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F i h r i s t 

AZAYI KÎRAM MUAMELATI 

Sayfa 
. Measniıyeıt." 

'— Adana Mebusu İsmail Safa Beyin, me
zuniyeti. 334 

No. a i t Sayfa 
1075 —-Askeri Ceza Kanununun 33 ve 117 

nci Maddelerinin Tadili Hakkında Ka
nun. ' 30 71 

32 203, 
' 344:345 

33 7:8 
1076 — İhtiyat Zabitleri ye İhtiyat Askeri 

Memurları Kanunu. 31 4 
32 203, 

• - . ' " • 345:357 
33 8:17 

1077 — Askeri Ceza Kanununa Müzeyyel 
Kanun. 32 91, 

' . •• , 247:248,357:358 
33 17:18 

1078 — Bursa Kaplıcaları Türk Anonim 
Şirketine Evkaf Müdüriyeti Umurniye-
sinin İştirake Mezuniyetine Müteallik 
Olan 9 Haziran 1926 Tarihli Kanunun 
Tadiline Dair Kanun. 31 4 

32 149, 
- • . 358 

33 18 
1079 — İntihabı Mebusan Kanununun lOncu 

Maddesinin Tadili Hakkında Kanun. 
\ . • 31. •• 4 

32 248, 
359:360 

33 18:19 
1080 — Menafii Umumiyeye Hadim Mües-

sesattan Hususi Binası Olmayanlara 
: Birer Bina Satılmasına Dair Kanun. 

/ 0 ' . • • ' 26 5, 
56,300,304,309 

. 3 2 ' 322 
33 20:22 

; Sayfa 
Muhtelif 

— Bilâmezuniyet Meclise iltihak etmeyen 
Antalya Mebusu Murat Bey hakkında. 334:335 

No. Cilt Sayfa 
1081 — Memlehalar İşletme Tahsisatının 

Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline 
Dair Kanun. 32 56, 

393 
. 3 3 . v 23 

1082 — 21 Mart 1927 t a r ih ve 995 Numa
ralı Kanunun İkinci Maddesinin Tadili
ne Dair Kanun. 31 268 

32 40, 
72:74,393 

33 23:25 
1083 — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 

1926 Senei Maliyesi Bütçesine Münaka
le terasına Dair Kanun. 32 333, 

335:336,360,384:386 
33 5, 

25,26:28 
1084—Türkiye ve Finlandiya Cumhuriyet

leri Arasında Münakid Ticaret ve Sey-
risefain Muahedenamesinin Tasdikine 
Mütedair Kanun. 29 61 

...'32 112,, 
173,340,361,388:390 

33 .' 5,. 
25,29,31 

1085 — Aydın Hattı İtilafnamesinin İmza ve 
Teatisi Mezuniyetine Dair Kanun. 16 313 

32 248, 
332:333,361,386:388 

ı .";'•. ' 3 3 ' . 5, 
. < : 25,31:33' 

1086 —• Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunu, 32 203, 

' 393 
33"... .5: 

6,49:54 

KANUNLAR 



No. Cilt 
1087 —- Maarif Vekâleti Bütçesine Mevzu 

Bazı Tahsisatın Mütedavil Sermaye 
Olarak istimali Hakkında Kanun. 21 

. 3 3 

1088 — Kazanç Vergisi Hakkındaki 27 Şu
bat 1926 Tarihli Kanunun Otuz Altıncı 

ş Maddesini Muaddil Kanun. 33 

1089 — Askeri Maaşatına Mütedair ve 22 
Teşrinievvel 1339 Tarih ve 360 Numa
ralı Kanunun Beşinci Maddesini Muad
dil Kanun. 

Sayfa 

18 
3, 

71:72 

4, 
76:77 

31 
32 

33 

226 
149, 
344 

7, 
26,34,36,48,86,88:90 

1090 — Tütün îdarei Müvakkatesi ve Siga
ra Kâğıdı inhisarına Mütedair 7 Ha
ziran 1926 Tarih ve 907 Numaralı Ka
nuna Müzeyyel Kanun. 31 267 

:32 321: 
• •• • 322 

33 19: 
20,26,41:43,48,86,88:90 

1091 — Demiryollariyİe Liman ve Şu işleri 
için iki Yüz Milyon Liralık Bono ih
racı Hakkındaki 25 Kânunuevvel 1926 
Tarih ve 944 Numaralı Kanuna Müzey
yel Kanun. 32 90, 

393 
33 . 22, 

23,26,36:38,48:49,86,93:95 

1092—Harc ı rah Kararnamesine Müzey
yel Kanun. , 31 195 

32 203, 
• • ' • - . • 3 5 7 

33 17, 
26,39:41,48,86,95:97 

1093 — Gümrük Komisyoncularına Ait Ka
nun. 32 3 

33 4, 
138:140 

1094 — Mersin Limanının inşası Hakkında
ki 19 Nisan 1340 Tarihli Kanunu Muad
dil Kanun. 32 112 

" : ' " • ' - • 33 3, 
70,87,105:107,136,141,145,146:148 

No. Cilt Sayfa 
1095 — Samsun Limanının înşaası Hakkın

daki 25 Kânunuevvel 1926 Tarihli Ka
nunu Muaddil Kanun. 32 112 

, 3 3 4, 
70:71,87,110:112,136,141,145,148:150 

1096 — Seyrisefain Müdüriyeti Umumiye-
sinin Sureti idaresi Hakkındaki 4 Ni
san 1341 Tarihli Kanunun Üçüncü 
Maddesinin Tadiline Dair. 28 150 

• 33- 4, 
72,87,123:125,136,141,145,151:153 

1097 — Bazı Eşhasın Şark Menatıkından 
Garb Vilâyetlerine Nakillerine Dair Ka
nun. 28 110 

33 3: 
4,77:79,87,130:132,1^6,141,145,153:155 

1098 — istanbul Mebusu Merhum Abdur-
rahman Şeref Beyin Kerimelerine Hi
dematı Vataniye Tertibinden Maaş Tah
sisi Hakkında Kanun. 25 545, 

565 
33 4, 

79,87,115:117,136,141,145,158:160 

1099 —• Çorum Mebusu Merhum Ferid 
Beyin Zevcesiyle Mahdumlarına Hide
matı Vataniye Tertibinden Maaş Tah
sisi Hakkında Kanun. 25 

27 
33 

79:80,87,125:127,136,141,145,160:162 

1100 — Müderris Merhum Dr. Vasvi Beyin 
Refikasiyle Mahdumlarına Hidematı 
Vataniye Tertibinden Maaş Tahsisi Hak
kında Kanun. 11 279 

\ . 33 ^ 4, 
79,80,86,100:102,136,141,145,163:165 

1101 —- Esbak Şeyhülislâm Merhum Musa 
Kâzım Efendinin Zevcesi Atiye Hanımın 
Hidematı Vataniye Tertibinden Al
makta Olduğu Maaşın Tezyidine Dair 
Kanun. . " • • ' • . 25 80 

33 4, 
79,80,87,120:122,136,141,145,165:167 

1102 — Sivas Valii Esbakı Merhum Reşid 
Paşanın Ailesine Hidemaü Vataniye 

80, 
293 

15 
4, 



• • — 5 

No. Cilt Sayfa | 
Tertibinden Maaş Tahsisine Dair Ka- 1 
nun. 24 / 94 I 

33 4, 
79,80:81,87,113:115,136,141,145,168:170 

1103 — Mahkemei Temyiz Reisi Evveli I 
Merhum Hasan Fehmi Beyin Zevcesi- I 
ne Hidematı Vataniye Tertibinden Maaş 
Tahsisine Dair Kanun. 8 569, 

941 
33 4, 

79,81,87,118:120,136,141,145,170:172 
1104 — Hukuk Fakültesi Müderrisi ve Mec- I 

lisi Müderrisin Reisi Ahmet Selâhaddin 
Bey Merhumun Refikasiyle Mahdumu
na Hidematı Vataniye Tertibinden Maaş I 
Tahsisine Dair Kanun. 22 254 

33 4, 
79,81,86,103:105,136,141,145,173:175 

1105 — Kırşehir Mebusu Merhum Ali Rıza 
Beyin Ailesine Hidematı Vataniye Ter- I 
tibinden Maaş Tahsisina Dair Kanun. I 

' . • . . 24 213 
' " ' ' • " • *•'' 33 4, 

79,81:82,87,108:110,136,141,145,176:178 
1106 — Maliye Vekâleti 1927 Senei Maliye

si Bütçesine (Tahsisatı Munzamma İta- I 
sına Dair Kanun. 33 4, I 

79,82,86,98:100,136,141,145,179:182 

1107 — Küçük Zabitan Maaşatı Hakkında- I 
ki 22 Nisan 1341 Tarih ve 648 Numa
ralı Kanuna Müzeyyel Kanun. 30 71 

33 135, 
191:192 

< 1108 — Maaş Kanunu. 32 3 
33 4, 

50:70,193:194 

1109 — Ziraat ve Baytar Intitüleriyle Âli 
Mektepleri Tesisine ve Ziraat Tedrisa- I 
tının Islahına Dair Kanun. 30 4, I 

136,141,145,146,182:185, 
190,193:194196,197:199 

1110—; Askeri Memnu Mıntakalar Kanunu I 
32 149, 

249:250 
33 188, 

' 208:213 
İ l l i — Askerlik Mükellefiyeti Kanunu. 31 4 

33 188, 
218:245 j 

No. O l t Sayfa 
1112 — intihabı Mebusan Kanunu Muvak

katinin Bazı Maddelerinin Tadili Hak
kında Kanun. 33 2, 

188,245 

1113 — Kefalet Kanunu. 22 3 
33 205, 

250:252 

1114 — inhisarı Duhan Kanunu Muvakka
tinin Kırk Dördüncü Maddesine Bir 
Fıkra Tezyiline Dair Kanun. 32 56 

33 205, 
254 

1115'— Mehakim ve Devairi Adliyede Alın
makta Olan Kaydiye ve ilâm Harçla
rının Tezyidine Dair Kanun. 28 256 

33 205: 
206,256,256 

1116 — itibari Milli Bankası îmtiyazat ve 
Muafiyatının Türkiye tş Bankasına Dev
rine ve Devlete Ait itibari Milli Ban
kası Hisse Senedatının Türkiye iş Ban-
Kası Hisse Senedatiyle Mübadelesine 
Dair Kanun. 21 87, 

117 
33 2, 

206,257 

1117 — Küçükleri Muzır Neşriyattan Ko
ruma Kanunu. 32 91 

33 206, 

1118 — Oyun Kâğıtları inhisarı Hakkında 
Kanun. 26 171, 

172 
32 322 
33 192: 

193,196,199:201,208,213,268,269:271 

1119 — Türkiye Cumhuriyeti ile isviçre Hü
kümeti Arasında Akid ve imza Olu
nan Ticaret Muahedenamesinin Tasdi
ki Hakkında Kanun. 32 203 

33 188, 
'245,268,271:273 

1120 — Bahriye Mektepleri Muallimleri Hak
kında Kanun, 19 238 

33 206, 
289:291 



No. Cilt Sayfa 
1121 —Telgraf ve Telefon Komiserliklerine 

Ait Vazaif in Sureti Temini Hakkında 
Kanun. . 28 335 

31 30, 
125:127 

33 25, 
v 291 

1122 — Bilumum Askeri Malullerin Terfi
hine Dair Olan 8 Şubat 1341 Tarih ve 
551 Numaralı Kanunun Yedinci Mad
desine Bir Fıkra İlavesiyle On Birinci 
Maddesine Merbut Cetvelde Bazı Tar 
dilat terasına Dair Kanun. 30 166 

33 4, 
85:86,291:293 

1123— İşgale Uğrayan Bazı Mahallerde 
Vukubulan Muamelatı ıTasarrufiye Hak
kında Olunacak Muameleye Dair Ka
nun. % 23 474 

33 4, 
140:141,294:295 

1124 — İlkmektep Muallim ve Muallim Mua
vinlerine Ait 20 Mayıs 1926 Tarihli Ka
nunun İkinci Maddesine Bir Fıkra İla
vesi Hakkında Kanun. 28 88, 

127,128,184,397,421:422 
30 4,29 
33 135, 

295:296 

1125 — Maarif Teşkilatına Dair Kanunun 
On Altıncı Maddesini Muaddil Kanun. 

28 417 
• ' - : . - 29 16, 

108, 
30 27:28 
33 189: 

• 190,296 

1126 — Kaçakçılığın Men ve Takibi Hak
kında Kanun. 32 91 

33 206 
298:303 . 

1127 —1925 Senesi Eylülünde Brüksel'de 
Münakid Edviyeyi Müessire Formülle
rinin Tevhidi Hakkındaki Beynelmilel 
Konferans Mukarreratının Tasdikine 
Dair Kanun. - .33 2, 

'287:288,313 

No. a i t Sayfa 
1128 — Mühendis Mektebi Mezunlarının Hiz- • 

meti Askeriyelerinin Teciline Dair Ka
nun. . 3 2 247 

33 . 287, 
314:315 

1129— Memurin Kanununun 52 nci Mad
desini Muaddil Kanun. * 28 417 

. " ' 29 13 
33 287, 

315:316 
1130 — Maarif Vergisi Hakkında Kanun. 31 300 

33 4,72: 
76,213:218,268,281: 
283,289,316,317:320 

1131 — Devlet ve Vilayet Yollarının Tevhi
di Hakkında Kamın. / 31 267 

33 205, 
252:254,267,268,276: 
278,289,316,320:323 

1132 — Serbest Mıntaka Hakkında Kanun. 
> 29 3 

^ - & ; ^ S 33 205, 
254:256,268,278:280,289,316,323:326 

1133 —ıHimayeietfal Cemiyetine Ait Evra
kın Damga Resminden İstisnası Hak
kında Kanun. • - 23 233, 

' 276 
33 206, 

:• 257:258,268,273:275,289,316,326:329 

1134 — Hakkı Rükûbe Malik Zabitanın Za- . 
ti Binek Hayvanlarının Sayım Vergisi
nin Sureti Tesviyesine Dair Kanun. 32 90 

33 206, 
295,316,329:331 

1135 — Mektep Vergisi Kanununun 3 ncü 
Maddesini Muaddil Kanun. / 33 287, 

351:352,377:378 
1136 — Gümrük Tarifei Umumiyesine Mü

teallik Kanunu Müzeyyel Kanun. 29 61 
33 352, 

384:385 
1137 — Yemen'den Avdet Edeceklerin Mat-

lubatı Hakkında Kanun. 26 296 
: ' 3 3 352: 

353,385:386 
1138— Mahsubu Umumi Kanununun Bazı 

Mevaddım Muaddil 27 Kânunusani 
1926 Tarih ve 726 Numaralı Kanunun 



— 7 — 

No. Cilt Sayfa 
2 nci Maddesinde Muharrer Müddeti' 
Müracaatın Temdidi Hakkında Kanun. 

31 301 
• • • • • 3 2 " . 3 

33 353, 
386:388 

1139—'Mülga Hazinei Hassadan Matluba-
tı Tahakkuk Edenlerin Alacakları Hak
kında Kanun. 28 110 

33 353, 
388:389 

1140 — thtiyacatı Umumiye tein Celp Olu
nacak Madeni Boruların Gümrük Res
minden Muafiyeti Hakkındaki 16 Ni
san 1339 Tarihli Kanuna Müzeyyel Ka
nun. 23 35 

33 3, 
137:138,293,294,316,336: 

338,353,391,393:395 

1141 — Mirliva Celâl Paşa Kerimeleri Se-
niye, Hadiye ve Redife Hanımlara Hi-
dematı Vataniye Tertibinden Maaş Tah
sisatı Hakkında Kanun. 23 442 

33 206, 
297,316,339:341,353,391,395:397 

1142—Tahtelbahirlerde istihdam Oluna- y 
cak Zabitan ve Efrada Verilecek Za-
mail Hakkında Kanun. 28 238 

33 288, 
308:311,317,344:346,354,391,404:406 

1143 — Şehbenderlik Rüsumu Kanunu. 32 56 
33 206, 

296:297,317,341:343,353,391,397:399 

1144 — Dalgıç Zabitan ve Efradına Verile
cek Zamaim Hakkında Kanun. 20 352 

33 288, 
311:313,317,346:348,354,391,407;409 

1145 — Posta Kanununun Bazı Maddeleri
nin Tadiline Dair Kanun. 31 4 

32 322 
33 136, 

293,316,332:334,353,391,400:402 

1146 — Kayseri Belediyesince Üç Yüz Bin 
Liralığa Kadar Aktedilecek İstikraza 
Hazinenin Kefaletine Dair Kanun. 32 91 

33 4, 
138,294,316,334:336,353,391,402:404 

No. Cilt Sayfa 
1147 — Şimendiferlerde Nakü Memnu Olan 

Mevaddı İnfilâkiyenin Nakline Müsaade 
Hakkında Kanun. 33 204, 

421,435 
1148 — Damga ,Ranununun 9 ncu Madde

sinin 85 nci Fıkrası Ahkâmının Tadili
ne Dair Kanun. 33 205, 

422,436 
1149 — Sigortacılığın ve Sigorta Şirketleri

nin Teftiş ve Murakabesi Hakkında 
Kanun. 32 90 

33 422, 
437,438,439,440,441,442,443,444:445 

1150 — Posta ve Telgraf ve Telefon Me
murları Hakkında Kanun. 33 351, 

422,447 
1151 —Bozcaada ye tmroz Nahiyelerinin 

Mahalli İdareleri Hakkında Kanun. 30 116 
33 422, 

; 447:450 
1152 — Maliye ve Bahriye Vekâletlerinin 

1927 Senei Maliyesi Bütçelerine Mevzu 
Bazı Tahsisatın Mütedavil Sermaye Ola
rak istimali Hakkında Kanun. 33 204, 

422, 451 
1153—İstatistik Tanzimi Hususunda -Me

murin ve Müstahdeminin Hükümet ile 
idareyi Hususiye ve Mahalliye ve Be
lediyeler Mensubini, Eşhas ve Bilumum ' 
Cemiyetler ve Şirketler ve Müesseselere 
Terettüp Eden Vazaif Hakkında Ka
nun. 33 2: 

3,422,453:455 
1154—Hariciye Vekâleti Memurin Ka

nunu. < ' 28 335 
Ş6Z<- 33 422: 

•45M564464-
1155 — İnhisarı Duhan Kanunu Muvakka

tine Muhalif Harekette Bulunan Bazı 
Eşhas Haklarında Takibatı Kanuniye 
terasından Feragat Mezuniyetine Dair 
Kanun. 29 36 

33 423, 
463:465 

1156 — Kanuna Mugayyir Tahakkuk ve Te
diye Muamelatını İhbar Edenlere İkra
miye İtasına Dair Kanun. 32 56 

33 423* 
468 
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No. Cilt Sayfa 
1157 — Hudut Teşkilatı Kadrosundaki Yüz

başıların Kıdemlilik Farkı Muhassesat-
larının Sureti Tesviyesi Hakkında Ka
nun. 32 

••33 
90 

423 
469 

1158 — Ankara - Ereğli Demiryolunun Ge
niş Olarak İnşaası Mezuniyetine Dair 
Kanun. 33 204, 

Kanununu! 
Meriyetine 

Hakkında 

423,469:470 
ı 7 nci 

Dair 
33 

Kanun. 
25 
33 

423, 
470 

287 
135, 

470:471 

195, 
330 
352, 

1159 — Tahriri Nüfus 
Maddesinin Devamı 
Kanun. 

1160 — Mükerre Sigorta 

1161 — Kütahya Mebusu Sabıkı Merhum 
Seyfi Efendinin Kerimesi ile Mahdumu
na Hidematı Vataniye Tertibinden Maaş 
Tahsisine Dair Kanun. 31 

' - .' 3 3 

385,391,415:417,425,471,473:475 
1162 — Riyaseticumhur 1927 Senei Maliye

si Bütçesinde Münakale İcrasına Dair 
Kanun. 33 3, 

353,389391,412:414, 
425,471:472,475:477 

1163 — Hükümetle Eeastern Kumpanyası 
Hakkında Münakit Mukavelename ile 
Zeyllerinin imza ve Teatisine Mezuni
yete Dair Kanun. 33 3, 

353,389,391,409:412, 
425,472,487,489 

1164— Umumi Müfettişlik Teşkiline Dair 
. Kanun. „ ~ 29 61 
'—M -̂ ' G^T 33 135, 
%Gw^Wlİ 425:426,472,489:492 

1165 — İtalya, Balkan Harpleriyle Harbi 
Umumide Duçarı Maluliyet Olanlardan 
İstiklâl Muharebatma iştirak Edenlerin 
8 Şubat 1341 Tarih ve 551 Numaralı 
Kanundan istifadeleri Hakkında Ka
nun. 30 166 

', . . •, -.31 5 
33 •. 422, 

435:436,472,492:495 

No. Cilt Sayfa 
1166 —N Şûrayı Devletin İfayı, Vazifeye Mü

başereti Tarihine Kadar Memurin Mu-
hakemat Encümeni ile Tetkik Heyeti 
Azası Hakkı Huzurlarının ve Mezkûr 
Encümen ve Heyet Memurini Maaş ve 
Tahsisatının Sureti Tesviyesine Dair 
Kanun, 33 188, 

422,446:447,472,495:498 

1167 — Eğlence ve Hususi istihlâk Vergisi 
Hakkındaki 13 Şubat 1926 ve 737 Nu
maralı Kanunun 2 nci Maddesiyle 
Umumi İstihlâk ve Eğlence ve Hususi 
İstihlâk Vergileri Hakkındaki Kanunla
ra Müzeyyel 9 Haziran 1926 Tarih ye 
924 Numaralı Kanunun 10 ncu Mad
desine Birer Fıkra Tezyiline Dair Ka
nun. ' 27 70 

28 9 
33 422, 

445,472,498:501 

1168 — 8 Kânunusani 1927 Tarihinde Kars' 
ta İmza Edilen Sular İtilaf namesiyle , 
Serdarabat Barajının İnşaasına Dair 
Müzeyyel Protokolün Tasdikine Mü
teallik Kanun. 30 71 

33 422, 
451:453,472,477:479 

1169 — Meclis Hesaplarının Tetkiki Encü
meni Azasından Murakıp Olan Zate 
Ücreti Huzur İtasına ve Büyük Millet 
Meclisinin 1927 Senei Maliyesi Bütçe
sinde Münakale İcrasına Dair Kanun. 

33 47, 
487,423,468:469,472,480:482 

1170— Âli İktisat Meclisi Hakkında Ka
nun. 30 195 

33 423, 
466:468,472,482:484 

1171 — Rize Mebusu Merhum Rauf Beyin 
Zevcesiyle Kerimelerine Hidematı Va
taniye Tertibinden Maaş Tahsisine Dair 
Kanun. 22 422 

23 66 
33 423, 

463,472,484:486 
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No. Cilt Sayfa 
1172 — Posta Kanunu ile Telgraf ve Tele

fon Kanununun Bazı Maddelerini Muad-
dil Kanun. 30 99 

- "'• 33 422, 
455:456,472,501:503 

1173 — Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Mu
rakabesi Hakkındaki Müzeyyel Kanun. 

33 507, 
511:512 

No. Cilt Sayfa 
1174—Mard in Mebusu Sabıkı Merhum 

Derviş Beyin Zevcesine Hidematı Va
taniye Tertibinden Maaş Tahsisatı Hak-

. kında Kanun. 22 375 
23 66 
33 425, 

508:509,512,514:516 

KARARLAR 

348 — Büyük Millet Meclisi, Riyaseticum-
hur ve Divanı Muhasebat Bütçelerine 
Ait Hesabı Kati Cetvellerinin Tasdiki 
Hakkında. 33 4, 

79,87,128:130,136, 
, 141,145,155:157 

349 — Kazanç Vergisi Kanununun 25 nci 
• Maddesinin Sarahatma Binaen Mezkûr 

Verginin Tahsisatı Fevkalade Dahil Ol
duğu Halde îta Miktarının Üzerlerin
den Alınacağına Dair. 28 

' . ' • • • ; . •• • • ' 3 3 

240 
205, 

249:250 

350 — Trabzon'lu Ömer Başoğlu Celâl 
Efendinin İkametine Tahsis Olunan Ev 
Hakkında. 32 3: 

4,43,61:62,260,316 
33 305, 

308 

351 — İstanbul Birinci Ceza Mahkeme
since Üç Ay Hapse Mahkûm Rauf 
Beyin Affı Hakkındaki Teklifin Red
dine Dair. 

352—Heye t i Mahsusaca İttihaz 
Kararlar Hakkında. 

12 102, 
184 

33 278, 
287,311 

Edilen 
33 47: 

48,288,364:376 

353 — Posta İTejgraf ve Telefon Müdüri
yeti Umumiyesinin 1927 Senei Maliye
sine Merbut Müstahdemini Daime 
Kadrosunun Tadili Hakkında. 33 287, 

352,378:379 

354 — Diş Tabibi Ali Şaban Efendiye Me-
zuhen Almanya'da Bulunduğu Müdde
te Ait Muhassesatının Tesfiye Edile-
miyecegi Hakkında. 33 352, 

379:380 

355 — Dört Zatın Kırmızı ve Yirmi Dokuz 
Zatın da Beyaz Şeritli İstiklâl Madal
yasıyla Taltifleri Hakkında. 32 203 

33 206, 
352,380:381 

356 — Pederi Bârbaroğullarından Abuşi 
Katletmek Maddesinden Müttehem Ha
san Hakkındaki İdam Hükmünün Ten-
fizine Dair. 30 

33 
99 

352, 
381 

357 — Eski Eşme Köyünde Mukim Lâl-
oğullarından Yusuf Hakkındaki İdam 
Hükmünün Tenfizine Dair. 31 

33' 

358 — Bor Kazası Ahalisinden Bidoroğlu 
Akif'in Memnu Haklarının ladesi Hak
kında. 32 

' • ' ' . • • ' ' ' ' ' 3 3 

359 — Yüz Ellilik Listeye Dâhil Eşhas 28 
Mayıs 1927 Tarihli Kanun Mucibince 
Türk Tabiyetinden Iskat Edildiğinden 
Mezkûr Kanun Mucibince Muamele 
İfası Hakkında. ; . ; • ' 25 

, " 33 

5 
352, 
382 

247 
352, 
382 

220 
• 352, 

382:383 



No. Cilt Sayfa 
360 — On Beş Zatın Kırmızı ve Yedi Za

tın Beyaz Şeritli İstiklâl Madalyasıyla 
Taltifleri Hakkında. 33 352, 

383:384 

361 — İki Zatın Hamil Oldukları Beyaz Şe
ritli İstiklâl Madalyalarının Kırmızı Şe
ritliye Tebdili Hakkında. 33 352, 

384 

362 — Kibrit Yerine Kullanılan ve Alev 
Hâsıl Eden Çakmakların İmal ve İsti
mallerinin Memnuiyeti Hakkındaki Ka
nun Layihasının Reddi Hakkında. 29 106 

, 33 288, 
; 357:363 

3 63 — Şûrayı Devlet Riyasetiyle Devair 
Reislikleri Baş Kitabet ve Azalıklar İn-
tihabatı Hakkında. 33 377, 

391:392 

364 — Tekasidi Muayyeneyle Hazineden 
Emlak ve Arazi Tefeffüz Ederi Med-, 
yunlar Hakkında. 30 4 

33 • 353, 
388 

365 —- Bozok İsminin, Yozgat'a Tahvili 
Hakkında. .• - > 33 424 

366 — Üç Zatın Kırmızı ve Dört Zatın da 
Beyaz Şeritli İstiklâl Madalyasıyla Tal
tifleri Hakkında. 33 450: 

451 

N o . ' Cilt Sayfa 
367 — Seferberliğe İştirak Edenlerin Te

kaüt Müddetlerinin Hesabı Hakkında. 
30 72, 

89 
33 423, 

461:462 
368 — Ağırlemoğlu Mansur Bin Halil'in 

Mahkûm Bulunduğu Kürek Cezasının 
Üç Ruhu Olan Üç Sene Dokuz Aym Af 
Suretiyle Tenzili Hakkında. 32 392 

33 507, 
509:510 

369 — Alay Kumandanlığından İstifası, 
Zuhulen Askerlikten İstifa Telakki Edi
len Erkânı Harp Miralaylığından Mü
tekait Haydar Mehmet Bey Hakkında. 

•26 •• ;5'. 
. 3 3 507, 

510 
370 — Haçik Veledi Kirkor ile Boyabat'lı 

Aziz Bin Hamit Haklarındaki İdam 
Hükmünün ITenfizine Dair. 33 3, 

. 507,508 
371 — Meclisi Âlinin Tatili Faaliyet Etme

si Hakkında. 33 512 
372 — Maarif Vekâleti Müsteşarı Nafi Atuf 

Beyin, Beyaz Şeritli İstiklâl Madalya
sıyla Taltifi Hakkında. 33 507, 

510:511 
373 — Kuruçay Tapu Memuru Sabıkı İs

mail Hakkı Efendinin Mahkûm Oldu
ğu Cezanın Tenzili Hakkında. 33 421, 

507,511 

LAYİHALAR 

-— Ankara'dan gayri mahallerdeki telefon
lar hakkında. (1/1220) 5 

— Ankara - Ereğli hattının geniş olarak in
şası hakkında. (•1/1229) 335,68İ, 

788:790 
— Askeri Ceza Kanununa bir madde tez-

yili hakkında. (1/1193) 67:68 
— Askeri Ceza Kanununun 33 ve 177 nci 

maddelerinin tadili hakkında. (1 /1086) 59:60 
— As!keri memnu mıntakalar kanunu hak

kında. 314,336:347 
— Askerlik mükellefiyeti halkkında. (1/M 30) 314, 

351:405 

— Bahriye muallimleri halkkında. (1/758) 336, 
. 486:490 

— Bahriye Vekâletinin 1927 bütçesinin 815 
nci faslının beşinci maddesine mevzu tahsisatın 
mütedavil sermaye olarak istimali hakkında. 
(1/1228) \ 335,680,734:735 

— Berri, bahri, havai ve jandarma erkân, 
ümera ve zabitan ile memurin ve mensubini 
askeriye maaşat ve tahsisa'tı fevkalâdelerine 
mütedair Kanunun beşinci maddesinin tadili 
hakkında. (T/1147) 59,92:94 
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Sayfa 
— Bilumum askeri malullerin terfihine da

ir Kanunun bazı maddelerinin tadili hakkında. 
(1/1*106} , . ' , -• . 5,168:173, 

436,472:474 
- 491:492 

— 1340 senesi Hazine hesabı" katisi hak
kında. 335 

— Bozca ve İmroz adalarının mahalli ida
releri hakkında. (1 / l 107) . 680,726:733 

— Dalgıç zabitan ve efradına verilecek za-
rnaim hakkında. (1/797) 485,524: 

• • • ' • • / . 530,574:576 
— Damga Kanununun dokuzuncu madde

sinin 85 nci fıkrası ahkâmının tadili hakkın
da. (1/1233) .. ' . 335,680, 

696:699 
— Demiryollarıyla liman ve su işleri için 

iki yüz milyon liralık bono ihracı hakkındaki 
Kanuna bir madde tezyiline dair. (1/1187) 76:78, 

: : 95:97 
— Derniryollariyle nakli memnu olan me-

vaddı infilâkiye ve iştialiyeriin hükümetçe tes
pit edilecek şerait dahilinde nakline müsaa
de itası hakkında. (1/1230) . • 335,679, 

' ^ 693:695 
— Derdesti teşkil olan Bursa Kaplıcaları 

Türk Anonim Şirketine Evkaf Müdüriyesi 
Umumiyesinin iştirake mezuniyetine dair Ka
nunun tadili hakkında. (1/1428) 68 

— Devlet ve vilâyet yollarının tevhidi hak
kında (1/1155) 335,426: 

— Edviyei müessire kuponlarının tevhidi 
için Brüksel'de inikat eden Beynelmilel Kon-' 
ferans mukarreratının tasdikine dair. (1/1226) 5,485, 

530:533 
— Gençleri muzır neşriyattan koruma ka

nunu hakkıjnda. 336 
— Gümrük komisyoncuları hakkında. 

(1/1167) 6,239:245 
— Gümrük tarifei umumiyesine müteal

lik kanunun sekizinci muaddel maddesine iki 
fıkra tezyili hakkında. (1/1163) ve Gümrük 
tarifei umumiyesinin bazı numaralarında mu
harrer eşya rüsumunun tezyidi hakkında. 
(1/(1103) . ' . ' • . , 582, 

618:623 
— Hariciye Vekâleti Teşkilâtı hakkında. 

0/1047) 680, 
752:766 

Sayfa 
— Hudut kıtaat ve teşkilâtının mevcut 

yüzbaşılardan kıdemleri hulul eden ve ehli
yetler tasdik edilenlerin farkı tahsisatlarının 
sureti tesviyesi hakkında. (1/1180) 681, 

786:788 
— Hukuk Davaları Usulü Muhakemesi. 

hakkında. (1/1207) 6:58, 
';"• 108:133 

— Hükümetle Estern Telgraf Kumpanyası " 
arasında imza ve teati edilen Mukavelename
nin tasdiki hakkında. (1/1227) 5,582, 

637:641, 
666:668 

— Hükümetle İzmir - Kasaba Demiryolu 
ve Temdidi Şirketi arasında takarrür eden 
itilâf namenin imza ve teatisi için mezuniyet 
itası hakkında. (1/1223) 5 

— Hükümetle Şark Demiryolları Şirketi 
arasında takarrür eden İtilâf namenin- imza ve 
teatisi için mezuniyet itası hakkında. (1/1224) 5 

— İhtiyat zabit ye ihtiyat askerj memur
ları hakkında. . 60:67 

—- İktisat Meclisi Âlisi teşkili hakkında. 
(1/1114) - 680,776: 

782,827:829 
—• İnhisarı Duhan Kanunu muvakkatinin 

44 ncü maddesine bir fıkra ilavesi hakkında 
(1/1118) , 335,436:438 

— İntihabı Mebusan Kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında. (1/1221) 5,68:69,314, 

413:415 
— İstanbul'da tesis edilecek serbest mıntı

ka hakkında. (1/1054) 336,433:445,475:477 
— İstanbul, İzmir telefon şirketleriyle tel

siz telefon vesair mümasil telgraf ve telefon 
şirket/ ve kumpanyaları nezdlerindeki komiser
liklere mürettep vazaifin temini hakkında 
(1/1.044) 81:82,490:491 

— İstatistik tanzimi hususunda memurin 
ve müstahdemini Hükümet ile idarei hususi
ye ve mahalliye ve belediyeler mensubini, 
eşhas ve bilumum cemiyet, şürekâ ve mües-
sesata terettüp eden vazaif hakkında. 
(1/1222) 5,680,742:746 

— İtibari Milli Bankasının haiz olduğu 
imtiyazat ve muafiyatın Türkiye İş Bankası
na devrine ve 14 Şubat 1332 tarihli Kanun 
hükmünün İş Bankası hisse şenedatı hakkın
da da tatbikine dair. (1/1225) 5,336,447:449 
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Sayfa 
— Kabotaj Kanununa bir madde tezyili 

hakkında (1/1203) 5,164:168,321:323 
— Kaçakçılığın men ve takibi hakkında., 

(1/1194) 336,511:515 
— Kibrit yerine kullanılan ve alev hâsıl 

eden çakmakların imal ve istimallerinin mem-
nuiyeti hakkında. (1/1071.) 485,591:600 

— Kurslara iştirak eden ve memuriyeti 
muvakkate ile/ bir tarafa gönderilen zabitan 
ve mensubini askeriyenin ikamet yevmiyele
ri hakkında. (1/1141) 67,98:100 

— Kurtarılan memleketlerin bazılarında
ki gayrimenkul emval için işgal zamanında 
ve işgalden sonra verilen vesaikin sureti ka
bulü hakkında.'(1/904) 6,245:248,493 

— Küçük Zabitan maaşatı hakkındaki 
kanuna bazı mevad tezyiline dair. (1/1089) 231,314: 

317 
— Maarifi Umumiye hakkında. (1/1238) 679 
— Maarif Vekâletinin 1927 senesi Bütçe

sine mevzu tahsisatın mütedavil sermaye 
olarak istimali hakkında. (1/1173) 5,138:141 

— Maarif vergisi hakkında. (1/1163) 6,142:151, 
347:351,478:480 

— Mahakim ve devairi adliyede alın
makta olan kaydiye ve ilâm harçlarının tez
yidi hakkında. (1/1040) 336,445:447 
— Mahkemei Temyiz Teşkilatının tevsii 
hakkında. (1/1219> 5 

— Mahsubu Umumiye Kanununun bazı 
mevaddının tadili hakkında 27 Kânunusani 
1926 tarihli kanuna bir madde tezyili hak
kında. (1/684) 582,625:627 

— Memlehalar işletme tahsisatının müte
davil sermaye halinde istimali hakkında. 
(1/1183) 78:80 

— Memurin maaşatı hakkında. (1/1168) 6,113: 
135,321 

— Mersin Limanının inşasına mütedair 
kanunun birinci maddesinin tadili hakkında. 
(1/1197) 5,135,222 

— Milli Mükerrer Sigorta Şirketi teşkili 
hakkında. (1/969) 231,792:799 

— 'Mühendis mektebi mezunlarının hiz
meti askeriyelerinin tecili hakkında. (1/1212) 485, 

534:536 
— Mülga Hazinei hassa düyunatımn altı 

ay zarfında Mahsubu Umumi Kanununa tev
fikan tesviyesi hakkında. (1/1025) 582,633:635 

— Nahiye - Komünların teşkil ve ida
resi hakkında. 

— Nakde ve ayniyata vazıulyet olanların 
sureti kefaleti hakkında. (1/829) 

— 16 Nisan 1339 tarih ve 336 numaralı 
Kanunun birinci maddesine bir fıkra tezyili 
hakkında. (1/876) 5,235:238,492:493, 

— Orman mahsulatından alınacak mah
sulatı arziye vergisi hakkında. (1/779) 485, 

—• Posta Kanununun bazı mevaddının 
tadili hakkında. (1/1124) 232:235,492, 

— Posta Kanununun 11, 15 ve 16 ncı 
maddelerinde muharrer ücuratın tezyidi hak
kında (1/1102) numaralı ve Telgraf ve Telefon 
Kanununun 29 ncu maddesinin tadili hak
kında. (1/1108) 680,746:752, 

— Posta ve Telgraf ve Telefon memur
ları hakkında. (1/1235) 680, 

Sayfa 

335 

419:426 

562:564 

582:591 

556:558 

833:835 

725:726 

— Posta ve telgraf ve telefon memur
ları hakkında. (1/1236) 581 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin, Emlâk ve 
İtam Bankası Kanununun bazı mevaddının 
tefsiri hakkında. 680 

— Rüsumu şehbenderi tarifesinin tadili 
hakkında. (1/1180) 336,500:509,568:570 

—• Samsun limanının inşasına mütedair 
kanunun birinci maddesinin tadili hakkında 
(1/1199) 6,137:138,216:218 

— Sayım Kanununun 6 ncı maddesini 
muaddil kanuna bir madde tezyili hakkında. 
(1/1190) . 336,493:495,553:555 

— 8 zatın ailelerine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında. 6,160: 

164,186:188,189:191,192:194,195:197,198:200, 
201:203,204:206,207:209,210:212 

— Sigorta şirketlerinin teftiş ve mura
kabesi hakkında. (1/1189) 680,700:720 

— Şarktan Garba nakledilen eşhas hak
kında (1/1044) 5,153:159,213:215 

— Tahtelbahirlerde istihdam olunacak za
bitan, gddikli zabitan namzetleri yi e efrada: 
verilecek zamaim ve tazminat hakkında 
(1/1037) . 485,519:524,571:573 

— Ticaret Vekâleti memurini hakkında 335 
— Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükü

meti arasında akit ve imza olunan Ticaret 
Muaheden'ame'siniin tasdiki halkklrida, (1 /2Ö6) 314, 

405:413,466:468 
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Sayfa 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist -Şû

ralar Curfllhuriyetıi arasında imza edilen sular 
itilâfnamefsiiyle Serdarâbât barajının inşasına 
dair olan protokolün tasdiki hakkında (1/109'2) 680, 

735:742,821:823 

— Tütün îdarei Muvakkate&i ve Sigara 
ıKâğıdı İnhisarı Hakkındaki Kanuna müzey-
yel 7 Haziran 1926 tarihli Kanuna bir madde 
tezyiHne dair (1/1152) ^ 69:72;101:103 

— Tütün inhisarı Kanun ve Nizamname
sine muhalif harekâtta bulunan bazı eşhasın 
cezalarını naf fı hakkında (1 /1057) 680,771:776 

— Umumii müfettişlik teşkilâtı hakkında 
<1/1064) 231,682:687,809:81! 

Sayfa 
— Umumî Tahriri Nüfus Kanununun ye-x 

dinci maddesi ahkâmının devamı meriyeti 
hakkında (1 1237) '681,790:792 

— Usulüne tevfikan tahakkuk ve tediye 
edilen veyahut tediye emrine raptedilipte va-
ci'bütted'iye halini İktisap eden herhangi bir 
miasrafın hilafı hakikat tahakkuk ve tediye 
edilmiş veya edileceğini ihbar edenlere ikra
miye itası hakkında (1/1117) 680,782:784 

—• Yunan Harbinde şehit olan Mirliva 
Celâl Paşa kerimelerine muhasses maaşatın 
1926 senesi Martından' itibaren hidematı va
taniye tertibine nakli hakkında (1/903) 336,509:510, 

, , : ' \ . $65:567 
•—• Ziraat Enstitüleri tesis ve ziraat tedri

satının ıslahı hakkında (1/1119) 6,248,307:309 

MAZBATALAR 

• Adliye Endülmıemii Mazbataları . 
— Affı Umumî Kanununun tefsiri hak- . 

kında. (3/694) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve tefsire mahal olmadığına dair 617 

— Askeri Ceza Kanununa bir madde tez-* 
yiM hakkında (1/1193) numaralı kanun lâyi-
vekâtet tezkeresine dair 58:59 

— Askeri Ceza Kanununun 200 ncü mad
desinin tefsiri hakkında (3/907) numaralı Baş
vekâlet tezkeresine dair. / 58:59 
— Askeri Ceza Kanununun 33 ve 117 
nci maddelerinin tadili hakkında (1/1086) nu
maralı Kanun lâyihası haikkında 59:60 

— Askerlik Mükellefiyeti hakkında (1/1130) 
numaralı kanunlâyihasına dair 314,35i1:405 

— Bedev oğlu Akif'in memnu haklarının 
iadesine dair. (3 /95) numaralı Başvekâlet tez
keresi haikkında 581,616:617 

— Bozok Mebusu Süleyman- Sırrı Beyin, 
Memurin Kanununun 26 nci maddesinin (A) 
fıkrası üe ,52 nci maJddesinin tadili haikkında 
(2/629) numaralı teklifö kanunîsine dair 485,536:540 

— Gençleri muzır neşriyattan koruma 
kanun lâyihası hakkında 336 

— Haçik veledi Kirkor ve şeriki cürmü 
Aziz bin Hamit'in İdamları hakkında (3/956) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi haikkında. 839!:340 

— Hajliil oğlu İMansur hakkında affı hu
susi istihsaline dair (3/953) numaralı Başvekâ
let tezkeresi hakkında. «39,842 

— Hukuk Davaları Usulü Muhakemesi 
hakkında ^1/1207) numaralı kanun lâyihasına 
dair, , 6:58, 

108»:113 
— İhtiyat zajbit ve ihtiyat askeri memur--

lao Kanun lâyihası hakkında. 1(1) 60:67 
— İstatistik tanzimi hususunda memurin 

ve müstahdemini hükümet ile idarei husu
siye ve mahalli belediyeler mensubini eşhas, 
bilumum cemiyat, şürekât ve müessesata teret
tüp eden vezaif hakkında. (1/1322) numaralı 
kanun lâyihasına dair. 680, 

742:746 
—Kurüçay Tapu Memuru sabıkı 'ismail 

Hakkı Efendinin müddetti oezaiyesinin tenzi
li hakkında (3/970) numaralı Başvekâlet tez
keresi hakkında. 839, 

844:845 
—JMilli Mükerirer Sigorta Şirketi teşkil 

hakkinda (1/969) numaralı kanun lâyihasına 
dair • - ' . . ' • . 231 , 

^92:i799 
— Pederi Âbuş'u katletmek maddesin-. 

den müttehim Hasan'ın idamı hakkında.' 
(3/902) numaralı Başvekâlet tezkeresine dair. 

58İJÖ16 
— Sigorta şirketlerinin teftiş ve müraka-ı 

'besi hakkında (1/1189) numaralı kanun lâyi
hasına dair. 680, 

700:720 



, . - - . ' •• Sayfa 
—, Şarktan garba nakledilen eşhas hak

kında ;(1/1Ö24) numaralı Kanun lâyihasına' 
dair, 5,152,213 

—'"Şûrayı. Devlet teşkili hakkındaki ka-» 
nunun maddei mahsusasına tevfikan Şû
rayı DeVlet 'Riyaset ve azalıiklarına namzet 
.tefrikine dair 581, 

.. V'- ' 610:011 
— Tütün İnhisarı 'Kanun ve Nizamname-* 

sine muhalif harekâtta bulunan bazı eşhasın 
cezalarının affı hakkında !(1/1057) numarâli 
kanun lâyihasına dair. " 680, 

70:776 
— Umumi müfettişlik teşkilâtı hakkında1 

(İ/'İÖ64) numaralı kanun lâyihasına dair. 231 
— Zevcesini ip ile boğmak maddesin-' 

den müttehim Deilâloğlu Yusuf'un idam* ., • . 
hakkında (3/914) numalrak Başvekâlet tez-1 

keresine dair, • '581,61i 6 
— Zonguldak Mebusu Tunafh Hilmii ve 

Ergani Mdbusu Kâzım Vehbi beylerin, is'-* ' 
tanbul Birinci Ceza Mahkemesince üç ay 
hapse mahkûm Mehmet Rauf Beyin alffı 
hakkımda (2/417), (2/4T8) numaralı teklifi 
kanunileri ve reddine dair 485,524 

Arzuhal Encümeni üVfazibaifcalaırı 
— Alay kumandanlığından vaki istifası 

zühulen askerlikten istifa telakki ve hakkın
da o suretle muamele edilen Haydar Meh
met Beye açıkta geçirdiği müddet için maaş 
itası lâzım geleceğine dair. 839, 

• v «42:844 
—• 'Biga Mebusu Şükrü Beyin, Af yonfca-

rahisiar'lı 'Mdllazade Süleyman Efendi hak:-. 
kında Arzuhal Encümeni tarafından verilen 
kararın Heyeti Umumiye'de müzakere ve tet-' 
kikine dair takriri hakkında. 6871:692 

— 13 Kânunuîsani 1339 tarihli İstan
bul Avans Kanununun ikinci maddesinin 
tefsiri hakkında. 581,616 

—- Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, 
harekâtı milliyeye aleyhtar 'bazı kim'selbr 
'hakkında hey elti mansusuca verilen fcarar-
lairı nakzen Arzuhal Encüimenince ittihaz 
olunan mukarreratın Heyeti Uîmuimiyede tet-» 
kik ve müzakeresine dair. IC4/571) numaralı 
takriri hakkında. 485, 

600:610 

• • • . ' - . . i' . . S a y f a 

—• Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, 
Arzuhal Encümeni tarafından Trabzonlu 
Ömer'baş Zade Celal Efendi hakkında ittihaz 
edilen kararın Heyeti Umumiyede tetkik ve mü
zakeresine dair (4/564) numarallı takriri hakj -
kında, 516:519 

Bütçe Eıjcü!mıenıl Mazbataları1 

— Ankara Ereğli hattının geniş olarak !in- . • 
şaisı hakkında kanun lâyihasına dair. (1/1229) 

681,788:790 
— Ankara Mebusu ihsan Beytin, Memu-

tfin Kanununun otuz yedinal maddöşiinlin tadili 
hakkımda (2/645) numaralı tdklifii kanunisine 
dair. 692:693 

— Askerî Tekaüt Ve İsltifa Kainuimunıun 
muaddel beşindi maldldösi mucibince verillmiefc-
te olan harp .zammının ne suretle icra edileıas-: 
ğine dair iki vekâlet arasında mütahalddlis ihıüi-
lâfın hali hakkında (5/430) ınuta'aıratfı 'M'diayai. 
dair. 680,768:769,812:813 

— .Askerlik Mükellefiyeti hakkında (1/1130) . 
nuimariah kanun lâyihasına daiir. 314,351:405 

— Bahriye Mualitoterii haklkunda (1/758) 
numaralı kanun lâyihalsma dair. 336,486:490 

— B'ahniyie Vekâletinlin 1927 senesi büit-
çeısıinin 815 nci faslın bâşlincü mıaiddestıne mevzu 
(tahsisatın mütedavil sermaye olaiTak isıtimıalii 
hakkında kanun lâyihasına dalir. (1/1228) 680, 

734:735 
— Bern, Bahrî, Havaî ve Jandaırtoa erkân, 

ümera ve.zaibiltaın ile mlemurün ve mienlsulblinâ 
askeriye ma&şat ve tahsisıatı fevkalâdelerine 
mütedair Kanunun beşinci .rrialddesiinıin taldiili 
hakkında (1/1147) numaraıh kaınuın lâyfihalsiiıyl» 
Rize Mebusu Ekrem .Beyin (2/400) numaralı 
teklifi kanunisi hakkında. ' 59,92:94 

. — Bilumum akkerıi mıaılullerin terfflriinıe 
dmr kaınunun bazı maddelerlimin tadili hak
kında (1/1106) numiaralı kamun lâyilhıaisına da&r. 

5,491:492,168:173 
— Bütçe Encümenimin, kazanç Vergisi hak

kındaki 27 Şubalt 1926 tarIMi Kanunun 36 ncıı 
mddlcköipi muaddel teklifi kanunisi hakkında. 6, 

151:153 
. — Bütçe Eencümianiiniin Maliye Vekâleti

nin 1927 senesi Bütçesine talhslisatı munzamı
ma iltaisına dalk" teklifli (kanuınisi hakkında. ••" 6 



Sayfa 
— Candik Mebusu Talât Bay ve rüfeika!sı-> 

ttin, bilumum alakart mamullerin temfiiMın'e mü
tedair .-Kamunun birOnci madldleisine bir fıkra 
tazyili hakkında ((2/637) numaralı telkifi fca-
nunüsiine dalir. 679:680 

— Oöbelbsnöket Mdbuisu Aıvni Paşa ve rü-
fdkaisiinın, Rize M'öbuisu mıarlhuto Rauf Beytin 
ailesine hidıematı vaıtadiye'tertîlilbiınidıen maaş 
tabsidi hakkında, (2/545) nuımıaraliı teklifi k&-
nunisiiine dlair. 680,769:771,830:832 

Dalgıç Zabitaın vıe efradına Verilecek! 
zam'aim halkkındıa (1/797) numaralı Kanun lâ-
yrbalsına dair 485,524:530,574:576 

— Damga Kanunumun ddkuzuıncu mıald- . 
derinlin 85 nci fıkrası alhkâmıınıfe tadili hak-ı 
kında kanun lâyihasına dair. 680,696:699 

— Demiryollarıyla liman ve su işleri için 
iki yüz milyon liralık bono ihracı hakkındaki 
Kanuna bir madde tezyl'ine daür (1 / l 187) nu
maralı kanun lâyihası hakkında 76:78,95:97 

— Derdesti teşkil olan Bursa Kaplıcaları 
Türk Anonim Şirketine Evkaf Müdiriyeti 
Umumiyesihin İştirake mezuniyetine dair 
Kanunun ta'daii hakkında (1/1128) numaralı 
kanun lâyihasına dair 68 

— Devlet ve vilâyet yollarının tevhidi 
hakkında. (İ/1'155). numaralı anun lâyihasına 
dair. 335,426:436,472:474 

— Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, 
Türküye Büyük Millet Meclisi Hesapları Tet
kik Encümenininmurakıp tayin edeceği azaya 
verilecek tahsisat hakkında. (2/692) numa
ralı teklifi kanunisi ile izmir Mebusu Müntir 
Beyin sabık izmir Mebusu Seyit Bey merhu
mun itam ve eramiilinden talep olunan mü
derrislik maaşının ademi istirdadı hakkında., 
(4/570) numaralı takririne dair 680:681,784:786, 

824:826 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarik Beyin, 
Seyrisefain bütçesinde muhammen miktardan 
fazla tahakkuk edecek varidatın yüzde onu
nun nispet dahlil'inde memurine tevzii hak
kında (4/514)-numaralı takririne dair 5:6,141:142, 

^2119:221 
— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, 

Seyrisefain bütçesinde muhammen miktardan 
fazla tahakkuk edecek varidatın yüzde onu

nun nispet dahilinde memurine tevzii hakkın
da (4/'3l 4) numaralı takririne dair 141:142,219:221* 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, 
Umumî istihlâk ve Eğlence ve Hususî İstih
lâk vergileri hakkındaki kanunlara muzeyyel . 
Kanunun onuncu maddesinin tadiline dair 
(2/597) numaralı teklifi kanunisi hakkında ~ 680, 

72C!:723,818:S20 
— Gümrük Komisyoncuları hakkında. 

(1/1İ67) numaralı kanun lâyihasına dair 6,239:245' 
— Gümrük • taıtîfei umumiyesine mütaal-

Mk kanunun sekizinci muaddel maddesine iki 
fıkra tezyili hakkında. (1/1163) ve gümrük 
tarif ei umumiyesiniin bâzı numaralarında 
mutiarrer eşya rüsumunun tezyidi hakkında. 
{1/1TÖ3) numaralı kanun lâyihasına dair 582,618:623 

— Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanun lâ
yihası hakkında. ' . - . . . ' 680,752:766 

— Hudut kıtaat ve teşkilâtının mevcut 
yüzbaşılardan kıdemleri hulul eden ve ehli
yetleri ta'sldiik edilenlerin farkı tahsisatlarının 
sureti tesviyesi hakkında. (1 / İ l 80) numaralı 
kanun lâyihasına dair. . • *681,786:788 

— Hükümetle Estern telgraf kumpanyası 
arasında akit ve teati edilen mukavelename
nin tasdiki hakkında (1/1227) numaralı kanun 
lâyihasına dair v582,637:641,666:668 

— idare Heyetinin, 1927 senesi Riyaseti 
Cumhur bütçesinde münakale icrasına dair 
(2/!658) numaralı teklifi kanunisi hakkında 582, , 

«35:637,669:671 
— idare heyetinin, mebusların aidatı teka-

üdiiyelerinin sureti tahslili hakkında (3/936) 
numaralı tezkeresine dair ' - 515:516 

— idare Heyetinin Şûrayı Devletin vazi
feye mübaşereti tarihine kadar Memurin Mu-
hakemat Encümeriiyle heyeti-azası hakkı hu
zurlarının ve mezkûr heyet memurinfi maaş 
ve tahsisatlarının Şûrayı Devlet Bütçesinden.'. ' 
tesviyesi bra'kkıöda (3/659) numaralı teklifi 
kanunisine dair 680,723:725,8i 5:817 

' — ihtiyat zabit ve ihtiyat askerî memur
ları Kanun lâyihası hakkında 60:67 
— îk'tisa't Meclisli Âlisi teşkili hakkında. 
(1/1114) numaralı kanun lâyihasına dair 680, 

. 776:782,827:829 
— Inhfearı Duhan Kanunu muvakkatinin: 

44 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
(1 / İ l 18) numaralı kanun lâyihasına dair 335,436:438 
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Sayfa 
— İstanbul'da tesis edilecek serbest mın

tıka hakkında (1/1Ö54) numaralı kanun lâyi-
. basına dair 336,438:445,475:477 

— îstatalbül Hebuşu Hakkı Şünasi Paşa ve 
rüfekasının birinci ve İkinci Büyük Millet 
Meclisleri azalığında bulunan mütekaidin 
hakkındaki Kanunun ilkine! maddesinin tefsi
rine dair (4/562) numaralı takriri hakkında 80:81 

— istanbul, izmir Telefon şirketleriyle 
telsiz telefon vesair mümasil telgraf ve tele
fon şirket ve kumpanyaları nezdlerindeki 
komiserliklere mürettep , vazaifin temini hak
kında (1/1044) numaralı kanun layihasına 
dair. ' 81:82,490:491 

— itibarı milli bankasının haiz olduğu 
imtiyazat ve muafiyatın Türkiye iş Bankası
na devrine ve 24 Şubat 1332 tarihli kanun 
hükmünün iş Bankası hisse senedatı hakkın
da da tatbikine dair! (1/1225) numaralı ka
nun layihası hakkında. 336,447:449 

— Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
(1/1194) numaralı kanun layihasına dair. 336, 

511:515 
— Kastamonu Mebusu Ali Nazmi ve 

Kütahya Mebusu Ragıp Beylerin Kütahya 
Mebusu merhum Seyfi Efendi ailesine hide-
ıhatı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında. (2/643) numaralı teklifi kanunisine 
dair. 582,624:625,672:674 

— Kayseri Mebusu Halit Beyin Mahsu
bu Umumi Kanununun bazı mevaddını mu
ad i l 27 Kânunisani 1926 tarihli kanunun 
ikinci maddesi fııkrai ahiresi hükmünün bir 
sene müddetle temdidi hakkında (3/644) nu
maralı teklifi kanunisine dair. 582,627:630 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey 
ve rüfekasının, Himayeietf al Cemiyetinin 
damga resminden istisnası hakkında (2/556) 
numaralı teklifi kanunisine dair. 336,450:451,469: 

471 
— Kibrit yerine kullanılan ve alev hâsıl 

eden çakmakların imal ve istimallerinin 
memnuiyeti hakkında (1/1071) numaralı ka
nun layihasına dair. 485,591:600 

.— Kocaeli Mebusu ibrahim Bey ve rüfe
kasının, Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan 
ve Memurini Hakkındaki Kanunun on birin
ci maddesinin tefsirine dair. (4/569) numa
ralı takriri hakkında. 680,776 

' . j Sayfa 
— Konya Mebusu Refik Bey ve rüfeka

sının, Kayseri şehrinin su, elektrik, mezbaha 
tesisatı için mahalli belediyesince akdedile
cek, üç yüz bin liralık istikraza hükümetçe 
kefalet edilmesi hakkında. (2/652) numaralı 
teklifi kanunisine dair. 5,238:239,493,559:561 

— Kurslara iştirak eden ve memuriyeti 
muvakkate ile bir tarafa gönderilen zabitan 
ve mensubini askeriyenin ikamet yevmiyeleri 
hakkında (1/1141) numaralı kanun layihasına 
dair. 67,98:100 

— Kurtarılan memleketlerin bazıların
daki gayrimenkul emval için işgal zamanın
da ve işgalden sonra verilen vesaikin sureti 
kabulü hakkında (1/904) numaralı kanun la
yihasına dair. 6,245:248,493 

— Küçük zabitan maaşatı hakkındaki 
kanuna bazı mevad tezyiline dair (1/1089) 
numaralı kanun layihası hakkında. 231,314:317 

—- 'Maarif Vekâletinin 1927 senesi bütçe
sine mevzu tahsisatın mütedavil sermaye 
olarak istimali hakkında (1/1173).. numarali 
kanun layihasına dair. 5,138:14i1 

— Maarif Vergisi hakkında (1/1163) 
numaralı kanun layihasına dair. 6,142:151,347:351, 

478:480 
— Mahakim ve devairi adliyede alın

makta olan kaydiye ve ilam harçlarının tez
yidi hakkında. (1/1040) numaralı kanun la
yihasına dair. 336,445:447 

— Mahsubu Umumi Kanununun bazı 
mevaddını muaddil 27 Kânunisani 1926 ta
rihli kanunun dördüncü maddesinin tefsiri 
hakkında (1/883) numaralı Divanı Muhase
bat Riyaseti tezkeresi ve tayini muameleye 
mahal olmadığı hakkında. 582,630:633 

/ 
— Mahsubu Umumi Kanununun bazı 

mevaddının tadili hakkında 27 Kânunisani 
1926 tarihli kanuna bir madde tezyili hak
kında (1/684) numaralı kanun layihasına 
dair. 582,625:627 

-— Mardin Mebusu Abdülgani Bey ve rü- -
fekasmın, sabık Mardin Mebusu merhum 
Derviş Bey hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında teklifi kanunisine 
dair. 840:842,848:850 
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Sayfa | 
• — Mebusların aidatı tekaüdiyelerinin su- j 

reti tahsili hakkında idare heyetinin (3/936) I 
numaralı tezkeresine dair. 335,415:418 

— Memlehalar işletme tahsisatının mü-
tedavil sermaye halinde istimali hakkında 
(i/1183) numaralı kanun layihasına dair. 78:80 

— Memurin Kanununun 37 nci madde
siyle, Ordu, Bahriye ve Jandarma zabitan 
ve memurini hakkındaki kanunun üçüncü 
maddesinin tefsirine dair (3/961) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında. 336,641:644 

—• Memurin maaşatı hakkında (1/1*168) 
numaralı kanun 'layihasına dair. 6,113:135,321 

— Mersin limanının inşasına mütedair 
kanunun birinci maddesinin tadili hakkında 
(1/1197) numaralı kanun layihasına dair. 5,135: 

136,222:224 
— Milli Mükerrer Sigorta Şirketi teşkili 

hakkında (1/969) numaralı kanun layihasına 
dair. 231,792:799 

— Muvazenei Umumiye ve Hususiye büt
çelerinden maaş alan memurin tahsisatı fev
kalâdelerinden kazanç vergisi kat olunup 
olunmayacağı hakkında (3/856) numaralı 
Başvekâlet tezkeresine dair. 335,418:419 

— Mülga Hazinei hassa düyunatının altı 
ay zarfında Mahsubu Umumi' Kjanununa 
tevfikan tesviyesi hakkında (1/1025) numa
ralı kanun layihasına dair. 582,633:635 

— Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 ncu 
maddesinin fıkfai ahiresine tevfikan eytam 
maaşı verilenlerden ihtiyacı temin edecek 
derecede hariçten maaş ve ücretle çalıştık
ları tahakkuk edenlere eytam maaşının te
diye olunup olunmayacağının tefsiri hakkın
da (3/859) numaralı Başvekâlet tezkeresine 
dair Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata- \ 
lan. 336,451:453 

— Nakde ve ayniyata vaziiyet alanların 
sureti kefaleti hakkında (1/829) numaralı 
kanun layihasına dair. 335,419:426 

— 16 Nisan 1339 tarih ve 336 numaralı 
Kanunun birinci maddesine bir fıkra tezyili 
hakkında (1/876) numaralı kanun layihasına 
dair. 235:238,492:493,562:564 

— Orman mahsulatından alınacak mah
sulatı arziye vergisi hakkında (1/779) numa
ralı kanun layihası ile Konya Mebusu Tev-
fik Fikret Beyin; Orman mahsulatından 
kablelcem ve* dercruhsatiye alınmaması hak
kında (2/234) numaralı teklifi kanunisinle 
dair. 485,582:591 

— Posta Kânununun 11, 15 ve 16 nci 
maddelerinde muharrer ücuratın tezyidi hak
kında (1/1102) numaralı ve Telgraf ve Tele
fon Kanununun 29 ncu maddesinin tadili 
hakkında (1/1108) numaralı kanun -layihala
rına dair. 680,746:752,833:835 

— Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumi-
yesinin 1927 bütçesine merbut müstahdemini 
daime kadrosunun tadili hakkında (3/969) 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair. 581,612:614 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin, Emlak ve 
İtam Bankası Kanununun bazı omevaddımn 
tefsiri hakkında (4/562) numaralı kanun la
yihasına dair. • , 680,766:768 

- - Rüsumu şehbenderi tarifesinin tadili 
hakkında (1/1180) numaralı kanun lâyihasına 
dair. 336,500: 

. 509,568:570 

— Samsun Limanının inşasına mütedair 
kanunun birinci maddesinin tadili halkkında 
(1/1199) numaralı kanun lâyihasına dair. 6,137: 
-. . 138,216:218 

— Sayım Kanununun 6 nci maddesini mu-
addil kanuna bir madde tezyili hakkında 
(1/1190) numaralı kanun lâyihası. 336,493: 

495,553:555 
— 8 zatın ailelerine hidematı vataniye 

tertibinden maaş tahsisi hakkında (1 /994, 
T/950, 1/912). numaralı kanun lâyihalariyle 
Bayazit Mebusu Şefik Bey ve rüfekasının, 
İstanbul Mebusu Refik Beyin, Denizli Mebusu 
Necip Ali Bey ve rüfekasının, Diyarbekir 
Mebusu Zülfi Beyin ve Afyonkarahisar Mebu
su Ruşen Eşref Beyin (2/336, 2/3'99, 2/527, 
2/574, 2/581) numaralı teklifi kanunileri ve Si
vas Mebusu Ömer Şevki Bey ve rüfekasının 
(4/366) numaralı takriri ve Bütçe Encüme
ninin, Maliye Vekâletinin, 1927 senesi bütçe-

(Cü 33) 
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sine tahsisatı munzamına itasına dair teklifi 
kanunisi hakkında. 6,160: 

164,186:188, 
189:il91,192: 
194,195:197, 
198:200,201: 
203,204:206, 

; 207:209,210: 
212 

— Sivas Mebusu Rahmi Beyin, Oyun 
kâğitlariyle sinema filmlerinin hariçten celbi 
ve duvar takvim ilanlarının imtiyazının Hilâli-
ahmere verilmesi hakkında (2/593) numaralı 
teklifi kanunisine dair. 317:321, 

327:329 
— Sarikikarahisar Mebusu Sabıkı mer

hum Ali Sururi Bey Ve rüfekasının hususi bi
nası olmayan Türk Ocaklarına katılacak bi
nalar hakkında (2/589) numaralı teklifi kanu
nisine dair. 72:76 

— 'Şark'tan garba nakledilen eşhas hak
kında ı(l /1024) numaralı Kanun lâyihasına 
dair. 5,153,213 

— Şeker İnhisarına Mütedair Kanunun be
şinci ve • Petrol İnhisarı Hakkındaki Kanunun 
üçüncü maddelerinin tefsiri hakkında (3/968) 
numaralı Başvekâlet tezkeresine dair. 680,699:700 

— Tahtelbahirlerde istihdam olunacak za-
bitan, gedikli zabitan namzetleriyle efrada ve
rilecek zamaim ve tazminat hakkında (1/il 03 7) 
numaralı kanun lâyihasına dair. 485,519: 

524,571:573 
— Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükü

meti arasında akit ve imza olunan Ticaret 
Muahedenamesihin tasdiki hakkında (1/206) 
numaralı kanun lâyihasına dair. 314,405:466 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûra
lar Cumhuriyeti arasında imza edilen Sular 
İtilâfnamesiyle Serdarâbât Barajının inşasına 
dair olan Protokolün tasdiki hakkında (1/1093) 
numaralı kanun lâyihasına dair. 680,735: 

742,821:823 
—• Tütün İdarei Muvalkkatesi ve Sigara Kâ

ğıdı İnhisarı hakkındaki kanuna müzeyyel 
7 Haziran 1926 tarihli Kanuna bir madde tez-
yiline dair 1(1/1152) numaralı kanun lâyihası 
hakkında. 69:72, 

: : 101:103 

Saıyfa 
— Tütün İnhisarı Kanun ve Niizamname-

sine muhalif harekâtta bulunan bazı eşhasın 
cezalarının ajffı hakkında 1(1/1057) numaralı 
kanun lâyiha'sına dair, Ö8Ö, 

'77İ: 776 
— Umumi 'Müfettişlik Teşkilâtı hakkın

da (1/1064) .numaralı kanun lâyihasına dair.; 
682:087, 
W9MW 

— Umumi tahlriri nüfus kanununun ye
dinci maddesi ahkâmımın devamı meriyeti 
hakkında (1/1237) numaralı kanun lâyihasına 
dair, 681, 

790; 792 ; 

— Usulüne tevfikan tahakkuk ve tediye" 
edilen veyahut tediye emrine raptedilip te vâ j 

cibüttediye halini iktisap eden her hangi bir 
masrafın hilafı hakikat tahakkuk Ve tedliye 
edilmiş veya edileceğini ihbar ddenlere ikra
miye itası hakkında (1/117) numaralı kanun 
lâyihasına dair. $80, 

782:784 
— Yunan Harbinde şehit oüan Mirliva 

Celâl Paşa kerdrnderine mıihasses maaşatın 
1926 senesi Martından itibaren hidematı va
taniye tertibine nakli hakkında '(1/903) nu
maralı Kanun lâyihasına dair. 3j3!6, 

509:510, 
565S67 

— Ziraat Enstitüleri tesis ve Ziraat ted= 
risaitının ıslahı hakkında (l/il'119) numaralı 
kanun lâyihasına dair. 6, 

248:307 
'Dahiiye Enöülmföni Msdlmt^km . 

— Bozca ve İmroz adalarının mahalli ida
releri hakkında (1/ll'lOT) numaralı kanun lâ
yihasına dair. Ö80, 

' •• • 720:730 

— Bozofc Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Memurin Kanununun 26 neı ıma'ddesiinini 
(A) fıkrası ile 52 nci madldesinin tadili hak
kında i(2/629) numaralı teklifi kanunisine' 
dair. 485, 

'530:540 
— Denizli Mebusu Yusuf ve 'Burdur M e j 

busu Hüseyin Baki beylerin, ilkmefctep mual
lim ve muavinleri hakkındaki Kanunun tadli--
line dair (2/605), ı(2/607) numaralı teklifi ka
nunileri hakkında. 495:49*8 
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Sayfa c 
— Devlet ve vilâyet yallarının tevhidi 

hakkında (1/1155) numaralı kanun lâyihasına 
dair. 335, 

426:4316,472:474 
— 'Gençleri muzır neşriyattan koruma ka

nun lâyihası hakkında. 336, 
.' 4531:461 

— Hükümetle Estern telgraf1 kumpanyasi 
arasında akit ve teati edilen mukavelename
nin tasdiki hakkında (1/I1227) numaralı kanun 
lâyihasına dair. 582, 

637:'64l ,066:668 
— İntihabı Mebusan Kanununun onum 

cu maddesinin tadili hakkında (1/1121) numa
ralı kanun lâyihasına dair. 68:69, 

3114,4131:415 

—ı İstatistik tanzimi hususunda memurin 
ve müstahdemini hükümet ile idareli hususiye 
ve mahalli 'belediyeldr mensubini eşhas, bilu
mum cemiyat, 'şürekât -ve müessesaita terettüp 
eden vezalif hakkında 1(1/1322) numaralı ka-1 

nun lâyihasına dair. 680, 
742:746 

— Maarif vergisi hakkında <(1/1163) nu
maralı kanun lâyihasına dair. 6, 

- 142:15i. 

— (Memurin maaşatı hakkında (1/1168) nuu 
maralı kanun lâyihasına dair, 6, 

x 1İ3İ:135,32İ 

— 'Posta ve telgraf ve telefon memurlar! 
'hakkında (1/1235) numaralı kanun lâyihasına 
dair, 680, 

' ' . 725:726 

— Şark'tan garba naikledilmiş ieşhas hafc--
• kında (1/1024) numaralı (Kanun , lâyihasına: 
daif, 5, 

. ., ' . T53;213? 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkımdaki kanu
nun maddei mahsus asına tevfikan Adliye ve 
Dahiliye Encümenlerinin Şûrayı Devlet Riya-» 
set ve azalıklafına namzet tefrikine dair. 581, 

'610:611' 

— Umumi müfettişlik- -teşkilâtı hakkında1 

(1/1064) numaralı kanun lâyihasına dair.' ' 2 3 1 , ' 

1809:8111 

Sayfa 
(Hariciye Eııcüımeni Mazbataları 

— Bozca ve İmroz adalarının mahalli ida
releri hakkında (1/1107) numaralı kanun lâyi
hasına dair. 680, 

- . - • ' • • 726:733; 

— Gençleri muzıir neşriyattan koruıma un j 

vanlı (1/1184) numaralı kanun lâyihası hak
kında, 453':462 

— Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanun lâ j 

yihası ve Hariciye 've Bütçe Encümenleri maz
bataları. (Ruznameye) 1680, 

. . , : ' 752:766' 
— Rüsumu şehbenderi tarifesinin tadili 

.hakkında (1/1180) numaralı kanun lâyihasına 
dair , - ' . • • ' • 336, 

500:509, 
W8:570 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şûra
lar Cumhuriyeti iarasında imza edilen Sular İti
lâf namesiyle Serdairâbât (Barajının inşasına 
dair olan Protokolün tasdiki hakkında (Ü/1093) 
numaralı kanun lâyihasına, dair. &8Ö, 

735:742, 
821:823! 

Maarif Encümeni Mazbataları 
— Denizli Mebusu Yusuf ve Burdur Me

busu Hüseyin Baki beylerin, ilkmektep mu
allim ve muavinleri hakkındaki Kanunun ta
diline dair (2/605), (2/607) numaralı teklifi 
kanunileri hakkında. 495:498 

— Gençleri muzır neşriyattan koruma 
kanun layihası hakkında. 336,453:462 

— İzmir Mebusu Münir ve Urfa Mebusu 
Ref et Beylerin mektep vergisi kanununun 
üçüncü maddesinin tadili hakkında (2/661) 
numaralı teklifi kanunisine dair. 581,611:612 

:— Maarif Teşkilatına mütedair Kanu
nun 18 nci maddesinin tefsiri hakkında 
(3/928) numaralı Başvekâlet tezkeresine dair. 485, 

• ' ' • . . . •"• 533:534 
—-Maarif Vekâletinin 1927 senesi bütçe

sine mevzu "tahsisatın mütedavil sermaye 
olarak istimali hakkında 1/1173 numaralı 
kanun layihasına dair. 5,138:141 

— Maarif Vergisi hakkında (1/1163) 
numaralı kanun layihasına dair. 6,142:151,347: 

351,478:480 



Sayfa 
— Urfa Mebusu Refet Beyin Maarif 

Teşkilatına mütedair Kanunun on altıncı 
maddesinin tadili. hakkında (2/628) numara
lı teklifi kanunisine dair. . 498:500 

Maliye Encümeni Mazbataları 
— Alay kumandanlığından vaki istifası 

zuhulen askerlikten istifa telakki ve hak
kında o suretle muamele edilen Haydar Meh
met Beye açıkta geçirdiği müddet için maaş 
itası lazım geleceğine dair. 839,842:844 

— Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 
muaddel beşinci maddesi mucibince veril
mekte olan harp zammının ne suretle icra 
edileceğine dair iki vekâlet arasında müte-
haddis ihtilafın halli hakkında (5/430) nu
maralı istidaya dair. 680,768:769,812:813 

— Canik Mebusu Talât Bey ve rüfeka-
sının, bilumum askeri malullerin terfihine 
mütedair Kanunun birinci maddesine bir fık
ra tezyili hakkında (2/637) numaralı teklifi 
kanunisine dair. 695:696 

— Dalgıç zahitan ve efradına verilecek 
zamaim hakkında (1/797) numaralı kanun 
layihasına dair. 485,524:530,574:576 

— Damga Kanununun dokuzuncu mad
desinin 85 nci fıkrası ahkâmının tadili hak
kında (1/1233) numaralı kanun layihasına 
dair. ^ 680,696:699 

— Gümrük tarifei umumiyesine müteal
lik kanunun sekizinci muaddel maddesine 
iki fıkra tezyili hakkında (1/1163) ve Güm
rük tarifei umumiyesinin bazı numaraların-
•<İa muharrer eşya rüsumunun tezyidi hak
kında (1/1103) numaralı kanun layihasına 
dair. 582,618:623 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarik Beyin, 
Umumi İstihlak ve Eğlence ve Hususi İstih
lak vergileri hakkındaki kanunlara müzey-
yel Kanunun onuncu maddesinin tadiline da
ir (2/597) teklifi kanunisi hakkında. 680,720:723, 

818:820 
— İdare heyetinin, • mebusların aidatı te-

kaüdiyelerinio sureti tahsili hakkında (2/926) 
numaralı tezkeresine dair. 515:516 

— İnhisarı duhan kanunu muvakkatinin 
44 ncü maddesine bir fıkra ilavesi hakkında. 
(1/1118) numaralı kanun layihasına dair. 335, 

4316:538 

\ Sayfa 
— Kayseri Mebusu Halit Beyin Mahsu

bu Umumi Kanununun bazı mevaddım mu-
addil 27 Kânunusani 1926 tarihli kanunun 
ikinci maddesi fıkrai ahiresi hükmünün bir 
sene müddetle temdidi hakkında (3/644) nu
maralı teklifi kanunisine dair. 582,627:630 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey 
ve rüfekasımn, Hirnayeietfal Cemiyetinin 
damga resminden istisnası hakkında (2/556) 
numaralı teklifine dair. 336,450:451,469:471 

— Kibrit yerine kullanılan ve alev hâsıl 
eden çakmakların imal ve istimallerinin 
memnuiyeti hakkında (1/1071) numaralı 
kanun layihasına dair. 485,591:600 

— Kocaeli Mebusu İbrahim Bey ve rüfe-
kasının, Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan i 
ve Memurini Hakkındaki Kanunun on bi
rinci maddesinin tefsirine dair. (4/569) nu
maralı takriri hakkında. 680,776 

— Mahakim ve Devairi adliyede alın
makta olan kaydiye ve ilam harçlarının tezyi
di hakkında (1/1040) numaralı kanun layi
hasına dair. v 336,445:447 • 

— Mahsubu Umumi Kanununun . bazı 
mevaddını muaddil 27 Kânunisani 1926 ta
rihli kanunun dördüncü maddesinin tefsiri 
hakkında (1/883) numaralı Divanı Muhase
bat Riyaseti tezkeresi ve tayini muameleye. 
mahal olmadığı hakkında. 582,630:633 

— Mahsubu Umumi Kanununun bazı 
mevaddınm tadili hakkında 27 Kânunisani 
1926 tarihli kanuna bir madde tezyili hak
kında (1/684) numaralı kanun layihasına 
dair. - 582,625:627 

— Mebusların aidatı tekaüdiyelerinin su
reti tahsili hakkında idare heyetinin (3/936) 
numaralı tezkeresine dair. -335,415:418 

— Memlehalar işletme tahsisatınnn mü-
tedavil sermaye halinde istimali hakkında 
(1/1183) numarah kanun layihasına dair. 78:80 

— Memurin maaşatı hakkında (1/1168) 
numaralı kanun layihasına dair. 6,321 

— Muvazenei Umumiye ve Hususiye 
bütçelerinden maaş alan memurinin tahsisatı 
fevkalâdelerinden kazanç vergisi kat olunup 
olunmayacağı hakkında (3/856) numarah 
Başvekâlet tezkeresi ve tefsire mahal olma
dığı hakkında. 335,418:419 
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Sayfa 
— Mülga Hazinle! bassa düyuniataun alü 

ay zarfında Mahsubu Umumi Kanununa tev
fikan tesviyesi hakkında (1/1025) numarah 
İkanun lâyihasına dair. 582,633:635 

— Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 ncu 
maddesinin fikrai ahiresiine tevfikan eytam' -
maaşı verienlerden ihtiyacı temin edecek de
recede haliçten maaş ve ücretle çalıştıkları 
tahakkuk edenlere eytam maaşının tediye olu
nup olunmayacağının tefsiri hakkında. 336,451:453 

— Nakde ve ayniyata vazıulyet olanların1 

sureti 'kefaleti hakkında (1/829) numaralı ikan 
nun lâyihasına dafir. 335,419:426 

— 16 Nisan 1339 tarih ve 336 numaralı 
kanunun birinci niaddesiine bir fıikra tezyii 
hakkına. (1/876) numaralı kanun lâyihasına1 

dair, 5,235:238,492:493,562:564 
— 13 Kânunusani 1339 tarihli istanbul 

Avans Kanununun ikindi maddesinin tef sini1 

hakkında. 581,614 
— Rize Mebusu Ekrem 'Deyin, Emlâk ve 

ttam Bankası Kanununun bazı mevaddının 
tefsiri hakkında. 680,766:768 

—• Rüsumu şehbenderi tarif eslinin tadil 
hakkında (l/H'80) numaralı Kanun lâyihası- -
na daik. 336,500:509,568:570 

— Sayım Kanununun 6 ncı maddesini mu-
laiddlil kanuna bir madde tezyii halkikında 
!(l/lıî9Q) numaralı kanun lâyihasına dair. 336,493: 

' ' - .s ' 495,553:555 
— Şeker inhisarına^ Mütedair Kanunun 

beşindi ve Petrol İnhisarı Hakkındaki Kanu-
nun üçüncü maddelerinin tef slii hakkında. 680,699:700i 

— Tütün İdarei Muvakkatesi ve Sigara 
Kâğıdı inhisarı Hakkındalki Kanuna müzeyyel 
7 Haziran 1926 tarihi Kanuna bir madde 
tezyif ne dair (1/1152) numarah (kanun lâyi1-
hası hakkında. 69:72,101:103 

— Usulüne tevfikan tahakkuk ve tediye 
edilen veyahut tediye emrine raptedilp de vâ-
dbüttediye haini iktisap eden herhangi bir 
masrafın hlâfıhakikat tahakkuk ve tediye 

vedilmiış veya edileceğini ihbar edenlere ikrami
ye itası hakkında. (1/117) numaralı kanun lâ
yihasına dai, 680,782:784 

Muhtelif Encümen Mazbatası, . 
— Askerli memnu nımtalkalar kanunu lâ-

yihiası hakkında 314,336:347' 

Sayfa 
Müdafaa! Milliye Encümeni Mazbataları 

— Askerî Oeza Kanununa bir madde teZj 

yili hakkında (jl/1193) numaralı kanun lâyi
hasına dair. 67:68 

— Askerî Ceza Kanununun 200 ncü mıadv 
deslinin tefsiri hakkında. ^ 58:59 

— Askerî Oeza Kanununun 33 ve 117 nci 
maddelerimin tadil hakkında (1/10(86) numa-
rah Kanun lâyihasına dair. 59:60 

—Askerî memnu mıntıkalar Kanunu 
lâyihası hakkında 314,336:347 

—Askerlik Mükellefiyeti hakkında (1/1130) 
numaralı kanun lâyihasına dair. 314,351:405 

— Bahriye Muâllmleri hakkında. (1/758) . 
numarah İkanun lâyihasına dair. 33I6,486:49Ö 

— Berrİ, bahri, havai ve jandarma er
kân ümera ve zaibitan ile memurin ve men-
subini askeriye maaşat ve tahsisatı fevkalâ
delerine mütedair Kanunun beşinci madde
sinin tadil hakkında (1/1147) numaralı ka
nun lâyihasıyla Rize Mebusu Ekrem Beyin, 
(2/400) numaralı teklifi kanunisine dair. 59,92:94 

— Bilumum Askerî mamullerin terfihine 
dair kanunun bazı maddelerinin tadil hak--
kında (1/1106) numarah kanun lâyihasına 
dair, 5,168:173,491:492 

—' Bir zatın hamil olduğu istiklâl madal
yası şeridinin kırmızıya' tahvili hakkında. 618 

— Oanik Mebusu Talât Bey ve rüf«kası
nın, bilumum askeri malûllerin terfihine mü
tedair kanunun birinci! maddesine bir fıkra 
tezyii hakkında (2/637) numarah teklifi ka
nunisine dair. 679:680,695:696 

— Dalgıç zabıtan ve efradına verilecek' 
zamaim hakkında (1/797) numarah kanun lâ
yihasına dair 485,524:530,574:576 

— ihtiyat zabit ve ihtiyat askerî memur
ları Kanun lâyihası hakkında. 601:67 

— İki zatın istiklâl madalyasiyle taltifle-
ri hakkında (3/945), dört zatın istiklâl ma
dalyasiyle taltifleri hakkında (3/946), yirmi 
sekiz zatın (istiklâl madalyasiyle taltifleri hafc-f 
kında, 581,614:616 

— Kaçakçılığın men ve takibi hakkında1 

(1 /l 194) numaralı Kanun lâyihasına dair. 336,515: 
515 
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Sayf a\ 
— Kurslara iştirak eden ve memuriyeti 

muvakkate ile bir tarafa gönderilen zabitan 
ve mensuhi askeriyenin ikamet yevmiye-ı 
ferli hakkında (1/1141) numaralı kanun lâyii-
sasına dair. 67,98:100 

— Küçük zabitan maaşatı hakkındaki ika-
nüna bazı mevad tezyifine dair (1/10189) nu
maralı kanun lâyihası hakkında. 231,314:317 

— Mtarif Vekâleti Müsteşarı Nafi Atuf 
Beyin, İstiklâl madalyasiyle taltifi hakkında. 839,844 

—: Musli'hiddlin Âdil Beyin istiklâl madal-
yasÜyle taltifti hakkında. (3/966), iki zatın is-
ıtiklâil madalyasiyle taltifleri hakkında (3/965), 
üç zatın istiklâl madalyasiyle taltifleri hak
kında (3/967), sabık nahiye müdürlerinden 
Zeki Deyin istiklâl madalyasiyle taltifi hak
kında (3/959), on beş zatın istiklâl madal
yasiyle taltifleri balkkmda (3/8019), üç zatın 
istiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında. 
(3/810), İrfan Efendinin İstiklâl madalyasiyle 
taltifi hakkında (3/964), on üç zatın istiklâl 
madalyasiyle taltif1feri hakkında (3/958), tapa 
fabrikası bdkçHerindeın Mehmet Efendinin 
liistüklâl madalyasiyle taltifi hakkında (3/957), 
Işkeçeli Arif Beyin istiklâl madalyasiyle taf-

• • ( ' • • -

ıtifi hakkında (3/733) numaralı on kıta: Baş
vekâlet tezkeresine dair. 581,617:618 

— Mühendis Mektebi mezunlarının hiz
meti askeriyelerinin tescili hakkında (1/1212) 
numaralı kanun lâyihasına dair., 485,534:536 

—• Otuz. dört zatın İstiklâl madalyasiyle 
taltifleri hakkında 945, 946 ve (3/947) numa
ralı Başvekâlet tezkeresine dair. 336 

— Tahtelbahirlerde istihdam olunacak za-
ıbtitaa, gedikli zabitan ve namzetleriyle efra
da verilecek zamaim ve tazminat hakkında 
ı(l/1027) numaralı Kanun lâyihasına dair. 519:524, 

485,571:573 
— Yedi zatın istiklâl madalyasiyle taltif-1 

feri hakkında. 733:734 
Müşterek Encümen Mazbataları 

(Adliye - Malîye) 
—> Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 

(1/1194) numaralı kanun lâyihasına daıir. 336,511:515 
Nafıa Encümeni Mazbataları 

— Ankara - Ereğli hattının geniş olarak 
inşası hakkında (1/1229) numarah kanuni 
lâyihasına dair. 681,788:790 

Sayfa 
— Demiryolariiyle nlafcii memnu olan rne!-

vaddı infilâkiye ve İştiaİiyenin Hükümetçe 
tespit edilecek şerait dahilinde nakiline müsaa
de itası hakkında (1/1230) numaralı kanun! 
lâyihasına dalir, 679,693:695 

— Devlet ve vilâyet yolarının tevhidi 
hakkında (1/1155) numaralı kanun lâyihası-. 
na dair 335,426:436,472:474 

— Mühendis Mektehi mezunlarının hiz
meti askeriyelerinin tecili hakkında (1/1212) 
numaralı kanun lâyihasına dair. 485,534:536 

— Türkiye Cumhuriyeti (ile Sosyalist Şû-
rallar Cumhuriyeti arasında imza edilen Su
lar İtilafnamesiyle Serdarâbât Barajının in
şasına dair olan protokolün tasdiki hakkın
da (1/1092) numaralı Iknaun lâyihasına dair. 735: 

742,821:823 

Posta ve Telferaf Encümeni Mazbataları 
— İstanbul, İzmir telefon şirketleriyle 

telsiz telefon vesair mümasil telgraf ve tele
fon şirket ve kumpanyaları nezdlerindeki fco-< 
raişerliklere rnürettep vazaiiflim temini hak
kında (1/1044) numaralı kanun lâyihasına1 

dair. 81:82,490:491 
— Posta Kanununun bazı mevaddmın ta

dili hakkında.' (1/1124) numarah Kanun lâ
yihasına dair. 23'2:235,492,556:558 

— Posta Kanununun 11, 15 ve 16 nc^ mad
delerinde muharrer ücuratın tezyidi hakkın-1 

da (1/1102) numaralı ve Telgraf ve Telefon 
Kanununun 29 ncu maddesinin tadili hak
kında (il/1108) numaralı kanun lâyihalarına! 
dair, . ' ' . • 680,746:752,833:835 

. Sıhhiye ve Mtüaiveniel̂  İçtiimfaiiıye Eincüımleinl -
anıazlbatlallaırı, 

— Edviyei Müessire formülerinin tev
hidi için Brüksel'ide nikat eden beynelmilel 
Konferans mukarrera;tının tasdikine dair 
(1/1226) numaralı Kanun lâyihası hakkında. 485, 

530:533 
Tapu Eııcümieııli nıazbaiüılan { 

— Kurtarılan nııemleketlerin bazılarındaki 
gayrimenkul. emval için işgal zamanında ve 
işgalden sonra verilen vesaikin sureti kabulü 
hakkında (1/904) numjaralı kanun lâyihasına 
dair. 6,245: 

248,493 
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Sayfa 
Tetkiki Htesabat Entimterii mazbataları 

— Büyük Millet Meclisli, Riyaseti Cum
hur. ve Dîvanı Muhasebat bütçeleri 1340 ve 
1925:seındıeri«he^bi''katâleri-haik!kıın.<Iâ/ 6,159: 

, . 160,225:229 
Ticaret Encüımem! mıaztatalaıri 

— Gümrük kcmisy oncuları halfckında 
(1/1167) numa;rak «kaınun lâyiıhaısınıai ıdair. 6,239: 

' - • • . ' • V •. • .245 
— İktisat Meclisi' Âlisiiteşiklil hakkında 

(1/1114) numaralı kanun lâyihasına dair. 680, 
.776:782,827:829 

— İstanhui'dia teslis edilecek serbest mıntı
ka hakkında (1/1054) numaralı 'kanun lâyi
hasına dair. 336,438: 

,445,475:477 
— İtibarı Mili Bankasının haiz olduğu 

imtliyazat ve muafliyatın Türkiye İş 'Banka
sına devrine ve 24 Şubat 1332 tarihli kanun 
hükmünün İş Bankası hisse isıenedatı hakkın
da da tatbiMrıie dair (1/1225) numaracı kanun 
lâyihasıı hakkında. 336,447: 

449 
— Kabotaj Kanununla bir madde tezyili 

hakkında (1/1203) numaralı Kanun lâyihajsı-
na dair. ' 5,164: 

. 168,321:323 
— Milli Mükerrer Sigorta Şirketi teşkil 

hakkında (l/969)numaralı fcanun lâyihasınla 
dair. 231', 

792:799 

Sayfa 
— Sigorta şirketlerinin teftiş ve mıüra!ka,-

besi hakkında (1/1189) numaralı kanun lâyi
hasına dair. 680, 

700:720 
'— Sigorta şirketlerinlin teftîiş ve muraka

besi hakkında, kanun teklifine dair. 839,845 

''— Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hü
kümetli arasında akit ve imza olunan Ticaret 
Muahedenamesinin tasdiki hakkında (1/206) 
numaralı kanun lâyihasına dair. 314,4015: 

, 413,466:468 
— Orman mahsulâtından alınacak mah

sulâtı iarziye, verg'isi hakkınöia (1/779) numıaralı 
kanun lâyihası ile Konya Mebusu Tevfük 
Fikret Beyin; Orman mahsulâtından ikablel-
cem ve derci ruhsatiye ahnmaması hakkında 
(2/234) numaralı teklif d kanunisine dair. 485, 

582:591 

Ziraat Encümeni mazbatalara 
— Orman mahsulâtından alınacak mah

sulâtı arziye vergisi hakkında (1/779) numa
ralı kanun lâyihası ile Konya Mebusu Tevfiiık 
Fikret Beytin; Orman mahsulâtından'kablel-
cem vedercruhsatiye alınmaması halkkında \ 
(2/234) numaralı teklifi kanunisine da|ir. 485, 

582:591 
— Ziraat Enstitüleri tesisi ve Zliraat ted- ' -' '. • 

risatmm ıslahı hakkında. (1/1119) numaralı 
kanun lâyihasına dair. 6,248: 

307 

MUHTELİF EVRAK 

Her gün inikat edilmesine dair Reis Pa
şanın teklifi. 

—- Muhtelit hakem mahkemeleri karar
larının sureti tenfizi hakkında. 335 

— İkinci içtima devresinin hitamı mü 

NUTUKLAR 

nasebetüyle Reis Paşa Hazretleri tarafımdan 
dra)d buyurulan nutuk, - 846:847 

REY İSTİHSALİ ' 

— Âsikeri maaşata mütedair 22 Teşrini
evvel 1339 tarih ve 360 numaralı Kanunun 
beşinci- maddesini. muaddlil kanunun likıinci 
defa reye vazı. 108, 

174:176 

— Aydın hattı itiâföamesin'İn imza ve re-
ye vaziy 6,89:91 

— Bazı eşhasın şark manatıkmdian garp •.-.•-. 
vilâyetlerine nakillerine dair kanunun Sikindi 
dtefa neye vazı. 232, 

274:276 
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Sayfa 
— 1927 sıenei maliyesi, M!alye Vekâleti 

bütçesine tahsisatı rnıuınizamımıa (itasına dair 
kanunum ikinci defa reye vazı^ 232, 

304:306 
• — 1927 sienei maliyesi Riyaıseticumbur 

bütçesline münakale icrasına dair kanunun 
tikjiüici defa reye vazı. 682, 

803:805 
— Büyük Mülfet Meclisi, Riyaseti Cum

hur ve Divanı Muhasebatın 1340 ve 1925 he
sabı kafileri hakkındaki mazbatanın ikinci defa 
leye vazı." 232, 

' 277:279 

— Çorum Mebusu merhum Ferit Beyin 
zevoesiyle mahdumlarına hidematı vataniye 
'tertibinden maaş tahsisi haık'kmdakli kanunun 
iikiinoi defa reye vazı. 232, 

283:285 

— Dalgıç zabitan ve efradına verilecek 
zamaira hakkındaki kanunun ikindi defa re
ye vazı. . 582, 

663:665 
— Demiryollariyle Liman ve Su İşleri için 

iki yüz milyon liralık 'bono (ihracatındaki 
25 Kânunuevvel 1926 tarih ve 946 numaralı 
Kanuna müzeyyel kanunun ikinci defa reye 
vazı^ 108, 

180:182 
— Devlet ve vilâyat yolarının tevhidi 

hakkındaki Kanunun ilkindi defa reye vazı. 486, 
• • . ' 544:546 

— Bsbak şeyhülislâm merhum Musa 
Kâzım Efendinin zevcesi Aliye hanımın hi
dematı vataniye tertibinden almakta olduğa 
maaşın tezyidinle dair kanunun (ikindi defa' 
reye vazı. 232, 

289:291 
—-Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 

senesi bütçeslinde münakale icrasına dalir Ka
nunun iiklincl defa reye vazı. 6,83:85 

x 
— Harcırah kararnamesine müzeyyıel ka

nunun ikinci defa reye vazı. 108,183:185 
— Himayei Btfal Cemiyetine ait evrakın' 

Damga Resminden istisnası hakkındaki Ka
nunun ikindi defa reye vazı, 486,550:552 

— Hukuk Fakültesi Müderrisi ve ' Meclisli 
Müderrisin Reisi Ahmet Salâbattin Bey mer
humun refikası file mahdumuna hddematı 

Sayfa 
vataniye tertibinden mJaıaş tahsisine dair ka- -
nunun ikinci defa neye vazı. . 232,298: 

300 
— Hükümetle Esterin Kumpanyası arasın

da münakit mukavelename (ile zeyillerinin im
za ve teatisine mezuniyete dair kanunun ikin
ci defa reye vazı. 682,806: 

808 
— İhtiiyacatı umumiye (için celp oluna

cak madeni borulann gümrük resimlinden 
muafiyeti hakkındaki kanuna müzeyyel ka
nunun ikinci defa reye vazı. ' 582,645: 

V , • .647 
— İstanbul Mebusu merhum Âbdiurrah-

man Şeref.Beyin kerimelerinim ıhıidemaıtı Va
taniye tertibinden maaş tahsisli hakkındaki 
kanunun iikinoi defa reye vazı. 232,280: 

282 
—:• Kayseri Belediyesince üç yüz bin lira

lığa kadar akdedilecek istikrazla Hazinenin 
kefaletine dair kanunun (ikinci defa reye 
vazı, ' 582,660 

662 
— Kırşehir Mebusu merhum Ali Rıza 

Beyin ailesine hidiematı vataniye tertibinden ' 
maaş tahsisine • dair kanunun ikinci defa re
ye vazı. 232,301:303 

— Kütahya Mebusu merhum Seyfi 
Efendinin, kierümesâylıe mahdumuna hidemıaıtı ..- , 
vataniye ten ti binden maaş tahsisine dair ka
nunun ikinci defa reye vazh 682,800:'802 

— Maarif Vergisi Kanununun ikinci de
fa reye vazı. 486,541i:543 

ıMehkemei Temyiz Reisievveli merhum 
Hasan Fehmi Beyin zevcesine hidematı vata
niye tertibinden maaş tahsiisine dair kanu
nun ikinci defa reye vazı. 232,295:297 

— Mersin Limanının inşası hakkındaki 
kanunu muaddii kanunun ikinci defa reye 
vazı. 232,265:267 

— Miriliva Celâl Paşa kerimeleri - Seniye, 
Hadliye ve Redife hanımlara hidamatı vata
niye tertibinden maaş tahsisi hakkında ka
nunun ikinci defa reye vazı. 582,648:650 

•— Müderris merhum Doktor Vasfi Beyin 
refikası ile mahdumlarına hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkındaki konunun 
ikindi defa reye vazı. 232,286:288 
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Sayfa 
— Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki ka

nunun ikinci! defa reye viazı. 336,463:465 
— Posta 'kanununun bazı maddelerinin 

tadili hakkındaki (kanunun ikindi defa neye 
vazı. <\ . 582,657:659 

— Samsun Limanının inşası hakkındaki 
kanunu muaddil kanunun ikinci defa reye 
vazı, . . '232,268:270 

— Serbest Mımtaka hakkındaki Kanunun 
ikindi defa neye vazı. 486,547:549 

— Seyrisef ain Müdüriyeti Umurnıiyeslinin 
sureti idaresi hakkındakii kanunun üçüncü 
maddesinin tadiline dair kanunun ikinci defa 
reye vazı,, 232,271:273 

— Sıvaş Val i esbaikı merhum Reşit Pa
şanın ailesine hidematı vataniye tertibinden ' 
maaş tahsisine dair kanunun ikinci defa reye 
vazı. ' 232,292:294 

— Afyonkarahisar Mebusu Ali Beyin 
Meclisin tatili faaliyet etmesine dair. 845 

— Ankara Mebusu İhsan Beyin, Memu-
.rin Kanununun 37 ndi maddesinin tadiline 
dair olup, Bütçe Encümeninde bulunan teklifi 
kanunisinin ruznameye alınması hakkında. 335 

— Biga Mebusu .Şükrü Beyin, Afyonka-
rahisar'lı Molla zade Süleyman Efendi hak
kında Arzuhal; Encümeni tarafından verilen 
kararın Heyeti Umumiyede müzakere ve tetki
kine dair. 687:692 

— Biga Mebusu Şükrü Beyin; Arzuhal 
Encümeninin Haftalık cetvelinde münderiç 
bir meselenin Heyeti Umumiyede müzakere
sine dair .j 485:486 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey 
ve rüfiekasının; Bozok isminin Yozgat'a teb
dil ettirilmesi hakkında. 681 

— Çankırı Mebusu Talât Beyin, Köy, 
Kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
olup, Dahiliye Encümeninde bulunan teklifi 
-kanunisinin ruznameye lalınması hakkında, 681:682 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin;. Mual
lim ve Muallim .muavinleri hakkındaki kanu
nun tadiline dair olup, Bütçe Encümeninde 
bulunan teklifi kanunisinin doğrudan doğruya 
Heyeti Umumiyede müzakeresi hakkında. 231 

— Şehbenderlik rüsumu kanununun ikin
di defa reye vazı, ; 582,654:656 . 

— Tahtelbahirde istihdam olunacak za-
bitan ve efrada verilecek zamaim hakkındaki 
kanunun ikinci defa reye vazı. 582,651:653 

— Türkiye Cumhuriyeti ite Hnlandıiya 
Hükümeti arasında münafcit ticaret ve seyri
sef ain muahedenamesınin tasdiki hakkındaki 
Kanunun ikinci defa reye vazı. 6,86:88 

— Tütün idarei muvakkatesi ve sigara 
kâğıdı inhisarına mütedair 7 Haziran 1926 
tarih ve 90i7 numaralı kanuna müzeyyel kanu
nun ikinci defa reye Vazı. 108,177:179 

— Ziraat ve baytar enstitüleriyle âli mek
tepleri tesisine ve ziraat tedrisatının ıslahına 
ait kanunun ikinci defa reye Vazı. 314,324:326 

-— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, 
Seyrisef ain bütçesinde muhammen miktardan 
fazla tahakkuk edecek varidatın yüzde onu
nun nispet dahilimde memurine tevzi hakkın
da. . 5:6,141: 

142,219:221 
— İstanbul Mebusu Hakkı Şinasi paşa 

ve rüfekasının, birindi ve ikinci Büyük Millet 
Meclisleri azalığında bulunan mütekaidin! 
hakkındaki Kanunun ikinci maddesinin tefsi
rine dair 80:81! 

— İzmir Mebusu Mümin Beyin, salbik İz
mir Mebusu Seyit Bey merhumun eytam ve 
eramiiinden talep olunan Müderrisİİk maa-
.şatının ademi istirdadı hakkında. 10İ8,680:6'8I1,784:786, 

824:826 
— Kocaeli Mebusu İbrahim Bey ve rüfe

kasının Ordu, Bahriye ve Jandarma Zalbitan 
ve Memurini Hakkındaki Kanunun on birin
ci maddesinin tefsirine dair .680,776 

— Mardin Mebusu Abdürrezak Beyin, 
sabık Mardin Mebusu merhum Derviş Beyin 
refikasına hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkındaki teklifi kanunisinin ruzna
meye alınmasına dair 682 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin, Emlâk ve 
Eytam Bankası Kanununun bazı mevadınm! • 
tefsiri hakkında. 766:768 

TAKRİRLER 
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. Sayfa 
— Sinop Mdbüsu ReCep Zühtü Bdyin; 

(harekâtı milliyeye aleyhdar bazı kimseler hak
kında Heyeti Maihsusaca verilen kararları 
nakden Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 
mukarreraltın Heyeti Ümumiyede tetkik ve 
müzakeresine dair 10}7:10S,485,ÖO|0:610 

— Sivas Meibusu Ömer Şevki Bey ve rüfe-
kasının (4/366) numaralı takriri! 6" 

— Tralbzon Mdbusu Abdullah Beyin, Ar
zuhal Encümeni tarafından Trabzonlu 

— Affı Umumî Kanununun tef siki. 581,617 
— Askeri Ceza Kanununun 200 ncü mad-

ideislilnikı tefsiri, 58:59 
— Ciheti askeriyede kaldrioiya ıtaıbi ve 

maaşl ı hliızmıetlende. ücretle istihdam: oliunlan • 
müitielfcaildlin ıtefcaült, mlaaşliarinın ka t ı i cap edip 
eıtmey ecel inin tefsiri. 108 

".— Hilaf e&m igajsuna ve- H a n e d a n ı Oısl-
• mıamyeıniin Türk iye Cumhur iye t i imemalüki 
haridinıe çıkarı lmasına ıdair Kanuınuın dördün
cü ve 'beşindi nadideler inin tefsiri. ' ' • 5 

— İstanbul Mebusu H a k k ı Şin'alsi Paşa 
;ve rüfekaısımn BMncti ve İkinci B ü y ü k Mıilsıt 
Meclüsteri azaihğıında bu lunan mütekaaidliın! 
hakk ındak i K a n u n u n ükiinoi madldeslinıitı töf-
ısSiriİ 80:81 

— Koöelli Mebusu İhrahita Bey ve rüfe-
kasınım, Ondu, Bahriye ve Jandarma Zabıtan-
ve MıemurM 'hakkındaki Kanunun lonlbMnüi 
MaJddesıinlin tdfsiiri. 680,776 

• — 13 Kânuniisani 1339 itarihli İstanbul 
Avans Kanununuln İkindi malddö^inıin tefsiri, • 

581,614 

— AnkaiTia Meibusu İhsan Beyiin,, Memu
rin Kanununun 37 nci maddesinin taıdtilfi hak- -
küöda (2/645) 335,692:693 

••— Bayatziiıt Melbulsıuı Şefik 'Bey ve rüfdfca-
'sının, tsitamlbuli M'dbusu Rıdfliik Beyin, DanÜiZİİ 
Mdbusu Necip Ali ©ey ve rüfekasmıın, 0 i -
yarlbeikiir ıMıdbu'sıu Zülfi Bdyim ve Afyonfcaıra-
hisar Mielbu'su Ruşen Eşref . Beyin (2/336, 
2/399, 2/527, 2/574, 2/581) numaralı teklifi 

- Sayfa 
Ömerbaş Zade Celâl Efendi hakkında ittihaz 
edilen kararın Heyeti Ümumiyede tetkik ve 
müzakeresine dair 516:519 

— Urfa Mdbusu Refet Beyin; Maarif 
•teşkilâtına mütedair kanunun 16 ncı maddesi
nin tadili hakkında olup Bütçe Encümeninde 
bulunan teklifi kanunisinin ruznameye alınma
sına dair. - 3(12:313 

— Maarif Teşkilâtına imıütddalir Kanuınuın 
18 neti maldde'slinlin teMrti' 485,533:534 

— Mahsubu Umumî Kanununun bazı 
mısvaddını muaıddlil 27 Kânunisanli 1926 ta
rihli ıkanünun, dördündü maddesinliin tefsliri;. 

532,630:633 
— Memurin Kanununun 37 nici madlde-

siiyle Ordu ve Bahriye ve Jandarma zalbiftan 
ve memurini hafclkınldakli Kanunun üçüncü 
maddesinin: tefsiri. 5,336,641:644 

— Mülkiye Tekaüt ıKanıunıunuin 19 ncu 
maddesinin fıkrali alhirlesline tevfikan eyüahı 
maaşı verilenlerden ilhttiyaoıı' .temin edeödk de-
• reçelde hariçten maaş ve ücndtle çalıştıkları 
tahakkuk ıddlemfere leıytaimı maiaşıınıın tediye 
olunup olünmayalcağınıin ıtdfisiiri. 3 36,45 i1:453 

— Rize Mebusu Eiknenı Bdyün, Emlâk ve 
İtam Bankası Kanununun bazı mdvaiddınm 
tefsiri. 766:768 

— Şdker inhisarına müıtddak kanunun 
beşline! ve petno lliınlhliısafi halkkınıdakii fcanu-
nıun üçüncü maddelerinin tefisürii. .335,680,699:700 

kanunileri ve Sivas Mebusu Ömer- Şdvkü Bey 
vie nüfdkasımın (4/366) numıariali Itakrisrfi ve 
Bütçe BncÜmieniinin, Mıafiye Vdkâtatinlin, 
1927 işlemesi bütçesine tahsüisaitı mıuruzammıa 
itasına dair. 61,1601:164,186:188,189:191,192: 

194,195:197,198:200,201,203,204:206,207:209,210:212 
— Bolü Möbuisu Faİh Rjufıkı Beyin, höy-

Ikeler lile zafer aibiıdelerinin gümrük resmin- -
iden müafiydtli hakkında, (2/660) 484 

TEFSİRLER 

TEKLİFLER 
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Sayla ı 
— ©azoik. Mebusu Süldyman Sınırı Beytin, j 

Metauırin Kanıjnunun 26 nıcı maddesin» (A) I 
fıkrası ile 52 nci malddesfein ıtadil nakkınida I 
(2/629) 485,536:540 

— Bütçe Bnıcümıanlidin kazanç vergisi 
haikkındaıkli 27 Şubat 1:926 tariihlıi kânunun 
36 noı ımaiddeısinü: müaddiil teklifi kanunisi. 6, 

151:153 J 
— Bütçe Encümöninliın Maliye Velkâieıtli;- S 

rain 1927 senesi bütçeslilnie tahsiısaltı munzafo-
.ına italsına ;da!ir ıfcekfilfi - kanuniisi. 6 \ 

— Canlk Mebusu Talât Bey ve rüfekası-
nın, bilumum askerli malûllerin terfiline mü-
ıtödaıir Ikanunun ıbidınci malddesikııe (bir fıknal 
tezyit hakkımda. (2/637) 679:680,695:696 

— Cebelibereket Mebusu ; Avnli- Paşa ve 
•rüfeka&ının, Rize Mebusu mıerlhuım Rauf Ble-
lyiln rfesüne 'Mdemalto . vataniiye ıtentibıioiden 
mıaaş ıtaıhsüdi hakkında, (2/545) 680,769»: 771, 

. ' ' 830:832 

— Çankırı Mebusu Talât Beyliın; Köy 
Kanununun bazı maddelerinin tadiline dair, 
ölüp, Dahiliye Encümeninde bulunan ıtleikDiifli 
kanunisÜ, 681:682 

— Denizli Mebusu Yusuf ve Burdur Mıe-
bUsu Hüseyin Baki •beyte», îlkmelktep Mu- . 
aıllim ve Muavinleri hakkındakli Kanunun ta
ciline dair. (2/605, 2/607) 495:498 

•— Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beytin, 
Türkiye Büyük Milat Meclisi Hesapları Tet
kik Encümenimin murakıp ıtay».edeceği azla-
ya verilecek tahsisat hatamda. (2/662) 484,6801: 

'681,784:786,824:826 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Umumi İstihlâk ve eğlence ve hususi istih
lâk vergileri halkkındaki kanunlara müzeyyel 
'kanunun onuncu maddesinin tadiline dair. 
(2/597) •- 680,720: 

723,818:820 
—• İdare Heyetinin, 1927 senesi Riyase

ti Cumhur bütçesinde münakale icrasına dair. 
(2/658) . • . • „ • 5,582,635: 

637,669:671 
— İdare Heydtinin Şûrayı Devletin vazi

feye mübaşereti tarihine kadar Memurin Mu-.. 
hakemat Encümeni ile Heyeti azası hakkı hu
zurlarının ve mezkûr heyet memurini maaş 

Sayfa 
ve tahsisatlarının Şûrayı Devlet bütçesinden 
tesviyesi hakkında. (2/648) 723:725, 

815:817 
— İdare Heydtinin, Şûrayı Devletin vazi

fe mübaşereti tarihine kadar Memurin Mu-
hakemıat Encümeni ile Heyeti Azası hakkı 
huzurlarını ve mezkûr Encümen ve Heyet 
maaş ve tahsisatlarının Şûrayı Devlet bütçe-i 
sinden tesviyesi hakkında. (2/659) 313,680 

— İzmir Mebusu Münir ve Urfa Mebu
su Refet Beylerin Mektep Vergisi Kanunu
nun 3 ncü maddesinin tadili hakkında. (2/661) 485, 

581,611:612 
— Kastamonu Mebusu < Ali Naznıi ve 

Kütahya Mebusu Ragıp Beylerin Kütahya' 
Mebusu merhum Seyfi Etendi ailesine hide-> 
matı vataniye tertibinden maaş tahsisi haik
kında. (2/643) - 582,624: 

625,672;674 

.'— Kayseri Mebusu Halit Beyin Mahsubu 
Umumi Kanununun bazı mevaddmı muaddiıl 
27 Kânunisanii 1926 tarihli kanunun ikinci 
maddesi fıkrai ahiresi hükmünün bir sene 
müddetle temdidi hakkında. (3/644) 582,627: 

630 
— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey 

ve rüfekasının, Himayeietf al cemiyetinin dam
ga resminden istisnası hakkında. (2/556) 336,450: 

451,469:471 
— Konya Mebusu Refik Bey ve rüfefca-

| sının, Kayseri şehrinin su, elektrik, mezbaha 
tesisatı. için mahalli belediyesince aktedile-
cek üç yüz bin liralık istikraza Hükümetçe 

J Kefalet edilmesi hakkında. (2/652) 5,238:239, 
493,559:561 

—' Konya Mebusu Tevfifc Fikret Beyin; 
Orman mahsulâtından kâblelcem ve derç ruh
satiye alınmaması hakkında. (2/234) 582:591 

— Mardin Mebusu Abdulgani Bey ve rü-
fekasının, sabık Mardin Mebusu merhum 
Derviş Bey laıilesine hidematı vataniye tertliH 
binden maaş tahsisi hakkında teklifi kanunii-

1 si 840:842, 
848:850 

— Mardin Mebusu Abdürrezzak Beyin; 
Sabık Mardin Mebusu merhum Derviş Be-

I yin refilkasına hidernatı vataniye tertibinden 
| maaş tahsisi hakkındaki teklifi kanunisi. 682 



Sayfa 
— Orman mahsulâtından alınacak mah

sulâtı arziye vergisi hakkında (1/779) numa
ralı kanun lâyihası ile Konya Mebusu Tev-
fdk Fikret Beyin; Orman mahsulâtından kato-
teîcem ve derci: ruıhsalt'iye Mınimaması hakkın
da. (2/234) 485-

— Rize Mebusu Ekrem Beyin (2/400) nu
maralı teklifi kanunisi (1) 59,92:94. 

— Sivas Mebusu Rahmi Beyin, Oyun kâ-
ğıtlariyle Sinema filmlerinin hariçten celbi ve 
duvar takvim ilanlarının imtiyazının Hillâli-
âhmere verilmesi hakkında. (2/593) 317:321, 

327:329 

Sayfa 
— .Sigorta şirketlerinin teftiş ve muraka

besi hakkındaki kanuna miizeyyel Ticaret 
Encümeninin teklifi- kanunisi. 839,845 

—• Şarkjifcarahlisar Melbusu Sabıkı merhum 
Ailü Süreri Bey ve rüfekasımn husıulsii ibiinaisn 
oümıaıyan Türk Ocaklarına katılacak binalar 
haikkfflda. (2/589) 72:76 

— Urfa Mebusu Refet Beyim Maaıriif Teş
kilâtıma mütedalir Kanunun onaltımca madde-
<sinin tadili hakkında. (2/628) 498:500 

— Zonbuîdak Mebusu Tunalı Hilmi ve 
Erganli Mebusu Kâzım Vehlbli beylerin, İstan
bul Birimci Oeza Mahkemieslince üç ay hapısıe; 
maihkûm Mehmet Rauf Beyin affı hakkında. 
(2/417), (2/41*) 485,524 

TEZKERELER 

— Affı umumî kanunumun tef süfli hakkın
da. 581,617 

— Askerî Ceza Kanununun 200 ncü m!ald-
.desiriin tefsiri hakkında. 58:59 

— ©ödev oğlu Akif'in memnu haklarının 
iadeşline ıdalir. 581,616:617 

— Bir zaıtın hamil olduğu İstiklâl madal
yası şeridinün 'kırmızıya taihvffli hakkında ye 
bir zatın hamil olduğu istiklâl maıdalyalsı şeri-
diıniin kırmızıya tahvili hakkımda. 582,618 

— Ciheti asfceriiiyede kadroya tabii' ve maaş
lı hizmetlerde ücretle üstihidam olunan müte
kaidin tekaüt maaşlarının katı icap edilip et
meyeceğinim tefsirime daür. • 108 

:— Haçik veledi Kirklor ve şerikti cürmü 
Azüz blin HamÜt'in iidaîmları hakkımda. 5,839:840 

— Halil oğlu Manısur hakkında affı huisuisü 
lîstihsalime dair. 839,842 

—- Hilâfetin ilgaısına ve Hanedainı Qsmiainii-> 
yeniin Türkiye Cumhuriyeti ımemalikü haricime 
çıfcari'lmaisına dair- Kanunun -dördündü ve b&-
şinıoi maddeleıünin töfeiri hakkında. , 5 

— İki zattan İstiklâl- miadalyasiyle taltif teli 
hakkında, 335 

— İki zatın' İstiklâl madalyasiıyle taltifleri 
hakkımda. (3/945), dört zatın İstMal madalya-
isJlyle taltifleırii "hakkında. (3/946), yirmili sekiz 
zatın İlsitliklâl madalyasiyle taltifleri halkkında. A 

581,614:016 

— İrfan Efenldünlin İstiklâl maldailyasiiyle 
taltifleri hakkında. 335 

— Kuruçay Tapu Memuru ŝialbılkı İsmail 
Hakkı Efendlilnin müddetli oezaliıyeslinlin tenıziliiı 
hakkında. 679,839,844:845 

— Maarif Teşkilâtına müiteldaiir kanunun 
18 nai maddesinin tefsiri hakkında. 485,533:534 

— Memurin Kanunumun 37 nci, mıaldddsüıyle 
Ondu, Bahriye ve Janldarma zalbüıfcan ve miemıu-
rini hakkımdaki kanunun üçüncü ımalddesiilniim 
teMrine daiir. - 5,336,641i: 644 

.— Muslihittlkt Adil Beyin, İstiklâl maidal-
yaısüyDe taltifi hakkında. 335 

— Muslihilddiin Âdlil Bayin, İstiklâl nıladal-
yasliyle taltifi hakkımda. (3/966), ildi zaJto İs
tiklâl maldalyasiiyle taltiflsrli halkkında. (3/965), 
üç zatın İstiklâl madalyasiyle taltifi halkkında, 
(3/967), sialbık nahiye müdürlerimden Zekî Be
yin İstiklâl madalyasiyle taltifi hakkında. 
(3/959), on b©ş zatın İstiklâl maldalyasiiyle ıtafl-
tifleri hakkmda. (3/809), üç zatın İstiklâl ma-
'dalyasiiyle taklifleri hakkımda. (3/810:), İrfan 
Bfenldinin İstiklâl madalyasliyle taltifleri hak^ 
kında. (3/964), üç zatım İstiklâl maldalyalsiiyle 
taltifi hakkında. (3/958), tapa fabrikası 'bekçi
l e r ind i Mdhmıdt Efiendliniin İstiklâl madalya
siyle taltiffi hakkında. (3/957), İskeçeli.." Aaütf 
Beyin İstiklâl maldalyaslilyle taltifi , hakkında. 
(3/733) 581,617:618 
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Sayfa 
— Muvazeneli Umumiye ve .Hususiye büıt-

çelerinlden maaş allan Memurin talisiiisiaitı fiev-
k'aîMeferîindfen kazanç verigisli kalt olunup olun
mayacağı hakkımda. 335,418:419 

— Müllkiyıe Tekaüt Kanununun 19 ncu 
m'aldidelsinliin füktfai iahlkieisünla teivfiikan eiytaimı • 
maaşı verenlerden ihtiyacı temin ©decelk dere-
cöde hariçten maaş ve ücretle çalıs/tıklara ta
hakkuk edenlere eytam mıaaışıniın tediye olu
nup olunmayacağımın teMıri h a ^ ^ 336 

— Naklde ve aynlüyalta vaızıu'lyeit otlanlariM 
sureti kefaleti ihaikkında. 335 

—• On ÜÇ zatın, Istülklâl madaılyasıiiylle taltif-
flarli hakkında. 5 

— 31 zatın- İstiklâl madaliyasiiyle taıltiif- . v •' 
tileri halkkıınlda. 335 

— Otuz dört zaıtın İs'tiklâİ madalıyalsliyle 
taltifleri hakkında. 336 

— Pederi} Abuş'u katletmek madldösiilnldien 
müttehim Hasain'ın Jdalrnıı ıhalkikınida. 581,616 

— Posta ve Telgraf (Müdiriyeti Umu-
miyesinin 1927 'bütçesine merbut müstahde
mini daime kadrosunun tadi l hakkımda. '581, 

• ' . • .. ' 6Vt:&V4 
— (Sâ'bık n'alhiye müdürlerinden Zelki 

Peyin, İstiklâl İMadalyasiyle taltifi hakkın
da^ . • • ' . , , 5 

— Şeker inhinasına mütedair kanunun 
beşinci ve petrol inhisarı hakkındaki kanu-t 
nun üçüncü maddelerinin tefsirine dair. 335, 

680,699:700 

Sayfa 
— Tapa Fabrikası ibekçileriniden Meh

met Efendinin İstiklâl iMadajlyasiyle taltifi 
hakkında;., 5 

— Üç zatın İstiklâli (Madalyasiyle taltif
leri hakkınlda. • •. • ' - 355 

— Zevcesini ip ile 'boğmak maddesinden 
müttehim Def aflbğlu Yusuf'un idamı hakkın
da. 581,6116 

iBiüıytüik Millet Mecİsf Riilyasei TtefeteıielW' 
— Adana Mebusu İsmail Safa Beyin; 

mezuniyeti ,hakkında. 334 

— BMâmezuniyet (Meclise iiMhafc etmi-
yen Antalya Mebusu IMünat Bey hakkındia 

3314:335' 

Divanı MuihMibali Kiıyiaseti lüeızkbrelleırli' 
— (Mahsubu Umumi (Kanununun (bazi 

mdvaddinı muaddel 27 (Kânunusani 1926 ita- ' 
T M İ kanunun 'dördüncü malddesinin tefsir1! 
hakkında^ 582, 

' 630:633 

İfliare. IHejyeü" Wesânexvfcırî • „ 
— •/Mebuslarını aidatı tekaüdiyelerinin su

reti 'tahsili hakkında:. 335, 
415:4i 8,515:516 

OVMıMf Teatatefer 
— Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumi-

yesinin 1927 bütçesine merbut müstaShdeminıî 
daime kadrosunun ıtadili hakkında. 485 

ZATTI SAJBIK ÛElULÂİSAIiARI 

74 ncü inikat 
75 noi inikat 
76 ncı inikat 
77 nci inikat 
78 noi inikat 

<33)' 4 
(33) 106:107 
(33) 230:231 
(33) 312 
ı(33) 334 

79 ncu inikat 
80 nci inikat 
81 noi inikat 
8l2 noi inikat 
83 ncü inikat 

Ç33) 484 
-<33) 580:581 
(33) 679 
(33) 838 
<3.3J 846 



Söz Alanlar 

Sayfa 
Abdullah ©ey (Tralbason) - Trabzon Me

busu Abdullah Beyin, Arzuhal Encümeni ta
rafından Traıbzon'hı Ömerbaş Zade Celâl 
Efendi hakkında ittihaz edilen kararın He
yet!! Umumiyede teMk ve müzakeresine dair 
(4/564) nurnıarah takriri ve Arzuhal Encümeni 
mazbatası. 5,17,5ll 9 

.' Ahmet Hamldİ Bey (Bozok) - Gençleri mu
zır neşriyattan koruma unvanlı (1 /1184) nu
maralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye ve 
Adliye Encümenleri mazbataları üzerinde 456 

— İhtiyat zabit ve ihtiyat askerî memur
ları kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye, 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbaJMarı üze-
rindej 67 

— Memurin maaşaitı hakkında (1/1168) 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları üze
rinde. 130 

Atamıelt Miimir Bey . (Dahiliye Encütoeııt 
Naımma) (Kayseri) . •? Çankırı Mebusu Talât 
Beyin, Köy Kanununun bazı maddelerinin ta
diline dair olup, Dahiliye Encümeninde bulu
nan teklifi kanıunli)sıinl|h ruznameye: ahnmas» 
hakkında •takriri münasebetiiyle. 681 

Ahmet Remsi Bey (Adliye En!öüımieııii Na-
'm-mia); (GaK&fâtep) - Gençleri mtuzır neşriyaıt-
tan koruma unvanlh (1/11184) numaralı kânun 
'lâyihası ve Maarif, Dahüye ve Adiye Encü-ı 
menleri mazbataları üzerinde. 457 

Ahmet Remzi Bey (Btilîçe Emşimenl Na-
Miüna) (Gaziantep) - Memurin maiaşıajtii hak-' 
kında (11/111(68) numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye ve Maliye ve Bütçe encümenleri! 
mazbataları üzerinde. 124,125,126,127,131,134,135 

—- Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 ncü 
maddesinin fıkrai ahiresine tevfikan eytam 
maaşı verilenlerden ihtiyacı temin edecek de
recede maaş ve ücreltle çalıştıkları tahakkuk 
edenlere eytam maaşının tediye olunup olun
mayacağımın tef sürü hakkında (3/859) numaralı 
Başvekâlet' tezkeresi ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları üzerinde. 453 

Sayfa 
Atalet RetatiKî Bey (Gazüanltep) - Kocaeli 

Mebusu İbrahim Bey ve rüfekasımn, Ördü, 
Bahriye ve Jandarma zabıtan ve memurin! 
hakkındaki Kanunun oribirindl maddesinin 
itef şirine dair, (4/569) numaralı takriri ve Ma-

"fflye ve Bütçe Encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle. , 776 

— Mardin Mebusu Abdüîganli Bey ve rü-
fekasının, sabık Mardin Mebusu Derviş Bey 
ailesine Hüdemaltı Vataniye tertibinden maaş 
ItalhsIM hat t ında teki l i karuuris'i halkkmda 

— Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, 
Harekatı Mİlliyeye aleyhtar bazı kimseler 
hakkında Heyeti Mahsusaca verilen' kararları 
nakzen Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 
mu'karreratın^ Heyeti Umumiyede tetkik ve 
müzakeresine dair (4/571) numaralı takriri 
ve Arzuhal Encümeni mazbatası üzerinde. 

— Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, Ar
zuhal Encümeni tarafından Trabzonlu Ömer
baş Zade Celâl Eefendi hakkında itöhaz edi
len kararın Heyeti Umumiyede tetkik ve mü
zakeresine dair (4/564) numaralı takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası. 

84!1 

605 

518 

'AK Oeulanü Bey (Bütçe Eındüımıenii Mazba
ta MıAatrriM) (GazSanttep) - Ziraat Enstliltülerf 
tesis ve zirat tedrisatının ıslahı hakkında 
(1/1119) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları üzerinde. 261,262 

Ali NaMnl Bey (Adiye Encümeni Maato-
ta MutariM) (Kastamonu) - Hukuk Davaları 
Usulü Muhaikemeslİ hakkında (1/207) numa
ralı kanun lâyihası ve Adlice Ehcümeni maz
batası üzerinde. 108,10(9,1111,1112 

Ali Nazmli Bey (Kastamonu) - Gençleri1 

muzır neşriyalttan koruma unvanlı (1/M 84) 
numaraiı kanun lâyihası ve Maarif, DabJiIye 
ve Adliye Encümenffieri mazbataları üzerinde. 457,459 

Ali Rıza Bey (Mardin) - Bozok Mebusu • 
SüîeyrrDan Sırrı Bey, Memurin Kanununun 
26 ncı maddesinlîn (A) fıfcrasüyle 52 ncli mad-
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Sayfa 
desMn tadil! hakkında (2/629) nutaarallıiı tek
lifi kanunisi ve Dahiirye Adliye Encümenleri! 
mazbataları üzerinde. 539 

Beslidn Atalay Bey (Aksaray) - Bozok 
Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rüfekasının, 
Bozok isrniMn Yozgialfa (töbdiil dMrilmesi hak
kında takriri münasebetiyle. 681 

— Mardin Mebusu Abdülgani Bey ve rü
fekasının, sabık Mardin Mebusu Derviş Bey 
ailesine Hidemaltı Vataniye tertübinden maaş 
tahsisi halkkında teklifi kanunisi hakkında. 8411 

Oeuniall H ü s n ü 'Bey. (Gümüşhanie) - K a 
botaj Kanununa bir madde itezyili hakkında 
(1/203) numara^ kanun lâyihasu ve Tica
ret Encümeni mazbatası! üzerinde. 1>66,167 

.̂ Oeanfflj Bey' ((Dahiliye VökM) ((frfldfctfağ) -ı 
Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rü-' 
fekaısının, Bözok isrmhin Yozgat'a tebdil et
tirilmesi hakkında takriri münasebetiyle. 681 

•'DoMoar M ẑüıan1 Bey ı(Aıydiıinı) -. Kibrit ye
rine kullanılan ve alev hâsıl eden çakmakla^ 
rın imal ve astimalerinin memnuniyeti 'hak
kında (1/1071) numaralı kanun lâyihası vö 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 597 

ö r . Mazih:atf (Bey (Çorum) ». 'Mülkiye Te-< 
kaüt Kanununun 19 ncu maddesinin fıkrai 
ahiresine tevfikan eytam maaşı verlenlerdenı 
ihtiyacı temin edecek derecede maaş ve üc
retle çalıştıkları tahakkuk edenlere eytam 
maaşının tediye olunup olunmayacağınin tef
siri hakkında (3/859) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve (Maliye ve (Bütçe Encümenleri 
mazbatadan üzerinde. 453 

. Dr.' Mustafa Bey' (Çorum) - : Bbzofc Me-
!busu (Süleyman Sırrı 'Bey, (Memurin Kanunu
nun 26 ncı maddesinin ((A) fıikrasiyle 52 noJ 
maddesinin tadili hakkında (2/629) numara-

Sayfa 
— Ziraat Enstitüleri tesis ve Ziraat tedri

satının ıslahı hakkında (1/1119) numaralı ka
nun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları üzerinde. 260,261 

— Maarif Vergisi hakkında (1/1163) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahliİlye, Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları üzerinde. 349 

— Sigorta siluetlerinin teftiş ve muraka
besi hakkında (1/1189) numaralı kanun lâyi
hası ve Ticaret ve Adliye Encümenleri maz
bataları üzerinde. 714 

— Sinop 'Mebusu Recep Zühtü Beyin, 
harekâtı miliyeye aleyhdar bazı kimseler 
hakkıhda Heyeti Mahsüşaca verilen1 karar* 
lan nakzen Arzuhal- Encümenince ittihaz olu
nan mukarreratın Heyeti Umuımiyede tetkik* 
ve müzakeresine dair taikriri hakkınida. 107 

lı «teklifi kanunisi ve (Dahiliye Adliye En
cümenleri mazbataları üzerinde. 539 

—, Kabotaj Kanununa bir madde tezyüli 
hakkında (1/203) numaralı kanun lâyihası ve -
Ticaret Encümeni mazbatası üzerinde. 1Ö6 

m. Tevfuk Küştöi Bey J(EMöîye VeBdi!) 
ıdîzimlir) - (Bozca ve İmroz adalarının mahalli 
idareleri hakkında (1/1107) numaralı fcanurt 
lâyihası' ve Hariciye ve Dahiliye Encümenle
ri mazbataları üzerinde. 731 

— Türkiye Cumhuriyeti üe Sosyalist §ûJ 

ralar Cumhuriyeti arasında imza edilen Sü-
dar itilalfnamesiyle Serdara bât Bara jının 'in
şasına dair olan protokolün tasdiki hafckihdıa! 
(1/1092) numaralı kanun lâyihası ve Nalfıa 
ve 'Bütçe ve Hariciye Encümenleri mazbata
ları üzerinde, 7141 



— 32 

Sayfa 
' ;'Eraıira Bey .:(JEl§JkJşdh!îr) - Ka'botaj Kanunu
na bir madde tezy'ili hakkında (1/203) nu
maralı: kanun layihası ve Ticaret Encümeni 
mazbatası üzerinde, 322 

— Kibrit yerine kullanılan ve lalev hâsıl 
eden çakmakların imal ve istimallerinin mem
nuniyeti hakkında (1/1071) numaralı kanuni 
lâyihası ve Mâliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları., . 595 

— Maarif Vergisi hakkında, (1/1163) nu-* 
.'maralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maarif 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları üzerinde. 347 

Eyüp Saihrti (Bey ı(Araulbai Encümeni Mazı* 
biata MuhialrtriM) ^Koaıyia) -• Sinop Mebusu 

Sayfa 
Recep Zühtü Beyin, harekâtı MiıHiyeye alöyiĥ  
tar bazı kimseler hakkında Heyeti Mahsu* 
saca verilen kararları; nakzen Arzuhal Encü
menince ittihaz olunan mukarreratın Heyeti 
Umumiyede tetkik ve müzakeresine dair 
'(4/5711) numaralı takriri ve Arzulhal Encüme
ni mazbatası üzerinde. (606,607 

— Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, 
Arzuhal Encümeni tarafından Trâbzon'lü 
Ömerhaş Zade Celâl Efendi hakkında ittihaz 
edilen kararın Heyeti Umumiyede tetkik ve 
müzakeresine dair 4/564) numaralı takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası. SİS 

H 
Haiklkt Tarik.. Bey (ökesuını) - As'kerlıiik 

Mükellefiyeti hakkında (1/1130) numaralı 
kanun layihası ve Müdafaai Milliye, Adliye 
ve Bütçe encümenleri mazbatası üzerinde. 

385,386 
— Gençleri- muzır neşriyattan koruma 

unvanlı (1/1184) numaralı 'kanun lâyihası ve 
Maarif, Dahiliye ve Adliye Encümenleri 
mazbataları üzerinde 455,457, 

458,459,460,461 
— Hukuk Davaları Usulü Muhakemesi 

hakkında (1/207) numaralı 'kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası üzerinde. 111 

— Maarif Vergisi hakkında (1/1163) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maarif 
encümenleri mazbataları üzerinde. 149,151 

— Memurin maaşatı hakkında (İ/1168) 
hulmarah kanun lâyihası ve Dahiliye ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları üze
rinde. ". 124,129, 

130,131,132 
— Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 ncu 

maddesinin fikrai ahiresine tevfikan eytam 
maaşı vernenlerden ihtiyacı temin edecek 
derecede mıaaş ve ücretle çalıştıkları tahak
kuk edenlere eytam maaşının tediye olunup 
olunmayacağının tefsiri hakkında (3/859) nu-
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları üzerinde. 453 

— Posta Kanununun 11, 15, 16 rucı mad
delerinde muharrer ücuratın tezyidi hakkın-. 
da (1/1102) numaralı ve Telgraf ve Telefon 
Kanununun 29 ncu maddesinin tadili hakkın- , 
da (1/1108). numaralı kanun layihaları ve 
Posta Telgraf ve Bütçe Encümenleri mazba
taları üzerinde. 751 

— Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, ha
rekâtı Miilliyeye lal'eybtar bazı kimseler 
hakkında Heyeti Mahsusaca verilen kararla
rı nakzen Arzuhal Encümenince ittihaz olu
nan mukarreratın Heyeti' Umumiyede tetkik 
ve müzakeresine dair (4/571) numaralı tak
riri ve Arzuhal Encümeni mazbatası üzerin
de, ' . . . • ' • • ' ' 607 

— Şartkik'arahisar Mebusu Sabıkı mer
hum Ali Sururi Bey rüfekasının hususi binası 
olmayan Türk ocaklarına satılacak 'binalar! 
hakkında (2/589) numaralı teklifi kanunisi 

\ ve Bütçe Encümeni mazbataısı üzerinde. r 75 

— Tütün îdarei Müvalkkatesi ve Sigara 
Kâğıdı inhisarı halkkındaki, kanuna mıüzey- •, 
yel 7 Haziran 1926 tarihli kanuna bir rnıad- , 
de tezyiline dair (1/1152) numaralı kanun1 

lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları üzerinde. 71 

— Ziraat Enstitüleri tesis ve Ziraat tedris 
satımın. ıslahı hakkında (1/1119) numaralı ka-
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:nUn lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları üzerinde. 

Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) - Biga 
Mebusu Şükrü Beyin, Alkhisar'lı MoHazade 
Süleyman Efendi hakkında Arzuhal Encü-. 
meni tarafından verilen 'kararın Heyeti Umu-
mıiyede müzakere ve tetkikine dair takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası üzeninde. 

,— Kibrit yerine kullanılan ve alev 'hâsıl 
•eden çakmakların imal ve isitisallerinin mem-

Sayfa 

263 

689 

nuiyeıti hakkınida (1/1071) numaralı kanun! 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbaitalan. 

— Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, 
harekâtı Maliyeye 'aleyhtar bazı kimseler hak
kında Heyeti Mahsusaca verilen kararları 
nakzen Arzuhal Encümenince ittihaz olunanı 
mukarreraıtın Heyeti Umumiyede tetkik ve 
müzakeresine dair (4/571) numaralı takriri 
ve Arzuhal Encümeni mazbatası üzerinde. 

Sayfa 

599 

609 

İhsan Hamıit Bey (Ergani) - Gençleri muj 

zır neşriyattan koruma unvanlı (1/1184) mu 
maralı kanun lâyihası ve. Maarif, Dahiliye 
ve Adliye Encümenleri mazbataları üzerinde. 457 

K 
Kazanı Vehbü Bey (Ergani) - Gençleri mu

zır neşriyattan koruma unvanlı (1/1184) nu
maralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye 
ve Adliye Encümenleri mazbaltaları üzerinde. 

— Mardin Mebusu Abdülgani Bey ve rü-
fekasınm, Sabık Mardin Mebusu Derviş Bey 

Mazhar Müfit Bey (Denizli) - Kibrit ye
rine kullanılan ve alev hâsıl eden çakmakla-^ 
rın imal ve istimallerinin memnuiyeti hak
kında (1/1071) numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbaitalan. 

455 

ailesine Hidematı Vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkında teklifi kanunisi hakkında. 841; 

. Kâzım Paşa (Millet Med'si Reisi) (Kare
si) - İkinci içtima Devresinin hitamı müna
sebetiyle. 846 

M 

598 

— Tahtelbahirlerde istihdam olunacak 
zabitan, gedikli zabitan ve namzetleriyle ef-. 
rada verilecek zamain ve tazminat hakkında 
(1/1037) numaralı Kanun lâyihası ve Müda-
faai Milliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları üzerinde. 522,523 

Mehmet Fualt Bey (Kaistamıonu) - Kibrit 
yerine kullanılan ve alev hâsıl eden çakmak
ların imal ve istimallerinin memnuliyeti hak
kında (1/1071) numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. 596 

Mithat Bey (Aydın) - Türkiye Cumhuri
yeti ile Sosyalist Şûralar Cumhuriyeti ara
sında imza edilen Sular itilafnamesiyle Ser-
darâbâit Barajının inşasına dair olan proto-. 

kolun tasdiki hakkında (1/1092) numaralü 
kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe ve Harici
ye Encümenleri mazbataları üzerinde. 741 

Muhtar Bey (Traibzon) - Türkiye Cumhu
riyeti ile Sosyalist Şûralar Cumhuriyeti ara
sında imza edilen Sular itilafnamesiyle Ser-
darâbât Barajının inşasına dair olan .proton 
kolun tasdiki hakkında (1/1092) numaralı 
kanun lâyihası, ve Nafıa ve Bütçe ve Harici
ye Encümenleri mazbataları üzerinde. 741 

Mustafa AinüıihaKk Bey (Maliye VeMM) 
(Çankırı) -" Biga Mebusu Şükrü Beyin, Ak-
hisar'lı Mollazade Süleyman Efendi hakkınn 
da Arzuhal Encümeni tarafından verilen Jkaj 

rarnı Heyeti Umumiyede müzakere ve tetki
kine dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası üzerinde. 690,692 

— (1/1407) numaralı Hariciye Vekâleti 
Teşkilâtı kanun lâyihası ve Hariciye ve Büt
çe Encümenleri mazbataları üzerinde, 764 

(Cilt 33) 



Sayfa 
— Kabotaj Kanununa bir madde tezyili 

hakkında (1/203) numaralı kanun lâyihası ve 
Ticaret Encümeni ımıaizibatası üzerinde. 167 

—'• Kibrit yerine kullanılan, ve alev hâsıl 
/eden çaJkmakların imıal ve istimallerdin metan 
nuiyeti-hakkında (1/1071) numaralı kanun 
lâyihası ve 'Maliliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. 595 

— Maarif Vergisi hiajkkınıda (1/1163) m u 
•maralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maarif 
encümenleri mazbataları üzerinde. 151 

— Memurin maaşatı hakkında (1/1168) 
numaralı kânun lâyihası ve Dahiliye ve Ma
liye ve Bütçe mçülmenleri mazbataları üze-< 
rinde. 128,129, 

131,132,133 
— Şarkikarahisar Mebusu Sabıkı, merhum 

Ali Süruri / Bey rüfökasının hususi binası ol
mayan Türk Ocaklarına satılacak binalar hak
kında (2/589) numaralı; teklüfd kanuniisi ve 
Bütçe Encümeni mazbatası üzerinde. . 75 

, • ' . . . . ' . - S a y f a m 
— Trabzon Mebusu AbduHah Beyin, Ar-t 

zuhal Encümeni tarafHiidan Trabzonlu Ömer-
baş Zade Celâl Efendi hakkında ittihaz edi
len kararın Heyeti Umumiiyede tetkik ve mü-, 
Zakeres'ine dair (4/564) numaralı takriri ve 
Arzuhal Encümenii mazbatası. 517,518,519" 

v — Tütün îdarei Müvakkatesıi ve Sigara 
Kâğıdı İnhisarı hakkındaki, kânuna müzey-
yeî 7 Haziran 1926 tarihli Kanuna1 bir 'mad-j 
de tezyü'ine dair (1 /1152) numaralı kanun lâ
yihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları üzerinde, 7f 

Mustafa NekşaHf Bey (Maarif VekSi) (îz-
nâr) - Gençleri muzır neşriyattan koruma; 
unVanh (1/1İ184) numaralı kanun1 lâyihası ve 
Maarlif, Dahiliye ve Adiliye Encümenleri; 
mazbaltaları üzerljinidey 456,458,460? 

— Ma'ariif Vergisi hakkında (1/H1'63) nu
maralı kanun.1 lâyihaisı ve Dahiliye, Maarifi 
encümenleri mazbataları üzerinde, I5f 

ONMîz Bey {Amasya) - Maarif 'Vergisi 
hakkında (1/1İ163) numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Maarif encümenleri mazbataları 
üzerinde. 

N 

149 

•'Necip- A l -Btey (Denizli) -. Hukulk Davala
rı Usulü Muhakemesi hakkında (1 /2Ö7) nu
maralı kanun lâyihası ve A d i y e Encümeni 
mazbatası üzerinde 

R 
Rıagıp Bey (Kültalhya) - Maarif Vergisi' 

hakkında (1/H163) numaralı kanun, lâyihası vo 
Dahlilliye, Maıarif ve Bütçe encümenimi maz
bataları üzeninde, 3501 

'Rahmli Bey (Tnaibzüa) - Memurin maaşatı ı 
hakkında (l/lil!68) numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları üzerinde. 1<24;1:25426,!128,)129, 

'133,135 

R^slh ©ey (Anlialya) - İdare Heyetinin Şû
rayı Devletlin vazifeye mübaşereti tarihline 
kadar Memurin Mulhâkemat Encümenii ile 
Heyeti Azası hakkı huzurlarının ve mezkûr 
heyeti memurini1 maaş ve tahsisatlarının §ûı 
rayı Devlet bütçesinden tesyiyesS halkkinld'a 
(2/659) numarah teklifli kanuniisi ve Bütçe En
cümeni mazba to i724,7!2|5;. 

— ' Kitbriilt yerine kulanı]an v e ' i e v hasd! 
eden çakmaklarffl 'imal ve istimallerinin iöem-ı 
nüiyeti hakkında (1/1071) numaralı, kanun lâ
yihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri' maz-. 
bataları. 594,595 

— Orman mahsulâtından alınacak Mah
sulâtı Arziye Vergisi hakkında (1/779) numav 
ralı kanun lâyihası ile Konya Mebusu Tevfik 
Fikret Beyin, Orman mahsulâtmdan kajblelcem 
ve derç ruhsatiye alınmaması hakkında 
(2/234) numaralı teklifi kanunîsi ve Ziraat ve 
Ticaret ve Bütçe Encümenleri mazbataları üze-
linde, \ ' 589 

Recep Bey (Müdafaali Milliye VeMK) (Kü
tahya) » Askeri memnu mıntıkalar kanunu 
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muhtelif en
cümenleri mzbataları üzerinde. 345-



' Sayfa 
—' Askerlik Mükellefiyeti . hakkında 

(1/1130) numaralı kanun lâyihası ve Müda
faa Milliye, Adliye ve Bütçe encümenleri maz
batası üzerinde." 385,389,-392,398,405 

— Hukuk Davaları Usulü Muhakemesi 
hakkında (1/207) numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni' mazbatası üzerinde. 112 

— Sinop Mebusu Recep Zühttü Beyin, 
harekâtı Milli'yeye aleyhtar bazı kimseler 
hakkırida Heyeti Mahsusaca verilen karar
ları: nakzen Arzuhal Encümenince ittihaz 
olunan mukarreratın Heyeti Umumiyede tet
kik- ve müzakeresine dair (4/571) numaralı 
talkrini ye Arzuhal Encümeni mazbatası üze
rinde. 601,603,604,610 

Reşat Bey (Malatya) - Sinop Mebusu Re
cep Zühtü Beyin, harekâtı Milliyeye aleyh
tar. bazı kimseler hakkında Heyeti Mahsusa
ca verilen kararları nakzen Arzuhal Encüme
nince ittihaz olunan mukarreratın Heyeti 
Umumiyede tetkik ve müzakeresine dair 
(4/571) numaralı takriri ve Arzuhal Encü-< 
meni mazbatası üzerinde. 604 

Salbri Bey (Ziraat Vekili) (Saıruham) - Zi
raat Enstitüleri tesis ve Ziraat tedrisatının ıs
lahı hakkında (1/1119) numaralı kanun lâ
yihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri maz
bataları üzerinde. 261,262,263 

Sadık Bey (Afyonkarahisar) - Biga Me: 

busu Şükrü Beyin, Akhisar'h Mollazade Sü
leyman Efendi hakkında Arzuhal Encümeni 
ftarafından verilen kararın Heyeti Umumiye-
'de müzakere ve tetkikine dair takriri ve Ar
zuhal Encümen mazbatası üzerinde. 688,690 

Süleymlan Sırrı Bey (Bozok) - Askerlik! 
'Mükellefiyeti hakkında (1/1130) numaralı 
kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye, Adliye 
ve Bütçe encümenleri mazbatası üzerinde. 401,402 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve 
rüfeka'sının, Bozök isminin Yozgat'a tebdil 
ettirilmesi hakkında takriri münasebetiyle." 681 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Memurin Kanununun 26 ncı maddesinin (A) -
fıkrasiyle. 52 nci maddesinin tadili hakkında 
(2/629) numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye 
Adlîye Encümenleri mazbataları üzerinde. 539 

35 — 

Sayfa 
Reşit Bey (Malatya) - Biga Mebusu Şükrü 

Beyin, Ak'hisar'lı Mollazade Süleyman Efen
di hakkında Arzuhal Encümeni tarafından 
verilen kararın Heyeti Umumiyede müzake
re ve tetkikine dair talkriri ve Arzuhal Encü
meni mazbatası üzerinde. 691 

— Hukuk Davaları Usulü Muhakemesi 
hakkında (1/207) numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası üzerinde. 109,111 

— Memurin maaşaitı hakkınnlda (1/1168) 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Mar-
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları üze
rinde. . . . 126,127,132 

— Maarif Vergisi hakkında (1/1163) nu
maralı 'kanun lâyihası ve Dahiliye, Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları üzerinde. 348 

— Mardin Mebusu Abdülgani Bey ve 
rüfekasının, Sabık Mardin Mebusu Derviş 
Bey ailesine Hidematı Vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında teklifi kanunisi hak
kında. ' 841 

S 
— Hukuk Davaları Usulü Muhakemesi 

hakkında (1/207) numaralı kanun lâyihası ve 
ve Adliye Encümeni mazbatası üzerinde. 111 

— Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, 
harekâtı milliyeye aleyhtar bazı kimseler hak
kında Heyeti Mahsusaca verilen kararları 
nakzen Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 
mukarreratın Heyeti Umumiyede tetkik ve 
müzakeresine dair takriri hakkında. 108 

— Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, Ar
zuhal Encümeni tarafından Trabzonlu Orner-
baş Zade Celâl Efendi hakkında ittihâz edi
len kararın Heyeti Umumiyede tetkik ve mü
zakeresine daiir (4/564) numaralı takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası. 519 

— Urfa Mebusu Refet Beyin, Maarif teş
kilatına mütedair Kanunun 16 ncı maddesinin 
tadili hakkında olup Bütçe Encümeninde bu 
lunan teklifi kanunisinin ruznameye alınma
sına dair takriri hakkında. 313 

Süreyya Bey (Karesi) - Biga Mebusu Şük
rü Beyin, Akhisar'h Mollazade Süleyman 
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Sayfa 
Efendi halkkın'da Arzuhal Encümeni tarafın-
dan verilen kararın Heyeti Umumiyede mü-

Şalkîr Bey (Çamajkkale) - Orman mahsu
latından alınaıaak Mahsulâtı Arziye Vergisi 
iha'kkında (1/779) numaralı kanun lâyihası ile 
Konya Mebusu Tevfik Beyin, Orman mah-. 
sulâtından kablelcem ve derç ruhsatiye alın
maması hakkında (2/234) numaralı teklifi ka
nunisi ve Ziraat ve Ticaret ve Bütçe Encü
menleri mazbataları üzerinde. 590 

Şakir Bey (Bütçe Encümeni Nanıuıa) (Ça
talca) - Kayseri Mebusu Halit Beyin, Mah-
subi Umumi Kanununun bazı mevaddını 
muaddel 27 Kânunisani 1926 tarihli kanunun 
jMnct maidıdesi fıkrai ahiresi hükmünün bir 
sene müddetle temdidi hakkında (3/644) nu
maralı teklifi 'kanunisi ve Maliye ve Bütçe 
Encümenleri, mazbataları üzerinde. 630 

— Maarif Vergisi hakkında (1/1163) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları üzerinde. 149, 

150,348,349,350,351 
— Tahtelbahirlerde istihdam olunacak 

zaibitan, gedikli zabıtan ve namzetleriyle êf
rada verilecek zamain ve tazminat hakkında 
(1/1037) numaralı Kanun lâyihası ve Müda
faa! Milliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları üzerinde. 523 

Şdklr Bey (Muv&zemai Maliye Encümeni 
RdM) (Çatalca) - Tütün Tdarei Muvakkatesi 
ve Sigara Kâğıdı İnhisarı hakkındaki, kanu-. 
na müzeyyel 7 Haziran 1926 tarihli kanuna 
'bir ma'dde tozyiline dair (1/1152) numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları üzerinde. 71 

Şaiklr Bey (Çatalca) - İdare Heyetinin Şû
rayı Devletin vazifeye mübaşereti tarihine. 
<kadar Memurin Muhakemat Encümeni ile 
Heyeti Azası hakkı huzurlarının ve mezkûr 
heyet memurini maaş ve taksimatlarının Şû
rayı Devlet bütçesinden tesviyesi hakkında 

Sayfa 
zalkere ve tetkikine dair takriri ve Arzuhal 
Encümeni mazbatası üzerinde. 691 

(2/659) numaralı teklifi kanunisi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası üzerinde. 724 

— İstanbul Mebusu Hakkı Şinasi Paşa 
ve rüfekasının Birinci ve İkinci Büyük Mil-. 
let Meclisleri azalığırada bulunan mütekaidin 
hakkındaki Kanunun İkinci maddesinin tef
sirine dair (4/562) numaralı takriri ve Bütçe 
Encümeni mazbatası üzerinde. 80 

— Kabotaj Kanununa bir madde tezyili 
hakkında (1/203) numaralı Kanun lâyihası 
ve Ticaret Encümeni mazbatası üzerinde. 321, 

322,323 
— Kibrit yerine kullanılan ve alev hâsıl 

eden çakmakların imal ve istimallerinin mem-
nuiyeti hakkında (1/1071) numaralı kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. 596 

— Sivas Mebusu Rahmi Beyin, oyun kâ
ğıtlarıyla sinema filimlerinin hariçten celbi 
ve duvar takvim ilanlarının imtiyazının Hi-
lâliahmer'e verilmesi hakkında (2/593) nu
maralı teklifi kanunisi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası üzerinde. 320 

Şükrü Bey (Biga) - Sinop Mebusu Recep 
Zühtü Beyin, Harekâtı Müliyeye aleyhtar 
bazı kimseler hakkında Heyeti Mahsusaca 
verilen kanarları nakzen Arzuhal Encüme-ı 
nince ittihaz olunan mukerreratın Heyeti 
Umumiyede tetkik ve müzakeresine dair 
(4/571) numaralı takriri ve Arzuhal Encüme
ni mazbatası üzerinde. 603,608 

Şükrü Bey (Bolu) - Orman mahsulatın
dan alınacak Mahsulâtı Arziye Vergisi hak
kında (1/779) numaralı kanun lâyihası ile 
Konya Mebusu Tevfik Beyin, Orman m&h-' 
sulâtından kablelcem ve derç ruhsatiye alın
maması hakkında (2/234) numaralı teklifi 
kanunisi ve Ziraat ve Ticaret ve Bütçe En
cümenleri mazbataları üzerinde: 590 



Sayfa 
Tshir Bey (Giresun) - Kayseri Mebusa 

Halt Beyin, Mahsubi Umumi Kanununun 
bazı memddını muiaddel 27 Kânunisani 1926 
ttıarühli kıanunutı ikinci maddesi! fıferai ahi-resi 
hülomünüh bir sene müddetle temdidi hak
kında (3/644) nuimaralı teklifi kanunisi ve 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
üzerinde. 

•— Kibrit yerine kullanılan ve alev hâsıl 
eden çakmaMarın imal ve istimaıHerihlin inern-
nuıiyeti hakkıhdai (1/1071) numaralı kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri' 
mazbataları. 

Tahsin -Bej?.'(Aydın) '̂ Askerlik Mükelle
fiyeti' hakkında (1/111300 numaralı kanun lâ-
yihaisı ve Müdafaai Milliye, Adliye ve Büfc-ı 
çe encümenleri mazbatası üzerinde. 

— Kibrit yerine kullanılan ve alev hâsıl 
edeni çakmakların itaıal ve MiinTaierlnSa nnem-' 
nuiyeti hakkında .(1/1071) numaralı kanun1 

lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. 

Talât Btey (Çarakın) - Çankırı Mebusu Ta
lât ©eyih, Köy Kanununun bazı maddieferi-ı 

629 

599 

398 

596 

Sayfa 
nin tadiline diaür olup, IîahJıiye Encümenin
de bulunan teklifi kanunisinin ruztaatmeye 
alınması hakkında takriri münaısebetiyle. 681 

— Mardin Mebusu Abdültgani Bey ve 
rufekasının, Sabık Mardin Mebusu Derviş 
Bey ailesine Hideimatı Vataniye tertibinde*! 
maaş .tahsisi hakkında, teklifi 'kanunisi hak-
'kında. 

Talât Bey (Ardahan) - Memurin maaşatı 
hakkında (1/Tl 68) numaralı klanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Malîye ve Bütçe encüimienlerl 
mazbataları üzerinde. 

' tevfik Ftitaet Bey (Konya) - Kafbbtaj Ka>. 
nununa bir madde tezyii hakkında (1/203) 
numaralı kanun lâyihası ve Ticaret Encüme
ni mazbatası üizerinde. 

— Sinop Meıbusu Recep Zühtü Beyin, 
harekâtı Miliyeye ' afleylhdar bazı kimseler 
haikkmda Heyeti Mahsusaca verilen kararları 
nakzen Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 
mukarreratın Heyeti Umutaiyede tetiklik ve 
müzakeresine dair takriri hakkında. 

841 

127,130 

167 

108 

Yunus NadÜ Bey (Memteşe) - Askerlik 
Mükellefiyeti hakkında (1/1130) numaıah 

kanun lâyihası ve Müdafaaii Miiye, Adliye 
ve Bütçe encümenleri mazbatasıüzerinde. 386 

. Ziya Bey (Çorum) - Memurin 
hakkında (1/1Ü68) numaralı kanun 

ve' Dahiliye ve Maliye ye'Bütçe, encümönlerl 
mazbataları (üzerinde. 127 
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