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F i h r i s t 

AZAYI KtRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 
Vefat 

Mardin 'Mebusu Derviş Beyin, vefat et-

Sayfa 
tiği hakkında Mardin Mebusu Necip Beyden 
mevrut teigrafname. 169,173 

İNTİHAPLAR 

— Divanı Muhasebat Azalan intihabı. 60,62:63, 
84,89,1108,109:110,111:112 

— Münhal olan Divanı Muhasebat Reİsisa-
nilikîerine intihap olunan azadan Afim ve Âbi-
dîn Beylerden inhilâl eden azauklara münasip

lerimin intihabı hakkında Dîvanı Muhase
bat Riyasetinden mevrut (3/406) numaralı tez
kere ve Muvazeneİ Maliye, Kavanini Maliye ve 
Divanı Muhasebat encümenleri müşterek maz
batası 31,33 

No. Cilt Sayfa 
596 — Seyri Sefain İdaresinin 1341 senesi 

Bütçe Kanunu 17 2, 
11:27,34,59,61:62,75 

597 _ Seyri Sefain Müdiriyeti Umumiyesi-
ntn sureti idaresine dair Kanun 17 2, 

28:30,37 
598 — BiKstirak tasarruf olunan emvali 

gayri ımenkulenkı taksimi hakkında 1 
Kânunuevvel 1329 tarihli Kanunun se
kizinci ve dokuzuncu maddelerini muad
ili Kanun 17 84, 

90:92,103:104 

599 — Bahriye fevkalâde Bütçe Kanunu 17 60, 
71:72,79:80 

600 — Demiryolları İnşaat ve İşletme Mü
diriyeti Umumiyesi 1341 senesi Bütçe 
Kanunu 17 60, 

72:74,81 
601 — Şeker fabrikalarına bahsotonan imtl-

yazatt ve muafiyat hakkında Kanun 17 84, 
98:100 

602 — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 
Hükümeti beyninde münakit 15 Kânu
nuevvel 1339 (1923).tarihli muhadenet 
muahedenamesi hakkında Kanun 17 

KANUNLAR 

No. 

84, 
100 

603 — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 
Hükümeti beyninde münakit 15 Kânu-

604 

605 

606 

607 

608 

609 

Cilt Sayfa 
nuevvel 1339 (1923) tarihli ikâmet mu
kavelenamesi hakkında Kanun 17 84, 

100:101 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 
Hükümeti beyninde münakit 25 Kânu
nuevvel 1339 (1923) tarihli tâbiiyet İti-
lâfnamesi hakkında Kanun 17 84, 

101 
— Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 
senesi Bütçe Kanunu 17 32, 

' 34:48,6O,68:76,lö8,U0:'liI,112:124,131:132 

— Darüffiinun Emanetinin 1341 senesi 
Bütçesine mahsuben 75 000 'liranın sar
fiyatı muvakkate suretiyle tesviyesi hak
kında Kanun 17 61, 

91,134:137,137:138,163:164 

— 29 Teşrinisani 1339 tarih ve 66 nu
maralı (istiklâl Madalyası Kanunu) nun 
altıncı maddesini muaddil Kanun 17 169, 

171,172:173 

— Maadin Nizamnamesinin bazı mad
deleri ile Taşocakbrı nizamnamesinin 
tadiline dair Kanun 17 84, 

101:102,248,251:254 

— Hududa civar ahalinin sureti mü
rurlarına dair Gürcistan Hükümeti ile 20 
Mart 1338 tarihinde Tiflis'te imza edi-
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len mukavelenamenin tastiki 
Kanım 

No, Cilt Sayfa 
hakkında 

17 248, 
254,279:282 

610 — Hududun tarafeynİndekİ meralardan 
mütökitb'ilen istifadeye dair Gürcistan 
Hükümeti ile 20 Mart 1338 tarihinde 
Tiflis'te İmza edilen mukavelenamenin 
tastiki hakkında Kanun 17 248, 

254,279:282 

611 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan, 
Azerbaycan ve Gürcistan, Sosyalist Sov
yet Cumhuriyetleri Hükümetleri arasın
da 9 Temmuz 1338 tarihinde Tiflis'te 
akit ve imza olunan konsolosluk mu-
kavelenarnesi ve 'buna zeylen tanzim 
edilen hukuku aile ve ehliyeti hukukîye-
ye mütedair mukavelenamenin tastiki 
hakkında Kanun 17 248, 

254:255,283:284 

612 — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Sos
yalist Federatif Şûralar Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Ermenistan, Azerbaycan, 
Gürcistan Sosyalist Sovyet Cumhuriyet-

No. Cilt Sayfa 
leri hükümetleri arasında 9 Temmuz 
1338 tarihinde Tiflis'te akit ve imza olu-
nan demiryolu mukavelenamesinin tasti
ki hakkında Kanun 17 248, 

255,285:286 
613 — Türkiye Cumhuriyeti ile tsveç Kıra-

Ifyeti arasında 31 Mayıs 1340 (1924) ta
rihinde münafcit muhadenet mukavele
namesinin tastiki hakkında Kanun 17 248, 

255:256,287:288 
614 — Türkiye Cumhuriyeti He Çekoslovak

ya Cumhuriyeti arasında Ankara'da mü-
nakit 11 Teşrinievvel 1340 (1924) tarih
li muhadenet mukavelenamesinin tastiki 
hakkında Kanun 17 248, 

256:257,290:291 
615 — Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk 

Kıralİyeti arasında Ankara'da münakit 
16 Ağustos 1340 (1924) tarihli muhade
net mukavelenamesinin tastiki hakkında 
Kanun 17 248, 

255:256,291:292 
616 — Mektep Vergisi Kanunu 17 248, 

257:259,294,296,340:341 

KARARLAR 

123 — Cidali milliye iştirak ile fevkalâde 
yararitk İhraz etmiş olan jandarma za-
feitanının suveri muhtelife İle taltifleri 
Ittaikkında 17 

124 — Cidali millide fevkalâde yararlıkları 
görülen zevatın istiklâl madalyaları ile 
taltifleri hakkında 17 

125 -^ Cidali milliye İştirak île fevkalâde 
yararlıklar îbraz etmiş olan zâhitanın 
suveri muhtelife ile taltifleri hakkında 17 

83, 
85:86 

83, 

83, 
86:83 

126 — Kayserili Dervişoğlu Resifin nısıf 
müddeti cezaiyesinin affı ve mahkûm 
olduğu kürek cezasının hapse tahvili 
hakkında 17 189, 

191:192 

127 — Anadolu Demiryolları bütçesinin 
Meclisi Âtice tetkiki hakkında 17 189, 

192,195:202 

128 — Bilâmezuniyöt devam etmeyen azayı 
kiramdan kıstelyevm İcrası hakkında 17 294, 

296 

LÂYİHALAR 

— Anadolu - Bağdat demiryolları ve Hay
darpaşa liman ve rıhtım idarelerinin 1341 se
nesi bütçeleri hakkında (1/692) '(1/693) 293,295 

— Bazı mertatıkta, emvali gayri menkuleye 
müteallik muamelâtı tasarrufiyenîn merkezce 

tetkİkat ifasından sonra icrası hakkıuda 
(1/679) 1,3 

— 1330 senesi nahiyelerinde zürra tevzi olu
nan arpa ve buğdaylarla pateteslere ait güm
rük resminin affı hakkında (1/681) 1,3 
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Sayfa 

— (Ekmek kanunu) hakkında (i/682) l,î 
— Darülfünun Emanetinin 1341 senesi büt

çesi hakkında (1/683) 1,3 
— Darülfünun ve şuabatınm Mart ve Nisan 

aylan maaşat ve tahsisatı fevkaladeleri olarak 
yüzellibes. bin liralık tahsisat itası hakkında 
(1/685) 59,61,134,I37;138,163:164 

— İncir, üzüm ve tütünün ihracından müs-
temal zunif ve sargıların kabulü muvakkat usu
lüne tevfikan İthali hakkında (1/6E0) 1,1 

— Kütahya - Tavşanlı ve temdidi den:j'r-
yolunun insaası hakkında (1/688) 83,85 

— Mahkemei temyiz erkânı maaşatına za-
maira icrası hakkında (1/678) 1,3 

— Orduda müstahdem küçük zabitan ma-
asatı hakkında (1/691) 108,109 

— Susurluk havzasında bulunan ovaların 
sulanması ve bataklıkların kurutulması için tah
sisat itası hakkında (1/684) 31,33 

— Tayyare fabrikaları için'üç milyon lira-

AdHye Encümeni mazbataları 
— Antalya Mebusu Murat Beyin; Orman 

Nizamnamesinin babı sanisinİn İkinci faslına 
müzeyyel 22 Nisan 1340 tarihli maddei münfe-
ridenin tadili hakkında (2/395) numaralı tek
lifi kanunisi hakkında. ' 189,192 

— Katil maddesinden onbes sene küreğe 
mahkûm edilen, Derviş oğlu Reşit hakkında 
verilen hükümde hatayı adlı vukua getirildiğin
den af suretiyle telâfisine dair (3/388) 189, 

191:192 
— Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendi

nin; biliştirak tasarruf olunan Envali gayri-
menkulenin taksimi hakkındaki i Kânunuevvel 
1339 tarihli kanunun sekiz ve dokuzuncu mad
delerinin tadiline dair (2/392). 84, 

90:92 

Dahffiye Encümeni mazbataları 
— Bozok Mebusu Süleyman Sim Beyin; 

istiklâl Madalyası Kanonunun 6 ncı Maddesi
nin tadili hakkında (2/435) (4/268) 169, 

171,172,173 

Sayfa 
ya kadar taahhüdü mal] İcrasına hükümetin 
mezuniyeti hakkında, (1/689) 133,135 

— Tedeyyün Kanun lâyihası (1/694) 295 
— Türkiye Cumhuriyeti ile îspanya Ki* 

rallığı arasında münakit Muhadenet Muahe-
denamesi hakkında (1/695) 283,295 

— Türkiye hududu dahilinde icrayı sa
nat ve ticaret ve hirfet eden ve sureti ahefle 
kazanç temin eyleyen eşhası ferdiye ve hükmi-
yenin Muvazenei Umumiyei Devlete dahil baş
ka bir vergi ve resim verdikleri takdirde 30 Teş
rinisani 1330 tarihli Temettü Kanunu muvakka-
tiyle muayyen tekliften muaf tutulmaları hak
kında 1341 Muvazenei Umumiye Kanununa bir 
madde ilâvesine dair (1/690) 108,109 . 

— Vakti mesai haricinde çalışan orman 
cinayet muamelât ve kontrol memurlarına ve
rilecek Ücurat hakkında (1/687) 83,85 

— 26 Şubat 1340 tarih ve 423 humarâİı 
(Belediye Vergi ve resimler) Kanununa bir mad
de tezyin hakkında (1/677) 1,3 

— Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin; 
Belediye Kanununun bazı mevadının tefsirine 
dair (4/256) 84,89, 

' 248,257:259 

— Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Bey 
ve rüfekasırun; 28 Şubat 1340 tarihti Tedrisatı 
iptidaiye Kanununun tefsiri hakkında (4/203) 
numaralı takriri ile Kastamonu Mebusu Hâlit 
Beyim aynı kamunun birinci maddesbıfrı tarfitfne 
dair (2/360). 248, 

263:278 

— İzmir Mebusu Mustâfa Rahmi Bey ve 
rüfekasımn; Ebniye Kanununun 20, 21, 22, 23, 
24, 25 nci maddelerinin tadili hakkmda. (2/458) 

247,249 
— Jandarma sınıfına mensup on dört zatın 

takdirname ile taltifine dair (3/350). 83,85: 
86 

— Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; 
Donanma Cemiyetinin İlga ve envali menkule 
ve gaynıhehkulesthin müsaderesi hakkında 
olup, elyevm mevkii meriyette bulunan 6 Ni-

MAZBATALAR 
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Sayfa 

san 1335 tarihli kararnamesinin Meclis ruz-
namesine ithaliyle bir karar ittihaz olunmasına 
dair (4/253). 84, 

92:97 
Hariciye Encümeni mazbataları 

— Gürcistan Hükümetli ile 20 Mart 1338 
tarihinde Tiflis'te mümzi ve hududa cfivar aha
li nün sureti mürurları ile hududun tarafeynin de
ki meralardan mütekabilen istifadelerine dair 
(1/222) 248, 

254,279:282 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 

Hükümeti arasında akit ve imza edilen muha-
denet muahedenamesiyle ikamet mukavelena
mesi ve tabiiyet İtilâfnamesi hakkında 0/550) 
(1/551), (1/552) 84, 

10q,lCC!;lC)l,101 
— Türkiye ile Çekoslovakya Cumhuriyet

leri arasında akit ve imza edilen muhadenet 
muahedenamesine dair (1/549) 248, 

256.289:290 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk Kra

liyeti arasında aktolunan muhadenet muahede-
namesli hakkında (1/548) 248, 

256:257,291:292 

— Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krali
yeti arasında aktolunan muhadenet muahedena-
mest hakkında (1/547) 248, 

255:256,287:288 
— Türkiye Hükümeti ile Rusya, Ermenis

tan, Azerbeycan ve Gürcistan Hükümetleri
nin salâhiyattar murahhasları arasında aktolu
nan derriiryollar mukavelenamesine mütadair 
(1/22C) 248-

255,285:286 

— Türkiye Hükümeti ile Sovyet Azerbey
can, Ermenistan ve Gürcistan hükümetleri ara
sında akit ve imza edilen (Konsolosluk Mukave
lenamesi) ile buna müzeyyel (Hukuku aide ve 
ehHyetİ lıukukiyeye mütedair mukavelename
nin tasdikine dair (1/221) 248, 

254:255,283:284 
İskân Enenmeni mazbatası 

— Saruhan Mebusu Reşat Bey ve rüfe-
kasınm, mübadele, İmar ve İskân Kanunu
nun sekizinci maddesindeki bazı tabiratın tefsi
ri hakkında (4/244) 189, 

192 

Sayfa 
İstida Encümeni mazbatası 

— Bursa Heyeti Mahsusasınca nispeti as
keriyesinin kat'ına dair verilen karara İtiraz 
eden Jandarma Mülâzımı Kemalettin Efendinin 
istidası hakkında 169, 

171 
— Muhtelif kanunların suveri tatbikiyesindö 

vukubulan yanlışlıkları mutazammın olup, 
münderecatları itibarîyle muhtacı tefsir görülen 
(28/6) numaralı dört istida hakkında 247, 

249 
Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında (3/323) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ile Dersim Mebusu. Ferü-
dun Fikri Beyin (4/211) numaralı takriri hak
kında, 248, 

259:263 
Kavanini Maliye Encümeni mazbataları 

— Efradı ailesinin bir kısmım bilâhare 
celbeden memurine muahharen celbettikleri ef
radı aileleri 'için harcırah itası iktiza edip etme
diğinin tefsiri hakkında Divanı Muhasebat Ri
yasetinden mevrut (3/320D numaralı tezkere ve 
İzmir Mebusu Ahmet Münür Beyin takriri hak
kında 31, 

33 
—Gümrük tarüfei umumiyesine mütedair 

10 Mart 1332 tarihli kanuna merbut tarifeli' 
umumİyenin 365 nci numarasının tefsiri hak
kında (3/353) 31, 

33 
— Harcırah Kararnamesinin 36 ncı mad

desinin tadiline mütedair kararnamenin birinci 
maddesinin tefsiri hakkında (3/376) 247, 

249 
— Muhtelif kanunların suveri tatbik iyesin

de vukubulan yanlışlıkları mutazammın olup, 
münderecatları itöbariiyle muhtacı tefsir görülen 
(28/6) numaralı dört istida hakkında 247, 

249 
Siirt Mebusu sabıkı Mehmet Sabri Efendi 

ile Kastamonu Mebusu sabıkı Abdülkadir Ke 
mali Beyin; tütün zerriyatının serbestisi! ve 
beher dönümünden mukannen bir vergi istiyfası 
hakkında (2/69) ve (2/75) numaralı teklifi ka
nunileri ve tayini muameleye mahal olmadığına 
dair 247, 

249:250 
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Sayfa 
— Şeker fabrikalarının teessüsünü teşvike 

dair (1 /606J numaralı kanun lâyihası hakkında 84, 
98:1CÛ 

Lâyiha Encümeni mazbataları 
— Bozok Mebusu Ahmet Hamdd Beyin; 

Reji mahkûm ve maznunlarının affı hakkında 
{2/465) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair. 31,33, 

133,136 
— Etâziz Mebusu Hüseyin Bey ve yüzdört 

refikirün; Çorum Mebusu Merhum Ferit Be
yin ailesine hidematı vatan'iye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında (2/467) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 103, 

109,133,136 

— İzmir Mabusu Mustafa Necati Bey ve 
dokuz refikinin; vazifei memuriyetindeki far-
tı mesaisinden müteessiren vefat eden Adliye 
Vekâleti Umuru Hukukiye müdiri sabıkı Sadi 
Beyin ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında (2/464) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 1,3, 

133,136 

— Niğde Mebusu HaKI Beyin; (Kuvvei 
elektirüciye kanunu) Unvanı ve (2/466) numa
ralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu
na dair. 108,109, 

133,136 
— Zonguldak Mebusu Halil Bey ve dok-

sansekiz refikinin; Kayseri - Aziziye - Gürün -
Darende ve Malatya şosesinin imalâtı sınaiye-
sine senede yüzbin lira sarfedilmek üzere Nafıa 
Vekâleti şoseler tahsisatına üç yüzbin lira if
razına dair (2/463) numaralı teklifi kanunisi 
ve sayanı (müzakere olduğuna dair.' 31,34 

Muvazene! Maliye Encümeni mazbataları 
— Anadolu Demiryollarının mübayasma ve 

Müdüriyeti Umumiyesinin teşkilât ve vazaifi-
ne müteallik 22 Nisan 1340 tarihli Kanuna bir 
zeyl ilâvesi veya mezkûr Kanunun tefsiri hak
kında. (2/470) 189,192, 

195:202 
— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu

nu lâyihası hakkında. (1/506) 2,3;11, 
134,138:150,152:160,165:167.173:188,202: 

214,218:246,297:301 
A) 1341 senesi varidat bütçesi 3:11 

Sayfa 
B) 1341 senesi Bütçe Kanunu 134,138: 

150,152:160,165:167.169,173:188, 
189,202:214,215,218:246,294,297:301 

— Canik Mebusu Cavit Paşanın; Canik Vi
lâyeti dahciHnde cereyan eden abdal ırmağının 
açılacak bir kanal ile Yeşüırmağa cereyan et
tirilmesine dair (2/374) numaralı teklifi kanu
nisi ve tasviben Nafia Vekâletine tevdii hak
kında. 133,135:136 

— Darülfünun ve şua batının Mart ve Ni
san ayları maaşat ye tahsisatı fevkalâdeleri ola
rak yüzelli bin liranın 565 numaralı kanun mu
cibince sarfiyatı muvakkate suretiyle tesviyesi 
hakkında (1/685) 59,61,134,137: 

138:163:164 
— Demİryollar inşaat ve İşletme Müdİri-

yetİ Umumİyesi 1341 senesi bütçesi hakkında 
<1/571) 60,72:74,81 

— Evkaf Müdürüyeti Umumiyesirein, 1341" 
senesi 'bütçesi hakkında. (1/573 32,34:49, 

60,68:71,108,110:111,112:124,131:132 
— Hudut ve sevah'İl sıhhiye müdüriyeti 

umumisinin 1341 senesi bütçesine dair (1/580) 293, 
295 

— Karadeniz Boğazı Tahliyesi İdaresinin 
1341 senesi bütçesi hakkında (1/637) 293,295 

— Memleketin bahren temini müdafaası 
maksadiyle tedarik olunacak vesaitit bahriye 
için bu seneden 'itibaren takarrür edecek seneler 
zarfında mukassaten tediye olunmak üzere on 
dört milyon yüz kırk beş bin liranın Bahriye 
Bütçesinin faslı mahsusuna ilâvesi hakkında 
(1/592) 60,71:72,79:80 

— Seyrİsefain Müdüriyeti Umumıyesinin 
1341 senesi bütçesi hakkında (1/657) 2,11: 

2749,61:62,75:76,77:78 
— Seyrtsefaîa Müdüriyeti Umumisinin 

sureti idaresine dair (1/566) 2,28:30 
— Şeker fabrikalarının teessüsünü teşvike 

dair (1/606) 84,98:100 

MUdafaat Milfiye Encümeni mazbataları 
— Boadk Mebusu Sütoynmn Sırrı Beyin; 

ÎStUdâl ıMaKfaHyast Kanununun altıncı makJdesS-
aün tadüi (2/435) tekliâ ve {4/268) numaralı 
takriri oakkmtda 168,171,172;! 73 

— 400 numaralı İtamın tatlbdkaitmldan Kist-
«ıak Jtadddimame lüe tattiöeri (tensip etditan 461 
kişiye alt deftarfe buna müteaH* tefcüf -vara-
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Sayfa 

kadarının taktiÜm kılındığı (3/343) ve bidematı 
.mufoliıelifede ıh'üisnü hizmeHerü meşhud «llduğu 
çihetHe 400 numaııalh kanun ahkâmma -tevfikan 
takdirname iile taMf edilecek 118 zat hakktndat 
(3/411) 83.86rS« 

— Jandarma sınrfma mensup onkîört zaltııı 
takdirname l e taltifine dalk (3/350) 83,85:86 

— Seferde ibuJunduküan esnada ıbdhtüiye za< 
bütanına taamdye itası hakkında (1/596) 83,86 

— Teşkilâtı Milliye ve MükMaai Hukuk 
Cemiy-eÖeri OTeasuJbin ve çiradmdan yetmiş 
sekiz zaftm mahiyetti hizmetlerinin katlettireceği 
iderecato göre taMflleri hakkında (3/360) 83,88 

Müşterek Enctlmen mazbatası 
— Münhal dan 'Divanı Muhasebat R«sîsa-

oiitdeıine intihap «dunan azattan Alırı ve Ahin 
din Beylerden dnhflal eden azaiMara münasip-
•lerfouı İntihabı hakkında (3/406) 31,33 

Nafia Encümeni mazbatası 
— Canik Mebusu Catvît Paşa'nın; Camük 

Vilâyeti dahilinde cereyan eden Abdal ırma
ğının açılacak bir kanal üe YeŞiîırmağa cereyan 
ötlüjiime»iııe dair '(2/374) 133,135:136 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni 
mazbatatan 

—Kayseri Mebusu Doktor Hâlit Beyin; 
Eczacılığın muhalfaza ve ihknayesi hakkın
da (2/309) numaralı teklifi kaeuflsti ve tayini . 
muameleye mahal (dtoadığına dair 59,61 

— Sıhhiye Vekâletine veçhe tayini hak
kında Sıhhiye ve MuavanetBİ İçtimaiye encümen 
njinîn I? Kânunusani 1338 tarih ve (2/27) mü* 

SUALLER ' 

Adliye Vekâletinden 
— Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin; 

gerek Harlbl Umumî ve gerek Müaadeiei Millini 
ye esnasında ciheti askeriyece işgal olunan em
lâk bedeıli icarının ashabı istihkaka ademi tesmi
yesi esJbaibma tiair 247,250*293,296 

Başvekâletten 
— Genç tratfisei isyatûyeslöin vaziyeti faa-

zpraısı hakkında MecM Almin tenvir oluaman 
sına dair Swss Mebusu Halis Turgut Beyin 
suali ive Başvekil İsmet Paşanın şifahî cevalbı 134,150: 

. 1 5 2 
— Sivas Mdbusu Haliis Turgut Beyin, 

Genç hattişai. isyaniyesinin vaziyeti haziırası 

Sayfa 
maralı iteküfi ve tayini muameleye mahal ol-
tnaSdığma dair 31,33 

Ticaret Encümeni mazbataları 
— Maadin Nizatnnamesıinin îbazı madde- . 

terinin taldîli hakkında (1/650) ve ftaşocaktarı 
nizamnamesine tevfikan cereyanı nıuktazı mu-
amdlâtın tarzı icrası hakkında (1/658) 84,101:102,248, 

;251::254 
— Türk Sanayi ve Maadin Bankası hak

kında (1/672) 59,61 

Tütün Encümeni Mahsusu mazbatası 
— Tütün tdarei muvakkafcesi ve sigara kâ< 

gıdı inhisarı hakkındaki 26 Şubat 1341 tarihli 
Kanunun 16 ve 17 nci maddelerimin tefsiri 
hakkında (3/391) 189,192,19311195 

. Zn-aat Encümeni mazbataları 
— Antalya Mebusu Murat Beyin; Orman 

Nizamnamesinin (babı sanMnttn ikinci faslına 
müzeyyel 22 Nisan 1340 taröıK tnaddeî rrriinfe-
rideniin tadMi hakkında (2/395) 192 

— Islahı hayvanat hakkında (1/17), hâlisud-ı 
dem Arap foayvanattmm kaydına mahsus siMle-
jnıame tesisine dair (1/285) ve *Jiah ve teksir* 
hayvanatı ehliye ile koşu cemiyetlerine, koşu, 
müsabaka ve sengillerine daSr (1/291) numa
ralı Uç kıt'a kanun lâyihası ile Ktastamonu Me
busu Hasan Fehmi Efendinin hayvanatı ba-
kariyemn ıslahı hakkında (2/184) 59,61 

— Zabıtayı Sıhhiyeyi Hayvaniye Kanunu 
muvakkatinin yedinci, ansekizAnci -ve ondoku-
zuncu maddelerinin tadili hakkında (1/568) '169,171 

CEVAPLAR 

hakkında Meclisi Atenin tenvir oflunımasına dâir 108; 
109 

Maarif Vekâletinden 
— Buıidur Mebusu Hüseyin Baki Beyân; 

gerek harbi umumî ve gerek mücadetei mÜKyö 
esnasında ciheti askeriyece işgal olunan em
lâk ıbeüeli icarının asabı istihkaka ademi tesvi
yesi ©slbatbına dair 189,191,247,250 

Maliye Vekâletinden 
— Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin; 

•gerek Had» Umumi ve gerek Mücaldelei Mü-
liye esnasında ciheti askeriyece işgal olunan 
emlâk bedelli icarının ashabı istihkaka ademî 
tesviyesi esbabına dair . .189,191,257,250 
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Sayfa 
— Denizli Mebusu Doktor Kâzım Beyin; 

ruhsatteLZ -tüttün zer ddenlendön alınmakta bulu
nan cezayı oıalfcdiler hafl&kınıda 293,295 

— Konya Mebusu Refik Beyin; bazı ma-
hatande 1340 senesi mahsulâtından aşarın ilgası 
hakkın|dalki kanuna tevfikan, vergi alındığına 
dair suali ve Maliye Vekili Haşatı Beyin ce
vabı 21(5,216,217:218 

Miidafaai Milliye Vekâletinden 
•— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be-

yin; Askerî Fabrikalar Umum Müdürü Asım 
Paşanın esıbabı istifası hakkında . 293,295 

Nafıa Vekâletinden 
— IzmÜr tramvayları ücuratına dair Denlirfi 

Sayfa 
Melbusu Hayidar Rüştü Beyin ve Nafia Vekili 
Süleyman Sırrı Beyin tahrirî cevabı 134,160 

Ticaret Vekâletinden 
— Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; is

tanbul Ticanet Müdâriyetînce Tralbaon <ve Sattım 
sun'a sevk edülen dakikin mubayaasında sviiM.* 
tmal vaki olup olmadığına dair 247,249,293,296:297 

— Kastamonu Mebusu HaKIt Beyin; Tos
ya'da İnşası mukarrer çeltik fabrikası hakkında 
suali ve Ticaret Vekil AHİ Cemani 'Beyin şifahi 
cevabı 189.193,2115,217 

— TosyaTda inşası mukarrer çeltik falbrikası 
hakkında Kastamonu Mebusu Hatit Beyin 1-34,135 

TAKRİRLER 

Antalya (Rosih Efendi) 
— Esbak Merkez Kumandamı Sadettin Paşa 

veresesine mülga Evkaf Vekâletince fcesbı kati
yet etmiş Hânı hilâfına teslim dunan envali 
rnevkuferiin istirdadı faakksıda (4/195) 32,50:51 

Antalya (Rosih Efendi ve elli refiki) 
— 'Hafızı Kur'an yetiftiıtnek üzere evkaf ma

sarif bütçesinin altıncı faslına aîa bin lira vaz'ı 
hakkında (9/275) 32,49:50 

Bayezit (Şefik Bey) 
— tRuznamenıkı 45 ne i maddesini teşkil eden 

kanunu cezanın bazı mevadmın tadili hakkın
daki kanun lâyihasının tercihan müzakeresine 
dair 248,250:251 

Bolu (Falih Rıfkı Bey) 
•— Ankara şetmine Istanbul'daıı ve Anadolu 

'hattı üzerindeM sair istasyonlardan getirilecek 
maizemei inşaıiye, mahrukat ve eşyayı 'beytîye-
ırkı 'beş sene müddetle asgarî seyri hafif tarife
sine tabı tutulması hakkında (4/197) 108,109 

Bozok (Süleyman Sırrı Bey) 
— istiklâl 'Madalyası Kanunumun 6 ncı mad

desinin tadüti hak kındaki teklifi kanunisinin der
hal müzakeresine dair (4/26 S) 167,171,172:173 

— Ruznamemin sekizinci maddesindeki lâyi
ha! kanutuyenin tercihan müzakeresine dair 108,111 

Burdur (Hüseyin Baki Bey) 
— Betediye Kanununun bazı mevadmm tef

sirine müteallik Dahiliye Encümeni mazbatası
nın m'üstaoelen müzakeresi hakkında. 84,89, 

248,257:259 

Denizli (Yusuf Kemal Bey) 
— Şark vilâyetlerinde isyan çıkaran mütegal-

lîbe ve şeyhlerin envai ve emlâk ve nakdi mev-
catterm zabıt ive müsadere edilmek suretiyle ha-
fekâtı askeriye masarifinin tazmini temenraiyatı-
na dair (4/200J 217 

Erzurum (Rüştü Pasa) 
— Mütanökendn ilk günlerinde muhteh'f kön-

Brelere iştirak eden zevatın istiklâl Madalyaısıyle 
taHfBflerİ hakkında (4/196) 83,88 

— iEvkaf Müdİriyeti Umumiyesi 1341 senesi 
Bütçe Kanununun dördüncü maddesi hakkın
da Çorum Mebusu İsmet, Konya Mebusu Eyüp 
Sabrı, Bolu Mebusu Şükrü, Kastamonu Mebu
su Ali Rıza, Saruhan Mebusu Vasıf ve Gire
sun Mebusu Hakkı Tank Beyler 'İle mezkûr ka
nunun dördüncü ve beşinci ınaddeteri hakkında 
Bozok Mftbusu Süleyman Sırrı 'Beyin -takriri. 
(4/276) 59,65:71 

izmir (Kâmil Bey) 
— 'izmir - Kasaba .ve temdidi demiryolu hak

kında kullanılmakta olan köhne vagonlar neVa-
ktstmn Nafıa Vekâletince kumpanyaya ikmal ve 
ıslah ettirilmesi temenni yatına dair takriri (4/198) 215, 

217 
izmir (Mahmut Celâl Bey ve onbes refiki) 
— Hafli bir celse akti hakkında takriri. «4,97:98 
Kângırı (Talât Bey ve onbes refiki) 
— Bir celsöî hafiye akdi taîebime dair 169,188 
Kângın (Talât Bey ve rüfekast) 
— (Kângın) kelimesinin (Çankırı) suretimde 

yazılması hakkında (4/199) 215,217 
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Sayfa 

Karesi (Vehbi ve Saruhan Mebusu Kemal 
Beyler) 

— Nukutu mevfcutferıin usulü ikraz ve ıtıerhu-
natman sureti funıhtu hakkında evkaf bütçe ka
nununa tok madde ilâvesine dair <4/274) 32,51';57 

Kayseri (Ahmet Hilmi Bey ve rüfekası) 
— 1341 bütçesinde teşkiM kabul ohınan itoüi-

sat müdMMermden birisimin Kayseri'de İhda
sı itemenmyaünıa dair (4/193) 32,34 

Kocaeli (Mustafa ve Saruhan Mebusu Reşat 
Beyler) 

— 'Saruhan daıhiHndökJ Akhisar kazası İte Fo* 
ça dahakideki Akhisar kasabası arasmdaiki isim 
müşabehetinin İzalesi İçin dincisinin (Geyve 
Akhisarc) namıyte tevstmi hafcktnda (4/202) 294,296 

Kütahya (Ferit Bey ve rüfekası) 
— Hariçten hayvan ve tohumluk mubayaası 

için Ziraat Vekâletine taaîıhüdatta bulunmak 
salâhiyetinim itasına dair Muvazene! Umumiye 
Kanununa <bfir madde ilâvesine dair . 294,304:312 

Malatya (Doktor Hilmi Bey) 
— Divanı Muhasebat azasından -Alim Efen

di İle Hasan Zeki Beyin, trıasebak halterinin 
tetkiki zımnında bir Komisyon teşkiline dair 84,89 

No. Sayfa 
61 — 26 Şubat 1341 tarih ve 558 numaralı 

(Tütün îdareî Muvakkatesi ve Sigara Kâ
ğıdı inhisarı hakkında) ki kanunun on ye
dinci maddesinin tefsiri 189,192, 

193:195 

Ardahan (Talât Bey ve kırkdokuz refiki) -
Balkan Harbinde şehit olan Doktor Nazif Ta
nır Beyin, ailesine hİdematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkında (2/469) 247,249 

Giresun (Hakkı Tank ve rüfekası) - Banka 
muamelâtı ile iştigal ve sermayesinden lâakal 
üç yüz bin lirasını tahsil eden Türk Anonim 
Şirketlerine bahşolunan muafiyet hakkında 
(2/468) 215,216 

Bozok (Ahmet Hamdi Bey) - Reji mahkûm 
ve maznunlarının affı hakkında teklifi kanuni
si (2/465) 31,33,133,136 

Sayfa 
Ordu (Hamdi ve Kângırt Mebusu Ziya Bey

ler) 
— Meedise devam etmeyen azayı kiramdan 

(kıstelyevm icrasına dair (4/282) 294,296 
Rize (Esat Bey) 
— Hopa - Borçka yolunun bir an evvel inşa

sı hakkında temenni (4/201) 215,216 
— Seyrisefainin Atina'ya uğrautaıaısı hakkın-

da (4/154) 2,27 

Sivas (Rahmi Bey ve rüfekası) 
— Tedrisatı İptidaiye Vergisinin tadilini mu-

tazammm Dahiliye Encümeni mazbatasının müs
tacelin ve tercihan müzakeresi hakkmda 84,89:90 

Trabzon (Muhtar Bey ve rüfekası) 
— Trabzon • Erzurum demiryolu ile Trab

zon umanının inşası İçin sarf edilecek meblâğ 
hakkında Muvazenei Umumiye Kanununa bir 
madde ilâvesine dair 294,301:304 

Trabzon (Rahmi Bey) 
— Hususî bütçelerle idare olunan devaSr ma-

zuMerinin maaşatmdan tevkif olunan yüzde on 
itkilerin mai sandrkfeanna tevdii hakkında Muva
zeneli Umumiye Kanununa bir madde ilâvesi
ne dair, 294,312:324 

No, Sayfa 
62 — Belediye azalığına intihap edilenler 

meyan nida yekdiğerini karabet ve sıhriyet
leri bulunanlar için yapılacak muamele 
hakkında tefsir 84,89,248, 

257:259 

i 
Elfiziz Hüseyin Bey ve yiizdört refiki) -

Çorum Mebusu merhum Ferit Beyin ailesine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında (2/462) 108,109,133,136 

İzmir (Mustafa Necati Bey ve dokuz refiki) 
— Vazifeli memuriyetmdeıki f artı ıroesaiısinıden 

müteessiren vdfat eden Adlîye Vekâleti Umuru 
Hukukiye Müdiri sabıkı Sadi Beyin ailesine bi-
damatı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında (2/463) 1,3,133,136 

Niğde (Halit Bey) • (Kuvvei elektrikiye ka
nunu) hakkında (2/461) 108,109,133,136 

TEFSİRLER 

TEKLIFLER 
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TEZKERELER 

Başvekâlet Tezkereleri 
— Aşardan mada bilâvasıta tekâlifi 

umumiye üzerine vilâyât namına küsuratı mun-
zammai âdiye ve fevkalâde tarh edilip edilme
yeceğinin tefsiri hakkında (3/415) 59,61 

— Demiryollar inşaat ve İşletme Müdüri
yeti Umumiyesi 1341 bütçesi hakkındaki (1/571) 
numaralı kanun lâyihasına ait kadroların gön
derildiğine dair (3/412) - 1,3 

— Hidematı muhtelifede hüsnü hizmetleri 
meşhut olduğu cihetle 400 numaralı kanun ah
kâmına tevfikan takdirname ile taltif edilecek 
118 zat hakkında (3/411) 2,3 

— Kısmen seferberlik vaki olacak vaziyet
lere dair evvelce takdim edilmiş olan (1/28) 
numaralı kanun lâyihasının İadesi hakkında 
(3/418) 293,295 

— Kuvayi Milliye mensubinini düşmana 
ihbar ve düşman amaline hizmet cürümlerinden 
idama mahkûm Panayot Zare ile rüfekası hak
larındaki hükmün tasdikine dair olan (3/144) 
numaralı tezkerenin iadesi hakkında (3/417) 189,192 

— Ruznamede bulunan ve hükümet yedin
de sahipsiz olarak mevcut ve mübadeleye gay
ri tabi eşhastan metruk emlâkin, emval ve em
lâki düşman, üşat ve hasbellüzum hükümet ta
rafından tahrip edilenlere tevziini mutazammın 
13 Mart 1340 tarihli Kanunun birinci ve ikinci , 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun lâyihası
nın müstacele» müzakere ve intacına dair 
(3/416) 189,192:193 

Tetkiki Hesaba* Encümeni Riyaseti Tezkeresi 
— Büyük Millet Meclisi ve Riyaseticumhur 

bütçelerinin, 1339 senesi hesabı kafi cedvelleri 
hakkında (3/415) 88 

ZAPTI SABIK HULASALARI 

İçtima No. 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

ıqa 
lfll 

İçt 

31 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
13 

ma tarihi 

3 . 1341 
4 . 1341 
4 . 1341 
4 , 1341 
4 . 1341 
4 . 1341 
4 . 1341 
4 . 1341 
4 . 1341 
4 . 1341 
4 . 1341 
4 . 1341 

cut 

1? 

18 

Sahife 

2 , 
32" 
6Cİ 
85 

108 
134 
170 
190 
216 
24? 
294 

2 



Söz Alanlar 

A 
Sayfa 

ÂbMlo fi. (Samban) — 1341 senesi Muva
zene! Umumiye Kanunu münasebetiyle 186, 

208, 
220, 
236, 
301, 
322 

— Muvazene! Maliye Encümeninin Ana
dolu Demiryollarının mubayaasına ve Müdü
riyeti Umumiyesinin teşkilât ve vazaifine mü
teallik 22 Nisan 1340 tarihli kanuna bir zeyl 
ilâvesi veya mezkûr kanunun tefsiri hakkında 
teklifi kanunisi münasebetiyle 201 

Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) — 1341 se
nesi Muvazene! Umumiye kanunu münase
betiyle 173, 

230, 
315 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 
senesi bütçesi hakkında Başvekâletten mev
rut kanun lâyihası münasebetiyle 70 

Ahmet Hamdi B. (Bozok) — 1341 senesi 
Muvazene! Umumiye Kanunu münasebetiyle 

202 
— 400 numaralı kanun tatbikatından ola

rak takdirname ile taltifleri tensip edilen 461 
kişiye ait defterle buna müteallik teklif vara
kalarının takdim kılındığı hakkında ve nide-
matı muhtelifede hüsnü hizmetleri meşhut ol
duğu cihetle 400 numaralı kanun ahkâmına 
tevfikan takdirname ile taltif edilecek 118 zat 
hakkında Başvekâlet tezkereleri münasebetiy
le 87 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 
senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası müna
sebetiyle 34 

— Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; 
Donanma Cemiyetinin ilga ve emvali menku
le ve gayrimenkulenin müsaderesi hakkında 
olup, elyevm mevkii meriyette bulunan 6 Ni
san 1335 tarihli kararnamenin Meclis Ruzna-
mesine İthaliyle bir karar ittihaz olunmasına 
dair takriri münasebetiyle 93 

Sayfa 
Ahmet Hilmi B. (Dahiliye En. M. M.) 

(Kayseri) — Burdur Mebusu Hüseyin Baki 
Beyin; Belediye Kanununun bazı mevadının 
tefsirine dair takriri münasebetiyle 257 
takriri münasebetiyle 93 

— Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Bey ve 
rüfekasımn; 28 Şubat 1340 tarihli Tedrisatı 
İptidaiye Kanununun tefsiri hakkında takriri 
İle Kastamonu Mebusu Halit Beyin aynı kanu
nun 264, 266, 270 birinci maddesinin tadiline 
dair teklifi kanunisi münasebetiyle 

— Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; 
Donanma Cemiyetinin ilga ve emvali menku
le ve gayrimenkulenin müsaderesi hakkında 
olup; elyevm mevkii meriyette bulunan 6 Nisan 
1335 tarihli kararnamenin Meclis Ruznamesİ-
ne İthaliyle bir karar ittihaz olunmasına dair 

Ahmet Muhtar B. (Trabzon) — 1341 se
nesi Muvazene! Umumiye Kanunu münasebe
tiyle • 208 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 se
nesi bütçesi hakkında mevrut kanun lâyihası 
münasebetiyle 51, 

53 
— Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesinin 

1341 senesi bütçesi hakkında kamın lâyihası 
münasebetiyle 15, 

26 

Ahmet Remzi B. (Gaziantep) - 1341 sene
si Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle, 

177,180 
— Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Bey 

ve rüfekasımn: 28 Şubat 1340 tarihli Tedrisatı 
İptidaiye Kanununun tefsiri hakkında takriri 
ile Kastamonu Mebusu Halİt Beyin aynı ka
nunun birinci maddesinin tadiline dair (2/360) 
teklifi kanunisi münasebetiyle, 264,275 

Arif B, (Eskişehir) - 400 numaı&ıh tonun 
tatbikatından olarak takdirname ile taltifleri 
tensip edilen 461 kişiye ait defterle buna mü
teallik teklif varakalarının takdim kılındığı hak
kında ve hidematı muhtelifede hüsnü hizmetleri 
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me$hut olduğu cihetle 400 numaralı kanun ah
kamına tevfikan takdirname ile taltif edilecek 
118 zat hakkında Başvekâlet tezkereleri mü
nasebetiyle, 87 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyetinin 1341 
senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle, 47 

— Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesİnin 
1341 Senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası -
münasebetiyle, 12,21, 

22, 
— Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesİnin 

sureti idaresine dair kanun lâyihası münase
betiyle, 28 

Ata Bey (Niğde) • Burdur Mebusu Hüseyin 
Baki Beyin; Belediye Kanununun bazı mevadı-
nın tefsirine dair takriri münasebetiyle, 258 

Akçoraoğlu Yusuf Bey (İstanbul) - 1341 
Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu münase
betiyle, 155 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesİnin 1341 
senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası müna
sebetiyle, 36 

AH Cenanı Bey (Ticaret V.) (Gaziantep) • 
1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu mü
nasebetiyle, 184,185 

Besim Bey (Mersin) - Konya Mröum Mustafa 
Feyzi Efendinin; biliştirak tasarruf olunan em
vali gaıjmmen'fculenin tafcsimi hakkındaki 1 Kâ
nunuevvel 1339 tarihli Kanununun sdkJzind ve 

CemO Bey (Dahil? j e V.) (Tekfurfağı) • 1341 
senesi Muvazenei Umumiye Kanunu münase
betiyle. 187 

— Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Bey ve 
rüfekasının; 28 Şubat 1340 tarihli Tedrisatı tp-

Sayfa 
— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesİnin 1341 

Senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası müna
sebetiyle, 40,55 

— Kastamonu Mebus* Halit Beyin; Tosya' 
da inşaisı mukarrer Çeltik Fabrikası hakkında 
suali ve Ticaret Vekili Ali Cenanı Beyin şifahi 
cevabı, 217 

— Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; Do
nanma Cemiyetinin ilga ve evmali menkule" vegay-
rimenkulesinin müsaderesi hakkında olup, el-
yevm mevkii meriyette bulunan 6 Nisan 1335 
tarihli kararnamenin Meclis Ruznamesine it
haliyle bir karar ittihaz olunmasına dair takriri 
münasebetiyle, 92 

— Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesİnin 
1341 senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle, 19,21, 

22,24 
— Şeker fabrikalarının teessüsünü teşvike 

dair^kanun lâyihası münasebetiyle, . 99 
Alt. Rıza Bey (Kastamonu) - Kırşehir Me

busu Yahya Galip Beyin", Donanma Cemiye
tinin ilga ve emvali menkule ve gayrimenku-
lenin müsaderesi hakkında olup, elyevm mevkii 
meriyette bulunan 6 Nisan 1335 tarihli karar
namenin Meclis Ruznamesine ithaliyle bir ka
rar ittihaz olunmasına dair takriri münasebe
tiyle, 93,94 

dokuzuncu maddelerinin tadiline dair teklifi 
kanunisi münasebetiyle, 90 

Besim Atalay Bey (Aksaray) - Şeker fabrika-
htrmm teessüsünü teşvike dair kanun lâyihası 

; münasebetiyle. 98 

tıidalye Kanununun teMri hakkMSdâ takriri ile 
Kastamonu Mebusu Halit Beyin aynı kanunun 
birinci maddesinin tadiline darr teklifi kanuni
si münasebetiyle. 268,271,273 

B 

C 
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D 
Sayfa 

Dr. Mustafa Bey (Çorum) - İ341 senesi Mu
vazene! Umumiye Kanunu münasebetiyle, 181 

Dr. Tevfik Rüştü Bey (Hariciye V.) (İzmir) -

Feridun Fikri Bey (Dersim) - 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 205, 

211,316317 
— Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; 

Donanma Cemiyetinin ilga ve emvali menkule 
ve gayrimenJkulenin müsaderesi hakkında olup; 
elyevm mevkii meriyette bulunan 6 Nisan 1335 

Halis Turgut Bey (Sivas) - 1341 senesi Mu
vazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 143, 

147,175,178,182 
— Burdur Mobusu Hüseyin Baki Beyin; 

Belediye Kanununun bazı rnevadınm tefsirine 
dair takriri münasebetiyle. 257 

— Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi ve rü-
fekasınıtı; 28 Şubat 1340 tarihti Tedrisatı İp
tidaiye Kanununun tefsiri hakkında takriri ile 
Kastamonu Mebusu Halrt Beyin aynı kanunun 
birinci maddesinin tadiline dair teklifi kanunisi 
münasebetiyle. 273 

Halft Bey (Kastamonu) - 1341 senesi Muva
zenei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 3,6 

Hamdullah Suphi Bey (Maarif Vekili) (is
tanbul) - 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu münasebetiyle. 178 

Hilmi Bey (Artvin) - 1341 senesi Muvaze
nei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 147 

Hüseyin Hüsnü Efendi (İsparta) - Evkaf 
Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi bütçesi 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle. 65 

Sayfa 
Türkiye Cumhuriyeti ile Weç Kıraliyeti arasın
da akdolunan muhadenet muafıedenamesi hak
kında kanun lâyihası münasebetiyle. 256 

tarihli 'kararnamenin Meclis Ruznamesine itha
liyle bir karar İttihaz olunmasına dair takriri 
münasebetiyle. 94,96 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkere
siyle Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin tak
riri münasebetiyle. 261 

Hakkı Bey (Van) ••, 1341 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanunu münasebetiyle, 147 

Hakkı Tarık Bey (Giresun) - 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 212, 

225,229,236,311,315,316,319 
— Evkaf Müdüriyeti Umıımiy esinin 1341 

senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası müna
sebetiyle. 114,121 

— Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Bey ve 
rüfekasınm; 28 Şubat 1340 tarihli Tedrisatı İp
tidaiye Kanununun tefsiri hakkında takriri ile 
Kastamonu Mebusu Halk Beyin aynt kanunun 
birinci maddesinin tadiline dair teklifi kanuni
si münasebetiyle. 264,275 

— Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; 
Donanma Cemiyetinin İlığa ve emvali menkule 
ve gayrimenkulenin müsaderesi hakkında olup; 
elyevm mevkii meriyette bulunan 6 Nisan 1335 
tarihli 'kararnamenin Meclis Ruznamesine itha
liyle bir karar ittihaz olunmasına dair takriri 
münasebetiyle. 94 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 • ncü 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke-

H 

Esat Efendi (Menteşe) - Seynİserain Müdüri
yeti Umumiyesinin 1341 senesi bütçesi hakkında 
kanun lâyihası münasebetiyle. 

Eyüp Sabri Efendi (Konya) - 1341 senesi Mu
vazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 

15 

l — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 
senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası müna
sebetiyle. 55 
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Sayfa 
resiyle Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyni 
takriri münasebetiyle. 259 

Hasan Bey (Maliye V.) (Trabzon) • 1341 
senesi Muvazenei Umumiye Kanunu münase
betiyle. 3,4,7,9,10, 

11,139,140,142,145,155,156,174,181, 
182,203,204,208,211,213,221,229,231,232, 

241,298,306312,314.315,319,324 

— Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi ve rü-
fekasının; 28 Şulbat 1340 tarihli Tedrisatı ipti
daiye Kanununun tefsiri hakkında takriri ile 
Kastamonu Mebusu Halit Beyin aynı kanunun 
birinci maddesinin tadiline dair teklifi kanu
nisi münasebetiyle. 269 

— Kırşehir Mebusu Yahya Salip Beyin; 
Donanma Cemiyetinin itga ve emvali menkule 
ve gayri menkuleain müsaderesi hakkında olup; 
elyevm mevkii meriyette bulunan 6 Nisan 1335 

Sayfa 
tarihli kararnamenin Meclis Ruznamesine it
haliyle bir karar ittihaz olunmasına da;r tak
riri münasebetiyle- 95 

— Konya Mebusu Refik Beyin; bazı mı-
halterde 1340 senesi mahsulâtından, aşarın il
gası hakkındaki Kanuna tevfikan vergi alındı
ğına dair suali ve Maliye Vekili Hasan Beyin 
Şifahî cevabı. 217 

— Muvazenei Maliye Encümeninin Ana
dolu Demiryollarının mubayaama ve Müdüri
yeti Umumiyesinin teşkilât ve vazaifine müte
allik 22 Nisan 1340 tarihli Kanuna bir zcyl ilâ
vesi veya mezkûr kanunun tefsiri hakkında 
teklifi kanunisi münasebetiyle. 197,201 

— Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesinin 
1341 senesi bütçesi hakkında, kanun lâyihası 
münasebetiyle 26 

— Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesinin 
sureti idaresine dair kanun lâyihası münase
betiyle. 29 

ihsan Bey (Bahriye V.) (Cebelibereket) -
Memleketin bahren temini müdafaası maksa-
diyle tedarik olunacak vasaifi bahriye için bu 
seneden îttbaren takarrür edecek seneler zar-
fmda mukassaten tediye olunmak üzere on-
dört milyon yüzkırkbeşbin liranın bahriye büt
çesinin faslı mahsusuna İlâvesi hakkında Ka
nun lâyihası münasebetiyle. 

ismail Kemal Bey (Çorum) • 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 

71 

146 

ismet Bey (Çorum) - 1341 senesi Muvaze
nei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 180, 

299,311 
— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 

senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası müna
sebetiyle. 41,48,54,67 

ismet Paşa (Başvekil) (Malatya) - Genç 
hadisei isyaniyesinm vaziyeti hazırası hakkın
da Meclisi Âlinin tenvir olunmasına dair Sivas 
Mebusu Halis Turgut Beyin Başvekâletten sua
li ve Başvekil ismet Paşanın şifahi cevabı. 150 

Sayfa 
Kemal Bey (Adana) - 1341 senesi Muva

zenei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 174 

M 
Muhtar Bey (Trabzon) - 1341 senesi Mu

vazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 177, 
230,299,301,321,322 

Muhittin Bey (Bitlis) - 1341 senesi Muva
zenei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 301 

Musa Kâzım Efendi (Konya) - Evkaf Müdü
riyeti Umumiyesinin 1341 senesi bütçesi hak
kında kanun lâyihası münasebetiyle, 66,120, 

123 
— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 

maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez-
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Sayfa 

keresiyle Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin 
takriri münasebetiyle. 260 

Mustafa Necati Bey (İzmir) - 1341 senesi 
Muvazenei Umumiyi Kanunun münasebetiy
le. 143,154,157, 

185,186,219,231,239 
— Muvazenei Maliye Encümeninin Anado

lu Demiryollarının mubayaasına ve Müdüriye
ti Umumiyesİnin teşkilât ve vazaifine müteal
lik 22 Nisan 1340 tarihli Kanuna bir zeyl ilâ
vesi veya mezkûr kanunun tefsiri hakkında 
teklifi kanunisi münasebetiyle. - 198 

— Seyrisofain Müdüriyeti Umumiyesİnin 
1341 senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası 
münasebet î yi». 17 

Sayfa 
Rajpp Bey (Kütahya) - 1341 senesi Muvaze-

nd Umumiye Kanunu münasebetiyle. 200,240. 
Raif Efendi (Erzurum) - 1341 senesi Muva

zene! Umumiye Kanunu münasebetiyle. 318 

Rahmi Bey (Trabzon) - 1341 senesi Muva
zene! Umumiye Kanunu münasebetiyle. 297,313 

— Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Bey ve 
rüfekasının; 28 Şubat 1340 tarihli Tedrisatı ip
tidaiye Kanununun tefsiri hakkında takriri ile 
Kastamonu Mebusu Halk Beyin aynı Kanunun 
birinci maddesinin tadiline dair. teklifi kanu
nisi münasebetiyle. 268 

Rahmi Bey (Ticaret En. R.) - (izmir) - Maa-
din nizamnamesinin bazı maddelerinin tadili ve 
tasoca'kları nizamnamesine tevfikan cereyanı 
muktazi (muamelâtın tarzı icrası hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle, 1 CM 

Sayfa 
Mükcırem Bey (ispatla) - Gaziantep Me

busu Ahmet Remzi Bey ve rüfekasının; 28 Şu
bat 1340 tarmK Tedrisatı İptidaiye Kanunu
nun tefsiri hakkında takriri İle Kastamonu Me
busu Halk Beyin aynı kanunun birinci madde
sinin tadiline dair tekHfi kanunisi münasebe
tiyle 269,271 

Münir Bey (Adliye En. M. M.) (Çorum) -
Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendinin; bil-
iştirak tasarruf olunan emvali gayri menkule-
niıı taksimi hakkındaki 1 Kânunuevvel 1339 
tarihli Kanununun sekizinci ve dokuzuncu mad
delerinin tadiline dair teklifi kanunisi münase
betiyle. 91 

Sayfa 
Rasttı Efendi (Antalya) - 1341 senesi Mu

vazene! Umumiye Kanunu münasebetiyle. 176,241 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesİnin 1341 se
nesi bütçesi hakkında kanun lâyihası münasebe
tiyle.. 42,53 

— Gaziantep Mebusu Alhmet Remzi Bey ve 
rüfekasının; 28 Şubat 1340 tarihli Tedrisatı ip
tidaiye Kanununun tefsiri hakkında takriri ile 
Kastamonu Mebusu Halit Beyin aynı kanunun 
birinci maddesinin tatfiline dair teklifi kanuni
si münasebetiyle. 269,271 

— Muvazeneî 'Malîye Encümeninin Anadolu 
Demiryollarııun mubayaateına ve Müdüriyeti 
Umumiyesİnin teşkilât ve vazaifine müteallik 
22 Nisan 1340 tarihli Kanuna bir zeyl ilâvesi 
veya mezkûr kanunun tefsiri haıkkında teklifi 
kanunisi münasebetiyle. (199 

N 
Sayfa 

Niyazi Bey (Mersin) - 1341 senesi Muvaze
nei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 320 

O 

Osman Nuri Bey (Bursa) • 1341 senesi Mu
vazene! Umumiye Kanunu münasebetiyle. 183,187 

R 
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Sayfa 
— Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesinin 

1541 senesi külçesi hakkında kaoun lâyihası 
münasebetiyle. ••'. v. :İ3j 

R c « p p c j (Nfüdafaaî ISCİUİyç V.) - (Kütah
ya} - 1341 senesi Muvazene! JUmunuye Kanunu , 
foünasebetiyle. 307 

Refe* Bey (Urfa) - Gaziantep Mebusu Ah
met Remzi Etey ve rüfekasmın; 28 Şubat 1340 
taırihli Tedrisatı iptidaiye Kanununun tefsiri 
hakkında takriri ile Kastamonu Mebusu HaJit 
Beyin aynı kanunun birinci maddesinin tadili
ne dair teklifi kanunisi münasebetiyle. 264,275 

Refik İtey (Konya) - J3.41 senesi Muvazene! 
Umumîye Kanunu münasdbeöyle. 237,323 

— TeşkÜâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke

resiyle Dersim Mebusu Fendun Fikri Beyin tak
riri münasebetiyle. 263 

Sayfa 
Reşit Ağa (Malatya) - EVjEaf Müdüriyeti 

Urnnmiyesinİn 1341 senesi bütçesi hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle. 65,119 

RUstii paşa (Erzurum) r 1341 •senesi Muya-
zeneŞ Utmuıniye Kanunu münasebetiyle. 3CÛ 

"— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesmin 1341 
senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası tminaîe-
betiyle. 48 

RUşftt Paşa (Dahiliye En. Namına) - Erzu
rum) - 400 numaralı kanun tatbikatından ola
rak takdirname »}e - taltifleri tensip edijen 461 
kişiye ait defterle .buna müteallik teklif varaka? 
larının takdim ki'lındığt hakkında ve hjdematı 
muhtetifede hüsnü hizmetleri meşhut olduğu 
cihetle 4ûQ numaralı "kanun ahkâmına tevfikan 
takdirname ile taltif edilecek 118 zat hakkında 
Başvekâlet tezkereleri münasebetiyle. 87 

Sabit Bey (Erzincan) - 1341 .senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanunu münasebetiyle. 3CÛ 

Süleyman Sırrı Bey (Nafıa V.) - (İstanbul) -
134li senesi Muvazene! Umumiye Kanunu mü
nasebetiyle, 9J8U$63C£3C^a2UC9,3»7 

— 4CÖ numaralı kanun tatbikatından olarak 
takdirname ile taltifleri tensip edilen 461 kişiye 
ait defterle buna mütealîifc te'klif varaıkalarmm 
takdim kılındığı hakkında ve hidematı muhte-
lifede hüsnü hizmetleri meşhut olduğu cihetle 
400 numaralı kanun ahkâmına tevfikan takdir
name İle taltif edilecek M 8 zat hakkında Baş
vekâlet tezkereleri münasebetiyle. 87 

— Evkaf Müdüriyeti Umurniyesİnİn 1341 

senesi bütçesi hakkınca kanun lâyihası müna
sebetiyle. 47,68 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341' 
senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası münase
betiyle. 1M 

Süleyman Sırrı Bey (Nafıa Vekili) (Istan* 
bul) - Demİryoltaf inşaat ve İşletme Müdüriye
ti Umumiyesi 1341 senesi bütçesi münasebetiyle. 72 

— Muvazene! Maliye Encümeninin; Anado
lu Demiryollarının mubayaasına ve Müdüriyeti 
Uımumiyeşinin teşkftât ve vazaîfine. müteallik 
23 Nisan 134C tarihti kanuna bir zeyl ilâvesi ve
ya mezkûr kanunun tef,siri hakkında teklifi ka
nunisi münasebetiyle. 197,200 

Şakjtr Bey (Muvazene! Maliye Encümeni M . 
M.) (Çatalca) - 1341 senesi ^iuvczenei Umu
miye Kanunu münasebetiyle - (48,203,211,235,240, 

297,303,304,306,309,311,312,316,322,324 
— Carnk Mebusu Cavit Paşanın; Canik Vi

lâyeti dahilinde cereyan eden Abdal ırmağının 
açılacak bir kanal üe Yeşihrmağa cereyan etti* 
ribnesine dair teklifi kanunisi münasebetiyle 136 

— Divanı Muhasebat azası intihabı 110 

— Evkaf Müdiriyöti Umumiyesinin 1341 
senesi Bütçesi hakkında kanun lâyihası müna-
t«.betiyle 110,114 

— Muvazenei 'Maliye Encümeninin; Ana
dolu Demiryollarının mubayaasına ve Müdü
riyeti Umumiyesînin teşkilât ve vazaifine mü
teallik 22 Nisan 1340 tarihli Kanuna bîr zeyl 
ilâvesi veya mezkûr kanunun tefsiri hakkında 
teklifi kanunisi münasebetiyle 196,201 
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Şefik Bey (Beyazıt) - 1341 senesi Muvazene! 
Umumiye Kanunu münasebetiyle 308,310319 

Şemsettin Bey (Evkaf MUdlri Umumisi) -
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi 
Bütçesi hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 34,35, 

36,37,43,45,47,49,51,52,69 
Şükrü Bey (Biga) • 1341 senesi Muvazenei 

Umumiye Kanunu münasebetiyle 158 

.-..,,.••.. S a y f a 

—• Şeyrisefain Müdüriyeti Umumiyesinin 
1341 senesi Bütçesi hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle 16 

Şükrü Bey (Bolu) - 1341 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanunu münasebetiyle 7,139,140,141,146, 

176 

Terfik Rüştü Bey (Hariciye Vekili) (İzmir) • 
Tesklîâtı Esasiye Kanununun 23 ncil maddesi' 
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresiyle 
Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin takriri 
münasebetiyle 258,259,261 

Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak) • 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle 142,143, 

155,235 

Vasfı Bey (İzmir) - Gaziantep Mebusu Ah
met Remzi Bey ve rüfekasının; 28 Şubat 1340 
tarihli Tedrisatı İptidaiye Kanununun tefsiri 
hakkında takriri ile Kastamonu Mebusu Halit 
Beyin aynı Kanunun birinci maddesinin tadili
ne dair teklifi kanunisi münasebetiyle 265 

Vasıf Bey (Samban) - Evkaf Müdüriyeti 
Umumiyesinin 1341 senesi Bütçesi hakkında 
kanun lâyihası münasebetiyle 39,52,66,112,118 

Vekbİ Bey (Karesi) - 1341 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanunu münasebetiyle 10 

—> Seyrisefaİn Müdüriyeti Umumiyesinin 
1341 senesi Bütçesi hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle 11 

Yunus Nad( Bey (Menteşe) - Evkaf Mü
düriyeti Umumiyesinin 1341 senesi Bütçesi hak
kında kanun lâyihası münasebetiyle 

Yusuf Kemal Bey (Sinop) - 1341 senesi Mu
vazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle 

— Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; 
Donanma Cemiyetinin Hga ve emvali menkule 
ve gayrîmenkulenin müsaderesi hakkında 
olup; eiyevm mevkii meriyette bulunan 6 Ni* 

118 

210 

san 1335 tarihli kararnamenin Meclis Ruzna-
mesine ithaliyle bir karar ittihaz, olunmasına 
dair takriri münasebetiyle 96 

— Türkiye Cumhuriyeti ite İsveç Kıralîyeti 
arasında akdolunan muhadenet muahedename-
si hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 255 

— Tütün Idarei muvakkatası ve sigara kâ
ğıdı İnhisarı hakkındaki 26 Şubat 1341 tarihli 
Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 194 

Zamir Bey (Adana) - Demiryolları İnşaat ve 
İşletme Müdüriyeti Umumİyesi 1341 senesi Büt
çesi münasebetiyle 72 

— 1341 senesi Muvazenei Umumîye Kattu> 
nu münaseebtiyle 149 

">•• • » < ! 


