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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 

— Şark İstiklâl Mahkemesi (için bir aza 
intihabı. 26,27:36 

— Şark istiklâl Mahkemesi için bir reis 

intihabı, 23 
İnt&ap Aiaaıbataları 

— Erzurum Mebusluğuna intihap edilen 
Bahrî Bey hakkında ©İrindi Şube mazbatası 453 

— Erzurum Mebusluğuna intihap olunan 
Bahri Beyin, mazbatan intihabiyesi. 3-36 

— Eskişehir Mebusluğuna intihap edilen 
Ali U M , Kocaeli Mebusluğuna (intihap edi
len Ragıp Beyler hakkında İkinci Şube maz
batası. 123 

— Eskişehir Mebusluğuna intihap edilen 
AB Ulvi, Kocaeli Mebusluğuna 'intihap edilen 
Ragıp Beylerin mabataiarı. M 

— istanbul Mebusluklarına İntihap edi
len Haydar, Fuat ve Ziyaetthı Beyler hakkın
da Birinci şube mazbatası. 123 

— İstanbul mebusluklarına intihap edil
miş olan Haydar, Fuat ve Ziyafettin Beylerin 
mazbatası, 59 

— Manisa Mebusluğuna intihap edilen 
Nafiz Bey hakkında Dördüncü Şube mazba
tası. 263:264 

— Mariisa Mebusluğuna intihap edilen 
Nafiz Beyin mazbatası. 211 

— Sivas Mebusluğuna İntihap edilen 
Şemsettin Bey hakkında, Üçüncü Şube maz
batası. ' 304 

— Sivas ve Urfa Mebusluklarına intihap 
olunan Şemsettin ve Rafet Beylerin mazba
taları. 263 

— Şebinkarahisar Mebusluğuna, iltihap 
edilen Aid Rtza Bey hakkında Dördüncü Şu
be Mazbatası. 

— Şebinkarahisar Mebusluğuna 'intihap 
edilen Ali Rıza Beyin mazbatası. 

— Urfa Mebusluğuna (İntihap edilen Re-
fet Bey hakkında İkinci Şube mazbata^. 

fetifu 
— lElazüz Mebusu Naıoi Beyin istifana

mesi. 

Sayfa 

263 

211 

304 

59 

Mezuniyet 
— Azayı kiramdan bazı zevatın mezuni

yetleri hakkında Büyük Millet Meclisi Riya
seti Tezkeresi. 321:322 

— Azayı kiramdan bazı zevatın mezuni
yetleri hakkında Divanı Riyaset karan. 144:145 

Tahfif 
— Eskişehir Mebusu Ali Ulvi, Kocadi -

Mebusu Ragıp ve İstanbul Mebusu Haydar 
Beyin taMflerii. 123 

— İstanbul Mebusu Ziyaetttin Beyin tah
lifi. 145 

— Şebinkarahisar Mebusu Ali Rızja Be
yin tahM. 264 

— Urfa Mebusu Refet Beyin tahlifi. 304 

Evrakı Muhtelife 
— Kurtuluş gününün tesidinde Büyük 

Millet Meclisi Azalarını aralarında görmek 
(İstedikleri hakkmdaJd Maras Belediye 
Lütfî ve rüfekası imzalı telgrafname. 

Reisi 
518 

Emtkı Şaft* 
— Adana'nın kurtuluş Bayramına bir He

yeti Mehusenin İştirak ettirilmesi hakkında 
Adana Belediye Riyasetinden mevrut tezke
re. 1,24 

i 
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KANUNLAR 

No. Cilt B. Sayfa 
936 — 936 Hafta Tatili Kanununun dördün

cü -ve beşinci maddelerinin tadili hak
kında Karnın 27 29, 

46,6061,77:81 
28 9: 

13 
937 — Ankara Şehri Otomatik Telefon 

Kanununun yedinci maddesinin tadi
line dair Kanun 27 15 

28 28, 
51:52 

938 — Hilâliahmer şefkat ve hâtıra pul
larının üsakına dair 8 Haziran 1926 ta
rih ve 919 numaralı Kanunun birinci 
maddesinin tadiline dair Kanun 27 . 28 

28 40: 
41,52:53,61:62,69,70:72 

939 — Hazine pulları küsuratının kuruşa 
iblâğına dair Kanun 27 69, 

70 
28 49, 

62:63,69,72:74 
940 — Seyrisc&kı idaresinin 1926 «nesi 

bütçesine (348 000) Mra tahsisatı mım-
zarnma itasına dair Kanun 28 4, 

50,63:64,69,75:77 
941 — 3 Nisan 1340 tarih ve 460 numara

lı kanuna müzeyyel Kanun 28 47, 
89,99:106 

942 — 15 Mayıs 1335 tarihli mülkiye har
cırah Kararnamesinin 13 ncü maddesi
ne bir fıkra tezyifine dair Kanun 27 16 

28 82, 
106 

943 — Ankara - EreğH demiryolunun. İnşa 
ve işletilmesi hakkındaki 12 Kânunuev
vel 1341 tarih ve 692 numaralı Ka
nunun ikinci maddesini muaddil 7 Ni
san 1926 tarih ve 804 numaralı Ka
nunun birinci maddesini muaddil Ka
nun 28 58, 

81,82,90:95,106,111,117:119 
944 — DemiryoMariyle limanlar ve silişleri 

için ifciyüz milyon lirahk bono ihracı 
hakkında Kanun 28 58, 

82,96:99,106,111,120:122 

No. Cilt B. Sayfa 
945 — Samsun limanının inşası hakkında 

Kanun 28 58, 
82,99,106,111,122,124 

946 — Mücadalai mÜÜyeye iştirak etmeyen 
ve hududu milli haricinde kalan erkân, 
ümera, zabitan ve mensubini askeriye hak
kında yapılacak muameleyi ve cidaii 
milliye iştirak edenlerin tekaüt müd
detlerinin sureti hesabım natık 25 Eylüt 
1339 tarih ve 347 numaralı Kanunun 
yedinci maddesine müzeyyel Kamın 27 29 

28 8, 
9,41:44,60:61,114:115 

947 — Jandarma ve hudut kıtaatı küçük 
zabitan ve neferatının usulü iaşeleri 
hakkında Kanun 27 87 

28 50, 
68:69,115 

948 — Anadolu • Bağdat demiryolları ve 
Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 
1927 senesi Bütçe Kanunu 38 58, 

110,131,134,153:154 
949 — Anadolu - Bağdat demiryolları ve 

Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresi
nin 1927 senesine mahsus fevkalâde 
Bütçe Kanunu 28 58, 

110,133:134,152,155:157 

950 — Hudut ve-eevahİli sıhhiye müdüri
yetinin 1927 senesi Bütçe Kanunu 28 47, 

110,134:136,152,157:159 

951 — Seyrisefain idaresinin 1927 senesi 
Bütçe Kanunu 28 48, 

110,136:152,160:162 

952 — Ceza Kanununun mevkii meriyete 
vazına müteallik 'kanunun yirmi yedinci 
maddesinin tadili hakkında Kanun 28 47, 

128,167:168 
953 — Dahiliye Vekâleti 1926 senesi Bütçe

sinde münakale İcrası hakkında Ka
nun 28 23, 

129,169:170 

954 — Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 
1927 senesi Bütçe Kanunu 28 81, 

129,171:173,175:177 
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No. Cilt B. Sayfa 
955 — Hopa'da rüsumat idaresi inşası için 

teberru olunan arsaların İadesine dair 
'Kanun 27 40 

28 9, 
129,168:169,204:205 

956 — Türkiye Cumhuriyeti İle Arjantin 
Cumhuriyeti arasında münakM muha-
denet muahedenamesinin tasdiki hak
kında Kanun 28 58, 

127,167,185,194:195,196:198,204, 
219,220:222 

957 — 6 Şubat 1321 tarihli resmi damga 
Kanununa müzeyyel Kanun 27 ' 15 

28 129, 
170,1 71,173,205,219,222:224,228,230:233 

953 — İstiklâl madalyası Kanununun bi
rinci maddesini muaddil 4 Kânunuev
vel 1340 tarih ve 525 numaralı Kanu
nun dkînci maddesine müzeyyel Ka-
nun 28 48, 

128,168,227,250:251 

959 — Umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiye 
hakkındaki 16 Nisan 1340 tarih ve 486 
numaralı Kanunun altıncı ve yedinci 
maddelerini muaddil Kanun 28 4, 

81,241,258:260,265 

%0 — 18 Mart 1926 tarih ve 788 numaralı 
memurin Kanununun kırk yedinci mad
desine bir fıkra tezyifine dair Ka
nun 28 182, 

204,227,228:230,283:284 

961 — Maliye Vekâleti 1926 senei maliye
si bütçesine tahsisatı munzamma İlâve
sine dair Kanun 28 59, 

244,300,324,329:331,336,354,355:357 

962 — Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye ve
kâletinin 1926 senei maliyesi bütçesin
de münakale icrası hakkında Kanun 28 110, 

245,300:301,324,327,329,336,354,357:360 

963 — Maarif vekâletinin 1926 senei ma
liyesi bütçesinde münakale icrasına 
dair Kanun 28 227, 

245,301,324:326,336,354,360:362 

No. Cilt B. Sayfa 
964 — Eczacılar ve eczahaneler hakkında 

Kanun 23 338 
28 257, 

302:324,338:354370*371 
965 — Hâkimler Kanununun altıncı < mad

desine tezyili muktazİ fıkarat] kaou-
mıniyeyi mübeyyin Kamın 28 24, 

242,265:269,371:372 
966 — Maktu vergi makamına 'kaim ol

mak üzere müsakkafat, arazi ve kazanç ver
gilerine maktu zam namiyle yüzde bes 
ilâvesine dair Kanun 27 45 

28 183, 
212:217,228,246:250,336:338.354,363,365, 

369,376,383,384:386 
967 — 11 Ağustos 1325 tarihli askeri tekaüt 

ve istifa Kanununun on üçüncü madde
sinin müddeti tekaüde müteallik 20 Hazi
ran 1326 tarihli fıkrai muaddelesi itte 
8 Mart 1926 taritti kanunun birinci 
maddesini muaddil Kanun 27 15 

28 184, 
217:219,282:283,400 

968 — Milli matbaa tahsisatının müteda-
vil sermaye halinde istimaline dair Ka
nun 28 48, 

369,404:407 
969 — Jandarma efrad ve küçük zabitanı-

nm mektep vergisinden muafiyetine 
dair Kanun 19 3 

: 28 257, 
372:376383,387:38>,399,407:409 

970— MaKye Vekâleti 1926 senesi, mali
yesi bütçesinde münakale icrası hak
kında Kanun 28 165, 

457,376,380,383,389:391,399,407,410:412 

971 — Demriryotiar inşaat ve istetme müdü
riyeti unKumiyesinin 1926 senei mali' 
yesi bütçesinde münakale İcrası; hak-
kmda Kanun 28 165, 

297,382:383,392:394,399,407,412:414 ' 

972 — 30 Mayıs 1926 tarih ve 877 numa
ralı teşkilâtı mülkiye kanununun seki
zinci maddesini muaddil Kanun 27 58 

28 9, 
275,3810; 381,42Ct421 
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KARARLAR 

No. Cilt B. 
1480 — AHı İ d e Hân edilmiş olan Sıkı

yönetimin aîftı ay daha uzatılması 
hakkmda 20 

1431 — Orduya Büyük: Millet Meclisinin Sa
lam ve Güveninin bildirilmesi hak
kında 20 

1482 — Antalya MJMetvefcE'i Mesut Çanka
ya'nın Milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 19 

20 
21i 

1483 — Antalya Milletvekili Mesut Çanka
ya'nın Milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 20 

21 

1484 — Balıkesir Milletvekili Hayrettin K&-
ran'ın Milletvekilliği dokunulmazlığı 
hakkında 20 

21 

1485 — Kayseri Milletvekili Nazmi Toker 
ve Sivas Milletvekili Kâmil Kitapçı'nın 
Milletvekilliği dokunulmazlıkları hak
kında 20 

21 

1486 — Malatya Milletvekili Dr. Cafer öz-
elçi'nin Milletvekili dokunulmazlığı 
hakkında 19 

20 
21' 

1487 _ Niğde Milletvekili Rifat Dolunay' 
m Mittetveküiği dokunulmazlığı hak
kmda 

1488 — Sayıştay Üyeliğine Faruk 

seçildiği hakkında 

Sayfa 

58 

242 

128 
66 
4 

24, 
4 

12, 
67 

4 

2, 
67 
4: 
5 

128 
67 

5 

20 

21 

Işık'ın 

V 
21 

24, 
67 

5 

360 
88, 

111,115 

No. Cilt B. 
1489 — Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununa 

Ek 3255 ve 4463 sayılı kanunların 
yorumlanacak bir tarafı bulunmadığı' 
hakkında 8 

22 

Sayfa 

2 
15, 

45:47 

1490 — Avukatlık Kanununun 18 nci mad
desinin yorumlanmasına yer olmadığı 
hakkıma 18 458 

22 36, 
80C94 

1491 — Büyük Millet Meclisi Çalışmalarına 
3 Nisan 1946 talibine kadar ara veril
mesi hakkmda 22 171 

1492 — 'Bayındır'ın Turan Köyünden Ali 
oğlu Durmuş ÇeUkel'an ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 22 190, 

204,209 

1493 — Danıştay üçüncü Daire Başkanlığına 
İhsan Pehfîvamh'nın seçüdiği hakkın' 
da 22 19a 

204,209,210 

1494 — Ödemiş'in Kiraz Bucağına Bağlı Ça
nakçı Köyünden VeK oğullarından 
Hüseyinoğlu Mustafa Tektin'in ölühı 
cezasına çaıptıniması hakkında 22 178, 

208,213 

1495 — İtalya uyrukluğuna girdiğinden do
layı Konya İstiklal Mahkemesi kapa
riyle müh' smır dışına çıkarılan Suat 
Rainiz hakkında 23 

1496 — Altı ilde ilan edilmiş olan Sıkıyö
netimin altı ay daha uzatılması hak
kmda 23 

1497 — Takip ve tahsiHne imkân görülme
yen bazı borçların sMinmesme dair 21 

23 

2, 
8:9 

45 

146 
44, 
74 

1498 — TurMye Büyük Millet Meclisi Seçj-
yenüenmesme dair 24 81: 

87,87,125:128,185 
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No. Cilt B. 
1499 — Danıştay Beşinci Daire Başkanlığı

na İhsan AktüreTİn seçildiği hakkın
da 24 

150Ö — Antalya Milletvekili Mesut Çanka
ya'nın MiüetvefcMgi dokunulmazlığı 
hakkında 22 

24 

Sayfa 

72, 
87,89 

• 178 
140, 

230,288 

No. Cilt fi, 
15Ö1 — Yalova Kaplıcaları işletme idare

sinin 1943 yılı bilançosuna dair 22 
23 

1 24 

1502 — Büyük Mtttet Meclisinin çalişmıaia-
nna ara verilmesi hakkında 24 

I JÂ 'YİHALAR 

Sayfa 

194 
2, 

9:12 
140, 
230 

345 

— Adliye Vekâletinin 1926 senesi büt
çesinde münakale icrasına dair (1/1050) 535 

— Anadolu - Bağdat Demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1927 
senesi bütçesine dair (1/1017) eO,134jWlft;156, 

196:198 
— Anadolu Bağdat Demiryolları ve Hay

darpaşa Liman ve Rıhtım idaresinin 1927 se
nesi fevkalâde Bütçe Kanununa dair (1/1015) 156: 

159,199:201 
— Ankara - Ereğli demiryolunun inşa ve 

işletmesi hakkındaki Kanunun ikinci makidesin 
nin tadiline dair (1/1Ü15) 59,$7,96:103 

— Ankara - Ereğli demiryolunun inşa ve 
isletilmesi hakkındaki 12 Kânunuevvel 1341 
tarîh ve 692 numaralı Kanunun ikinci mad
desini muaddil 7 Nisan 1926 tarih' ve 804 nu
maralı Kanunun birinci maddesini muaddii 
Kanun ile derniryoltariyle Umanlar ve su iste
ri İçin iki yüz milyon Krabk bono ihracı ve 
Samsun Limanının jnşaası hakkında. IM'125,132: 

'134,135>:137,II3»:I40 
— Ankara Otomatik Tetetfon Kanununa 

bir madde tezyili hakkında. (1986) 36,51:53 
— Askeri Tekaüt ve tstiyfa Kanununun 

20 Haziran 1326 tarihli maddei muaddetesİ-
nin bîrinci fıkrasının muaddii Kanuna bifl 
madde tezyili hakkında. (11997) 243,280:284, 

3145,491 
— Askeri Ceza Kanununun Tadiline mü

tedair (1/85, 86) numaralı iki kıta kamın lâj 

yihası ile mensubini askeriyenin sâyasiyaflaı 
meni iştigali hakkında mü%a MecMsî Melbu* 
sandan müdevver (1/277) numaralı Kanun lâ
yihası 490 

— Avukat Kanonuna bir madde tezyili 
hakkında. (1/1009) 47,lHa:117 

— Bahriye mütehassıs zabiîanına verite* 
cek zamaim hakkında - 304 

— Başvekâlet teşkilâtı hakkında {1/1027} . 211 
— Bazı manatıktaki Jandarma ümera vö 

zalbÜan ve men&ıbîniain sureti tefediöeri hak
kında. (1/864) 22 

— Beynelmilel Telgraf Ntzamoamesindn 
tasdiki hakkında. (1/110*5) 420 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Ka-ı 
nununa bir madde tezyili hakkında. (1/990) 49,67: 

70,142:144 

— 1341 senesi Umumi Muvazene Kanunu 
mucibince Nafıa ve Maadin umurunda müs
tamel m<evaddı 'imsakiyenin İnhisar Resmine 
ait. (1/817) 35 

— Bir veya müteaddit mülayimlikleri bu
lunan zabitan ve mensubini askeriye ımıaflinv 
tftc ayhkları Üzerinden başkaca tahsisatı fev
kalâde verifaneshıe dair. (3/816) 35 

— Canik Mebusu Calvit Paşanın, Omuru 
Belediyeye ait ahkâmı cezaiyeye mütedair Ka
nuna bir madde tezyili hakkında. 305 

— Ceza Kanununun mevkii meriyete va-
zina müteallik Kanunun 2 nci batana ilâ/ve edi
lecek ntevad hakkında. (1/10*2) 515 

— Ceza Kanununun mevkii meriyete ya
zına müteallik Kanunun yirmi yedinci mad
desinin tadili hakkında. (1/1010) 47,144,212:215 

— Çankırı Mebusu Rifat Bey ve rütPeka-
sınıtı, Ankara - Ereğli demiryolunun inşa ve 
İşletilmesi hakkındaki Kanunun ikincji mad-t 
destinin tadiline dair. 88 

— Dahiliye Vekâletinin 192(5 senedi bat-
çesine münakale icra» hakkında. (110JJ6) 21,144, 
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Sayfa 
— Damga pullan küsuratının kuruşa ib

lağına mütedair hükmün Hazine putlarına da 
teşmüi hakkında. (1/1003) 49,63:65,78:80 

— Demiryolları İnşaat ve İstetme Müdi-> 
riyeti Omumiyeisiniıı 1341 senesi Bütçe Kanu
nunun üçüncü maddesine ilâvesine lüzum gö
rülen fıkra ile yeniden inşa edilecek ve işleye
cek. olan şimendiferler hakkında aynı tarzda 
muamele ifasına dair. (3/865) 489 

— Demiryoüar Müdiriyeti Umumiyesioio 
1926 senesi bütçesinde münakale icrası haJdknn 
da. (1/1029) 2111,357:358,472:474,484:486 

— Devlet Demiryolları istimlâk Kanu
nunun inşa olunacak Umanlar hakkında tat
bikine dair. (1/1033) 264 

— 9 Kânunusani T33İ8 tarihli Avans Ka-< 
mınuna müzeyyel 13 Kanunusani 1339 tarifi 
ve 296 numaralı Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince henüz tahakkuk muamelesi icra! 
edirnıeyen mahallerde Üç sene müddetle ta^ 
ıhakkuk ve tahsiline dlevam edilecek olan Harp 
Kazançtan Vergisinin: bir «ene daha devam* 
tahakkuk ve tahsili hakkında. (3/803) 4 

— Ecnebilerin Türkiye'de İkamet ve se
yahatleri hakkındaki Kanunun 9 ncu madde
sinin tadiline dair. (11043) 420 

— Eczacılar ve eczaneler hakkında, 
{1/892) 32S1,379:409,424:437,453>:455 

— Emrazı Sariye ve Istftaiye Nizamna
mesine bir madde tezyin' hakkında, (1/1034) 264 

— Emvali gayrı menkutenin şeraiti müna-
fcide He hibe ve farağı hakkında. (1/605) 95:96 

— Evkaf tarafından idare edibrdkte oları 
ormanlann Ziraat Vekâletine devri hakkın
da. (1/578) 489:490,522 

— Hâkimler Kanununun ikinci maddesi
nin 7 nci fıkrasının tadili hakfcrnda. (1/1046) 420 

— Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanununa! 
dair, (1/1047). 420 

— Hudut kıtaatiyle Jandarma ataylarmın 
ve jandarma mekteplerinin usulü iaşesi hak
kında. (3/829) 48 

— Hukuk ve Sevahil Sıhfciye Müdüriyeti* 
nin 1927 senesi bütçesine dair. (1/1011) 47,12)4,159: 

1«6,20!2:204 
— tcra Kanununun bazı maddelerioiü ta

dili hakkında. (1/1042) 420 
— İntifa Kanununun (bazı maddelerinin' 

tadili hakkında. (1/18*9) 60:61 

Sayfa 
— intikal ve Ferağ harçlarının tadilini mu-

tazammuı 27 Şubat 1339 tarihli Kanunu mu
vakkate münderiç kâlBbiyeterine %a ve va* 
raka bahalarının tezyit edilmesi hakkında, 
W815) 35 

— İstanbul ve İzmir Telefon Şirketleriy
le tesis telefon vesair mümasil telgraf ve teîe-ı 
fon şirket ve kumpanyaları nezdlermdefct tefr> 
miserMktere mürettep vazajfin sureti temini 
hakkında. (1/1044) 420 

— Jandarma efrat ve küçük zabitamnın 
Tedrisatı İptidaiye Vergisinden muaf tutulma
larına dair. (1/713) 381,455:401 j478';480-

— Jandarma ve Jandarma namzetleri ile 
hudut kıtaatı silah endadannın usulü iaşele
ri hakkında. (1/1004) 49,70:74,128 

— Kadastro Müdiriyeti Umumiyesi teşkili
ne dair. (3/504) 4 

— Karadeniz Boğazı Tahsüİye İdaresinin 
1927 senesi bütçesine dair. (1/1021) 93,144,222.' 

235,236:238 
— Kazanç Vergisi Kanununun bazı rae-

vadının tadili hakkında, (t/1018) 59 
— Maarif Vekâleti 1926 senesi bütçesin

de münakale icrasına dair. (1/1035) 292,3*11,375: 
377*10(412 

— Mahâkim ve devairi adliyede ahnmaku 
ta olan kaydiye ve ilân haklarınm tezyidi 
hakkında. (1/1040) 320 

— Maiyet ve refafcatlannda müketfifel vez
nedar ve muhasibi mesul bulunan posta ve 
telgraf başmüdürlerinin kefaletten istisnası 
hakkında. (1/1053) 515 

— Maliye Vekâletinin 1926 senesi bütçe
sinde münakale icrası hakkında. (1/1030) 211,321, 

46f:463,48ll:483' 
— Maktu Vergi Kanununun bazı mevad-

dinin tadili hakkında. (1/1001) 242^73h: 280,311: 
3>14,423W24,447:449 

— Memaltki ecroebiyeden celp edilmekte 
olan kamyon ve kamyonet İle otobüslerin 
Gümrük Resminden istisnasına ait (3/805) 4:5 

— Memurini devlete art maaşatın bir esa
sı salim dairesinde tahakkuk ve tesviyesi hak' 
kında, (3/®l'8) 35:36 

—'Milli matbaa ve şubelerinin devlet mat
baası sekimde sureti idaresi hakkında. (1/1012) 47, 

453,497:503: 
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Sayfa 
— Müsakkafat Kanununun dördüncü 

maddesinin sekizinci fırkasındalfci ahkâmın iif-
gast hakkmda. (1/1007) 21,453,492:497 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen 
memurin hakkındaki Kanuna bir madde tezyi^ 
line dair. (1/1051) 264 

— Müdafaa Memleket uğrunda İka edil
miş olan efal ve harekâtın cürüm addolun
mayacağı hakkındaki Kanunun mevkii meri' 
yetten kaldırılmasına dair. (1/1052) 515 

— Miktafai Mitliye Vekaletinin 1926 se

nesi bütçesinde münakale icrasına dair. (1/1051) 515 
— Mülga Hazinseîhassa duynnatının altı ay 

zarfında Mahsubu Umumî Kanununa tevfikan 
tesviyesi hakkında. (1/1025) 124 

— Müüferye Harcırah Kararnamesinin on ' 
üçüncü maddesinde tadat olunan efradı aile
den beş yüz kuruşa kadar muhassas eytam vti 
eramil maaşı olanlara harcırah itası hakkında. 
CI/9S6) 87W8,Î 17:120 

— 11 Teşrinievvel 133* tarih ve 269 nm 
maralı Avans Kanununun sekizinci maddesi 
ne bir fikra ilâvesi hakkında. (1/1008) 35 

— Posta Kanununun bazı maddelferinkı 
tadili hakkında (1/744) numaralı Kanun lâyi
hası ve Hükümete tevdiine dair. 306 

— Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumi* 
yesinin 1926 senesi bütçesinde münakale ic
rasına dair. (1/1048) 515 

— Resmi Damga Kanununun 9 ncu mad
desinin 113 ncü fıkrasının tadttt hakkında. 

(1/996) 144,2119;222^66:267,283i290 
— Samsun Limanının İnşası hakkında. 

d/1014) 59,87,108:110 
— Sanatkâr efrat ile şoför ve muavinle

rine yevmiye İtası hakkında. (1/226, 367) 517 
— Seyrisefaİn idaresinin 1926 senesi büt

çesine tahsisatı munzamma itası hakkında. 
(1/1005) 49,65:67,81:83 

— Seyrisefain İdaresinin 1926 senesi büt
çesine tahsilatı munzamma itası hakkında. 
(1/1013) 4,47;i34,'16&I195,20t5:207 

— Sıhhiye Vekâletinin 1926 senesi bütçe-
sinde münakale icrası hakkında. (1/1026) 124,311, 

372:375,4!3':415 

Sayfa 
— Şarktan Garba nakledilen eşhas hak -

knıda. (1/1024) 124 
— Şimendifer ve limanlar inşaatiyle su 

içlerine sarf edilmek üzere iki yüz miîyonJira-
ya kadar bono ihracı hakkında. (1/1016) 59,87,'IÖÎ:1Û8 

— Tahriri müsakkafât ve arazi komisyon
ları memurini hakkında, (1/1020) 93 

— Tahsili Emval Kanununun bazı fıkra
larının tadiline ve beşinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkmda. (1/1038) ' 211,309,360 

— Tahtelbahirlerde istihdam, olunacak1 

z&bitan, gedikli zabıtan ve namzetteriyle ef
rada verilecek zanıaim ve tazminat hakkında. 305 

— Telgraf ve Telefon Kanununun 33 ncü 
maddesinin tadiu hakkında. 305 

— Telgraf ve Telefon Kanununun yirmin* 
oi maddesi fılkrai ahiresinin tadili hakkında, 
'(1/1023) 123':124 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cum
huriyeti bsynînde akdolunan Muhadenıet Mu-
ahedenamesinin tasdiki hakkında. (1/1019) 59,143, 

251:25İ,257:259 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 

Cumhuriyeti arasında âkit ve imza olunan İti-
lâfname ile müzeyyelâtHiın tasdiki hakkında. 305 

—> Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının 
İstikrazlarına Maliye Vekilinin kefalet etmesi 
hakkında. (1/1032) 264 

— Türkiye tebaası tarafından getirilecek! 
zatiMhareke arabalarının Gümrük Resmînden 
istisnasına dair. (3/811) 21 

— Tütün tdarei Muvakkatesi ve Sigara 
Kâğıdı İnhisarına Mütedair Kanunun 14 ve 
17 ncİ maddelerinin tadîK hakkmda. 305 

— Urfa Mebusu Refet Beyin, sporcuların 
şimendifer ve vapurlarda üçte bîr ücrete tabi 
tutulması hakkında. (2/616) 264:265 

— Vekâlet müfettiş ve muavinlerinin yev
miye ve harctrahları hakkında. (1/1022) 93 

— Vilâyat idarei hususiyeterince alınmak* 
ta olan idarei hususiye hisselerinden başkaca, 
bilâvasıta vergiler üzerine nispeti muharrere 
dairesinde kesri munzam ilâvesi hakkında. 
•(1/10*1) 357 

— Ziraat Odaları teşkiline ve bundan ev
velki nizamnamenin feshine dair. >(3/84Ö) 93:94 

ı 
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İNCAZBAniAIiAR 

Sayfa 
fAıdflJye lEncümetf İMazbataltan, 

— 6 ay hapse ve silki askeriden tekaüden 
ihraca mahkûm Yüzbaşı Necati Efendi hak-. 
fcutda, 4211:423 

— Askeri Ceza Kanununun Tadiline mü
tedair (1/85, 86) numaralı iki kıta'kanun lâyi* 
hası ile mensubini as'keriyeriin siyasetle" 
meni iştigali hakkında mülga MecKsi Mebu-
sandan müdüvver (1/277) numaralı Kanun lâ
yihasının Hükümete tevdiine dair. 490 

— Avukat Kanununa bir madde tezym' 
hakkında (1/1009) numaralı Kanun lâyihası 
hakkında. 95 

— Avukatlık Kanununun bazı mevaddmf 
muaddil 6 Kânunusani 1926 tarihli Kanunum 
yedinci maddesinin tefsiri hakkında îtîda En
cümeni mazlbatası ve teffsire mahal olmadığı
na daic. . 307 

— Avukatlık Kanununun dördüncü mad
desine nazaran, belediye reislerinin avukatlık! 
etmeleri caiz olup olmadığının tefsin hakkın' 
da. (3/7Ö1) 94,12i8:il3.€!,ail,345:25.1 

— Avukat Kanununun dördüncü madde
sinin tefsiri hakkında. (3/052) 5,23:24 

— Avukatlıkla imamlığın içtima edip et
meyeceği hakkında Ali Rıza tezatı istida hak' 
tfında, 95 

— 1341 senesi Muvazene! UVrtuJrtiva Ka
nununa bir madde tezyili hakkında. (1/990) 14&144 

— Etozdk Mebusu Ahmet Hamdi Beyin. 
Umumu Belediyeye ait ahkâmı cezaiye hak
kındaki Kanunun altıncı maddecinin tadÜKne 
dair teklifi kanuntei hakkında. 307,3212:325 

— Ceza Kanununun mevkii meriyete vaz* 
ına müteallik Kanunun 27 ncİ maddesinin ta
dili hakkında 0/10*10) numaran Kanun lâyi
hası hakkında. 144^12*215 

— Dersim Mebusu Feridun Fikrî Beyin, 
'bilumum cinayet mahkemeleri ttezdünde (Jüri) 
teşkili hakkında (2/251) numaran teklifi kanu
nisi ve tayini muameleye mahal olmadığına 
da'it, 307 

— Eczacılar ve eczahanefer hakkında Ka* 
mın lâyihasına dair. 331,379:409,424: 

437,453:455 

Sayfa 
— Emvali gayrı menkulenin şeraiti raüna-

kiıde ile hibe ve ferağı hakkında (1/605) nu-
maralı Kanun lâyihası ve tayini muameleye 
mahal olmadığına dair. 95:96 

— ispattaki Emir oğlu Osman Efertdıinİn' 
memnu haklarının İadesine da'i'r. (3/851) 337 

— İsparta'nın Hacı Elifi mahallesinden 
Arapoğhı namı diğeri Acaroğlu ibrahim mah'-
dumu Kâmil hakkındaki hükmü idamın tasdi
kine dair, (3/576) 5:6 

— Istiktât Harbine iştirak eden Kuvayı 
'Milliye mensübinin affına mütedair Kanunun1 

müfessir Adliye Encümeni mazbatasında mu
harrer «rTakilbat icrası» tabirinin esnayı tah
rirde menfi yazılacak iken, sehven müspet bir 
şekilde yazıldığı varidi hatır olduğundan bu
nun, tashih ve tavzihi hakkında, (3/364) 337:338 

— Ksvariin ve nİzamatm, usulü neşir ve 
itanı- hakkındaki 18 Mayıs 1327 tarihli Ka
nun ile İcra Vekilleri Heyetinin 29 Temmuz 
1339 tarihli Kararnamesi mümkünüteiif görül' 
mediğinden tefsiri hakkında. (3/351) 307:306 

— Kayseri Mebusu Zeki Beyin, Usulü Mu-
hakemei Hukuküye Kanununun 67 nci madde' 
sine bir madde tezyİft hakkında teklifi kanuni-* 
sine dair. (2/536) 308 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin, 
ooeuklarm umumi sinema mahallerine gitme
lerinin men'i hakkında teklifi kanunisine da
ir. (2/601) 307,325:329 

— Kuşadasının Aziziye Köyünden Hali! 
kızı Huriye'nin idamı hakkında. (3^703) 6:7 

— Mahkûmtnm mevkufiyet ve mahkû
miyet müddetlerinin, beynelmilel takvim möb-
deinirt kabulü hakkındaki Kanuna nazaran, 
aratbî tarihe göre hesap edütaesi caiz ohıp ot-
madiğinin tefsiri hakkında. (3/6S6) 95 

— Malîye müfettişlerine verilen İşten meni 
salâhiyetinin mahalli memurini taKyesı hak
kında da doğrudan doğruya istimaline müteal-
lik ahkânun bir tefsir ite teyidine dair. (3/79*1) 490, 

522:526 
— Rize Mebusu Ali Beyin, istiklâl Mah

kemelerinde istihdam edilen adliye memurla' 
nnın Hükkârn Kanununa nazaran vaz'ıyeti 
hukukiye ve kanuniyeteririin tespitine dair. 
(4/499) 308,329:333',455 
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Sayfa 
— Teşkilâtı Esasiye Kanununun kuVveî 

kazaiyeye mütedair olan 4 noü fashnın 54 neti 
ve 103 IKÜ maddeleri münderecatına naza
ran aşar Mzamımmesİnin hinî rnerîyetindefci 
çeldi Hükümet itibariyle mevzu kuyudun me-
vaddı Esasiyei Kanuniye ahkâmına göre ve
rilen hükümlerde kabiliyeti tatbİkiyesMn olup 
olmadığının tefsiri hakkında. (3/558) 338:339, 

469:400 
— Üçüncü Fırka efradından o4up askerlik^ 

ten Kf ar maddesinden mahkûm AH oğlu Pullu 
hakkırbJa^hatayı adi! vaki olduğundan affı 
hususî istiİMaîfito^İasr (3/»2!l]) 94 

— Virancık nahiyesinden Çakırojjlu Kâ* 
zım ve Haytaoğtu lıhralhim hektarında affı 
hususi istihsaline dair (3/780) 7:8 

DaUa^ye, Adfyte Müşterek (Etedktfenleıtt Mazbata» 
— Mücaderei Milliyeye iştirak etmeyen 

memurin hakkındaki 26 Mayıs 1926 tarihli 
Kanunun dördüncü maddesinin tefsirine dair. 
<3/«06) 48,50:51 

<D«İtâf&e EncÜmemİ (Mazbaftafan 
— Ankara Cemiyeti Umümiyei Belediye-' 

si devret İntiha&İyesinün kaç seneden ibare* 
'bulunduğunun ve Memurin Kanununa na* 
zaran, Cemiye*! Umumryei Belediyelerdeki me
mur azaların azalık sıfatlarının devret intN 
hakiye nihayetine kadar devam edip etmeyecek 
gittin tefsiri hakkında. (3/754) 13 

— Avukat Kanununun dördüncü madde-' 
sine nazaran 'belediye reislerinin avukatlık! 
etmeleri caiz olup olmadığının tefsiri hakkın-' 
da. (3/7gl) 2(11,245:251 

— Bazı 'manatiktaki jandarma ümera vt* 
zabftan ve mensubminin sureti tebdilleri hak-< 
kında (1/864) numaralı Kanun lâyihasına 
dair. 22 

— BÖZJC* Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
Umumu Belediyeye ait ahkâmı cezaiye hak" 
kındaki Kanunun altıncı maddesinin tadıtind 
dair teklifi kanunisine dair. (2/600) 307,3221:325 

— Bozok Mebusu Süleyman Sürrı Beyin, 
(tdarei Umumiyei VİIâyat Kanununda vaB 
muavini tabiri olmadığından; bu namın meri 
kez kaymakamı unvanına tebdili hakkımda 
takririne dair. (4/249) 21:22 

Sayfa 
— Burdur Mebusu Hüseyin Bakî ve De-

Mu-nizli Mebusu Yusuf beyterin İlkmektep 
altim ve Muavinleri hakkındaki Kanunimi taı 
diline ait teklifi kanunilerine dair. <: î/605, 
2/607) 489,519:522 
• — Cemiyetler Kanununun 12 net madde

sinin tefsiri hakkında. (3/3S5). ! 357,469:472 
— Hafta Tatili Kanunu mucibince Cuma1 

günleri aç± bulundurulması caiz olan nıües-
sesat meyanma etıbba ve diş muaye»ehknele-
rinin de ithali muvafık olup olmayacağa hak" 
kında Başvekâlet tezkeresi hakkında. (3^764) iö;!13 

— îzmir Mebusu Münir Beyin, TeficMö 
Mülkiye Kanununun sekizinci maddesiife bir 
fıkra ilâvesi hakkında (2/595) numaralı teklifi 
kanunisi ve mezkûr kanunun sekizinci mad
desinin tefsiri hakkında. (3/80|l) numaralı Baş
vekâlet'tezkeresine dair. 339 

— Jandarma efrat ve küçük zab/tanıri 
Tedrisatı iptidaiye Vergisinden muaf tutjulma-< 
larına dair Kamın lâyihası hakkmda. (1/F13) 321, 

45-5:401 .478:480 
— Jandarma ve Jandarma namzetleri ile1 

hudut kıtaatı silah endazlarmın usulü iaşele
ri hakkında Kanun lâyihasına dair. (1/1004) 49,70: 

74,128 
— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat peyin, 

çocukların umumi sinema mahallerine jitme^ 
terinin meni hakkında teklifi kanunisine dair. 
(2/6Ö1) j 307,3125:329 

— Kocaeli Mebusu Saffet ve Kastamonu 
Mebusu Ali Nazmiİ beylerin, Memurin Ka-t 
nurumun 47 nci maddesine bir fıkra tezyili 
hakkında teklifi kanunisine dair. (2/611)) 292,293': 

29o,345:3'4$ 
— Maliye müfettişlerine verilen işten meni 

salâhiyetinin malhalö memurini taüyesi hiikknv 
da da doğrudan doğruya istimaline müıeallik) 
aihkâmın bir tefsir ile teyidine dair Başvekâleti 
tezkeresi hakkında, (3/791) 490,522:526 

— Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yaz
dırılmayan mektûm kimselerin cezada^ af -
larına mütedair Kanunun birinci ve ikinci 
maddelerinin tefsiri hakkında BaŞvekâlit ten 
kemane dair. (3/7Ö2) • -İnŞS&ISt 

— Ordu Mebusu Recai Bey ve riHetoası-
nın, istanbul Havagazı Şirketi hakkın d L Na-
fıa Vekâleti arasında müMıaddis İhtilâfı na
zarın nailine dair takriri hakkında. 48,63 
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Sayfa 
— Teşkilâtı Mülkiye Kanununun S ncJ 

maddesinin tefsiri hakkında (3/801) numaralı 
Başvekâlet tezkeresiyle izmir Mebusu Münir 
'Beyin, Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 8 ncl 
maddesine bir f&ra ilâvesi hakkında teklifi 
kanunisin* dair. (2/595) 466;469,519 

— Yol Mükellefiyeti Kanununun birinci 
ve on birinci maddelerinin tefsiri hakkında. 
p/521) 22,40:43 

İBİYam IMriıaselbalt <EndJmeıd Mazbatadan 
— Eskişehir'de Dördüncü Kolordu Ku- -

rrandanlığınca karargâh İttihaz kthnau kulüp 
binasının sureti iştirası Emlâk Kanununa tev
fikan vaki olmadığı için Müda'faai Mrlliyd 
Vekâletiyle Divanı Muhasebat arasında tahad-
düs eden öıtHâfm tef si ren halline dair Divanı 
Muhasebat Riyasetinin tezkeresi hakkında. 
(3/347) l'&'l 6,27:31 

— Kânunuevvel 1340 ilâ Ağustos 1341 ay
larına ait üç adet raporun taikdüm edfldüğmo 
dair Divanı Muhasebat Riyasetinin tezkerele* 
ri hakkında* 3/410, 497, 510) 517 

H%anet Meri lEndimerti M«ibafets» 
— Evkaf tarafından idare edilmekte olan 

ormanların Ziraat Vekâletine devri hakkında 
Kanun lâyihasına dair. (1/578) 489M90,522 

E>terf Enenmeni IMazfaaftcı 
— Evkaf tarafından İdare edilmekte olan! 

ormanların Ziraat Vekâletine devri hakkındaki 
Kanun lâyihasına dair. (1/578) 522 

Haröcive Encümeni mazbataları 
— Tüıkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cum-" 

huriyeti beyninde akdJolunan M'ubadenet Mu* 
atııedenamesinin tasdiki hakkında kanun lâyi
hasına dair. (1/IÖI9) 143,251: 

253,257:259 

İskân Encümeni Mazbartatorı 
— Camfik Mebusu Cavit Paşa ve tüfe-

kasınm, Samsun'da emvali metrukeden bu
lunan Boduroğlu Sinema binasının Samsun 
Hitalııahıner Cemiyetine terk ve teberruu . 
hakkında teklifi kıanutniahıe dair. (2/560) 60 

İstida: Encümeni Mazbataları 
— Alay Kâtibi Ismaırl Hakkı Efendi hak

kında Hükümeti sakıta Divanı harbinden 
sadır olan hükmün tefine âmr. 516:517 

Sayfa 
— 6 ay hapse ve silki askeriden tekaüden 

ihraca mahkûm Yüzbaşı Necati efendi hak
kında, 421:423 

— Avukatlık Kanununun bazı mevaddı-
ru muadldü 6 Kânunusani 1926 tarihli Kanu
nun yedinci maddesinin tefsiri hakkında. 307 

— Avukatbkla İmamlığın içtima edip et-
•miyeceği hıalkkındıa AK Rıza 'imzalı istida 
hakkında. %,130 

— Hizmeti maksureye tabî olarak vazifei 
askeriyesini bilifa terhis edilmiş olan Meh
met Süreyya Efendinin müterakim maaşatı 
hakkında. 143,309, 

358:360 
— Mülâzım İshıak Efendimin katedıilen 

nispeti askeriyesinin iadesi hakkında. 305:306 

Kanunu Estari Encümeni Mazbataları 
— Cemiyetler Kanununun on 'ikinci mad

desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resine daıir. (3/385) 357,469: 

472 
— Çanakkale Mebusu Şükrü Beyin, Dİ-

vanımuhasebat rüesa ve azasıntn mercii mu
hakemesinin tayini hakkında takririne dair. 
(4/484) 242 

— Derstoı Mebusu Feridun Flikri Beyin, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 44 ncü mad-
desMn tefsiri hakkında tekririne dâ ir. (4/211) 308: 

309 

— DİvanuBuhasebatım kaıvamni mevcu-
denin •tefsicirti doğrudan doğruya talep ve 
Meclise arz etmesine salâhiyeti olup olmadı
kının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi
ne dair. (3/272) ' 242,267: 

273 
— Mebdei mebusûyetin tespiti hakkında 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresine 
dair, (3/844) 308 

— Mebttei MebusiyeCin tespiti hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresine 

'dair. (3/845) 346:354 

— Teşkilâtı Esasiye Kânununun kuvvei 
kazaiyeye mütedair olan dördüncü faslının 
54 ncü ve 103 ncü nıadidteleri münderecatına 
nazaran aşar Nizamnamesinin hini meriye-
tindeki şekli hükümet itibariyfe mevzu kuyu-
dun m ev addı esaslyei kanuniye ahkâmına 
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Sayfa 
göre verilen hükümlerde kabiliyeti tatbifci-
yesi olup olmadığının tefsiri hakkında Baş
vekâlet tıazkere&tne dair. (3/855) 338:339 

Kavurint Mafiye Encümeni! Mazbatttfan 
— Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin, 

ormanlardan çıkarılan kereste ve mahrukatın 
muamelesi resmiyesimn ormanlarda ikmal 
edildikten sonra her yerde serbest nakil ve 
Ümrar edilmesi hakkında teklifli kanunisinle 
da'ir. (3/524) 87,103 

— Hizmeti maksureye tabi olarak va-
zifei askeriyesini bülifa terhis edilmiş olan 
Mehmet Süreyya Efendinin müterakim maa-
şatı hakkında. 309,358: 

360 
— İzmir Mebusu Münir Beyin, mahsu

lâtı arziye vergisi kanununun 3 ncü madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkında teklifi fcanu-. 
misine dair. (2/498) , 490 

— • Kefalet Nizamnamesinin birinci 
maddesinin tefsiri hafckmda Başvekâlet tez
keresine da'ir. (3/528) 309 

— Maktu Vergi Kanununun bazı mevad-
dınm tadili Hakkında kanun lâyihasına 
dair. (1/1001) 242,273: 

280,311:314,423:424,447:449 

— Müsakkafat Kanununun 4 ncü mad
desinin 8 nci fıkrasındajkıi ahkâmın ilgası 
hakkında kamın lâyihasına dair. (1/1007) 453, 

492:497 
— Mülkiye hardirah kararaamesmin on 

üçüncü maddesinde tadat olunan efradı aile
den beş yüz kuruşa kadar muhassas eytam 
ve eratım! maaşı olanlara harcırah itası hak
kında ıkanun lâyihasına dair. (1/9.66) 87:88 

117,120 
— Resmi Damga Kanununun dokuzuncu 

maddesinin yüz on üçüncü fıkrasının tadili 
hakkında kanun lâyihasına dair. (1/996) 44,219, 

222,266:267,288:290 
— Sabık S ar uhan Mebusu Abidiın Beyin, 

üzüm ve müstasalâtından gayri ispirtoların 
Türkiye'ye mteni ithali 41e sureti sarf ve is
tihlâklerine dair teklifi bakılanda (2/159) 490:491 

— Tahsili Emval Kanununun bazı fık
ralarımın tadiline vw 'beşmeû maddesine bir 
fıkra 'ilâvesi hakkında kamın lâyihasına da
ir. (1/1028) 309,360 

Sayfa 
Lâyiha E^dimeıli Mazbataları 

— Antalya Mebusu Rasih Beyin, Dev
let ormanlarının köylülerin İntifa Hakkı Ka
nununa bir madde tezyili hakkında teklifi 
kanundsine daıiır. (2/624) 358 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
umuru belediyeye ait ahkâmı cezaliyeye mü
tedair kanunun altrncı maddesinin tadili 
hakkında tekföfi kanunisine dair. (2/600) 87 

— Bozuk Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 20 nci 
maddesine bir fıkra tezyili hakkında teklifi 
kanunisine da&r. (2/621) 311 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey 
ve rüfakasmın, bilumum muamelei evrak üze
nime Tayyare Cemiyeti fişleri ilsak olunması 
hakkında teklifi kanunisine dair. (2/609) 265 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey 
ve rüfekasmın, eski pulların Tayyare Cemi
yetine devri hakkında teklifi ikanuniyesîne 
dair. (2/608) 265 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey 
ve rüfekasmın, hariçten tedarik olunan sine
ma ftitmlerirtin Türkiye dahiline ceJp ve itha
li hakkının Tayyare Cemiyetine verilmesi 
hakkında teklifi kanunissine dair. (2/611) 265 

— Bozok Mebusu Süleyman. Sırrı B&y 
ve rüfekasmın kıymetleri refedilerek mevkii 
tedavülden kaldırılan kıymetli evrakla Tütün 
İnhisar ve Rüsumat İdarelerine, ırtahaikİımM 
sulhiye ve hukukiyeye ve evlenme muamelâ
tına ait evrak, defa,tir ve cüzdanların satıl
ması hakkının Tayyare Cemiyetine verilmesi 
hakkında teklifi kanunisine dair. (2/612) 265 

— Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin 
Hkmektep Muallim ve Muavinleri hakkında
ki Kanunun 2 nci maddecine bir fıkra ilâve
sine dair teklifi 'kanunisitte dair. (2/605) 144 

— Cantik Mebusu Cavit Paşanın tekaüt 
maaşiyle muallimlik, doktor, eczacı, baytar, 
mühendis ve kondüktörlük maaşlarının bir 
zat uhdesine içtima edebileceğine mütedair 
olan Kanunun birinci maddesinin tadili hak
kında teklifi kanunîsine dair. (2/602) , 96 

— Canik Mebusu Cavit Paşanın, umu
ru belediyeye ait ahkâmı cezaiyeye mütedair 
Kanuna bir madde tezyili hakkında teklifi 
kanunîsine dair. (2/22) 358 
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Sayfa 
— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, İlk 

Mektep muallim ve muaviınteri hakkındaki 
Kanunun tadiline dair teklifi kanunisine 
datif. .(2/607) 244 

— Denizli Mebusu Yusuf 'Beyin, tesvi-
yei deyn aşar mültezâmlemrıdbn reddi refağ 
harcı -alınmaması halkkında teklifi kanuni
sine dair. (2/617) 265 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık ıBe-
yin, lüzumlu olan müesseselere milli emlâk-
tan irtifak hakkı verilırnesi hakfcmd&ı teklifi 
kanunîsine dair. (2/623) 358 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, 
umumt (istihlâk ve eğtence ve husus! istihlâk 
vergileri hakkındaki kanunlara müzeyyel ka
nunun onuncu maddesirfin tadiline dair tek
lifi •kanunisine dair. (2/597) 9 

— İzmâr Mebusu Münir- Beyin, Teşkilâtı 
Mülkiye Kanununun sekizinci maddesine bîr ' , 
fıkra ilâvesi ha,kkmda -teklifi kanunisine da-
Sr. (2/595) 9 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Be
yin, çocukların içki ve tütün ikullaınmaları 
memnuiyeti hakkında teklifi ıkamımisMe da
ir. (2/603) 96 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Be
yin, çocukların umumî sinema mahallerine 
gitrnıeîerîıri meni hakkında teklifi toanunüsi-
tıe dalir. (2/601) 87 

— Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin, Me
raki bî Bahriyede bulundurulacak camkurta-
raa ısim'itleri hakkında teklifi kanunisine da
ir. (2/604) 144 

— Kocaeli Mebusu Saffet ve Kastamo
nu Mebusu AM Nazmı Beylerin, memurin 
Kanununun kırk yedinci maddtesineı bir fıkra» 
tezyiHİ hakkında teklifi kanunisine dair. 
(2/613) 265 

— Kocaeli Mebusu Süreyya ve Deniz
li Mebusu Mazhar Müfit Beylerin, Riyase-
'ticumhur Kalemi Mahsus Müdürü Merhum 
Hayati Beyin ailesiyle çocuklarına; hırdematı 
vataoiye tertibinden maaş tahsisi hakkında
ki teklifi karaureisıİne dair. (2/596) 9 

— Kütahya Mebusu Nuni Bey -ve rüfe-
kasının, Mamfisa, Kasaba ve Alaşehir ikaza-
iarmdalki emvali metruke bağlarından dolu 

Sayfa 
sebebiyle hasara uğrayanlara ait bedeli icar 
bakiyıeslimin affına, mütedair kanunla bir mad
de tezyili hattında teklifi kanuoiaine dair. 
(2/618) İ265 

— Muş Mebusu flyas Sami Bey ve rüfe-
ikasımn, Tetkiki Hesabat Enciimeoi Refe ve 
abalarım hakti huzur verilmesi .hakkında 
teklifli kanunisine dair. (2/610) 265 

— Rize • Mebusu Esat Beyin, Hopa'da 
Kara Hasan ve Kara, Ali oğullarının Hazi
neye teberru •ettikleri arsaların kendilerine 
iadesi hafckmda teklifi kanunisine dair. (2/594) 9 

— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin; 
(Ağaç dikme) unvanlı teklifi kanunisine d -̂
!ir. (2/620) 265 

— Şarkikatanisar Mebusu İsmail Beyin, 
Limanlar Kanununun ssküzindi maddesine bir 
fıkra tezyıil hakkında teklifi kanunisine 
dair. (2/626) 358 

— Urfa Mebusu Refet Beyin, maarif 
memur ve müdürlerine makam maaşı veril
mesi bıkkında »teklifli Ikanunlisİne dair, 
(2/598) - 81 

— Urfa Mebusu Saffet Beyin, eğlence 
yerlerinden tayyare aidajtt alınması hakkın
da teklifi IkanurMnıe dair. (2/606) 244 

— Zonguldak Mebusu Tunaİı Hilmi Be- . 
yin, (Yılbaşı) unvanlı tekHi kanuasisi.ne da
ir. (2/619) 265 

Maaıüf EncUmenfi Mazbataları 
— Burdur Mebusu Hüseyin Baki ve 

Denizli Mehusu Yusuf Beylerin ilkmektep mu
allim ve muavinleri hakkındaki kanunun ta
diline dair teklifi kanunilerine dair. (2/605, 
607) 489,519:522 

— Jandarma efrat ve küçük zabitamnın 
tedrisatı iptidaiye vergisinden muaf tutulmala
rına dair kanun lâyihasına dair. (1/713) 321, 

455:461,478:480 
— Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin. 

medaris ve mekâtibe kabul edilecek talebe 
hakkında teklifi kanunisine dair. (2/48) 87 

— Milli Matbua ve Şubelerinin Devlet 
Matbaası şeklinde sureti idaresi hakkında 
kanun lâyihasına dair. (1/1012) 453, 

497:503 
— Tedrisatı İptidaiye hakkında mülga Mec

lisi Mebusandan müdevver iki kıta kararna
me ve hükümete iadesine dair. 293 
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.Sayfa 
Muvazene! [MaBye Ibcameai Mazbataları 
— Anadolu - Bağdat Demiryolları ve 

Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1927 
Senesi bütçe kanunu lâ'jflhasma dair. (1/1017) 124 

— Anadolu Bağdat Demiryolları ve Hay
darpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1927 
senesi fevkalâde bütçe kanunu lâyihasına dair. 
(1/1015) <11/1Q19) 146: 

156,196:198;! 56:159,189:201 

— Ankara - Ereğli demiryolunun inşa 
ve isletilmesi hakkında kanunun ikinci mad
desinin tadiline dair kanun lâyihasına dair. 
(1/1015) 87, 

96:103 

— Askeri Tekaüt ve teftiyf a Kanununun 20 
Haziran 1326 tarihli maddei muaddelesinİn bi
rinci fıkrasının muaddil kanuna bir madde 
tezyilİ hakkında kanun lâyihasına dair. (1 /997) 

243, 
280:284,345,491 

— 1341 senesi Muvazeneİ Umumiye Ka
nununa bir madde tezyili hakkında kanun 
lâyihasına dair. (1/970) 49, 

67:70,143:144 

—* Dahiliye Vekâletinin 1926 senesi 
bütçesinde Münakele İcrası hakkında kanun 
lâyihasına dair. (1/1011) 144, 

217:219 

— Damga pulları küsuratının kuruşa ib
lağına mütedair hükmün Hazine pullarına da 
teşmili hakkında kanun layihasına dair. 
(1/1003) 49, 

63:65,78:80 
— Darülfünun 1926 senesi bütçesindeki 

serbest muallimler maaşatına ait tabirin tas
hihi hakkında Başvekâlet tezkeresine dair. 
(3/841) 357 

— Demİryollar Müdiriyeti Umumİyesİnin 
1926 bütçesinde münakale icrası hakkında ka
nun lâyihasına dair. (1/1029) 357:358, 

472:474,484:486 

— Hudut ve Savahİl Sıhhiye Müdiriye-
Mnİn 1927 senesi bütçe kanunu lâyihasına dair. 
(1/1011) 124, 

159:166,202:204 

Sayfa 
— İstiklâl muharebatı malullerine mükâfatı 

nakdiye İstifadeleri iktiza eyleyen zabitajı ve 
efrat hakkındaki on birinci defterin takdim 
edildiğine dair. (3/827) 310, 

360:372 
— İzmir Mebusu Münir Beyin, Teşkilâtı 

Mülkiye Kanununun sekizinci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında Tevkifi kanunisi ve 
mezkûr kanunun sekizinci maddesinin tefsiri 
hakkında. Başvekâlet tezkeresine dair. (2/595, 
(3/801) . 339 

— Jandarma ve jandarma namzetleri ile 
hudut kıttaatı silâhendazlarının usulü iaşe
leri haklkında kanun lâyihasına dair (1/1004) 

49,70:74,128 
—• Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 

1927 senesi bütçe kanunu lâyihasına dair. 
144,222ı235,236:238 

— Maarif Vekâletinin 1926 senesi bütçesin
de münakale İcrası hakkında kanun lâyihasına 
dair. (1/1035) 311,375:377,410:412 

— Maktu Veı^i Kanununun bazı mevad-
dının tadili hakkında kanun lâyihasına dair. 
(1/1001) 242, 

273:280,3 M: 314,423] 424,447:449 
— MaKye Vekâletinin 1926 senesi bijttçe-

sinde münakale İcrası hakkında kanun lâyi
hasına dair. (1/1020) 461İ463,4«1:483 

— Maliye Vekâletimin 1926 senesi ;büt-
çesinde münakale İcrası hakkında kanun lâyi
hasına dair 321 

— IMiHi 'Matbua ve Şubelerinin Dev
let Matbaası şeklînde sureti idaresi hakkında 
kanuû lâyihasına dair (1/1012) J453,497:500 

— Müsakkafat Kanununun 4 ncü madde
sinin 8 nci fıkrasındaki ahkâmın İlgası jıak-
kında kanun fâyihasma kîair (1/10D7) 1453,492:497 

— Mülkiye harcırah kararnamesinin on 
üçüncü maddesinde tadat olunan efradı aile
den beş yüz kuruşa kadar muhassas eytam ve 
eramü maaşı olanlara harcırah itası hak
kında 'kanun lâyihasına daıîr '(1/779) 87:88,117:120 

— Ordu Zabıtan Heyetine Mahsus Terfi 
Kanununun 14 ncü maddesinin tefsiri bankın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/795) 321, 377:379 

— Resmi Damga Kanununun 9 uncu 
maddesinin 113 uncu fıkrasının tadili hak
kında kanun layihasına dair (1/996) 

266 
fl 44,219:222, 
267,288:290 



Sayfa 
— Rize Mebusu Esat Beyin, Hopa'da 

Karabasan ve Karaaü oğullarının hazineye 
ıfebberru eyledikleri arsaların kendilerine ia
desi hakkında teklifi 'kanunisine dair (2/594) 144, 

215:217,266 
— Samsun limanının inşası hakkında 

İcanun lâyihasına dair •(1/1014) 87,108:110 

— Sanatkâr efrat ile şoför ve muavin
lerine yevmiye itası hakkında '(1/226,367) nu
maralı İM kıta kamın lâyihasına dair 
(1/226,367) | 

517 
— Seyrisefaİa İdaresinin 1926 senesi büt

çesine tahsisatı muozamma itası hakkında 
kanun lâyihasına dajr (1/10005) 49,65:67,81:83 

— Seyrüsefain İdaresinin 1927 senesi 
-bütçe kanunu lâyihasına dair <1/1013) 124,166:195, 

205:207 
— Sıhhiye Vekâletinin 1926 senesi bütçe

sinde münakale icrası hakkında kanun lâyi
hasına dair {1/10116) 311,372:375,413:415 

— Sıtma Mücadele Kanununun 15 noi 
maddesindeki (mücadelenin istilzam eylediği 
'bilumum masarif) ta'birinin her nevi masraf 
meyanınında vuku bulan otomobil masrafları
na da şamil olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/820.) 310 

— Sivas'tan Trabzon^, nakledilmiş olan 
Polis Mektebi heyeti tatömİyesiyİe talebesine 
ait tahsisat havalenamelerinin gönderilebil-
mesi için,nakil muamelesinin tasdiki hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/796) 243:244 

— Şehremanetleriyİe belediyelere ait mü-
raselâtın Posta Kanununun 30 ocu madde
sine nazaran, ücretten muafiyeti iktiza edip 
etmeyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/759) 309:310,360 

— Şimendifer ve limanlar insaatiyle şu 
işlerine sarf «dilmek üzere iki yüz milyon 
liraya ikadar bono ihracı hakkında, kanım lâ
yihasına dair (1/1016) 87,103:108 

— Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 8 not 
Maddesinin tefsiri hakkında 3/801 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi İle İzmir Mebusu Münir 
Beyin, Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 8 nci 
Maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında teklifi 
kanunisine dair (2/595) 466:469,519 
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Sayfa 
MUdflfaaİ MHnye Encümeni M&zbatafan 

— Afyonkarahisar Mebusu Musa Kâzım 
Beyin, İstiklâl Madalyası Kanununun tefsiri 
hakkında takririne dair (4/515) 293,316:318 

— Askeri Tekaüt ve istifa Kanununun 
20 Haziran 1326 tarihli maddei muadc-e-
lesinin birinci fıkrasının muaddü kanuna bir 
madde tezyİti hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/997) 243,280:284,345,491 

— Birinci Büyük Millet Meclisi azası
na verilmiş olan silâhlanıl sahiplerinin vefa
tında vereselerine intikap edip etmiyeceğd 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/775) 8,24: 

25,146 
— Bir zatın takdirname ile taltifi hakkın

da Başvekâlet tezkeresine dair (3/767) 48:49 
— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 

16 Nisan 1340 tarihli affı umumî kanunu ile 
za'bitan hakkında muamelâtı tazammun eden 
25 Eylül 1339 tarihli kanunun hükümleri ara
sındaki taaruzun tefsiri hakkında takririne 
dair (4/216) 144 

— Dokuz kıta evrak hakkında tayini 
muameleye mahal olmadığına dair 242:243 

— İstiklâl Madalyası Kanununun 1 nci 
maddesini muaddil kanunun 2 nci onaddesintio: 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/830) 144,215,292:293,314:316 

— İstiklâl Madalyası Kanununun tadili 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresine dair (3/844) 491,526:529 

— Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin, Me
murini mülkiyenin tekaüdüne mütedair 11 
Ağustos 1325 tarihli Kanunun ikinci madde
sinin tefsiri hakkında takririne dair (4/307) 293 

— Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yaz-. 
dırümayan mektum Mmselerin cezadan 
aflaraa mütedair kanunun 'birinci ve ikinci 
maddelerinkı tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/762) 212,254:256 

— Mülga Meclîsi Mehusandan müdev-
ver; Mükellefiyeti Askeriye Kanununun kısım 
kısım tatbiki İçin Harbiye Nezaretine veril' 
miş olan salâhiyet müddetinin temdidi hak
kında (1/204) numaralı kamil muvakkat, 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 42 nci 
maddesine ilâveten (1/198) numaralı fıkrai 
muvakkate, Mükellefiyeti Askeriye Kanu-
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Sayfa 
nunun 42 noi maddesine ilâveten (1/197) nu
maralı fıkra! muvakkatti kanuniye, Askeri 
Ceza Kanununa müzeyyel '24 Temmuz 1330 
tarihlî kararname île -işbu kararnameye mü-
zeyyeî 20 Haziran 1332 tarihli diğer kararna
menin ilgasına dair (Jl/282) numaralı kararna
me, Askerî Ceza Kanununa müzeyyel 24 
Temmuz 1330 tarihli kanunu muvakkate zey-
len (1/281) numaralı karan muvakkat, Aske
ri Ceza Kanununa zeylen neşrolunan 24 
Temmuz 1330 tarihli kanunda muayyen cü
rümlerle maznun ve mahkûm olan küçük za
bıtan ve onbaşı ve neferatia şeriki cürümleri 
olan ahalinin affına dair (1/280) numaralı ka
nun, Askeri Ceza Kanunnamesine zeylen 
{1/287) numaralı mevaddı muvakkate! kanu
niye, Divanıharbi örfice verilen hükümlerin 
tabii temyiz olmadığına dair (1/278) numa
ralı kanunu-muvakkat, Tedariki Vesaiti Nak
liye Kanununun (1/320) numaralı mevaddı 
muaddetesi, 16 Kânunuevvel 1334 tarihinde 
teşkil ohraan fevkalâde Divanıharp lâğvedi
lerek teşkil edilen Divanıharbi örfinin merci 
Dayin edildiğine dair (1/365) numaralı karar
name, 'tdareiörfiye kararnamesine zeyil ola
rak kaleme alınan (1/366) numaralı, kararna
me 13 Ramazan 1294 tarihli tdareiörfiye ka
rarnamesinin 18 Eylül 1335 tarihli zeyline mü
zeyyel (1/363) numaralı kararnamenin tayini 
muamelelerine lüzum olmadığı hakkında 8:9 

— Ordu zabıtan heyetin» mahsus Terfi 
Kanununun on dördüncü maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/795) 

321,377:379 
— 25 Eylül 1339 tarih» kanunun, Askerî 

Tekaüt ve İstifa Kanunu mucibince dcra edi
lecek muharebe zamaimine mütedair madde
sinin İstiklâl muharebesi esnasında Anadolu 
haricinde millî hİdemaUta istihdam edilenle
re de şâmil olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/765) 9,36:40,61:62, 

127:128 
Nafıa Encümeni mazbataları 

— Ankara - Ereğli demiryolunun inşa 
ve ifletihnesi hakkındaki 'kanunun ikmd mad-
desinia tadiline dair kanun lâyihasma dair 
<1/1015) 87,96:103 

— Samsun limanının inşası hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/1014) 87,108:110 

Sayfa 
— Şimendifer ve limanlar inşaatı yje su 

'islerine sarf edilmek üzere iki yüz milycn li
raya kadar ıbono ihracı hakkında, kanun lâyi
hasına dair (1/1016) 87,108:108 

— Yol mükellefiyeti Kanununun birinci 
ve on 'birinci maddelerinin tefsiri hakkında. 
Başvekâlet tezkeresine dair,(3/521) 22,40ı:43 

Posta ve Telgraf Encümeni mazbataları 
— Ankara Otomatik telefon kanununa 

>blr madde tezyili hakkında Kanun lâyihiasura 
'dair (1/986) 36,51:53 

— Dini ve Milli Bayram günlerinde isti
mal edilecek hilâliahmer şefkat pullani hak-
kındaki kanunun birinci maddesindekii «adi 
mektuplar» kaydının kart postallara da pamü 
olup olmadığının tefsirine dair Başvekâlet tez
keresine daîr (3/758) 36,53:55.62:63,75:77 

— Posta Kanununun bazı maddeleri
nin tadili hakkında Kanun lâyihasına dair 
(1/744) 306 

— Şehremanetlerİyle belediyelere ait mü-
raselatın Posta Kanununun 30 ncu madde
sine nazaran, ücretten muafiyeti iktiza; edip 
etmeyeceğinin tefsiri hakkında. Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/759) 309:310,360 

— Tehiz Telgraf ve Telsiz Telefon: hak
kında mülga Meclisi Mebusandan müdjevver 
iki kıta kanun lâyihasiyle Ordu Mebusıf Re-
caî Beyin teklifi kanunisine dair (2/191} 306 

Sıhhiye Encümeni mazbataları 
— Eczacılar ve eczaneler hakkında l̂ anun 

lâyihasma dair (1/892) 321,379:409,424:437,453:455 

Ticaret Encümeni mazbataları 
— Sanayi ve Maadİn Bankası Kanununun 

(jB) fıkrasının tefsiri hakkında, Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/491) 264 

— Teşvü'kS sanayi hakkında mülga , Mec
lisi Mebusandan nıüdevver akı kıta kaıtarna-
me ile sabık Ardahan Mebusu Servet Beyin, 
maden ocakları ihracatına mütedair teklifi ka
nunisine dair (2/615) 306:307 

Ziraat Encümeni mazbatalan 
— Solu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin, 

ormanlardan çıkarılan kereste ve mahrukatın 
muamelesi' tesmiyesinin ormanlarda (ikmal 
edildikten sonra her yerde serbest nakil ve 
imrar edilmesi hakkında, teklifi kanunisine 
dair (3/524) ! 87,103 

• ı 
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Sayfa 
— Evkaf 'tarafında1! Mare edilmekte olan 

ormanların Ziraat Vekâletine devri hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/578) 489:490,522 

— İntifa Kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında 'kanun lâyihasına dair (1/389) 

60:61 

— Menteşe Mebusu Esat -Beyin, Ziraat 
mezunlarına meccanen arazi itası hakkında 
teklifi kanunisine dair (2/573) 211:212 

Rey İstihsali 

— Demiryollar Müdüriyeti Umumiyesi-
nin 1926 senesi bütçesinde münakale icra
sına dair kanunun ikinci defa reye vazı. 49I,51Cfc5l12 

— Jandarma efrat ve küçük zafoiitanının 
mektep vergisinden muaf tutulmaları hakkın
daki kanunun ikinci defa reye vazı, 491304:506 

— Maarif Vekâleti 1926 senesi bütçe
sinde münakale icrasına dair kanunun 2 nci 
defa reye vazı, 423,444:446 

Adliye Vekâletinden 
— Zonguldak Mebusu Tunaü Hilmi Be

yin, ufak, tefek hatta ırza namusa dokunan 
zalbrta vakalarına gerek sebep gerek kunban 
olanların adlarının gazetelere derç olunmama
sı 'hakkında ne gibi tedaihir ittihaz olunduğuna 
dair Adliye Vekâletinden suali ve Vekil Mah
mut Esat Beyin şSfahi cevabı, ' 93, 

125:127 
Dahiliye Vekâletinden 

— Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, 
Yıldız Kumarhanesi hakkında Hükümetçe it
tihazı müktazİ tedabirin neden ibaret olduğuna 
dair Dahiliye Vekâletinden suali. 3:4 

— Yıldız kumarhanesi hakkında hükü
metçe ittihazı "muktazi tedalbdrinin neden ibaret 
olduğuna dair Sinop Mdbusu Recep ZühtÜ Be
yin suali ve Dahiliye Vekili Cemal Beyin şi
fahi cevabı, 22:23 

Sayfı 
— Maliye Vekâletinin 1926 senesi büt

çesinde münakale icrasına dadr kanunun 
Ikmci defa reye vazı. 491,50(7:509 

— 'Maliye Vekâleti 1926 senesi Mali
yesi bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesine 
dair kanunun 2 nci defa reye vazı. 423,438:440 

— Maktu vergi makamına kaim olmak 
üzere müsakkafat, arazi ve kazanç vergileri
ne maktu zam namı île j % 5 -İlâvesine dair 
kanunun 2 nci defa reye vazı. 453,475:477 

— Resmi Damga Kanununa müzeyyel 
Kanunun ikinci defa reye vazı. 293,297:299 

293 
— Sıhhiye ve Muvaneti İçtimaiye Ve

kâletinin 1926 senesi bütçesinde münakalfe ic
rasınla dair kanunun ikinoi defa reye vazı. 423,441: 

443 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin 

Cumhuriyeti beyninde âkdolunan muhadenef 
muahedenamesinin tasdiki hakkındaki ka
nunun ikinci defa reye vazı. 266,285:287 

266 

Maliye Vekâletinden 
— Kastamonu Mebusu Hal it Beyin, ye

ni teşkil olunan Küre kazası teşkilâtı İçin ha
vale verilmemiş olması esbabına dair suali ve 
Maliye Vekili Mustafa A'bdülhalik Beyin tah
riri cevabı. 235 

Ticaret Vekâletinden 
— Kastamonu Mebusu Halİt Beyin, uzun 

zamandır ashabı imtiyaz tarafından işletilme-
mekte olan <Küre) balkır maddenin sahibi hn-
tiyazlariyle müddeti alâkası ve ne zaman işle
tileceği hakkında suali ve Ticaret Vekili Mus
tafa Rahmi Beyin tahriri cevabı. 88:89 

— Şarkifcarahisar Mdbusu İsmail Beyin, İs
tanbul Lira an İşleri İnhisar Şirketi İdaresi 
hakkında ne gibi tedattir ittihaz olunduğuna 
dair Ticaret Vekâletinden suali ve Vekil Rah
mi Beyin şifahi cevabı.: 304, 

339:344 

SUALLER VE CEVAPLAR 
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TAKRİRLER 

Sayfa 
— Afyonkarafrisar Mebusu Musa Kazım 

Beyin, istiklâl Madalyası Kanununun tefsiri 
hakkında 212,293,316:318 

— Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyin, me
murinin sınıf, derece ve unvan maaşatmm 
teadül ve tevhidini temin için tedvini muktazi 
kanunun tesrii hakkında 

— Aydın Mebusu Mithat Beyin Ankara -
Ereğli hattı mebdeînin fenni ve iktisadi esba
ba ibtinaen Ankara'dan başla Kırılması hak
kında. 

22 

36 

— Bolu Mebusu Vasfi Beyin, 'bilişfcirak 
tasarruf edilen arazii emirîye ve mevkufe ile 
müsakkafat ve ımüstağailâtı vakfiye de şuyuıuı 
izalesi hakkındaki kanuna bazı mevad tezyi-
line mütedair olup Ziraat Encümeninde bulu
nan teklifi kanunîsinin iade edilmesine dair. 

— Bozok MçJbusu Ahmet Hamdi Beyin, 
Ceza Kanununun 574 ncu maddesiyle Mes-
rdbatı Küuliye inhisarı Kanununun 18 nci 
maddesinin telif ve tefsirine dair. 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
Murabaha Nizamnamesinin mülga olup ol
madığının tefsir suretiyle tayini hakkında. 

— Bozctk Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
İdarei Utaumiyei Vilâyat Kanununda vali 
muavini tabiri oynadığından bu namın mer
kez kaymakamı unvanına tebdili hakkında. 
(4/249) 

— Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin, 
belediye kanunu lâyihasının bir an evvel 
Medlise sevkı hakkında,: 

—Çanakkale Mebusu Şükrü Beyin, Di-
vanımühasebeat rüesa ve azasının mercii mu
hakemesinin tayini hakkında (4/484) 

— Çankırı Mebusu Rifat Bey ve rüfe-
kasının, Ankara - Ereğli demiryolunun inşa 
ve işletilmesi hakkındaki kanunun ikinci mad
desinin tadiline dair. 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Bekir 
Sıtkı ve Kaimdi Efendilerin aşar borçları hak
kında. 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, köyler
deki kahvehanelerin kapatılması hakkında. 

265:266 

244 

21:22 

49 

242 

88 

244 

144 

Sayfa 
— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, tediyei 

deyn eden aşar mültezimlerinden istenmekte 
olan reddi ferağ harcı hakkında. 144 

— Denizli' Mebusu Yusuf Beyin, ziraat 
makinelerinde istimal edilmek üzere zünçaa ve
rilmekte olan rüsumsuz gaz ve benzin hak
kındaki kanunun lağvine dair olup Ziraat En
cümeninde derdesti müzakere olan teklifi ka
nuninin encümenince reddedilmesi hakkında. 

244:245 
— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 

16 Nisan 1340 tarihli affı umumi kanunu İle 
zabitan hakkında muamelâtı tazammun eden 
25 Eylül 1339 tarihli kanunun hükümleri ara
sındaki taaruzun tefsiri hakkında. (4/216) 144 

-^Dersim Meibusu Feridun Fîkri Beyin, 
TeşkSJâtı Esasiye Kanununun 44 ncü mad
desinin tefsiri hakkında (4/211) 308:309 

— Eskişehir Mebusu Emin Beyin, İstan
bul'da müessesatı devletten bazıları için in
şa ettirilmekte olan binalar hakkında. 358 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, 
mahsubu umumi kanununa müzeyyel kanunun 
4 ncü maddesinin tefsiri hakkında.. 518 

— Giresun Mebusu Hakiki Tarık Beyin, 
Murabaha Nizamnamesinin Kanunu Medeni 
İle mefsuh olup olmadığının tefsiri hakkında. 339 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin, menafi i umumiye için alınacak emlâk 
hakkında, 16:18 

— izmir Meibusu Kâmil Beyin, Tikveş 
muhacirlerinden 40 - 50 hane miktarının Ber
gama kazasında iskânlarının temini hakkında. 

— izmir Möbiısu Münir Beyin, (Ford) 
ve ıbu sistemdeki otomuobiHerin gümrük res
minden muafiyeti hakkındaki teklifi kanu
nisinin iadesine dair 

— Karasi Mebusu Ahmet Süreyya Be
yin, şark istiklâl Mahkemesinde inbılâl eden 
azalık için bugün intihap İcrasına dair. 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin, 
çocuk vefiyatının tespit ettirilmesi hakkında. 

— Kocaeli Mebusu ibrahim Beyin, Me
murini mülkiyenin tekaüdüne mütedair 11 
Ağustos 1325 tarihli Kanunun ikinci maddesi
nin tefsiri hakkında (4/307) 

293 

518 

26 

61 

293 
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Sayfa 
— Ordu Mebusu Recai Beyin, İstanbul 

Havagazı şirketi hakkında Nafıa Encümeni 
ile Nafıa Vefcâleti arasında mütehaddis ihti
lâfı nazarın halline da'ir. 63 

— Ordu Mebusu Recai Bey ve rüfeka-
sının, İstanbul havagazı şirketi hakkında Na
fıa Vekâleti arasında mütehaddis ihtilâfı na
zarın halline dair. 48 

—• Rize Mebusu Ali Beyin, İstiklâl mah-
ik'emelerinde istihdam edilen Adliye mfânur-
larının Hükkâm Kanununa nazaran vaziyeti 
hukukiye ve kanuni yelerinin tespiti hakkında, 
(4/499) 308, 

329:333,455 
— Rize Mebusu Alî Beyin, İstiklâl mah

kemelerinde İstihdam edilen adliye memur
larının hükkâm Kanununa nazaran vaziyeti 
hukukiye ve kanuniyelerin tespiti hakkında. 22 

— Afyorikaraıhisar Mebusu Musa Kâ
zım Beyin, İstiklâl Madalyası Kanununun tef
siri. 212, 

293,316:318 
— Arikara Cemiyeti Umurniyei Beledi

yesi devrei İnfthalbiyes'İrtin kaç seneden iba
ret bulunduğunun ve Memurin Kanununa 
nazaran, Cemiyeti Umu'miyei Belediyelerdeki 
'memur azaların azınlık sıfatlarının devrei inti-
'habiye nihayetine kadar devam edip etttıiye-
ceğinin tefsiri. 13 

— Askeri Tekaüt ve Istiyfa Kanununun 
20 Haziran 1326 tarihli maddei muaddelesinin 
birinci fıkrasını muaddeli 'kanunun tefsiri. 305 

— Avukatlık Kanununun bazı mevaddını 
muaddil 6 Kânunusani 1926 tarihli kanunun 
yedinci maddesinin tefsiri. 307 

— Avukatlık Kanununun dördüncü mad
desine nazaran, belediye reislerinin avukatlık 
ötmeleri caiz olup olmadığının tefsiri. 94, 

128:130,211,245:251 
— Avukatlık Kanununun dördüncü mad

desinin tefsiri. 5, 
23:24 

— Aydın demiryolu İdaresiyle hükümet 
arasında münafcit şartnameye nazaran, mez
kûr idarenin belediye vergi ve resteUerindeo 
dahi istisnası icap edip etmeyeceğinin tefsiri 47:48 

Sayfa 
— Rize Mebusu Esat Beyin, Atina ka

zası dahilindeki kaplıcanın tahti intizama alın
ması ve yol yaptırılması hakkında. 22 

— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin, 
Ziraat Encümeninde bulunan «Teşcir Kanu
nu» unvanlı teklifi kanunisinin iadesi .hakkında. 124 

— «IMa Mebusu Refet Beyin, hizmeti 
maksureye tabi muallimlerin dokuz aylık va-
zifei askeri yelerini iki senede ifa etmelerine 
dair olan teklifi kanunisinin iadesi hakkında. 49 

— Urfa Mebusu Refet Beyin, Saman-
pazarı - Cebeci yolunun tevsi ve küşadı hak
kında. 22 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, şehrin münasip mahallerine ilan tah
taları asılmasına ve saireye dair. 244 

— Bilâ müddet mezuniyet verilen efradı 
askeriyeden müecceli yeri askerîye vergisi alı
namayacağının tefsiri. 305 

— 1341 senesi düyunu umumiye bütçe
sinin yüzüncü faslına mevzu tahsisatın Mu
hasebe! Umumiye kanununun beşinci maddesi 
mucibince 1926 senesinden itibaren beş sene 
zarfında sarfı caiz olup olamayacağı hakkın
da Dİyanı Muhasebat ile mütehaddis ihtilafın 
tefsiri. 36 

— 1341 Senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 42 nci maddesinin tefsiri. 421 

— Bozok Mebusu Ahmet- Hamdı Beyin, 
Ceza Kanununun 574 ncü maddesiyle Meş
rubatı KUuliye İnhisarı Kanununun İS inci 
maddesinin telif ve tefsiri. 9 

— Cemiyetler Kanununun 12 nci mad
desinin tefsiri. 357, 

469:472 

— Dersim Mebusu Feridun Fftrİ Beyin, 
16 Nisan 1340 tarihli affı umumî kanunu ile 
zabltan hakJkında muamelâtı, tazaımmun eden 
25 EyM 1339 tarihli kanun hükümleri arasın
daki taaruzun tefsiri 144 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
Teşkilâtı Esasliye Kanununun 44 ncü maddesi
nin tefsiri. 308:309 

İRİ TEFSİRLER 
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Sayfa 
— Dinî ve milli bayram günlerinde ihtimal 

" «ditecek hİiâliahnıer şefkat pulları hakkındaki 
tf&nunun birinci maddesindeki «Adî mektuplar» 
•Kaydının kaıt postallara da şamil olup olma
dığının. 36.53:55,62:63,75:77 

— Ebrıiye Kanununun tefsiri. 305 
— Eskişehir'de dördüncü Kolordu Ku-

maridanlığınca karargâh ittihaz kılınan kulüp 
binasının sureti iştirası Emlâk Kanununa tev
fikan vekai olmadığı için Müdafaa! Milliye 
Vekâletiyle Divanı Muhasebat arasında, talhad-
düs eden ihtilâfın tehiri. 13:16,27:31 

— Giresun Mebusu Hakka Tarı'k Beyin, 
Mahsubu Umumi Kanununa m&aeyyel kanu
nun 4 ncü maddesinin tefsiri. 518 

— Giresun Mebusu Hakkı Tanlk Beyin, 
Murabaha Nizamnamesinin Kanunu Medenî 
İle mefsuh olup olmadığının tefsiri, 339 

— Gümrük tarifei umumiyetine müteallik 
Kanunun bazı maddelerini muaddil 7 Haziran 
1926 tarihli kanunun birinci maddesinin tef
siri, 515 

— Harp Kaızançları Vergisi hakkındaki 
kararnamenin on altıncı maddsesİnin tefsiri. 35 

— İcra Kanununun 114 noü maddesinin 
tefsiri. 60 

— İnhisara tabi barut vesair mevaddı in-
fjlalkiyenin gümrük rüsumu hakkında bir ka
rarı tefsiri. 48 

— istihlâk resmîne tabi mevad meyanında 
zJkredftmemiş olan çeltiklerden ne suretle resim 
istiyfa edileceğinin tayin ve tefsiri. 21 

— tsti'klâl Madalyası Kanununun birinci 
maddesinin muaddil kanunun ikinci madde
sinin tefsiri 48,144,215,292:293,314:316 

— izmir Mebusu Münir Beyin, Teşkilâtı 
Mülkiye Kanununun sekizinci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında (2/595) numaralı Tek
lifi kanunisi ve mezkûr kanunun sekizinci mad
desinin 'tefsiri. 339 

— Kavaran ve nizamattn, usulü neşir ve 
İlânı hakkındaki 18 Maysı 1327 tarihli kanun 
Üe İcra vekilleri heyetimin 29 Temmuz 1339 
tarihli kararnamesi müm&ünütelif görülmedi
ğinden tefsiri. 307:308 

— Kefalet Nizamnamesinin birinci madde
sinin tefsiri. 309 

Sayfa 
— Kocaeli Mebusu îbralhim Beyin, Memu

rini mülkiyenin tekaüdüne mütedair llj Ağus
tos 1325 tarihli Kanunun İkinci maddesinin 
tefsiri, 293 

— M-ahkÛmtain mevkufiyet ve mahkûmi
yet müddetlerinin, beynetaıilel takvim mebdei-
din kabulü hakkındaki kanuna nazaran, araJbî 
'tarihe güre hesap edilmesi caiz olup olmadı
ğının tefsiri. 95 

— Mahsubu Umumî Kanununun altıncı 
maddesi mucibince muayyen müddet zarfımda 
vaki olan ve fakat bazı esbabı mania hasebiyle 
neticeleaemeyen müracaatların miadı kanuni
sinde vuku bulmuş suretinde kalbul ediljip edil-
ıtviyeceğtnin tefsiri. 5 

— Mah'busu Umumî Kanununun a'fttncı 
maddesinin tefsiri. 5 

-— Maliye müfe'ttişîerine verilen işten meni 
salâhiyetinin mahalli memurini 'taliyesi hakkın
da da doğrudan doğruya, istimaline müteallik 
allikâmın bir tefsiri. 490,522:526 

'— Memurin Kanununun malî ahkâmının 
1927 seneî Maliyesi iptidasına kadar teıfİl edil
miş, olduğuna göre 3 ncü maddeî muvakkate-
sindeki müddetin de temdit edilip edilmeyece
ğinin tefsiri. 453 

— Muallimi mekteplerine muavenete müte
dair kanunun birinci maddesinin tefsiri, 60 

— Muvazenei Umumiye ve Hususiye büt
çelerinden maaş alan memurinin tahsisatı fev
kalâdelerinden kazanç vergisi kat olunup olu-
namayacağınnı tefsiri. i 

— Mücadelei Millİyeye iştirak dttniyen 
memurin hakkındaki 26 Mayıs 1926 tarih ve 
854 numaralı Kanunun dördüncü maddesinin 
tefsiri. 5,48,50:51 

— Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yaz
dırılmayan ntektum kimselerin cezadan arları
na mütedair kanunun birinci ve ikinci madde
lerinin tefsiri. ı 212,254:256 

— Mülkiye Tekaüt Kanununun İ9 ncu 
maddesinin fıkrai ahfresine tevfikan itam 
maaşt verilenlerden, ihtiyacını temin edecek 
derecede hariçte maaş ve ücretle çalıştıkları 
tahaSkkuk edenlere itam maaşının tediye olu
nup olunmayacağının tefsiri. 337 
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Sayfa 
— Müsakkafat Kanunundan' sonra verilen 

ve bundan sonra verilecek olan imltryazlann 
şaritname ve mukavetemmeteriyle esfhabı im
tiyazın müsakkafat vergisinden ımıaıf tutulma-
Harı caiz olup, olamayacağının tayin ve tefsiri. 305 

— Ni'dbeti askeriyeleri kat edümiış olanların 
Hükümeti sakıta zamana İta mafflLuplarmtn 
mahsubu umumi 'kanununun ahkâmına tevfi
kan deyin ilmühaberine raptolunup olunmaya
cağının tefski. 421 

— Ordu kadrosuna dahil hayvanat ite 
zabftanuı mali zatîleri bulunan hayvanların 
«ayım kanunu mucibince vergiye tabi olup ol
unmayacağının tefsiri. 60 

— Ordu Zabitan Heyeltİne Mahsus Terfi 
Kanununun 14 ncü maddesinin tefsiri. 321,377:379 

— Sanayi ve Maadm Bankası Ktaununun 
(B) fıkrasının tefsiri. 264 

— Sıtma Mücadele Kanununun on beşinci 
maddesindeki «Mücadelenin İstiltzam eylediği 
(b'iİKmum masarif» tabirinin her nevi masraf 
meyanmda vuku bulan ototaidbil masraflarına 
da şamil olup olmadığııım tefsiri, 36,310 

— S^remamöflerİyle belediyelere ait mü-
ıraselâftm PoSSa Kanununun 30 oou maddesin» 
nazaran, ücretten muafiyeti ikttea edip etme
yeceğinin tefsiri. ' 309:310,300 

— Antalya Mebusu Raisin Beyin, Devlet 
ormanlarından köylülerin tntifa Hakiki Kanu
nuna bit madde tezyili hakkında. (2/624) 320,358 

— Bolu Mebusu Vasfi Beyin, bilİS/târak 
tasarruf edilen araızü emiriye ve mevkufe ile 
müsakkafat ve miMağaJlâtı vaktfiye de şuyuun 
izalesi hattındaki kanuna bazı mevad tezyiline. 

•265:266 

— Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin, or
manlardan ç&arilan keresttie ve mahrukatın. 
muamdted resmiyetinin ormanlardan ikmal' 
edildikten sonra her yerde serbest nakil ve 
imrar edilmesi hakkında. (2/524) 87,103 

— Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin, 
ilkmektep muallim ve muavinleri hakkındaki 
kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair. (2/605) 93,144,489 

Sayfa 
— Teşkilâtı Esasiye Kanununun kuvvei ka-

zaiyeye mütedair olan dördüncü faslının 54 ncü 
ve 103 ncü maddeleri münderecatına nazaran 
aşar Nizamnamesinin hini njcriyetîndeki şeMİ 
hükümet itibariyle mevzu kuyudun mevaddı 
etsasiye kanuniye ahkamına göre verilen hlü-
Kümlerde kabiliyeti tatfbikiyesi olup olmadı
ğının tefsiri. 338:339,463:466 

— Teşkilâtı MÜHcİye Kanununun 8 ndi 
maddesinin tefsiri. 466;469,5-19 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesinin -tefsiri. 305 

— Uhdesinde birden ziyade muallimlik bu
lunan mütekaidin ücuraltıom ne şekilde itası 
lâzım geleceğinin tefsiri. 336:337 

— 25 Eylül 1339 tarihli kanunun, Askerî 
Tekaüt ve tetiyfa Kanunu mucibince icra edi
lecek muharebe zamaimine mütedair madde
sinin istiklâl Muharebesi esnasında Anadolu 
haricinde mffii hidenratfca istihdam edilenlere 
de şamil olup olmadığının tefsiri, 9,36:40,61:62, 

1-27:128 
— Yol mükellefiyeti Kanununum birinci ve 

on birinci maddelerinin OeMri. 22,40:43 
— Ziraat Bankası histse senedatınm damga 

resminden muaf ohıp olamayacağıran tefsiri. 48 

— Burdur Mebusu Hüseyin Bakı ve De
nizli Mebusu Yusuf Beylerin İlkmektep Mu-
aükn ve Muavinleri hakkındaki Kanunun tâ
diline dair (2/605, 2/607) 519:522 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
Umuru Belediyeye alit Ahkâmı Cezaiye Hak
kındaki Kanunun altıncı maddesinin tadiline 
dair. (2/600) 4,87,307,322:325 

— Bozok Mebusu Süleyman Sim Bey ve 
rüfekasıntn, bilumum muameleli evrak üzeri
ne Tayyare Cemiyeti fişleri ifsak olunması 
hakkında, (2/609) 211,265 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve 
rtifekasımn, eski puHarın Tayyare Cemiyeti
ne devri hakkında, (2/608) 211,265 

— Bozok Mebusu Süleyman Sim Bey ve 
rUfekasınm, hariçten tedarik olunan sinema 
tünlerinin Türkiye dahilinde celp ve ithali 

TEKIİFIMt 
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Sayfa 
hakkının Tayyare Cemiyetine verilmesi hak
kında (2/611) 211,265 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve 
rüfekasımn kıymetleri refediterek mevkii te
davülden kaldırılan kıymetli' evralda Tütün 
İnhisar ve Rüsumat İdarelerine, mafaakİmİ 
sulhiye ve hukukiyeye ve evlenme muamelâ
tına ait evrak, defatir ve cüzdanların satılma
sı hakkının Tayyare Cemiyetine 'verilmesi 
hakkında (2/612) 211,265 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırn Beyin 
Memurin Kanununun 26 ncı maddesinin 
<A» fıkrası 'ile 52 noi madesinin tadili hak
kında. (2/629) 515 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 20 nei 
maddesine bir fıkra tezyiii hakkında (2/-621) 305,311 

-^ Candk Mebusu Cavit Paşanın tekaüt 
maasiyle muattmlik, doktor, eczacı, baytar 
mühendis ve kondüktörlük maaşlarının bir 
zat uhdesinde içtima edebileceğine dair ka
nunim birinci maddesinin tadili. hakkında 
(2/602) 60,96 

— Canuk Mebusu Cavit Paşa'nın, umu
ru belediyeye aıit ahkamı cezoiyeye mütedair 
kanuna bir madde tezyit hakkında (2/22) 

305,358 

— Canik Mebusu Cavit Paşa ve rüfekası-
mn, Samsun'da emvali metriikeden bulunan 
Boduroğlu Sinema binasının Samsun Hilalı-
ahmer Cemiyetine terk ve toberruu hakkında 
(2/560) 60 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, llkmek-
tep mualim ve muavinleri hakkındaki kanu
nun tadöioe dair (2/60ı7) 143,244 

— Denizi Mebusu Yusuf Beyin, tesviyei 
deyn eden aşar mültezimlerinden reddi refağ 
harcı almmaması hakkında, (2/617) 241,265 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, ziraat 
makinelerinde istimal edftmdk üzere zürraa 
verilmekte olan rüsumsuz gaz ve benzin hak-
'kındaki 'kanunun lağvine dair. 244:245 

— Dersim Mebusu Ferittun F&ri Beyin, 
bilumum Cinayet mahkemeleri nezdinde (Jüri) 
teskrîi hakkında (2/251) [ 307 

— Giresun Mebusu Halkkı Tarfc Beyin, 
lüzumu olan müesseselere mini emtlâBdben irti
fak hakkı verilmesine dair. 305,358 

469 

Sayfa 
— Giresun Mebusu Ha'kkı Tarik İeyıin, 

Memurin Kanununun ötuzlbeşinçi maddesinin 
tâdffi hakkında. (2/62?) I 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarik Beyin, 
umumi istihlâk ve eğlence ve hususî Lşıhlâik 
vergileri hattındaki kanunlara müzeyyel ka
mımın onuncu maddesinin tadiline dair (2/597) 

— İdare Heyetinin, Büyük Mîllet Mecli
sinin 1926 bütçesine tahJsisaltı munzammta ita
sı hakkında. (2/614) 

— İdame Hayatinin, 1-stükKül Mahâ'lrimi Ka
nununun tadilin© mütedair kanuna bir fıkra 
'Cezyil'i halkkmda. (2/625) 

— İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur büt
çesinde, münakale icrası halkfcfkında. (2/Ö15) 

— İstanbul Mebusu Tevfik Kâmil Beyin, 
Türk Vatandaşlığı Kanunu (2/599) 

— lzhıir Mebusu Münir Beyin, (FoM> ve 
bu sistemdeki otomotMHerkı gümrük ramin
den muafiyeti hakkında 

— İzmir Mebufeu Münir Beyin, malfsulâtı 
arzıye vergisi kanununun 3 noü maddesine 
bir fıkra İlâvesi hakkında (2/49$) 

— İzmir Mebusu Münir Beyin, Teşkââtı 
Mülkiye Kanununun sekizinci maddesiı|ıe bir 
fıkra İlâvesi hakkında (2/595) 

— Karesi Mebusu Mehmet Veftbi Beym, 
medaris ve mekatjhe kabul edilecek (talebe 
hakkında, (2/4S) i 

— Kayseri Mebusu Zeyi Beyin, İUsuKi 
Muhakemei Hukukiye Kanununun 67 nci 
maddesine bir madde tezyifi hakkında (12/536) 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin, 
çocuklara» İçki ve tütün kullanmaları mem-
nuîyeti hakkında. {2/603) j 60 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin, 
çocuklara umumi sinema mahalleııine pJtme-
îerinİn meni hakkında. (2/601) 47,IJ!7,307,325:329 

— Kocaeli Mebusu İbrahim 8eyin> Me
rakini Bahriyede bulundurulacak cankurtaranı 
simitleri hakkında, (2/604) 87,114 

— Kocaeli Mebusu Saffet ve Kastamonu 
Mdbusu Kazım Beylerin, Merminin Ks nünü
nüm 47 nci maddesine bir fıkra tezyiii hak
kında. (2/613) 242^65,'292^5i3;:296,345:346 

— Kocaeli Mebusu Süreyya ve Denizli 
Mebusu Mazhar Müfit Beylerin, Riyaseti-
cumhur Kalemi Mahsus Müdürü Merhum 

241 

320 

241 

4,87 

518 

490 

339 

87 

308 
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Sayfa 
•Hayati Beyİa ailesiyle çocuklarına hidemait 
vaitaniye tertibinden maaş tahsisi hakkında. 
(2/596) 9 

— Kütahya Mebusu Nuri Bey ve rüfeka-
smm, Manisa, Kasaba ve Alaşehir kazaların
daki emvali metruke bağiarından dölü sebe
biyle hasara uğrayanlara aüt bedeli icar baki
yesinin affına mütedair kanuna bir madde 
tezyil'i hattında. (2/618) 241,265 

— Menteşe Mebusu Esalt Böyin, Ziraat 
mezunlarına meccanen arazi ita'sı hakkında 
<2/:573) 211:212" 

— Muş Mebusu tlyas Sami Bey ve rüfe-
kasmtn, Tetkiki Hesaba* Encümeni Reis ve 
azalarına hattı huzur verilmedi hakkında. 
(2/610) 211,265 

— Rize Mebusu Esat Beyin, Hopa'da Ka
rabasan ve Karaali oğullarının hazineye teber
ru eyledikleri arsaların kendilerine iadesi hak- • 
kında. (2/594) 9,144,215:217,266 

— Sabık Saruhan Mebusu Abidin Beyin, 
üzüm ve mustahsalâıtıridan gayri ispirtoların 
Türkiye'ye meni ithali ile sureci sarf ve istih
lâklerine dair. (2/159) 490:491 

— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin, 
(Ağaç dikme) unvanlı teklifi kanunisi. (2/620) 241: 

242,265 
— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin, 

Ziraat Encümeninde bulunan «Teşclr Kanu
nu» unvanlı teklifi. 124 

— Şarklkarahisar Mebusu ismail Beyân, 
Limanlar Kanununun sek'izinc] maddesine bir 
fıkra tezyîii hattmda. (2/626) 320,358 

Adana Belediye Riyaseti Teaheresî 
— Adana'nın kurtuluş Bayramına bir 

Heyeti Metasenin iştirak ettirilmesi hak
kında, 124 

BaşvdtâM Tezkereleri 
— Ankara Cemiyeti Umumiyei Belediyesi 

devrei intihabiyesinin kaç seneden ibaret bu
lunduğunun ve Memurin Kanununa nazaran, 
Cemiyeti Umumiyei Belediyelerdeki memur 
azaların azalıfc sıfaırlarmm devrei intthab'iye 
nihayetine kadar devam edip etmeyeceğinin 
tefsiri hakkında, (3/754) 13 

' Sayfa 
— Telsiz telgraf ve telsiz telefon halikın

da mülga Meclisi Möbusandan müdevver iki 
kıta kanun lâyihasiyle Ordu Mebusu Recai 
Beyin (2/191) numaralı teklifi kanunisi. 306 

— Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 8 nci 
maddesinin tefsiri hakkında (3/801) numaralı 
Başvekâlet tezkeresiyle izmir,Mebusu Münir 
Beyin, Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 8 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında (2/595) 466: 

469,519 
— Teşviki sanayi hakkında mülga Meclisi 

Mebusundan müdevver iki kıta kararname ile 
sabık Ardahan Mibusu Scrver Beyin, maden 
ocakları ihraca!I/.P. dai\ (2/rtl5) 306:307 

— Urfa Mebusu fv fet l.myi,., m;,: -i.f me
mur ve müd'ürie ,Jine i akam ir naşı verilmesi 
hakkında. (2/59S> . 87 

— Urfa Mebusu Rjl'el lisyjı. Maarif teş
kilâtına mütedair kanunun 16 nci maddecinin 
tadili hakkında. (2/628) 515 

— Urfa Mebusu Refet Beyin, hiizmeti 
maksureye tabi mual i imlerin dokuz aylık va-
zifei askeriyelerini iki senede ifa etmelerine 
dair. 49 

— Urfa Mebusu Saffet Beym, eğlence 
yerlerinden tayyara aidatı alınması hakkında. 
(2/606) 143,244 

— Urfa Mebusu Refet Bey'jtı, sporcuların 
şimendifer v« vapurlarda üçte bir ücrete tabi 
tutulması hattında. (2/616) *241,264:265 

— Zonguldak Mebusu Tunaîı Hilmi Be
yin, (Yılbaşı) unvanlı (2/619) numaralı tek
lifi kanun'İsi. 241,265 

— Askeri Tekaüt ve istifa Kanununun 
20 Haziran 1326 tarihli maddri muadddesinm 
birinci fıkrasını muaddil kanunun tefsiri 
hakkında, 305 

— AvukaıSlik Kanununun dördüncü mad
desine nazaran, belediye reislerinin avukatlık 
etmeleri caiz olu» olmadığının tefsiri hakkın
da. (3/761) 94,128:130,211,245:251 

— Avukat Kanununun dördüncü madde
sinin tefsiri hakkında. (2/652) 5,23:24 

— Aydın demiryolu idaresiyle hükümet 
arasında münak'it şz.rtnamsye nazaran, mez
kûr idarenin be'edîye vergi ve resimlerinden 

TEZKERELER 
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Sayfa 

47:48 

305 

36 

421 

35 

dahli İstisnası icap edip etmeyeceğinin tefsiri 
tezkeresMn iadesine dair. (3/828) 

— Bİlâ müddet mezurtîyeit verilen efradı 
askeriyeden müecceliyeti askeriye vergisi alı
nıp, alınmayacağmin tefsiri hakkındaki tezke
renin iadesine dair. (3/849) 

— -1341 senesi düyunu umumiye bütçe
sinin yüzüncü faslına mevzu tahsisatın' Mu-
hasebei Umumiye kanununun beşmcl mad
desi mucibince 1926 senesinden itibaren beş 
sene zarfında sarfı caiz olup olamayacağı hak
kında Dîvanı Muhasebat ile mütehaddis ihti
lafın tefsiren halline dair. (3/819) 

— 1341 Senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 42 nci maddesinin tefsiri hakkında. 
(3/860) 

— 1341 senesi 'umumî muvazene kanunu 
muctfbir.ce Nafıa ve Maadin umurunda müs
tamel mevaddı İnfilakiyerrin i nehisar resmine 
ait kanun lâyihasının iadesi hakkında. (1/817) 

— Birinci Büyük Millet MecMsi azasına 
verilmiş olan silâhların sahiplerinin vefatında 
vereselerine intikal edip etmeyeceği hakkın
da. (3/775) _ 8,24:25,146 

— Bir veya müteaddit muallimlikleri bu
lunan zabİtan ve mensübini askeriye muallim
lik aylakları üzerinden başkaca tahsisatı fev
kalâde verilmesine dair olan kanun lâytfıası-
nın İadesi hakkında. (3/816) 

— Bir zatm hamil olduğu istfikîâl madal
yası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında. 
(3/822) 

— Bir zatın takdirname ile taltifi hak
kında. (3/767) " 

—' Bursa Sabık Nüfus Başkâtibi Mehmet 
Efendi hakkındaki hükümde hatayı adlî vaki 
olduğundan affına dair. (3/863) 

— Cemiyetler Kanununun 12 nci madde
sinin tefsiri hakkında. (3/385) 357,469:472 

— Darülfünun 1926 senesi bütçesfiadeki 
serbest muallimler maaşatma aît tabirin tas-
hiM hakkında. (3/841) 

— Darülfünun Hukuk Fakültesi Tedris 
heyöti mfeyanmdaki bir adet daimi muaHim-
(iğin serbest muallimliğe tahvili suretiyle 
kadronun tasMıİ hakkında. (3/84-6) 

— Demiryolları Inşaaıt ve İşletme Müdİ-
riyeti Umuittryesinin 1341 senesi bütçe kanu
nunun üçüncü maddesine ilâvesine lüzum gö-

35 

47 

48:49 

453 

94,357 

242 

Sayfa 
rülen fıkra ile yeniden inşa edilecek ve işle
yecek dan şimendiferler hakkında aynı tarz
da muamele İfasma dair kanun lâyihasının 
iadesi hakkında. (3/865) 489 

— Dînî ve milli bayram günlerinde isti
mal edilecek hfüaftahmer şefkat pullan hak
kındaki kanunun birinci maddesindeki «Adî 
mektuplar» kaydının kart postallara da şamil 
olup olmadığının tefsirine dair. (3/758) 36,53:55, 

62:63,75:77 
— Divanı Muhasebatın; kavanini mevcu-

denin tefs-'İHİrii doğrudan doğruya talep ve 
Meclise arz etmesine salâhiyeti olup olmadı-
ğtnın tayini hakkında. (3/372) 242,267:273 

— 9 Kânunusani 1338 tarihli Avans Ka
nununa müzeyyel 13 Kânunusani 1339 tarih 
ve 296 numaralı Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince henüz tahakkuk muamelesi icra 
edilmeyen mahallerde üç sene müddetle ta
hakkuk ve tahsiline devam edilecek olan harp 
kazançları vergicinin bîr sene daha devamı 
tahakkuk ve tahsili hattındaki kanun lâyiha
sının İadesi hakkında. (3/803) 4 

— Ebnfiye Kanununun tefsiri hakkında. 
(3/852) 305 

— Gümrük tarifei umrumiyesine müteal
lik kanunun bazı maddelerini muaddil 7 Ha
ziran 1926 tarihli kanunun birinci maddesi
nin tefsiri hakkında, (3/866) 515 

— Hafta Tatili Kanunu mucibince Cuma 
günleri açık bulundurulması caiz olan; mües-
sesat meyanına etıbba ve diş muayenehane
lerinin de finali muvafık olup olamayacağı 
hakkında. (3/764) 10:13 

— Harp Kazançları Vergisi hakkındaki 
kararnamenin on altmcı maddesinin tefsiri 
hakkındaki tezkerenin iadesine dair. (3/813) 35 

— Hudut ktftaa'tiyle jandarma alaylarının 
ve jandarma mekteplerinsin usulü İaşesi hak
kındaki kanun lâyihasının iadesine dair. 
(3/829) 48 

— icra Kanununun 144 ncü maddesinin 
tefsiri hakkındaki tezkerenin İadesine dair. 
(3/835) 60 

— inhisara tabi barut ve sair mevaddı iıı-
flılafciyenm gümrük rüsumu hakkında bir ka
ran tefsiri ittihazına dair. (3/831) 48 

http://muctfbir.ce


Sayfa 
— intikal ve Ferağ harçlarının tadilini 

mutazamtmın 27 Şubat 1339 tarihli kanunu 
muvakkate münderliç kâtib/iyelerin ilga ve va
raka bahalarmın tezyit edilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasının iadesi hakkımda. (3/815) 35 

— İsparta1!! Emir oğlu Osman Efendinin 
memnu haklarının iadesine dair. (3/851) 305,337 

— İsparta'nın Hacı Elifi mahallesinden 
Arapoğhz namı diğeri Acaroğlu ibrahim 
mahdumu Kâmil hakkındaki hükmü idamın 
tasdikine dair. (3/576) 5:6 

— istihlâk resmine tabi mevad meyanın-
da zıJkrediImemiş olan çeltiklerden ne suretle 
resmi istiyfa edileceğinin tayin ve tefsiri hak
kında, (3/812) 21 

— feökîâl harbine iştirak eden Kuv»yı 
MMye mensuıbkürt affine mütedair kanunun 
müfassir Adliye Encümeni mazbatasında mu
harrer «Takfcait icrası* tabirinin esnayı tah
rirde menfi yazılacak iken, sehven müspet bir 
şekilde yazıldığı varidi hatır olduğundan bu
nun, tashih ve tavzühi hakkımla. (3/364) 337:338 

— Isftlkiâl Madalyası Kanununun birinci 
maddesinin muaddlil kanunun İkünci madde-' 
sterim tefsiri hakkında. (3/830) 48,144,215, 

292:293,314:316 
— istiklâl muhaberatı malullerine mükâ

fatı nakdiye itasına dair kanun ahkâmından 
istifadeleri &tliza eyleyeni zabftan ve efrat 
hakkmdakli on birinci defterin takdim edildi
ğine dair. (3/837) 60,310,360:372 

— izmir Mebtfsu Münir Beyin, Teşklâtı 
Mülkiye Kanununun sekizinci maddesine bîr 
fıkra ilâvesi hakkında. (2/595) numaralı Tek
lifi kanunisi Ve mezkûr kanunun sekizinci 
maddesinin tefsiri hakkında. (3/801) 339 

— Kadastro Müdiriyeüi Umumiyesi teşki
line dair olan kanun lâyihasının iadesi hak
kında. (3/804) 4 

— Kefalet Nizamnamesinin birinci mad
desinin tefsiri hakkında. (3/528) 309 

— Kıpti Zekefiye hakkında vaki hatayı 
adlimin tashihine dair. (3/867) 516 

— Kusadasınm Aziziye Köyünden Haül 
kızı Huriyenkı idamı hakkında. (3/703) 6:7 

— Maarif bütçesinin 487 nci faslına mev
zu tahsisata sureti sarfı hakkmda Vekâlet ile 
Divanı Muhasebat arasında mütehaddis ihti
lafın hatme dair. (3/814) . 2 1 
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Sayfa 
— Makûnıînîn mevkufiyet ve mahkûmi

yet müddetterin'in, beynelmilel takvim meb-
deinİn kabulü hakkmdakli kanuna nazaran, 
arabî tarihe göre hesap edilmesi caiz olup ol
madığının tefsiri hakkmda. (3/666) 95 

— Mahsubu Umumî Kanununun altıncı 
maddesi mudJbince muayyen müddet zarfın
da vaki elan ve fakat bazı esbabı mania ha
sebiyle neticetenemeyen müracatların miadı 
kanunisinde vuku bulmuş suretinde kabul edi
lip edi'brıeyeceğinlin tefsirine dair. (3/808) 5 

Mahsubu Umumî Kanununun altıncı 
maddesinin tefsiri hakkında. (3/807) 5 

— Maliye Müfettişlerine verilen işten 
meni salahiyetlinin mahalli memurini taliyesi 
hakkmda da doğrudan doğruya istimaline 
müteallik ahkâmın bir tefsir ile teyidine dair. 
(3/791) 490,522:526 

— Maliye Vekâleti sabric nîi&teşarı Zekâ i 
Beyin istiklâl madafyasiyle taltifi hakkında 
(3/823) numaralı, 60 zatın istük'lâl madalya-
sîyle taltifi hakkında (3/824) numaralı, 4 za
tın İstiklâl madatyasiyte taftîfleri hakkmda 
(3/825) numaralı, 112 zatın isüîkfâl madalya-
siyle taltifleri hakkında (3/826) numaralı, Şev
ket efendinin istiklâl madaiyasiyle taltifi hak
kında (3/827) numaralı beş kfe Başvekâlet 
tezkeresi. 47 

— MemaÖCi ecnebiyeden celp edilmekte 
olan kamyon ve kamyonet ile otobüslerin 
gümrük resrriinden istisnasına a'it bulunan ka
nun lâyihasının iadesine dair. (3/805) 4:5 

— Memurini devlete aiit maaşâtm bir 
esası salim daİre&Lride tahakkuk ve tesviyesi 
hakkındaki kanun <Iâylhasının iadesine dair 
(3/818) 35:36 

— Memurin Kanununun malî ahkâmının 
1927 sene'i Maliyesi iptidasına kadar tedl 
edikntiş olduğuna göre 3 ncü maddeî muvak-
katesindeki müddetin de temdit edilip edil-
meyeceğîrik tefsiri hakkında. {3/861) 453 

— MualKm mekteplerine muavenete mü
tedair kanunun bîrindi maddesinin tefsiri hak
kındaki tezkerenin iadesine dalir. (3/834) 60 

— Muvazenei Umumiye ve Hususiye büt
çelerinden maaş alan memurinin tahsisatı fev
kalâdelerinden kazanç vergM kat olunup 
ohınamayacağınm tefsiri hakkında. 305 
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— MücadeM MÜÜîyeye iştirak etmeyen 

memurin hakkımdaki 26 Mayıs 1926 tarih ve 
854 numaralı Kanunun dördüncü maddesü-
riin tefeirme dair. (3/306) 5,48,50:51 

i— Müddetli zarfında nüfus kütKiğiüne yaz
dırılmayan metttum kimselerin cezadan arla
rına mütedair kanunun birindi ve rkjinci mad-
delerinin tefsiri hakkında. (3/762) 212,254:256 

— Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 ncu 
maddesinin fıkra? aHiresine tevfikan itam 
maaşı verilenlerden, ihttiyacmı temin edecek 
derecede hariçte maaş ve ücretie çalıştıkları 
tahakkuk edenlere Btam maaşının tediye olu
nup ohınmayaeağının tefsin hakkında. (3/859) 337 

— M'üsakkafat Kanunundan sonra verilen 
ve bundan sonra verilecek oian imtiyazların 
şartname ve mukaıvelenameteriyle ashabı İm
tiyazın müsakkafat vergisinden, muaf tutul
maları caiz olup, olamayacağının tayin ve 
tefsiri! hakfctnda. 305 

— Nispeti askeriyeleri kat edilmiş olanla
rın Hükümeti sakita zamanına ak madupîan-
nm mahsubu umumi kanununun ahkâmına 
tevffîkan deyin iknuhalberüne raptoromıp oftrn-
mayacağmm teMri hakkında. (3/862) 421 

— On beş zatm jsrttükAâ.1 madalyasiyfe tal
tifleri hakkında (3/809) ve üç zatm İstiklâl 
madalyasiyte taltifleri hakkında. (2/810) 21 

— Ordu kadrosuna dahil hayvanat ile za-
bitanm mali zatileri bulunan hayvanların Sa
yını Kanunu mucMnoe vergiye tafcü olup ola
mayacağının tefsMne dair, (3/836) 60 

— Ordu zabftan heyetine mahsus Terfii 
Kanununun on dördüncü maddesinin tefsiri 
hakkında. (3/795) 321,377:379 

— Petrol ve benzin inhisar idaresinin se
nelik hesabı 'kati cetvelleririin takdim olundu
ğuna dalir. (3/833) 48 

— Sanayi ve Maaıdin Bankası Kanunu
nun (B) fikrasınuı tefsiri hakkımda. (3/49*1) 264 

— Sıtma Mücadele Kanununun 15 nci 
maddesindeki (mttcadetenlin JstHzam eylediği 
bilumum masarif) tabirinin her nevd masraf 
meyanuıda vukubulan otamfobil masrafları
na da şamil olup olmadığmm tefsiri hakkın
da, (3/820) 36,310 

— Sivas'tan Trabzon'a nakledilmiş olan 
Polis Mekfcdbİ heyeti talümiyesiyle talebesine 
ak tahsisat h&valenameterirtkı gönderflebîl-

Sayfa 
mesi için nakM muamelesinltn tasdiki halkın
da. (3/796) 243:244 

— Şehite düşen milis zabitan ve efradının 
istiklâl madafyasîyîe taMf edilecek olan aile
leri hakkındaki ikinci defterin gönderildiğine 
dair. (3/803) 4 

— Şehremanetleriyle belediyelere ait mü-
raselâtm Posta Kanununun 30 ncu maddesi
ne nazaran, ücretten muatfüyetü Miza edip et
meyeceğinin tefsiri hakkında, (3/759) 309:310,360 

— Tesfttiiâiı Esasiye Kanununun kuvvei 
kazaiyeye mütedair olan dördüncü faslının 54 
ncü ve 10(3 ncü maddrfeılî münderecatına na
zaran aşar Nizamnamesinin hini meriyetin -
detoi şekli hükümet îbibariyle mevzu kuyndun 
mevaddı esasiyei kanunttye ahkâmına :göre 
verilen hükümlerde kabiliyeti taübKkryesi 
olmadığının tefsiri hakkmda. (3/855) 

olup 
338:339, 
463:466 

305 
— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 

maddesm&n tefsiri hakkında. 
— Teşklilâtı Mülkiye Kanununun 3 nci 

maddesinin tefsiri hakkında (3/80(1) numaralı 
'Başvekâlet tezkeresiyle İzmir Mebusu Münir 
Beyin, Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 8İ nci 
maddesine bir ftkra ilâvesi hakkmda, (2^595) 466; 

! 1+69,519 
— Türkiye tebaıalsı tarafından getirilecek 

zatttHhareke arabalarının gümrük resulünden 
'istisnasına daıâr olan kanun lâyihasının iadesi 
Hakkında. (3/811) 21 

— Tütün İdardi Muvakkatesü ve Sjigara 
Kâğıdı Inhİsatma Mütedair Kanunun 1J4 ve 
17 ncü maddelerimin tadili hakkındaki kjanun 
lâyihasnun iadasüne dair. 305 

— Uhdesinde birden ziyade muaUSmlük 
bulunan mütekaidin ücuratımın ne şekilde itası 
lazmagelecegîflln tefsir* hakkında. (3/852) 336:337 

— Üçüncü fırka efradından olup askerlik
ten firar maddesünden mahkûm AH oğlu Pullu 
hakkında hatayı adlî vakS olduğundanl affı 
husus! Mhbaline dair. (3/821) 36,94 

— Virancık nahiyesinden Çakıroğlu Kâ
zım ve Haytaoglu İbrahim haklarında affı 
hususî istihsaline daür (3/780) 7:8 

— 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun, Askeri 
Tekaüt ve istifa Kanunu mucüblnce icra edi
lecek muharebe zamalntiroe mütedair oı^dde-
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sinin İstiklâl Muharebesi «şuasında Anadolu 
haıüdinde milli hidematta istihdam edilenlere 
de şamil olup olmadığının tefsiri hattında. 
(3/765) 9,36:40,61:62,127: 128 

— Yol m'iükeMefiyeti 'Kanununun birinci 
ve on bîrindi maddeler-inîin tefsiri hakkmda. 
(3/521) 22,40:43 

Sayfa 
— Ziraat Odaları teşkiline ve bundan ev-

v'dîki nizamnamenin feshine dair olan kanun 
lâyihasının iadesi hakkında. (3/840) 48,93:94 

— Zabit Vekili Mehmet Feyyaz efendi 
hak'kmdafcii hükümde haftayı adli vaki oldu
ğundan affına dair. (3/864) 453 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KİYASETİ 

TEZKERELERİ 

— İstiklal Madalyası Kanununun tadili 
hakkında. (3/844) 211,491,526:529 

— Mebdei mebusiyetin tespiti hakkında 
(3/844) 3Ö8 

— Mebdei Mebusiyef/n tespiti hakkında. 
(3/845) " 211,346:354 

Divanı Muhasebat Riyaseti Tezkereleri 
— Eskişehir'de dördüncü Kolordu Ku

mandan! ığınca karargâh ittihaz kılınan kulüp 
binasının sureti iştirası Emlâk Kanununa 
tevfikan vaki olmadığı için Müdafaa! Milli

ye Vekâletiyle Divanı Muhasebat arasında 
tahaddüs eden ihtilafın tefsiren halline dair. 
(3/347) 13:16,27:31 

— Kânunuevvel 1340 ilâ Ağustos 1341 
aylarına ait üç adet raporun takdim edil
diğine dair. (3/410, 497, 510) 517 

— Kavaıün ve nizamatm, usulü tıeşir ve 
âlânı hakkındaki 18 Mayıs 1327 tarihli Ka
nun ile icra vekilleri heyetinin 29 Temmuz 
1339 tarihli kararnamesi rnümküntelif görül
mediğinden tefsiri hakkında (3/351) 307:308 

Yorum 
kararı 
No. 

244 

YORUM 

Adı 

Devlet Memurları Aylıkla
rının Tevhit ve Teadülüne 
Dair Olan 3656 sayılı Ka
nunun 17 nci maddesinin 
yorumu. 

Cüt 

21 

Sayfa 

124 

içtima No. İçtimâ Tarihi 

ZAPTI SABİK HULASALARI 

C * Sahife , İçtima No. İçtima TaHİhi Offlt Sahife 

27 Teşrinisani 1926 tarihli 10 ncu içtima 
zabıt hulasası, 3 

1 Kânunuevvel 1926 tarihti 11 nci içtima 
zabıt hulasası 20:21 

6 Kânunuevvel 1926 tarihli 12 nci içtüma 
zabıt hulasası 34:35 

8 Kânunuevvel 1926 tarihli 13 ncü içtima 
zabıt hulasası 47 

13 Kânunuevvel 1926 tarihli 14 ncü içtima 
zabıt hulasası 59 

16 Kânunuevvel 1926 tarihlî 15 nci İçtima 
zabıt hulasası 86 

18 Kânunuevvel 1926 tarihli 16 nci içtima 
zabıt hulasası 93 

20 Kânunuevvel 1926 tarihli 17 nci içtima 
zabıt hulasası 122:123 
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İçtima No. içtima Tanihi O k Sahife 

- 25 Kânunuevvel 1926 tarihli 18 nci içtima 
zabtt hulasası 142:143 

27 Kânunuevvel 1926 tarihli 19 ncu içtima. 
zabıt hulasası 210:211 

30 Kânunuevvel 1926 tarihli 20 nci İçtima 
zabtt hulasası 241 

3 Kânunusani 1927 tarihli 21 nci içtima 
zabıt hulasası 263 

6 Kânunusani 1927 tarihli 22 nci içtima 
zabit hulasası 292 

8 Kânunusani 1927 tarihli 23 ncü içtima 
zabıt hulasası 304 

tçtiftva No. içtima Tarihi Cilt Sahife 

15.Kânunusani 1927 tarihli 24 ncü içtima 
zabıt hulasası -320 

17 Kânunusani 1927 tarihli 25 nci İçtima 
zabıt hulasası ; 336 

19 Kânunusani 1927 tarihlî 26 ncı îçbjma 
zabıt hulasası j 356:357 

20 Kânunusani 1927 tarihli 27 nci içtjma 
zabıt hulasası 420 

22 Kânunusani 1927 tarihli 28 nci içtjma 
zabıt hulasası 452 

24 Kânunusani 1927 tarihli 29 ncu içtjma 
zabıt hulasası \ 488:489 

29 Kânunusani 1927 tarihli 30 ncu içtjma 
zabıt hulasası 515 



SÖZ ALANLAR 

A 
Cilt B. Sayfa 

Abdullah Azmi Bey (Eskişehir) • 
Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun lâyi
hası münasebetiyle. 28 1(27) 397, 

404 
28 <28) 433 

— istiklâl Madalyası Kanununun birinci 
maddesinin muaddel kanunun Mnci madde
sinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
münasebetiyle. 28 1(24) 3(16, 

317 
— Mebdei Mebusiyetin tespiti hakkında 

Büyük Millet Mecfei Riyaseti teskeresi mü
nasebetiyle. 28 <26) 347, 

• 352,353 

—. Müsakkafat Kanununun 4 ncü mad
desinin 8 nci fıkrasındaki ahfcalmın ilgası 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle. 

28 1(30) 494 

Abdullah »ey <TntbzKHi) - Eczacılar ve 
eczaneler hakkında kanun lâyihası münase
betiyle. 28 <27) 402 

— 8 Haziran 1926 tarihli ve 919 Numa
ralı Hilâliatömer Şefkat ve hatıra pullarına 
dair olan kanuna zeyl olunan kanun müna
sebetiyle. 28 J(lı4) 55 

AbdUthitKk Bey (MaKye Vekili) - Eski
şehir'de dördüncü Kolordu Kumandanlığın-
ca karargâh ittihaz kılınan kulüp binasının 
sureti İştirası istimlâk Kanununa tevfikan 
vaki olmadığı için Müdafaa] Milliye Vekâle
tiyle Drvanı Muhasebat arasında tahaddüs 
eden ihtilâfın tefsıren halline dair Öivanımu-
(h'asebat Riyasetinin (3/347) numaralı tezke-
resi münasebetiyle. 28 fflil) 14 

Atime* Hamdj Bey (Bozok) - Hafta Tatili 
Kanunu mucibince Cuma günleri açık bulun-
durulması caiz olan müestse&at meyanma 
etibba ve diş muayenehanelerinin de ithali 
muvafık olup olamayacağı hakkında (3/73<4) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi münasebe
tiyle. 28 ıflil) M 

a l* B. Sayfa 
— Jandarma efrat ve küçük zabıtanın 

tedrisatı iptidaiye vergisinden muaf tutulma
larına dair kanun lâyihası münasebetiyle. 

28 <29) 459, 
460 

— Kocaeli Mebusu Saffet; ve Kastamo
nu Mebusu Ali Nazmı Beylerin; Memurin 
Kanununun 47 nci maddesine bir fıkra tez
yifi hakkında teklifi kanunisi münasebetiyle. 

28 {23) 295 
— Resmi Damga Kanununun dokuzun

cu maddesinin yüz on üçüncü fıkrasının tadi
li hakkında kanun lâyihası rriünasebeltliyle. 

28 1(20) 222 
— Rize Mebusu Esat Beyin, Hopa'da Ha

san ve Kara AM oğullarının Hazineye teberru 
eyledikleri arsaların kendilerine iadesi hak-
kırida teklifi kanunisi münasebetiyle. 28 1(20) 217 

Ahmet Htömi Bey (Ifcvseri) - Avukatlık 
Kanununun dördüncü maddesine nazaran, Be
lediye rdiskridin avukatlrit ermeleri caiz olup 
olmadığının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi münasebetiyle. 28 <1S> 130 

28 (21) 248, 
251 

— Hafta Tatili Kanunu mucibince Cuma 
günleri açık bulundurulması caiz olan mües-
sesat meyanına etibba ve tfiş muayenehane
lerinin de İthali muvaıfıfc olup olamayacağı 
hakkında. (3/734) numaralı Başvekâlet tezke
resi münasebetiyle. 28 (M) 10, 

111,12 

— Jandarma ve jandarma namzetleri İle 
hudut kıtaatı silâhendazlarınin usulü iaşeleri 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle. 

28 *15) 73 

— Kocaeli Mebusu Saffet ve Kastamonu 
Mebusu Ali Nazini Beylerin; Memurin Ka
nununun 47 nci maüdesine bir fıkra tezyil'i 
hakkında teklifi kanunîsi münasebetiyle. 

28 <23) 295 



a i t B. Sayfa 
Ahmet Muhtar Bey (İtalbzon) - Eczacılar 

ve eczaneler halktan da kanun lâyihası münase
betiyle. 28 (27) 392 

Ahmet Remzi Bey (Gaziantep) - Hudut ve 
Sevahİl Sıhhiye Müdiriyetsindn 1927 senesi 
bütçe kanunu lâyihası münasebetiyle. 28 (19) 165 

— Jandarma efrat ve küçük zabıtanın 
tedrisatı jptidatfye vergisinden muaf tutulma
larına dair kanun lâyihası münasebetiyle 

28 i(29) 460 

Ahmet Süreyya Bey (Karesi) - Birinci Bü
yük Millet Meclisi azasına verilmiş olan si
lâhların sahiplerindin vefatında 'vereselerine 
iritikat edip etmeyeceği hakkında (3/775) 
numaralı Basveikâl'et tezkeresi münasdbetiiy-
le. 28 <C12) 25 

AH Cenana Bey (Gaziantep) - Maktu Ver
gi Kanununun bazı mevaddının tadili hak
kında. kanun lâyihası münasebetiyle. 28 »(24) 313 

— Şehremanetlerİyle belediyelere ait mu-
raselatın Posta Kanununun 30 ncu maddesi
ne nazaran, ücretten muafiyeti iktiza edip 
etmeyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi münasebetiyle. 28 <27) 360 

— Şimendifer ve Limanlar inşaatiyle su 
işlerine sarf edilmek üzere iki yüz milyon li
raya kadar bono İhracı hakkında, Kanun lâyi
hası münasebetiyle. 28 (17) 107 

— Tahsili Emval Kanununun bazı fıkrala
rının tadiline ve beşinci maddesine b'ir tıkın 
ilâvesine dair kanun lâyihası münasebe
tiyle. 28 <27) 360 

Aii Nazmj Bey (Kastamonu) • Ankara -
Ereğli demoryolunun inşa v« işletilmesi hafe-

CUt B. 
kındaki kanunun ikinci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası münasebetiyle, 28 (17) 

— Bozok Mebusu Ahmet Ham'di Beyin, 
Unıuri Belediyeye ait Ahkâmı Cezaiye Hak
kındaki Kanunun altıncı maddeairün tadiline 
dair tekfifi kanunisi münasebetiyle. 28 

— Eczacılar ve eczaneler hakkında 

Sayfa 
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nun lâyihası münasebetiyle. 28 

28 

1(25) 324, 
325 

ka-
<27> 393, 

395,397: 
398,399:401 
ı(28) 425, 

426:4(28. 
431:432, 

434:435,436 

— Rize Mebusu Ali Beyin, istiklâl Mah
kemelerinde istihdam edilen adliye memurla
rının Hıik'kâm Kanununa nazaran variyeti 
hukukiye ve kanun iyelerinin tespitli hakkında 
takriri münasebetiyle. 28 1(25) 330, 

3-3T:!332 

Alî Saip Bey (Kozan) - Birinci Büyük 
Millet Meclisi azasına verilmiş olan silâhla
rın sahiplerinin vefatında vereselerine intikal 
edip etfrıeyecsği hakkında (3/775) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle, '28 412) 26 

AH Şuuri Bey (Karesi) - Avukat Kanununa 
bir madde tezyüi hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 28 ,(17) M4, 

115 

Avnj Paşa (Cebelibereket) - Avukat Kanu
nuna bir madde fezyili hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle. 28 £17) 116 

B 
Behİç Bey (Notta VekiU) - (İstanbul) -

Anadolu Bağdat Demiryötlan v« Haydar
paşa, Liman ve Rıhtım İdaresinin 1927 se
si bütçe kanunu lâyihası münasebetiyle. 

28 (19) 
— Anadolu - Bağdat demiryolları Ve 

Haydarpaşa Liman ve Rıhİun İdaresinin 1927 
senesi fevkalâde bütçe kanunu lâyihası 
münasebetiyle. 28 (19) 

— Ankara - Ereğlt Demiryolunun inşa 
ve işletilmesi hakkındaki kanunun ikinci 

155 

158 

maddesinin tadiline dair kanun lâytıası mü
nasebetiyle. 28 (17) 101 

— Şimendifer ve Limanlar inşaatiyle 
su İşlerine sarf edilmek üzere iki yüz milyon 
liraya kadar bono ihracı hakfeında Kanun Lâ
yihası münasebetiyle 28 (17) 107,108 

Besim AtaJay Bey (Aksaray) - Avukat Ka
nununun dördüncü maddesine nazaran bele
diye reislerinin avukatlık etmeleri caiz olup 
olmadığının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
kere» münasebetiyle 28 (21) 249 
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Cilt B. Sayfa : 
— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka 

mınunıa bir madde tezyili hakkında 'kanun 
lâyihası münasebetiyle 28 {15) 

Cilt B. Savfa 

63 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
Umuri Belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkın
daki 'kanunun altıncı madesinin -tadiline dair 
teklifi kanunisi münasebetiyle 28 (25) 327 

Cemal Bey (Dahiliye Vekili) (Tekirdağ) -
Jandarma efrat -ve küçük zabitanın tedrisatı 
iptidaiye vergisinden muaf tutulmalarına dair 
kanun lâyihası münasebetiyle 28 (29) 458, 

459,460 

— Jandarma ve jandarma namzetleri ile 
'hudut kıtaatı sHâhendaztarının usulü iaşe-
leri hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 

28. (15) 73 

— Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, -
Yıldız Kumarhanesi hakkında hükümetçe itti
hazı muktazi tedabirin neden ibaret olduğu
na dair suali münasebetiyle 28 (12) 22 

— Teşkilâtı Mülkiye Kanununun S nci 
maddesinin tefsiri hakkında 3/801 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ile İzmir Mebusu Münir 
Beyin, Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 8 nci 
maddesine bir fıkra ilavesi hakkında teklifi 
kanunisi münasebetiyle 28 (29) 469 

Doktor Fuat Bey (Kırklareli) - Bozok 
Mebusu Ahmet Hamdi Beyıin, Umuri Bele
diyeye ait Ahkâmı Cezaiye hakkındaki Ka
nunun altıncı maddesinin tadiline daıir teklifi 
'kanunisi münasebetiyle 28 (25) 

Doktor Mustafa Bey (Çorum) - Eczacılar 
ve eczaneler hakkında kanun lâyihası müna-

527 

sebeftyle. 28 (27) 398, 
399,404 

Doktor Refik Bey (Sıhhiye Vekili) (İstan
bul) - Eczacılar ve eczaneler hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle 28 (27) 392, 

393,394,396,397,399,400,402,403,404,405,407,408, 
28 (28) 426, 

427,428,429,430,43 3,434,435,436,43 7, 

Emin Bey (Eskişehir) • Ankara - Ereğli 
demiryolunun iaşa ve İşletilmesi hakkındaki 
'kanununun ikinci maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası müase'bettyte. 28 (T?) löl 

— Müsakkafat Kanununun 4 ncü maddesi
nin S nci fıkrasındaki ahkâmın ilgası hakkın
da kanun lâyihası münasebetiyle 23 (30) 495 

— Şimendifer ve limanlar inşaatiyle su iş
lerine sarf edilmek üzere iki yüz milyon li
raya kadar bono İhracı 'hakkında Kanun 
lâyihası münasebetiyle 28 (17) 108 

Ekrem Bey (Rize) - İstiklâl Madalyası 
Kanununun birinci maddesinin muaddel ka
nunun ikinci maddesinin tefsiri hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 28 (24) 

— İstiklâl Madalyası Kanununun tâdili 
'hakkında Büyük Millet Meclîsi Riyaseti tez
keresi münasebetiyle 28 (31) 

Esat Bey (Rize) - Rize Mebusu Esat 
Beyin, Hopa'da Hasan ve Kara Ali oğulları
nın Hazineye teberru eyledikleri arsaların 
kendilerine (iadesi hakkında teklifi kanunisi 
münasebetiyle 28 (20j) 

317, 
318 

527 

217 
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Cilt B. Sayfa 
Faİı Bey (Tekfadağ) - Jandaıma efrat ve 

'küçük zabıtanın tedrisatı iptidaiye vergisin
den muaf totalmalarım» dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 28 (29) 460 

Cilt' fi. Sayfa 
Fuat Bey (Rize) - Bozak Mfcbusu Ajbmet 

Hamdi Beyin, Umuri Belediyeye ait Âfakk-
mı Cezaiye hakkındaki Kanunun altıncı mad
desinin tadiline dair teklifi kanunisi münase
betiyle 28 (25) 327 

H 
Hakkı Tar* Bey (Giresun) - Bozok Me

busu Ahmet Hamt* Beyin, Umuri Belediye
ye dik Aöcâıru Cezaiye Hakkındaki Kanu
nun altıncı maddesinin tadiline dair teklifi 
kanunM ıminasebetiyle. 28 (25) 326 

— Eczacılar ce eczaneler hakkında Ka
nun lâyihası münasebetiyle. 28 (27) 400, 

402,403 
28 (28) 428, 
.433,434,405,436 
28 (29) 453 

— Jandarma efrat ve küçük zaibitanın 
tedrisattı iptidaiye yengisinden mauf tutulma
larına dair Kanun lâyihası münasebetiyle. 

28 (29) 460 
— istiklâl Madalya!» Kanununun birinci 

maddesinin muaddel kanunun ikinci mad
desinin tefsiri hakkmda Başvekâlet teskeresi 
münasebetiyJe. 28 (24) 318 

— İstiklâl Madalyası Kanununun tadili 
hattında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez-

' keresi münasebetiyle. 28 (3,1) 527 
— Karadeniz Boğazı Tahlisiye tdareslimtr 

1927 senesi Bütçe Kanunu lâyihası münasebe
tiyle. 28 (20) 234 

— Maktu Vergi Kanununun bazı mevad-
dmın tadili hakkında Kanoıt lâyihası münase
betiyle. 28 (24) 314 

— Mebdei Mebtısiyetin tespiti hakkında 
Büyük Millet MecKsa Riyaseti- tezkeresi müna
sebetiyle. ~ 28 (26) 348, 

349,350,352 

— Seyrisefain idaresinin 1927 senesi Büt
çe Kanunu lâyihası raÜnasebeSyte. 28 (19) 193 

HaUt Bey (Kastamonu) - Anadolu Bağdat 
Demiryo&n ve Haydarpaşa Lliman ve Rıhtım 
İdaresinin 1927 senesi bütçe Kanunu lâyihası 
münasebetiyfe. 28 <19) 155 

— Seyrrsefain İdaresinin 1927 çenesi Büt
çe Kanunu lâyihası münasebetiyle. 28 (19) 183 

Hasan Bey (Trabzon) • Eskişehir'de; dör
düncü kolordu kumandanlığınca karargâh it̂  
tihaz kılınan kulüp binasımın sureti iştirası 
İstimlâk Kanununa tevfikan vaki olmadığı 
için Müdafaa! Milliye Vekâletiyle Divanı 
Muhasebat arasında tahaddüs eden Mütâftn 
tefsiren halline dair Divanı Muhasebat Riya
setinin (3/347) numaralı tezkeresi münasebe
tiyle. 28 : (12) 30 

— Seyrisefain idaresinin 1927 senesi but* 
ce Kanunu lâyihası münasebetiyle. 28 (19) 194 

Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) - Bozok 
Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Umuru Beledi
yeye ait Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanu
nun altıncı maddesinin tadiline dâir tiekM 
Kanunisi münasebetiyle. 28 (25) 324, 

325 

— Divanı Muhasebatın Kavanini mevcu-
: derim tefsirini doğrudan doğruya talep ve 
• Meclise arz ötmesine salâhiyeti olup olmadığı
nın tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi mü
nasebetiyle. 28 \ (22) 268, 

270 

— Eczacılar ve eczaneler hakkında Kfanuu 
lâyihası münasebetiyle. 28 (27) 403, 

406 
28 j (28) 427 

— Eskişehir'de Dördüncü Kolordu! Ku
mandanlığınca karargâh ittihaz kılman kulüp 
binasının sureti iştirası İstimlâk Kanununa 
tevfikan vaki olmadığı için Müdafaai Milliye 
Vekâletiyle: Dknam Muhasebat arasında ta
haddüs eden Muafın «efsiren hafline ' dair 
Divanı Muhasebat Riyasetinin (3/347)' numa
ralı tezkeresi münasebetiyle. 28 (11) 15 
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Cilt B. Sayfa 
— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be

yin menafii umumiye için alınacak emlak 
hakkında takriri münasebetiyle. 23 (11) 16 

— Maktu Vergi Kanununun bazı me-
vaddıntn tadili hakkında kanun layihası mü
nasebetiyle. 28 (22) 277, 

279 
28 (24) 312 

— Mebdei Mebıısiyetin tespiti hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi mü
nasebetiyle. 28 (26) 350, 

352 
— Müsakkafat Kanununun 4 ncü madde

sinin 8 nci fıkrasındaki ahkâmın ilgası hak-
Icında kanun laylihası münasebetiyle. 28 (30) 495 

— Teşkilatı Esasiye Kanununun kuvveî 
kazaiyeye mütedair olan 4 ncü faslının 54 
ncü ve 103 ncmü maddeleri münderecatına 
nazaran aşar nizamnamesinin hini mer'iye* 
tindeki şekli Hükümet itibariyle mevzu ku-

İbrahim Bey (Kocaeli) - Birinci Büyük 
Millet Meclisi azasına verilmiş olan silahların 
sahiplerinin vefatında vereselerine intikal edip 
etmeyeceği hakkında (3/775) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi münasebetiyle. 28 (12) 25 

— 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun, as
keri tekaüt ve istifa kanunu mucibince icra 
edilecek muharebe zama'imîne nıüiedair mad
desinin istiklal Muharebesi esnasında Ana
dolu haricinde milli hidematta istihdam edi
lenlere de şamil olup olmadığının tefsiri 
hakkında (3/765) numaralı Başvekâlet tezke
resi münasebetiyle. 28 (1) 39 

İhsan Bey (Ankara) • Avukat Kanonuna 
bir madde tezyilî hakkında kanun layihası 
münasebetiyle. 28 (17) 114 

— Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun 
îayihası münasebetiyle. 28 (28) 426, 

427,434 

İsmail Bey (Şarklkarahüau-) - istanbul Li
manı İşleri tnhîsar Şirketi idaresi hakkın
da ne gibi tedabir ittihaz olunduğuna dair 

Cilt B. Sayfa 
yudun mevaddı esasüyeyi kanuniye ahkâmı
na göre verilen hükümlerde kabiliyeti tatbi-
kiyesi olup olmadığının tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi münasebetiyle. 28 (29) 464 

Hasan Fehmi Bey (Kastamonu) - Ankara 
EreğE demiryolunun inşa ve işletilmesi hak
kındaki kanunun ikinci maddesinin tadiline 
dair kanun layihası münasebetiyle. 28 (17) 100 

— Avukat Kanununun dördüncü madde
cine nazaran belediye reislerinin avukatlık 
etmeleri caiz olup okrradığıtun tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle. 

28 (21) 249 
— Seyrİşefain idaresinin 1927 senesi bütçe 

kanunu layihası münasebetiyle. 28 (19) 189 
Hüseyin Bey (Elaziz) • Bozok Mebusu Ah

met Hamdi Beyin, Umuri Belediyeye Ait Ahkâ
mı Cezaiye Hakkındaki Kanunun altıncı mad
desinin tadiline dair teklifi kanuniyesi mü
nasebetiyle, 28 (25) 325 

Ticaret Vekilinden suali münasebetiyle. 
28 (26) 343 

İsmail Kemal Bey (Çorum) - Eczacılar ve 
eczaneler hakkında kanun layihası münase
betiyle. 28 (27) 398, 

399 
28 (28) 437 

— Kurtuluş gününün tespitinde Büyük 
Millet Meclisti azalanımı aralarında görmek 
istedikleri hakkında - M araş Belediye Reisi 
Lütfi ve rüfekası İmzalı telgrafname müna
sebetiyle. 28 (31) 518 

— Rize Mebusu Ali Beyin, istiklâl Mah
kemelerinde istihdam edilen adliye memur
larının Hiükkâm Kanununa nazaran vaziyeti 
hukukiye ve kanurriyelerinin tespiti hakkın
da takriri münasebetiyle, 28 (25) 331 

İsmet Bey (Çorum) - Avukat Kanununun 
dördüncü maddesine' nazaran belediye reis
lerinin avukatlık etmeleri caiz olup olmadı
ğının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
münasebetiyle, 28 (21) 245 
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Cilt B. Sayfa 
— 1341 senesi Muvazeneli Umumiye Ka

nununa 'bir madde tezylli hakkında kanun la
yihası münasebetiyle. 28 (15) 68,69 

— Divanı muhasebatın Kavamrd mevcu-
deraîn tefsirini doğrudan doğruya talep ve 
Meclise arz etmesine salâhiyeti olup olmadı
ğının tayini hakkında Başvekâlet teskeresi 
münasebetiyle. 28 (22) 271 

CİIt B. 
— Maktu Vergi Kanununun bazı rievad-

dının tadili halkkmda Kamın lâyihası fnüna-
sebetiıyle. 28; (22) 

— Şimendifer ve Limanlar insaatiyle su 
isterine sarf edilmek üzere iki yüz mıifjon li
raya kadar bono ihracı haıkktnda Kanun lâ
yihası münasebetiyle. 28 (17) 

Sayfa 

276 

106, 
107 

Kadri Ahmet Bey (Siverek) - Siverek Me
busu Kadri Ahmet Beyin, (Ağaç Dikme) un
vanlı teklifti 'kanunisi münasebetiyle. 

28 (21) 241 

Kazan Bey «Mresuıı) - Seyrisefaiİn idare
sinin 1927 senesi bütçe 'kanunu İâyitaa mü
nasebetiyle. 28 (19) 184 

M 
Mahmut Esat Bey (Ad%» Vekil) (İzmir) -

Avukat Kanununa bur madde tezyffi hakkın
da kanun lâyihası münasebetiyle 28 (17) 

114,115, 
— Avukatlık Kanununun dördüncü mad

desine niazaomın, Belediye reislerimin avukatlık 
etmeleri caiz olup olmadığının tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle. 

28 (18) 
— Zonguldak Mebusu Tunaiı Hilmi Be

yin ufak tefek, batta ıraa namusa dokunan 
zabıta vakalarına gerek sebep, gerek 
kurban olanların adlarının gazetelere derç 
otarımaması haMcmda ne gibi tedbir ittihaz 
olunduğuna dair suali münasebetiyle. 

28 (18) 

Mehmet Vasfı Bey (Bolu) - Eczacılar ve 
eczaneler hakkında kanun lâyihası münase-
betiyîe. 28 (27) 

— Hafta Tatili Kanunu mucibince Cu
ma günleri açık bulımduırötna&ı caiz olan 
müessesat meyamna etâbba ve diş muayene-
htaneteriwfn de >itrJaJi muvafık olup olamaya
cağı hakkında (3/734) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi münasebetiyle. 28 (11) 

— Seyrfcefain idaresinm 1927 senesi büt
çe feamumı lâyihası münasebetiyle. 28 (19) 

113, 
116,117 

131 

125, 
126 

403, 
406 

11,12 

188, 
191 

Mehmet VeMri Bey (Kare») - Kocaeli 
Mebusu Saffet ve Kastamonu Mebusu AH 
Nazmı Beylerin; Memurin Kanununun 47 nci 
maddesine bir fıkra tezyifti hakkında teklifi 
kanunisi münasebetiyle. 28 (23) 294 

Muhat Bey (Aydın) - Eczacılar ve* ecza
neler hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle. 

2Ş <28) 429 

Muhtar Bey (Trabzon) - Ankara - •Ereğli 
demiryolunun inşa ve işletilmesi hakkındaki 
'kanunun 'ikinci maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası münasebetiyle. 28̂  (17) 100 

— Eczacrfar ve eczaneler hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle. 28 (27) 402, 

405,407 
2Ş (28) 426, 

. 427,429,430 

Musa Kâzm Bey (Konya) - Avukat Ka
nununun dördüncü maddesine oazaran Bele
diye ReMerMin avukattık etmslıen caıip olup 
olmadığının tefsiri hakkında. Başvekâlet tez
keresi münasebetiyte. 28 (21) 246 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyİe, i zsrnaat 
makmeterinde istimal edilmek üzere jztirraa 
verilmekte olatt rüsumsuz gaz ve 
kındakii kanunun lağvına, dair olup Zi 
cümeninde derdesti müzakere olan 
raminin encümence reddedjfenesi 
takriri münasebetiyle. 29 (21) 244 

i 
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Cilt B, 
— Maktu Vergi Kanununun bazı mevad-

dmın tadili hakkında kanun lâyihası münase
betiyle. 28 (22) 

— Rize Mebusu Ali Beyin, İstiklâl Mah-
kemelerinde istihdam edien adliye memuria-
nnm Hükkârn Kanununa nazaran vazâsyeti 
hukukiye ve fcanıuniyelejmrûn tespiti hakkın
da takriri münasebetiyle. 28 (25) 

— ŞMOenıJtfer ve Limanlar iıışaatiyle su 
işlerine sarf edilmek üzere tiki yüz rnüyon li
raya kadar bono ihracı 'hakıkında- kanun lâ
yihası münasebetiyle, 28 (17) 

Mustafa AbJütlıaKk Bey (Çantan) (Ma
liye Vekili) - 1341 senesi Muvazene! Umumi
ye Kanumınıa bir madde tezyifc hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle. 28 (15) 

— Divanı tmıh&sebatrn Kavanıini mevcu-
denıin tefsirini doğrudan doğruya talep ve 
Meclîse aırz etmesine salâhiyeti olup olmadı-
ğmm tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 
münasebetiyle. 28 (22) 

— Malktu Vergi Kanununun bazı mevad-
dının itadıüi hakkında Kanun lâyihası müna
sebetiyle, 28 (22) 

28 (28) 
— Müsakkafat Kanununun 4 ncü mad

desinin 3 nci fıkrasındaki ahkâmın ilgası 
hakkında kanun layihası münasebetiyle. 

28 (30) 

— Seyrisefain idaresinin 1927 senesi büt
çe kanunu layihası münasebetiyle, 28 (19) 

Mustafa Bey (Çorum) - 8 Haziran 1926 
tattihfi ve 919 numaralı HUâldahmer Şefkat ve 
Hatıra pullarına dair olan kanuna zeyî olu
nan kanun münasebetiyle. 28 (14) 

Mustafa Fevzi Bey (Konya) - Avukat Ka
nununa bir madde tezyüi hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle. 28 (17) 

Sayfa 

279 

331 

106 

69 

269 

277, 
278 
424 

496, 
497 

188 

54 

115 

No. Cüt B. 
— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nununa bir madde tezyİH hakkında .kanun 
layihası münasebetiyle. 28 (15) 

— Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun 
layihası münasebetiyle. 28 (27) 

28 (28) 

Sayfa 

68 

396 
431 

Mustafa Rahmi Bey (Ticaret VeitiB) (İz
mir) - Seyrisefain idaresinin 1927 senesi büt
çe kanunu layihası münasebetiyle, 28 (19) 186, 

190,191 
— Şarkikarahİsar Mebusu İsmail Beyin, 

istanbul limam İşleri İnhisar Şirketi İdaresi 
hakkında ne gibi tedabir ittihaz olduğuna 
dair suali münasebetiyle. 28 (26) 339, 

344 
Mazhar Müfit Bey (Denizli) - Avukat Ka

nununun dördüncü maddesine nazaran bele
diye reislerinin avukatlık etmelerinin caiz olup 
olmadığının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi münasebetiyle. 28 (21) 

— Eskişehir'de dördüncü kolordu kuman-
danhğmca karargâh ittihaz kılınan kulüp bi
nasının sureti iştirası İstimlâk Kanununa tev
fikan vaki olmadığı için Müdafaaî MiıHiye 
Vekâletiyle Divanı Muhasebat arasında ta-
haddüs eden ihtilafın tef siren hailine dair 
Divanı Muhasebat Riyasetinin (3/347) nu
maralı tezkeresi münasebetiyle. 28 (11) 

28 (12) 

— Jandarma efrat ve küçük zabıtanın ted
risatı iptidaiye vergisinden muaf tutulmala
rına dair kanun layihası münasebetiyle. 

28 (29) 
— İstiklâl Madalyası Kanununun tadili 

hakkında Büyük M'Hlet Meclîsi Riyaseti mü
nasebetiyle. 28 (31) 

— Seyrisefain idaresinin 1927 senesi büt
çe kanunu layihası münasebetiyle. 28 (19) 

247 

15 
28 

459 

528 

187 

Naim Hazım Bey (Konya) - Eczacılar ve 
eczaneler hakkında kanun layihası münase
betiyle. 28 (28) 

28 (29) 

N 

425, 
428 
454 

— Milli Matbaa ve şubelerinin devlet 

matbaası şeklinde sureti idaresi hakkında 

kanun layihası münasebetiyle. 28 (30) 502 
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Cilt B. 
Rahmi Bey (Trabzon) - Eczacılar ve ecza

neler hakkında kanun layihası münasebe
tiyle. 28 (27) 

Ragıp Bey (Kütahya) • Gümüşhane Me
busu Hasan Fehmi Beyin menafii umumiye 
için ahnacak emlak hakkında takriri müna
sebetiyle. 28 (II) 

— Şimendiferler ve umanlar inşaatîyfe 
su işkiline sarf edilmek üzere iki yüz milyon 
liraya kadar bono ihracı hakkında kanun la
yihası münasebetiyle. 28 (17) 

R a i ıBey (Erzurum) - Mebdei Meibusi-
yetin tespiti hakkında Büyük Millet Meclisi 
riyaseti tezkeresi münasebetiyle. 28 (26) 

RasİIı Bey (Antalya) - Dİvanımuhasebatın 
kavanM mevcutierrin tefsirini doğrudan doğ
ruya talep ve Meclise arz etmesine salahiye
ti olup olmadığının tayini hakkında Başvekâ
let tezkeresi münasebetiyle. 28 (22) 

— Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun 
layihası münasebetiyle. 28 (27) 

— Mebdei Mebusuydun tespiti hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi mü
nasebetiyle. 28 (26) 
* -— Seyrisefain idaresinin 1927 senesi büt
çe kanunu layihası münasebetiyle. 28 (19) 

— Teşkilatı Esasiye Kanununun kuvvei ka-
zaiyeye mütedair olan 4 ncü faslının 54 ncü 
ve 103 ncü maddeleri münderecatına nazaran 
aşar nizamnamesinin hini meriyetindeki şekli 
Hükümet itibariyle mevzu kuyudun mevaddı 
esasiyeyli kanuniye ahkâmına göre verilen hü
kümlerde kabiliyeti tatbdkiyesi olup olmadığı
nın tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi mü
nasebetiyle. 28 (29) 

Recep Bey (MUdafaai Mlüye VekiH) - Kü
tahya) - Askeri Tekaüt ve tstiyfa Kanununun 
20 Haziran 1326 tarihli maddesi muaddelesi-
nm birinci fıkrasını muaddil kanuna bir mad
de tezyiIİ hakkında kanun layihası münase
betiyle, 28 (22) 

28 (26) 

Sayfa 

400 

17 

107, 
108 

349 

269 

393 

350 

185, 
189 

465 

282, 
283 
345 

14 
29,30 

17 

348 

Cilt B. Sayfa 
— Eskişehir'de dördüncü kolordu kuman-

danlığınca karargâh ittihaz kılman kulüp 
binasının sureti iştirası istimlak Kanununa 
tevfikan vaki olmadığı için Müdafaan Milli
ye Vekâletiyle Divanımuhasebat arasında 
tahaddüs eden ihtilafın tefsiren halline dair 
Divanımuhasebat Riyasetinin (3/347) numa
ralı tezkeresi münasebetiyle. 28 (11) 

28 (12) 

— Gürnüşbane Mebusu Hasan Fehmi Beyin 
meraaffi umumiye için alınacak emlâk hak
kında takriri münasebetiyle. 28 (11) 

— Mebdei Mebusiyetin tespiti hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi mü
nasebetiyle. 23 (26) 

— 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun, Askeri 
Tekaüt ve îdilifia Kanunu mucibince İcra 
edilecek muharebe zaMmimine müTtedıak. mad
desinin istiklâl muharebesi esnasında Anadolu. 
haricinde milli hMenm'Öa İstihdam edilenlere 
de şâmil olup olmadığının tefsiri hakkında 
(3/765) numaralı Başvekâlet tezöeresİ müna-
sdbetiyle. 28 (13) 38,39 

Recep ZÜbtÜ Bey (Sfaop) - Eczacılar ve 
eczaneler hakkmda Kanun lâyihası münase
betiyle, 28 (27) 408 

Refet Bey (Urfa) - Jandarma, efrat ve kü
çük zabıtanın tedrisatı İptidaiye vergisinden 
muaf tutulmalarına dair kanun lâyihası mü-
naseibrtîyie. 28 (29) 458 

Refik Bey (Konya) - 1341 senesi Mtfvaze-
nei Umumiye Kanununa bir madde tezyifi 
hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle. 

28 (15)' 70 
Reşit Bey (Malarya) • Eczacılar ve eczane

ler hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle. 
28 (28) 435 

— Teşkilâttı Esasiye Kanununun fcuvvei 
kazaiyeye mütedair olan 4 ncü faslının 34 ncii 
ve 103 ncü maddeleri münderecatına nazaran 
aşar nizamnamesirJm hini mer'iyetindeki şekil 
hifkiSmet itibariyle mevzu kuyudun mevaddı 
esasiyeyi Kanuniye ahkâmına göre verilen 
hükümlerde kabiliyeti tatbfki'yesi olup olma
dığının tefsiri hakkında Başvekâlet teskeresi 
mürıasöbdKyle. 78 (29) 465, 
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Cilt 11. Sayfa 
— Teşkilâtı Mülktry* Kanununun 8 nci 

maddesinin tefsiri hafckırida 3/801 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ile izmir Mebusu Münir 
Beyin, Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 8 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında teklifi 
Kanunîsi münasebetiyle. 28 (29) 469 

Cilt B. 
Ruşen Eşref Bey (Afvonkarshfcar) • Bo-

zok Mebusu Ahmet Haindi Beyin, Umuri 
'Belediyeye ait Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki 
Kanunun altıncı maddesinin tadiline dair 
teklifi. Kanunisi münasebetiyle, 28 (25) 

Sayfa 

326, 
327 

Samih Rifat Bey (Biga) - Jandarma ef
rat ve küçük zabit anın tedrisatı iptidaiye ver
gisinden muaf tutulmalarına dair kamın lâyi
hası münasebetiyle. 28 (29) 

Süleyman Sun Bey (Bozok) - Avukat Ka
nununa bir madde tezyifi hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle. 28 ('17) 

— Avukatlık Kanununun dördüncü mad
desine nazaran, belediye reis ferinin avukatlık 
etmeleri caiz olup olmadığının tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle. 

28 (18) 
28 (21) 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununa bir madde tezyıtt hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle. 28 (15) 

— Birinci Büyük Millet Meclisi azasına 
Verilmiş olan silâhların sahiplerinin vefatında 
vereselerine ifttikal edip etmeyeceği hakkında 
(3/775) numaralı Başvekâlet tezkeresi müna
sebetiyle. 28 (12) 

— Cemiyetler Kanununun 12 nci madde
sinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi mü
nasebetiyle. 28 (29) 

— Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle. 28 (27) 

458, 
459,460 

114, 
116 

130 
251 

68 

25 

471 

392, 
393,394 
395,397, 
398,399, 
401,402 

28 (28) 426 
— Eskişehir'de Dördüncü Kolordu Ku-

mandanlığınca karargâh ittihaz kılınan kulüp 
binasının sureti iştirası İstimlâk Kanununa 
tevfikan vaki olmadığı için Müdafaai Milli
ye Vekâletiyle Divanımuhasebat arasında ta-
tıaddtis eden ihtilâfın tefsiren halline dair Di
vanımuhasebat Riyasetinin (3/347) numaralı 
tezkeresi münasebetiyle. 28 (11) 14 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin menafii umumiye için alınacak emlâk hak
kında takriri münasebetiyle. 28 (11) 

— Hizmeti maksureye tabi olarak vazifei 
askeriyesini bilifa terhis edilmiş olan Mehmet 
Süreyya Efendinin müterakim maaşatı hakkın
da istida münasebetiyle. 28 (27) 

— Jandarma efrat ve küçük zabıtanın ted
risatı iptidaiye vergisinden muaf tutulmalarına 
dair kanun lâyihası münasebetiyle. 28 (29) 

— İstiklâl Madalyası Kanununun tâdili 
hakkında Büyük Millet Meclisi 'Riyaseti tez
keresi münasebetiyle. 28 (31) 

— Kocaeli Mebusu Saffet ve Kastamonu 
Mebusu Ali Nazmı Beylerin; Memurin Ka
nunun 47 nci maddesine bir fıkra tezyili hak
kında teklifi kanunisi münasebetiyle. 23 (23) 

— Maktu Vergi Kanununun bazı me-
vaddının tadili hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 28 (22) 

— Mebdei mebusiyetin tespiti hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi mü
nasebetiyle. 28 (26) 

— Milli Matbaa ve şubelerinin devlet 
matbaası şeklinde sureti İdaresi hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle. 28 (30) 

— Rize Mebusu Ali Beyin, İstiklâl Mah
kemelerinde istihdam edilen adliye memurla
rının Hiikkâm Kanununa nazaran vaziyeti hu
kukiye ve kanun i yelerinin tespiti hakkında tak
riri münasebetiyle, 26 (25) 

— Şimendifer ve limanlar inşaatiyle su is
lerine sarfedihnek üzere İki yüz milyon lira
ya kadar bono ihracı hakkında kanun lâyiha
sı müna'sebetiyle. 28 (17) 

— Türkiye Cumhuriyeti İle Arjantin Cum
huriyeti beyninde akdolunan muhadenet mua-
hedenamesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle. 28 (21) 

16 

359 

458, 
459,460 

528 

295 

279 

350 

500 

330, 
332,333 

106 

253 
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Cilt B. Sayfa 
Şakir Bey (Çatalca) - Askerî Tekaüt ye İs

tifa Kanununun 20 Haziran 132)6 tarihli mad-
dei muaddelesinin birinci fıkrasını muaddil ka
nuna bir madde tezyili hakkında kanun lâyi
hası münasebetiyle. 28 (26) 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Ka
nununa bir madde tezyili hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle. 28 (15) 

— Maktu Vergi Kanununun bazı mevaddı-
nın tadili hakkında kanun lâyihası münasebe
tiyle. 28 (24) 

— Milli Matbaa ve şubelerinin devlet mat
baası şeklinde sureti İdaresi hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle. 28 {30) 

— Resmi Damga Kanununun doku
zuncu maddesinin yüz on üçüncü fıkra
sının tadili hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle. ' 28 (20) 

— Seyrisefain İdaresinin. 1927 senesi büt
çe kanunu lâyihası münasebetiyle. 23 (19) 

Şefik Bey (BayazUt) - Bozok Mebusu Ah
met Hamdı Beyin, Umuri Belediyeye Ait Ah
kâmı Cezaiye Hakkındaki Kanunun altıncı 
maddesinin tadiline dair teklifi kanunisi mü
nasebetiyle. 28 (25) 328 

Şevket Bey (Kırklardi) - Avukat Kanu
nuna bir madde tezyili hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle. 28 (17) 112 

345 

68,69 

311, 
312 

501, 
502 

222 

194 

Cilt B. Sayfa 
— Rize Mebusu Ali Beyin, İstiklâl Mah

kemelerinde İstihdam edilen adliye memurla
rının Hükkâm Kanununa nazaran vaziyeti hu
kukiye ve kanumyelerinin tespiti hakkında tak
riri münasebetiyle. 28 (25) 

Şükrü. Bey (Bolu) - Jandarma efrat ve 
küçük zabıtanın tedrisatı iptidaiye vergisinden 
muaf tutulmalarına dair kanun lâyihası j mü
nasebetiyle. 28 i (29) 

— Maktu Vergi Kanununun bazı j me-
vaddının tadili hakkında kanun lâyftıasij mü
nasebetiyle. 28 |'(24) 

28 :<28) 
— Seyrisefain İdaresinin 1927 senesi i büt

çe kanunu lâyihası münasebetiyle. 28 fl9) 

Şükrü Bey (Biga) - Askeri Tekaüt ve İs
tifa Kanununun 20 Haziran 1326 tarihli mad-
dei muaddelesinin birinci fıkrasını muaddjl ka
nuna bir madde tezyili hakkında kamın j lâyi
hası münasebetiyle. 28 (22) 283 

Şükrü Kaya (Menteşe) • Eskişehir'de Dör
düncü Kolordu Kumandanlığınca karargâh 
ittihaz kılınan kulüp binasının sureti iştirası 
İstimlâk Kanununa tevfikan vaki olmadığı 
İçin Müdafaai Milliye Vekâletiyle Divanı Mu
hasebat arasında tasaddüs eden İhtilâfın itefsi-
ren halline dair Divanı Muhasebat Riyasetinin 
(3/347) numaralı tezkeresi 'münasebetiyle. 

28 ; (12) 30 

330 

459 

312 
423 

191 

Talât Bey (Ardahan) - Anadolu - Bağdat 
demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım 
İdaresinin 1927 senesi fevkalâde bütçe kanu
nu lâyihası münasebetiyle. 28 (19) 

— Avukat Kanununun dördüncü madde
sine nazaran belediye reislerinin avukatlık et
meleri caiz olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle. 28 (21) 

— Seyrisefain İdaresinin 1927 senesi büt
çe kanunu lâyihası münasebetiyle. 28 (19) 

Tevfjk Kamu Bey (istanbul) - Karadeniz 
Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1927 senesi bütçe 
kanunu lâyihası münasebetiyle. 28 (20) 

158 

249 

190 

233, 
234 

Tevflk Rüştü Bey (Haricîye VeUU^ ((iz
mit) - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cum
huriyeti beyninde akdolunan muhadenet jmua-
îıedenam esini a tasdiki hakkında kanun \ lâyi
hası münasebetiyle. 28 ; (21) 

Tunah Hflml Bey (Zonguldak) - Anadolu 
Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Limjın ve 
Rıhtım İdaresinin 1927 senesi bütçe kaimimi 
lâyihası münasebetiyle. 28 i (19) 

— Ankara - Ereğli demiryolunun İnfea ve 
işletilmesi hakkındaki kanunun ikinci mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası müna
sebetiyle. 28 ! (17) 

253 

155 

99, 
102 
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Cİlt Bv Sayfa 
— Avukat Kanununun dördüncü madde

sine nazaran belediye reislerinin avukatlık et
meleri caiz olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekâlet teskeresi münasebetiyle. 28 (21) 246, 

247 
— 1341 senesi Muvazeaei Umumiye Ka

nununa bîr madde tezyili hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle. 28 (15) 68, 

69,70 
— Burdur Mebusu Hüseyin Bakî ve De

nizli Mebusu Yusuf Beylerin llkmektep Mu
allim ve muavinleri hakkındaki kanunun tadi
line dair teklifi kanunileri münasebetiyle. 

28 (31) 521 
— Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun 

lâyihası münasebetiyle. 28 (27) ' 395, 
397,398, 
400,401 

28 '(29) 454 
— Hafta Tatili Kanunu mucibince Cuma 

günleri açık bulundurulması caiz olan mües-
sesat meyanına etıbba ve dis muayenehane
lerinin de ithali muvafık olup olamayacağı 
haikkında (3/734) numaralı Başvekâlet tezke
resi münasebetiyle. 28 (11) II 

— Jandarma efrat ve küçük zabitanın ted
risatı İptidaiye vergisinden muaf tutulmalarına 
dair kanurt lâyihası münasebetiyle. 28 (29) 459 

— Jandarma ve jandarma namzetleri İle 
hudut kıtaatı süâhendazlarının usulü iaşeleri 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle. 

28 (15) 73 

Vehbi Bey (Karesi) - Avukat Kanununun 
dördüncü maddesine nazaran belediye reisle
rinin avukattık etmeleri caiz olup olmadığının 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi müna
sebetiyle. 28 <21) 246, 

250 
— Birinci Büyük Millet Meclisi azasına ve

rilmiş olan silâhların sahiplerinin vefatında 
vereselerine intikal edip etmeyeceği hakkında 
(3/775) numaralı Başvekâlet tezkeresi müna
sebetiyle. 28 (12) 24,26 

— Divanımuhasebatın Kavanini mevcude-
nin tefsirini doğrudan doğruya talep, ve Mec-

Ott B< Sayfa 
— Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 

1927 senesi bütçe kanunu lâyihası münase
betiyle. 28 (20) 234 

— Kurtuluş gününün tespitinde Büyük 
Millet Meclisi Azalarını aralarında görmek.is
tedikleri hakkında Maraş Belediye Reisi Lütfi 
ve rüfekası imzalı telgrafname münasebetiyle. 

28 (31) 518 
— Milli Matbaa ve şubelerinin devlet mat

baası şeklinde sureti idaresi hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle. 28 (30) 501, 

502 
— Müsakkafat Kanununun 4 ncü madde

sinin 8 nci fıkrasındald ahkâmın ilgası hak
kında kanun lâyihası münasebetiyle. 28 (30) 495 

— Rize Mebusu Esat Beyin, Hopa'da Ha
san ve Kara Ali oğullarının Hazineye teberru 
eyledikleri arsaların kendilerine iadesi ha*k-

; kında teklifi kanunisi münasebetiyle. 28 (20) 217 
— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin, 

(Ağaç Dikme) unvanlı teklifi kanunisi müna
sebetiyle. 28 (21) 241 

— Şimendifer ve limanlar inşaatiyle su iş
lerine sarfedilmek üzere iki yüz milyon lira
ya kadar bono İhracı hakkında kanun lâyi
hası münasebetiyle 28 (17) 106 

— Ufak tefek, hatta ırza, namusa doku
nan zabıta vakalarına gerek sebep, gerek kur
ban olanların adlarının gazetelere derç olun
maması hakkında ne gibi tedab'İr ittihaz olun
duğuna dair Adliye Vekâletinden suali müna
sebetiyle. 28- (18) 125 

lise arz etmesine salâhiyeti olup olmadığının 
tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi münase
betiyle. 28 (22) 270, 

272 

— Eskişehir'de Dördüncü Kolordu Ku-
mandanlığjnca karargâh ittihaz kılınan kulüp 
binasının sureti İştirası İstimlâk Kanununa tev
fikan vaki olmadığı için Müdafaa! Milliye 
Vekâletiyle Divanı Muhasebat arasında taaad-
düs eden ihtilâfın tefsiren halline dair Di
vanı Muhasebat Riyasetinin (3/347) numaralı 
tezkeresi münasebetiyle. 28 (12) 27,28 

V 
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Cilt B< Sayfa 
ZSya Bey (Çorum) - Ankara - Ereğli de

miryolunun İnşa ve işletilmesi hakkındaki ka
nunun ikinci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası münasebetiyle. 28 <17) 102 

•>••>• tom > • > • « 




