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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 

— Diyarfoefcir meShusIütotarma intihap olu
nan Kâzım Paşa ile Rüştü Beyin intihap maz
bataları. 18:J9 

— Gümüşhane mebuslardın intihap maz-
'batta&rı. 15 

— Konya Mebusluğuna inltihap olunan 
Zütttü Beyin ıcrtCftıap mazbatası. 80 

— Ortfu Mebusluğuna imtihan olunan 
Hasîan Fahri Beyin intihap mazbatası. 97,98, 

114,125,126 

Mezuniyet 
— Azayı kiramdan bazı zevatın mezuni

yetleri 97,104:105,257 

Tdhtiflcr 
— Diyarbekir Mebusu Kâzım Paganın 

tahlifi. 19 
— Diyarbekir Mebusu Rüştü Beyin tah

lifi 45 

—: Ondu Mebusu Hasan Fafori Beyin tah
lifi, 126 

— Trabzon MCbusu §efik Beyin tahlifi 16 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
121'f — Sefetfbertflc Klanufıu. 2 36, 

175,205,211:218,241:270 
3 5:6 

1212 — Postta Kanununun 3*1 ndi maddesi ye-
tffoe kaim Kanun, 2 20,21, 

146,225,229 
3 5,6, 

7:9 

1213 — fotaribül Darülfünunu 1927 senei ma
liyesi bütçesinin bazı fasıl ve maddele-
ririin münakale icrasına (Mr Kânun. 2 224 

3 13,17: 
18,36,37,38:40 

1214 — Riyaseti Cumhur, Diyanet İşleri Ri
yasete ve İmalâttı Harbiye Müdüriyeti 
Umumiyesi 1927 senei maliyesi bütçele
rinim bazı fa'sıt ve maddeleri arasında 
münakale icrasına dair Kanun, 1 96 

1 224 
3 13,18: 

19,36,37,40:42 

1215 — İcra Kanununa bazı mevat ilâvesi 
hakkında Kanun. 3 2,45, 

47,53:64 

No. Cilt Sayfa 
1216 — Mühendis Mektebinden çflcacak efen-

Idilere .ikişer yüz rira avans verilmesi 
mezuniyetine dair Kanun. 2 168 

3 13, 
20,92 

1217 — Mübadeleye gayri tabi ahaliye veri
lecek emvati gayri menkule haHdfcfittJa! 
K.amm 2 46 

3 4,14, 
48:53,92:93 

1218 — Hariciye Vökâteti 1927 senei mali
yesi bütçesine tahsisatı munzamma fla
şına ve bazı devaiir bütçelerinde ırtiirta-
kale icrasma daıir Kanun. 32 156 

1 «S 
3 16, 

70:88,102,108:110 

1220 — Avukatlık Kanununun. 6 ncı madde
siyle 12 nci maddesi son fıkrası ve onu 
mıuaddıil otan 6 . 1 . 1926 tarih ve 70)8 
numaran Kanunun dördüncü maddesi 
mafamtoa kafin Kamın. 2 234 

3 46, 
93:95,117;! 18 
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No. Cilt Sayfa 
1231 — Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 

Kamın. 1 70 
3 13, 

67,95:97,118:121 
1222 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun •bazı 

maddelerM muadtfil Kanun. 3 104, 
112,125:126 

1223 —. istanbul'da Unkapanı ile Azapkapı 
amamda yaptırılacak demir köprünün 
inşa masarifi karşılığı olmak üzere bazı 
•zamaıtm iktifasına dair Kanun. 3 44, 

•124,134:136,137,138:140 

No. Cilt Sayfa 
1224 — Bazı devairirı 1927 senei maliyesi 

bütçelerine tahsisatı munzamına itasına 
ve bazı devalr bütçelerinde münakale 
Ücrasına vesaireye daıir Kanun. 3 45, 

66,90,104,1112,124,142,143,159:164,188,191:193 

1225 — Bazı devaiıtitı 1927 seneı maliyesi 
bütçelerime tahsisatı fevkalâde ve mun-
2ıamma hasına ve bazı deva'ir bütçele
rinde münakale icrasına ve saireye dair 
(Kanun. 3 152, 

153,(155;1Ğ4:167,188,I89:191 

KARARLAR 

407 — Tekaüt maasiyle muaUl&n ve müder
rislik, doktor, eczacı, baytar, mühendis 
ve kıondoktörlük maaşlarmın bir zat 
uhdesinde içtima edebiteceğine dair ölari 
Kanunun birmci maddesmin tefsirine 
•malhal otmadı&r hakkında. 2 168 

3 4,14 
408 — Muamele Verdisi Kanununun üçün

cü maddesinin (B) fıkrasının tefsirine 
mahal olmadığı hattında. 2 136 

3 4,14 
409 — Ticaret Vekili sabıkı Gaziantep Me

busu Ati Cenani Bey hakkımda tahkikat 
İcrası için Teşkilâtı Esasiye ve Adlîye 
encümen terinden mürekkep mııtttelit bir 
encümen teşMline dair. 3 13, 

20:37 
410 — Ödemdin Meşrutiyet Mahallesinden 

Mestanoğlu Hasan hakkındaki idam 
Mükmümin tarifeline dair. 1 176 

'3 16,47 
411 — İstanbul'da Unkapanı ile Azapkapı 

arasında yaptırılacak olan demir köprü
nün «Gazli Mustafa Kemal Köprüsü» 
•naniîyie tevsirni hakkında. 3 136 

412 — Kısmi irrtihalbaltftia, belediye reisleri
nin mebus olabilrnelerlt için 'iki ay evvel 
istifa etmiiş otmaları lâzım gelmedÜgl 
hakkında. 3 106, 

124,137 

413 — Tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 
sekizindi maddesinin, Hukuk Usuhl Mu
hakemeleri Kanununun 460 ncı madde
sinin onfkinci fıkrasının hükmüyle mül
ga olduğu hakkımda. 2 224 

'3 125, 
136 

414 — Sabık Ticaret VekHi Gaziantep Me
busu Ali Cenartİ Beyin, masuniyettt teş-
rüyesiriin refile Divanı Atîye şevki hak
kında. 3 132, 

143:150 

415 — Sabık Bahriye Vekili Cebelibereket 
Mebusu thfean ve Bilecik Mebusu Dok
tor Fikret Beylerin mebustuk sıfatları
nın zevalime binaen yerlerine diğerlerinin 
İntihabına, 3 196: 

197 

416 — Samsun'un Saıftbey Mahallesinden 
'Müezzinoğu41arıından Hasanıoğlu Hamdı 
'hakkındaki İdam hükmünün tenffiaine 
dair< 2 67, 

302,344 
417 — Velioglu Memet hakkındaki hüküm

de vaki hatayı adlirfİn af sureciyle tasM-
bin* dalir. 1 23, 

48,62 
3 302, 

•345:346 
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LÂYİHALAR 

Sayfa 
—Atiliye Vekâletü 1927 senesi bütçesinde 

13 500 Uranın münakalesine dair. 114 
— Adliye Vekâleti 1927 senesi bütçesin

den üç bin dört yüz yetmiş beş liranın müna
kalesine dair. 141 

— Ali Karar Heyeti hakkında 141 
— Anadolu Ajansının keşide edeceği da

hili telgraf bedelleri hakkında 42 
— Anadolu - Bağdat Demiryolları islet

me Müdüriyeti ve Haydarpaşa Liman ve Rıh
tım idaresinin 1928 senei maliyesi bütçe ka
nunu lâyihası hakkında. 282 

— Ankara'da inşa edilecek vekâlet ve de-
vaıir binalariyle memurin apartmanları, hak
kında. "60 

— Ankara'da inşasına başlanılan merkez 
hıfzıssıhha binaları ile Numune Hastanesinde 
inşa edilecek pavyon İçin Jfcİ milyon Hraya 
kadar taahhüdata girSijilimesitte mezuniyet ita
sı hakkında 328 

— Ankara Şehri tmar MüfcKirîyettain tes-
köât ve vazifelerine dair. 114 

— Askerî Liseler ve Askerî İHt Mekltep ve 
Gedikli Küçük Zabit İhzari Mektepleri İdare 
aırairleriinin ders deruhte etmeleri hainde ken
dilerine verilecek ücreti makftua hakkında 43 

— Askeri nekahethane ve sanatoryumlar
da bulunan ve sevk edilenlere ve harfo yaralı
larının ve tebdili havaldann sureti iaşelerine 
dair kanıma bir madde tezyftli hakkında 14,283 

—- Askeri rüttoe ashabının <urtvanı hak
kımda. 141 

— Askeri şoför ve sanatkârlara verilecek 
yevmiye hakkında. 1 60 

— Avukatlık Kanununun altıncı maddesi 
ile on ikinci maddeci son fdcrasınm tadiline ve 
mezkûr kanunun bazı mevaddmı muaddil ı 
kanunun dördüncü maddesinin ilgası ile yeni 
bir madde ikamesine dair. 108:109 

— Başvekâlet ve Merkezi fetatistiik Mü
düriyeti UmumiyesSnm 1927 senesi bütçele
rinde dörtyüzfb'in İranın münakalesine dair 
1/190 ve Ticaret Vekâleti (mülga) 1927 se
nesi bütçesine bir milyon iki yüz bin liralık 
tahsisat itası hakkında 1 /:195 ve Haricîye Ve
kâleti 1927 senesi bütçesine fflfliyüzbfli fira 
tahsisattı fevkalâde vaz'ına dair 1/188 ve Ad-

Sayfa 
Üye Vekâleti 1927 senesi bütçesinden üçbin-
döıftyuzyetmigbeş, liranın münakalesi hakkında 
1/187, ve M'üsdafaayı Milliye' Vekâleti 1927 
senesi bütçesinden dörtyüzal'Smış. bin liranın 
münakalesine dair. 141,149:151,170:172 

— Başvekâlet ve Merîtezi İstatistik Müdü
riyeti Umumiyesi 1927 senesi bütçelerine dört 
yüz biti Uranın münakalesine dair. 140 

— Bazı Kolordular ManatftındakÜ Erkân 
ve,Ümera ve Zabitanm Tebdiline Dair Ka
nunun birinci maddesinde muharrer İkamet 
müddetiıılm temdidine dair. 140 

— Bazı vekâletlerin 1927 senesi bütçele
rinde altftuş bin liranın münakalesine dair. 104 

— Berri, Bahri, Havai ve Jandarma erkâ
nı, ümera ve zabıtan Üe memurin ve mensu-
ibini askerîye maaşat ve tahsisatı fevkalâdele
rine dair olan 587 numaralı kanuna bir mad
de tezyifi halkkında. 42 

— 1097 numaralı kanun hükmünün refine 
İcra Vekilleri Heyetinta mezun olduğuna, dair 
Kanunun ikinci maddesi ile verilen üç aylfc 
müddetin temdikfi hakkında. 140,196 

— 1928 senesi Muvazene! Umumîye Ka
nunu lâyihası 132,151,175,196,226,58, 

330:341:343:344,346:357,358:360 
— Adliye Vekâleti Bütçesi 226:23-8 
— Bahriye Bütçesi. 331:332 
— Başvekâlet Bütçesi 164,165 
— Dahilîye Vekâleti Bütçesi. 265:273 
— Büyük Mille* Meclisi Bütçesi 162:163 
— Divanumuhaasebalt Bütçesi. 164 
— Diyanet tşleri Reisliği Bütçesi. 166 
— Düyunu Umumiye Bütçesi, 180:188 

• — Emniyeti Umumiye Müdirîyetİ Umu
miyesi Bütçesi. 274:276 

— Hariciye Vekâleti Bütçesi. 1996:199 
—' Harita Müdüriyeti Umumiyesi Büt

çesi, 333:341 
— jkltisat Vekâleti! Bütçesi. 238:253,258:265 
— İmalâtı HaaMiye Müdiriyeti Umumi

yesi ©ütçesi. 332:333 
— ifskân MüdiriyeSi Umumiyesi Bütçesi. 278:279 
— îstatist'îk Müdüriyeti Umumiyesi Büt

çesi; . 165:166 
— Limanlar İdaresi Bütçesi. 265 
— Maarif Vekâleti Bütçesi. 201:217 
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Sayfa 
—• •Maliye Vetkâleüi Bütçesi. 175:180 
— Maltbuat HÜdürîyeti Umumiyes'i Büt

çesi* 199 
— Mütfafaa'i Milliye Vekâleti Bütçesi. 330:3311 
— Nafıa Vekâleti Bütçesi. 217:223' 
— Posta, Telgraf ve Telefon Müdmyeti 

Uımıtrıliyesİ Bütçesi. 273:274 
— Myaseftcumhur Bütçesi. 16î:164 
— 'Rüsumat Mtidiriyeti Umumiyesi Büt

çesi, 181:188 
— Sıhhiye Vekâletti Bütçesi. 199:201 
— Şûrayıdevlet Bütçesi. 165 
— Tapu ve Kadastro Müdİriyeli Um'u-

miyesi Bütçesi. 188:193 
— Umum Jandarma Kumandanlığı Büt

çesi 276:278 
— Varidat Bütçesi. 343:344 
— 1927 «enedi Bahriye bütçesinde 377 000 

iratım münakalesi hakkında 96 
— 1341 senesi -Muvazene! Umumiye 'Ka

nununun fcufcbeşlHici maddesinin tadiline dair. 14 
— 1'3;37, 1338, 1339 seneleri hesabı kafisi 

foafckındta. 141,285:286 
— (1/58) numaralı Seferberlik Kanunu 

lâyihası. 7:8 
— Çekirge Kanununun İkinci ve üçüncü 

maddelerinim tadiline dair. 2 
—< Dahiliye Vekâleti ile tskân Müdüriye

ti UmıımâyeSi 1927 senedi bütçelerinde müna
kale icrasma dair. 42 

— DaftHtye memurin foanuau lâyihası. 42 
— Damga Resmi Kanunu lâyihası. 42 
— Devlet Demfeyolkırı ve Limanlan tda-

rei Vmutıâye^miıı 1928 sendi maliyesi bütçe 
'kanunu lâyihası. 282 

— Devlet Matbaası tahsüsatuun müteda-
vlil sermaye hainde istimaline dair Kanuna 
bazı mevad tezyili hakkında. 114 

— Devlet ve Vilâyet yöBannm tevhidlî 
hakkındaki «kanunun üçüncü muvakkat mad
desinin tadiline dair. 132 

— Dîvanı Muhasebat [Sânlarının sureti ic
rasına «tair (1/109) numaralı kanım lâyihası. 256 

— Düyunu umumiye 1927 senesi bütçe-
s$nden 802 250 tiranın inhasiyle Maliye Ve
kâleti bütçesine tahsisatı munzamına atarak 
İlâvesi hakkında. 226 

— Efrat veya eşhası kanuniye tarafından 
daPÜIUamlara vulku bulacak tebemiatın umu-

Sayfa 
ru -tasarrufiye İdarelerince sureti kaydına, har
cı ferağın affına dair. 174 

— Erzurum - Sarıkamış - Kars Demiryol
ları İdaresinin 1340 senesi hesabı 'kafisi ka
nunu lâyihası. 140 

— Esham <ve tahvilat, ahm ve satım ver-
gtsS hakkında. 329 

— Evkaf Müdüriyeti Umumryesi 1927 se
nesi ibütçesatıe tahsisatı munzamma İtasına 
dalip, 42 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesİniıı 1928 
senesi Bütçe Kanun lâyihası. 60 

— Evkaf Müdirayeti Umumiyesinin 1340i 
senesi hesabı ıkat'isi hakkında, İ22 

— Eytam ve eramil maas/kımdan yüz ku
rusa kadar olaniaraı tasfiyesine devam hak
kında, 328 

— GedM küçük zabit ihzari mektepleri 
talebesinin maaşları hakkında. ...283 . 

— Hariciye, Maliye ve mülga Bahriye 
vekâletleriylıe Müdafaai M'Lüye Vekâleti 1927 
seneleri bütçelerinde münak'ale icrasına dair. 43,81, 

87:89 
— Haridfye Vekâleti 1927 senesi bütçesin

de münakale icrasına dair. 42 
— Hariciye Vekâleti 1927 senesi fiütçe-

sindfc on bin uranın münakalesine dair. 329 
— Hava srmfı mensubine verilecek zaij 

malim ve tayina.t hakkmdafci kamunun, yedinci 
maddesine bir fıkra tezyili 'hakkında, 96 

— Hükümetin Ira» ettiği barakalardan bi
rinin teminatı nakdiye mektubuma mukabil 
veresiye tuz füruhtu hattında.- 141 

— icra Kanununa bazı mevad İlâvesi hak
kında. 2,43,50:58 

— İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumdyesi 
bütçesinde fabrikalar masarifti umumtiyesine 
mevzu tahsisatın sermayei mütedaıvtte olarak 
istimaK hakkında, 42 

— İmalatı Harbiye Müdüriyeti Umumttye-
öi, Diyanet İşleri Riyaseti ve Şûrayıdevlet 
1927 seneleri bütçelerinde münakale icrası
na dair (1/37), (1/116), (1/119) numaralı ka
nun lâyihası ve idare heyetinin Riyaseticunı-
hu 1927 senesi 'bütçesinde münakale icrası 
hakkmda. 20:21,38:40 

— İnhisar idarelerinin şahsiyeti hükmiye-
yi haiz müessesast halinde ve mülhak bütçe 
Üe idaresi hakkında, 80 
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Sayfa 
— tük&n 'Müdüriyeti UmumİyesMa 1927 

ssaesS bütçestÛKku on beş b h lirama roüna-
kaiesime dair. 104 

— istanbul Darülfünunun 1928 senesi 
Bütçe Kanunu lâyihası, 122. 

— İstanbul Dartitfünunu 1927 senesi 
bütçesinde münakale icrasına daSr 1549,35:37,114 

— İstanbul ile Ankara arasında telisiz te
lefonla icra edilecek gayrı resmî muhabere 
ücretleri hakkında 60 

— Konya Ovası Sulama İdaresinin 1928 
senei maliyesi ıbütçe kanunu lâyihası. 282 

— Maarif Teşkilâtıaa dair kanuna bir 
madde tezyili hakkında 96 

— Maarif Vergisi Kanununa bazı mevad 
tezyfline dair 196,283:284,323:325 

— Mahkemei Temyiz Teşkilâtının tefsiri 
hakkında 15,61,84:86,109: l'll, 

— Mafiye Vekâleti 1927 senesi bütçesine 
tahsisatı munzamma ilâvesine ıdair 1/66 ve 
Dahiliye Vekâleti İle Mân Müdüriyeti Umu-
miyesi 1927 senesi btitçefcrmde münakale İc
rasına dair 1/145 ve Umumi Müfettişlik teşki
line dair kanunun muvakkat maddesi son fık
rasının tadili hakkında 1/147 ve 1927 se
nesi Hariciye 'bütçesinin 414 acü temsil tah
sisatı faslından 425 nci fasla münakale İcra
sına dair 1/150 ve Sıhhiye ve Muvazeneı İçti
maiye Vekâletinin 1927 senesi bütçesinde 
münakale icrası hakkında , 1/155 ve Tapu 
Müdüriyeti Umumiyefsi 1927 senesi bütçesım-
de münakale icrasına dair 1/156 ve Müdafaaİ 
Milliye Vekâletinin 1927 senesi bütçesinde 
münakale icrası hakkında 1/158 ve Matbuat 
Müdüriyeti Umumiyesi 1927 senesi bütçesin
de münakale icrasına dair 1/161 ve 1927 se
nesi Bahriye bütçesinde 377 000 liranın mü
nakalesi hakkında 1/164 ve iskân Müdüriyeti 
UmumiyeSinin 1927 senesi 'bütçesinde 15 000 
liranın münakalesine dair İ/167 ve- bazı 
vekâletlerin 1927 senesi bütçelerinde 66 000 
liranın münakalesi hakkında 1̂ 1.68 ve Ad
liye Vekâleti 1927 senesi bütçesinde 135 000 
liranın münakalesine dair 1/172 numaralı 
kanun lâyihaları ve İdare Heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 1927 senesi bültçesrne yirmibes 

bin lira tahsisatı munzamma ilâvesine dair 133, 
146:<149,167:169 

Sayfa 
— Maliye ve mülga Bahriye vekâleüeriyle 

Limanlar İdaresi 1927 senesi bütçelerinde 
münakale icrasına dair 14 

— Matbuat Müdiriyetİ Umumiyesi 1927 
senesi bütçesinde münakale İcrasına dair. ' 90 

— Meccani leyli talebenin mecburi hizmet-
terinıe dair 329 

— Muhamat Kanununun altıncı madde
siyle 12 nci maddesi son fıkrasının tadiMne 
ve mezkur kanunun 'bazı mevadını muad
del kanunun dördüncü maddesinin ilgasiyle 
yeni bir madde ikamesine dair 1/1'21 numa
ralı kanun lâyihası ve Kayseri Mebusu Hasan 
Ferit ve Mardin Mebusu tufan Ferit devlerin, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 
nci maddesinin tadili hakkında 43 

— Mübadeleye' gayri italbi .ahaliye verile
cek emvali gayri menkule hakkında 6,16,45:50,82:83 

— Müdafaayı Milliye Vekâleti 1927 senesi 
'bütçesinde dortyüzaltmısbin liranın münaka
lesine dair 141 

— Müdafaayi Milliye Vekâleti 1927 se
nesi bütçesinde münakale icrasına dair 43,60 

— Mühendis mektebinden neşet edecek 
efendilere ikişer yüz lira avans itası hakkında 

15,21,81:82 

— Mükellefiyetini vaktinde eda edenlere 
teshilât irasesine ve miadına tediye edilmeyen 
vergilere zamaim İcrasına dair 226 

— Mülkiye Tekaüt Kanununun on ikinci 
maddesinin tadiline dair 141 

— Mütoekait ve müstafi esnaf ve memurin 
ve mensubini askeriye maaş atına dair olan 
kanun layihasının iadesi hakkında 93 

— Müzayede ve münakaşa ve ihalât -ka
nununun altıncı maddesine bir fıkra İlâvesi 
hakkında 226 

— Nafıa memurin kanunu lâyihası. 122 
— Nafıa Vekâleti 1927 senesi bütçesine 

dört milyon lira tahsisatı munzamıma ilâve
si hakkında 132 

— Nafıa Vekâleti tarafından idare edil
mekte olan Van Gölü seyrisefain idaresi ile 
tersanesinin mahallî idarei hususiyesme terk 
ve devri hakkında. 256 

— Ordu, Bahriye ve Jandarma zabütan ve 
memurini hakkındaki kanunun beşinci mad
desinin tadiline dair. 60 
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Sayfa 

60,283 
— Ordu zafoıitanma mahsus Terfi Kanu

nunun baza maddelerinin tadili hakkında, 
— Posta Kanununun bazı maıddelerinin 

tadiline daıir. 
— Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresin

ce eşhasa «art afcümülatörİCTİa 'ümtası hakkın-

— Posta ve Tefenaf ve Telefon memuri
ni kanunu lâyihası. 

— Resmi telgrafların ücretsiz teatisi hak
kında, 

— Rus fcaıvaıimi1 nakdiyesinin ve akından 
mâda saik ve vesait mübadele ve kıyemi nnen-
kulesinin meni ithali bakkındaki kararname 
ahkamının ilyasma dair. 

— Samsun saha DeminvotUan Türk Ano
nim Şttkstkbdsn Uç yüz bin liralık hisse se
nedi mübayası hakkır<d&. 

— Sefaini bahriye ve rnüessesatı askeriye 
inşası için mezuniyet 'itası hakkında. 

— Sıhhiye ve Muaveneti: İçtimaiye Vefcâ-
letiniü 1927 senesi bütçesinde münakale ic
rasına dair. 

— Sirkeci 'ile Haydarpaşa arasında Feri
bot tesisi hakkında, 

— Sular Müdiriyeti Umuaıîyesî 1928 «e 
nesi Bütçe Kanunu lâyihası. 

— Sular Müdüriyeti Umumiyesâ Teşkilât 
ve Vazaifine dair. 

— Şark nunttosında muayyen vilayet ve 
kazalardaki ceraimin tecili hattında. 

— Şehir ve koy yatı mekteplerinin ıma-
•sarffi hakkında. 

— Şehir ve köy yatı Mekteplerinin masa
rifi hakkında. 43,286:287, 

" 320:322 
— Şüheda anelerinıe venihmeklte olan ma-

aşaıt yerine nakit ve araai 'itası hakkında. 6:7 
— Tababet ve şuaıbatı sanattennıtı tarzı 

icrası hakkında. * 18,63:77, 
99:101 

— Tabu Müdiriyeti ımnırniyesinin 1927 
senesi 'bütçesinde münatoale icrasına dair. 

— Teşkilata tabi İzci ve sporcuların Dev 
tet Deminyallaraılda ve v&puriacında tenzilat 
İh ücrette nakilleri hayanda. 

— Ticaret Vekâleti (mülga) 1927 senesi 
bütçesine tür milyon diki yüz 'bin liralık tah
sisat ikası hakkında. 141 

92 

42,283 

42 

42 

14 

122 

104 

60 

329 

114 

43 

92 

196 

60 

99 

Sayfa 
— Tüccar tarafından hariçten celp olu

nan şeker ite petrol ve 'benzinden masarifi 
idare olarak alınan metaliğin sureti tahsiline 
dair. so 

— Türkiye Cumhuriyeti ü© Amavutitik 
Cumhuriyeti arasında münakSt şehbenderlik: 
mukavelenamesinin .tasdiki hakkınd&ı. 42,114,126, 

290:291,314:316 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya. Dü

veli MüMehidesi Cumhuriyeti arasında mü-
nlakit muhadenet muahedsnamıesinin tasdiki 
haikkmda. 114,126:127, 

291,311:313 
— Türküye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 

Kraliyetti arasında münakiıt Ticaret ve Seyri-
sefain muamelesinin tasdiki hakkında. 256 

— Türkiye Cumhuriyeti île Sosyalist Şu
ralar Cumhuriyetleri İttihadı arasında mü» 
nakit Sular iMukavelenamesimn Türkçe met
ininde ve <bu mukavele de ona müzeyyel pro
tokolün tasdikine dair Ikanıunda vaki sehiv-. 
terin tashihi hakkında. 141 

— Türkiye'de gençlik teşklfâtımn Türk 
vatandaşlarına 'hasrı hakkında. 122 

— Türikiye ve Estonya Hükümetleri ara-
smda Münaktt Ticaret ve Seyrusefain Mu
kavelenamesinin tasdikine dair. 328 

— Türkiye ve Fransa Cumhuriyetferi ara» 
smda jnüoafcit seyyar ticaret mıemuriart rmı-ı 
kavelenamesinin tasdik! hakkında. 329 

— Türkiye ve frtalya Hükümetleri beynin
de münakit seyyar ticaret memurlarım dair 
rnukavetenamenim tasdiki hakkında. 329 

— Türk Ocakları Merkez Heyetince ya
pılacak 'istikrana kefalet 'için hazineye mezu
niyet itası hakkında. 141,289:290, 

317:319 
— Unfcapanı Köprüsünün «amiri 'için is

tanbul şehri umumi vesaiti naküye Metleri 
ne onar para zammı hakkında, 42 

— Unkapaoı köprüsünün tamiri içrâı İs
tanbul şehri umumi vesaiti nakliye büeüerî-
rte onar para zammı hakkında, 114,123:125, 

128:130 
— Umumi 'MüfettisjHfk Teşkiline dair Ka-

nunun muvakkat maddesi son fıkrasının ta
dili hakkında. 43 

— Uyuşturucu maddelerin sureti anal ve 
'ihzarı ile «arzı murakabesi hakkımda. 132 



— 9 — 

Sayfa 
— Vergi muafiyetlerinden fcir s 'kısmının 

ilgası (hakkında 2 
— Yüksek Mühendis Mektebi 1928 sene

si 'bütçe kanunu lâyihası. 132 

— Yüksek Mühendis Mektebinin şahsi
yetti hüfcmiyeyi' haiz olması hakkında. 

— Ziraat Vekâleti (nü%a) 1927 senesi 
bütçesinde münakale icrasına dadr. 

Sayfa 

60 

42 

MAZBATALAR 

Adliye Encümeni Mazbataları 
— Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin, 

icar ve isticar mukavelenamelerinin takvim 
senesine göre yapılması hakkında {2/18) nu
maralı teklifi kanunisi ve reddine dair. 296 

— Avukatlık Kanununun 'altıncı maddesi 
île on li kinci maddesi' son fıkrasının tadiline 
ve mezkûr kanunun bazı mevaddtnı nıuaddil 
kanunun dördüncü maddesinin ilgası ile yeni 
bir madde ikamesine dair (1/121) numaralı 
kanun layihası ve Kayseri Mebusu Hasan 
Ferit ve Mardin Mebusu irfan Ferit Beyle
rin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 61 nci maddesinin tadili hakkında, 103:109 

— Divanımuhasebat ilanlarının sureti ic
rasına dair. (1/109) numaralı kanun layihası 
hakkında. 256 

— İcra Kanununa bazı mevad ilavesi hak
kında (1/122) numaralı kanun layihasına 
dair. 43,50:58 

— Mahkeme! Temyiz Teşkilatının tefsiri 
hakkında (1/23) numaralı kanun layihasına 
dair. 1.5,61,84:86 

— Muğla Mebusu Ali Nazım Beyin Mu-
hamat Kanununun bazı mevaddtnı muaddel 
6 Kanunisani 1926 tarih ve 708 numaralı Ka
nunun beşinci maddesinin birinci fıkrasının 
tefsiri hakkında. 114,125:126 

—- Muhamat Kanununun altıncı madde
siyle 12 nci maddesi son fıkrasının tadiline ve 
mezkûr kanunun bazı mevaddmı muaddel 
kanunun dördüncü maddesinin ilgasiyle ye
ni bir madde ikamesine dair {1/121) numaralı 
Kanun layihası ve Kayseri Mebusu Hasan 
Ferit ve Mardin Mebusu İrfan Ferit beyle
rin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 61 ncî maddesinin (tadili hakkında kanun 
teklifine dair, 43,83:84 

— Ödemişti Mestan oğlu Hasan'ın ida
mı hakkında. 45 

— Samsun'un Sait Bey Mahallesinden 
Hasan oğlu Hamdi'nin idamı hakkında. 256,287: 

288 
— Tababet ve şuabatt sanatlarının tarzı 

•icrası hakkında kanun 'layihasına dair. 18,63:77,99: 
101 

— Tahsisatı Fevkalade Kararnamesinin 
sekizinci maddesinin, Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 460 nci maddesinin on 
ikinci fıkrası hükmü ile ilga 'edilip edilmedi
ğinin tefsiri hakkında. 114,125 

— Veli oğlu Mehmet hakkındaki hüküm
de vaki alan hatayı adlinin af suretiyle tas
hihine dair. 256,288:289 

— Yozgat Mebusu Ahmet Hamdı Be
yin, Hac tarifesinde tadilat İcrasına dair ka
nun teklifi hakkında, 291 

Bütçe Encümeni Mazbataları 
— Askeri nekahethane ve sanatoryumlar

da bulunan ve sevk edilenlere ve harp yaralı
larının, ve tebdili havalıların sureti iaşelerine 
dair kanuna bir madde tezyili hakkında ka
nun layihasına dair. 283 

— Başvekâlet ve Merkezi İstatistik Mü
düriyeti Umumiyesinin 1927 senesi bütçele
rinde dört yüz bin liranın münakalesine dair 
(1/190) ve Ticaret Vekâleti (mülga) 1927 
senesi bütçesine bir milyon iki yüz bin lira
lık tahsisat itası hakkında (1/195) ve Harici
ye Vekâleti 1927 senesi bütçesine iki yüz bin 
lira tahsisatı fevkalâde vaz'ına datr (1/188) ve 
Adliye Vekâleti 1927 senesi bütçesinden üç 
bin dört yüz yetmişbeş liranın münakalesi 
hakkında (1/187) ve Müdafaai Milliye Vekâ
leti 1927 senesi bütçesinden dört yüz altmış 
bin liranın münakalesine dair kanun layiha
ları hakkında. , 141,149:151,170:172 

— 1928 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu layihası hakkında. 132,151,175:193,196,226, 

258,330:341,343:344,357:358360 
— Adtöye Vekâleti Bütçesi 226:238 
— .Bahriye Bütçesi. 331:332 
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Sayfa 

164,165 
265 

162:163 
166 
164 

180:188 

— Başvekâlet Bütçesi. 
— Dahiliye Vekâleti Bütçesi. 
— Büyük Millet Meclîsi. 

• — Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi. 
— Divanı mu ha sebat Bütçesi. 
— Düyunu Umumiye Bütçesi. 
— Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Umu

miyesi Bütçesi. 274 
— Hariciye Vekâleti Bütçesi 196:199 
— Harita Müdüriyeti Umumiyesi Bütçesi. 333: 

341 

— iktisat Vekâleti Bütçesi. 258,238:253 
— İmalatı Harbiye Müdüriyeti Umumi

yesi Bütçesi. 332:333 
— iskân Müdüriyeti Umumiyesi Bütçesi. 278 
— istatistik 'Müdüriyeti' Umumiyesi. 165:166 
— Limanlar İdaresi Bütçesi. 265 
— Maarif Vekâleti Bütçesi. 201^217 
— Maliye Vekâleti Bütçesi 175:180 
— Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi Büt

çesi. 199 
— Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi. 330:331 
— Nafıa Vekâleti Bütçesi. 217:223 
— Posta, Telgraf ve Telefon Müdüriyeti 

Umumiyesi Bütçesi. 273 
— Riyaseticumhur Bütçesi. 163:164 
—• Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi Büt

çesi. 181:188 
— Sıhhiye Vekâleti Bütçesi. 199:201 
— Şûrayıdevlet Bütçesi. 165 
— Tapu ve Kadastro Müdüriyeti Umu

miyesi Bütçesi. 188:193 
— Umum Jandarma Kumandanlığı Büt

çesi, 277 
— Varidat Bütçesi. 343:344 
— (1/58) numaralı Seferberlik Kanunu 

layihası. * 7:8 
— Gedikli küçük zabit ihzari mektepleri 

talebesinin maaşları hakkında <1/120) numa
ralı Kanun layihasına dair. 283 

— Hariciye, Maliye ve mülga Bahriye 
vekaletleriyle Müdafaai Milliye Vekâleti 1927 
seneleri bütçelerinde münakale icrasına dair. 43,81, 

87:89 
— İmalatı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi, 

Diyanet işleri Riyaset İve Şûrayıdevlet 1927 
seneleri bütçelerimde münakale icrasına dair 
(1/37), (1/116), (1/119) numaralı kanun layİ-

Sayfa 
hası ve idare heyetinin Riyaseticumhur 1927 
senesi, bütçesinde münakale icrası hakkında. 15 

—İstanbul Darülfünunu 1927 senesi büt
çesinde münakale icrasına dair. 15,19,35:37 

— Maarif Vergisi' Kanunuma bazı me-
vad tezyitine daSr (1/96) numaralı kanun lâ
yihası hakkında. 196,283: 

284,323:325 
— Mahkemeli Temyiz teşkilâtının tevsii 

hakkında (1/23) numaralı :kanun lâyihasına 
dair. 61J09:111 

— Maliye Vekâleti 1927 senesi 'bütçesÜne 
tahsisatı îmunzamma İlâvesine dair 1/68 ye 
Dahüiye Vekâleti ile İskân Müdüriyeti Umu
miyesi 1927 senesi bütç^enlnde münakale 
icrasına dair 1/145 ve Umûmi Müfettişlik tes-
•krline dair Kanunun muva[kifcat maddesi son 
fıkrasının tadili naıkkında 1/147 ve 1927 se
nesi Hariciye bütçesinin 414 ncü temsil tahsi
satı faslmdao 425 mai fasla münakale sicnasına 
dair 1/150 !ve Sıhhiye ve Muva#enei içtimaii'ye 
Vekâletimin 1927 senesi bütçesinde münakale 

rtcrası hakkınra 1/155 ve Tapu Müdüriyeti 
Umumiyesi 1927 senesi bütçesinde münaıkade 
icrasına dais 1/156 ve MüdSafaai Milliye Ve
kâletinin 1927 senesi ıbittçesimde münakale ic
rası hakkında 1/158 ve Matbuat Müdüriyeti 
Umumiyesi 1927 senesi 'bütçesinde münakale 
Ücrasına daıir 1/161 ve 1927 senesi Bahriye 

bütçesinde 377 000 liranın münakalesi hak
kında 1/164 ve İskân Müdüriyeti Umuımiye-
sinin 1927 senesti 'bütçesinde 15 000 liranın 
münaıkaJesiine dair 1/167 ve bazı vekâletlerin 
1927 senesi bütçelerinde 66 000 tiranın müna
kalesi hakkmda 1/168 ve Adliye Vekâleti 1927 
senesi .bütçesinde 135 000 lirantn münakale
sine dair 1/172 numaralı kıanun lâyihaları ve 
idare Heyetinin, Büyük: M'iÜet Mecfisİ 1927 
senesi bütçesine yirmi beş foıo lira tahsisatı 
munzamma ilâvesine daür (kanun teklifi hak
kında. 133,146: 

149,167:169 
— MaluliiH Askeriyteüİn Terfihi Kanunu 

mucibince uhdelerine arazi teffe olunacak 
bütün zabitan ve efrattan vefat edenlerin va
rislerine mevzu arazinlin itası caiz olup ola
mayacağınım ve bilumum Askeri Maİuüerin 
Terfihi Kanununun 'bininci majdkJesiıiMi tef
sirine dair. 283 



— 11 — 

Sayfa 
— Muamele Vergisü Kanununun üçüncü 

maddesinin tefsiri hakkımda. 6,16 
— Mübadeleye gayrı -tabi 'ahaliye verilecek 

emvali 'gayrı menkule hakkında tamın Jâyıi -
hasına dair. 6^16,45: 

50,82:83 
— Mühendis nıefcteMnden neşet edecek 

efeödi%re ikişer yüz lira a.vans itası hakkında. 
kaimin lâyihasına dair. 15,21,81:82 

— Posta ve Telgraf ve Telef on İdaresince 
eşhasa ait akümülâtörîerin imlası hakkında, 
'kamu») lâyihasına daiir. 283 

— Sirkeci ite Haydarpaşa arasında Feri
bot tesisi hakkında, (1/193) numaralı kanun 
lâyihasına dair. 329 

— Şehir ve koy yatı mektepleraıin masari
fi hakkında (1/136) numaralı kamun lâyihası
na dair, 196 

T— Şehir ve köy yatı mektepterinin masari
fi hafakanda (1/136) numaralı /konun lâyihası
na'.dalir. 286:287, 

320; 322 
— Tahsisatı fevkalâde kaııarnarrıiestnıkt tef-

alLrÜ hakkında. 196 
— Tekaüt maaşiyüe muallim ve müderris

lik doktor, eczacı, 'baytar, mühendis ve kon
düktörlük maaştarmın bir zat uhdesinde iç
tima edebileceğine dair Kanunum bMnctî mad
desinin tefsiri hakkında. 6,16 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şu
ralar Cumhuriyetleri ittihadı arasımda müna-
krt Sular MükaveJenamesünm 'Türkçe- met
nimde ve bu mukavele ile onıa müzeyyel pro
tokolün tasdikinıe dair kanunda vaki sehivle
rim tashihi hakkında kanun lâyihasına dair. 141 

— Türk Ocakları Merkez Heyetince ya
pılacak istikram kefalet için Hazineye mezu
niyet itapt hakkında kanun lâyihasına dair, 141, 

•289:290,317:319 

— Unkapanı köprüsünün tamiri için is
tanbul şehri umumi vesaiti «aıklSye biletlerine 
onar para zammı hakkında, kanon lâyihasına 
dair. 114 

— Yozgat Mebusu Tahsin Bey ve rüfeka.-
smuı Kastamonu Mebusu merhum Mahir 
Efendi ailesine Mdıematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında kanun tekMttne dair, 256 

Sayfa 
DatiîBye EkKüroenü Mazbataları 

— 1097 numaralı konun hükmünün- refine 
tcra Vekilleri Heyetinin mezun olduğuna 
dair Kanunun ikinci maddeci ile verilen üç 
aylık müddetin temdidi hakkmda kanun lâ
yihasına dair. 196 

— Çorum Mebusu /Doktor Mustafa Bey 
ve rüfekâsuıın, «Sıhhiye ve Muaveneti içti-
maliye Vergisi» unvanlı teklifi kanunisinin -he
nüz intaç edilememesi esbabına dair. 44 

— Kars Mebusu Baha Taü ve Malatya 
Mebusu Abdüimutfalip beylerin Posta. Kanu
nunun 31 noi maddesinin tadil hakkında 
kanun teklifine dair. 7,9:11 

— istanbul Mebusu Hüseyin Beyin, Bele
diye Vergi ve Resinfeni Kanununun yirminci 
maddesinin tadfline dair -kanun teklifi hak
kında. 141 

— Maarif Vergisi Kanununa bazı me-
vad tezyifine dair kanun lâyihası hakkında 196, 

283:284,323:325 
— Manisa Mebusu 'Bahri Beyin, Kır Bek

çileri Kanununun ikinci ve Köy Kanununun 
yetmiş birinci maddelerinin tadiline dair ka
nun teklifi hakkında. 329 

— Mübadeleye gayri tabi ahaliye veri
lecek emvali gayrî menkule hakkında (1/87) 
numaralı Kanun layihasına dair. 6,16,45:50,82:83 

— Posta ve Telgraf ve Telefon idaresin
ce eşhasa Vit akümütatörkrin imlası hak
kında kanun layihasına, dair. 283 

— Unkapanı köprüsünün tamiri için is
tanbul şehri umumi vesaiti nakliye biletleri
ne onar para zammı hakkında kanun layiha
sına dair. 114,123,125,128:130 

Divanı Muhasebat Encümeni Mazbataları 
— 1340 senesi hesabı katisine mütedair 

mutabakat beyannamesinin takdim olundu
ğu hakkında (3/30) numaralı Divanı Muha
sebat Riyaseti tezkeresi ve mezkûr beyan
namesinin sekizinci fıkrasına dair. 15 

— 1340 senesi hesabı katisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim olundu
ğu hakkında (3/70) numaralı Divanımuha-
sebat Riyaseti tezkeresi ve mezkûr beyan
namenin sekizinci fıkrasına dair, 21:14 

— 1337, 1338, 1339 seneleri hesabı katisi 
hakkında (1/10, 11, 12) numaralı kanun la
yihasına dair. 141,285:286 
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Sayt» 
— Haziran - Ağustos 1926, Eylül - Teş

rinisani ve Kânunuevvel, Şubat 1927 ayları
na ait raporların takdim kılındığı hakkın
da. 141,286 

Hariciye Encümeni Mazbataları 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 

' Cumhuriyeti arasında münakit Şehbenderlik 
Mukavelenamesinin tasdiki hakkında kanun 
layihasına dair. 114,126,290:291,314:316 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Dü
veli Müttehidesi Cumhuriyeti arasında mü
nakit muhadenet muahedenamesinAn tasdiki 
hakkında kanun layihasına dair. 114,126:127,291, 

311:313 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Şû

ralar Cumhuriyetleri İttihadı arasında mü
nakit Sular Mukavelenamesinin Türkçe met
ninde ve bu mukavele üe ona müzeyyel pro
tokolün tasdikine dair kanunda vaki sehiv
lerin tashihi hakkında kanun layihasına dair. 141 

Maarif Encümeni Mazbataları 
— Maarif Vergisi Kanununa bazı mevat 

tezyifine dair kanun layihası hakkında. 196,283: 
284,323:325 

MaHye Encümeni Mazbataları 
— Divanımuhasebat ilanlarının sureti ic

rasına dair kanun layihası hakkında. 256 
— İstanbul Mebusu Süreyya Paşanın 

memleketimizde icrayı faaliyet eden 'bilu
mum ecnebi parasıiyle muamele ve ikraz 
yapamayacaklarına dair kanun teklifi hak
kında. 43,62:63 

— Muamele Vergisi Kanununun üçüncü 
maddesinin tefsiri hakkında. 6,16 

— Mübadeleye gayri tabî ahaliye verile
cek. emvali gayri menkule hakkında kanun 
layihasına dair. 6,16,45:50,82:83 

— Tahsisatı fevkalade fcararnamesin'in 
tefsiri hakkında. 196 

— Tahsisatı fevkalade kararnamesînan 
sekizinci maddesinin Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 460 ncı maddesinin on 
ikinci fıkrası hükmü ile ilga edilip edilme
diğinin tefsiri hakkında, 114,125 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni Mazbataları 

— Büyük Millet Meclisi, Riyaseticum-
hur ve Divanımuhasebatın 1926 senesi 
bütçelerine ait hesabı kati cetvelleri hak
kında. 329 

Sayfa 
— Ordu Mebusluğuna intihap olunan 

Hasan Fahri Beyin intihap mazbatası hak
kında. 114,125:126 

Muhtelit Encümen Mazbataları 
— (1/20) numaralı Zabıtayı Sıhhiyet Hay

vaniye Kanunu layihası İle Zabıtai Sıhhiyei 
Hayvaniye Kanunu Muvakkatinin bazı mad
delerinin tadiline dair olan kanunun ikinci 
ve dördüncü maddelerinin tefsiri hakkında. 1.41, 

299:310 
— Sabık Ticaret Vekili Gaziantep Me

busu AK Cenanı Bey hakkında. 122,133:138 

Muvakkat Encümen Mazbataları 
— Muğla Mebusu AK Nazmt Beyin, Me

murin Kanununun Birinci Muvakkat mad
desinin tefsirine dair, 141 

Müdafani MMye Encümeni Mazbatatan 
— 1/58 numaralı Seferberlik Kanunu lâ

yihası hakkında, 
— Gedikli tküçük zablit lihzari mektepleri 

talebesinin maaşları haifckmda kanun lâyiha
sına dair.. 283 

— Malulini Askeriyenin Terfihi Kamu
nu mucibince uhdelerine arazî tef fi z olunacak 
bütün zabitan ve efrattan vefat edenlerin va
rislerine mevzu iarazİTVin itası caiz olup olama-
yacağınm ve bilumum Askeri Malulleri n 
Terfihij Kanununun birindi maddesinin tef
sirine dair, 283 

— Mekteplerini veya Tıp Fakültesini bi
tirdikleri halde bazı eshap dolaylısıyla staja 
iştirak edememiş olan, tabip, baytar, eczacı 
ve diştaıbipkrinin, elyevm stajda ıbuJunon em
salleri misülu mülazim rütbe ve hukuku site 
staja tabi tutularak İhtiyat Z&rMertt ve ihtiyat 
Askeri Memurları Kanununun şümullünden 
hariç addedilmeleri lâzımgelip gevreyeceğinin 
tefsirime dair. 141,284:285 

— Ordu zabitanına mahsus Terfi 'Kanu
nunun bazı maddelerinin tadili hakkında ka
nun lâyihasına daıir. 283 

Müşterek Encümen Layîhatan 
— İstanbul Mebusu. Hüseyin Beyin, Be

lediye Vergi ve Resimleri Kanununun yir
minci maddesinin tadiline dair kanun tdklifİ 
hakkında. 141 
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Sayfa 
— İstanbul Mebusu Hüseyin Deyin, Be

lediye Vargü ve Resimleri Kanunumun yk-
mtfnci maddesinin tadilne dok katım tekila 
haikkında. 291:298 

Nafıa Encifanetnf Mazbataton 
— Sirkeci ile Haydarpaşa anasında Feri

bot -tesisi -halklkındia kanun lâyihasına dair. 329 
— TürJcrye Cıanhuriyeti file Sosyalist Şu

ralar Cumhuriyetleri İttihadı araısmda müna-
fcit Sular Mukavelenamesmıîn Türkçe met
ninde ve bu mukavele ite ona mUzeyyd pro
tokolün tasdikinle dalir kanunda vaıkı sehivle
rin tashihi hakikırada kamın lâyihasura dajir. 141 

— Unkapanı körjrüsünün tamüri için İs
tanbul şehrî umumi vesaitti makiye bUetterine 
onar para zammı hakkında kamun lâyihasına 
dair. 114,123, 

125,128:130 
Sıhhijye Encümeni Msafyatakm 

— Mekteplerini veya Tıp Fakültesini bi
tirdikleri halde bazı esbap dolayısıyla staja 
iştirak (edememiş otan, tabip, baytar, eczacı 
ve diştobiplerirti'n, elyevm stajda buluna JI 
ernsattefi mtsiHu mülâzım rütbe ve hukuku 
ile staja, tabii tutularak ihtiyat Zabitten! ve 
ihtiyat Askeri Memurları Kanununun şümu
lünden hariç addedilmeleri lâzımgeh'p gehni-
ysceğmtn tefsirine dair. 141j,284:285 

— Tababet ve şuabaıtı sanatlarının tarzı 
icrası hakkında; kanun lâyihasına dair. , 18,63: 

77,99:101 
TeşbH&ta EHflsöye Encümeni MtuStettetkm 

— MaÜaSya Mdbusu İsmet Paşa ye ytiz 
yirmi bk reffiMnfin Teşkilâtı Esasiye 'Kanunu
nun ik'm<3, on altıncı, ve otuz sekizinci mad
delerinin tadMine daür kamın teklifi1 hakkın
da, 104,115: 

116,117:119 

Sayfa 
— Tekirdağ Mebusu Oelâl Nuri Beyin 

Büyük Millet Meclisi Dahlü Nizamnamesi
nin yirmi ikinci maddesinin tadiline dalir (ka
nun tekHfi hakkında. 92,105:108 

Ticaret EucUmenü Mtaızdbatatatı 
— Aksaray Mebusu Beşlim Ataİay Beyin, 

lioar - ve isticar ın^kavekoarndlerinm 'takvim' 
senesine göre yapılması hakkında ikamın tek
lifine dalir. 256 

— Belediye Vergi ve Resimtoni Kanunu
nun yirminci maddiesünıln tefsirine dıaür Baş
vekâlet tezkereskıkı Dahiliye Encümeni ile 
müştereken müzakeresi hakkında. 98:99 

— -1/20 numaralı Zabıtayı Sıhhiyesi Hay
vaniye Kanunu lâyihası ile Zafoıtaâ Sıhhtyet 
Hayvaniye Kanunu Muvakkatinin faazı mad 
delerinin tadiline dair olan kanunun ikinci 
va dördüncü maddelerinin tefsiri hakkında. 

— İstomibul Mebusu Hüseyin Beyin, Be
lediye Vergi ve Resimleri Kanununun yir
minci maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
hakkında. 141 

— İstanbul Mebusu Süreyya Paşanı» 
mernleketirnizde iorayı faaliyet eden 'bilumum! 
ecnebi parasiyle muamele ve Ükraz yaparna-
yacaklarına dıak kanun «ekl'üü hakkında. 43, 

62:63 

141, 
299:310 

— Muamele Vergisi Kanununun üçüncü 
maddesinin tefsiri hakkında. 6.16 

— Unkapaır» Köprüsünün tantfiıri için İs
tanbul şehri umumî vesaiti nakliye bileıtlenİ!-
ne onar para zammı hakkında' kanun lâyi
hasına dair. 114,123,125, 

128:130 

SUALLER VE CEVAPLAR 

Mafltpe VebâMI 
— Antalya Mebusu Rasttı Beyin, Kibrit 

ŞjrketMn bazı muamelâtına dair. 132.142:145 
— Bolu Mebusu Şükrü Beyto, bazı ev

rakı reamyeye ftsak edilen Hânayeİ Etfal 
PuHferi haKkmdk 15,18,45,62 

— Sivas Mebusu İbrahim Alâattm Beyin, 
Muvazene] lAnumrye Kanununun 45 nci 
maddeuirün sureti tatbikine dair. 

— Divammuhasebaun teşkilat ve vazaifi-
ae dair ihzar edilen layihanın takdim kılın
dığı hakkında. 

328 

141 
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TAKRİRLER 

Sayfa 
— Antalya Mebusu R&ısîh Beyin İntifa 

Kanununun (birinci maddesinin tadili hak
kında teklifi kanunisin İh 'iadesine dair. 142 

— Aydın Mebusu Emnin Fikret Beyin, 
Bulgaristan'da vuku bulan hareketi arz dto-
•layıstyle Meclisi Âlice Bulgar Meclisi Me-
busamoa beyanı teessür edilımest hakkında. 175 

— Deraizdit Mebusu Haydar Rüştü Bey 
ve rüf©kasının, Unkapamı köprüsünün «Ga
zı Mustafa Kemal1»., 'köprüsü namıiyîe tevsi-
mî hakkında. 126 

— Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi ve Ha
san Ferit Reylerin, 1330 senesinden itibaren 
memleketin iman maksadiyle hükümetçe ve
ya belediyelerce hedmettirilen mebanİ htelk-
kmda'ki 'kanunun birmci maddesinin tefsiri
ne dair. 2 

— Kayseri Mebusu Ferit Beyin 1330 se
nesinden itibaren mfemleketıkı itmarî maksa-
diyle hükümetçe veya belediyelerce hedmet-

tirilen mebanii haıkkındaikî kanunun birinci 
maddesimin tefsirine dair olan takririn iadesi 
hakkında, 

— Mardin Mebusu Nuri ve Bursa Mebu
su Refik BeyÜerin, Askerî Baytar TatbÜkıaıt 
Mektebi Muallimi Binbaşı merhum Ahmet 
ve muavini Yüzbaşı merhum Hüdai Beylerin 
zevceleriyle çocuklarınla mta&ş tahsisine dair. 

Sayfa 

105 

105 

— Muğla Mebusu Ali Nazım* Beyin, Me
murin Kanununun Birinci 'Muvakkat Mad-
desiınfa tefsirime dair. 15,141 

— Muğla Mebusu Ali Noznui Beyin Mü
manaat Kanununun tezi mevaddını muaddel 
6 Kânunusani 1926 tarih ve 703 numaralı 
Kanunun: beşinci maddesinin birinci fıkrası
nın tefsiri hakkında. 114,125:126 

— Sivas Mebusu İbrahim Alâattİo Beyin, 
büfelerin ihtisas encümenlerinde de tetkik 
olunması hakkında. 63 

TEKSİRLER 

— Belediye Vergi ve Resimferi Kanunu
nun yirminci maddesuıin tefsiri. 98:99 

— Bilumum askeri mahallerin terfihi Ka
nununun 'birinci maddesinin tefsiri. 6 

— 1/20 numaralı Zabıtayı Sıhhiyei Hay
vaniye Kanunu lâyihası ile Zabrtaü Sıhhiyei 
Hayvaniiye Kanunu Muvakkatinin bazı road^ 
delerinin tadiline dair olan kanunun 'ikinci 
ve dördüncü maddelerinin tefsiri. 141 
• — Ecnebi devletler tarafından sefaretha

ne, konsoloshane '*nŞa edilmek üzere mec-
canen tefviz olunan ve gerek bu maksatta 
tefriğ ve iştira edilen arsalarla muhJterik ve 
ıminttedim sefarethane ve konsoloshane ar-
'satannm vergi ile mükellefiyet veya ademi 
mükellefiyetti hususunun tasrîhi içAı 1 Mart 
1332 tarih-K Kanunun tefsiri. 329 

— Fransızlarla teşriki mesai ile firar 
eden mütekaidini askeriyeden Yüzbaşı Fazıl 
Efendi ailesine maaş verilip verilmeyeceğinin 
ve zaMan ve mensubmj askeriyeden idam ve
ya nispeti askeriyeleri kat, ile tevkif edilenle
rin ailelerine tekaüt maaşı verilip verilmeye
ceği hususunun tefsiri 142 

— Gümrük Kanununa müzeyyel mevad 
hakkındaki kanunun beşinci maddesinin tef
sirine dair 283 

— İngiltere'de kâin «taynis ayron ruver-
fes» fabrikalarından sipariş olunan üç adet 
uskur I u vapur esmanın a mahsuben sabık 
Bahriye Nazırı Muhtar Pasa ile Maliye Na
zırı Nail Bey tarafından kifayetsiz olarak 
tediye ektirilen yirmi bin 'İngiliz lirasının mü
sebbiplerinden tazminine dair dava safaha
tından bahis ve kabil davaıarın mercii niyeti
nin tayin ve tefsiri 226 

— İstanbul Eytam İdaresince mülga Ma
liye Nezaretine muayyen vade ve faizle bazı 
emlâk mukabilinde 'ikraz edilen dörtyüz bin 
liranın resülmati de tesviye ed'ilmiş. ise de em
lâki mezkûre üzerine ciheti adliyece mevzu 
(haczin fekki için ayrıca faiz de verilip veril-
nıeyeceğinin tefsiri 43 

— Kabotaj Kanununun İkinci maddesi
nin tefsiri 62 

—• Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi ve Ha
san Ferit Beylerin, 1330 senesinden itibaren 



Sayfa 
• memleketin imarı mafcsadîyie hükümetçe 

veya 'belediyelerce hedmettirHen. mebaıri hak
kındaki kanunun birinci maddesinin tefsiri 2, 

— Kayseri Mebusu Ferit Beyin 3 530 se
nesinden itibaren meînîekettin imarı maksa-
diyle hükümetçe. veya , belediyelerce hedmet-
tirilen mebani. hakkındaki kanunun' birinci 
maddesinin tefsiri 106 

— Mahkeme! Temyiz Teşkilâtının tefsiri 
15 

— Maiulmi Askeriyenİtı Terfihti Kanunu 
mucibince uhdelerine arazi teffiz olunacak 
(bütün zaibitan ve efralttan vefat edenlerin va
rislerine mevzu arazinin itası caiz olup ola
mayacağının ve Bilumum Askeri Malullerin; 
Terfihi Kanununun birinci maddesinin tef
siri. 283 

— Mekteplerini veya Tıp Fakültesini bitir
dikleri halde bazı esbap dolayısiyle staja 
iştirak edememiş olan tabip, baytar, eczacı 
ve diş tabiplerinin elyevm stajda bulunan em
salleri mîsillu mülâzım rütbe ve hukufkiyfe 
staja tabi tuüularak ihtiyat Zabitleri ve ih
tiyat Askerî Memurları Kanununun şümu
lünden hariç addedilmeleri lâzım gelip gelme
yeceğinin tefsiri 2,141,284:285 

— Muamele Vergisi Kanununun üçüncü 
maddesinin tefsiri 6,16,141 

— Muğla Mebusu AK Nazmİ Beyin, Me
murin Kanununun Birinci Muvakkat Madde-
sırem tefsiri 15,141 

— Mücadelei miüiyeye iştirak etmeyen ve 
hududu milli haricinde kalan erkân, ümera 
ve zabıtan ve memurin ve mensubîmi askeriye 
hakkında; yapılacak muameleyi ve cidali mil
lîye iştirak edenlerin tekaüt müddetlerinin 
sureti hesabım naltık kanunun birinci madde
sinin .tefsiri 226 

— Ordu, 'Bahriye ve Jandarma Zabi'tan ve 
Memurini hakkındaki Kanunun dördüncü 
maddesinin tefsiri 14 

— Tekaüt maaşiyle muallim ve müder
rislik dloktör, eczacı, baytar, mühendU ve kon
düktörlük maaşlarının bir zat uhdesinde içti
ma edefbifeçeğMie dair Kanunun birinci mad
desinin tefsiri . 1 6 

Sayfa 
— Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine 

ve tüflbedıarldclar ile bir takım unvanların 
men ve ilgasına dair kanun mucibince sedde-
dilen tekkelerin şeyhlik ve zaviyedariıklann 
ilgasiyle .mütevellikleri şeyh ve zaViyedarlara 
meşrut bazı vakıflar tevliyetinin mürtefi olup 
olmadığının tefsiri 60 

— Teşviki Sanayi Kanununun yedinci 
maddesinin H fıkrasının tefsiri 283 

— Tütün İdarei İnhisariyesi memurlarının 
memurini resm iyeden addiyle vazifei mamu
relerinden mütevellit veya vazifei Tesmiyele
rini ifa sırasında hadis olan cürümlerinden 
dolayı haklarında Memurin Muhakemat Ka
nunu ahkâmının tatbiki lâzım gelip getaıiye-
ceğinin tefsiri 132 

— Tütün idarei muvakkatesi ve sigara 
kâğıdı inhisarı - hakkındaki kanunun onbe-
şinci maddesinin tefsiri. 60 

TddttfeF 

— Aksaray Mebusu Besim Atatay Beyin, 
' icar ve isticar mukavelenamelerimin takvim se
nesine göre yapıhnasr hakkında. 256 

— Ankara Mebusu ihsan ©ey ve alt
mış bîr reüflcinin, Ankara'da butunan bÜuw 
mum memurinin 1928 senesi zarfında pahalılık! 
zammından müstefit olmalarına dair. 346 

— Antalya iMebusu Ahmet Saki ve Yoz
gat Mebusu Ahmet Hamdi Beyterim, Umuru 
Belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki 
17 Kânunusani 15*27 tarih ve 959 mımaaralı !Kaj 

nun ikinci maddesinin tadili hakkında. 122 
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey vd 

rüfekasmın, karşılığı olmadığı kaide hJfâfı 
kanun çek keşide edenlere ceza tertibi için Ti
caret Kanununun 610 ncu maddesine bir fıkra 
HâVesine dair. 60 

— Antaîya Mebusu RasÜti Beyin trtöifal 
Kanununun birinci maddesioio CadüK hakkm>-
da. m 

— Antalya Mebusu Rasih Bey ve refikimin 
Türkiye Cumhuriyete He BuUganİstao KraKyetrf 
beyninde 18 Teşrinievvel 1925 tanibinde mii-
nakit MuhaÜenet Muahedenamesine merbut 
Protokolün «C» fıkrası hükmüne nazaran em< 
vali gayrimenkuleleritri Bulgaristan'da terk etj 

miş otanlara verilecek emval hakkında. 329 
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Sayfa 
— Avukatlık Kanununun altıncı maddesi 

ile on ikinci maddesi son 'fıkrasının tadiline ve 
mezkûr 'kanunun bazı mevaddrnı muaddil ka
nunun dördüncü maddesinin ilgası ile yen* bîr 
madde ikamesine dair (1/121) numaralı- kanım 
lâyihası ve Kayseri Mebusu 'Hasan Ferit -ve 
Mardin Mebusu trfan Ferit 'Beylerin, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun "61 nci maoV 
desiran tadii hakkında. 10M09 

— Çorum Mebusu Doktor 'Mustafa Bey 
ve rüfekasının, «jSıhhiye ve Muaveneti içti» 
maiye Vergisi» unvanlı ıteklffi "kanunisinin he
nüz intaç edilememesi esbabına dair. 44 

— Erzincan Mebusu ISaffet Beyin, bilu* 
mum şifre ma'kinatarmın hükümetin müsaa-
desi olmadıkça Türfciyetye ithal editmemele-
ri hakkında. " 114 

— Üda're heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1927 senei maliyesi bütçesinin 11 ncî fas--
linin üçüncü harcırah maddesine krrk bin fi
rarım tahsisatı munzamma olarak itası hak-
'kında. 282 

— idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1927 senesi bütçesine yirmi bes 'bin lira tah
sisatı munzamma ilâvesine dair. 132 

— 'idare Heyetinin, BMM 1927 senei ma
liyesi !bütçesinde bin liranın münakalesine 
'dair, 582 

— «İmalatı Harbiye Müdüriyeti Umumi--
yesi, Diyanet işleri Riyaseti ve Şûrayıdevlet: 
1927 seneleri bütçelerinde münakale icrasına' 
dair. (1/37), (1/116), (1/119) numaralı kanun" 
lâyihası ve İdare heyetinin Riyaseticumhuf 
Î927 senesi -bütçesinde münakale icrası hak
kında. 15, 

20:21,38:40 
—• İstanbul Mebusu Hüseyin Beyin, Be

lediye Vergi ve Resimleri Kanununun yirmin-
ci maddesinin tadiline dair. 43, 

141,29î:298 
— istanbul Mebusu 'Süreyya 'Paşanın mem

leketimizde !İcrayı faaliyet eden bilumum ec
nebi parasiyle muamele ve ikraz yapamaya
caklarına dair. 43, 

<62:G$ 
— Kars Mebusu Baha Tâli ve Maflatyal 

Mebusu Abdülmmtalip 'beylerin 'Posta Kanm 
nunun 31 nci maddesinin tadili hakkında. 7, 

9:11 

Sayfa 
— Kastamonu 'Mebusu Hasan Fehmi Bey 

ve otuz refikinin, Kastamonu vilâyetine mer
but Taşköprü kasabası harikzedelerİne muave
net 'hakkında. 283' 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat 'Beyân, 
çocukların sinema ve tiyatrolara kabufl ede
memeleri hakkında. 18 

— Konya Mebusu 'Ahmet Hamdi ıBeyin ve 
iki .refikinin, ziraat odaları teşkiline dair. 60 

— Konya Mebusu Ahmet Hamdi Bey ve 
rüfekasrnın, aşarın i'Igasiyle yerine İkame edi
lecek vergi hakkındaki Kanun ile Sayım Kanu
nu mucibince vilâyat hissesi olarak tefrik olu
nan mebaliğin l'âakal nısfının hidıematı ziraiye-
ye tahsisine dair. 14 

— Malîye Vekâleti 1927 senesi bütçesine 
tahsisatı munzamma ilâvesine dair 1/68 ve 
Dahilîye Vekâleti ite Iskam Müdüıriyelli Uran-
•miyesıi 1927 «enesi bütçelerime münakale ic
rası hakkında 1/142 ve Zıiraat Vekâleti (mül-
>ga) 1927 senesi bütçesinde münaıkate icrasınla 
daiir 1/145 ve Umumî Müfettişlik Teşkiline 
Dair Kanunun muvalkfcat maddle İ̂ son fıkra
sının tadili hakkında 1/ 147 ve 1927 senesi 
Hariciye Bütçesİnfo 414 ncü temsil tahsisatı 
faslından 425 nci fasla münakale 'İcrasına da
ir 1/150 ve Sıhhiye ve Muaveneti Içttfimaiye 
Vekâletinin 1927 senıesi bütçesi:nıde münakale 
icrası hakkında 1/155 ve Tapu Müdüfiyetli 
Umumâyesi 1927 senesi 'bütçesinde münakale 
'icrasına daiiir 1/156 ve Müdafaaü Milliye Ve
kâletimin 1927 senesi bütçesliode münakale 
icrası ha'kktnda 1/158 ve Matbuat Müdüri
yeti Umuımâyesİ 1927 senesi bütçesinde mü
nakale icrasına dair 1/161 ve 1927 «ertesi Bah
riye bütçesinde 377 000 utanan münakalesi 
hakkmda 1/164 ve İskân Müdüriyet! Umu-
m'iyesinin 1927 senesi 'bütçesinde 15 000 li
ranın münakalesine daür 1/167 ve bazı vefcâ-
feüerin 1927 senesi ıbütçeberimde €6 000 ura
nın münakalesi hakkında 1/168 ve Adliye Ve
kâleti 1927 senesi bütçesinde 135 000 liranın 
münatatesme dair 1/172 numaralı 'kanun lâ
yihaları ve idare HeyetMn, Büyük MİItet 
Meclisli 1927 senesi bütçesine ytîrmli beş hin 
lira tahsisatı munzamma itasına dair. 133,146: 

149,167:169 
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Sayfa 
, — Malatya Mebusu ismet Paşa ve yüz 

ykmi ıbür refikinin Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun İltimci, on altıncı, ve otuz sekizinci 
maddelerinin tadiline dair. 96„104, 

115:116,117:119 
— Manisa Mebusu Bahri Beytin, Kır 

JJekçileri Kanununun (ikinci ve Köy Kanu-
nauıun yetmiş birinci maddeleririin tadiline 
dair. 43,329 

— Mardin Mebusu Nuri ve Yozgat -Me
busu Tahsin beylerin, keldbsk hastalığının 
distokarin veya mümasili ilâçlarla ümhası, 
düğer tufeylat hastalıklarınm tedavisi hak
kında. 14 

— Menteşe Mebusu Nuri Bey ve Refi
kimin bilumum Kavaraini maliyede münd'srîç 
Temyiiz Komisyonlarmın (ilgasına dair. 329,34] :342 

— Muğla Mebusu Nuri Beyim, sicilli nü
fus kanununa bazı mevad tezyMi hakkında, 43 

— Muhamat Kanununun altıncı mad-
dasiiyte 12 indi maddesi son ftkrtateımn tadîtems 
ve mezkûr kanunun 'bazı mevaddını muaddel 
kanunun dördüncü maddesinin Slgasiyle yeni 

Başvekâlet Tezkereleri 
Bilumum askeri malûllerin terfihi Konu-' 

nunun birinci maddesinin tefsirine dair. 6 
— 1/20 numaralı Zabıtayı Sıhhjyeİ Hay-

vantfye Kanunu lâyihası ile Zabrtat Sıhbsiyeİ 
Hayvaniye Kknumu Muvakkatinin bazı mad
delerinin tadiline dair olan kanunun flldnei 
ve dördüncü maddelerinfoı tefsiri hakkında. 

141, 
299:310 

— 'Ecnebi devletier tarafından sefarethane, 
konsoloshane inşa editorvefc üzere meccanen 
tefviz olunan ve gerek Ibu «ıaldsatla tefriğ 
ve 'iştira edilen1 arsalarla mub'terilk ive mütıihe-
âkn sefarethane ve konısoloshanıe arsalarının 
vergi ile tmükeliefiyet veya ademi mükellefiye-

Sayfa 
bur madde ikamesine dair 1/121 numaralı Ka
nun lâyihası ve Kayseri Mebusu Hasan Fe
rit ve Mardin Mebusu irfan Ferit beylerin, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
61 nci 'maddesinin tadili hakkında. 83:84 

— Samsun'un Saat Bey mahaKesmdea Ha-
isart oğlu Hamdd'mn âdâmı hakkında, 60 

— Tekirdağ Mebusu Celâl Nuri Beyin, 
Büyük. Millet Meclisi Dahili-MzamnarnesinMi 
iyiirnli İkinci ürnddesürtin UaıdUrnie dalir. -14,92, 

105:108 

— Tekİrdağı Mebusu Celâl Nuri Beyin, 
Meclîs Hesapları Tetiklik Encümeni azasın-. 
dan murakıp olan zata ücreti huzur itasına 
dair kanunun birinci maddesinin • taıdili hak
kında. 122 

— Yozgat Mebusu Ahmet Hamdı Beyin, 
Haç tarifesinde tadilât icrasına dair, 291 

— Yozgat Mebusu Tahsin Bey ve rüfe-
kasının Kastamonu Mebusu merhum Mahir 
efendi ailesine hidematı vataniye tertibin
den maaş tahmisi hakkında. 256 

123 

•ti hususunun tasrihi İçin '1 Mart 'lı392 tarihli 
Kanunun tefsiri hakkında, 32? 

— Efralt veya eşhası İkamuöiye taralımdan 
darüUtanitara vuku 'bulacak teberrtiaün. umuru 
tasarrufiye idareterinoe suretti kaydına, harcı 
ferağın affına dair kanun İaygıasımn iadesi 
hakkımda, 174 

— 'Esham ve tahvilat, alhm ve sabm ver
gisi hakkındaki kanun lâyihasına* iadesine 
dair, 329 

— Fransızlarla teşriki mesai ile firar eden 
•mütekaidini askeriyeden Yüzbaşı Fazıl ISfenv 
di ailesine maaş verü'İp verjlTmeyecegiin'Hi ve 
zabıtan ve mensubini askeriyeden İdam veya 
nispeti askeriyeleri kat, İle tevkif edilenlerin 
ailelerin* tekaüt maaşı verilip verilmeyeceği 

TELGRAFLAR 

— îzmk Belediye Riyasetinden 
teşekkür telgrafı. 

mevrut 
96:97 

— izmir hareketi arzı münıaseibetiyle 
Bulgaristan Meclisi Mebusanı Riyasetinden 
mevrut ve taziyeyi mutazammın telgraf. 

(CUt : 3 ) 
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Sayfa 
hususunun tefsiri haikJkıiKİaikJi tezkerelerin iade-
-sioe dair. 142 

— Öümriifc Kanununa mfüzeyyel ınevaid 
hakkınıdak'i kan,unıu>n 'beşinci maddesinin tef-* 
şirine dair. 2S3 

— tn^ildere'de kâin «rtaynis ayron ruVer-
fes» fabrikalarından sipariş olunan üç adet 
uskurîü vapur esmanına mahsuben sabık (Bah
riye Nazırı Muhtar Pa'şa ile Malîye Nazın 
•Nail IBey tarafından kifayeltsiz o-larak tediye 
ettirilen yirmi bin ingiliz liraısnııo müsebbip
lerinden tazminine dair dava safahatından 
baJhis ive bu kabil davaların mercii •rüyeEin'in 
tay:n ve tefsirine dair.. 226 

— fsltartbul Eytam [İdaresince mülga Ma
liye Nezaretline muayyen valde ve faizle bazı 
errtltâk muka'bilinde 'ikraz edilen doflkyüz bin 
liranın resüfmaîi de tesviye edilmiş ise de 
emlâki 'mezîkûre ^üzerine ctıötü adliyece mevzu 
haczin fekîki İçin ayrıca faiz de Verilip veril-
meyeoeğinıin tefsiri halkamda. 43 

— Kaibbtaj Kanununun ikinci maddeselim 
tefsiri hakkındaki tezkerenin 'iadesine dair. 

62 
— Mekteplerini veya T*p Fakültesini bi-

ıtirdıitk'leri ha.lde 'bazı esihap dolayısıyla sstaja 
iştirak edsm'em'iş olan, tabip, baytar, eczacı ve 
diştab ipler İnin, efyevm sıtafda bulunan 'emsal
leri mMllu ımiülâztm rütbe Lve hukuku ile .sılta-
ja -tabi ıtütularak ' tayat Zabitleri ve thtîyait 
Askeri Memurları Kanunıumır» ışütmulünden» 
hariç addedikneleri lâzemıgstip ıgefeniyeceğinin 
tefsirine dair. 2,141, 

284:285 
— MaHrtioi Askeriyenin Terfihi Kanunu 

mucibince uhdelerine arazi teffiz olunacak' 
bütün zabitan *ve efrattan vefat edenlerin va
rislerinle mevzu 'arazînin itası caıiz olup ola
mayacağının ve IBIntmum Askeri Malullerin 
Terfih! Kanununun birinci rmadldesıinıîn tefj 

sinine dair. 283 
— Muamele Vergisi Kanununun birinci 

maddesinin ıtafsiri ha'klkJnda. 141 
— Muamele Verdisi Kanununun üçün

cü maddesinin tefsiri hakkında. 6,16 
— 'Mücadelei milldyeye 'iştirak eiEmteyen ve 

hududu milli haricinde 'kalan erkân, ülmera 
ve zabittan ve mıemurin ive mensulbinli askeri
ye hakkında .yapılacak 'muameteyi ve cidali 

Sayfa 
irinliye iştirak. edenlerini tekaüt müddetleri
nin sureti hesabını aalUk kanunun birinci 
roalddesininı (tefsirine 'dair. 226 

— Mlüteikait ve müstafi esnaf ve memurin 
-ve nnensubin'i aıskeriye maasaıtma daıir ohan ka
mın 'layihasının kaidesi hakkında. 98 

— On zatın istiklâl Madalyasıyle taltif
leri hakkında. 2 

— Ordu, 'Bahriye ve Jandarma Zabıtan ve 
Memurini hakkındaki 'Kanunun dördüncü 
maddecinin tefsirine dâir. 14 

— Otuz seneyi 'ikmal ederek ıtedoaüdü icra 
'kılınmış olan rüitbei askeriyeyi Ihak Mebusla
ra Memurin Kaniumroutı yetirrifş- birinci mad
desinde mevzuıbahiıs ikramiyenim Mebusluk 
tahsisatı üzerinden 'İta edilip edemeyeceğinin 
hakkında. 96 

— Ödemüşli (Mesten oğlu Ha&ant'm idamı 
hakkında. 16,45 

• ,— Sabrfk Bahriye 'Vekili Cebelibereket 
Mebusu -İhsan *ve IBileoİk ÎMebusu Doktor Fik
ret beyler hakkında. '174:175 

— Samsun'un Sa'Jt Bey Mahallesinden Ha
san oğlu Hamdi'nin 'idamı hakkında, 256, 

2187:288 
— Şüheda a'Merine verilmetae oları maa-

•şalt yerime 'nakit ve araai itası hakkındaki Ka^ 
nun lâyihasının iadesine dair. fr7 

— Tahisisatt fevkalâde kararnamesinin 
tefsiri hakkında. 196 

— Tahsisata Fevkalâde IKİaramamesinin' 
sekizinci maddesinin, Hukuk -Usulü Muhake
meleri İKanumınsun 360 reci maddesinin on 
İkinci fıkrası hükmü ile ifea ediîip edilmediği
nin .tefsiri hakkında. 114425 

— Tekaüt 'trraaşiyle muallim ve modernlik 
dokMor, eczacı, (baytar, tnühenkiis ve kondük
törlük maaşlarımın bir za't uhdesinde Üçtirna 
edebileceğine dair Kanunun birinci maddesi
nin 'tefsiri hakıkında. 6,16 

— Tekke ve zaviyelerle -türbelerin şeddine 
ve türbedarlıklar ite bîr takım unvanların men 
ve iügasına dair kainim mucibince seddedüen 
tekkelerin şeyhlik. ve zaviyedarlılklarının ilga-
siyle ımiütavdljikleri şeyh 've aaviyedarlara tnej-
rut bazı vafaflar tevliyet inan mürtefi olup 
omuaıdığının tefsiri hakkımda. 60 
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— Teşlfctlâta tabi izci ive sporcuların iDev-
tot DeminyıoSfarnıda ve vaıpurlartnıda tenzilatlı 
ücretle nakilleri hakkındaki kanun layihasının 
iadesine 'dair. 

— Teşviki Sanayi 'Kanununun yedinci ırcaıd-
desimin H. ftkrasHim tefsirin» dair. 

— Ticaret 've Sanayi Mesfek Mektepleri 
vesaipe masarifi 'nisaiye ve ıtesisiyesi masarifi 
tanşihğı olarak temin edilen <Jkü mtftyon lira
lık tahsisattın Maarif 'Vdkafelfcİ 19(28 senesi felüit-
çesine itihalinB <dair. 

— Tüık Ceza fKaniimunun '107 nöi maddesi 
ttükkriönön (tefsirine 'dair. 

— Tütün İdarci înhisariyesi memurları
nın memurini resmiyeden addiyle vazifei 
memürelerinden mütevellit veya vazifei res-
ırti'yesterini ifa sırasında hadis olan cürümle
rinden dolayı haklarında, Memurin Muha-
kemat Kanunu ahkâmının tatbiki lazım ge
lip gelmeyeceğinin tefsirine dair. 

— Tütün idarei muvakkateşi ve sigara 
kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun on be
şinci maddesinin tefsirine dair. 

Sayfa 

99 

283 

•114 

132 

60 

Şart» 
— Veli oğlu Mehmet hakkındaki hüküm

de vaki olan hatayı adlinin af suretiyle tas-
. hihine dair. 256,288:289 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Tezkereleri 
— Azayı kiramdan bazı zevatın mezu

niyetleri hakkında. 97,257 
— 19 Haziran 1928'de Paris'te içtima 

edecek olan beynelmilel Parlamentolar Ti
caret Konferansına Türkiye Büyük Millet 
Meclisi namına iştirak edecek murahhaslar 
hakkında. 105 

•* Dİvanunuhasebat Riyaseti Tezkereleri 
— 1340 senesi hesabı katisine mütedair 

mutabakat beyannamesinin takdim olundu
ğu hakkında. 15,21:34 

— Divanımuhasebatın teşkilat ve vaza-
ifine dair ihzar edilen layihanın takdim kı
lındığı hakkında. 141 

— Haziran - Ağustos 1926, Eylül - Teş
rinisani ve Kânunuevvel, Şubat 1927 ayları- -
na ait raporların takdim kılındğı hakkında. 141,286 
Müdafaa! MMye EncUmeıy Riyaseti Tezkereleri 

— Encümene muhavvel evraktan bazıJarı-
nm intaç edilememesi esbabına dair, 123 

48 nd 1 
49 ncu 
50 nci 
51 nci 
52 net 
53 ncü 
54 ncü 
55 nci 
56 nci 
57 nci . 

nski 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

KAPT 

ai t 

3 
3 • 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

[SABIK 

Sayfa 

2 
6 

14 

18 
42 
60 
30 

n 
96 

104 

HÜLÂSALARI 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

nci 
ncu 
ocı 
nci 
nci 
ncü 
ncü 
nci 
nci 
nci 
nci 

» 

Cilt 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3-
3 
3 

Sayfa 

114 
122 
132 
140 
174 
196 
226 
256 
282 
'328 
346 



Söz Alanlar 

A 
Sayfa 

Abdullah Bey (Trabzon) - Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrası hakkında 
(1/33) numaralı kanun layihası ve Sıhhiye 
ve Adliye encümenleri mazbataları üzerinde. 68, 

71,77 
AbdüknuttaMp Bey (Malatya) - İstanbul 

Mebusu Hüseyin Beyin, Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanununun yirminci maddesinin 
tadiline dair (2/46) numaralı teklifi kanuni
si ve Ticaret ve Dahiliye Müşterek Encüme
ni mazbatası üzerinde. 296 

Ahmet Hamdı Bey (Yozgat) - 1340 senesi 
hesabı katisine mütedair mutabakat beyan
namesinin takdim olunduğu hakkında (3/70) 
numaralı Divanımuhasebat Riyaseti tezke
resi ve mezkûr beyannamenin sekizinci fık- ' 
rasına dair Duvanımuhasebat Encümeni maz
batası hakkında. 30 

— (1/20) numaralı Zabıtai Sıhhiye» Hay
vaniye kanun layihası ile Zabıtai Sıhhİyei 
Hayvaniye Kanunu muvakkatinin bazı mad
delerinin tadiline dair olan kanunun ikinci 
ve dördüncü maddelerinin tefsiri hakkında 
(3/26) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve ikin
ci devre muhtelit encümen mazbatası ile 
Bursa Mebusu Doktor Refik Beyin taditna-
mesi ve Ticaret Encümeni mazbatası üzerin
de. 308309 

— istanbul Mebusu Hüseyin Beyin, Be
lediye Vergi ve Resimleri Kanununun yir
minci maddesinin tadiline dair (2/46) numa
ralı teklifi Kanunisi ve Ticaret ve Dahiliye 
Müşterek Encümeni mazbatası üzerinde. 292,296 

— Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı 
icrası hakkında, (1/33) numaralı kanun layi
hası ve Sıhhiye ve Adliye encümenleri maz
bataları üzerinde. 70,72 

Ahmet Remsi Bey (Gawaı#ep) • 1928 se
nesi M'aSyıe Vekâieilü Bütçesi üzerinde. 182,184 

— 1928 senesi Muvazene! Umumiye Ka
nunu lâyihası ve Bültçe Encümertİ mazbatası 
ve Varida* Btîtcesi üzerinde. 352 

Sayfa 
Akçoraoğhı Yusuf Bey (fc**ribul) - 1340 

senesi hesabı katlisin© mütedair mutabakat 
beyannamesinün taföikn olunduğu hakkında 
(3/7İCJ) numaralı ÖİVanıımuhasöbat Riyaseti 
tezkeresi ve mezfcûr beyannamemn sekizinci 
fıkrasına dair Divanı Muhasebat Encümeni 
•mazbatası halkçında," 25 

— Talbabelt ve şuabatı sanatfanman tarzı 
icrası hakkında (1/33) numaralı kanun lâyi
hası ve Sıhhiye ve Adlîye Encümenden! maz
bataları üzerinde. 6ÎV1Ö0İ 

Ali Cenanı Bey (Bütçe Encümeni Namma) 
(Gaziantep) - Mübadeleye gayrı tabi ahaliye 
verilecek emvali gayrimenlküle hakkında (1/87) 
numaralı Kanun Lâyihası ve Dahilîye, Ma-
ffiye ve Bütçe Encümenleri' mazbataları hak
kında. 46 

AS Rıza Bey (Baytar MUdiri UmtmM) -
{I/20j) numaralı Zabutai SıhhJâyei Hayvaniye 
Kanun Lâyihası Me Zabıtai Sıhhİyei Hayva
niye Kanunu muvakkatinim bazı maddeleri* 
mûn tadilime dalir olan kanunun ikindi ve dör-
düncü maddelerinin tefsiri' haHdkmda (3/26) 
numaraflı Başıvekâfet te*eresi ve iktindi dtevre 
muhtelit encümen mazbatası ile Bursa Me
busu Doktor Refiîk Beyin tadtönatnelsli ve Ti
caret Encümeni mazbatası üzeninde. 307,309 

Ali Cenan» Bey (Gazüarttep) - 1340 senesi 
hesabı katlisine miHedalir mutabakat beyanna
mesi nün takdim olunduğu hakkında (3/710) nu
maralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 
ve mezkûr beyannamenin sekizinci fıkrasına! 
dalir Düvammuhasebat Encümeni mazbatası 
haklkında, 

— Sabık Ticaret Veffli Gaziantep Me
busu A İ Cenani Bey hakkımda (3/7Cf) nunıa-
raih Muhtelit Encitaeo mazbatası üzerinde. 

AB Nazmii Bey (Muğla) • tcra Kanununa: 
bazı mevad ilâvesi hakkında (1/132) numanaitt 
kanun lâyihası ve AdlÜye Encümeni mazba j 

itası üzetiiınde. 

21,33 

133 
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Sayfa 
AB Rıza Bey (Mardin) - (Avukartltılk Ka

nununun) altıncı maddesiyte 12 rtei mıadderö 
son fıkrasının stadü'ine ve meztkûr kanumm-
bazı mevaddım muatMİ kanunun dördüncü 
ırıadüesinin iîgadiyfc yenli bir madde ikame* 
süne dair (1/1B1) numaralt Kanon Lâyihası ve 
Kayseri Mebusu Hasan Ferit ve Mardin Me
busu irfan Ferld beylerin, Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun öl nci ınaddeslinfe ta-
*15 hakkında (2/38) numaralı teklifi Kanunisi 
ve Adliye Encümeni maabaitaSı üzerinde. 86 

— 1928 setüösü İktisat Vekâleti Bütçesi 
üzerinde. ' 2tf2 

Bahri Bey (Manitaa) - 1928 senesi iktisat 
Vekâleti Bütçesi üzerinde. 2Ö1 

B*üiç Bey (Nafia V « k * ) (tstaribul) • 
1928 senesi Naffta, Vdkâifeti Bütçesi üzerinde. 2J7, 

23CV231 
»esSm Afeday Bey (Aksaray) - .1928 sıehes'i 

Adaliye Veikâtetfi Bütçesi üzerinde:. 23^,232,234 
— 1928 senesi İktisat Vekâte». Bütçesi 

üzerinde, 349,258 
— tcra Kanununla bazı mevad ilâvesi hak

kında (1/122) numaraifo kateun lâyihası ve Ad
liye Encümentt mazbatası üzerinde. 54 

Doktor Mazhar Bey (Aydm) - ] 928 sene- , 
si Maliye Vekâleti Bütçesi üzerinde. 182 

— Tababet ve şuabatı sanatiarının tarzı 
icrası hakkında (1/33) numaralı kanun Iâyu-

Sayfa 
— TeMrdağ Mebusu Celâl Nuri Beyin, 

Büyük Millet Mec&tİ DahÜ Nizamnamesinin; 
yirtnİMncli maJddesinîn tadiline dair (2/27) nu
maralı Nizamname tekİfi ve Teşkilâtı Esasi
ye • Encünnenî mazbatası üzerinde. 106 

— (1/20) numaralı, Zalbıitai Sıhhiyeü Hay
vaniye Kamın Lâyihası ite ZabUall Sıhhîye! 
Hayvaniye Kanunu muva'kkatinlin bazı mad
delerinin tadiline dair olan kanunun ikinci ve 
dördüncü maddefeririin tefsiri hakkında 
(3/26) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve ikinci 
devre muhtelit encümen mazbatası îte Bursa 
Mebusu Dokttor Refik Beyin tadünamesi ve 
Ticaret Encümieni mazbaltesı üzerinde, 3ÖI1 

— tstanbul Mebusu Hüseyin Beyin, Bele
diye Vergi ve Redimteri Kanununun yirm«ıci 
maddesJîniiı tadiline dair (2/46) numaralı tek-
Uifli kanunisi ve Ticaret ve Dahitöye Müşterek 
Encümeni mazbatası üzerinde. 295 

. — Talbabet ve Şuabaitı sanatlarıma tarzı 
İcrası hakkında (1/33) numaralı kanun lâyi
hası ve Sıhhiye ve Adffiiye Encümenleri maz
bataları üzerimde. 69 

Betâm Atetay Bey (Kütahya) - 1928 se
nesi Dahiliye Vekâleti- Bütçesi üzerindie, 278 

hası ve Sıhhiye 'Ve Adliye encümenden; maz
batadan üzertııdie, 100 

Doktor Mırtfafo Bey (Çuruııı) - tstanbul 
•Mebusu Hüseyin Beyin, Belediye Vergi ve 

B 

D 

OeSâl Nuri Bey (Geiboiu) - Mübadeleye 
gayrı tabi ahaliye verilecek emvali gayrimen
kula hakkında 1/87 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye, MaKye ve Bütçe 'encümenleri 
mazbataları hakkında. 

Cem Nuri Bey (TekSrdağ) - Tekirdağ 
Mebusu Celâl Nuri Beyin, Büyük Millet 
Meclisi Dahili Nizamnamesinin yirmli ikin
ci maddesinin t-aıdiine dalir 2/27 miBnaırallı M-

c 
I zamnaıme teklifi ve Teşkilâtı Esasiye Encü

men mazbatası üzerinde. 107 

i — Unkapanı Köprüsünün tamiri için ts
tanbul şehri umumî vesaiti nakliye biletleri-
ne onar para zammı hakkında (1/140) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Nafıa, 
Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları 
üzerindie. 125 

D 
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Sayfa 
Resimleri KıanunLiöun yirminci rrvaddesfein 
tsadiîme dair (2/46) -numaralı tekhfi kanunimi 
ve Ticaret ve Dahiliye Müşterek Encüjri'sn!i 
mazbatası üzerinde. 298 

Doktor Refik Bey (Sıhhîye Vekili) (İz-
ntüf) - 1928 senedi Sıhhiye Vekâleti Bütçesi 
üzerinde. 199,200 

Sayfa 
— Tabaıbet ve şuabatı sanatlarının tarzı 

icrası hakkında (1/33) numaralı kanun lâyi
hası ve Sıhhiye ve Adliye encumeniieri maz
bataları üzerinde. 64,65,67,68,69, 

70,72,74,75,76,77,100 
Doktor Tevfifc Rüştü Bey (Harfaîye Vıe-

KE) (İznrir) - 1928 senesi Hariciye Velkâtoti 
Bütçesi üzerinde. 197 

Etn&ı Bey (EskişeMir) - 1928 senidi İkti
sat Vekâleti Bütçesi üzerinde. 251 

— 1928 senesi Maarif V«kâleti Bütçesi 
üzeninde. 208,209 

— 1928 senesi Maliye Vekâleti Bütçesi 
üzeninde. 181,182, 

187,192 
— 1928 senesi Nafıa Vekâleti Bütçesi 

üzerinde. 220,221 

EaÜk Bey (TefcSıdlağ) - 1/20 numaralı Za-
bıta'i Sıhhiyeİ Hayvaniye Kanun lâyihası lîle 
Zabıta'i Sttıhiyei Hayvaniye Kanunu mıuvaık-
'kaJSıron bazı roaddlcierimn tadiline dair olan 
'kanunun ikinci ve dördüncü maddelerinun 
tefsiri hakkında 3/26 nmııanaiı Başvekâlet 
tezkeresi ve ifcindi devre ımühteflit encümen 
mazbatası ite Bursa Mebusu Doktor Refik 
Beyin tadilnıameSi ve Ticaret Encümeni maz
batası üzerinde. 

— İstanbul M:ebusU Hüseyin Beyin, Be
lediye Vergi ve Resimleri Kanununun yir-

308 

minci maddesinin tad'iMne dair <2/4<6) numa
ralı teklifi 'kanunisi ve Ticaret vs Dahnlfcye 
Müşterek Encümeni mazbatası üzerinde. 297 

Fuat Bey (tstambtıî) - 1340 senesi hesabı 
taatâsine mütedair ımrtabaıkaıt beyıanraametsiJim 
•takdimi olunduğu haikkmda (3/70) mımaralı 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve mez
kûr 'beyannamesinin sekizinci fıkrasına dlaıir 
Dİvıanı Muhasebat Encümeni mazbatası hak
kında. ' 30,32,33 

H 
Hakkı Tank Bey (Giresun) - 1337, 1338, 

1339 seneleri hesabı katisi hakkında 1/10, 
1/11, 1/12 numaralı Uaattun lâyihaları ve Di
vanı Muhasebat Encümeni mazbatası üze
rinde. 

— tcra Kanununa bazı mevad ilavesi hak
kında (1/122) numaralı kanun layihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası üzerinde. 

— Mücadeleye gayri tabı ahaliye verile
cek emvali gayrîmenkule hakkında 1/87 nu
maralı kanun layihası ve Dahiliye, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları hakkında. 

— Ordu Mebusluğuna intihap olunan Ha
san Fahri Beyin intihap mazbatası hakkında. 

j 

I 
285 I 

! 

50,56 

48 

'98 İ 

— Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı 
icrası hakkında (1/33) numaralı kanun layi
hası ve Sıhhiye ve Adliye encümenleri maz
bataları üzerinde. 

—• Tekirdağ Mebusu Celâl Nuri Beyin, 
Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi
nin yirmi ikinci maddesinin tadiline dair 
(2/27) numaralı nizamname teklifi Teşkilatı 
Esasiye Encümen mazbatası üzerinde. 

Hakkı Tarık Bey (Mazbata Muharriri) 
(Giresun) - Salbılk Tiöaaıet 'Vtdkffi OfflmfiOp 
Mebusu Ali Cenani Bey hakkında (3/70) nu
maralı Muhtelit Encümen mazbatası üzerinde. 

67,76 

106 

133, 
135 
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Sayfa 
Hamdİ Bey (Ordu) - 1928 «temesi Mutva,-

zeneİ Umumiye Kanunu layihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası ve Müdafaai Milliye 
Vekâleti Bütçesi üzerinde. 336 

Hasan Bey (Trabzon) - 1928 senesi Muva
zene! Umumiye ıKanunu Layihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası ve Varidat Bütçesi üze
rinde. 351,355 

— 1340 senesi hesabı kafisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim olunduğu 
hakkında (3/70) numaralı Divanı Muhasebat 
riyaseti tezkeresi ve mezkûr beyannamenin 
sekizinci fıkrasına dair Divanı Muhasebat 
Encümeni mazbatası hakkında. 28,32 

— 1928 senesi Adliye Vekâleti Bütçesi 
üzerinde. 234 

Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) - 1928 
senesi İktisat Vekâleti Bütçesi üzerinde. 263, 

264,265 
— 1928 senesi Maliye Vekâleti Bütçesi 

üzerinde. , 179 
— 1928 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunu layihası ve Bütçe Encümeni mazbata
sı ve Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi üze
rinde. 335 

— 1928 senesi Muvazenei Umumiye ka
nunu layihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
ve Varidat Bütçesi üzerinde. 348,350 

— 1340 senesi hesabı kafisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim olunduğu 
hakkında (3/70) numaralı Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi ve mezkûr beyannamenin 
sekizinci fıkrasına dair Divanı Muhasebat En- • 
cümeni mazbatası hakkında. 31 

— 1/20 numaralı Zabıtai Sıhhiyeİ Hayva
niye kanun layihası ile Zabıtai Sıhhiyei Hay
vaniye Kanunu muvakkatinin bazı maddele-

Sayfa 
tinin tadiline dair olan kanunun İkinci ve 
dördüncü maddelerinin tefsiri hakkında (3/26) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve ikinci dev
re muhtelit encümen mazbatası ile Bursa Me
busu Doktor Refik Beyin tadilnamesi ve Ti
caret Encümeni mazbatası üzerinde. ' 300, 

301,304,305,307,308,309 
— İcra Kanununa bazı mevad ilavesi hak

kında (t/122) numaralı kanun layihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası üzerinde. 51,52,53,57 

— istanbul Mebusu Hüseyin Beyin, Bele
diye Vergi ve Resimleri Kanununun yirmin
ci maddesinin tadiline dair (2/46) numaralı 
teklifi kanunisi ve Ticaret ve Dahiliye Müş
terek Encümeni mazbatası üzerinde. 

— Menteşe Mebusu Nuri Bey ve refiki
nin, bi'umum Kavanini Maliyede münderiç 
temyiz komisyonlarının İlgasına dair teklifi 
kanunisi hakkında. 

Hasan Fehmi Bey (MaHye Encümeni 
Reisi) (Gümüşhane) - Mübadeleye gaıymi idalbü 
ahaliye verilecek emvali gayrimenkule hak
kında (1/87) numaralı kanun layihası ve 
Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları hakkında. 

Hüseyni Bey (Elâziz) - İSfcatribul (Mebusu 
Hüseyin Beyin, Belediye Vergi ve Resimleri 
Kanununun yirminci maddesinin tadiline dair 
(2/46) numaralı teklifi kanunisi ve Ticaret 
ve Dahiliye Müşterek Encümeni mazbatası 
üzerinde. 

Hüseyin Bey (İstanbul) • Mübatdateye ıgay-
ri tabi ahaliye verilecek emvali gayrimenku
le hakkında (1/87) numaralı kanun layihası 
ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları hakkında. 

t 
İbrahim Alâaddm Bey (Sivas) - 'Büıüşe En

cümeninin devlet 'teşkilatına ait vazaifi hak
kında gündem dışı konuşması. 61 

tbrahint Bey (Koca**) - 1928 senesi Ad
liye Vekâleti Bütçesi üzerinde. 232 

— 1928 senesi İktisat Vekâleti Bütçesi üze
rinde. 259 

İhsan Beıy HAadüara) -• 1928 senesi Dahiliye 
Vekâleti 'Bütçesi üzerinde. 271 

— 1928 -senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunu lâyihası ve 'Bütçe Encümeni mazbata
sı ve Varidat 'Bütçesi üzerinde. 

İhsan [Bey (EW$ehh-> - 1928 senesi Nafıa 
Vekâleti 'Bütçesi üzerinde. 

İsmail Kemal 'Bey (Çorom) - 1928 senesi 
Maili ye Vekâleti Bütçesi üzerinde. 

fon** Paşa ^BaşveKB) «(MiaMya) - 1928 
senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası ve Variüat Büt
çesi üzerinde. 

293 

342 

46 

296 

47 

354 

220, 

189 

355 
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Sayfa 
Kâzımı Bay {AJksauagr) - İstanbul Mebusu 

iflüseyin IBeyin, Belediye Vergi ve Resimleri' 
'Kanununun yirminci maddesinin tad'üme 'dair 
(2/46) numaralı teklifi kanunisi ve Ticaret ve 
'Dahiıl iye Müşterek Encümeni mazbatası üze
rinde. 

Kâzım Bey (Di«mrtıwmasdbat Encümeni 
Ntamma) (Aksaray) - 1340 senesi hesabı kati
sine mütedair mutabakat beyannamesinin tak
dim olunduğu hakkında <3/70) numaralı Diva-
mmuhase-bat Riyaseti tezkeresi ve mezkûr1 

beyannamenin sekizinci fıkrasına dair Divanı-
muhasebat Encümeni mazbatası hakkında. 

" — 1337, 1338, 1339 seneleri hesabı katisi 
hakkmda (1/10), (1/11), <1/I2) numaralı fca-

291 

24 

nun 'lâyihaları ve Oivarttmuhasebat Encümeni 
mazbatası üzerinde. 

Kdtcoğhı «afldtı Bey ı(K»owÖ> - 1928 se-
nesi Adliye Vekâleti IBütçesi üzerinde. 

— 1928 senesi İktisat Vekâleti Bütçesi 
üzerinde. 

— 1928 senesi Maarif Vekâleti Bütçesi 
üzerinde, 

— 1928 senesi Muvazene! Umumiye Ka
nunu lâyihası ve 'Bütçe Encümeni mazbatası 
ve Varidat 'Bütçesi üzerinde. 

Sayfa 

285 

229 

259 

259 

352 

— İcra Kanununa îbazı mevad ilâvesi 
hakkında (1/122) numaralı Kanun lâyihası 
ve Adliye 'Encümeni mazbatası üzerinde. 52,53 

M 
Mahmut (Celâl Bey (taanir) - İcra 'Kanununa 

bazı mevad ilâvesi hakkında (1/122) numara
lı Kanun lâyihası ve 'Adliye Encümeni mazba
tası üzerinde. t 55 

Mahmut 'Esat Bey (AdKya Vekitt) 4®< 
mlir) - 1928 senesi Adliye Vekâleti Bütçesi 
üzerinde. 227,231 

— İcra Kanununa bazı mevad ilâvesi 
hakkında (1/122) numaralı Kanun lâyihası ve 
Adliye 'Encümeni mazbatası üzerinde. 50, 

52,53,57 
Matzhar Müfit Bey (Dtentörti) - 1928 senesi 

Adliye Vekâleti Bütçesi üzerinde. 233, 
235,236 

— 1928 senesi Dahiliye Vekâleti Bütçesi 
üzerinde. 274, 

275,276 
— 1928 senesi İktisat Vökâleti Bütçesi üze* 

rinde, 284 
— 1928 senesi (Maarif Vekâleti Bütçesi üze

rinde. 213 
— 1928 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
ve Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi üze> 
rinde. 

—- 1928 senesi Muvazene! 'Umumiye Kanu
nu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası ve 
Varidat Bütçesi üzerinde. 

33B, 
339,341 

285 

350 

-r- 1340 senesi hesabı katisine mütedair 
muftab&kalt beyannamesimin talkdim olunduğu 
hakkında (3/70ı) numaralı Düvanımuhasebat 
Riyaseiti teskeresi ve mezkûr beyannamesiriin< 
seMzinci fıkrasına dair Divanumohasebat En
cümeni mazbatası hak'kında. '26,29,3(131 

-~ 1337, 1338, 1339 seneleri! hesabı katisi 
hakkında (1/1(1). (l/l'l). l/i'2> numaralı kanun 
iâ yuhalan ve Dlvani'mıuıhasebat Encümenli 
mazbatası üze^tıde. 

— İstanbul Mebusu Hüseyin Beyin, Bele
diye Vergi ve Reürnlefİ Kanununun yfcm'mdJ 
maddesinin tadillihe datir (2/46) numarafo tek
lifi kanunlisi ve Ticaret ve DaMKiye Müşterek 
Encümeni mazbatası üzerinde. 

— Tababet ve şuabatı sana*larrnntı tarzı 
icrası hakkında (1/33) numaralı kanun lâyi
hası ve Sıhhîye ve Adiye Encümünfleıti maz-' 
hataları üzerinde. 

Muhite Bey (Bütçe Encümeni Namına) 
(Bursa) - 1928 senesi İktisat Vekaleti Bütçesi 
üzeninde. '262,264,265 

M«sa Kâzım Bey (Konya) - 192$ senesi' 
Ad%e Vekâletti Bütçesi üzerinde. 229,23t1 

— 1928 senesi Maliye Vekâleti Bütçesi1 

üzerinde. 178,190 
— 1928 senesi Muvazanej Umumiye Ka

nunu lâyihası VQ Bütçe Encümenli mazbatası 
ve Varidat Bütçesi üzerinde. 352 

294 

64 
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Sayfa 
Mustafa AJxUr«Kilİk Bey (Müdafaa! B » 

Bye VeteM) (Çankırı) - 1928 senesi Muvazene! 
Umumiye Kanunu Lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası ve Müdafiaai Müifiye Vefcâfclti 
Bütçesi üzerinde. 

— Fnuosıakria teşriki mesai Üe„firar edem 
mütekaidini askeriyeden Yüzbaşı Fazu Efendi 
altesine ve zabütan ve mensubini askeriyeden 
lidam veya nîsbeti askeriyeleri kaıt ile tevfifc 
edilenlerin ailelerine tekaüt maaşı verilip ve-> 
ritmeyecegi hususunun tefsiri hakkında tezke
relerin iadesine dair Başvekâlet tezkeresi hak
kında, 

330 

1*2 

Mustafa Necati Bey (Maarif VekUU) (İz
afe) - 1928 senesi Maarif Vekâleti BütçesÜ 
üzerinde, 2W,m211,2!İ4,216 

Mustafa Ralfmti Bey (İktisat VehBİ) (fe
ntti) - 1928 senesi İktisat Vekâleti Bütçesi 
üzerimde. 238,258,259,200^261,263 

— 1340 senesi hesabı kaıtiisitıe mütedair 
mutabakat beyannamesinlin takdim olunduğu 
hakkında (3/700 numaralh Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi ve mezkûr beyannamenin 
sekizinci fıkrasına dair Divanı Muhasebat 
Encümeni mazbatası hakkında. 27 | 

Sayfa 
Mustafa Şeref Bey (Burdur) • (Avukatlık 

Kanununun) altıncı maddesiyle 12-ndi mad
desi son fıkrasının tadüme ve mezkûr kanu
nun bazı mevaddını muaddil kanunun dördün
cü maddesinin üıgasiyie yeni blir madde ika< 
meşine dair (1/121) numaralı Kanun Lâyihası 
ve Kayseri Mebusu Hasan Ferit ve Mardin 
Mebusu irfan Ferid Beylerin, Hukuk Usuttt 
Mühakemeterii Kanununun 61 nci maddesi-
Tim tedili hakkında. (2/38) numaralı tekffifi ka
nunîsi ve Adliye Encümeni mazbatası üzerin-
de, 86 

— İstanbul Mebusu HüseySn Beyin, Bete-
diye VergS ve Resimleri Kanununun yirmine? 
maddesinin tadüıie dair (2/46) numaraül tek
lifi Kanunisi ve Ticaret ve Dahiliye Müşte-
rek Encümeni mazbaltası üzerinde. 296,298 

— (1/2C0 numaralı Zabııtai SıbMyei Hay
vaniye Kanun Lâyihası İle Zabıtai Sıohryei 
Hayvaniye Kanunu muvakkatinlin bazı mad
delerinin tadiline dair olan kanunun üklinci ve 
dördüncü maddelerinin tefsiri hakkında (3/36) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve ikinci devre 
muhtelit encümen mazbata» İte Bursa. Mebu
su Doktor Refiîk Beym tadittvamesi ve Tica
ret Encümeni mazbatası üzerinde, 30jOI,3ffi2,3CM, 

305,306,307 

Na&n Hazım Bey (Konya) - İstanbul M&ı 
busu Hüseyin Beyin, Belediye Vergi ve Re
simleri Kanununun yirminci maddesimdn ta-

N 
dMine dair (2/46) numaralı tekâlifi kanuniisi ve1 

Ticaret ve Dahiliye Müşterek Encümeni maz
batası üzerinde. 297 

R 
«ağıp Bey (Kütahya)) - 1928 Senesi Ma

liye Vekâleti Bütçesi üzerinde. 

— 1928 Senesi Muvazene! Umumiye Ka
nunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
ve Varidat Bütçesi üzerinde. 

— 1/20 numaralı Zabıtai Sıhhiyeî Hay
vaniye Kanun Lâyihası İle Za'bitaİ Sıhhıyei 
Hayvaniye Kanunu muvakkatinin bazı mad
delerinin tadiline dair olan kanunun ikinci 
ve dördüncü maddelerinin tefsiri hakkında 
3/26 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve İkinci 
devre muhtelit encümen mazbatası İle Bursa 

185 

349 

Mebusu Doktor Refik Beyin tadjlnamesi 
ve Ticaret Encümeni mazbatası üzerinde 306 

— İstanbul Mebusu Hüseyin Beyin, Be
lediye Vergi ve Resimleri Kanununun yirmin
ci maddesinin tadiline dair (2/46) numaralı 
teklifi kanunisi ve Ticaret ve Dahiliye Müş
terek Encümeni mazbatası üzerinde, 297 

Raaâı Bey (Antalya) • Antalya. Mebusu 
Rasttı Beyin, Kibrit Şirketinin bazı muame
lâtına dair Maliye Vekâletinden suali ve Ve
kil Şükrü Beyin cevabı. 144 

— 1928 senesi İktisat Vekâleti Bütçesi 
üzerinde. 276 
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Sayfa 
— 1928 senesi Dahiliye Vekâleti Bütçesi 

üzerimde. 249,263 
— 1928 senedi Maliye Vekâleti Bütçesi 

üzerinde, 175,183,189, 
— 1928 senesi Muvazene! Umumiye Ka

nunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası1 

ve Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi üzerin
de. 374336 

— 1928 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbata
sı. ve Varidat Bütçesi üzerinde. 343 

— 1340 senesi 'hesabı katisine mütedair 
mutatbakat beyannamesinin takdim olunduğu 
hakkında (3/70) numaralı Divanı muhasebat 
Riyaseti tezkeresi ve mezkûr beyaımamıenm 
sekizinci fıkrasına dair Divanı muhasebat 
Encümeni mazbatası hakkındaj 25 

— Mübadeleye gayrı tabi ahaliye verile
cek emvaü gaynmenkule hakkında 1/87 nu
maralı Kanun Lâyihası ve Dahilîye, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları hakkında. 46 

— Zaptı sabık hakkında. 257 
Reşit Bey (Gaziantep) . 1928 senesi Da

hiliye Vekâleti Bütçesi üzerinde 272 
— 1928 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nuna Lâyihası ve Büitçe Encümeni mazbatası 
ve Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi üze-
rinde< 338 

— (1/20) numaarah Zabıta» Sıhhiyei Hay
vaniye kanun layihası üe Zabrtai Sıhhiyei 
Hayvaniye Kanunu muvakkatinin bazı mad
delerinin tadiline dair olan kanunun İkinci 
ve dördüncü maddelerimin tefsiri hakkında 
(3/26) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve ikin
ci devre muhtelit encümen mazbatası ile 
Bursa Mebusu Doktor Refik Beyin tadilna-
mest ve Ticaret Encümeni mazbatası üzerin
de. 306 

— 1928 seftesL Adliye Vekâleti Bütçesi 
üzerinde, 230,236 

— 1928 senesi Maliye Vekâleti Bütçesi 
üzerinde. 188,189,190 

Sayfa 
— 1928 senesi Nafia Vekâleti Bütçesi 

üzerinde. 220,221 
— 1928 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunu layihası ve Bütçe Encümeni mazbata
sı ve Varidat Bütçesi üzerinde, 353 

— 1928 senesi Sıhhiye Vekâleti Bütçesi 
üzerinde. 200 

— istanbul Mebusu Hüseyin Beyin, Bele
diye Vergi ve Resimleri Kanununun yirmin
ci maddesinin tadiline dair (2/46) numaralı 
teklifli kanunisi ve Ticaret ve DahiHye Müş
terek Encümeni mazbatası üzerinde. 293 

— Tekirdağ Mebusu Celâl Nuri Beyin, 
Büyük Mıidtet Meclisi Dahili Nizamnamesi
nin yirmi ikinci maddesinin tadiKne dair 
(2/27) numaralı Nizamname teklifli ve Teş
kilatı Esasiye Encümen mazbatası üzerinde. 106 

— Türk Ocakları merkez heyetince ya
pılacak istikraza kefalet için Hazineye me
zuniyet itası hakkında (1/183) numaralı Ka
nun layihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
üzerinde. 290 

Reşit Bey (Malatya) - 1928 senesi Maarif 
Vekâleti Bütçesi üzerinde. 211 

— (1/20) numaralı Zabıtai Sıhhtiyei Hay
vaniye kanun layihası ite Zabıtai Sıhhiyei 
Hayvaniye Kanunu muvakkatinin bazı mad
delerinin tadiline dair alan kanunun ikinci 
ve dördüncü maddelerimin tefsiri hakkında 
(3/26) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve ikin
ci devre muhtelit encümen mazbatası ile 
Bursa Mebusu Doktor Refik Beyin taditoa-
mesi ve Ticaret Encümeni mazbatası üzerin
de. 308 

— İstanbul Mebusu Hüseyin Beyin, Bele
diye Vergi ve Resimleri Kanununun yirmin
ci maddesinin tadiline dair (2/46) numaralı 
teklifi kanunisi ve Ticaret ve Dahiliye Müş
terek Encümeni mazbatası üzerinde, 297 

Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar) 1923 
senesi Dahiliye Vekâleti Bütçesi üzerinde. 272 

Saddt Bey (Balıkesir) - Tababet ve şua-
batı sanatlarının tarzı icrası hakkında (1/33) 
numaralı kanun layihası ve Sıhhiye ve Ad-
Üye encümenleri mazbataları üzerinde. 71 

Saraçoğlu Şükrü Bey (Mafye Vekili) 

(İzmir) - Antalya Mebusu Rasih Beyin, Kib

rit Şirketinin bazı muamelatına dair Maliye 



— 27 — 

Sayfa 
Vekâletinden suali ve Vekil Şükrü Beyin 
cevabı. 143 / 

— 1928 senesi Adliye Vekâleti Bütçesi 
üzerinde. 236 * 

— 1928 senesi İktisat Vekâleti Bütçesi 
üzerinde, 264 

— 1928 senesi Maliye Vekâleti Bütçesi 
Üzerinde. 178,180,186,187,191,192 

— 1928 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanunu layihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası üzerinde. 151 / 

— 1928 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu layihası ve Bütçe Encümeni mazbata
sı ve Müdafaaıi • MıUlİye Vekâleti Bütçesi 
üzerinde. 339 

— 1928 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu layihası ve Bütçe Encümeni mazbatası , / 
ve Varidat Bütçesi üzerinde, 343,353 

— istanbul Mebusu Hüseyin Beyin, Bele
diye Vergi ve Resimleri Kanununun yirmin-
oi maddesinin :tadütne dair <2/4Ğ> numaralı 
teküifü "kanunisi ve Ticaret ve 'Dahiliye Müş
terek Encümeni mazbatası üzerinde.. 297 . 

— Mücadefeye gayrı tabi ahaliye verile
cek emvali gayrımenkule hakkında (1/87) 
numaralı Kanun layihası ve Dahiliye, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları hak
kında. 46,47,48 

— Türk Ocakları merkez heyetince ya
pılacak istikraza kefalet içim Hazineye me
zuniyet itası hakkında (1/183) numaralı Ka
nun layihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
üzerinde. 289 * 

Sefahattin Bey (Kocaeli) - (Avukatlık Ka
nununun) altıncı maddesiyle 12 noi maddesi 
son fıkrasının tadiline ve mezkûr kanunun 
bazı mevaddını muaddü kanunun dördüncü 
maddesinin ügasiyle yeni bir madde ika
mesine dair (1/121) numaralı Kanun layi
hası ve Kayseri Mebusu Hasan Ferit ve 
Mardin Mebusu îrfad Ferid beylerin, Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesinin 'tadili hakkında (2/38) numaralı 
teklifi kanunisi ve Adliye Encümeni mazba
tası üzerinde. 83 

Sayfa 
SeJâhoAtih Bey (Ad%e Encümeni Namt-

ma) (Kocaeli) - İcra 'Kanununa bazı msvad t 
ilâvesi hakkımda (1/122) numaralı kanun lâ
yihası ve Adliye Encümeni mazbatası üze
rinde. 50,51,54,56,57 

— Tahsisatı Fevkalade 'Kararnamesinin 
sekizinci maddesinin, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 460 ncı maddesiıuiı on-
ikioci filkraısınıır, 'hükmü ile -ilga edüp edil-
mediğânin tefsiiıâ hakkında (3/84) numaralı 
Başvekâlet testeresi ve 'Maliye ve Adliye En
cümenleri maabatafan üzerinde. 125 

Süleyman Sim bey (Bütçe Enenmeni Na-
tmtn») (Yozgat) • 1928 senesi Dahiliye Vekâ
leti Bütçesi üzerinde. 271,272,273,275 

Süleyman Sun Bey (Yozgat) - 1928 se-t 
nesi Muvazenei Umumiye Kanuna Lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası ve Müdafaai 
MliHiye Vekaleti Bütçesi üzerinde. 335 

— 1337, 1338, 1339 seneleri hesabı kaı-
ttsi hakkımda 1/10, 1/11, 1/12 numaralı kai
min lâyihaları ve Divanı Muhasebat Encü
meni mazbatası üzerinde. 285 ' 

— İcra Kanununa bazı mevad ilavesi' 
hakkında (1/122) numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası üzerinde. 50,54,57 

— istanbul Mebusu Hüseyin Beyin, Be
lediye Vergi ve Resimleri Kanununun yir
minci maddeskım tadiline dair (2/46) numa
ralı teklifi 'kanunisi ve Ticaret ve Dahiliye 
Müşterek Encümeni mazbatası üzerinde. 295,297 

— Tahsisatı Fevkalâde Kartmömeanîn 
sekizinci maddesinin, Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 460 ncı maddesinin on-
•İkltter' Mrasnun hükmü ü e ilga edilip edü-
mediğİMİn tefeira hakkında (3/84) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Adliye En
cümenleri mazbataları üzerinde, 125 

— Tekirdağ Mebusu Celâl Nuri Beyin, 
Büyük MSlet Mechsİ DaiMli Nizamnamesi
nin yinmiâanci maddesiran tadiline dair (2/27) 
numaralı Nizamname teklifi ve Teşkilâtı Esa
siye Encümen mazbatası üzerinde. 106,107 
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Sayfa 
Şakir Bey (Bütçe Encümeni Reisi) (Edir

ne) - 1928 senesi Adliye Vekâleti Bütçesi üze
rinde. 232,233,235,236 

— 1928 senesi Dahiliye Vekâleti Bütçesi 
üzerinde. 275,278 

— 1928 senesi Maliye Vekâleti Bütçesi 
üzerinde. 176,177,179,180 

— 1928 senesi Muvazene» Umumiye Ka
nunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
ve Müdafaa» Milliye Vekâleti Bütçesi üze
rinde. 336 

— 1928 senesi Muvazene! Umumiye Ka
nunu Lâyihası ve Bütçe Ertcüineııi mazbatası 
ve Varidat Bütçesi üzerinde. 347,348,349, 

350,354 

Sayfa 
— Menteşe Mebusu Nuri Bey ve refiki

nin, bilumum Kavanni Maliyede münderiç 
Temyiz Komisyonlarının ilgasına dair teklifi 
kanunisi hakkında. 342 

Şakır Bey (Edirne) - 1928 senesi Harici
ye Vekâleti Bütçesi üzerinde. 19S 

Şükrü Bey (Bolu) - 192$ senesi İktisat 
Vekâleti Bütçesi üzerinde. # 260 

Şiftrti Kaya Bey (Dahiliye Vekili) (Muğ
la) - 1928 senesi Dahiliye Vekâleti Bütçesi 
üzerinde. 265,272,275,276 

— Unltoapam Köprüsünün t&miri için l&* 
tanbul şehri umumî vesaiti nalkliye biletleri
ne onar para zammı hakkında (1/140) numa
ralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Nafıa, Tica
ret ve Bütçe Encümenleri mazbataları üzerin
de,, . 125 

Tabir Bey (Giresun) - 1928 senesi Maliye 
Vekâleti Bütçesi üzerinde, 189 

— 1928 senesi Muvazene! Umumiye Ka
nunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbata
sı ve Varidat Bütçesi üzerinde. 351 

— tora Kanununa bazı mevad ilâvesi hak
kında (1/122) numaralı 'kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası üzerinde. 50 

Talat Bey (Ankara) •> 1928 senesi Dahili
ye Vekâleti Bütçesi üzerinde. 277 

— istanbul Mebusu Hüseyin Beyin, Be
lediye Vergi ve Resimleri Kanununun yir
minci maddesinin tadilin» dair (2/46) numa
ralı teklifi Kanunisi ve Ticaret ve D&faiföiye 
Müşterek Encümeni mazbatası üzerinde. 294 

Tevfik Fikret Bey (Konya) - tcra Kamı, 
nuna bazı mevad ilâvesi hattında" (1/122) 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encü
meni mazbatası üzerinde. 51 

Ziya Gevher Bey (B*ja) -. İstanbul Mebu
su Hüseyin Beyin, Belediye Vergi ve Resim
leri Kanmımun yirminci maddesinin tadili
ne daıir (2/46) numaralı teklifi kanunisi ve 
Ticaret ve Dahiliye Müşterek; Encümeni maz
batası üzerinde, 

Ziya Gevher Bey (Çanakkale) - Tababet 
ve suabatı sanaCİarımn tarzı icrası hakkında 

296 

(1/33) numaralı kanun lâyihası ve Sıhhiye 
ve Adliye Eocütnenteri mazbataları üzerinde. 72 

— Unkapanı Köprüsünün tamiri için is
tanbul şehri umumî vesaiti nakliye biletleri
ne onar para zammı hakkında (1/140) numa
ralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Nafıa, Ti
caret ve Bütçe Encümenleri mazbataları üze
rinde. 125 
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