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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

— Azayı kiramın şubelere tefriki 

— Divanı Riyaset intihabı 

— Nizamnamei Dahilinin 1<62 nci mad
desi mucibince Kütüphane Encümenine aza 
İntihabı hakkında Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi. 

Sayfa 

7:10 

6:7 

77 

İstifalar 
— Giresun Mebusu Hacim Muhittin Be

yin, Safk istiklâl Mahkemesi Riyasetinden is-
tiyfası. 

— İstanbul Mebusu Refet Pasa'njin istifa
namesi 

Meamtyet 
— Azayı kiramdan bazı zevatın mezu

niyetleri hakkında Divanı Riyaset kararı. 

Sayfa 

77 

126 

42:43 

BEYANAT, NUTUKLAR VE TEBLİĞLER 

— Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin, 
Devletin siyaseti umumiyesi hakkında be
yanatı. 

— Reisicumhur Hazretlerine tevcih edi
len elim suikastın akim kalması doUyısiyle 
hissedilen umumi meserretleri müşarünileyh 

25:27 

Hazretlerine iblâğ etmek üzere Mecjlisi Alice 
intihap olunan heyete vafki olan ^eyanatın 
makamı riyasetine tebliği 23 

— Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerinin nutku iftitahileri. 2:6 

EVRAKI VARİDE 

— Edirne'nin Kurtuluş bayramında bu
lunmak üzere bir Heyeti Mebusenin gönde
rilmesi hakkında Edirne Belediye Riyasetin
den mevcut telgrafname. 64:65 

— Meclisi Âlice takdirname ile takif edil
diklerinden dolayı Sark İstiklâl Mahkemesi 
Heyetinin teşekkürü mutazammın telgrafna-
mesii 32:33 

— Meclisi Alinin tatili içtimai dofayısiyle 
Reisicumhur Hazretlerine keşide edikjn telgraf-
nameye mtijarünileyhdeo gelen cevap. (3/742) 14 

— Şark İstiklâl Mahkemesi '. Müddei
umumisi Ahmet Süreyya Beyin, -Meclisi Ali
ce takdirname ile taltifinden dolayı teşekkü
rü muntazammm telgrafnamesii 38 

İNTİHABAT 

Sayfa 
— Memurin Muhakemat Encümeni İle 

Heyetinin intihabı. 54x56 
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KANUNLAR 

No. Sayfa 
932 — ihtilas sırasında Trakya'ya izam 

kılınan memurini zabıtaya verilen har
cırahlar hakkında kanun. 13,37,52:54,60:62 

933 — Maliye Vekâleti 1926 senesi bütçesi
ne 3 400 lira tahsisatı fevkalâde ilâve
sine dair kanun, 63,65,71:73 

No. Sayfa 
934 — Şarki Karahisar Mebusu merhum 

Ali Sururi Beyin refikasına ikramiye 
İtası hakkında kanun. 12,14:15,64,86:88,91, 

93,103,119:121' 
935 — Ecnebilerin seyahat ve ikametleri 

hakkındaki 2 Mart 1331 tarihli kanunu 
muvakkate müzeyyel kanun. 13,81,113:116, 

122:124,126:127,128:130 

KARARLAR 

No. Sayfa 
266 — Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal 

Pasa Hazretlerine vaki olan suikastin 
akim kalmasından dolayı müşarünileyh 
hazretlerine Meclisi Alinin kalbî mem
nuniyet ve tebrikatının iblâğı hakkın
da. 17,18 

267 — Ankara ve Şark istiklâl Mahkeme
leri erkânına Meclisi Âlice beyanı tak-
dirat olunması hakkında. 12,18:20 

268 — Başvekil ismet Paşa Hazretleri tara
fından vakî beyanat üzerine icra Vekil
leri Heyetine müttefikan izharı itimat 
olunduğu hakkında. 22,25:27 

269 — Sinop Valisi Nizamettİn Beyin 
mahkûm olduğu cezanın affı hakkında. 25,37 

270 — Sivas Mebusu Rasim Beyin hamil 
olduğu İstiklâl Madalyası şeridinin ye
şil • kırmızıya tebdili hakkında. 41 

271 — isyan sahasında ve civarındaki vi
lâyetlerde ilân edilmiş olan tdarei örfi-
yenin bir sene daha temdidi hakkında. 77 

272 — Diyarbekir Vilâyetinin Camialtı Ma
hallesinden Ragıp Efendi mahdumu 
Sıtkı Efendinin hukuku memnuasının 
iadesi hakkında. 97:98 

273 — Hatay'ın budaklı karyesinden Kara-
gözoğlu Molla Memed namı diğeri Me-
med Niyazi Efendinin hukuku mem
nuasının iadesi hakkında. 98:99 

274 — Sivaslı Baytarzade Hakkı Efendinin 
bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kında, $$ 

No, Sayfa 
275 — Bahçe nahiyesinden 308 tevellütlü 

Ahmetoğlu Mustafa'nın mahkûm oldu
ğu cezanın affı hakkında. 29,99:100 

276 — Pertek nahiyesi muhabere memuru 
Asım Efendinin mahkûm olduğu ceza
nın affı hakkında* 25,100:100 

277 — Çelebiler Mahallesinden Feritzade 
Hasan'ın mahkûm olduğu cezanın nısfı 
olan üç ayın affı hakkında. 96,101:102 

278 — Nazimiye Kaymakamı ismail Hakkı 
Beyin mahkûm olduğu cezamn affı hak
kında. 95,102:103 

279 — Şurayı Devletin mevcut olmadığı 
zamanda mercisiz kalan ve bizzarur me
murin muhakemat heyetince rüyeti mu
vafık görülen İhtilâfı merci mesailinin 
Şurayı Devlet Kanununun neşrinden 
sonra Şurayı müşarünİleyhanın dahili 
salahiyeti olacağı hakkında. 80,109:110 

280 — Divanı Muhasebattan sadır olan ilâ 
matın mercii temyizi Şurayı Devlet olup 
ancak Şurayı Devlet fiilen teşekkül edi 
linceye kadar alâkadarların Divanı Mu 
hasebat Riyasetine müracaatları icabet 
tiği hakkında. 80,109:110 

281 — Tetkiki hesabat heyetlerinden ve Di
vanı Muhasebattan sadır olan ilâmata 
vukubulacak i tir aznaraelerin müddet ve 
sureti tetkiki hakkında. 80,109:110 

282 — Divanı harpler tarafından salâhiyet 
haricinde verilen ilâmların icra oluna-
mıyacağı hakkında. 81,110:113 
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LÂYİHALAR 

Sayfa 
— Ankara otomatik telefon kânununa 

bir manide tezyife hakkında konun lâyihası. 
(1/986) 13 

—Askerî Tekaüt ve istifa. Kanununun 
20 Haairan 1326 tauMuU maddei muaddelesinin 
birinci fıkrasını muaddül ktanuna bir madde 
tezyM baMonda kanun lâyihası. (1/997) 13 

— 1341 Senesi Muvazene! Umumiye Ka
nununa Wr madde ttetaytti halk'kında kanun 
lâyihası. (1/990) 13 

— 1927 Senesi Muvazeneli Umumiye Ka
nunu lâyıihasa, (1/991) 13,63,65, 

71:73 

— Çorum Mebusu merhum Ferıiıt Beyni 
aüasüoe hidemaıtt vatanîye tertibinden maaş 
tahsisi hakkında, tonun lâyihası. (1/994) 13 

— Datnga putlara küsüıatmm kuruşa, ib
lâğıma mütedair hükmün Hazine pullarıma da-
testrriffi hakkımda Kanun lâyihası. (1/10O3) 77 

— Dertizcülare yardim hakkında kanun lâ
yihası. (1/995) 13 

— Ecnebi tebaasına, meccanien veriilımıek-
te olan ikamet tezksrelarinfin cüzdan şdkfin-
de tab'ı ve eü kamış mukabilinde naşı hafc-
Kumda kamun lâyihası. (1/987) 13,81, 

:lıl3:lil6,122:I24,l 26:127,128:130 

— Emlâki MMiyeye tahakkuk ettin* 1b--
cek tvengilerin irat •vt masraf işaretiyle tatfzı 
İdaresi bakfemda kanun lâyihası. (1/989) 13 

97 

13 

41' 

77 

S»yfa 
— İstihfas esnasında Vlilâyatı satiredbn 

Trakya'ya gönderilen memenin (harcırahı hak
kında kamun lâyihası. (1/988) - 1337, 

52:54,60:62 
— Jandamra ve Jaodanmia namzeüerıy^ 

te hudut kıtaatı silâh endamlarının hoısuKl 
Şaseleri haküundla Jaamm lâyihası. (1/10O4) 

— Uman kanununum ütfııdi ouaddfeöi-
nİn tadili hakkında kanun lâyihası. (1/998) 

— Maktu vergi kanununun baa mıe-
vaddımn tatiM halkkındla kanun lâyihası. 
(i/ıoai) 

— Muamele Vengisi Kanunu livShası. 
(1/1002) 

— Mülkiye harcırah fcataıtnıamesinin 
on üçüncü maddecinde tada* olunan efradi 
atileden beş yüz kuruşa tnuhassas ey
tam ve eramlBine maaşı atanlara harcırah itası 
hakkında kanun lâyihası. (1/999) 

— Resim damga kanununun dokuzun^ 
ou maddesinin 113 üncü fıkrasının tadîE hak
kında kanun lâyihası. (1/996) 

— Şeker, petrol ve benzin inhisarına 
müteallik kanunlara. bazı mevad teayffli hak
kında kanun lâyiha». (1/1O0Û) 

— Tabiiyet kanununun aluna madde-
sine müaeyyet fıkralar hakktndakE kanunun 
birmca maddesfineo üçüncü fıkrasının tadBfime 
dair kanun lâyihası. (1/992) 

— Tahriri umumi nizamnameyim eJK 
«fâkMnci maddesinin tadSM baklanda kanun 
lâyihası. (1/993) 

13 

13 

41 

13 

13 

MAZBATALAR 

Ad%e Endtaneııi Matzbatsferı 

— Bahçe nahiyesinden Mustafa hak-
kindar affı hususi âstöhsabe dair (3/770) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Bncü-
meni mazbatası. 25,99:100 

— Mehmet Niyazi Efendimin hukuku 
roemnuasmm iadesi hakkında (3/768) numa-
rait Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası 24,98:99 

— Nazmiye ' Kaymakamı kmarii Hak
kı bey hakkında verilen hükümde isabet 
öknadığma dair Şaıfc istiklâl Mahkemesi 

MüddeİümıımliBgi tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası. 95,102:103 

— 10 sene küreğe mahkûm Sivaslı 
Baytaraade ismail Hakkı efendi hakkmdâi 
Ankara tsSİJdâl Mahkemesi 'Müddeiumumiliği 
tezkeresi ve Adiye Encümeni mazbatası. 99, 

— Pertek Nahiyesi Muhabere ; memuru 
Asım efendi hakkında affı hususu ffatihsaine 
dair (3/771) numaralı Başvekâlet teskeresi ve 
Adlîye Encümeni mazbatası. 25,100:101 

— Sıtkı Efendifliıı hukuku memnuasıma 
iadesi hakkında (3/766) numaran Başvekâlet 
tezkeresi. Adliye Encümeni maabatası. 97:98 
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Sayfa 
— Sinop Valisi Nizarnettm Bey hak-

Handa affı hususî îtstilhsaffiitte dair 3/172 nu-
maraâ Başvekâlet tezkeresi! ve Adliye Eöcü-
menli mazbatası, 25,37 

— Sivereklİ Ferit zade Hasan hattında1 

affı hususî risühsaİMie dair (3/773) numaralı 
Başvakâkt tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası. 25,101:102 

— Üçüncü Kolordu DİıvıanıbjaıibSriden Sj-
tihsal eylediği ilâmı İcra attkieirnedigkKten şi
kâyeti ımııtafz&mtnın Mustafa imzalı İstida ve 
Ad£ye*ve Istidla encümenleri mazhatailan. 81,110.113 

DoUiVye lEkniimenf Muzbatalan 
— Ankara Cemiyeti Unııurrtiyesi Belediyesi 

idlevreS İtnâtıaJbiyesonâtı toac seneden ilbaıret bulum' 
duğunun ve Memurin Kanununa- naaarariv Ce
miyeti Umumiyet Beliedyellerdekti mamur azal-
Sarın asal* sıfatlanoın devreli hutSbabiye tü-
hayetinıe kadar devam edöp etmiyeoegWn teMrî 
hakkında (3/754) numaralı Başvekâlet tozke-
mosl ve DaMye Encümeni mazbatası. 64,82:86 

— Belediye Vergi ve resimleri baraı-
mıraun sekfizinai maddestom tefsürf hakkında. 
3/425 numaralı Başvekâlet tıeafcesesü ve Da
hiliye Encümeni' nüaabartası. 41ı42 

— Cebaüberefcet VUâyeM Ule Müdkfeüü-
mumiiıIâğS arasmda tahaddüs eden ihtilâfı mer
ciin haHi talebini havi evrak» tetkikti saiâ-
Nîyet haricinde göruMlğunden tayM mufcte-
zası hakkmda. (3/333) numanaliı Memurin 
Muhafcemat Heyet teskeresi ve Dahiliye 
Ecümedİ mazbatası. 78,103:105 

— Hafta Tatili Konunu mudfcütroe Cu
ma günleri açık buflundurufavası oaiz okun 
müessesat meyaınma. etıbba w dış ımıayene-
haiDeferiöm de ithalfi muvafık olup ofaayaca-
ğı halkktnda 3/764 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Dahiliye Encümenâ mazbatası. 42,65:67, 

88:90 
— Tetkiki hesafcat îçftn vüâyala İzam olu

nacak Divanı Muhasebat murakıplanna îtası 
muktaaİ yevmiye ve haıcıırıah hakkında (1/740) 
oumfânah Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 
ve tayfai muameleye mahal almachğına datir 
Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası, 80 

Divanı Muhasebat Encümeni Mazbataları 
— 1339 senesini hayetine kadaıki zama

na ait olup mülga tetkiki hesaba* heyetlerin
ce rüyet ve intaç olunan hesabat hakkında 

Sayfa 
alâkadarın tarafından vaki olacak İtirazat 
Üzerine Divanca yapılacak tetki'kaftm hamgî 
esasa göre icra edileceğine dair (3/724) nu-
maırau Divanımühasebat Riyaseti tezkeresi 
ve Drtvanımuhasobat Encümeni mazbatası. 80,109: 

110 
— Eskişehir'de 4 ncü Kolordu Kuman-

danlığınca 'karargâh ittihaz kıüıtan kulüp bi
nasının sureti iştirası istimlâk Kanununu tev
fikan vaki olmadığı için Müdaıfaa'i MiJflİye 
Vekâleti ile Divan tmuhabesat arasında tahad-
düs eden ihtilâfın tfefüren halline dair Diva-
nımütrasebat Riiyasetlirdn (3/347) numaralı 
tezkeresi ve DîvaöSnubasöbat Encümeni maz
batası. 78:80,105:108 

— Evkaf Odacılarından Arife hilafı ka
nun verilen maaşatın Muhasibi mesulden! 
tazmihen tahsiline mütedair Divanımuhase-
bat ilâmunm nakzı hakkında, (5/409) numara-
lı istida Encümeni) tezkeresi ve Divanımuha-
sebat Encümeni mazbatası. 80,108:109 

— izmir'de Kösten Adası civarında ka
raya oturmuş olan İstanbul römorkörü ücreti 
taMyesürfin taamİnen îstİgfası İçin mahkeme! 
alideki nezdBnde ikamei dava edileceği hakkın* 
da (3/553) numaralı Divanı Muhasebat Riya
seti tezkeresi ve Divanı Muhasebat Enoümenü 
mazbatası. 78 

— Muhasebei Umumiye Kanununun 13 
ncü maddesinin tefsirine dair (3/282) numa
ralı Divanı Muhasebat RJİyaseö tezkeresi ve 
tayini muameleye mahal olmadığı hakkında 
Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası. 80:81 

— Muş Mebusu Osmain. Kadri Beyin, Dî
vanı 'Muhasebat memurininin tayini İçin ve
kâletlerde olduğu gibi bir encümen teşkili 
hakkında (4/154) numaralı takriri ve Divanı 
Muhasebat Encümeni mazbatası. 81 

İstida Encümeni Mazbatası 
— '3 ncü Kolordu Dîvanı harbinden (is

tihsal eylediği ilâmı ücra eMremedİğİrtden şi
kâyeti mutazammın Mustafa İmzalı istida ve 
istida Encümenleri mazbataları, 31,110:113 

Kavanhti MaBye Encümeni Mazbatam 
— Ecnebi tdbeasma meccanen verilmekte 

olan ikamet tezkerelerinin cüzdan seklinde 
taib'ı ve elli kuruş mukabilinde itabı hakkında 
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Sayfa 
(1/987)' numaralı kanun lâyihası ve Kavanİn'İ 
Maffiye ve Muvazene! Maliye encümenleri 
mazbataları. 81,113:116,122:124 

.. Muvazene! Maliye Endtanenf Mazfaattdan 
— Ecndbi tebaasına meccanen verilmfek-

te atan Skaımst tezkerelerinin cüzdan şek'îin-
de tabı ve 50 kuruş mu4calblilm.de itası hak-
landa (1/987) numaralı Kanun lâyihası VB 
KavanM Maliye ve Muvazene Maliye En
cümenleri mazbataları. 81,113:116,122:124 

— îsftihlas esnasında Viİâyatı saireden 
Trakya'ya gönderilen memurin harcırahı hafe-
kında. 4/988 numaralı kanun lâyihası ve Mu
vazene! Malyıe Encümeni mazbatası. 37,52:54,60:62 

— İstiklâl muharebatı malullerinin mü' 

— 1926 Senesi Maliye Vekâleti bütçesine 
3 400 lira tahsisatı fevkalâde ilâvesinle dair 
Kanunun İkindi defa reye vazı. 65,71:73 

— Ecnebilerin seyahaıt ve ikaMetteri hak
kındaki 2 Mart 1331 Tarihli Kanunu muvak
kate cnüzeyyel Kanunun 2 ncî defa reye vazı. 126:127, 

125:130 

Biga (Şükrü B.) 
—Divanı Muhasebat Riiesa ve Azasının 

Tıficü muhakemesin in tayini hakkında takriri. 42 
Bolu ($ükrü B.) 
Reisicumhur Hazretlerine karşı tertip edi

len suikastın akamete uğramasından mütevel
lit meserreti umumînin müşarünileyhe arzı 
için intihap edilecek heyetin on beş kişiden 
mürekkep olmasına dair takriri 18 

Bursa (Refet B.) 
Reisicumhur Gazi Paşa Hazretlerine kar

gı ikama tasaddi olunan leîm su'ikast ile Vi-

Sayfa 
kâfatı nakdiye itasına mütedair kanun ahkâ
mından İstifadeleri İktiza eyleyda zabıtan ve 
efrait hakkındaki onuncu defterin tafcdtm edlü-
digme dair 3/774 numarah Baş/vekâlet tez
keresi ve Muvazeödi Maliye Encümeni maz" 
baltası. ; 37,43:52,57:59 

— Kütahya Mebusu Ragıp Bey ve rüfeku-
Bmut, vefat eden Karatofsarısarkî Mebusu Ali 
Sürurİ Beyin refikasına ikramiye itası hak
kında (4/475) numaralı takriri ve Muvazene'i 
Maliye Encümeni 'mazbatası. 64,81,86,88,91:93 

— 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans 
Kanununun sekizünci maddesinin tefsiri hak
kında (3/575) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası. 81,116: 

— îsCiMâs sırasında Trakya'ya izam kılı
nan memurini zabıtaya verilen harcırahlar 
hakkındaki Kanunun ikinci defa'reye vazı. 65,68:70 

— Şarki KaraMsar Mebusu merhum Al'i 
Sürurİ Beyin refikasına ikramiye itası hak
kındaki Kanunun İfcincS defa reye vazı. 103,119:121 

lâyatı Şarkiye'de zuhur eden irtica vak'ası es
bap ve sevaikini kemalile tetkik ve Cumhuri- • 
yetin muhafazası hususunda pek yüksek bk" 
dirayet ve faaliyet gösteren istiklâl Mahke
meleri erkânına meclisi Âlice beyanı takdirat 
edilmesi hakkında takriri. ' 18:20 

Kastamonu (Halit B.) 

— Safranbolu'da vücuda getirilen debbağ 
fabrikasının Anonim şekle ifrağı ve rnües-
sesatı millıyenin de hissedar olarak iştirakleri
nin temini hakkında takriri. 42 

İKİNCİ DEFA REY İSTİHSALİ 

SUALLER VE CEVAPLAR 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin, uzun 
zamandır ashabı imtiyaz tarafından işletil
mekte olan «Küre» bakır madenini sahibi 
imtiyazları ile müddeti alakası ve ne zamana 
kadar işletileceği hakkında Ticaret Vekâle
tinden tahriri suali. 36 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin, yeni 
teşkil olunan Küre Kazası teşkilatı için havale 
verilmemiş olması esbabına dair Maliye Ve
kâletinden tahriri sual takriri. 32 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin, Top-
fcapı'da mahfuz eşya kıymetlerinin tespit edi
lip edilmediği ve edilmemiş İse ettirilmesi 
hakkında tahrirî suali. 43,118 

TAKRİRLER 

http://mu4calblilm.de


— Kastamonu ve civarında istihsalâtı art
makta olan kendire mahalli sarf olmak üzere 
Kastamonu'da bir kınnap ve urgan fabrikası 
İnşa ettirilmesi hakkında takriri. 

— Kastamonu Vilâyetinde doludan za-
rardide olan 174 koy zürrama acilen muave
net temini hattında takriri. 

— Küre kazasında ahzasker Şubesi teşkili 
hakkında takriri. 

Kocaeli (Saffet B.) 
— Memurin Muhakemat Encümeni ile 

Heyetinin bugün intihap edilmesi hakkında 
taıkrİrİ 

Konya (Refik B.) 
—Merhum Ali Süruri Beyin evlâtlannnı 

meccanen tahsil ettirilmeleri hakkında takriri 
— Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Pa

şa Hazretlerine karşı tertip edilen suikastın 
akim kalması dotayısile Meclisi Âlinin his-

Sayfa 

32 

32 

103 

54 

15:16 

Sayfa 

17:18 
settiği meserretleri müşarüileyhe arz etmek 
üzere bir Heyet intihabı hakkında takriri, 

Kütahya (Ragıp Bey ve rüfekası) 
— Şarkjkarahisar Mebusu merhum Ali 

Süruri Beyin bu seneki tahsisatının ailesine 
itasına dair takriri 13,14:15,64,86:88,41 93. 

103,119:121 
Ordu (Mamdi B.) 
— Seyrüsefain İdaresi vapurları Süvari

lerinin küçük iskeleler tüccarları hattında 
müsaadekâr bulunmalarına dair takriri 

Rize (Esat B.) 
— Borçka (köprüsü ile Hopa - Borçka 

yolunun tesrii ikmali hakkında takriri 
— Rize fidanlığı için mahallinden talep 

olunan tahsisatın tesrii irsali hakkında takriri. 
— Rize Vilâyeti dahilinde fırtına, Arhavi 

ve Sunra dereleri üzerlerindeki cesîm köp
rülerin tamirine ev inşasına başlatılan sahil yol
larının biran evvel İkmaline dair takriri. 

42 

38 

38 

38 

TEFSİR EDİLEN KANUNLAR 

No. : Sayfa 
101 — 16 Şubat 1340 tarih ve 417 numara

lı (Ankara Şehremaneti Kanununun) 
ikinci maddesinin tefsiri 64,82:86, 

No. Sayfa 
102 — U Teşrinievvel 1338 tarih ve 269 

numaralı (Altıncı Avans Kanununun) 
sekizinci maddesinin tefsiri 81,116:118 

TEKLİFLER 

Sayfa 
Giresun (Hakkı Tarık Bey) 
— Umumi istihlâk ve eğlence hususi istim

lâk vergileri hakkındaki kanunlara müzeyyet 
Kanunun 10 ncu maddesinin tadiline daıir 
teklifi kanunisi. (2/597) 

İzmir (Münir Bey) 
Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 8 nci mad

desine bir fıkra ilâvesi hakkında teklifi ka
nunisi. (2/595) 

Kocaeli (Süreyya ve Denizli Mebusu Maz-
har Müfit Beyler) 

— Merhum Hayati Beyin ailesiyle ço-

77 

64 

çuklanna Hİdematı Vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında teklifi kanunisi. (2/596) 

Rize (Esat Bey) 
— Hopa'da Kara Hasan ve Kara Ali 

oğullarının Hazineye teberru ettikleri arsa
ların kendilerine iadesi hakkında teklifi ka
nunisi, (2/594) • 

Vrfa (Refet Bey) 
— Maarif memur ve müdürlerinde makam 

maaşı verilmesi hakkında teklifi kanunisi. 
(2/598) 

Sayfa 

64 

36 

97 

TEZKERELER 

Başvekâlet Tezkereleri 

— Ankara Cemiyeti Umumiyei Belediye
si devrei İntihabİyesinin kaç seneden ibaret 
bulunduğunun ve Memurin Kanununa na
zaran Cemiyeti Umumiyeu Belediyelerdeki me

mur azaların azalık sıfatlarının devrei intiha-
biye nihayetine kadar devam edip etmeyece
ğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
(3/754) 

— Avukatlar Kanununun dördüncü 
maddesine nazaran, Belediye Reislerinin avu-

24 
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katlık etmeleri caiz olup olmadığının tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/761) 

— Aydın Demiryolu idaresi île Hükü
met arasında münakit şartnameye nazaran, 
mezkûr idarenin belediye vergi ve resimle
rinden dahi istisnası icap edip etmeyeceğinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi. (3/755) 

Sayfa 

24 

24 

— Bahçe nahiyesinden Mustafa hakkında 
affı hususu istihsaline dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/770) 25,99:100 

— Belediye Vergi ve Resimleri Kanu
nunun 20 nci maddesindeki tartı mecburiyeti 
ve kantariye mükellefiyetinin tütün alım ve sa-

' tim muamelesine keyfiyeti teşmili hakkında 
Dahiliye Encümenince tanzim ve Heyeti Umu-
miyece kabul edilen mazbatanın yeniden tet
kiki lüzumuna dair Başvekalet tezkeresi. 
(3/738) - 25 

— Birecik Cumhuriyet Halk Fırkası Reisi 
Mehmet Sabiti Beyin istiklâl madalyası şeridi
nin kırmızıya tahvili hakkında 3/7İ7 numaralı 
ve Kula Ziraat Fen Memuru Sahabettin Efen
dinin İstiklâl madalyası şeridinin kırmızıya tah
vili hakkında 3/734 numaralı ve 8 zatın istiklâl 
madalyası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında 
3/785 numaralı 3 kıta Başvekâlet tezkeresi. 41 

— Birinci Büyük Millet Meclisi Azası
na verilmiş olan silâhların sahiplerinin vefatın
da vereselerine intikal edip etmeyeceği hak
kında Başvekâlet tezkeresi. (3/775) 25 

— Bir zatın hamil olduğu IsUklâİ Madal
yası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında Baş
vekâlet tezkeresi. (3/767) 24 

— Bir zatın takdirname Re taltifi hak
kında Başvekâlet tezkeresi. 3/767) 24 

— Dini ye MHK Bayram günfcrade is* 
tıîrnal edilecek Hiiâlrahmer şefkat puian hak' 
kındaki Kanunun birinci maddesindeki «AdÜ 
mektupları» kaydının kart postallara da şamil 
olup olmadığının tefsirine dair BsşvekâJöfi 
tezkeresi. (3/758) 24 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesİ 1926 
senesi Bütçe Kanununun dokuzuncu mad
desinin tefsiri hakkımda Başvekâlet teskeresi, 
(3Y756J 24 

— Gerek isyanlarda ve gerek Şark ve 
Garp cephelerinde şehit düşen milis zatritarr 

Sayfa 
ve efradının fetttklât Madalyası ite taflöfj edSte-
cek olan aileleri hakkındaki defterin lakdftn 
olunduğuna dair Başvdfcâfclt tezkeresi, 41 

— Hafta Tatili Kanunu mucibince Cumıa 
günleri açık bulundurulması caiz olan mües« 
sesat meyanuta etîBba ve diş tnuayentfıane-
terinin de ithali muvaffak olup olamayacağı 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/764) i 24 

— tsAlâl muharebatı malullerine mükâ
fattı nakkliye itasına mütedair Kanun ahkâ
mından istifadeleri iktiza eyleyen zafcShn vQ 
efrat hakkındaki onuncu defterin takdim 
edildiğine daür Başvekâlet tezkeresi. (3/774) 25 

— İsyan sabasmda ve dvarmdafct vjfâyet-
ferden ilân edilmiş olan ıdarei ötfiyeufrt bîr 
«ene daha temdidine dair Başvekâlet tezkeresi. 
{3/7971 77 

— Maadrn NİTamnameSmSn otuz üçüncü 
maddesinin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezke
resi. (3/763) 24 

— Maliye MüifeTOişIerİne verilen isten1 meri 
salâhiyetinin mahallî memurini tafiyesiI hak
kında da doğrudan doğruya istimaline rrtüteal-
ifle ahkâmın bir tefsir ile teyidine dairi Başı 
vekâlet tezkeresi. (3/791) 41 

— Mdhmet Niyazi * Efendimin hukuku 
memnuasınra İadesi hakkında Başvekâlet tez
keresi. .(3/768) 24 

— Müldtfeti zarfımla nüfus fcütüğüoej yaz
dırılmayan mektum kimselerin cezadan acarı
na mütedair Kanunun birinci ve İkinci mad
delerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkere
si. (3/762) 24 

— Mülga Meclîsi] Mebusandan mütfjvver 
otup berayı tetkik gönderilen M kuta kanun 
lâyîhasmm iadeten takdim edildiğine j dair 
!Başvekâlet tezkeresi. (3/776) 25 

— İl Teşrinevvel 1338 tarihli Avans Ka* 
nununun sekizinci maddesinin tefsiri halikın
da Başvekâlet tezkeresi. (3/757) 24 

— (16) Zaıtm tetildâl Madalyası ife taltif
leri hakkında 3/787 numaralı ve (12) zatıh fe-
ttîklâl Madalyası İle taltifleri hakkmda 3/788 
numaralı ve (102) zatın istiklâl Madafyası İla 
taltifleri hakkında 3/787 numaralı üç |kdtBl 
Başvekâlet tezkeresi i 41 

— Ordu Zalbîtan Heyetine Mahsus İ*erfi 
Kanununun 14 ncü maddesinin tefsiri halfan
da Başvekâlet tezkeresi. (1/792) 78 
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Sayfa 
— Pertek nahiyesi mutebere metnimi 

Asım Efendi hakkında affı hususi, istihsaline 
dair Başvekâlet tezkeresi. (3/771) 25,100:101 

— Sıtkı Efendinin hukuku metnr-uasımo 
iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/766) 24 

— 83 zatın istiklâl Madalyası ile taltifleri 
hakkında beş kıta Başvekâlet tezkeresi. (3/749) 24 

— Sinop ValM NrzametHira Bey hakkın
da affı hususi istihsaline dair Başvekâlet te& 
keresi. (3/772) 25,37 

— Siverek'ti Ferit zade Hasan hakkında 
affı hususi İstihsaline dair Basvekâtet tezke
resi. (3/773) 25,101:102 

— Sivas'tan Trabzon'a nakledilme rfan 
PoHs Mektebi heyeti talimiyesii ite talebesi-' 
ne ait tahsisat havalenamelerinin gönderile-
bilmesi için mezkûr nakil muamelesinin tasdi* 
kü hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/796) 78 

— Şarklfcarafusar Mebusu Ali Sünıri Be
yin vefatı hakkında Başvekâlet tezkeresi!. 
{3/7461 14 

— Şehremanefleri Me Belediyefere ait imi* 
rasefâtın Ptfsta Kanununun otuzuncu madde
sine nazaran, ücretten muafiyeti iktiza edip 
ekmeyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. (3/759) - 24 
. — 232 zatın, fetüklâi Madalyasiyte taltifle
ri hakkında iki kdt'a Başvekâlet tezkeresi., 
(3/728) 32 

— 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun, Askeri 
Tekaüt ve fetîfa Kanunu mudbinoe İcra edi
lecek mUharelbe zamalhrıine mütedair madde* 
sinin IsÜkÜât Muharebesi esnasında Anadolu 
haricinde milli hidemaltta istihküam edienfe* 
re de şamil olup olmadığının tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi. (3/765) 24 

— Virancık nahiyesinden Çakır oğlu Kâ
zım ve Hayta oğlu İbrahim haklarında affı 
hususî istihsaline dair Başvekâlet tezkeresi. 
(3/7801 32 

— Zabtfai SJhhiyei Hayvaniye Kanunu 
Muvakkatinin bazı maddelerinin tSdifine daitf 

Sayfa 
Kanunun ikinci ve dördüncü maddelerinin 
tefsiri hakkıda Başvekalet tezkeresi. (3/760) 24 

Büjük ÜVfflfet (Meçti* RİyaseO Ifezboderf 
— Nizamnamei DahHinin 162 nci mad

desi mucibince Kütüphane Encümenine aza 
intihabı hakkında Büyük Millet Meclisi Ri
yasetti tezkeresi. 81:82 

— Sivas Mebusu Rasitn Beyin hamil ol
duğu İstiklâl Madalyası şeridinin yeşil - kır* 
mıztya tahvili hakkında Büyük Millet Mecli
si Riyaseti tezkeresi. 41 

(DSvanı Mritasebat Riyaseti Ifezfcerctd 

— Haziran, Temmuz, Ağustos 1926 aylan-
na ait raporun takdim edildiğine dair Drvanı 
Muhasebat tezkeresi. (3/799) 97 
İstiklâl Afdhkemelerf M(W<fei lUmautfİgf T«c*kerekn 

— On sene küreğe mahkûm Srvash Bay-
tarzade tsmail Hakkı Efendi hakkında Anka
ra İstiklâl Mahkemesi Müddeiumumiliği tez
keresi. (3/769) 24 

— Taklibi Hükümet maksadı ile Reisicum
hur Hazretlerine suikast tertip edenler hakkın-
da Ankara istiklâl Mahkemesi Müddeiumu
miliğinin 3 kıta tezkeresi. (734, 744, 745) 16:17 
Memurin IMUhakemot (Endtmetii lUyasetf Tedoenfeıİ 

— 15 Teşrinisani 1926 tarihinde müddet
leri hitam bulacak olan Memurin Muhakemafc 
Encümeni azalarının yerine yeniden intiha
bat icrası hakkında Memurin Muhakemat En
cümeni Riyaseti tezkeresi. (3/781) 36:37 

— 15 Teşrinisani 1926 tarihinde müddet
leri hitam bulacak oîara Memurin Muhake
mat Hesap Heyeti azalarının yerine yeniden: 
İntihabat icrası hakkında Memurin Muhake
mat Heyeti Riyaseti tezkeresi. (3/872) 37 

Riyaseti Cumhur Teafceresıi 

— Maliye Vekâletine Çankırı Mebusu 
Mustafa Abdülhafik Beyin tayini hakkında; 
Reisicumhur Hazretlerinden gelen tezkere. 
(3/741) 14 
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Sptima 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Ifatl3ma 
tanitfi 

1.40.1(9(26 
3.10.1926 
6.10.1ÎK26 
«T 10.19-26 

Hl.lft.1926 
15.10.19126 
18.10.1986 
22.10.19İ26 
25,10.1920 
27.10.19(26 

ZAPTI SABIK HULASALARI 

27 
* 
r« 

* 
« 
« 
* 
!« 
/« 
28 

12 
22 
32 
36 
40 
64 
77 
96 

126 
2 

http://Hl.lft.1926


Söz Alanlar 

Sayfa 
Ahmet Hibnj Bey (Dahilîye En. M M . ) 

<K«yserH)«lAdkıara Oenniiydtli Uımıutrcıilyidi BeW> 
tyfâai dövmeli dmtabalbtfyıefiMıt Iktaç söffadlem üta-
mt Ibutanduğamıun ive mamunia tomarnıa mm-
mn, Ornifiyöti 'Ulmuımü'yıeli ıbfctediĵ teıtdtekli mnıe-

-jnur âzalanm âaalılk Bifaitfaranıın davırei Ijmtllıalbû-
ys difaaıyötliınıe (kalkar dietvaım edip ecmüyacegiınin 
ıtefeikvne dair ıiratfbaita möna^etoSiyle. 

— Haıfta traltıil kamunu mudhimae Guraa 
giinleni <aç& (buImndunu^maJsı caiz oBaıtı mlüesse-
ısa>t meyan«a EltJbtoa vıe tXş ırrmay^etaindb-
riınin (Mlhaii muvajfık oıhıp rotmıatyacağı haüdfcm-
dalkü ımıazlbala ırtünıasetetûyte. 

Afcçortaoğfeı Yusuf Dey. (İstanbul) • üçüncü 
(KrJarldu 'Kıvam Hantfatiödaı ı&bihsaıl eylediği 

«4 

65, 
88,59 

ilâım firaıa «ötıi'retırıtetdliğliırifdjenı şikâyeti ntultazarnı-
tnoo feltklaya dair maafbate müna&öbeliyîe 

Ahmet Saki Bey (DöhGJJye En. ilanıma) 
(Arrtalva) - Üçüncü Kioilbıtdu Divanı Hajıbii«ıd;an 
t.ytiteaıl ej<fed!J§İ iilâımı liona ertltirernlflcttğinıdıen 
•Sİrklâryiöili rartaaammın liıstödaıya da'îr mazbata 
münasabeBiyle. 

Atö Bey {DahMye En. R.) (Niğde) - BsfkSİ-
şedür'de Dördoncü {Ktritarik,u ıKumıarıüajılığıına 
toaratıgâlh ittihaz Mınaın IkMffijjp ibtonıasıınHi, sureni 
işrttası tstimlâlk K-aıruumuna teMfiiIkan ıvıakî olma
dığı îçia Müfdafaıaî MIMye VökâfetM ile Otomu 
'Mtih&sdbat arasımda, (tahatddtis eictoıt ffltii'Jâ'faıtırı 
tfetfauıflerı tnafiine dair maajbata aTUürrasöbetiıyte. 

Sayfa 

Mî 

M İ , 
il 13 

10ı7 

Cemil Bey (Dahiliye V.) (Tekirdağ) • Anka
ra GemlSyeitıi Ulmıumliıyıe fBetediyesİ davrei linıtiiha-
ibftyfâsdraın taaç sanıedlen İbaret boılrumicluğunıuın >ve 
memurin ifcarauınunıa nıatzaıram, Oemiıyıefci Uonu-
tniyıeİ t̂ slledUyralıendiekü mannur âaabaon â-zalıik 
Krfaöamunjn davmai Udibalbatye oibaıyööioe foadar 
davam ddffp etoıtiiyaoeğinin ıtafisirtıne dair rrraz&a-
Da tmioasdbdüilyie. 

— Öküşdıür'de 'Dördüncü, KJotordu KıUmam-
danlığınca karargâh iHıaz kılınan kulüp binası-

&$ 

nın sureti iştirası istimlâk kanununa tevfikan 
vakî otmadığı için Müdafaai Milliye Vekâleti 
ile Dîvanı Muhasebat arasında 'tahaddüs eden 
itttÜâfatm tefsiren halline dair mazbata müna
sebetiyle. 107 

— 'Haıfta taltifi 'kanun ımıdilbi«cie Ounra 
günterü açık Ibutaduırulmafsı caiz olan trtıiJıesSe-
sart ırtayamıınaı Btülbba <va Oiş n^LtaıyeHöbanete-
dioin Mıali muvaıf ik otup olhıaıyacağı haklkıın-
'daiki ouaızJba*a nutoıaisöbötSyie. 88 

Eyüp Sabri Bey (İstida En. M. M.) (Kon
ya) - ÜlfüıtKdİi KJofordu Divaım Harbimden listüb-
®al aylödigi iifâıraı ıjcra elttir«rrrödjgundeıi( şikâyeti 

ımUCaEaımırrBn teidaıya dair mazbata ımünıase-
betiyte, 112 

Sayfa 
Gazı Mustafa Kemal Paşa Htanefluti (Re-

fetaarihur) - Ititrküyıe 'Büyük Muffldt Uviecfeli açış 
oubAhırt. 
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H 

HaBJu Tank Bey (Gfre&unO - Atnkara, Ce-
ittiydti Umumilyei Belediyesi devred inıtihaibi-
yesinin kaç seneden ibaret bulunduğumun ve 
memurin Kânununa nazaran, Cemiyeti Umu-
ıriiyei BdedryetorddtS memur azaların âza-
Wk sıfatlarının devreli intölufoiye nihayetine ta
dar devam edip etmeyeceğinin tefrişlime daür 
maslbaıta müüasebetiyte. 

Sayfa 

84,85 

— ESkişöhir'de Dördüncü Kolordu Ku-
maMdaınlığmea karargâh ittihaz kılınan klüp 
binasının sureti iştirası isttimtök kanununa tev
fikan vakî olmadığı için Müdafaa! MUİye Ve
kâleti ite Divanı Muhasebat anasında tahakktüts 
eden i'htt'Jlâfaıtın tefsiren hallin» dair mazbata. 
mürtaBÖbetiyle, 106,107 

— Hafta tatili kanunu mucibince Cuma 
güdteıi açık butondurumikBi caiz olan müesse-
ısat mteyanıada Etıbba ve diş nnıatyeaehaoete-
•ninBtı Sthali muvafık olup olmayacağı hakkın-
daıki mazbata münasebdtiyte. 89 

Sayfa 
Hasan Bey (Reİsvekİli) (TnOa^a) - Refe-

vdkiHİğİme seçilmesi münejaebetiyler 13 
Hasa» Fehmi Bey (Gttmu«fa>n«) - Bsfclise-

hk'de Dördüncü Rotordu Kumta^danhğmca 
karargâh 'İttihaz kılınan klüp binasının sureti 
iştirası istimlâk kanununa tevfikan yakî olma
dığı için Müdafaa! Milliye Vekâleti ite Di
vanı Muhasebat arasında tahaddüs! eden ihti-
lâfatın tefsiren hailine dair mazbata müna
sebetiyle. j U05.106 

— Dördüncü Kolordu Dîvanı Barfcİmdterı 
istihsal eylediği ilâmı icra demlemediğinden 
şücâyöti ımtfazamrnm istidaya dair mazbata 
münasebetiyle. 111 

Tuna* Hilmi Bey (Zonguldak) -JBolu Me
busu Şükrü Beyin Reisicumhur Hazretlerine 
karsı tertip edilen suîkastin akametjs uğrama
sından iMuteveEilt meserreti umnsnin% müşarti-
mieyhe arzı için gidecek heyetin oritjeg »kişiden 
mürekkep olmasına dair takriri münasebe
tiyle. 18 

İsmail Kemal Bey (Çorum) i Üçüncü Kol
ordu Divanı Harbinden istihsal eylediği ilâmı 
İcra eöüremedîğinden şikâyeti mıHazaramm İs-
(ktoya dair mazbata münasebetiyle. 113 

İsmet Paşa Hazretleri (Basvekft) fukara) -
Mülga Meclisi Mebusaudan müdeyver olup 
berayı tetkik gönderilen ikii krt'a ikamın lâ-
yihastnın iadeten takdim edildiğine dsşr tezkere 
münasebetiyle. 25 

Rafcıp Bey (Kütahya) - Şarkükarahisar Me
busu Merhum Ali Surun Beyin, bu sendkS 
tahsisatının ailesine İtasına dalir takriri müna
sebetiyle. 

Refet Bey (Bursa) - Reisicumhur Gaaü Paşa 
Hazretlerine karşı ikama tasaddî olunan elim 
sukkast ile Vilâyatı şarkiyede zuhur eden irtica 
vakası esbap ve sevaikrâfi kemaliyle tetkik ve 
Cumhuriyetin muhafazası hususunda pek yük
sek bir dirayet ve faaliyet gosöeren İstiklâl 
mahkemeleri •erkânına Meclisi Âlice beyanı taflc-

SUleyman Sırn Bey (Boasok) - Hafta Tatili 
kanunu mucibince Cuma günleri aç*, bulun
durulması caiz olan miiessdsa* meyanına Eub-

14 

diret edilmesi hakkındaki takriri moinasebe-
tüyle, ": 19 

Refft Bey (Konya) - Şariükarahfaar Me
busu merhum Ali Sururfi Beyin, A1İ Şpruri Be
yin, bu senskü tahsisatının aiüesüne itajsma dair 
takriri münasebatiiyte, 14 

— TaklffiA Htütoümet maksadı ite Reisicum
hur Hazretlerine suikast tertip edenler hak
kın Ankara IstSklâl Mahkemesi Müddeti Umu-
«miligrain üç krt'a tezkeresi münasebetiyle, 17 

ba ve diş muayenehanetertkun ithali ^nuvafft 
olup olmayacağı hakkırıfdaki mazbata müna
sebetiyle. 66 



~ 14 — 

Sayfift 
Şifleri! Bey (Dtfram MtAasdtmt EkHİHueni namına) 

(Bok) - Eskişehir'de Dördüncü Ketondu Ku-
tnafndanlığtnca karargâh ittahar kılman ktüp 
'binasının suretti igtiıası isünlâk kanununa tev-

Sayfâ 
fikan vakt olmadığı İçin MÜdafaal MfflSye Ve
kâleti ile Divanı Muhasebat arasında tahaddüs 
«den îhtttâfatın tefören haffin» dair martbata. 
münasebdtiyte. 105,106 


