmekte olan 
Devlet Demir yolların in mürur ettiği arazinin 
İstimlâkine dair kanun lâyihası münasebe
tiyle. 281 

Mithat B. (Orman MUdtri Umumisi) -
Ormanlardan çıkarılacak kereste ve mahru
katın muamelei Tesmiyesinin ormanlarda ik
mal edıildıfkten sonra her yerde serbest nakil 
ve imrar edilmesi hakkındaki teklifi kanunisi 
münasebetiyle. 118,120 

Sayfa 
Mustafa Abdifflıaük B. (Çankırı) - Güm

rük Kanununa bazı mevad tezyili hakkında
ki Kanun münasebetiyle. 101,102,105,108 

— Gümrük Kanununun bazı mevaddının 
tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle. 101,102, 

105,108 
— Memurin Kandım unun Ordu ve Bahriye 

Heyeti Zabitamiyle memurinine de teşmili 
hakkındaki kanun lâyihası. 153 

— Trabzon Mebusu Abdullah ve Antalya 
Mebusu Ahmet Saki Beylerin tekaüt maaşı 
ile muallimlik maaşmın bir zat uhdesinde iç
tima edebilmesi hakkındaki Kanun münase
betiyle. 

Mustafa Rahmi B. (Ticaret V.) (İzmir) -
Ticaret Odaları Kanunumun sekizinci madde
sinin tadili hakkındaki teklifi kanuni müna
sebetiyle. 167 

— Türkiye dahilinde işletilmek üzere .ithal 
edilmiş ve edilecek yataklı ve yemekH vagon
ların eşyası ile beraber gümrük resmimden 
muafiyeti hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetiyle. 169 

Münir B. (Dahiliye En. Na.) (izmir) -
İnşa edilmekte olan Devlet Demiryollarmın 
mürur ettiği arazinin istimlâkine dair kanun 
lâyihası münasebetiyle. 278,279 

R 
Ragıp B, (Kütahya) - Lüzum görülecek 

mahallerde istihlâk vergilerimin maktuen is-
tiyfası hakkındaki lâyihai kanuniye müna
sebetiyle. 221 

Rahmi B. (Sivas) - Use ve ortamektep-
lerde leylî ve meccani talebe 'kabulü hakkın
daki teklifi kanuni münasebetiyle. • 233,234 

Rahmi B. (Ticaret V. (İzmir) - Ormanlar
dan çıkarılacak kereste ve mahrukatın mua
melei resmiyestnin ormanlarda ikmal edildik
ten sonra her yerde serbest '«akil ve imrar 
edıîJmssi hakkındaki teklifi kamunisi münase
betiyle. 121 

Raitrui B. (Trabzon) - İnşa «dilmekte otan 
Deviet Demiryollarının mürur ettiği arazinin 
•istimlâkine dair kanun lâyihası münasebe
tiyle. 278,279 

Rasilı B. (Antalya) - Islahı hayvanata ve 
ıslahı teksiri hayvanatı ehliye ve koşu cemi
yetleri, koşu müsabakası ve sergileri ve ha-
lissüddem arap hayvanatıma mahsus silsilena
me hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle, 9,86 

— Ormanlardan çıkarılacak kereste ve 
mahrukatın muamelei resmiyesinin -ormanlar
da ikmal edildikten sonra her yerde serbest 
nakil ve imrar edilmesi hakkındaki teklifi 
'kamunisi münasebetiyle. 120 

— Teşcir kanunu tekNfi münasebetiyle. 157 
Recep B. (Müdafaa» Mittıye En. R. (Kü

tahya) - Hazarda silah altında bulunan efra
dın hizmeti askeriyeye davetten evvel ika et
tikleri kabahat ve cünha davalarının terhis
lerine kadar tecHİ hakkındaki kanun layihası 
münasebetiyle. 154 
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Sayfa 
— Memurin Kanununun Ordu ve Bahriye 

Heyeti Zabitaniyle memurinine de teşmili 
hakkındaki kanun layihası. 152 

Refet B, (Urfa) - Lise ve ortamekteplerde 
leyli VB meccani talebe kabulü hakkındaki 
teklifi kanunî münasebetiyle. 234 

Refik B. (Konya) • Hususi binası olmayan 
Türk ocaklarına satılacak binalar hakkındaki 
kanun münasebetiyle. 275,276 

— inşa edilmekte olan Devlet Demiryol
larının mürur ettiği arazinin istimlakine dair 
(kanun layihası münasebetiyîeı. 279 

— Tescir kanunu teklifi münasebetiyle. 158 

Sayfa 
— Türkiye dahilinde işletilmek üzere İt

hal edilmiş ve edilecek yataklı ve yemekli 
vagortîann eşyası ile beraber gümrük resmin
den muafiyetti hakkındaki kanun layihası mü
nasebetiyle. _ 170 

Reşit B. (Antalya) - İnşa edilmekte olan 
Devlet Demiryollarının mürur ettiği arazimin: 
istimlâkine dair kanun layihası münasebetiy
le. 278 

— Lüzum görülecek mahallerde istihlak 
vergilerinin maktuen istifası hakkındaki lâyi-
hai kanuniye münasebetiyle. 222 

— Tesoir kanunu teklifi münasebetiyle, 157 

Süleyman Sırrı B. (Bozok) - Emvali gayri 
menkule tadilat komisyonlarının sureti teşki
li hakkındaki kanun münasebetiyle. 15 

— Islahı hayvanata ve ıslahı teksin hay
vanatı ehliye ve koşu cemiyetleri, koşu mü
sabakası ve sergileri ve halissüddem arap 
hayvanatına mahsus sifejlename hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle, 9,89,90, 

91,92 

— inşa edflmekte olan Devlet Demiryol
larının mürur ettiği arazinin istimlâkine dair 
kanun layihası münasebetiyle. 278,279 

— Lise ve ortamekteplerde leyü ve mec
cani talebe kabulü hakkındaki teklifi kanuni 
münasebetiyle. 233,234 

— Lüzum görülecek mahallerde istiklâk 
vergilerinin maktuen istifası hakkındaki lâyi-
hai kanunîye münasebetiyle. 225,226, 

227 
— Ormanlardan çıkarılacak kereste ve 

mahrukatın muamelei resmiyesinm ormanlar
da ikmal edildikten sonra her yerde serbest 
nakil ve imrar edilmesi hakkındaki teklifli ka
nunisi münasebetiyle, 175 

— Ticaret Odaları Kanununun sekizinci 
maddesinin tadili hakkındaki teklifi kanuni 
münasebetiyle. , 168 

— Trabzon Mebusu Abdullah ve Antalya 
Mebusu Ahmet Saki Beylerin tekaüt maaşı 
İle muallimlik maaşının bir zat uhdesinde iç
tima edebilmesi hakkındaki kanun münase
betiyle. 11 

Sabân B. (Gaziantep) - Lüzum görülecek 
mahallerde İstihlâk vergilerinin maktuen isti
fası hakkındaki layiha* kanuniye münasebe
tiyle. 

Şakır B. (Muvazenej MaUye En. Na.) 
(Çatalca) * Hususi binası olmayan Türk ocak
larına satılacak binalar hakkındaki kanun 
münasebetiyle. 

— Islahı hayvanata ve ıslahı teksiri hay
vanatı ehliye ve koşu cemiyetleri, koşu mü
sabakası ve sergileri ve halissüddem arap 
hayvanatına mahsus silsilename hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle. 

226 

277 

— Lüzum görülecek mahallerde istihlâk 
vergilerinin maktuen istiyfası hakkındaki lâyi-
hai kanuniye münasebetiyle. 222,223, 

224,226,227 

Şiikrii B. (Biga) - Gümrük Kanununa ba
zı mevad tezviri hakkındaki kanun münase
betiyle. 101 

— Lüzum görülecek mahallerde istihlak 
vergilerinin maktuen istifası hakkındaki layİ-
hai 'kanuniye münasebetiyle. 224 

Şükrü B. (Bolu) - Ormanlardan çıkarıla
cak kereste ve mahrukatın muamelei resmi-
yesinin ormanlarda İkmal edildikten sonra 
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Sayfa 

her yerde serbest nakil ve imrar edilmesi hak-
'kmrdaki teklifi kanunisi münasebetiyle. 174,175 

Şükrü Koya B. (Muğla) - İnşa edilmekte 
olan Devlet DemrryaBarınin mürur ettiği ara
zinin istimlakine dair kanun layihası müna
sebetiyle, 281 

Tabir B. (Giresun) - Ticaret Odaları Ka
nununun sekizinci maddesinin tadili hakkın
daki! teklifi kanuni münasebetiyle. 167,168 

Tahsin B. (Ardahan) - Islahı hayvanata 
ve ıslahı teksiri hayvanatı ehliye ve koşu ce
miyetleri, koşu müsabakası ve sergileri ve ha-

Sayfa 
— Türkiye, ingiltere ve Irak Hükümetle

ri beyninde Ankara'da aktolunan hudut ve 
münesebatt hasenei hemcivari muaheden a-
mesi hakkındaki layiha! kanuniye münasebe
tiyle. 166 

T 
lissüddem arap hayvanatınla mahsus sibüena-
me hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle. 10 

Tevfjk RUstü B. (Hariciye V.) (İzmir) -
Türkiye, İngiltere ye Iralk Hükümetleri bey
ninde Ankara'da aktolunan huldut ve müne-
sebatı ha-senei hemcivari muahedenamesi hak
kındaki layihai kanuniye münasebetiyle. 165 


