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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 
İntihaplar 

— Genç Mebusluğuna intihap edilen Mu
hittin Beyin mazbatai intihab iyesi 611 

— Genç Mebusu Muhittin Beyin Mazbatai 
İntİhabiyesinin tetkik edildiğine dair beşinci 
şube riyasetinin tezkeresi 704 

Mezuniyetler 
— Azayı kiramdan bazı zevatın 

yellerine dair Riyaset tezkeresi. 
mezun i-

24:25, 
179 

Tahlifler 
— Genç Mebusu Muhittin Beyin tahlifi 771 

İntihaplar 
— Divanı Muhasebat âzalarının bakıyei 

intihabı. 717 

Lâyihalar 
, — Bahriyedeki gedikli zabitanın maaş ve 

tahsisatı fevkalâdeleri hakkında kanun lâyihası 
(1/499) 949 
•' ^ Beyoğlu ve Üsküdar Vilâyetlerinin lâğv 
edilerek Kaza haline ifrağen idaresi hakkında 
kanun lâyihası (1/484) 609 

— 1298 tarihli Ebniye Kanununa bir mad-
dei müzeyyele ilâvesi hakkında (1/478) . 377 

— 1340 senesi Mart ayına mahsus Mu
vakkat Bütçe Kanunuyla sarfına mezuniyet ve
rilen tahsisatı bakiyesinin Nisan hidematı İçin 
sarfına ye mezkûr kanunun beşinci maddesi
nin, Muvazene! Umumiye Kanununun neşrine 
kadar devamı meriyetine dair (1/475) 127, 

174:175 
— Diyanet İsleri Riyaseti bütçesi ve kad

roları hakkında (1/477) ' 2 4 8 

—i Elyevm mer'İ bulunan maaditı ve taş-
ocakları nizamnamelerinin bazı mevaddı ile 
Havzai Fatımiye Talimatnamesinin tadiline 
dair kanun lâyihası (1/491) 647 

Sayfa 
— Havalü Şarkiyede esnayı harpte hedim 

', ve ihrâk edilen mesakinin tamir ve inşası için 
Maliye bütçesine mevzu tahsisatın İmar Vekâ-

- letinin 1340 senesi bütçesine nakli hakkında 
', kanun lâyihası (1/500) 1014 

— Hükkâm ve mensubini adliyenin kıyafeti 
; Tesmiyeleri hakkında (1/473) 92 

— Hükümetçe mubayaası takarrür eden 
Anadolu Demiryolları Müdiriyeti Umumiye-
sinin teşkilât ve vazaifine ve hat ile mebani ve 
müessesatının esaslı surette tamir ve ıslahı için 
muktazi tahsisatın itasına dair kanun lâyihası 
(1/489) 609 

— Kâtibi Adil Kanununun bazı mevaddı-
nın tadili hakkında kanun lâyihası (1/486) 609 

— Lozan Sulh Muahedenamesinin iktisabı 
mer'iyet. etmesini müteakip 24 Temmuz 1923 
tarihli Affı Umumî Beyannamesine tevfikan 
neşir ve ilânı muktazi affı umumî hakkında ka
nun lâyihası (1/486) • • _ . . - • ^ 

— Maaşat, ücurat ve muhassesatın tevki-
fattan tecridi ile miktarı safisi üzerinden tah
sis ve tediyesi (I/4SI) - 413 

— Mahâkimi Şerityyenİn ilgası (1 /470) 92 
— Mahakimin teşkilâtına mütedair ah

kâmı muaddil (1/471) . 92 

— Mal sandıklariyle bilumum muhasibi 
mesullerin hesabatını rühiyet eylernek ,üzere teş
kili tensip edilen tetkik heyetlerinin ücurat ve 
harcırahlarıyle masarifi sairelerine karşılık ol
mak üzere Maliye bütçesine faslı mahsus ola
rak elli bin lira tahsisat vaz ve ilâvesine dair 
(1/480) '• : ":V \ 413 

— Memleketlerinde, Türk tebaasından ka-
vanin ve tedabiri İstisnaiyei harbiyeyi. refetmiş - . -' 
olan devletin Türkiye'deki tebasınaMtıevzu ,te-
dabirin.de ref'ine mütedair (1/469) 22 
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Sayfa 

— Memlekette kuvvetli bir telsiz tesisatı 
viicude getirilmek ve Ankara şehrinde merkezî 
batarya sisteminde telefon şebekesi yapılmak 
ve Ankara ile İstanbul arasında bir telefon 
hattı tesisiyle posta ve telgraf ve telefon binası 
inşa edilmek üzere Posta ve Telgraf Bütçesine 
bîr milyon lira tahsisatı munzamma itası hak
kında kanun lâyihası. (1/497) 892 

— Muhâmat hakkında (1/472) 92 

— Mustafapaşa Kazasının lağviyle Resü-
layh Kazasının müceddeden teşkili hakkında 
(1/479) 377 

-ı- Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen 
ve miUİ hudut haricinde kalan memurini mül
kiye haklarında yapılacak muameleye dair ka
nun lâyihası (1/488) 609 

— Mühendis mektebinde ikinci derecede 
mühendis yetiştirmek için Nafıa Vekâleti büt
çesine beş bin üç yüz otuz altı lira kırk kuru; 
tahsisatı munzamma itasına dair kanun layiha-
s* Çl/487) $09 

— Müstesna evkafın refi istisnaiydi hak
kında kanun lâyihası (1/493) 839 

Sayfa 
— Ormanlardan alınacak eşcar ve mahsu

lât bedelâtı ile hususî ormanlardan istiyfa edi
lecek .Öşrü nizamî hakkında kanun lâyihası 
(1/498) 949 

— Orman Nizamnamesinin babt sanisınin 
ikinci faslına bir maddei müzeyyele İlâvesine 
dair kanun lâyihası (1/435) 609 

— Tesrii Muhakemat hakkında (1/474) 127 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cum

huriyetinin haizi salâhiyet murahhasları arasın
da akit ve imza edilen Muhadenet Muahede-
namesiyle ikamet ve ticaret mukavelenamele-
"inin tasdiki hakkında kanun lâyihaları (1/494, 
1/495, 1/496) 839 

— Türkiye sahil ve limanlarına icrayı sefer 
etmekte olan ecnebi sefainden tahsil edilmekte 
bulunan rüsumu sıhhiye hakkında kanun 
lâyihası (1/482) 609 

— Türkiye ve Almanya Hükümetleri mu
rahhasları arasında akit ve imza olunan muha
denet muahedenamesinia tasdiki hakkında 
(1/476) " 228 

— Ümera ve zabıtam bahriyenin terfii- rüt
belerine dair kanun lâyihası (1/492) 722 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
452 -T* A^pfc i IŞsMİrsfoÜarı İdaresine 

dörtyüz bin liranın ikrazına dair Ka
nun . 8 2:3, 

3:5,14:15,25,53:54 

4g3 — Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriye
ti 1340 senesi Bütçe Kanunu 8 9:11, 

16:17,51 
454 — öksüz YurÜan Müdüriyeti Umu-

mİyesinİn 1340 senesi Bütçe Kanunu 8 11: 
13^8:19,55 

455 — 10 Tesrinrsani 1339 tarihli Kanu
nun ikinci maddesini muaddil Kanun 8 60, 

J 65:66 
— Asker! Fabrikalar Müdüriyeti Vmu-
miyesiıûn 1340 senesi Mülhak Bütçe 
Kanunu 8 67: 

&7,89tS».92>122 
457 nrr 1340- senesi Nisan ayın» mahsus, mu

vakkat Bütçe Kanamı 8 128, 
141:143. 

No. 
458 

459 

Cikt, Sayfa 
— Ergani bakır madeninin işletilmesi 
hakkında Kanun 8 178, 

183:192 
— 1324 Temmuzundan itibaren 1339 
senesi gayesine kadar haVümle mat
lûba* ve duyunu hazinenin sureti mah
subuna dair Kamın 8 248, 

265,299:300 

460 — Muhafflat Kanunu 

461 

8 248, 
271:293 

— Bukkâm ve mensubini adliyenin 
nmû kisveleri hakkında Kanun 8> 229* 

293*296 

i 4 6 2 — 4 Şubat I32İ tanhK Damga Kanu
nunun yetmişbirinci maddesini. muaddU 
Kanun 8 298, 

321-:323 
463 - r Zonguldak simendüfer ve liman rü

sumunun tenzili hakkında Kanun 8 300, 
302:303026:327 
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iste. Cilt Sıyİ». 
464 -* Bfzüfüm - JSlftkMhlî • Kü* % fü-

abatı DemîryoÜâf kavsinin 1340 se
nesi Bütçe Kanunu 8 298, 

303:311,328:329 
465 — İstanbul ve tevabü balıkhanesine mü-

teaUtk okamnamenin bkınei ve üçüncü 
maddelerinde muharrer rüsumun tezyi-

. dine dair Kanun 8 298, 
311:217,331 

466 — Merakibi bahriyeden alınacak rüsum 
hakkında 15 Nisan 1338 tarihli Kanuna 
merbut tarifeye bir zeyil ilâvesine dair 
Kanım 8 317: 

321,332,334,336,373 
467 — Merakibi bahriyeden alıhaeak rüsum 

hakkında 15 tâsah 133$ tarihH Kanuna 
merbut tarifenin üçüncü maddesindeki 

, (C) fıkrasının Ağasına dair Kantin 8 323, 
325:330,336,371 

468 — tuz fcesmi hakkmda İtamın 8 424: 
430,444:445 

469 — Mehakİmi şeriyenİn İlgasına ve me-
hakimin teşkilatına ait ahkâmı muaddil 
Kanun 8 309; 

301,439 
470 — Müskirat resminin tadiline dair ekn 

8 Kânunusani 1336 tarihti Kararname
de münderiç rüsumun tezyidine ve 
Men'i müskirat Kanununun tadiline 
dâir Kantm 8 417: 

424,446:447 
471 — Mahsulat ve mamufâtı dahiliyemi* 

için istimaline zaruret ye lüzum görülen 
mevaddl Ijrtidaiyenin kabulü muvakkat 
utulüne tevfikan bilâ resim İthaline 
dair Kanun 8 377, 

481:496 
472 — Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile 

seyahat eden yolculardan ahnacak 
nakliyat resmi hakkında Kanun 8 335, 

455,467,501:502 
473 — Konya ovasının ıskası hakkında Kâ

nun- 8 467: 
475,503:504 

474 -* Artvin, Afattan. Kart vöayetlfeKy. 
le Kulp ve İSfcr kaıalân v# H # â fca-
zasürift Ke*iftah>fcta nâfiiyesüdefej aıSri-
âe hakkı tasarrufa ait Kanun 8 506, 

509:533 I 

475 ^ MtUttye harctffth Kârarıwmi»ne *v-
fikaa vermekti elim Tümtm &aretmb-
lattae y&de t « i tetazfflkt ietaffl hak
kındaki 2 Ağustos 1336 tarihli Kanaram 
İlgasına dair Kanun 8 247, 

533:537 
476 '— Trabzon - ErMnh *üüiry«lftriyİe 

Trabzon limanı kesfiyat ve ihzaratıntn 
İ34Ö senesi zarfıftÖa ferâsma i&ü Ka
nun 8 İ&6, 

53t:542 

477 — Memleketlerinde Türk tebaasından 
kavanin ve tedabiri istisnaiyei harbiyeyi 
refetmiş olan devletlerin Türkiye'deki te
baasına mevzu tedabirinde refine dair 
Kanun 8 556, 

596:59i 
478 — Onüç «ata Mdematı vataniye terti

binden maa$ tahsisi hakkında Kanun 8 509, 
555^58:563 

479 — Şehit Tevfİk Sükuti Beyin validesi 
Fatma Fehra ve hemşiresi SSniyŞ ha
nımlara hidemâti vataniye teftioinden 
maaş tahsisi hakkında Kanun 8 555, 

563:564 

480 — Damat Ferit tarafından idam edilmiş 
olan Çarkçı Yüzbaşı HaH İbrahim 
Efendi ailesine hİdematı Vataniye ter
tibinden maaş. tahsisi hakkında Kanun 8 555, 

564:568 
481 — Müteaddit sevkta lUdenİati vataniye-

tertibinden maaş tahsisi hakkında Ka
nun 8 555, 

5S8;588(602,641 

482 — Kızılca nahiyesi Müdürü Âdil Sfen-
dinin ailesine hİdematı vataniye terti
binden maaş tahsisi hakkında Kanun 8 247, 

588:590 

483 — Türkiye Cumhuriyeti İte Almanya 
Cumhuriyeti arasında fnühakS 3 Mart 
1340 (1924 tarihli Munadehet Muahe-
denamesİ hakkında Kanun 8 593: 

595,604 

414 «- Devlet ormanlarından köylülerin in
tifa hakkı Kanunu 8 711, 

744:753 
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:No. Cilt Sayfa 

485 — Mahakimi nizamiye ve devairde 
alınması lâzımgelen harçlara ait tarif er 
nin otuzsekizinci maddesine müzeyyel 
Kanun 8 753. 

: • ' • • • • 7 5 5 

," 486 — Umuri Belediyeye müteallik ahkâmı 
cezaiye hakkında Kanun 8 725, 

' - . . . , ; 773:780 
487 — Affı Umumî Kanunu 768,780:784 
488— Mübadeleye tâbi ahaliye verilecek 

emvali gayrimenkule hakkında Kanun 8 768, 
784:796 

489 — Mersin limanının inşası hakkında 
Kanun 8 799, 

846:850 
490 — Muvazenei Umumiye Kanunu 8 6,6; 

- • : ' 9,25:36,39:50, 
. 129:140,140:141,143:173, 

179:183,192:199,200:226, 
- 231:239,239:244,801:807, 

807:811,811:835,840:846, 
850,850:885 

A) Adliye Vekâleti Bütçesi 807:811 
B) Bahriye Vekâleti Bütçesi 6 

, C) Başvekalet Bütçesi 239:244 
D) Divanı Muhasebat Bütçesi 129:140 
E) Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi 801:807,840: 

: . . • • • - 846,850 
T) Düyunu Umumiye Bütçesi 231:239 
G) Mâarif Vekâleti Bütçesi 811:835 
H) Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi 25:36, 

'• 39:50 
1) Ticaret Vekâleti Bütçesi 140:141,143: 

173,179:183,192:199 
J) Varidat Bütçesi 850:885 

' K) Ziraat Vekâleti Bütçesi 200:226 
491 — Teşkilâtı Esasiye Kanunu 8 95: 

103,103:121,336:364,378:385, 
406:407,611:629,630:640,895:913,914:924 

' 492 — Usulü Muhakeme! hukukiye ve Usu
lü Muhakematı cezaiye kanunlariyle 
Sulh ve İcra kanunlarının bazı mevadı-
nr muaddil Kanun 8 509, 

590,684:704,704:718,727:744,969:975 

'493 „-— istanbul Darülfünununun şahsiyeti 
nükrniyesi hakkında Kanun 8 947, 

-;\ .?. ;Of>v ,•••••-• -:-•••• - ' '.' r -.975:982 . 
,'494 — Türkiye Cumhuriyeti, ile Avusturya 
•; -Cumhuriyeti arasında münakit 28 Kâ-

No. Cilt Sayfa 
nunusani 1924 (1340) tarihli Muhadenet 
Muahedenamesi hakkında Kanun 8 946, 

951,959:969,1009 

495 — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti arasında münakit 28 Kânu
nusani 1924 (1340) tarihli İkamet Muka
velenamesi hakkında Kanun . 8 946, 

951,959:969,1009 
496 —• Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 

Cumhuriyeti arasında münakit 28 Kânu-
. nusani 1924 (1340) tarihli Ticaret Mu

kavelenamesi hakkında Kanun 8 946, 
951,959:969,1009 

497 — 11 Kânunusani 1339 tarihli Aşar 
Kanununa müzeyyel Kanun 8 839, 

883:985 
498 — İtibari ziraî birliği Kanunu 8 893, 

992:1007 
499 — Ziraat Bankası matlûbatı atikasırun 

sureti tediyesine dair Kanun 8 1007: 
1008 

500 — Rüsumu Sıhhiye Kanunu 8' 1023, 
. 1115:1116 

501 — 15 Nisan 1340 tarihli Orman intifa 
Kanununun yedinci maddesinin tadili
ne dair maddei muvakkat 8 1012, 

1043 
502 — 1340 senesi Evkaf Bütçe Kanunu 8 951, 

1028:1043,1117:1118 
503 — Mükellefiyeti nakliyei askeriye Ka

nununa müzeyyel Kanun 8 1012, 
1052:1053 

504 — Türkiye'de mevcut bilumum orman
ların fennî usulü idare ve işletilmeleri 
hakkında Kanun 8 609, 

1056:1061,1062:1064 
505 — Keller - Gaziantep yolunun turuku 

. umumiye meyanına ithaline dair Kanun 8 1013, 
1064:1066 

506 — Anadolu Demiryollarının mubayaa
sına ve Müdüriyeti Umumiyesinin teş
kilât ve vezaifine dair Kanun 8 1013,~ 

1066:1081 
507 - r Anadolu demiryollariyte mebani ve 

müessesatının esaslı surette tamir ve • 
ıslahı için muktazi tahsisatın itasına 

- dair Kanun . 8 1081: 
1083,1095,1121:1122 
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No. Cilt Sayfa 
508 — Bern, bahri, havai ve jandarma er

kân, ümera ve zâbitanı ile memurin 
ve mensubini askeriye maaş ve tahsisa
tına dair 22 Teşrinievvel 1339 tarihli 
Kanuna müzeyyel Kanun 8 1013, 

1083:1086 
509 — Kâtibiâdİl Kanununun bazı mevadı-

nın tadili hakkında Kanun 8 894, 
1085:1095 

510 — Jandarma mülâzimievvel ve sânile-
rinin zâti hayvanlarına yem bedeli ita
sı hakkında Kanun 8 1063, 

1095:1098 
511 — İkinci sınıf ihtiyat zâbitanının da-

rüJnıuaUimlere kabulü hakkında Ka- / 
nun 8 1013, 

1098,1099 

No. Cilt Sayfa 
512 — Mübadele, imar ve iskân Kanununun 

birinci maddesine müzeyyel madde! 
Kanuniye 8 1018, 

1099:1102 

513 — Orman Nizamnamesinin babı sanİ-
sinin ikinci faslına müzeyyel Kanun 8 725, 

893 
514 — İstanbul'a ithal edilecek buğday ve 

un mamulâtından tarifei asliyede muhar
rer resmin oniki misli İstifasına dair 
Kanun 8 1013, 

1105:1112,1123,1125 
515^— Altı zata hîdematı vataniye tertibin

den maaş tahsisi hakkında Kanun 8 1119: 
1120 

KARARLAR 

86 —Divanı Muhasebatta mümeyyizlik ve 
murakıplık hizmetleriyle kesbî kıdem ve 
ehliyet etmiş olan memurların bilâ imti
han divan murakipliklerine tâyini salâhi
yetinin Divanı Muhasebat Riyasetine bı- . 
rakılmasına dair 138 

87 — Rakı naklinden mahkûm Ürgüplü Hü
seyin hakkında hatayı adlî vâki olduğun
dan af suretiyle telâfisi hakkında 270 

88 — Müskirat füruhtu maddesinden mah
kûm Sandıklı Hacı Memed, Eskişehirli Re
fik Çavuş ve Bartınlı İbrahim haklarında 
hatayı adil vâki olduğundan af suretiyle 

telâfisine dair 267:269 
89 — Katil maddesinden onbeş sene küreğe 

mahkûm Karabigali Haliloğtu Ahmet'in 
müptelâ olduğu . illetten dolayı bakiyyei 
müddeti cezaîyesinin affı hakkında 270:271 

90 — Fakı naklinden mahkûm İnebolu*Iu 
Bayramoğlu İsmail hakkında ita edilen hü
kümde hatayı adil vâki olduğundan af 
suretiyle telâfisine dair 266:267 

91 — Katil kastiyle cerh maddesinden üç-
buçuk sene küreğe mahkûm olup müd
deti mahkûmiyetini ikmal ile tahliye kı
lınmış olan Kastmoğlu Kasım'ın iadei 
hukuku memnuasına dair 724 

MAZBATALAR 

Adliye Encümeni Mazbataları 

— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rü-
fekasının; Dava Vekilleri Cemiyeti teşekkül eden 
mahallerde mezkûr cemiyet levhasında mukay
yet olmayan muhamilerin icrayı vekâletten men
leri ve mebhus vekiller cemiyetinin icabında mu
hamilerin levhadan terkini kayıtları kararını da 
verek salâhiyetini haiz olmalarına dair (2/274) 

940:941 

— Beyazıt Mebusu Şefik Beyin, mahâkimi 
nizamiye ve devairde alınması lâzım gelen harç

lara ait tarifenin otuz sekizinci maddesine mü
zeyyel kanun layihası hakkında (2/266) 753:755 

— Belediye Vergi ve Resimleri Kanunundan 
fevaidi matlubenin istihsali için derdesti tetkik 
bulunan Belediye Kanununun ceza maddeleri 
faslının müstacelen müzakere ve intacına dair 
Başvekâletten mevrut (3/240) tezkere hakkında 725, 

773:780 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
Men'i Müskirat Kanununun ikinci ve Üçüncü 
maddelerinin tadiline dair (2/247) numaralı tek-



Sayfa 
lifi kanunisi ve ahiren kabul edilen Müskirat 
Kanunu dolayısıyle tayini muameleye mahaj ol
madığına dair 724,939:940 

— Cezayı nakdîlerin beş misline iblağına 
dair 17 Nisan 1338 tarihli kanun mucibince 
Gümrük Kanununda miktan tayin edilen mü-
cazatı nakdiyenin de beş misline iblâğ edilip 
edilmeyeceğinin tefsiri hakkında (3/212) 479:481 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
14 Eylül 1336 tarihli Men'İ Müskirat Kanunu 
mucibince mahkûm olanların 9 Nisan 1340 ta
rihinde kabul edilen kanun münasebetiyle hak
larındaki hükmün infaz olunmamasına ve el-
yevm mevkuf ve mahpus olanların tahliyesine 
dair (2/39) 893 

— Elcezire İstiklâl Mahkemesince, biliğfal 
kız kaçırmak maddesinden mahkûm Ahmed Bin 
$eyho ile Seyid ve zevcesi Behiye haklarında. 
(3/37) numaralı evrak ve hükmü vakiin feshi lâ
zım geleceğine dair 22:23 

— Emvali metrukeye ait 15 Şubat 1339 tarihli 
Kanunun 6 ncı maddesinin tefsirine dair (3/172) 475: 

479 
— Divanı Harpçe mahkûm Yüzbaşı Edip 

Efendinin hukuku memmıasının iadesi ve teka
ütlüğünün kanunu âhir mucibince Binbaşılık 
üzerinden icrasına dair (4/195) 723:724,934:937 

— Hükkâm ve mensubîni adliyenin kıyafe
ti resmiyeleri hakkında (1/473), 229,293:296 

— istanbul Kumandanlığı Levazım Üçün
cü Kısım Amir Binbaşı İsmail Hakkı Beyin 
Konya istiklâl Mahkemesince hakkında verilen 
karardaki cezayı nakdinin affına mütedai? 
(4/200) 893 

— İstiklâl Mahkemelerince mahkûmiyet
lerinden dolayı aflarını talebeden eşhasa ait on-
bir kıta istidaya Adüye Encümeninin ahiren Affı 
Umumi Kanunu kabul edildiğinden tayini mua
meleye mahal olmadığına dair (4/204) 893:894 

— Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen
di ve elli refikinin; Mücahedei Milliye zama
nında kaçak olarak derdest edilen altınların iade
sine ve bundan dolayı mahkûm olanların affına 
dair (2/338) 893 

— Kâtibiâdİl Kanununun bazı mevaddımn 
tadili hakkında (1/486) numaralı kanun lâyihası 
hakkında 

894,1086:1095 

Sayfa 
— Kayseri İstiklâl Mahkemesince mahkûm 

Ahmed Ustaoğlu Durmuş hakkında (3/5) nu
maralı evrak ve tâyini muameleye mahal olma
dığına dair 23 

— Katil kasdiyie cerh maddesinden üç bu
çuk sene küreğe mahkûm olup müddeti mahkû
miyetini ikmal ile tahliye kılınmış olan Kasım 
oğlu Kasım'tn, iadei hukuku memnuasına dair 
Başvekâletten mevrut (3/255) numaralı tez
kere hakkında 724 

— Katil maddesinden on bej sene küreğe 
mahkûm Karabiga'lı Halil oğlu Ahmet'in müp
telâ olduğu İlletten dolayı bakiye! müddeti ce-
zaiyesinin affı hakkında (3/227) 270:271 

— Katil maddesinden onbeş sene küreğe 
mahkûm Ömer oğlu Mehmet (3/248), sirkat 
maddesinden Üç sene küreğe mahkûm Ahmet 
bin Ali (3/24), cerh ve katil maddesinden on 
beş sene küreğe mahkûm Nurettin oğlu Korucu 
Mahmut (3/250) ve cerh maddesinden yedi bu
çuk sene küreğe mahkûm Abdullah oğlu Os
man'ın maluliyetlerine binaen af edilmelerine 
dair 722,929:933 

— Kırşehir Mebusu Ali Rıza Beyin; İstiklâl 
Harbine iştirak eden Kuvayı Milliye mensubi-
ninin affı hakkındaki 29 Teşrinievvel 1339 ta
rihli Kanunun tefsirine dair (4/199) 951 

— Konya hadisei İsyaniyesİndeo dokyı mah
kûm olup af talebinde buulnan Hacı Hasİp ve 
rüfekası haklarında (3/2) numaralı evrak ve tâ
yini muameleye mahal olmadığına dair 24 

— Lozan muahedenamesinin iktisabı rner'tyet 
etmesini müteakip 24 Temmuz 1923 tarihli afft 
umumî beyannamesine tevfikan neşir ve ilânı 
muktazi affı umumî hakkında (1/483) numaralı 
kanun lâyihası ve Konya Mebusu Mustafa Fey
zi Efendinin bu baptaki (2/290) numaralı tek
lifi kanunisiyle tevhiden müzakeresine dair 722, 

780:784 
— Mahakimi sedyenin ilgası (1/470), ma-

hakimin teşkilâtına mütedair ahkâmı muaddil 
(1/471) numaralı iki kıt'a kanun lâyihası hak
kında 300:301,430 

— Mâruz kaldığı hayatı adlinin ıslahı ve 
hukuku memnuasınm affı suretiyle iadesi İstir
hamına dair İstanbul sabık muhamilerinden 
Ömer Faik Efendinin (4/194) numaralı istidası 
hakkında 723,933:934 



_ 9 _ 
Sayfa 

— Memurini zabıtanın Zahıtai Adliye va-
zaifioden dolayı ne suretle tahtı muhakemeye 
alınacaklarının tefsirine dair Dahiliye Vekâleti
nin (3/147) numaralı tezkeresi hakkında 545:549 

— Muhamat Kanunu hakkında (1/472) 248, 
271:293 

— Mübadeleye tabi ahaliye muvakkaten 
verilecek emvali gayrimenkuleye dair (1/446) 784: 

796 
— Müskirat İstimali maddesinden mahkûm 

Sandıklı'n Hacı Mehmet, Eskişehîr'fi Refik Ça
vuş ve Bartınlı İbrahim haltlarında, hatayı adlt 
vaki olduğundan af suretiyle telâfisine dair. 
<3/220) (3/221) 267:269 

— Müskirat nakleyledikleri iddiası ile maz-
numınaleyhkn Süleyman oğlu Murat ite Musta
fa oğlu Hasan ve Kasap Ahmet Çavuş hakla
rında hatayı adil vaki olduğundan mücazatı 
mahkûnaelerinin affına dair (3/246), sarhoşluk 
maddesinden mahkûm Kunduracı Behçet 
(3/247), yedinde elli dirhem rakı tutulan Osman 
oğlu Zeki Efendi (3/251), rakı naklinden mah
kum Bursalı Aynüddtn oğlu Mehmet Emin 
(3/252), sarhoş olduğu halde çarşıda silâh at
mak maddesinden mahkûm dokumacı Fahri 
(3/253) haklarında hükümlerde hatayı adlt bu
lunduğundan atlarımı dair 722,924:928 

— Orman Nizamnamesinin babı sanisinin 
İkinci faslına bir maddesi müzeyyele ilâvesine 
dair (1/485) 893,1102:1105 

— 30 Teşrinievvel 1334 den 23 Ağustos 
1339 tarihine kadar geçen müddet zarfında 
müdafaa! memleket uğrunda ika edftmiş olan 
efai ve harekâtın cürüm addolunamayacağı 
hakkındaki kanunun rüsumu İstihlâkîye kanu
nuna muhalif hareket edenlere de şümulü olup 
olmadığının tefsirine dair (3/195) 543:545 

— Rakı naklinden mahkûm Ürgüp'tü Hü
seyin hakkında, hatayı adlî vaki olduğundan 
af suretiyle telâfisi hakkında (3/228) 266:267,270 

— Samsun Rüsumat Müdüriyeti muamelâ
tından dolayı Samsun İstiklâl Mahkemesince 
on beş sene kalebentliğe mahkum edilen es-
bak Muhaseboi Hususiye Müdürü Osman Efen
dinin Sinop Kalesinde ikmali müddet etme
si talöbini mutazammın (4/190) numaralı isti
dası ve muvafık olduğuna dair 724; 725 

Sayfa 
—' Suiistimal ve ihrMstan Efcezire ÎSffiklâi 

Mahkemesince gıyaben mahkûm olup itiraz 
eden Binbaşı Lûtfi Efendi ve rüfeJcasının (4/15) 
numaralı evrakı- ve hakkı itirazları bulundu
ğuna dair . 24:24 

— Tesrii muhakemat- hakkında (1/474) nu
maralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni maz
batası. 509,590,684:704,704:718,727:744,969:975 

— Vazifei memuriyetini suiistimalden do
layı Kayseri istiklâl Mahkemesince mahkûm 
edilen Mecidiye Şube Reisi Hasan Hayri Efen
dinin (4/196) numaralı istidası ve İstida ve Ad
liye Encümenleri mazbataları. 724,937:939 

Dahiliye Encümeni Mazbataları 
— Belediye Reis ve azalarının idareten azli 

mucip ahval ile maluliyetleri halinde hakların
da yapılacak muamelenin tefsirine dair B&sve-
kâleten mevrut (3/216) 941:942 

— Belediye Vergi ve Resimleri Kanunun
dan fevaidi matlubenin İstihsali İçin derdesti tet
kik bulunan Belediye Kanununun ceza mad
deleri faslının müstacelen müzakere ve. intacı
na dair Başvekâletten mevrut (3/240) 725,773:780 

— Hapishanelerin jdarei umumiyeleri hak
kında (1/426) 230 

— İstiklâl madatyas ile Taltif Kanunu
nun birinci maddesinin tadiline dair (1/36) 647 

— Memurini zabıtanın zabıta! adliye vezai-
finden dolayı ne suretle tahtı muhakemeye alı
nacaklarının tefsirine dair (3/147) 545:549 

— Mülkiye harcırah kararnamesine tevfi
kan verilmekte olan umum harcırahlardan yüz
de kırk tenzilât icrası hakkındaki 2 Ağustos 
1336 tarihli Kanunun ağasına (1/459) ve Al
tıncı Avans Kanununun sekizinci maddesinin 
muhasebei hususiyelere teşmil edumetnesine 
dair (1/129) 247,533:537 

Hariciye Encümeni Mazbataları 
— Memleketlerinde Türk tebaasından Ka

varan ve tedabiri istisnaiye! harbiyeyi refet-
mis olan devletlerin Türkiye'deki tebaasına 
mevzu tedablr-in de refrae dair (1/469) 300,556, 

596:598 
— Türkiye Cumhuriyeti Ue Almanya Cum

huriyeti arasımda münakk 3 Mart 1340 (1924) 
tarihli muhadenet muahedenamesinin tasdiki 
hakkındaki (1/476) 593:595,604:605 
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Sayfa 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyetinin haizi salâhiyet murahhasları 
arasında akit ve imza edilen muhadenet mua-
hedenamesîyle İkamet ve ticaret mukavelena
melerinin tasdiki hakkında (1/449,, 1/495, 
1/496) 951.959:969,1009:1010 

— Türkiye ve Almanya Hükümetleri mu
rahhasları arasında akit ve imza olunan Mu
hadenet Muabedenamesirıin tasdiki hakkında 
(1/476) 300 

İktisat Encümeni Mazbataları 
— Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey ve 

rüfekasınıtı; ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkında 
(2/212) 64,755:761 

— İstanbul ve tevabii balıkhanesine müteal
lik nizamnamenin birinci ve üçüncü maddele
rinde muharrer rüsumun tezyidine dair (1/57) 331: 

317,331 

İstida Encümeni Mazbataları 
— Divanı Harpçe mahkûm Yüzbaşı Edip 

Efendinin hukuku memmıasınm iadesi ve teka
ütlüğünün kanunu ahir mucibince Binbaşılık 
üzerinden icrasına dair (4/195) 723:724, 

934:937 

— Maruz kaldığı hatayı adlinin ıslahı ve 
hukuku memnuasırun affı suretiyle iadesi İstir
hamına dair İstanbul sabık muham ilerinden 
Ömer Faik Efendinin (4/194) numaralı İstidası 
hakkında 723,933:934 

— Samsun Rüsumat Müdiriyeti muamelâ
tından dolayı Samsun İstiklâl Mahkemesince on 
beş sene kalebentliğe mahkûm edilen esbak 
Muhasebei hususiye Müdürü Osman Efendinin 
Sinop Kalesinde ikmali müddet etmesi talebini 
mutazammın istidası hakkında 416 

— Vazifei memuriyetini suiistimalden dola
yı Kayseri İstiklâl Mahkemesince mahkûm edi
len Mecidiye Şube Reisi Yüzbaşı Hasan Hay
rı Efendinin (4/195) numaralı istidası hakkın
da 724,739:939 

Kanunu Esasi EncUmenİ Mazbatası 
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu teklifi hakkın

da (2/302) mükerrer) 95,103,103: 
121,336:364,378:385,406:407,611:629, 

630:640,895:913,914:924 

Sayfa 
Kavanİni Maliye Encümeni Mazbataları 

— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve 
rüfekasının; bey'bi-1 vefa veyahut rehin ve temi
nat iraesi suretiyle emvali gayrimenkule üzerin
de vuku bulan ikraz ve İstikraz muamelelerinin 
üç sene müddetle tecillerine dair (2/279) 892 

—. Çatalca Mebusu Sakır Beyin; 11 Kânu
nuevvel 1339 tarihli ve 295 numaralı Aşar Ka
nununun onuncu maddesinin tadili hakkında 
(2/316) numaralı teklifi kanunîsi hakkında 839 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey ve 
rüfekasının; İhtiyat zabitlerinin terfihi hakkında 
(2/212) 64,755:761 

— Emvali metnikeye ait 15 Nisan 1339 
tarihli kanunun 6 ncı maddesinin tefsirine dair 
(3/172) 475:479 

— Harcırahlardan yüzde kırk tenzilât icrası
na mütedair 2 Ağustos 1336 tarihli kanunla 
11 Teşrinievvel 1338 tarihli altıncı avans ka
nununun aile harcırahları hakkındaki yedinci 
maddesinin tadiline dair (1/60) numaralı kanun 
lâyihası ve ahiren kabul edilen bu baptaki ka
nundan dolayı tayini muameleye mahal olma
dığına dair 949 

— Harp Kazançları Vergisi Kararnamesi
nin 16 ncı maddesinin tefsirine dair Başvekâlet
ten mevrut (3/196) numaralı tezkere 542:543 

— İstanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan 
sarfiyatın, bu baptaki kanunun ihatası dairesinde 
bulunup buulnmadığının Meclisçe tayini hakkın
da (3/175) 335 

— Istabul ve tevabii balıkhanesine müteal
lik nizamnamenin birinci ve üçüncü maddele
rinde muharrer rüsumun tezyidine dair (1/57) 311: 

317,331 

— Maaşat, ücurat ve muhassesatın tevkifat-
tan tecridiyle miktarı safisi üzerinden tahsis 
ve tediyesi hakkında (1/481) 840 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hak
kındaki kanuna merbut tarifenin üçüncü mad
desinin (C) fıkrasının ilgası hakkında (1/425) 

323:325,330 
— Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanu

nunun üçüncü maddesinin tefsirine dair Baş
vekâletten mevrut (3/218) numaralı tezkere hak
kında 949,1052:1053 
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Sayfa 
— Mülkiye Harçirah Kararnamesine tevfi

kan verilmekte olan umum harcırahlardan yüz
de kırk tenzilât İcrası hakkındaki 2 Ağustos 
1336 tarihli Kanunun ilgasına (1/459) ve Al
tıncı Avans Kanununun sekizinci maddesinin 
Muhasebeİ Hususiyelere teşmil edilmemesine 
dair (1/129) 247,533:537 

— Sefaini ticariye kaptanlariyle çarkçılarına 
verilen şehadetnamelerden alınacak harç hakkın
da kanun lâyihası (1/429) sunufu muhtelife kıla
vuzluk, şahadetnamelerinden alınacak harçlara 
dair kanun lâyihası (1/436) ve sefaini ticariyeye 
ait kronometrelerin ve alâtı seyriyenin mukaye
sesi ve pusla vaztyle tashihi mukabilinde istiyfa 
edilecek ücretlere dair (1/435) 317:321,332 

— Usât ile vuku bulan müsademede şehiden 
vefat eden Kızılca Nahiyesi Müdürü Adil Efen
dinin validesi Selime ve Zevcesi Havva ismet ve 
Kerimesi İffet hanımlara hidematı vataniye ter
tibinden rnaaj tahsisine dair (1/121) 247,588:590 

Lâyiha Encümeni Mazbataları 
— Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin; 

kanunların sade ve açık yazılmasını temin 
İçin Mecliste bir (Dİ1 Encümeni) teşkil edilmesi 
hakkında (2/324) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair 951:952 

— Ardahan Mebusu Halit Paşa ve 98 re
fikinin; Sadrı Esbak merhum Talât Paşanın 
aile ve Hemşiresine hidematı vataniye tertibin
den maa; tahsisine dair (2/331) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair 301 

— Beyazıt Mebusu Şefik Bey ve otuzyedi 
refikinin; Mahkemei Temyiz Reisi Evveli mü
teveffa Hasan Fehmi Beyin haremi Kâmuran 
Hanıma hidematı vataniye tertibinden bin kuruş 
maaş tahsisine dair (2/336) numaralı teklifi . 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 840 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
14 Eylül 1339 tarihli Men'i Müskirat Kanunu 
mucibince mahkûm olanların 9 Nisan 1340 ta
rihinde kabul edilen kanun münasebetiyle hak
larındaki hükmün infaz olunmaması ve elyevm 
mevkuf ve mahpus olanların tahliyesi hakkın
da (2/339) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair, 840 

Sayfa 
— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 

Şûrayı Devletin Memurin Muhakematına müte
allik vazaifinin sureti ifası hakkındaki kanuna 
zeyl olmak üzere (2/343) numaralı teklifi kanu
nisi ve sayam müzakere olduğuna dair 893 

— Eskişehir Mebusu Arif Beyin bilûmum 
mütekaidin ile eytam ve eramilin terfihlerine 
dair (2/334) numaralı teklifi kanunisi ve şaya
nı müzakere olduğuna dair 840 

— Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen
di ve 51 refikinin; Mücahadei Milliye esnasın
da kaçak olarak derdest edilen altınların İade
sine ve bundan dolayı mahkûm olanların affına 
dair teklifi kanunisi ve sayam müzakere oldu
ğuna dair (2/338) 799 

— Kozan Mebusu Ali Saip Beyin Gazetelerle 
veya suveri saire ile şeref ve haysiyeti muhil neş
riyat ve inşaat vukubulduğu takdirde düello edi
lebilmesine dair (2/270) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olmadığına dair 64 

— Malatya Mebusu Mahmut Nedim Beyin; 
Harita Dairesi kadrosunun tevsii ve mülhak bir 
bütçe ile idaresi hakkında (2/329) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 

301:302 
— Ordu Mebusu Hamdİ Beyin; 11 Kânu

nusani 1339 tarihli ve 295 numaralı Kanunun 
9 ncu maddesinin 1338 senesi asarına da şâmil 
olmak üzere 1341 Mart'ı iptidasına kadar cari 
olması hakkında (2/302) numaralı teklifi kanu
nisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 64 

— Trabzon Mebusu Rahmi Bey ve elli re
fikinin; Trabzon Mebusu Şehit îzzey Bey ailesi
ne hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkında (2/332) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair 301 

— Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve Rüfe-
kasının; 131 senesinde İnşaata mübaşeret edil
mek üzere Trabzon - Erzurum demiryolu ile 
Trabzon limanı keşfİyat ve ihzaratının 1340 se
nesi zarfında icrası hakkında (2/330) numaralı 
teklifi kanunisi ve sayam müzakere olduğuna 
dair *" 178 

— Urfa Mebusu Ali Fuat Bey ve 48 re
fikinin; Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun 
14 ncü maddesinin tadili hakkında (2/320) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair 64 



Sayfa 
• — 22 $tibat 1337 tarihli Tarik Mükellefi

yeti NakdiyfcSi Kanununa zeyil olmak üzere , 
(1/28?) numaralı fcanua layihası hakkında 17$ 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
(Lâkap Kanunu) unvanlı (2/314) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 893 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
Maliye Vekaletinde bir Hükümet levâzimi 
dairesi teşkili hakkında (2/299) numaralı teklifi 
kanunisi v* şayanı müzakere olduğuna dair 

893 
— Zonguldak Mebusu Tunali Hilmi Beyin; 

(Mükafat Kanunu) unvanlı ve (2/298) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere oldu
ğuna dâir 893 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
(Türkçe Kanunu) unvanlı. (2/306) numaralı tek
lifi kanuniıi ve şayanı müzakere olduğuna dair 893 

Maarif Encümeni Mazbataları 
— Darülfünunun, diğer müterakki memle-

leketlerde olduğu gibi, şahsiyeti hükmiyeyi 
haiz olması hakkında (İ/385) 799 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey ve 
rüfekasının; ihtiyat zabitlerinin tevfihi hak
kında (2/212) 64 

— Hizmeti maksureye tabi mektepler İçin 
26 Kâtmnutam 1340 tarihli kanunun ikinci 
maddesinin liseler kaydından Maarif Vekâletin-
o* bir devreli litelor anlaşıldığı halde Müdafaai 
Milliye Vekâletince yalnız tam devreli liseler 
kastedilmekte olduğuna ve bu cihetin tefsirine 
dair (3/260) 1Û16 

— istanbul Darülfünununun şahsiyeti hük-
miyesi hakkında (1/385) numaralı kanun lâyi
hası hakkında 975:982 

— Ri» Mtbusu EJtfSm Beyifl; bilumum şu* 
heda çocuktandın l*yU mektepler* mtoetnta 
yerleştirilm*il hakkında (2/250) öumaralı tek
lifi kanunisi ve reddine dair 950 

Sayfa 
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; Mekâtibi âli

ye ve Ulİye mezunlarının bir sene müddetle 
kjy muallimliklerinde istihdamına dair (2/187) 
numaralı teklifi kanunîsi ve reddine dair 950 

— Sabık izmit Mebusu Hamdi Namık Be
yin; bilUmum mekâtibi âliye ve taliye mezun
larının köylerde İki sene müddetle muallimlikte 
istihdamlarının tahtı mecburiyete alınmasına 
dair (2/55) numaralı teklifi kanunîsi ve reddi
ne dair 949:950 

— Urfa Mebusu Ali Fuat Bey ve klrkse-
kiz refikinin; Orta Tedrisat Muallimleri Kanu
nunun ondördüncü maddesinin tadili hakkında 
(2/320) numaralı teklifi kanunisi hakkında 95ü 

Mttvazenei Maliye Encümeni Mazbataları 
— Anadolu Demiryolları hat ve mebani ve 

müessesatının esaslı surette tamir ve ıslahı için 
muktazi tahsisatın itasına dair (1/490) numaralı 
lâyihai kanuniye hakkında 1081:1083,1095,1121:1122 

— Anadolu Demiryolları İdaresine Hazinei 
Maliyeden dörtyüzbin lira ikrazı hakkında 
(1/467) numaralı kanun lâyihası hakkında 2:3,3=5, 

14:15 
— Antalya Mebusu Ahmet Saki-Bey ve rü

fekasının; beyibilvefa veyahut rehin ve teminat 
iraesi suretiyle emvali gayri menkule üzerine vu-
kubulan ikraz ve istikraz muamelelerinin üç se
ne müddetle tescillerine dair (2/279) numaralı 
teklifi kanunisi hakkında 892 

— Ardahan Mebusu Halit Paşanın; Sadrı 
Esbak Merhum Talât Paşanın aile ve hemşire
sine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi
ne dair kanun teklifi (2/331), Trabzon Mebusu 
Muhtar Beyle iki arkadaşının; Trabzon Mebusu 
Şehit İzzet Bey ailesine maaş tahsisine dair tek
lifi (2/332) ve Ardahan Mebusu Halit Paşanın; 
Bahriye Nazırı esbakı Cemal Paşa refikası ve ço-
cuklarıyle Doktor Bahattİn Şakir ve Cemal 
Azmi Beylere de hidematı vatariiyeden maaş 
tahsisine dair takriri (4/188) hakkında 509,558:563 

— Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumi-
yesinin 1340 senesi mülhak bütçesi kanun lâyi
hası hakkında 66:87,89:90 

-*Aşar Vergisinin yttede orta tehziline ve 
meyankökü Öşrünün ayni nispete ircaına (1/69), 
tuz resminin beş kuruşa iblağına (1/216), müs
kirat resminin tadiline dair olan 8 Kânuhisani 

— Kastamonu Mebusu Halit ve Zonguldak 
Mebusu Halil Beylerin; Muallimin ve talebe
nin askerlikten tecilleri hakkındaki 21 Şubat 1337 
tarihli kanuna müzeyyel 26 Kânunusani 1340 
tarihli kanun (A) ve (B) fıkralarının tefsire 
muhtaç olduğuna dair (4/164) numaralı takrir
leri hakkında 1015:1016 
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Sayfa 

1336 tarihli kararnamede müjnderiç rüsumun tez
yidine y^ Men'i Müskirat Kanusumıa, tadiline 
dair (1/217), üç kıta kaaıtn lâyihasiyle Çatalca 
Mebusu Şakır Beyle rüfekâsının Men'i Müski
rat Kanununun tadiline dair (2/16», Kezalik 
Tekfurdağı Mebusu Cemil Bey ve refiklerinin 
Men'i Müskirat Kanununun birinci maddesinin 
tadiline dair/teklifi kanunileri (2/56) ve cümle
si hakkında Kavanİni Malîye Encümeni Mazba
tası, Menteşe Mebusu Esat Efendinin me-
yankökü hissei öşriyesinin tezyidi hakkında 
teklifi kanunisi (2/30), Men'i Müskirat Kanu
nunun tadili aleyhindeki Erzurum Mebusu Zi-
yaettirt Efendinin takriri (4/119), Men*i Müski
rat Kanununun tadiline dair olan kanun lâyiha
sının acilen müzakeresi hakkında îcra Vekilleri 
Riyasetinden mevrut tezkere (3/155), Mütekai
dini Askeriye Anonim Şirketinin istidası ve He
yeti Umtunİyesi hakkında 385:405,408:409,405 

— Bahriyedeki gedikli zabıtanın maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri hakkında (1/499) numara
lı kanun lâyihası hakkında 1015-, 1083:1086 

— Bayesit Mebusu Şefik, Beyin; Muhâkimi 
nizamiye ve devairde- alınması lâzım, gelen harç
lara ait tarifenin otuz sekizinci maddesine mü-
zeyyel (2/266) numaralı. teklifi kanunisi hak
kında 753:755. 

— Bilfiil takım kumandanı olan jandarma 
mülâzımlarından zatî hayvanları mevcut olanla
ra rayici mahalliye göre yem bedeli itasına dair 
(1/414) numaralı kanun lâyihası hakkında 799,1095: 

1098 
— 1340 senesi Mart ayına mahsus Mu

vakkat Bütçe Kanunuyle sarfına mezuniyet ve
rilen tahsisat bakiyesinin Nisan hMematı için 
sarfına ve mezkûr kanunun beşinci maddesi
nin Muvazenei Umumiye Kanununun nesrine 
kadar devam meriyetine dair (1/475) 128, 

141:143 
— 1340 senesi Muvazenei Umumiye kanun 

lâyihası hakkında (1/296) 6:9 

A) Adliye Vekâleti Bütçesi 
B) Bahriye Vekâtetİ Bütçesi 
C) Başvekâlet Bütçem 
D) Divan Muhasebat Bütçesi 

807:811ı 
6 

239:24* 
129:14* 

E) Diyanet işleri Reisliği Bütçesi 801:807, 
840:846,850 

Sayfa 
F) PttsuBft Utajorolye Bütçetl 23U23? 
G) Maarif Vekâleti Bütçem 311:835 
H) Müdafii Milliye Vekâleti BMsssi 25:36* 

3*50; 
İ) Ticaret Vekâleti Bütçesi 140:14U43;173, 

179:183,1912:199 
J) Varidat Bütçesi 85*885 
K) Ziraat Vekâtetİ Bütçesi 2QQ;226; 

— Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin; 
harekâtı müliye müjrevvici olmasından dolayı 
idam edilen Tevfik SukÛtl Bey ailesine hrdema-
tı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında 
(2/143) 563:564 

— Çatalca Mebusu Şakir. Beyin; 11 Kânu
nuevvel 1339 tarihli ve 295 numaralı Ajar 
Kanununun onuncu maddesinin tadili hakkında 
(2/316) 839,983:985 

— Darnat Ferit tarafından idam edilen 
Çarkçı Yüzbaşı Halil Efendi ailesine hidema-
tı vataniye tertibinden maaş. tahsisine dair 
{l/132> 555*564^68» 

— Darülfünun diğer müterakkî metnJefert-
lerde olduğu gibi şahsiyeti' htffemüyay* haiz ol
ması hakkında (1/3*5) 79* 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin ve 
rüfekasının; ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkın
da (2/212)- numaralı teklifi kanunisi ve- lfetisat 
ve Kavaninİ Maöye Encümenteri maabatafo-
nyfe yaimz bu baptaki Maarif Encümeni maz
batasının, afencı maddesinin müzakere vs in
tacına dair KH3;li6lt94OS8:10S» 

—4 Şubat 1321 tarihli Damga. Kanununun 
71 nci madjdesjnin. tadiline dair Kamm lâyiha
sı hakkında (1/437) 298,321:323 

— Elviyei selâsede emvali gayrSmenkutenm 
senedi hak aniye raptına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/15D 127:128,509:533 

— Erzincan Mebusu Sabit Beyin; Nemrut 
Mustafa, Divanı Hatibi tarafından, İdam, edil
miş olan Erzincanlı Hafız Abdullah Efendinin 
haremine fâdematı vataniye terjtibinden bin ku
ruş maaş tahsisine dair takriri' (4/193), Konya 
M.ebusu Kâzm Hüsnü Bey4e arkadaşlarının, 
Konya isyanından şehit edilen Ali Kemal Efen
di ailesin» maaş tahsisine dair- takriri (4/193) 
mükerrer), Gaziantep Mebusu- Kılıp Mi Beyin; 
Şehit Yörük Setim Beyin Kerimssi: Nimet ha.-
nıma da maaş tahsisine dair taücriji (4/197) Ar-
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Sayfa 

dahan Mebusu Hatit Paşa ile rüfekasının; şe
hit Boğazlayan Kaymakamı eSbŞkı Kemal Be- < 
yin ailesine tahsis olunan maaşın tezyidine dair 
takriri (4/198) hakkında I053;1056,1U9:1120 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesİnİn; 1340 
senesine ait bütçe ve müfredat kadrolarının 
gönderildiğine dair Başvekâletten mevrut 
(3/366) numaralı tezkere hakkında 951, 

• 1028:1043,1117:1118 

— Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin 
Keller - Gaziantep yolunun turuku umumiye 
meyanına ithaline dair (2/292) 725,1064:1066 

— Marİr tohumları bandrolü hakkında 
(1/294) numaralı kanun lâyihası hakkında 60 

— Havatii şarkiye, Erzurum - Sarıkamış -
Kars ve Şuabatı Demiryolları idaresinin 1340 
senesi bütçe kanunu lâyihası hakkında (1/442) 

298,303:211,328:329 

— Heyeti İdarenin; Büyük Millet Meclisi 
1340 senesi bütçesinin Meclis Binası İnşaatı 
(A/10) faslına yüz b'ra lira tahsisatı munzam
ına ilâvesine dair teklifi kanunisi (2/235 mü
kerrer) ve (A/10) faslının 214 000 liraya İbla-
ğryle • Meclis bütçesi yekûnu umumîsinin 
(1 498 596) .lira, olarak tespitine dair 417,335 

— Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyeti 
1340 senesi bütçe lâyihası hakkında (1/415) 

9:11,16:17 
— Hükümetçe mubayaası takarrür eden 

Anadolu Demiryolları Müdüriyeti Umumiye-
sinİn teşkilât ve vazaifine ve hat İle mebani 
mUessesatının esaslı surette tamir ve İslahı İçin 
mukteazi tahsisatın itasına dair (1/489, 1/490) 

951,1066:1081 
— İstanbul Darülfünununun şahsiyeti hük-

miyesı hakkımla (1/385) numaralı kanun lâyi
hası ve Maarif ve Muvazenei Maliye Encümen
leri mazbataları 975:982 

— fetaılbui'a ithal edilecek buğday ve unla
rın tafffei asliyede muharrer resmin on İki mis-
İl giknrük resmine tabi tutulması hakkında 
(1/447) numaralı kamın lâyihası hakkında 

: "414,1105:M12,lî123:1124,1125:1126 

— İstanbul ve tevabii balıkhanesine müteal
lik Nizamnamenin birinci ve üçüncü maddele
rinde muharrer rüsumun tezyidine dair (1/57)' 
numaralı kanun lâyihası hakkında 311:317,331 

Sayfa 
— İstiklâl mırâarcbatı malûllerine nakdi 

mükâfat İtası hakkındaki 397 numaralı Kanu
nun birinci maddesinin fıkrai ahiresine tevfikan 
evvelce takdim edilen cetvelde isimleri muhar
rer olmayan ve bilâhare zuhur eden maluiine 
verilmesi iktiza eden mükâfatı nakdiyeye mü
teallik tahsisatı munzammanın itası hakkında 
Başvekâletten mevrut (3/239) numaralı tezkere 
ve Muhassesatı Zatiye bütçesinin (A/58) faslına 
(13 800) lira ilâvesine dair Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 769:770 

— Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve rü-
fekasının; Bahriye Vekâleti teşkiline dair 
(2/328) 839 

— Konya ovası İskası hakkında (1 '65) nu
maralı kanun lâyihası ve Konya Mebusu Kâ
zım Hüsnü Beyin; Konya iskâ sahasındaki ara
ziden alınacak ücret hakkındaki kanun teklifi 
hakkında (2/92) 467:475,503:504 

— Maaşat, ücurat ve muhassesatm tevkifat-
tan tecridi ile miktarı safisi üzerinden tahsis ve 
tediyesi hakkında (1/481) 840 

— Mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz için 
istimaline zaruret ve lüzum görülen veya Türki
ye'de şimdilik şeraiti matlube dairesinde İmal 
ve istihsali mümkün olmayan mevaddı iptidaiye 
ile zürufun ayni miktarının gerek mamul ve ge
rek ithal olunduğu şekilde ihraç olunmak üzere 
teminata rapten ve kabulü muvakkat usulüne 
tevfikan bilâresİm ithaline dair (1/462) numa
ralı kanun lâyihası hakkında 377,481:496 

— Maliye Vekâletiyle Osmanlı Bankası mu
rahhasları arasında tanzim ve imza edilen mu
kavelename hakkında (1/458) 840,982; 

983,1023:1028 
— Memlekette kuvvetli bir telsiz tesisatı 

vücuda getirilmek ve Ankara şehrinde merkezî 
batarya sisteminde telefon şebekesi yapılmak 
ve Ankara ile İstanbul arasında bir telefon hat
tı tesisiyle Posta ve Telgraf ve Telefon binası in
şa edilmeküzere Posta ve Telgraf Müdüriyeti 
Ümumİyesinin senei haliye bütçesine bir mil
yon lira tahsisatı munzamma itası hakkında 
(1/497) * 1015 

— Merakibi Bahriyeden alınacak rüsum 
hakkındaki Kanuna merbut tarifenin üçüncü 
maddesinin (C) fıkrasının ilgası hakkında (1/425) 
numaralı Kanun lâyihası hakkında 323: 

325,330 
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— Mersin Mebusu Niyazi Beyle 118 refi
kinin; Mersin limanının İnşasına muktazi tahsi
sat hikkında (2/341) .799,846:850 

— Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seya
hat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi 
hakkında (1/417) numaralı Kanun lâyihası hak
kında 335,455,467401:502 

— Muhtacini zürraa tavizen tevzi edilmek 
üzere Ziraat Bankasına verilen iki milyon lira
dan bir milyon sekiz yüz bin lirasının tohum
luğa ye mütebakisinin çift hayvanatı ile alâtı zür-
raiyeye tahsisi hakkında (1/466) numaralı Ka
nun lâyihası hakkında 60,65:66 

— Muş Mebusu Osman Kadri Beyin; za
bıtanın; terfihleri hakkında 21 teşrini evvel 1339 
tarihli Kanuna maddeyi müzeyyele ilâvesine dair 
(2/231) numaralı teklifi Kanunisi ve reddine 
dair 60:63 

;— Mudafaai Milliye Vekâletinin 1339 senesi 
hidematı uraumiyesi İçin sarfına mezuniyet ve
rilmiş olan 47 751 224 lira yirmi beş kuruşluk 
tahsisata zamimeten daha 2 660 000 liranın 
avans olarak sarfına mütedair (1/439) numaralı 
Kanun lâyihası hakkında 951,1044:1052 

— Mülga Osmanlı imparatorluğu zamanına 
ait düyunu dâhiliyenin sureti mahsub ve tediye
sine dair (1/162) numaralı Kanun lâyihası hak
kında 248:265,299:300 

— Mülkiye harcırah kararnamesine tevfikan 
verilmekte olan umum harcırahlardan yüzde 
kırk tenzilât icrası hakkındaki 2 Ağustos 1336 
tarihli Kanunun ilgası (1/459) ve Altıncı Avans 
Kanununun sekizinci maddesinin muhasebei hu-
susiyelere teşmil edilmesine dair (1/129), nu
maralı Kanun lâyihaları hakkında 247,533:537 

— Müskirat resminin tadiline dair olan 
Kânunnisani 1336 tarihli kararnamede müm-
dcriç rüsumun tezyidine ve Men*i Müskirat Ka
nununun tadiline dair (1/217) 417:424,446:447 

-7 Nafıa Vekâletiyle Fransız tebaasından 
K. Gronblâd ve şürekâsı beyninde münakit Mer
sin Liman ve Rıhtımlar ve teferruatı imtiyaz 
mukavele ve şartnameleri hakkında (1/237) nu
maralı Kanun lâyihası ve Muvazene! Maliye 
Encümenleri mazbataları, 598:601,652:684 

Sayfa 
— 16 Mart 1336 tarihinden mukaddem tah

sis olunan hidematı vataniye maaşatının de
vemi itası hakkında Kanun lâyihası (1/401). 
Türk şairi Abdülhak Hâmit ve müverrih Ab-
durrahman Şeref ve esbak Wasİngton Sefiri 
Ahmet Rüstem Beylere hidamatı vatani yeden 
maaş tahsisine dair Kanun lâyihası (1/134), Di-
yarıbekir Valii sabıkı merhum Reşit Bey ailesi-

1 ne hidematı vataniyeden maaş tahsisine dair 
Kanun lâyihası (1/149), merhum Reşat Hikmet 
Beyin zevcesi ile çocuklarının, kesilen maaşla
rının iadeten tahsisine dair istidaları İle Dâhili
ye Vekâleti tezkeresi, Irak Şeyhülmeşayihi 
Uceymi Paşaya hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair Kanun lâyihası, Karasi Me
busu Abdülgafur Efendi ile arkadaşlarının; es-
bak şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi ailesine 
maaş tahsisine dair Kanun teklifi (2/137) Maraş 
Mebusu Arslan Beyle arkadaşlarının; Maraş 
Mektebi İdadisi Riyaziye Muallimi sabıkı Hay-
rullah Efendi ailesine maaş tahsisine dair Ka
nun teklifi (2/87); Bozok Mebusu Bahrî Beyin; 
Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Efendi 
ailesine maaş tahsisine dair Kanun teklifi 
(2/151), Kütahya Mebusu Cemil Beyin; şurefa 
ve sadâta maaş tahsisine dair Kanun teklifi, De
nizli Mebusu Yusuf Beyin Komiserlikten müsta
fi Ahmet Hamdi Bey ailesine maaş tahsisine 
dair Kanun teklifi (2/128), Bursa Mebusu Mu
hittin Baha Beyin; Ömer Naci Bey ailesine ma
aş tahsisine dair Kanun teklifi (2/152), Bozok 
Mebusu Ahmet Hamdi' Beyin, Akdağ Kayma
kamı iken şehit edilen Tahir Bey" ailesine maaş 
tahsisine dair Kanun teklifi (2/325), Gaziantep 
Mebusu Ali Cenani Bey ve arkadaşlarının An
ten müdafaasında şehit olan Yörük Selim na-
mîyla mâruf Yüzbaşı Salim Bey ailesine maaş 
tahsisine dair Kanun teklifi (2/313), Canik Me
busu Gavit Paşanın; Ferit Paşa Hükümeti tara
fından katledilen merhum Niyazi Beyin ailesinin 
maaşlarının iadesine dair Kanun teklifi (2/318), 
Siirt Mebusu Halil Hulki efendi île arkadaşları
nın Urfa mutasarrıf sabıkı Nusret Bey ailesine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine 
dair Kanun teklifi (2/321), Aksaray Mebusu 
Vehbi Beyle arkadaşlarının esbak şeyhülislam 
Hayri Efendinin Uç oğlu ile haremine maaş 
tahsisine dair Kanun teklifi, Çorum Mebusu 
Ferit Beyle arkadaşlarının; Darüleytamlar Mü-



Sayfa 
dürü ifeea, vefat «den merhum İsmail Mahir 
efendi ailesine hidem&U vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair Karam teklifi (2/322) hak
kında. 60,568:584,5$4:588,602;6Q3 

— öksüz Yurtları Müdiriyeti Umumiyesinİn 
1340 seseai Bütçe» hakkında kanun lâyihası 
(1407} 11:13,18:19 

—L Srfatni tiearty* kapta*İarîyJe çarkçılarına 
verilen şahadetnamelerden alınacak harç hak
kında kamın lâyihası (1/429), sünufu muhtelife 
kılavuzluk şehadeinamelerindea alınacak harç
lara dair kanun lâyihası (1/346) ve sefaini tica-
riyeye ait kronometrelerin ve alâtı seyriyenin 
mukayasesi ve pusula vaziyle tashihi mukabi
linde istifa edilecek ücretlere dair kanun lâyihası 
hakkında(l /435) 317:321332 

— Tuz resminin beş kuruşa İblağına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/216) 424:430, 

444:445. 
— Türkiye sahil ve limanlarına icrayı sefer 

etmek olan ecnebi sefaininden tahsil edilmekte 
bulunan, rüsumu, sıhhiye hakkında (1/482) 892, 

986:990 
— Usât ile vukubulan müsademede şehiden 

vefat eden Kızılca nahiyesi Müdürü Adil Efen
dinin validesi Selime ve zevcesi Havva ismet ve 
kerimesi îffet hanımlara hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisine dair (1/121) numaralı Ka
nun layihası hakkında. 247,588:590 

— Ziraat Bankasının hazinedeki noatlubatı-
nm tesviyesi İçin Muvazene! Umumiye Kanunu
na on beş ve on altıncı, olarak iki madde ilâve
sine dair (2/308) 1007:L0Q8 

MUbadete tatar ve tskân. Epritmeni mazbataları. 
— Mübadele, Onar ve tekini Kanununun bi

rinci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut (3/265) numaralı tezkere ve Mübadele, 
İmar ve tskân Ehcflmerti mazbatası. 1019,1099: 

1102 
— Mübadeleye tabi ahaliye muvakkaten: veri

lecek olan emvali gayıîrnenkuleye dair (1/446) 
numaran, Kanuni lâyihası ile Mübadele mazba
taları: 784:796; 

— Satuhan Mebusu Ethem Beyin; 8 Teşri
nisani 1339 tarihli Mübadele, İmar ve tskân Ka
nununa zeylolmak üzere (û/262) numaralı teklifi 
kanunîsi ve Mübadele, imar ve/ iskân Encüme
ni mazbatası. 950 

Sayfa 
Müdafaa) MUHyc Encümeni mazhatsbuL 

—istiklâl madalyası ile taltif Kanununun bi
rinci maddesinin tadiline dair (1/36) 647 

— izmît Mebusu Saffet Bey ve ftüfefcasının: 
Mücaddei Mİlliyeye iştirak etmeyen mensubini 
askeriye hakkında Kanuna bir maddei müzey-
yele ilâvesme dair (2/230) numaralı teklifi kanu
nisi ve reddine dair 229:230 

— Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve rttfe-
kasının; Bahriye Vekâleti teşkiline dair (2/328) 839-

— Kastamonu Mebusu Halit ve Zonguldak 
Mebusu Halil Beylerin; muallimin ve talebenin 
askerlikten tecilleri hakkındaki 21 Şubat 1337 
tarihli Kanuna müzeyyel 26" Kânunusani 1340 
tarihli Kanunun (A) ve (B) fıkralarının tefsire 
muhtaç olduğuna dair (4/164) 1015:I0ÎS 

— Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendi
nin Etibbayi askeriyenin neşet ve sureti terfileri-
ne dair (2/267) 893 

— Mücadelei Mİlliyeye iştirak etmeyen ve 
hududu milli haricinde kalan erkân,, ümera, za-
bitan ve memurin ve mensubini askeriye hakkın
da yapılacak muameleyi ve cidali millîye igtü&k 
edenlerin tekavüt maaşlımın sureti hesabına 
natık 25 Eylül 1339 tarihli kanunun üçüncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekâletten, mevrut 
(3/197) numaralı tezkere ve tefsire lüzum olma
dığına dair 609:610. 

— 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve Ba
kaya Kanununun birinci maddesiyle 2 Mayıs 
1339 tarihli MÜeecefiyeti Askeriye Vergisi Ka
nununun tefsirine^ dair Başvekâletten memü 
(3/217) numaralı tezkereyle Gaziantep. Mebusu 
Ali Cenani Beyin 1297 - 1317 tevelfiitlü firarf 
ve bakaya hakkındaki kanunun birinci mad
desinin tefsirine dair (4/162) numaralı takriri, ve 
tefsire lüzum olmadığına dair 507:509 

—Piyade Yüzbaşısı istanbul'la Halit Efendi 
bin Ahmet Muhtar'ın hidemaa fevkaladesine 
mebni takdirname ile taltifi hakkında Başve
kâletten mevrut (3/214) numaralı tezkere hak
kında 229 

— Seferberlik ve cephe- zammı, maaşına mü
teallik olan kanunun birinci maddesinin (A) fık
rasının tefsirine dair (3/225) 64T 
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- - Son harekâtı taarruziye ve takibiyede 
mesbuk hidemat ve fedakârlıklarına binaen on 
zabitin takdirname ile taltifleri hakkında Baş
vekâletten mevrut (3/244) numaralı tezkere hak
kında 247:284 

— Terfileri İcra kılınan zabıtan ve mensu-
binî askeriyenin rütbe i cedideleri muhassesat-
laruım tarihi İtası hakkında atik îdarei Askeriye 
nizamnamesinin 379 ncu maddesinin fıkaratı 
ahiresûıin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/259) numaralı tezkere ve tefsire lüzum olma
dığına dair. 770 

— Trabzon Mehusu Ahmet Muhtar Beyîn; 
Ankara - Musaköy güzergahı hakkında Nafıa 
ve Müdafaâi Milliye Encümenlerince tetkikat ya
pılarak Meclisçe bir karar ittihazı hakkında 
(4/201) 1017:1018 

— Ziraat Encümeninin; efradı askeriyeden 
alınacak orman muhafızları hakkında (2/242) * 
numaralı teklifi kanunîsi ve bu bapta Muvaze-
nei Umumiye Kanununda bir madde kabul edil
diğinden tayini muameleye mahal olmadığına 
dair 951 

Nafia Encümeni mazbataları 
— Anadolu demiryolları hat ve mebani ve 

müessesatının esaslı surette tamir ve İslahı İçin 
muktazi tahsisatın itasına dair (1/490) 1081:1083, 

1095,1121,1122 

— Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin; 
Keller - Gaziantep yolunun turuku umumiye 
meyanına İthaline dair (2/292) 725,1064:1066 

— Hükümetçe mubayaası takarrür „ eden 
Anadolu Demiryolları Müdüriyeti Umumİyesi-
nin teşkilât ve vazaifİne ve hat İle mebani ve 
muessesatının esaslı surette tamir ve İslahı için 
muktazi tahsisatın itasına dair (1/489, 1/490) 951, 

1066:1081 
— Konya Ovası İskası hakkında Jcra Vekil

leri Riyasetinden mevrut (1/65) numaralı kanun 
layihası ile Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin 
Konya İska sahasındaki araziden alınacak ücret 
hakkında kanun teklifi hakkında (2/92) ' 467:475, 

503:504 
— Muayyen tarifeli vasıtai nakliye ile seya

hat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi 
hakkında (1/417) numaralı kanun lâyihası hak
kında 335.455:467, 

501:502 . 

Sayfa 
~ Nafıa Vekâletiyle Fransız Tebasından K. 

Grunblâd ve şürekâsı beyninde münakit Mersin 
liman ve rıhtımlar ve teferruatı imtiyaz ve mu
kavele ve şartnameleri hakkında (1/237) 598:60', 

' 652:684 
— Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin 

Ankara - Musaköy güzergâhı hakkında Nafıa 
ve Müdafaâi Milliye Encümenlerince tetkikat 
yapılarak Meclisçe bîr karar ittihazı hakkında 
(4/201) . 1017:1018 

— Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve rüfe-
kasının 1340 senesinde inşaat mübaşeret edil
mek üzere Trabzon - Erzurum Demiryoluyla, 
Trabzon Liman keşfiyat ve ihzar atı nm 1340 
senesi zarfında icrası hakkında (2/330) 301,537: 

542 

Posta ve Telgraf Encümeni mazbataları 
— 1908 senesinde Lizbon'da telgraf ve 1920 

senesinde Madrit'te posta İçin İnikat edip Hü
kümet tarafından iştirak edilmiş olan beynelmi
lel kongrelerce tespit edilen mukavelât ve niza-
mata Büyük Millet Meclisi Hükümetince de iş
tirak edilmesi Heyeti Vekilece tensip edildiğin
den tasdikine dair İcra Vekilleri Riyasetinden 
mevrut (3/23) numaralı tezkere hakkında 414,590: 

• . 5 9 3 
— Dahilî posta Ucuratmın tadili hakkında 

(1/233) numaralı kanun lâyihası ve tayini mua
meleye mahal olmadığına dair 415:416 

— Ordu Mebusu Recai Beyin; Telsiz telgraf 
ve telsiz telefon hakkında (2/191) numaralı tek
lifi kanunîsi ve Müdafaâi Milliye Encümenİyle 
müştereken müzakere edilmesi talebini muta-
zammın 461 

— Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiye-
sinden bazı teşkilât icrasına dair (1/24) numara
lı kanun lâyihası ve tayini muameleye mahal 
olmadığına dair 415 

— Telefon Santrallan mevcut olan şehirlerde 
Fono Telgraf usulünün tatbiki hakkında (1/450) 
numaralı kanun lâyihası hakkında 415 

— Telgraf ve Telefon Kanununun 30 ve 
33 ncü maddelerindeki tearuzun refi İçin 33 ncü 
maddenin tamamen tayyedilmesi ve müteakip 
maddeler numaralarının ona göre tashihi hak
kında Başvekâletten mevrut (3/231) numaralı 
tezkere ye muvafık olduğuna dair Posta ve Tel
graf Encümeni mazbatası. 415 
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— Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiy
le Rusya, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan 
Hükümetleri arasında Tiflis'te 9 Temmuz 1338 
tarihinde akit ve imza edilen Posta ve Telgraf 
Mukavelenamesinin tasdikine dair (1/21) nu
maralı kanun lâyihası ve tasdik ve tatbikine ha
cet kalmadığına dair- 414:415 

Sıhhiye Encümeni mazbataları 
— Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen

dinin; Etibbayı Askeriyenin neş'et ve sureti ter-
filerine dair (2/267) 893 

— Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Bey ve 
rüf ek asının; sıtma ile mücadele hakkındaki 
(2/263) 840 

— Türkiye sahil ve limanlarına icrayı sefer 
etmekte olan ecnebi sefainden tahsil edilmekte 
bulunan rüsumu sıhhiye hakkında (1/482) 986:990 

Tapu Encümeni mazbataları 
—- Elviyei Selâsede emvali gayri menkulenin 

Senedi Hakaniye raptına dair (1/151) numaralı 
Kanun Lâyihası hakkında 127:128 

— Mübadeleye tabi ahaliye muvakkaten ve
rilecek emvali gayri menkuleye dair (1/446) 722:723 

Ticaret Encümeni mazbataları 
— Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin; 

Halı dokunmasına yarayan İp, eriş ve arkaç gi
bi şeylerle yünlerin meni ihracına dair (2/256) 
numaralı teklifi kanunîsi hakkında 301,838,761: 

765,990:992 
— Mahsulât ve nıamulâtı dâhiliyemiz için is-

timalme zaruret ve lüzum görülen veya Türki
ye'de şimdilik ş,etaiti matlube dairesinde İmal 
ve istihsali mümkün olmayan mevaddı İptidaiye 
ile zurufun aynı miktarının gerek mamul ve ge
rek ithal olunduğu şekilde ihraç olunmak üzere 
teminata raptan ve kabulü muvakkat usulüne 
tevfikan bilâ resim ithaline dair (1/462) numa
ralı kanun lâyihası hakkında 377,481:496 

V^ — Affı Umumiden İstisna edilen yüz elli ki-
: sinin esamisini mübeyyin defter hakkında 1023,1112 

— Divanı Muhasebat Reisi Sanilerinden 
Remzi Beyin istifanamesi hakkında 454:455 

— Eskicuma ahali islâmiyesinin inkilâbı ahir 
dolayısiyle tebriklerini mutazammın mektupla
rı hakkında 179 

Sayfa 
—- Ticaret Sicilli Kanunu lâyihası (1/431) ve 

Ticaret Encümeni mazbatası. 725 
— Zonguldak Şimendifer ve Liman rüsumu

nun tenzili hakkında (2/335) 300,302:303, 
326:327 

Ziraat Encümeni mazbataları 
—Efradı askeriyeden alınacak Orman Mu

hafızları hakkında teklifi kanunisi ve mazbata
sı. 725 

— Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; Havaliî 
Şarkiye Şimendiferlerinin 1340 senesi Ağustos 
nihayetine kadar odun yakabilmesi hakkında 
(2/344) numaralı teklifi kanunisi ve Ziraat En
cümeni mazbatası, 1043 

— Harir tohumları bandorolu hakkında 
(1/294) numaralı kanun lâyihası Ziraat Encü
menleri mazbataları, 60 

— İtibarı Ziraî Cemiyetleri hakkında (i/430) 
numaralı kanun lâyihası ve Ziraat Encümeni 
mazbatası. 893.992:1007 

— Muhtacını zürraa tevizen tevzi edilmek 
üzere Ziraat Bankasına verilen 2 milyon liradan 
1 milyon 800 bin lirasının tohumluğa ve müte
bakisinin çift hayvan i yetiyle âlatı ziraiyeye tah
sisi hakkında (1/466) numaralı kanun lâyihası 60,65: 

• - 6 6 

— Orman Kanununun mevkii meriyete va-
zına kadar ormanlar civarında meskûn, maişeti 
keresteciliğe münhasır köyler ahalisinin ihtiya-
catı zatiyelerinin sureti tedarikine dair kanun 
lâyihası (1/16) 377,744:753 

— Orman Nizamnamesinin babı sanisinin 
ikinci faslına bir maddei müzeyyele İlâvesine da
ir (1/485) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat En
cümeni mazbatası. 725,893 

— Türkiye'de mevcut bilumum ormanların 
fennî usulü idare ve İşletmeleri hakkında teklifi 
kanunisi ve mazbatası (2/337) 609,1056: 

1061,1062:1064 

— Hilâfetin ilgasına ve tevhidi tedrisata ka
rar verilmesinden dolayı tebriki mutazammın 
Selanik Ahalii İslâm iyesi namına Müftü Süley
man Sırrı imzalı mektup hakkında. 3 

— İlk içtimaını akdeden Ankara Cemiyeti . 
Umumiyei Belediyesinin Heyeti Celîleye teşek- -•-

•:LIF 
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kürat ve ikramatlarını arz eylediklerini mübey-
yin Ankara Şehremaneti n den mevrut tezkere 
hakkında 3 

— Samsun - Sivas - Ankara hattının inşasına 
karar verildiğinden dolayı teşekkürü mutazam-

Sayfü 
mın Sivas Ticaret Odası Riyasetinden mevrut 
telgraf name hakkında. 3 

— Su isalesi için tahsisat verilmesi dolayı-
siyle Katığın Belediye Riyasetinden mevrut te
şekkür telgrafı hakkında, 3 

REY İSTİHSAL! 

— Anadolu Demiryolları idaresine Hazinei 
Maliyeden (400 000) lira ikrazı hakkında kanun 
lâyihasının tâyini esami ile ikinci defa reye 
vazı. 25,53:54 

— Askerî senesi Muvazenei Umumiyesinin 
1340 senesi Bütçesini tayini esamiyle ikinci de
fa reye vazı. 92:95,122:123 

— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu Lâyihasının tayini esami ile ikinci defa reye 
vazı. 895,943:944 

— Erzurum - Sarıkamış - Kars demiryolla
rının 1340 senesi Bütçe kanun lâyihasının ikinci 
defa reye vazı. 336,369:370 

— Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyetinin 
1340 senesi mülhak bütçesi kanun lâyihasının 
tayini esami ile ikinci defa reye vazı. 25,51:52 

— İstanbul ve tevabiî balıkhanesine müte
allik nizamnamenin birinci ve üçüncü madde
lerinde muharrer rüsumun tezyidine dair kanun 
lâyihasının İkinci defa reye vazı. 336,365:366 

— Konya ovası ıskası hakkındaki kanun 
lâyihasının tayini esami ile ikinci defa vazı. 509, 

550:551 
— M er ak i bi bahriyeden alınacak rüsum hak

kında 15 Nisan 1338 tarihli kanuna merbut ta
rifeye bir zeyil ilâvesine dair kanun lâyihasının 

- ikinci defa reye vazı. 336,373:374 
—Meraki bi bahriyeden alınacak rüsum hak

kındaki 15 Nisan 1338 tarihli kanuna merbut 
tarifenin üçüncü maddesindeki (C) fıkrasının il
gası hakkındaki kanun lâyihasının ikinci defa re
ye vazı. 336,371:372 

— Muayyen tarifeli vesaiti nakliye İle se
yahat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi 
hakkında kanun lâyihasının tayini esami ile İkin
ci defa reye vazı, 509,552:553 

— Müskirat Kanunu Lâyihasının maddele
rine geçilmesinin tayini esami ile ikinci defa 
reye vazı. 417,448:449 

— Müskirat resminin tadiline dair olan ka
nun lâyihasının tayini esami ile ikinci defa reye 
vazı. * 455,499:500 

— Müteaddit zevata hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisine dair olan kanun lâyi
halarının tayini esami ile ikinci defa reye vazı. 611, 

641:642 

— öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesi
nin 1340 senesi mülhak bütçesi kanun lâyiha
sının tayini esami ile ikinci defa reye vazı, 25,55: 

v 56 

—-Rüsumu Sıhhiye Kanunu hakkındaki rey
lerin neticesinin tebliği. 1023,1115:1116 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cum
huriyeti arasında münakit 3 Mart J340 (1924) 
tarihli muhadenet muahedenamesinin tasdiki 
hakkındaki kanun, lâyihasının tayini esami İle 
ikinci defa reye vazı (1/476) 611,643:644 

— Zonguldak şimendifer ve liman rüsumu
nun tenzili hakkındaki kanun lâyihasının ikinci 
defa reye vazı. 336,367:368 

SUALLER VE CEVAPLAR 
ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLAR 

Başvekâletten 
— Aziziye Kazasında, memurini mülkiye ve 

askeriyenin beş aydan bert maaş alamadıkları

nın doğru olup olmadığına dair Zonguldak Me
busu Halil Beyin Başvekâletten şifahî sual tak
riri. (6/5 İkinci sene) 377 
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— Ermeni firarilerinin avdetlerine müsaade 

edenler hakkında ne yapıldığına dair Zonguldak 
Mebusu Halil Beyin Başvekâletten şifahî sual 
takriri (6/6 ikinci sene) 377 

— İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Be
yin; Mekâübi âliye muallimleri takrirlerinin 
Matbaayı Âmirede meccanen tab'tna ve talebi
nin vesaiti nakliyeden nısıf ücretle istifade ede
bilmelerine dair şifahî sual takririne Başvekil 
ismet Paşanın tahriri cevabı (6/139) 87:88 

Dahiliye Vekâletinden 

.— Karahisarı Şarki Mebusu Ali Sururİ 
Efendinin; Ankara'da eşya ve erzak üzerinde 
yapılan ihtikârdan Şehremanetinin malumatı 
olup olmadığına dair Dahiliye Vekâletinden 
sual takriri. 127,413 

— Karahisarı Şarki Mebusu İsmail Beyin; 
İstanbul Belediyesince tatbik edilen okturuva 
rüsumuna dair sualine Dahiliye Vekili Ferit 
Beyin Şifahi cevabı (6/4 ikinci sene) 771:773 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyle refikle
rinin İstanbul'da bulunan fırıncılarının himaye 
edilmediklerine terki sanata mecbur kaldıkları
na dair sual takriri ve Dahiliye Vekili Ferit Be
yin tahriri cevabı. (6/123) 497:498 

— Zonguldak Mebusu Halil Beyin; Menıalİ-
ki Ecnebiyeye firar edip bilâhare avdet eden Er
menilere dair sualine Dahiliye Vekili Ferit Be
yin Şifahî cevabı (6/6 ikinci sene) 647:652 

Antalya (Murat B.) — Ormanların İslahı ve 
muhafazasiyle mahsulâtın kemiyet ve keyfiyetçe 
yükseltilmesi temenniyatına dair (İkinci sene 
(4/21) 64 

Antalya (Rasih Efendi) — Antalya Vilâyetine 
tabi Korkuteli Kazasının bazı köyleri mahalle 
yapılarak Temettü vergisi tarh edildiğinden bun
lar hakkında ihdas olunan gayri kanunî muame
lenin düzeltilmesi temenniyatına dair takriri 
(4/43 ikinci sene) 894 

Ardahan (Halit Paşa ve hrkbeş Refiki) — Şe
hit Boğazlıyan Kaymakamı esbakı Kemal Be
yin. ailesine tahsis edilen maaşın tezyidi hak
kında takriri, 726 

Haricîye Vekâletinden 
— Zonguldak Mebusu Tunatı Hilmi Beyin; 

İmar ve İskân işleri hakkında ne gibi İcraatta 
bulunulduğuna dair Hariciye ve imar Vekâlet
lerinden suali (6/13, ikinci sene) 1014 

Maliye Vekâletinden 
—• Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Beyin; 

Maliye Vekâleti ambarına tevdi edilmiş millet 
malı eşyadan bir takımının şunun bunun evin
de, elinde bırakılması esbabına dair Maliye Ve
kâletinden şifahî suali (6/11 ikinci sene) 948 

Müdafaai Millîye Vekâletinden 
— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 

İstanbul'da 1327 senesinde Zeytinburnıı ite diğer 
iki fabrika işçilerince, tesis edilen (Temini İs
tikbal) sandığında su üst imalât vukuuna dair 
Müdafaai Milliye Vekâletinden şifahî suali (6/10 
ikinci sene) 949 

— Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin; 
malûlini guzata muavenet heyetinin îıesa batına 
ve Muvazenei Maliye Encümenince talep olu
nan malûlini guzat defterlerinin ne zaman irsal 
kılınacağına dair Müdafaai Milliye Vekâletin
den şifahî sual takriri (6/8 ikinci sene) 769 

Natıa Vekâletinden 
— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; İmti

yazlı şirketler, hâlâ Türkten gayri anasır istih
dam eylemekte olduklarından bu bapta cezri 
icraata başlanıp başlanılmayacağı hakkında Na
fıa Vekâletinden şifahî sual takriri (6/9 ikinci 
sene) 769 

Artvin (Hilmi B. ve Refiki) — Elviyeİ selâse 
emlâk ve arazisine dair kanun lâyihasının Per
şembe günü tercihan müzakeresine dair 454 

Bozok (Süleyman Sırrı B.) — 1316 • 1317 
tevellüttü olup, memuriyetlerinden dolayı dört 
mah talim ve terbiyei askeriye İle iktifa edilmesi 
kanunla kabul edilen eşhastan ve telgraf me
murlarından bazılarının Kastamonu Posta Tel
graf Başmüdürü vazifelerine başlattırmadığından 
bu yanlış muamelenin tashih edilmesi temenni
yatına dair takriri (4/46 ikinci sene) 953 

— Ruznamede bulunan ihtiyat zabitanımn 
terfii hakkındaki kanun lâyihasının tercihan 
müzakere ve İntacına dair takriri, 726 

m TAKDİRLER 
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— Ruznamenin 37 nci maddesini teşkil eden 
ve Mülkiye Harcırah Kararnamesine tevfikan 
verilmekte olan umum harcırahlardan yüzde 
kırk tenzilât icrası hakkındaki 2 Ağustos 1336 
tarihli kanunun ilgasına mütedair olan kanun 
lâyihasını müstacalen ve bugün müzakeresi 
hakkında takriri. 509 

Cebelibereket (Avni B.) — Fransızlar tarafın
dan Beyrut'a sevkedilen Adana'lı, Urfalıoğulla-
rmdan tahsildarı sabık Yusuf Ziya Efendinin 
tahlis ve tahliyesine teşebbüs olunması temenni-
yatını mütazatnmın takriri (4/34 ikinci sene) 611 

— Ruznamenin kırk beşinci maddesini teş
kil eden ve müteaddit zevata hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair olan kanun lâ; 
yihasınm tercihan müzakeresine dair takriri. 958 

Canifc (Talât ve Avni B. ve arkadaşları) — 
Musiki muallimi Zeki Beyle orkestrasına men
sup zevatın maaşlarının tezyidine dair 36:39 

Çatalca (Şakir B.) — Balkan Harbinde tahri
bata uğrayan Çatalca Kasabasıyle civarındaki 
bazı köylerde felâketzedeler için yapılan bara
kaların bedeli Hükümetçe talep edilmekte oldu
ğundan bundan sarfınazar edilmesi ve affına 
mütedair (4/24 ikinci sene) 129 

Çorum (İsmet) ye îzmir (Mebusu Rahmi B.) 
— Ziraat Bankası matlubatı ati kasının sureti te
diyesine dair olan Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatasının Teşkilâtı Esasiye Kanununu mü
teakip müzakere ve intacına dair takriri. 894 

Denizli (Mazhar Müfit B. ve yirmi dört re -
tiki) 

— Bahriye Vekâleti teşkili hakkındaki teklifi 
kanuninin encümsnlerce bir an evvel müzakere 
ve intaç edilerek Perşembe gününe kadar He
yeti Umumiyeye şevkinin bir karara rsptına dair 335 

Denizli (Mazhar Müfit B. ve yirmiyedi re-
fiki) 

— Bahriye Vekâleti teşkili hakkındaki ka
nunun bugün ilk celsede müzakere ve intaç edil
mesine dair'takriri 1022:1023 

Denizli (Yusuf ve Necip Ali Beyler) 

— Çal kazasında vergi ve tapu kuyudatı muh-
terik olduğu cihetle tahrir muamelesinin yeniden 
icrasına dair takriri (4/25 ikinci sene) 230 

— Denizli Vilâyetine mülhak' Buldan ka-
zasıyle Güney ve Kadıgün nahiyelerinde halıcı -

Sayfa 
lığın terakkisi için Ticaret Vekâletinin muavenet
te bulunması temenniyatına mütedair takriri 
(4/27 ikinci sene) 230 

— Taksimatı mülkiyenin biran evvel ikmâl 
ve icrası temenniyatına dair takriri (4/26 ikin
ci sene) 230 

Dersim (Feridun Fikri B.) 
— Dersim Vilâyetinde Başvartenik Nahiyesin

de bir telgrafhane küşadına dair takriri (4/37 
ikinci sene). 726 

— Diyarbekİr'de mukim Şeyh Musa .Efendi
nin biraderi olup, Baku'da şehit olan Ali Feyzi 
Efendinin depoyu umumideki muhallefatının ita
sı temenniyatına dair takriri (4/36 ikinci sene) 726 

Dersim (Feridun Fikri ve Ahmet Şükrü B.) 
— Hozat - Elâziz yolunun inşası temenniyatı

na dair takriri (4/41 ikinci sene) 894 
Dersim (Feridun Fikri B, ve beş refiki) 

— Muvazenei Maliye Encümeninde bulunan 
ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkındaki teklifi ka
nuninin Pazartesi gününe kadar bilikmal Heyeti 
Umumiyeye getirilmesi temenniyatına dair tak
riri' 894 

Gaziantep (Ahmet Remzi B. ve rüfefoisı) 
— Tedrisatı iptidaiye vergisi hakkında 28 Şu

bat 1340 tarihinde kabul edilen kanun ahkâmı
nın 1339 senesi tedrisatı iptidaiye vergilerine 
de teşmili huşunun tahtı karara alınmasına dâir 
takriri (4/203) ' 1022 

Gaziantep (Kılıç Ali Bey ve refiki) 
— Şehit Yörük Selim Beyin ailesine tahsis 

edilen hidematı vataniye maasatı meyanında ^ 
kerimesi Nimet hanım sehven Muvazenei Mali
ye Encümenince deftere ithal edilmediğinden 
mumaileyhaya da beşyüz kuruş maaş tahsisi 
hakkında takriri 726 

Gelibolu (Celâl Nuri Bey ve ondört refiki) 
j — Ruznamenin 29 ve 30 ncu maddelerini teş

kil eden Almanya ile Muhadenet muahedesi ve 
memleketlerinde Türk tebaasından kavanin ve 
tedabiri istisnaiyei harbiyenin ref'i hususunda 
Hükümete salâhiyet itası hakkında kanun lâyiha
larının bugün mevaddı saireye takdimen müza
kere ve İntacına dair takrir 558 

Gelibolu (Celâl Nuri ve Bolu Mebum Fa-
Uh Rtfkı Beyler) 

— Ruzname muamelâtına ve nizamnamei 
dahilinin tadilâtına mütedair takriri 770 
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Sayfa. 
— Giresun (Hacim Muhittin Bey ve on re

fiki) 
— Usulü Muhakemei Hukukiye ve_ Usulü 

Muhakernatı Cezaiye kanunlarıyle Sulh ve tera 
Kanunlarının bazı mevacldım muaddil kanun lâ
yihasının ikmali müzakeresini müteakip Teşki
lâtı Esasiye Kanun lâyihasının müzakeresinin de
vamına dair takriri - 726 

— Şekavet maddesinden Konya istiklâl Mah
kemesine sevkedilen ve bilâhara masumiyetleri 
tebeyyün eden Dinar ve Sandıklı civarındaki 
asairi seyyareden ve Saçı karalı aşiretinden Cen-
netoğlu, Osman ve kırk refikinin Hükümetçe sa
tılıp malsandığmda emaneten bulunan deve, sı-

. ğır, keçi ve koyunlarının esmanı baligası olan on-
dört bm liranın kendilerine iadesi temenmyatını 
mutaazmmın takriri (4/30 İkinci sene) 336 

— Rusya ve Kafkasya'ya avdet zaruretinde 
bulunan Türk tüccarlarının temini seyahatleri 
temenniyatına dair takriri (4/31 ikinci sene) • 335 

Giresun (Hakkı Tank B.) 
— Merakibİ bahriyeden alınacak rüsum hak

kındaki Kanuna merbut tarifenin üçüncü mad-
r_ desinin (H) fıkrasının ilgası hakkındaki kanun 

lâyihasının müstacelen ve tercihan müzakere
sine dair takriri 265:266 

— Ruznamede mevcut hatayı adlîden do
layı mahkûm olanlara ait beş mazbatanın müs
tacelen ve tercihan müzakeresine dair takriri 265 

İstanbul (Ali Rıza B.) 
— Düzce'de rejinin zürra ve müstahsiller 

zararına yeni emirler verdiği ve Adana'nın İn
cirli İstasyonu civarında bir çiftçinin evinin tü
tün aramak bahanesiyle kolcular tarafından ya
kıldığı hakkındaki takriri (4/39) ikinci sene) 801 

İstanbul (Hamdullah Suphi B, ve rüfekast) 
— Emvali gayrimenkule üzerine vukubulmuş 

olan istikraz muamelâtına mütedair bazı ahkâ
mı havi Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyle De
nizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin Muvazenei 
Maliye Encümeninde bulunan teklifi kanunîle
rinin ehemmiyet ve müstaceliyetine binaen ve 
her şeye tercihan Heyeti Umurniyece tetkik ve 
kabul edilmesine dair takriri (4/192) 611 

izmit (ibrahim Süreyya B.) 
— Birtakım memurinin aylarca suizan ve şüp

he altında kalmamaları için tatilden evvel ya 

Şûrayı Devletin acilen tenkili veya Muhakemat 
encümenlerine Ankara'da bulunan mebusların 
intihabı hakkında takriri 800:801 

Karahisarı Şarki (Ali Süruri Ef.) 
—İmar ve İskân Kanununun birinci mad

desine müsteniden teşekkül eden İmar ve İskân 
Komisyonları vazaif ve icraatına dair bazı te-
menniyatı mutazammın takriri (4/41 ikinci sene) 894 

Karesi (Ahmet Süreyya B. ve sekiz refiki) 
— Palamutluk - Ilıca Dekovil hattı mukave

lenamesinin berayı tetkik Meclise celbi karargir 
olduğu halde Nafıa Vekâletinin elyevm evrakı 
Meclise göndermediğinden ve inşaata da devam 
edilmekte bulunduğundan iş emri vâki ha
line geleceği cihetle Meclisin nazarı dikkatini 
celp eylediklerine dair takriri 453:454 

Kastamonu (AH Rıza Bey ve yirmialtı refiki) 
— Ruznamenİn kırkıncı maddesini teşkil eden 

Bahriye Vekâleti hakkındaki teklifi kanunînin 
bugün ve müstacelen müzakere ve intacına dair 
takriri 958 

Kastamonu (Hatit B.) 
— Kânunuevvel 1339 tarihli ve talebenin as

kerlikten teciline dair olan Kanunun (B) fıkra
sının Müdafaai Milliye ve Maarif Encümenlerin
ce tefsirine dair takriri (4/191) 611 

Kırşehir (Ati Rıza B.) 
— İstiklâl Harbine iştirak eden Kuvayı Mil

liye mensubininin aflarıııa dair 29 Teşrinisani 
1339 tarihli Kanunun tefsiri hakkında takriri 840 

Konya (Kâzım Hüsnü Bey ve oniki refiki) 
— Konya Vilâyetine tabi İlgın kazasının çap 

çtsında kâin ve emvali metrukeden olan binanın 
umumî kütüphane olarak terki hakkında takri
ri (4/45 ikinci sene) 958 

Menteşe (Esat Ef.) 
— Gedikli Zabitanı zammı maaşlarına dair 

kanun lâyihasının Hükümetten Meclise irsali te
menniyatına dair takriri 726 

— Reşadiye ve Süleymaniye nahiyelerinde 
emri inzibatın ve muhaberenin temin ve tarsİni 
ve Reşadiye nahiyesinde Hâkim Muavinliği ih
dası hakkında (4/23 ikinci sene) 129 

— Menteşe (Esat Efendi ve rüfekası) 
— İstanbul'a olduğu gibi Ankara'dan Adana' 

ya ve İzmir'e kadar aktarmasız yolcu trenlerinin 
teminine dair takriri (4/33 İkinci sene) 647 
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Sayfa 

— Uç mahtan beri Encümende bulunan Sük-
na Kanununun Nizamnamei Dahilinin sarahati
ne binaen rüznamei miizakerata alınarak müsta-
çelen müzakere ve İntacına dair takriri 416:417 

Ordu (Recai B.) 
— Bahriye Vekâleti teşkiline dair olan ve ruz-

namede bulunan teklifi kanuninin müstacelen 
ve bugün müzakeresine dair takriri 894:895 

Saruhan (Mehmet Sabri ve İzmir Mebusu 
Hamdi B.) 

— Donanma Cemiyetinin ihyası temenniyatı-
na dair takriri (İkinci sene 4/22) 64 

Tokat (Bekir Sami B.) 
— Samsun - Sivas - Havza - Çorum yolla

rının inşası temenni ya tına dair takriri (4/32 İkin
ci sene) 336 

Trabzon (Ahmet Muhtar B.) 
— Ankara - Musaköy hattının güzergâhı hak

kında Nafıa ve Müdafaai Milliye Encümenle
rince tetkikat yapılarak Meclisçe bir karar itti
hazına dair takriri 895 

Van (İbrahim B.) 
— Van'da bir îmar ve tskân Mıntıka Müdi-

riyetinin teşkili temenniyatım mutazammtn tak
riri (4/38 ikinci sene) 726 

Sayfa 
Van (Mûnip ve İbrahim Beyler) 
— Erzurum - Van şosesinin 1340 senesi zar

fında tamirine dair takriri (4/47 ikinci sene) 1022 
—Van vilâyeti Ziraat Bankası Şubesi serma

yesinin tezyidi temenniyatına dair takriri (4/44 
ikinci sene) 958 

Zonguldak (Halil B. ve rüfekası) 
— Trabzon ve Giresun vilâyetlerine ithal olu

nacak mısırın gümrük resminden istisnasının Zon
guldak ve havalisine de teşmil hakkında olup Mu-
vazenei Maliye Encümeninde bulunan takririn 
tesrii intacına dair takriri 248 

Zonguldak (Ragıp B.) 
— Azayı Kiramın devairi intihabiyelerini de

vir ve teftiş etmek üzere 23 Nisandan itibaren 
altı ay teneffüs için içtimain talikine ve Erzu
rum. Mebusu Rüştü Paşanın bu sene için tatil 
müddetinin üç ay kabul edilmesinin tahtı kara
ra alınmasına dair takrirleri 1019:1022 

Zonguldak (Tunaiı Hilmi B.) 
— Ereğli • Ankara şosesinin İnşası karşılığının 

1341 bütçesine konulması ve Ereğli Limanının 
gerek Hükümetçe ve gerek bir şirket marifetiy
le inşaası temenniyatına dair takriri (4/48 ikin
ci sene) 1022 

TEKLİFLER 

Ardahan (Haiti Pasa ve 98 refiki) 
— Sadrı esbak merhum Talât Paşanın aile 

ve hemşiresine tîîdematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında (2/331) 228:229 

Bayezit (Şefik Bey ve otuzyedi refiki) 
— Mahkemei Temyiz Reisi evveli mütevef

fa Hasan Fehmi Beyin haremi Kamaran hanıma 
hidematı vataniye tertibinden bin kuru; maaş 
tahsisine dair teklifi kanunisi (2/336) 507 

Dersim (Feridun Fikri B.) 
—14 Eylül 1336 tarihli Men'i Müskirat Ka

nunu mucibince mahkûm olanların 9 Nisan 1334 
tarihinde kabul edilen Kanun münasebetiyle hak
larındaki hükmün infaz olunmamasına ve el-
yevm mevkuf ve mahpus olanların tahliyesine 
dair teklifi kanunisi (2/339) 647 

—Şûrayı Devletin Memurin Muhakematına 
müteallik vazai finin sureti ifası hakkındaki Ka
nuna zeyl olmak üzere teklifi kanunisi (2/343) 839 

Diyarıbekir (Feyzi Beyte 56 refiki) 

— Ergani madeninin işletilmesi için İktisat 
Vekâletinin 1340 senesi bütçesine bir milyon li
ra ilâvesine dair (2/257) 183:192 

Erzurum (Rüştü Pasa) 
— Havalii şarkiye şimendiferlerinin 1340 se

nesi Ağustos nihayetine kadar odun yakabilme-
si hakkında teklifi kanunisi (2/344) 1015 

Eskişehir (Mehmet Arif B. ve rüfekası) 
— Bilûmum mütekaidin ile eytam ve era-

milin terfihlerine dair (2/334) 335 
tdare Heyeti 
—U Nisan 1340 tarihli Kanun mucibince 

harcırahlardan badema yüzde kırk tevkifat ic
ra edilemeyeceğinden 1340 senesi Meclis büt
çesinin ikinci harcırah faslına otuzbin lira daha 
zam edilmesine dair teklifi kanunîsi (2/340) 647 

Heyeti Jdare 
— Büyük Millet Meclisi 1340 senesi bütçesi

nin Meclis binası İnşaatı (A/10) faslına yüz bin 
lira tahsisatı munzamma ilâvesine dair (2/335 
mükerrir) .300 
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Sayfa 
—•Kastamonu (Hasan Fehmi Efendi ve cltl-

bir refiki) 

— Mücadclei Milliye zamanında kaçak ola
rak derdest edilen altınların iadesine ve bun
dan dolayı mahkûm olanların affına dair teklifi 
kanunîsi (2/338). 647 

Malatya (Mahmut Nedim B.) 
— Harita Dairesi kadrosunun tevsji ve mül

hak bir bütçe ile idaresi hakkında (2/329) 60 
Trabzon (Muhtar B. riifekası) 

Sayfa 
— 1341 senesinde inşaata mübaşeret edilmek 

üzere Trabzon - Erzurum demiryolu ile Trab
zon limanı keşfiyat ve ihzaratının 1340 senesi 
zarfında icrası hakkında (2/330) 127 

— Trabzon Mebusu Şehit İzzet Bey ailesine 
hidema'ti vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında (2/332) 229 

Divanı Muhasebat Kiyaseti 
— Tetkiki hesabat için vilâyata izam oluna

cak Divanı Muhasebat murakıplarına itası imik-
tazi yevmiye ve harcırah hakkında (2/333) 229 

TEFSİRLER 

41. — Cezayi nakdilerin beş misline İblâğına 
dair 17 Nisan 1338 tarihli Kanun mucibince, 
.Gümrük Kanununda miktarı tayin edilen müca-
zatı nakdiyenin de beş misline iblâğ edilip edil
meyeceğinin tefsiri 479:481 

42. — Harp Kazançları Vergisi Kararname
sinin onaltmcı maddesinin tefsiri 799 

43. — 30 Teşrinievvel 1334'ten 23 Ağustos 
1339 tarihine kadar geçen müddet zarfında mü-
dafai memleket uğrunda ika edilmiş olan efal 
ve harekâtın cürüm addolunmayacağı hakkın

daki Kanunun rüsumu istihlâki ye Kanununa 
muhalif hareket edenlere de şümulü olup olma
yacağının tefsiri 543:545 

44. — Memurini zabıtanın zâbıtaİ adliye va-
zaifinden dolayı ne suretle tahtı muhakemeye 
alınacaklarının tefsiri 545:549 

45. — Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki 21 Şubat 1337 tarihli Kanu
na nıüzeyyel 26 Kânunusani 1340 tarihli Ka
nunun birinci maddesinin (A) ve (B) fıkrala
rının tefsiri 1015:1016 

TEZKERELER 

Başvekâlet Tezkereleri 

— Adliye Vekâletince mukaddema teklif 
olunan bütçenin ahiren tanzim olunan kavanin 
ve ihtiyaç ile kabili telif olmadığı anlaşılmasına 
binaen bu kere yeniden tanzim olunan bütçe
nin leffen takdim kılındığı hakkında (3/256) 302 

— Cerh maddesinden yedibuçuk sene küreğe 
mahkûm Abdullahoğlu Osman'ın müptelâ ol
duğu illetten dolayı affı hakkında (3/254) 248 

— Cerh ve katil maddesinden onbeş sene 
küreğe mahkûm Nurettinoğlu Koruyucu Mah
mut'un müptelâ olduğu illetten dolayı bakıyei 
müddeti cezaiyesiııin affı hakkında (3/250) 128 

— Evkaf Müdiriyeti Umumİyesinin 1340 se
nesine ait bütçe ve müfredat kadrolarının gön
derildiği hakkında 0/266) 839 

— Fransa Hükümetine temlik olunacak ar
saya dair olup evvelce takdim edilmiş olan ka
nun lâyihasının iadesine dair (3/245) 128 

— Harp kazançları Vergisi hakkındaki 14 
Kânunuevvel 1335 tarihli Kararnamenin onaltm
cı maddesinin sekiz numaralı fıkrasının tefsirine 
dair (3/264) 799 

—Hiyanetİ Harbiye maddesinden maznun 
ve Eskişehir Divanı Harbince idama mahkûm 
Seyit Gazin'in Çatviran köyünden Alioğlu Ab
dullah hakkındaki hükmün tetkikine mütedair 
(3/245) 64 

— Hizmeti maksureye tabi mektepler için 
26 Kânunusani 1340 tarihli Kanunun ikinci mad
desinin liseler kaydından Maarif Vekâletince 
bir devreli liseler anlaşıldığı halde Müdafaai Mil
liye Vekâletince lise kaydından yalnız tam dev
reli liseler kastedilmekte olduğuna bu cihetin 
tefsirine dair (3/360) 610:611 

— İlıca - Palamutluk demiryolu imtiyazına 
ait mukavele ve şartnamelerin birer suretleri
nin gönderildiğine dair (3/267) 952 

— Katil kastiyle cerh maddesinden üç bu
çuk sene küreğe mahkûm olup, müddeti mah-



- 2 5 — 

Sayfa 
kûmiyetini ikmal ile tahliye kılınmış olan Ka
sı moğlu Kasım'in iadei hukuku m em imasına 
dair (3/255) 248 

—Katil maddesinden mahkûm olan Seyit 
Mehmetoğlu Ahmet'in müptelâ olduğu illetten 
dolayı bakiyei müddeti cezaiyesinin affına dair 
(3/262) 799 

— Katil maddesinden onbeş sene küreğe 
mahkûm Mehmetoğlu Mehmet'in maluliyetine 
binaen bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kında (3/248) 128 

— Mübadele, imar ve iskân Kanununun 
birinci maddesinin tefsirine dair (3/265) 799 

— Miicadelei Milliye esnasında gerek mil
li cephelerde ve gerek dahilî isyanların itfasında 
hıdemat ve yararlıkları mesbuk olan yüzdoksan-
sekiz zatın ahiren kabul edilen 400 numaralı Ka
nun mucibince istiklâl Madalyasıyle taltiflerine 
dair (3/270) 952:956 

— Mülga Şark Cephesi zabitanından olup, 
hidematı muhtelif ede yararlık ve fedakârlıkları 
görülen yüz altmış dokuz zatın istiklâl Madal
yasıyle taltiflerine dair (3/269) 956:957 

— Müskirat nakleyl edikler i iddiası y! e maznu
nu aleyhim Sülemanoğlu Murat ile Mustafaoğ-
lu Hasan ve Kasap Ahmet Çavuşoğlu İsmail 
haklarında hatayı adlî vukua getirildiğinden mü-
cezatı mahkûmelerinin affına dair (3/246) 128 

— Müskirat nakli maddesinden mahkûm Os
manoğlu Ali Rıza hakkında verilen hükümde 
hatayı adlî vaki olduğundan af suretiyle telâ
fisi hakkında (3/261) 799 

— 15 Nisan 1338 tarihli Rüsumu tstihlâkıye 
Kanunu mucibince ihlâl edilen pirinçten alınan 
istihlâk Resminin pirinç ununa da teşmili lâzım 
gelip gelmeyeceğinin tefsirine dair (3/257) 302 

— Rakı »aklinden maznun Bursalı Aynüd-
dînoğlu Mehmet Emin hakkındaki hükümde ha
tayı adlı vukua getirildiği cihetle mücazatı mah 
kümesinin affına dair (3/252) 128 

— Sarhoşluk maddesinden maznun Kundu
racı Behçet hakkında hatayı adlî vukua getiril
diğinden tnücazatı mahkûmesinin affına dair 
(3/247) . 128 

— Sarhoş olduğu halde çarşıda silâh en-daht 
eylemek maddesinden maznun Dokumacı Fahri 
hakkında verilen hükümle hatayı adi; vaki oldu
ğundan mücazatı mahkûmesinin affı hatkîiıda 
(3/253) 128 

Sayfa 
—Seyrisefain İdaresince vapur mubayaa 

eylemek suretiyle Avrupa'ya izam kılınan heye
tin riyasetine Meclis Azasından tecrübedide bir 
zatın İntihap ve izamına dair 377:378 

— Sirkat maddesinden üç sene küreğe mah
kûm Ahmet Bin Ali'nin müptelâ oduğu illetten 
dolayı bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kında (3/249) 12Ü 

— Terfileri icra kılınan zabitanm ve men-
subini askeriyenin rütbei cedideleri muhassesat-
larının tarihi itası hakkında atik tdarei Askerîye 
Nizamnamesinin 179 ncu maddesinin fıkaratı ahi-
resinin tefsiri hakkında (3/259) 453 

— 397 numaralı Kanunun birinci madde
sinin fıkrai âhiresine tevfikan evvelce gönderilen 
cetvelde isimleri muharrer olmayıp, bilâhare zu
hur eden mal aline verilmesi iktiza eden mükâ
fatı nakdiye için tahsisatı munzamma itasına 
dair (3/268) 952 

— Yedinde yüzelli dirhem rakı derdest edilen 
Osmanoğlu Zeki Efendi hakkındaki hükümde 
hatayı adlî vukua getirildiğinden mücazatı mah
kûmesinin affına dair (3/251) 128 

— Zİrat Bankası İ340 senesi bütçesinin (B) 
cetvelinin ikinci levazım faslına Meclisi İdare 
Azası tahsisatı nam i yi e ayrıca bir madde tah
tında yirmi bin liranın tahsisatı munzamma ola
rak İlâvesine dair (3/263) 799 

— Ziraat Bankasının iktisabı faaliyet etmesi, 
Meclisi idaresinin teşekkülüne vabeste oldu
ğundan kanunu ahir mucibince mezkûr meclisi 
idareye Meclisçe intihabı muktazi üç zatın inti
habına dair 378 

B. M. M. Riyaseti tezkereleri 

— Zabıt ceridelerinin nahiyelere dahi îrsa- . 
I İne dair Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
takriri hakkında 178:179 

— Ziraat Bankası Meclisi İdaresine inti
habı lâzım gelen zevat için Divanı Riyasetçe 
tensip edilen namzetlerin irae edildiğine dair 453 

Memurin Muhakemat Encümeni tezkeresi 

— Meclisin tadili esnasında Memurin Mu-
hakematı Encümeninin vaziyeti hakkında bir 
karar itasına dair 799 
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— 25 , 3 
hulâsası 

— 26 
hulâsası 

— 29 
hulâsası 

— 30 
hulâsası 

— 31 
hulâsası 

— 1 
hulâsası 

— 2 
hulâsası 

— 3 
hulâsası 

— 5 . 
hulâsası 

~ 6 , 
hulâsası 

— 7 . 4 . 
hulâsası 

— 8 , 4 . 
hulâsası 

ZAPTI SABIK 

1340 tarihli 21 nci İçtima zabıt 

3 . 1340 tarihli 22 nci içtima zabıt 

3 . 1340 tarihli 23 ncü İçtima zabıt 

3 . 1340 tarihli 24 ncü İçtima zabıt 

3 . 1340 tarihli 25 nci İçtima zabıt 

4 . 1340 tarihli 26 nci İçtima zabıt 

4 . 1340 tarihli 27 nci İçtima zabıt 

4 . 1340 tarihli 28 nci İçtima zabıt 

4 . 1340 tarihli 29 ncu İçtima zabıt 

4 . 1340 tarihli 30 ncu İçtima zabıt 

1340 tarihli 31 nci İçtima zabıt 

1340 tarihli 32 nci İçtima zabıt 

59 

93 

127 

178 

228 

246 

299 

334 

376 

413 

452 

HULASALARI 

— 9 . 
hulâsası 

— 10 
hulâsası 

— 12 
hulâsası 

— 13 
hulâsası 

— 14 
hulâsası 

— 15 
hulâsası 

— 16 
hulâsası 

— 17 
hulâsası 

— 18 
hulâsası 

— 20 
hulâsası 

—21 
hulâsası 

— 22 
hulâsası 

4 

. 4 

. 4 

. 4 

. 4 

. 4 

4 

. 4 

. 4 

4 

4 

4 

1340 tarihli 33 ncü İçtima zabtt 

1340 tarihli 34 ncü İçtima zabıt 

. 1340 tarihlî 35 nci İçtima zabıt 

. 1340 tarihli 36 nci içtima zabıt 

, 1340 tarihli 37 nci içtima zabıt 

1340 tarihli 38 nci İçtima zabıt-

506 

557 

608 

646 

721 

1340 tarihli 39 ncu içtima zabıt 

1340 tarihli 40 nci İçtima zabıt 

1340 tarihli 41 nci İçtima zabıt 

1340 tarihli 42 nci İçtima zabıt 

1340 tarihli 43 ncü içtima zabıt 

768 

798 

838 

892 

947 

1014 
1340 tarihli 44 ncü İçtima zabıt 

1112 



Söz alanlar 

Sayfa 
Abdullah Azmi Efeııdi (Eskişehir) - 1340 se

nesi Ziraat Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 217,224 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 se

nesi Bütçesi münasebetiyle 1032 
— Mehakimi sedyenin ilgasına ve mehaki-

min teşkilâtına ait ahkâmı muaddil kanun lâyi
hası münasebetiyle 439 

— Tesrii Muhakematı hakkında kanun lâyi
hası münasebetiyle 700,729 

— Teşkilâtı Esasiye Kanunu teklifi müna
sebetiyle , 93,95,101,104,112, 

113,114,626,632,633,637, 
898,908,911,914,917 

—Tuz resmi hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle 403 

Abİdİn Bey (Sanıhan) - 1340 senesi Müda-
faai Milliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 37 

— Emvali metrukeye ait 15 Şubat 1339 ta
rihli Kanunun 6 ncı maddesinin tefsiri münase
betiyle 479 

— Hükümetçe mubayaası takarrür eden , 
Anadolu Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi 
Teşkilât ve Vazaifine dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 1077,1082 

— Mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz için 
istimaline zaruret ve lüzum görülen veya Türki
ye'de şimdilik şeraiti matlube dairesinde imâl 
ve istihsali mümkün olmayan mevaddı iptidaiye 
ile zürufun aynı miktarının gerek mamul ve ge
rek ithal olunduğu şekilde ihraç olunmak üzere 
teminata rapten ve kabulü - muvakkat usulüne 
tevfikan bilâ resim ithaline - dair kanun lâyi
hası münasebetiyle . 437,488 

— Muhamat kanunu lâyihası münasebetiyle 282 

Ağaoğm Ahmet Bey (Kars) - Teşkilâtı Esa
siye Kanunu Teklifi münasebetiyle 620 

Ahmet Hamdi Bey (Bozok) - 16 Mart 1336 
tarihinden mukaddem tahsis olunan hidematı 
vataniye maaşatınm devamı ifası ve 52 zata 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisimi 
dair kanun münasebetiyle 580 

Sayfa 
Ahmet Hilmi Bey (Kayseri) - Ankara - Musa-

köy güzergâhı hakkında Nafia ve Müdafaa! 
Milliye encümenlerince tetkik yapılarak Mec
lisçe bir karar ittihazı hakkında takrir müna
sebetiyle 1018 

— Askeri Fabrikalar Müdüriyeti Umumi-
yesinin 1340 senesi mülhak bütçesi kanun lâ
yihası münasebetiyle 77 

— 1340 senesi Ticaret Vekilliği bütçesi mü
nasebetiyle 197 

Ahmet Mahir Bey (Kastamonu) - Teşrii Mu-
hakemat hakkında kanun lâyihası münasebe
tiyle 732 

Ahmet Muhtar Bey (Trabzon) - Muayyen ta
rifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden yolculardan 
alınacak nakliyat resmi hakkında kanun lâyiha
sı münasebetiyle 465 

Ahmet Saki Bey (Antalya) - 1340 senesi Di
yanet İşleri Reisliği bütçesi münasebetiyle 807 

— Muhamat kanunu lâyihası münasebetiyle 282 
— Mübadele, imar ve iskân Kanununun 

birinci maddesinin tefsirine dair mazbata müna
sebetiyle 1100 

— Mübadeleye tabi ahaliye muvakkaten ve
rilecek olan emvali gayrimenkuleye dair kanun 
lâyihası münasebetiyle 791,794,795 

— Mülga Osmanlı imparatorluğu zamanına 
ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve tediye
sine dair kanun lâyihası münasebetiyle 259 

Ahmet Süreyya B. (Karesi) - Mehakimi sed
yenin İlgasına ve mehakimin teşkilâtına ait ah
kâmı muaddil kanun lâyihası münaseebtiyle, 440 

— Muhamat Kanunu lâyihası münasebetiy
le 282,283:287 

— Müskirat resminin tadiline dair 8 Kânu
nusani 1336 tarihli kararnamede münderiç tuşu
mun tezyidine ve meni müskirat kanununun 
tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle, 418,419 

422,423, 
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Sayfa 
— Teşriî Muhakemat hakkında kanun lâyi

hası münasebetiyle, 697,699,707,708,711,713, 
714,716,730,742,907 

— Teşkilâtı Esasiye Kanunu teklifi müna
sebetiyle, 93,111,113,623,631,638 

Akçoraoğlu Yusuf B. (istanbul) - 1908 se
nesinde Lizbon'da telgraf ve 1920*de Madrit'de 
posta için inikad edip Hükümeti zaile tarafın
dan iştirak ettirilmiş olan beynelmilel kongre-
lerce tespit edilmiş mukavelât ve nizamata Bü
yük Millet Meclisi Hükümetince de iştirak edil
mesi Heyeti Vekilince tensip edildiğinden tas
dikine dair tcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 
mevrut (3/23) numaralı tezkere ve Posta ve Telg-
raf Encümeni mazbatası münasebetiyle, 593 

— îsanbul'a ithal edilecek Buğday ve unla
rın "tarifei asliyede muharrer rüsumun on iki mis
li gümrük resmine tabi tutulması hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle, 1107,1108 

— İtibarı ziraî cemiyetleri hakkında kanun 
layihası münasebetiyle, 999 

— Tesrii Muhakemat hakkında kanun lâyi
hası münasebetiyle, 700,971,972 

— Maliye Vekâleti ile Osmanlı Bankası ara
sında tanzim ve İmza edilen mukavelename hak
kında kanun münasebetiyle, 972 

— Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seya
hat eden yolculardan alınacak nakliyat resmî 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle, 461 

— Müskirat resminin tadiline dair 8 Kânu
nusani 1336 tarihli kararnamede münderiç rü
sumun tezyidine ve men'i müskirat kanununun 
tadiline dair kanun lâyihası, 426 

Ali Fethi B. (istanbul) - Hükümetçe muba
yaası takarrür eden Anadolu Demiryolları Mü
düriyeti Umumiyesi Teşkilât ve Vazaifine dair 
Kanun lâyihası münasebetiyle, 1074,1076 

Ali Rıza B. (istanbul) - 1340 senesi Maarif 
Vekâleti bütçesi münasebetiyle, 832 

Ali Rıza B. (Kastamonu) - 1340 senesi Ti
caret Vekâleti bütçesi münasebetiyle, 164 

Sayfa 
Ali Sururi B. (Karahisaışarkî) • İstanbul'a 

ithal edilecek buğday ve unların tarifei asliye
de muharrer rüsumun on iki misli gümrük res
mine tabi tutulması hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle, 1110 

— Memurini zabıtanın sabıkai adliye vazaif-
lerinden ne suretle tahtı muhakemeye alınacak
larının tefsiri münasebetiyle, 548 

— Tesrii Muhakemat hakkında kanun lâyi
hası münaseebtiyle, 7007,971,972 

Ali Şuura B. (Karesi) - 1340 senesi Muvazenei 
Umumiye, Kanununun maddelerinin müzakere
si münasebetiyle, ' 869,871 

— 1340 senesi Müdafaİ Milliye Vekâleti 
bütçesi münasebetiyle, 41 

— 1340 senesi Ziraat Vekâleti bütçesi müna
sebetiyle, 217 

— Mübadeleye tâbi ahaliye muvakkaten 
verilecek olan envali gayri menkuleye dair ka
nun lâyihası münasebetiyle, 791 

— Tesrii Muhakemat hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle, 737 

— Teşkilâtı Esasiye Kanunu teklifi münase
betiyle, 100,895,902 

Arif B. (Eskişehir) - Askeri Fabrikalar Mü
düriyeti Umumiyesinin 1340 senesi mülhak büt
çesi kanun lâyihası münasebetiyle, 67,80 

— 1340 senesi Maarif Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle, 825 

— 1340 senesi Müdafaai Milliye Vekâleti 
bütçesi münasebetiyle, 25 

— 1340 senesi Ticaret Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle, 143 

— Divanı Harbiyece mahkûm Yüzbaşı Edip 
Efendinin hukuku memnuasının ve tekaütlüğü
nün kanunu ahîr mucibince Binbaşılık rütbesin
den icrasına dair kanun münasebetiyle, 937 

Âsim Paşa (Askeri Fabrikalar Müdürü Umu
misi) - Askeri Fabrikalar Müdüriyeti Umumiye
sinin 1340 senesi mülhak bütçesi kanun lâyiha
sı münasebetiyle, 73 

Avni B. (Bozok) - Tesrii Muhakemat hakkın
da kanun lâyihası münasebetiyle, 736 
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B 
Sayfa 

Baha Bey (Orman Miidiri Umumisi) - Tür
kiye'de mevcut bilumum ormanların fennî usul 
ile İdare ve işletilmeleri hakkında kanun tek
lifi münasebetiyle 1062 

Besim Atalay Bey (Aksaray) - 1340 senesi 
Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi münasebe
tiyle, 38 

— 1340 senesi Ticaret Vekâleti Bütçesi mü
nasebetiyle, 145 

— Halı dokumasına yarayan ip, eriş, argaç, 
gibi şeylerle yünlerin meni ihracına dair kanun 
teklifi münasebetiyle, 991 

— Mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz için 
istimaline zaruret ve lüzum görülen veya Türki
ye'de şimdilik şeraiti matlube dairesinde İmal 
ve istihsali mümkün olmayan mevaddı İptidai
ye ile zurufun aynı miktarının gerek mamul ve 
gerek ithal olunduğu şekilde İhraç olunmak üze
re teminata rapten ve kabulü muvakkat usulüne 
tevfikan bilâ resim ithaline dair kanun lâyihası 
münasebetiyle, 485 

— Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanına 
ait düyunu dahiliyenin sureti ' mahsup ve te
diyesine dair kanun lâyihası münasebetiyle, 264 

— Müskirat resminin tadiline dair 8 Kâ
nunusani 1336 tarihli karranamede münderiç 
rüsumun tezyidine ve Men'i Müskirat Kanununun 
tadiline dair kanun lâyihası, 426 

Sayfa 
— Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesİnin 

1340 senesi Bütçesi hakkında kanun münase
betiyle, 12 

— Tuz resmi hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle, 401 

Besim Bey (Mersin) - Divanı Harbiyede 
mahkûm Yüzbaşı Edip efendinin hukuku 
memnuasının ve tekaütlüğünün kanunu ahır 
mucibince Binbaşılık rütbesinden icrasına dair 
kanun münasebetiyle 937 

— Mehakimi şeriyenin İlgasına ve mehakimin 
teşkilâtına ait ahkâmı- muaddil kanun lâyihası 
münasebetiyle, 435,439 

— Muhamat Kanun Lâyihası münasebe
tiyle 281 

— Nafia Vekâleti ile Fransız tebasından 
K. Grunblat ve Şürekâsı beyninde müh'akit 
Mersin Liman ve Rıhtımlar ve teferruatı im
tiyaz ve mukavele ve şartnameleri hakkında 
kanun münasebetiyle. 678 

— Tesrii Muhakemat hakkında kanun lâyi
hası münasebetiyle, 695,696, 

687,702,705,706,709,712,735,742,969 

— Teşkilâtı Esasiye Kanun teklifi münase
betiyle 897,902,905 

Celâl Nuri Bey (Gelibolu) - 1340 senesi 
Muvavzeneİ Umumiye Kanununun maddelerinin 
müzakeresi münasebetiyle, 879 

Celal Nuri Bey (Hariciye Encümeni Reisi) 
(Gelibolu) - 1908 senesinde lizbon'da telgraf ve 
1920 de Madrit'de posta için inikad edip Hükü
meti zaile tarafından iştirak ettirilmiş olan' bey
nelmilel kongrelerce tespit edilmiş mukavelât 
ve nizamata Büyük Millet Meclisi Hükümetince 
de iştirak edilmesi Heyeti Vekİlece tensip 
edildiğinden tasdikine dair icra Vekilleri He
yeti Riyasetinden mevrut (3/23) numaralı tez

kere ve Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası 
münasebetiyle, 592 

Celâl Nuri Bey (Kanunu Esasi Encümeni 
Reisi) (Gelibolu) - Teşkilâtı Esasiye Kanun tek
lifi münasebetiyle, 106,115,117,117, 

611,612,613,615,633,634,636,896, 
902,903,904,909,910,913,915 

Cemal Hüsnü Bey (Ziraat Bankası Müdürü 
Umumi Muavini) • İtibarı zirai cemiyetleri 
hakkında kanun layihası münasebetiyle 996,1000, 

1001,1005 
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Sayfa 
Doktor Fikret Bey (Ertuğnıl) - Onüç zata 

hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkında Kanun münasebetiyle 562 

Doktor Mazhar Bey (Aydın) - 1340 senesi 
Ziraat Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 216 

'— ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkında 
kanun teklifi münasebetiyle 765 

— İtibarı ziraî cemiyetleri hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle 1004 

— Mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz için 
istimaline zaruret ve lüzum görülen veya Tür
kiye'de şimdilik şeraiti matluba dairesinde 
imal ve istihsali mümkün olmayan mevaddı 
iptidaiye ile zürufun aynı miktarının gerek 

Sayfa 
mamul ve gerek ithal olunduğu şekilde ih
raç olunmak üzere teminata rapten ve kabulü 
muvakkat usulüne tevfikan bilâ resim ithaline 
dair kanun lâyihası münasebetiyle 484 

Doktor Mustafa B. (Çorum) - 1340 se
nesi Ziraat Vekâleti bütçesi münasebetiyle 219 

— ttibarı ziraî cemiyetleri hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle 997 

— Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanı
na ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve te
diyesine dair kanun lâyihası münasebetiyle 251 

Doktor Refik B. (Sıhhiye Vekili), (istan
bul) - Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinİn 1340 
senesi bütçesi münasebetiyle • 1029 

Ebubekir Hazım B. (Niğde) - Elvİyeİ selâ- ' 
sede emvali gayr i m en kulen in senedi hakaniye 
raptına dair Kanun münasebetiyle 526,528 

— Müskirat resminin, tadiline dair 8 Kâ
nunusani 1336 tarihli kararnamede münderiç 
rüsumun tezyidine ve men'İ müskirat Kanunu
nun tadiline dair kanun lâyihası 425 

— Teşkilâtı Esasiye Kanunu teklifi müna
sebetiyle 105 

Ekrem B. (Rize) - 1340 senesi Düyunu 
Umumiye bütçesi münasebetiyle 232 

Emin B. (Eskişehir) • Hah dokumasına ya
rayan İp, eriş, argaç gibi şeylerle yünlerin 
meni ihracına dair kanun teklifi münasebe
tiyle 992 

— Hükümetçe mubayaası takarrür eden 
Anadolu Demiryolları Müdüriyeti Um ilmi
yesi Teşkilât ve Vazaİfİne dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 1080 

— İtibarı ziraî cemiyetleri hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle 997,1001,1004 

— Mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz için 
istimaline zaruret ve lüzum görülen veya Tür
kiye'de şimdilik şeraiti matlube dairesinde 
imal ve istihsali mümkün olmayan mevaddı 
İptidaiye ile zürufun aynı miktarının gerek 
mamul ve gerek ithal olunduğu şekilde İhraç 
olunmak üzere teminata rapten ve kabulü 
muvakkat usulüne tevfikan bilâ resim ithali
ne dair kanun lâyihası münasebetiyle 486 

— Orman Kanununun mevkii meriyete 
vaz'ına kadar ormanlar civarında meskûn 
maişeti keresteciliğe münhasır köyler ahalisi
nin ihtiyacatı zatiyelerinin sureti tedarikine 
dair kanun lâyihası münasebetiyle 750 

Esat B, (Lâzistan) - Elviyei selâsede em
vali gayrim en kulen İn senedi hakaniye raptına 
dair Kanun münasebetiyle 529 

— İzmir Mebusu İbrahim Süreyya Beyin, 
birtakım memurinin aylarca suizan ve şüphe 
altında kalmamaları için tatilden evvel ve Şû
rayı Devletin acilen teşkili veya Muhakemat 
encümenlerine Ankara'da bulunan mebusla
rın İntihabı hakkında takriri münasebetiyle 40 

Esat Ef. (Menteşe) - 1310 senesi Bahriye 
Vekâleti bütçesi münasebetiyle 6 

— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun maddelerinin müzakeresi münasebe
tiyle 868 

Eyüp Sabrl Bey (Konya) - İtibarî Ziraî Ce
miyetleri hakkında kanun lâyihası münasebe
tiyle - 1001 

— Mübadele, İmar ve İskân Kanununun 
birinci maddesinin tefsirine dair mazbata mü
nasebetiyle 1101 

— Tesrii muhakemat hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle 708 
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Sayfa 
Faik B. (Edirne) • 1340 senesi Ziraat Vekâ

leti Bütçesi münasebetiyle 218 
— 16 Mart 1336 tarihinden mukaddem tah

sis olunan hidematı vataniye maaşatının de
vamı ifası ve 52 zata hidematı vataniye terti
binden maa; tahsisine dair kanun münasebetiy
le 577 

Feridun Fikri B. (Dersim) - 1340 senesi 
Maarif Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 813 

— Divanı Harbiyece mahkum Yüzbaşı Edip 
Efendinin hukuku memnuasının ve tekaütlüğü
nün kanunu ahır mucibince binbaşılık rütbesin
den icrasına dair kanun münasebetiyle 937 

— Emvali metrukeye ait 15 Şubat 1339 ta
rihli Kanunun 6 ncı maddesinin tefsiri münase
betiyle 477 

r-~ İhtiyat Zabitlerinin terfihi hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 760 

— istanbul'a ithal edilecek buğday ve unla
rın tarifei asliyede muharrer rüsumun on iki 
misli Gümrük Resmine tabi tutulması hakkın
da kanun lâyihası münasebetiyle , 1108 

— ttiban ziraî cemiyetleri hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle 996 

— izmir Mebusu İbrahim Süreyya Beyin, 
birtakım memurinin aylarca suizan ve şüphe al
tında kalmamaları için tatilden evvel ve Şûrayı 
Devletin acilen teşkili veya Muhakemat En
cümenlerine Ankara'da bulunan mebusların in
tihabı hakkında takriri münasebetiyle 800 

— Memurini zabıtanın sabıka! adliye vazaif-
lerinden dolayı ne suretle tahtı muhakemeye alı
nacaklarının tefsiri münasebetiyle 547 

— Muhamat kanunu lâyihası münasebetiyle 208, 
286 

Sayfa 
-T- Nafıa Vekâleti ile Fransız tebasından K, 

Grunblat ve Şürekası beyninde mün'akit Mer
sin liman ve rıhtımlar ve teferruatı imtiyaz ve 
mukavele ve şartnameleri hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle 599 

— Tesrii Muhakemat hakkında kanun lâyi
hası münasebetiyle 701,715,738 

— Teşkilâtı Esasiye Kanunu teklifi müna
sebetiyle 95,98,100,103,110,118,612,613,614,615, 

625,636,900304,919 
Ferit B. (Dahiliye Vekili) (Kütahya) - Bele

diye Vergi ve resimleri Kanunundan fevaiti 
matlubenin istihsali için derdest tetkik bulunan 
Belediye Kanununun ceza maddeleri faslına 
dair kanun münasebetiyle 776 

— Karahisan Şarkî Mebusu ismail Beyin; İs
tanbul Belediyesince tatbik edilen okturva rü
sumuna dair suali münasebetiyle 771 

— Tesrii Muhakemat hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle 731,740 

— Zonguldak Mebusu Halil Beyin mema-
liki ecnebiyeye firar edip bilâhare avdet eden 
Ermenilere dair suali münasebetiyle 647,651 

Ferit B. (Çorum) - 1340 senesi Divanı Mu
hasebat Bütçes* münasebetiyle 131 

Ferid B. (Muvazenei Malîye Encümeni) 
(Çorum) • 1340 senesi Diyanet İsleri Reisliği 
Bütçesi münasebetiyle 841 

— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun maddelerinin müzakeresi münasebetiyle 864, 

877 
Fevzi B. (Diyanbekir) - 1340 senesi Ticaret 

Vekâleti bütçesi münasebetiyle 164 
Fuat B. (Divanı Muhasebat Reisi) - 1340 se

nesi Divanı Muhasebat bütçesi münasebetiyle 134, 
137,139 

H 
Hacı Bekir Ef. (Konya) - Belediye vergi ve 

resimleri kanunundan fevaiti matlubenin istih
sali için derdest tetkik bulunan Belediye Kanu
nunun ceza maddeleri faslına dair kanun mü
nasebetiyle 

Hacim Muhittin B. (Giresun) - İzmir Me
busu İbrahim Süreyya Beyin, birtakım memu
rinin aylarca suizan ve şüphe altında kalmama-

778 

lan için tatilden evvel ya Şûrayı Devletin aci
len teşkili veya Muhakemat Encümenlerine An
kara'da bulunan Mebusların intihabı hakkında 
takriri münasebetiyle 800 

— Muhamat Kanunu lâyihası ' 285 
— Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanı

na ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve 
tediyesine dair kanun lâyihası münasebetiyle 251 
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Hafız tbrahim Ef. (tsparta) • 1340 senesi Di

yanet işleri Reisliği bütçesi münasebetiyle 803 
— 1340 senesi Maarif Vekâleti bütçesi mü

nasebetiyle 829 
— Divanı Harbiyece mahkûm Yüzbaşı Edip 

Efendinin hukuku memnuasmın ve tekaütlüğü
nün kanunu ahır mucibince Binbaşılık rütbe
sinden icrasına dair kanun münasebetiyle, 934 

Hakkı Tarık B. (Giresun) - 1340 senesi Mu
vazene! Umumiye Kanununun maddelerinin mü
zakeresi 'münasebetiyle 873 

— Mülga Osmanlı İmparatoğluğu zama
nına ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve 
tediyesine tfair kanun lâyihası münasebetiyle 258 

— Müskirat resminin tadiline 'dair 8 Kâ
nunusani 1336 tarihli Kararnamede münderiç 
rüsumun tezyidine ve Meni Müskirat Kanunu
nun tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle 418 

— Teşkilât! Esas'iye Kanun teklifi münasebe
tiyle 104,106,908,921 

— Zonguldak Mebusu Ragıp Bey'İn; Azayı 
kiramın devairi intü'hâ'biyelerini devir ve teftiş 
etmek üzere 23 Nisan'dan itibaren attı ay tenef
füs için içtimain talikine ve Erzurum Mebusu 
Rüş*ü Paşa'nm; bu sene için tatil müddetinin 3 
ay kabul edilmesinin tahtı karara alınmasına 
dair takrirleri münasebetiyle îO:l9 

Halil B. (Zonguldak) - 1340 senesi Maarif 
Vekâleti bütçesi münasebetiyle 826 

— Memaliki ecnebi yeye firar edip bilâhare 
avdet odcn ermenilere dair suali münasebetiyle 648 

— Müskirat resminin tadiline dair 8 Kânu
nusani 1336 tarihli kararnamede münderiç rü
sumun tezyidine ve Men'i Müskirat Kanununun 
tadiline dair kanun lâyihası 420 

— 16 Mart 1336 tarihinden mukaddem tah
sis olunan hidematr vataniye maaşatının devamı 
ifası ve 52 zata hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair kanun münasebetiyle 575 

Haüs Turgut B. (Sivas) - Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu teklifi münasebetiyle 111,118 

Halit B. (Kastamonu) - Anadolu Demiryol
ları İdaresine Hazinet Maliyeden dörtyüz bin 
lira ikrazı hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle 4 

— 1340 senesi Diyanet işleri Reisliği bütçe
si münasebetiyle 842,852 

— 1340 senesi Müdafaai Milliye Vekâleti 
bütçesi münasebetiyle 28 

Sayfa 
— 1340 senesi Ticaret Vekâleti bütçesi mü

nasebetiyle 151 
— Evkaf- Müdüriyeti. Umumiyesinin 1340 

senesi bütçesi münasebetiyle 1041 
— Hükümetçe mubayaası takarrür eden 

Anadolu Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesî 
Teşkilât ve Vazaifine dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle 1071 

— Mahsulât ve mamuîâtı dahiliyemiz için 
İstimaline zaruret ve lüzum görülen veya Türki-
yeide şimdilik şeraıBti matlube dairesinde 'imâl 
ve istihsali mümkün olmayan mevaddı iptidaiye 
İle zurufun aynı miktarının gerek mamul ve ge
rek İthal olunduğu şekilde ihraç olunmak üzere 
teminata rapten ve kabulü muvakkat usulüne 
tevfikan bİlâ resim ithaline dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 491 

— Müdafaa! Milliye Vekâletinin 1339 se
nesi hidematı umumiyesi için sarfına mezuniyet 
verilmiş olan 47 751 224 lira yetmıişbeş ku
ruşluk tahsisata zamimeten 2 660 000 liranın 
avans olarak sarfına mütedair kanun lâyihası 
münasebetiyle 1049 

Haîİt Pasa (Ardahan) - On üç zata hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında 
Kanun münasebetiyle 561 

Hamdi B. (Canîk) - 1340 senesi Diyanet İş
leri Reisliği bütçesi münasebetiyle 857 

Hamdullah Suphi B. (İstanbul) - Teşkilâtı 
Esasiye Kanun teklifi münasebetiyle 909 

Hilmi B. (Artvin) - Elviyei selâsede envali 
gayri memkulenin senedi hakkaniye raptına dair 
kanun münasebetiyle 525 

Hasan B. (Ticaret Vekili) (Trabzon- - Askerî 
Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 se
nesi mülhak bütçesi kanun lâyihası münasebe
tiyle 71,79 

— 1340 senesi Ticaret Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle 152,165,168,172,192,193 

— Diyarıbekir Mebusu Feyzi Beyle 56 refiki
nin; Ergani madeninin işletilmesi için İktisat 
Vekâletinin 1340 senesi bütçesine bir milyon 
lira İlâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle 190 

— Mahsulât ve mamuîâtı dahiliyemiz için 
istimaline zaruret ve lüzum görülen veya Tür
kiye'de şimdilik şeraiti" matlube dairesinde imâ! 
ve istihsali mümkün olmayan mavaddı iptidai-
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Sayfa 
ye İHe zürufun aynı miktarının gerek mamul ve 
gerek ithal olunduğu şekİMe ihraç olunmak 
üzere teminata raptcn ve kalbutü muv&kkat 
usulüne tevfikan bilâ resim ithaline dair kanun 
lâyihası münasebetiyle 489,490,494 

Hasan Fehmi B. (GUimİişhane) - Evkaf Mü
düriyeti Umumiyesinİn 1340 senesi btttçesi mü
nasebetiyle 1033 

— Emvali metrukeye ait 15 Şubat 1339 ta-
•rihli Kanunun 6 ncı maddesinin tefsiri müna
sebetiyle 478 

— Hududu sevahdl Sıhhiye Müdüriyeti 1340 
senesi bütçesi münasebetiyle, 10 

— Malîye Vekâleti île Osmanlı Bankası mu
rahhasları arasında tanzim ve imza edilen muka
velename hakkında Kanun lâyihası münasebe
tiyle, ' . 1027 

— Mübadeleye tâbi ahaliye muvakkaten ve
rilecek olan envali gayri menkuleye dair Kanun 
lâyihası münasebetiyle, 793 
. — Müdafaa! Milliye Vekâletinin 1339 sene

si hidematı umumiyeti için sarfına mezuniyet ve
rilmiş olan 47 751 224 lira yetmişbeş kuruşluk 
tahsisata zamimeten 2 660 000 liranın avans 
olarak sarfına mütedair Kanun lâyihası müna
sebetiyle, 1045,1050,1052 

— 16 Mart 1336 tarihinden mukaddem tah
sis olunan hidematı vataniye maaşatının devamı 
ifası ve 52 zata hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair Kanun münasebetiyle, 573,575 

582,583 
— Tesrii Muhakemat hakkında Kanun lâyi

hası münasebetiyle, 728,733 

Hasan Fehmi JL (Muvazene! Manye Encü
meni Reisi) (Gümüşhane) - Anadolu Demiryol
ları İdaresine hazînd maliyeden dörtyüzbin lira 
ikrazı hakkındaki Kanun lâyihası münasebetiyle, 4 

— 1340 senesi Bahriye Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle, 7 

— 1340 senesi Başvekâlet Bütçesi münasebe
tiyle, 239 

— 1340 senesi Divanı muhasebat bütçesi mü
nasebetiyle, 131,138 

— 1340 senesi Ticaret Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle, 168,169,199-

— 1340 senesi Ziraat Vekaleti bütçesi müna
sebetiyle, 213,223,225 

Sayfa 
— Diyarıbekir Mebusu Fevzi Beyle 56 refiki

nin; Ergani madeninin işletilmesi için İktisat Ve
kâletinin 1340 senesi bütçesine bir milyon lira 
ilâvesine dair Kanun teklifi münasebetiyle, 183 

— Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanına 
ait duyunu dahiliyenin sureti mahsup ve tediye
sine dair Kanun lâyihası münasebetiyle, 249,250,251, 

252,255,260,263,264 

— Müteaddit zevata hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisi hakkında Kanun münase
betiyle, 584 

— Zabitanm terfihleri hakkındaki 21 Teşrini 
evvel 1399 tarihli kanuna maddeî müzeyyele ilâ
vesine dair teklifi kanunisi münasebetiyle, 61 

Hasan Fehmi Ef. (Kastamonu) - 1340 senesi 
Diyanet İşleri Reisliği bütçesi münasebetiyle, 804, 

853,854 
— 1340 senesi Müdafaai Milliye Vekâleti 

bütçesi münasebetiyle, 37,47,48 
Hasan Fehmi Ef, (Kastamonu) - 1340 senesi 

Ziraat Vekâleti bütçesi münasebetiyle, 215 

— Mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz için is
timaline zaruret ve lüzum görülen veya Türkiye' 
de şimdilik şeraiti matlube dairesinde imâl ve is
tihsali mümkün olmayan mevaddı iptidaiye ile 
zurufun aynı miktarının gerek mamul ve gerek 
ithal olunduğu şekilde ihraç olunmak üzere te
minata rapten ve kabulü muvakkat usulüne tev
fikan bilâ resim ithaline dair Kanun lâyihası 
münasebetiyle, 481,483 

— Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seya
hat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi hak
kında Kanun lâyihası münasebetiyle, 460 

— Teşkilâtı Esasiye Kanunu teklifi münase
betiyle, , 97,99 

Hüseyin Baki B. (Burdur) - İtibarı zirai cemi
yetleri hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle, 1005 

Hüseyin Rıfkı B. (Edirne) - 1340 senesi Mu
vazene! Umumiye Kanununun maddelerinin mü
zakeresi münasebetiyle, 874 

Hüseyin Rrftn B. (Nafıa Encümeni Mazbata 
Muharriri) (Edirne) - Muayyen tarifeli vesaiti 
nakliye ile seyahat eden yolculardan alınacak, 
nakliyat resmi hakkında Kanun lâyihası müna
sebetiyle, 463,464 
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İbrahim B. (İzmir) - 1340 senesi Diyanet İş

leri Reisliği bütçesi münasebetiyle, 852 
— 1340 senesi Mııvazeneî Umumiye Kanu

nunun maddelerinin müzakeresi münasebetiyle, 
869 

İhsan B. (Ankara) - 1340 senesi Maarif Ve
kâleti bütçesi münasebetiyle, 831 

İhsan B. (Cebelibereket) - 1340 senesi Müda
faa! Milliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle, 37 

— Damat Ferit tarafından idam ettirilen 
Çarkçı Yüzbaşı Halil İbrahim efendi ailesine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında kanun münasebetiyle, 567 

— 16 Mart 1336 tarihinden mukaddem tah
sis olunan hidematı vataniye maaşatının de
vamı ifası ve 52 zata hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisine dair kânun münasebetiy
le, 578 

Üyas Sami B. (Muş) - 16 Mart 1336 tarihin
den mukaddem tahsis olunan hidematı vatani
ye maaşatının devamı ifası ve 52 zata hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisine dair kanun 
münasebetiyle, 579 

İsmail B. (Karahfean Şarkî) - 1340 senesi Ti
caret Vekâleti bütçesi münasebetiyle, 172,179 

Sayfa 
— İhtiyat Zabitlerinin terfihi hakkında ka

nun teklifi münasebetiyle, 764 
— İstanbul Belediyesince tatbik edilen ok-

turva rüsumuna dair suali münasebetiyle, 771 
— Muhamat Kanunu lâyihası 285 
İsmail Kemal B. (Çorum) - 1340 senesi Dü

yunu Umumiye bütçesi münasebetiyle, 231 
— 1340 senesi Ziraat Vekâleti bütçesi mü

nasebetiyle, 213 
— Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanına 

ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve tediyesi 
ne dair kanun lâyihası münasebetiyle, 249 

İsmet B. (Çorum) - 1340 senesi Diyanet İş
leri Reisliği bütçesi münasebetiyle, 843 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 se
nesi bütçesi münasebetiyle, .1030,1034,1039, 

— İtibarı ziraî cemiyetleri hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle, 996,997 

— Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seya
hat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle, 465 

— Teşkilâtı Esasiye Kanun teklifi münase
betiyle, 924 

İsmet Paşa (Başvekil) (Malarya) - 1340 sene
si Başvekâlet bütçesi münasebetiyle, 241,242 

Kâmil Ef. (Karahisan Sahip) -1340 senesi Di
yanet İşleri Reisliği bütçesi münasebetiyle, 

807,843 
— 1340 senesi Maarif Vekâleti bütçesi mü

nasebetiyle, 814 
Kâzım Paşa (Millî Müdafaa Vekili) (Kare

si) - Askeri Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi
nin 1340 senesi mülhak bütçesi kanun lâyihası 
münasebetiyle, 69,71,81,83,85 

— 1340 seoeşi Bahriye Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle, • 7 

— 1340 senesi Muvazene! Umumiye Kanu
nunun maddelerinin müzakeresi münasebetiyle, 

879 

— 1340 senesi Müdafaai Milliye Vekâleti 
bütçesi münasebetiyle, 35,40,41,42,43,46,48,49 

— Müdafaai Milliye Vekâletinin 1339 sene
si hidematı umumiyesi için sarfına mezuniyet ve
rilmiş olan 47 751 224 lira yetmişbeş kuruşluk 
tahsisata zamimetert 2 660 000 liranın avans 
olarak sarfına mütedair kanun lâyihası münase
betiyle, 1047,1049 

— Ziraat Bankasının hazinedeki matlubatı-
nın tasfiyesi için Muvazenei Umumiye Kanunu
na onbeş ve onaltıncı olarak iki madde ilâvesine 
dair kanun münasebetiyle, 1008 

Kâzım Vehbi B, (Ergani) - 1340 senesi Mü
dafaai Milliye bütçesi münasebetiyle, 46 
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Mahmur Celâl B. (Mübadele, fanar ve taban 
Vekili) (izmir) - 1340 senesi Muvazeneİ Umu
miye Kanununun maddelerinin müzakeresi mü
nasebetiyle, 884 

— Elviyei selâsede envali gayri menkule-
nin senedi hakkaniye raptına dair kanun müna
sebetiyle, 525,526 

— Mübadeleye tâbi ahaliye muvakkaten ve
rilecek olan envali gayri menkuleye dair kanun 
lâyihası münasebetiyle, 792,794 

— Mübadele imar ve İskân Kanununun bi
rinci maddesinin tefsirine dair mazbata müna
sebetiyle, 1101 

Mazhaı- Müfit B. (Denizli) - Bahriye Gedikli 
Zabİtanımn maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri hak
kında Kanun lâyihası münasebetiyle, 1085 

— Belediye vergi ve resimleri kanunundan 
matlubenin istihsali için derdest tetkik bulunan 

, Belediye kanununun ceza maddeleri faslına dair 
kanun münasebetiyle, 778 

— 1340 senesi Bahriye Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle 7,8 

— Teşkilâtı Esasiye Kanun teklifi münasebe
tiyle, 907,912 

— Zabıtanın terfihleri hakkındaki 21 Teşrini
evvel 1339 tarihli kanuna maddei müzeyyele ilâ
vesine dair teklifi kanunisi münasebetiyle, 62 

Mehmet Bey (Biga) * 1340 senesi Ziraat Ve
kâleti Bütçesi münasebetiyle, 218 

Mehmet Fuat Bey (Kastamonu) - 1340 sene
si Ziraat Vekâleti Bütçesi münasebetiyle. 201 

Muhtar Bey (Trabzon) - Bahriye Gedikli Za
bİtanımn maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri hak
kında Kanun Lâyihası münasebetiyle 1085 

— 1340 senesi Başvekâlet Bütçesi münase
betiyle, 242 

— 1340 senesi Düyunu Umumiye Bütçesi 
münasebetiyle, 236 

— 1340 senesi Ticaret Vekâleti Bütçesi mü
nasebetiyle, 170 

— 1340 senesi Ziraat Vekâleti, Bütçesi mü
nasebetiyle, 225 

— Evkaf Müdüriyeti Umumi yesin in 1340 se
nesi Bütçesi münasebetiyle. 1040 

Sayfa 
— Havaliî Şarkiye Erzurum • Sarıkamış 

Kars ve Şuabatı demiryolları idaresinin 1340 
senesi Bütçe Kanunu lâyihası münasebetiyle. 308 

— Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seya
hat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle, 462 

— Hükümetçe mubayaası takarrür eden 
Anadolu Demiryolları Müdüriyeti Umum iyesi 
Teşkilât ve Vazaİfine dair Kanun Lâyihası mü
nasebetiyle 1081 

— Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanına 
ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve tediye
sine dair kanun lâyihası münasebetiyle, 259 

— Mülkiye harcırah kararnamesine tevfikan 
verilmekte olan umum harcırahlardan yüzde 
kırk tenzilât icrası hakkındaki 2 Ağustos 1336 
tarihli Kanunun ilgasına ve Avans Kanununun 
8 nci maddesinin muhasebeî hususiyelere teş
mil edilmesine dair kanun lâyihası münasebe
tiyle, 537 

— Nafıa Vekâleti ile Fransız tebasından K. 
Grunblat ve Şürekâsı beyninde mün'akit Mer
sin Liman ve Rıhtımlar ve teferruatı imtiyaz ve 
mukavele ve şartnameleri hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle, 601 

— Teşkilâtı Esasiye Kanun teklifi münase-
tiyle, 100,906 

Musa Kâzım Efendi (Konya) - 1340 senesi 
Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi münasebe
tiyle 30,47,48,49 

— 1340 senesi Ziraat Vekâleti Bütçesi mü
nasebetiyle, 219, 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 se
nesi Bütçesi münasebetiyle 1035 

— Hükümetçe mubayaası takarrür eden Ana
dolu Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi Teş
kilât ve Vazaİfine dair Kanun Lâyihası münase
betiyle, 1080 

— Muhamat Kanunu Lâyihası münasebe
tiyle 287 

— Mülga Osmanlı imparatorluğu zamanına 
ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve tedi
yesine dair kanun lâyihası münasebetiyle. 250,254,263, 

— Teşrii Muhakemat hakkında Kanun Lâyi
hası münasebetiyle, 710 

— Teşkilâtı Esasiye Kanunu teklifi münase
betiyle, 98,99,640 



— 39 -
Sayfa 

Mustafa Abdülhalik Bey. (Maliye Vekili) 
(Kângiri) - 1340 senesi Diyanet İşleri Reisliği 
Bütçesi münasebetiyle, 802,803,841,842, 

851,852,853,857,859 

— 1340 senesi Düyunu Umumiye Bütçesi mü
nasebetiyle 234,236 

— 1340 senesi Mart ayma mahsus muvak
kat Bütçe Kanunu ile sarfına mezuniyet verilen 
tahsisat bakiyesinin Nisan hidematı için sarfına 
ve mezkûr Kanunun beşinci maddesinin Mu
vazene! Umumiye Kanununun neşrine kadar de
vamı mer'iyetine dair kanun lâyihası münase
betiyle, 141,142 

— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunun maddelerinin müzakeresi münasebetiyle, 865, 

868,877,881 

— Diyanbekir Mebusu Feyzi Beyle 56 refi
kinin; Ergani madeninin işletilmesi için iktjsat 
Vekâletinin 1340 senesi Bütçesine bir milyon lira 
ilâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle, 191 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinİn 1340 
senesi Bütçesi münasebetiyle, 1031,1041,1042 

— İstanbul'a ithal edilecek buğday ve un
ların tarife] asliyede muharrer rüsumun on iki 
misli gümrük resmine tabi tutulması hakksn-
da kanun lâyihası münasebetiyle, 1109 

— İtibarı ziraî cemiyetleri hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle, 1005 

— Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seya
hat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle, 461,462 

— Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanına 
ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve tedi
yesine dair kanun lâyihası münasebetiyle. 251,254, 

255,257,263,264 

— Müskirat resminin tadiline dair 8 Kânu-
nisani 1336 tarihli kararnamede münderiç rüsu
mun tezyidine ve Men'i Müskirat Kanununun 
tadiline dair kanun lâyihası, 424,427 

— Zabitanm terfihleri hakkındaki 21 Teş
rinievvel 1339 tarihli Kanuna maddei müzeyyele 
ilâvesine dair teklifi kanunisi münasebetiyle, 63 

— Ziraat Bankasının hazinedeki matlubatı-
nm tasfiyesi için Muvazenei Umumiye Kanunu
na on beş ve on altıncı olarak iki madde ilâ
vesine dair kanun münasebetiyle 1008 

Sayfa 
Mustafa Bey (İzmit) - Askeri Fabrikalar 

Müdüriyeti Umumiyesinİn 1340 senesi mülhak 
Bütçesi Kanun Lâyihası münasebetiyle. 79 

— 1340 senesi Müdafaai Milliye Vekâleti 
Bütçesi münasebetiyle, 31 

— 1340 senesi Ticaret Vekilliği Bütçesi mü
nasebetiyle, 197 

Mustafa Feyzi Efendi (Konya) - 1340 senesi 
Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi münasebetiyle, 805, 

806,843 
— 1340 senesi Maarif Vekâleti Bütçesi mü

nasebetiyle, 816 
— Evkaf Müdiriyetİ Umumiyesinİn 1340 se

nesi Bütçesi münasebetiyle. 1028 
— Muhamat Kanunu Lâyihası 290 
— Teşrii Muhakemat Kanun Lâyihası müna

sebetiyle, 973 
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu teklifi münase

betiyle, 112 

Mustafa Necati Bey (Adliye Vekili) (İzmir) -
1340 senesi Diyanet tşleri Reisliği bütçesi müna
sebetiyle 807,809, 

810 
— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu

nunun maddelerinin müzakeresi münasebetiy
le, 380 

— Mehakimi şeriyenin ilgasına ve metıaki-
min teşkilâtına ait ahkâmı tnuaddil kamın lâyi
hası münasebetiyle, 437,438, 

439,441,442, 
— Muhamat Kanunu münasebetiyle, 283,285, 

290 
— Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanına 

ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve tedi
yesine dair kanun lâyihası münasebetiyle, 243 

— Tesrii Muhakemat Kanun lâyihası mü
nasebetiyle 696,715, 

732.970 
Mustafa Rahmi Bey (İzmir - İhtiyat Zabit

lerinin terfihi hakkında kanun teklifi münase
betiyle, 765 

Mustafa Rahmi Bey (Ziraat Enenmeni maz
bata Muharriri) (İzmir) - Orman kanununun 
mevkii mer'iyete vaz'ına kadar ormanlar civa
rında meskûn, maişeti kerestecilikle münhasır 
köyler ahalisinin ihtiyacatı zatiyelerinin sureti 
tedarikine dair kanun lâyihası münasebetiy
le, 748,749,752 
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Sayfa 
MUkerrem Bey (İsparta) - Müdafaa! Milli

ye Vekâletinin 1339 senesi hidematı umum iyesi 
için sarfına mezuniyet verilmiş olan 47 751 224 
lira yetmiş beş kuruşluk tahsisata zamîmeten 
2 660 000 liranın avans olarak sarfına mütedair 
kanun lâyihası münasebetiyle, 1044 

Münir Bey (Çorum) - Elvİyei selâsede enva
li gayrı menkutenin senedi hakaniye repona dair 
kanun münasebetiyle, 532 

— Emvali metrukeye ait 15 Şubat 1339 ta
rihli kanunun 6 ncı maddesinin tefsiri müna
sebetiyle, 478 

Naim Hazıra Efendi (Konya) - Müskirat 
resminin tadiline- dair 8 Kânunusani 1336 tarihli 
Kararnamede münderiç rüsumun tezyidine ve 
meni müskirat kanununun tadiline dair ka
nun lâyihası münasebetiyle, 419 

Necmettin Molla Bey (Adlîye Emilmeni 
Reisi) (Kastamonu) - Muhamat Kanunu lâyihası 
münasebetiyle 280,283 

Niyazi Bey (Mersin) - Askerî Fabrikalar 
Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi mülhak 
bütçesi kanun lâyihası münasebetiyle, 81 

— 1340 senesi Ticaret Vekilliği bütçesi mü
nasebetiyle. 198 

— Havali! Şarkiye Erzurum - Sarıkamış -
Kars ve Şuabâtı demiryolları -idaresinin 1340 
senesi bütçe kanunu lâyihası münasebetiyle, 

305,306,309 

Sayfa 
— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 

senesi bütçesi münasebetiyle 1035 
— Mahakimi şeriyenin ilgasına ve mehaki-

mtn teşkilâtına ait ahkamı muaddel kanun lâ
yihası münasebetiyle, 442 

— Orman nizamnamesinin İkinci faslına bir 
maddei tezyile ilâvesine dair kamın lâyihası mü
nasebetiyle 1104 

— Tesrii Muhakemai hakkında kanun, lâ
yihası münasebetiyle, 098,699,705, 

7Ö7J0»,7tî, 
713,715,728, 
731,732,972 

N 
— Hükümetçe mubayaası takarrür eden 

Anadolu Demiryolları Müdüriyeti. Umumiyesi 
Teşkilât ve Vazaifine dair Kanun lâyihası mü- • 
nasebetiyle, 1077 

— Nafıa Vekâleti ile Fransız tebasmdaa K. 
Grunblat ve Şürekâsı beyninde1 mün'akit Mersin 
liman ve rıhtımlar ve teferruatı imtiyaz, ve mu
kavele ve şartnameleri hakkında kanun lâyiha
sı münasebetiyle, 598,600, 

680,683 
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu teklifi münase

betiyle, 114 
Nuri Bey (Kütahya) • 1340 senesi Muvaze

ne! Umumiye Kanununun maddelerinin müza
keresi münasebetiyle, _ 878 

— 1340 senesi Müdafaa! MMye Vekâleti 
bütçesi münasebetiyle, 43 

Osman Kadri Bey (Muş) - Mülga Osman
lı İmparatorluğu zamanına ait düyunu dahili
yenin sureti mahsup1 ve tediyesine dair kanun lâ
yihası münasebetiyle, 

O 

251 

— Zabıtanın terfihleri hakkındaki 21 Teşri
nievvel 1339 tarihli kanuna maddei müzeyyele 
İlâvesine dair teklifi kanunisi münasebetiyle, 61 

Ö 
Ömer Bey (Kars) - Elvİyei selâsede envali 

gayri menkulenin senedi hakaniye raptma dair 

kanun münasebetiyle, 527,529 

Ömer Efendi (Kars) - Havalii Şarkiye Er
zurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabâtı demiryol
ları idaresinin 1340 senesi bütçe kanuna layiha
sı münasebetiyle 309 
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Sayfa 
Ragip Bey (Kütahya) - 1340 senesi Maarif 

Vekâleti bütçesi münasebetiyle, 831 
—: 1340 senesi Ticaret Vekâleti bütçesi mü

nasebetiyle, 171,195 
— 1340 senesi Ziraat Vekâleti bütçesi mü

nasebetiyle, 218 

— Diyarıbekir Mebusu Fevzi Beyle 56 refiki
nin; Ergani madeninin işletilmesi için İktisat 
Vekâletinin 1340 senesi bütçesine bir milyon 
lira ilâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle, 

190 
— Havalü Şarkiye Erzurum - Sarıkamış -

Kars ve Şuabatı demiryolları İdaresinin 1340 
senesi bütçe kanunu lâyihası münasebetiyle 307 

— İhtiyat Zabitlerinin terfihi hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle, 763,764, 

— tstanbula ithal edilecek buğday ve unla
rın tarifei asliyede muharrer rüsumun on iki 
misli gümrük resmine tâbi tutulması hakkında 
kanun lâyihası münasebetiyle, 1109 

— İzmir Mebusu İbrahim Süreyya Beyin, 
birtakım memurininin aylarca suizan ve şüphe 
altında kalmamaları için tatilden evvel ya Şura
yı Devletin acilen teşkili veya Muhakemat Encü
menlerine Ankara'da bulunan Mebusların intiha
bı hakkında takriri münasebetiyle, SOI 

— Orman kanununun mevkii meriyete vaz' 
ına kadar ormanlar civarında meskûn, maişeti 
kerestecilikle münhasır köyler ahalisinin ihtiya-
catı zati yelerinin sureti tedarikine dair kanun lâ
yihası münasebetiyle, 748,751 

— Teşkilâtı Esasiye Kanunu teklifi müna
sebetiyle 94,96,108,109,110.117 

Rahmi B. (İzmir) - 1340 senesi Ticaret Ve
kâleti bütçesi münasebetiyle 169,170,172 

Raif Ef. (Erzurum) - 1340 senesi Diyanet -
İşleri Reisliği bütçesi münasebetiyle 801,840 

— 1340 senesi Maarif Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle 817 

— Teşkilâtı Esasiye kanun teklifi münase
betiyle 108,899 

Rasih Ef. (Antalya) - 1340 senesi Diyanet 
İşleri Reisliği bütçesi münasebetiyle 856 

Recaİ B. (Orda) - 1340 senesi Bahriye Ve
kâleti bütçesi münasebetiyle 6 

< Sayfa 
— 1340 senesi Hudud ve Sevahil Sıhhiye 

Müdüriyeti bütçesi münasebetiyle 9 
— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nununun maddelerinin müzakeresi münasebe
tiyle 870,882 

— Mehakimi sedyenin ilgasına ve meha-
kimin teşkilâtına ait ahkâmı muaddel kanun 
lâyihası münasebetiyle 443 

— Müskirat Resmînin tadiline dair 8 Kâ
nunusani 1336 tarihli kararnamede münderiç 
rüsumun tezyidine ve Men'i Müskirat Kanu
nunun tadiline dair kanun lâyihası 423 

— Teşkilâtı Esasiye Kanunu teklifi müna
sebetiyle 617,631,634,911,922 

Refet B, (Bursa) - 1340 senesi Başvekâlet 
bütçesi münasebetiyle 240 

— Teşkilâtı Esasiye Kanunu teklifi müna
sebetiyle 99 

Refik B. (Konya) - İstanbul'a ithal edile
cek buğday ve unların tarifei asliyede muhar
rer rüsumun oniki misli Gümrük Resmine tabi 
tutulması hakkında kanun lâyihası münasebe
tiyle 1111 

— Müteaddit zevata hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında kanun mü
nasebetiyle 587 

— Tşekilâtı Esasiye Kanunu teklifi müna
sebetiyle 116 

Reşat B, (Saruhan) • 1340 senesi Divanı 
Muhasebat bütçesi münasebetiyle 129,136,139,193 

— 1340 senesi Müdafaî Milliye Vekâleti 
bütçesi münasebetiyle 38,39,47 

— 1340 senesi Ziraat Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle 214,215 

— Müdafaai Milliye Vekâletinin 1339 se
nesi hidematı umumiyesi için sarfına mezuni
yet verilmiş olan 47 751 224 lira yetmisbeş ku
ruşluk tahsisata zamimeten 2 660 000 liranın 
avans olarak sarfına mütedair kanun lâyihası 
münasebetiyle 1051 

— Mülga Osmanlı İmparatorluğu zama
nına ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve 
tediyesine dair kanun lâyihası münasebetiyle 249, 

252,262 
— Teşkilâtı Esasiye kanun teklifi münase

betiyle 613,917,923 
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Sayfa 
Reşit Ağa (Malatya) - Belediye vergi \€ re

simleri Kanunundan fevaiti matlubenin istih
sali için derdest tetkik bulunan Belediye Ka
nununun ceza maddeleri faslına dair Kanun 
münasebetiyle 776 

— 1340 senesi Diyanet İşleri Reisliği büt
çesi münasebetiyle 805 

— Hükümetçe mubayaası takarrür eden 
Anadolu Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi 
Teşkilât ve Vazaifine dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle - 1076 

— Mülga Osmanlı imparatorluğu zamanı
na ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve 
tediyesine dair kanun lâyihası münasebetiyle 259 

— Müskirat Resminin tadiline dair 8 Kâ
nunusani 1336 tarihli kararnamede münderiç 
rüsumun tezyidine ve Men'i Müskirat Kanu
nunun tadiline dair kanun lâyihası münasebe
tiyle 419 

— Teşkilâtı Esasiye Kanunu teklifi müna
sebetiyle 100,107,900 

Rüştü Pasa, (Erzurum) - Ankara - Musa-
köy güzergâhı hakkında Nafıa ve Müdafaai 
Milliye Encümenlerince tetkik yapılarak Mec
lisçe bir karar İttihazı hakkında takrir müna
sebetiyle 1017,1018 

Sayfa 
— 1340 senesi Ziraat Vekâleti bütçesi mü

nasebetiyle 215 
— Elviye-i selâsede emvali gayrimenkulenin 

senedi hakanü'ye raptına dair Kanun münase
betiyle 52$ 

— Havalii Şarkiye Erzurum - Sarıkamış -
Kars ye Şuabatı Demiryolları İdaresinin 1340 
senesi Bütçe kanunu lâyihası münasebetiyle 303 

— Havalii 'şarkiye şimendüferlerinm 1340 
senesi Ağustos nihayetine kadar yakılması hak-
kında kanun münase'betiyte 1015 

— Mübadele, İmar ve tıskân Kanununun 
birinci maddesinin tefsirine dair mazbata mü
nasebetiyle 1102 

— Müskirat resminin tâdiline dair 8 Kâ
nunusani 1336 tarihli Kararnamede münderiç 

rüsumun tezyidine ve men'i müskirat Kanununun 
tadiline dair kanun lâyihası, 425,428 

— Zabitanın terfihleri hakkındaki 21 Teş
rinievvel 1339 tarihli Kanuna maddei müzeyyele 
İlâvesine dair teklifi kanunisi münasebetiyle 62 

— Zonguldak Mebusu Ragıp Beyin; Azayı 
kiramın devairi intihabiyelerini devir ve teftiş 
etmek üzere 23 Nisan'dan itibaren altı ay te
neffüs için içtimam talikina ve bu sene İçin 
tatil müddetinin 3 ay kabul edilmesinin tahtı 
karara alınmasına dair tezkereler münasebe
tiyle, 1020 

Sabit B. (Erzincan) — Müteaddit zevata hi-
dematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak-
hakkında kanun münasebetiyle, 587 

Sabri B. (Saruhan) - Nafıa Vekâleti ile 
Fransız tebasından K. Grublat ve Şürekası 
beyninde münakit Mersin Liman ve Rıhtımlar 
ve teferruatı imtiyaz ve mukavele ve şartname
leri hakkında kanun münasebetiyle, 680,683 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu teklifi münase
betiyle, " 625 

Sadık B. (Karahisan Şarki) - Muayyen ta
rifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden yolcular
dan alınacak, nakliyat resmi hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle, 466 

Sanûh Rifat B. (Biga) - 1340 senesi Diya
net İşleri Reisliği Bütçesi münasebetiyle, 803 

Saraçoğlu Şükrü B. (tzmir) • 1340 senesi 
Muvazene! Umumiye Kanununun maddelerinin 
müzakeresi münasebetiyle, 879 

— 1340 senesi Ticaret Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle, 17i 

— 1340 senesi Ziraat Vekâleti bütçesi müna
sebetiyle, 220 

— Mahsulât ve mamulâtı, dahiliyemiz için 
İstimaline zaruret ve lüzum görülen veya Tür
kiye'de şimdilik şeraiti matlube dairesinde 
imâl ve istihsali mümkün olmayan mevaddı İp
tidaiye ile zurufun aynı miktarlarının gerek 
memûul ve gerek ithal olunduğu şekilde ihraç 
olunmak üzere teminata rapten ve kabulü mu
vakkat usulüne tevfikan bilâ resim İthaline 
dair kanun lâyihası münasebetiyle 488,492 
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Sayfa 
— M%lİye Vekâleti üt Osmanlı Bankası ara

sında tanzim ve imza edilen mukavelename 
hakkında kanun münasebetiyle 973 

Süleyman Rıfkı Bey (Edirne) - Nafia Ve
kâleti ile Fransız tebasından K. Grunblat ve 
Şürekası beyninde münaidt Mersin Liman ve 
Rıhtımlar ve teferruatı imtiyaz ve mukavele 
ve şartnameleri hakkında kanun münasebe
tiyle, 679 

Süleyman! Sırrı Bey (Bozok) • Ankara Mu-
saköy güzergâhı, hakkında Nafia ve Müdafaa! 
Milliye Encümenlerince tetkik yapılarak Mec
lisçe bir karar ittihazı hakkında takrir müna
sebetiyle 1017 

— 1340 senesi Diyanet İşleri Reisliği Büt
çesi münasebetiyle, 851 

— İ340 senesi Muvazeneî Umumiye Ka
nununun maddelerinin müzakeresi münasebe
tiyle, 871 

— Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seya
hat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 463, 

466 
— Mülkiye harcırah kararnamesine tev

fikan verilmekte olan umum harcırahlardan 
yüzde kırk tenzilât icrası hakkındaki 2 Ağus
tos 1336" tarihli Kanunun ilgasına ve avans 
kanununun 8 nci maddesinin muhasebei husu-
siyelere teşmil edilmesine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle, 537 

Sayfa 
| — Mftskirat resminin tadiline dair 8 Kâ-
! nunusani 1336 tarihli kararnamede münderiç 

rüsumun tezyidine ve men*î müskirat kanu
nunun tâdiline dair kanun lâyihası, 424 

— 16 Mart 133,6 tarihinden mukaddem tah
sis olunan hidematı vataniye maaşatmın de
vamı İfası ve 52 zata hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisine dair kanun münasebetiyle. 583 

Süleyman Sırrı Bey (Nafia Vekili) (İstanbul) -
Anadolu Demiryolları İdaresine hazineî maliye
den dörtyüzbİn lira ikraz hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle. 4 

— Ankara - Musaköy güzergâhı hakkında 
Nafıa ve Müdafaaî Milliye Encümenlerince tet
kik yapılarak Meclîsçe bir karar ittihazı hak
kında takrir münasebetiyle. ~ 1018 

~ Hükümetçe mubayaası takarrür eden 
i Anadolu Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi 
; Teşkilât ve Vazaifine dair Kanun lâyihası mü

nasebetiyle, 1075, 
1076,1082 

— Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile se
yahat eden yolculardan alınacak nakliyat res
mî ' hakkında kanun lâyihamı münasebetiyle, 462 

— Nafıa Vekâleîi ile Fransız tebasından 
K. Grunblat ve Şürekası beyninde münakit 
Mersin Liman ve Rıhtımlar ve teferruatı imti
yaz ve mukavele ve şartnameleri hakkında 
kanun münasebetiyle, 679, 

684 

Şefîk B. (Bayaat) - Elviyeİ selâsede envali 
gayri menklenin senedi hakkaniye raptına dair 
kanun münasebetiyle 530,532 

— Teşkilâtı Esasiye kanun teklifi münase
betiyle, 901,919,920 

Şemseddin B, (Evkaf Müdürü Umumisi) -
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi 
bütçesi münasebetiyle 1033,1039,1041 

Şükrü B. (Biga) - 1340 senesi Ziraat Vekâ
leti bütçesi münasebetiyle, 223 

— Memurini zabıtanın sabıkaî adliye vaza-
iflerinden dolayı ne suretle tahtı muhakemeye 
alınacaklarının tefsiri münasebetiyle 547 

— Orman Kanununun mevkii tner*iyete 
vaz'ına kadar ormanlar civarında meskûn mai
şeti keresteciliğe münhasır köyler ahalisinin ih-

tiyacıtı zatiyelerinin sureti tedarikine dair kanun 
lâyihası münasebetiyle, 751 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu teklifi müna
sebetiyle, 107 

Şükrü B. (Bolu) - 1340 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun maddelerinin müzakeresi 
münasebetiyle, 881 

Şükrü B. (Bolu) - 1340 senesi Zirat Vekâleti 
bütçesi münasebetiyle, 205 

— Mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz için 
istimaline zaruret ve lüzum görülen veya Tür
kiye'de şimdilik şeraiti matlube dairesinde 
imâl ye istihsali mümkün olmayan mevaddı ip
tidaiye ile zurufun aynı miktarlarınla gerek 
memûul ve gerek ithal olunduğu şekilde ihraç 
olunmak üzere teminata rapten ve kabulü mu-
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vakkat usulüne tevfikan bilâresim ithaline 
dair kanun lâyihası münasebetiyle, 486 

Şükrü B. (Bolu) - Orman Kanununun mev
kii mer'iyete vaz'ına kadar ormanlar civarında 
meskûn maişeti kerestecilikle münhasır köyler 
ahalisinin ihtiyacatı zatiyelerinin sureti tedari
kine dair kanun lâyihası münasebetiyle, 749 

Sayfa 
— Orman Nizamnamesinin ikinci faslına bir 

maddei tezyile ilâvesine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 1104 

— Türkiye'de mevcut bilûmum ormanların 
fennî usul ile idare ve işletilmeleri hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 1058,1059,1062 

Talât B. (Ardahan) - 1340 senesi Düyunu 
Umumiye bütçesi münasebetiyle, 235 

— 1340 senesi Ticaret Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle, 144 

— 1340 senesi Ziraat Vekâleti bütçesi müna
sebetiyle, 214 

— Elviyei selâsede envali gayri menkülenin 
senedi hakkaniye raptına dair kanun münasebe
tiyle, 526,529 

Tunalı Hiurıi B. (Zonguldak) - 1340 senesi 
Maarif Vekâleti bütçesi münasebetiyle, 827 

— itibarı ziraî cemiyetleri hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle, 996 

— Muhamat kanunu lâyihası. 292 
— 16 Mart 1336 tarihinden mukaddem tah

sis olunan hidematı vataniye maaşatrasn de
vamı ifası ve 52 zata hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisine dair kanun münasebetiyle, 579 

— Zonguldak Mebusu Ragıp Beyin; Azayı 
kiramın devairi intihabiyelerini devir ve teftiş 
etmek üzere 23 Nisan'dan itibaren altı ay te
neffüs için içtimain talikma ve bu sene için 
tatil müddetinin 3 ay kabul edilmesinin tahtı 
karara alınmasına dair tezkereler münasebe
tiyle, 1020 

Vaat B. (Maarif Vekili) (Saruhan) - 1340 
senesi Maarif Vekâleti bütçesi münasebetiyle, 

— Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanına 
ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve tedi
yesine dair kanun lâyihası münasebetiyle, 

819, 
831 

259 

— öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesi-
nin 1340 senesi bütçesi hakkında kanun müna
sebetiyle, 12 

Yahya Galip B. (Kırşehir) - Askerî Fabri
kalar Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi 
mülhak bütçesi kanun lâyihası münasebetiyle, 80 

Yunus Nadi B. (Kamum Esasi Encümeni 
Reisi) (Menteşe) - Teşkilâtı Esasiye kanunu tek
lifi münasebetiyle, 9,94,105,110, 

111,627 

Yusuf B. (Denizli) - 16 Mart 1336 tarihin
den mukaddem tahsis olunan hidematı vataniye 
maasatının devamı ifası ve 52 zata hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisine dair kanun 
münasebetiyle, 573 
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Zekâi B. (Ziraat Vekili) (Aydın) • 1340 se

nesi Muvazene! Umumiye Kanununun madde
lerinin müzakeresi münasebetiyle, 881 

— 1340 senesi Ziraat Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle, 208,213 

— Halı dokumasına yarayan ip, eriş, argaç, 
gibi şeylerle yünlerin meni ihracına dair kanun 
teklifi münasebetiyle, 990 

— İtibarı ziraî cemiyetleri hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle, 993,1003 

— Mühtacini zürraa tâvizen tevzi edilmek 
üzere Ziraat Bankasına verilen iki milyon lira
dan bir milyon sekizyüzbin lirasının tohum
luğa ve mütebakisinin çift hayvanatiyle alâtı 
ziraiyeye tahsisi hakkında kanun lâyihası müna
sebetiyle, 65,66 

— Orman Kanununun mevkii mer'iyete 
vaz'ına kadar ormanlar civarında meskûn mai
şeti keresteciliğe münhasır köyler ahalisinin ih-
tiyacatı zatiyelerinin sureti tedarikine dair ka
nun lâyihası münasebetiyle, 753 

— Orman nizamnamesinin ikinci faslına bir 
maddei tezyile İlâvesine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle, 1104 

— Türkiye'de mevcut bilumum ormanların 
fennî usul ile İdare ve işletilmesi hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle 1058,1060 

Zeki B. (Gümüşhane) - Askerî Fabrikalar 
Müdüriyeti Umumiyesirün 1340 senesi mülhak 
bütçesi kanun lâyihası münasebetiyle, 72,83 

— Belediye vergi ve Resimleri Kanunun
dan fevaiti matlubenin istihsali için derdest 
tetkik bulunan Belediye Kanununun ceza mad
deleri faslına dair kanun münasebetiyle, 77S 

— 1340 senesi Divanı Muhasebat bütçesi 
münasebetiyle, 137 

— 1340 senesi Maarif Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle, 811 

— 1340 senesi Ziraat Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle, 200 

— Havali! Şarkiye Erzurum - Sarıkamış -
Kars ve şuabatı demiryolları İdaresinin 1340 se-
senesi bütçe kanunu lâyihası münasebetiyle, 305,310 

— Müskirat resminin tadiline dair 8 Kânu
nusani 1336 tarihli kararnamede mündemiç rü-
rumun tezyidine ve men'i Müskirat Kanununun 
tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle, 419,425 

— On üç zata hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkında kanun münasebe
tiyle, 562 

Ziyaettin Ef. (Erzurum) - 1340 senesi Maarif 
Vekâleti bütçesi münasebetiyle, 827 
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