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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 
İntihaplar 

— Azayı Ktaamn şübetere tefriki 
— Dâvana Riyaset înitjhalbı, 
— Kastadnomı MebusSuğuria fatöbab olunan 

Ati Nazmli 'Beyân Başvefcâldlffien 'gefen 'intöhato 
maabaıtlalsı. 

— (Kütahya Mebusluğuma inBihalb olunan 
F 4 Beyftı Mflnaib trtadblaltalSL (3/520) 

— Rize Mebusluğuna Mtoip oJnmıan Hassan 
Oav"iıt Bey hattdkınlda üçüncü şube mazbata
sı. {3/316) 227,291 

Mezuniyetler 
— Azayı ttlairan mezunlJyödero 'haSdkıöda Di

vanı Riyaset taurtaıHarı. 47:50,293:295 

8:10 
6:8 

227 

286 

Sayfa 
Muhtelif 

— Afdarta'niBi Kurtuluıs baylanımla iştSıtalk 
efiecek heyet haMbnda Dîvanı Kfiyaset-ıkamn. 293 

— Adsn&'ya gkteaek heyet meyamnda bu-
furtatt DenMİ Mebusu Haydar Rüştü Beyin S*i-
zanma Vkmea yedime Konya Mebusu Tövfilc 
PİkHet Beyin MihM», 253 

Tahlif 
— Andafoaın Mebusu Tahsin Beyün taMfi. 8 

Vefat 
— .Nafıa VeMli ve fetadbtil Mebusu Sufleyi 

« a n Sim Beyin; lirtühatenin Makamı Rltyaseftten1 

UbtflL 147 

KANUNLAR 

No, Cilt Sayfa 
678 — Açıtta -'katara ümterta. ve zaiblitan tatoi-

satTaın halikında Kamın 2 553: 
708 

19 2, 
252:253,270:271 

20 2, 
8,19:20 

679 — Tıaiblusgarp, 'Balbaın Harbi umumî va 
'îstUkJâti MiMÎ ımtharebatmda şehit edan. 
eıikân, ümera ve za)bti*an (ite rrtensubirti as-
fcerıyetnün bazı borçterHim affına <dıaık Ka
nun 19 184, 

360,281' 
20 2, 

8,19:20 

680 — Onman 'rfisanrruaiTiesMrı 'babı sartisinfe 
İküncü faslınla ıriuüeyyel 22 Nisan 1340 
tariMi m&âdei mürtferödenfeı tadM hak- . 
famdia'Kanun 18 303 

20 8 
681 — DdmshğA ve $fte efveıtf# hayvanatı 

bakamiye ve wûr«rihı' surtflt muhafaaası 

No, Cilt Sayfa 
batkikm'daidİ Kanunun ilgasına ıdaiar Ka
mın 19 114, 

1'18:'J19,1-21:122,252 
20 2, 

9:10 

682 — Her nevî fidan ve tohumlarjn rrüecoa-
nen tevzi ve Devlet Uhldâslinıde bulunan 
aBalziinfo «tertMk lîhda&ı Üçün Zfenaac Vekâ-
Setine ve 'idarei hususfyeîere füâ bedel tef-
vM haldkmda Kanun 16 

20 

683 — Zabıta* Sâttıffyelî HayVartiye Kanunu
mun <7, 17, 18, 19, 30, 39) öcü madde-
feıünlin Wdli»e dalir. Kanun 17 

20 

293: 
296 

2. 
10:12 

169: 
171 

% 
12:15 



4 — 
No, Cilt Sayfa 
684 — Köy Kaittununun on üçüncü maddesıi-

rtiM ySnmti ddkuzuncu fenasının tadüıtnid 
dalir Kamun 18 115 

19 234, 
239:240 

20 2, 
16 

685 — Natföa VefcâH 1341 senesi bütçesiy
le Erzurum - Sarikatttfş. - Kars âame-
yoftaan biftçafme <170 000) öra Bâvasiirte 
dalir 'Kanun 19 59, 

278 
20 3, 

17,23:24 

686 — SivH öflîbbanm Metnetİ mecburesi haüc-
ıkıadakfi 8 Teşfirtisanîi 1339 ve etîbba, ec
zacı ve <Hşçfi$eıtin staıjton batdktndafci 13 
Mam 1340 ve 13 Kanunuevvel 1340 tarih
li 'JdaKUntoa, mttzeyyıett Kamum 20 49, 

51:53 
687 — Haırlidiye Vtikâfeffi 1341 senesi Bütçe

sine tahdisato munZarrirria Iftasma dafir 
Kamun 20 29, 

44,55,57:55 
688';— YenS kumaştan elbise gâyitraesine dair 

' Klanım 20 46, 
60,64:80 

689 — Donanma cemiyatMn ilgası hakta-
da&i ıkaıa<rrtatoie*im tâğvjle taafe olduğu 
hukukun Türk Tayyare Cemiyetmıe dev* 
ni hakkında Kamun 17 84, 

92:97 
18 388, 

441 
20 35: 

40,98:99 
690 — Tababet ve sanayide- müstamel bazı 

eeaa ve mevadm idfaadterfHin serbest bu-
lutrtduğura dair Kanun 20 40, 

45,99 

691 — Tkaıtat muahedesli . aJcdediknieyen 
•manklketJâr muVaredatmkiaıı almacak rtt-
sum ffle ikaafcBuda rnufcabete bâmiisi <fc* 
ı^sırta dair Kanun 20 29, 

64,99:101,117:118 
692 — EneğB - Karadere şfrnendifer hattı

nın faşa v* Sstetâfenesi 'baUüktmdflfldi 26 Kâ-

No, Cilt Sayfa 
nunüsani 1341 fBaırtfh Ve 548 numaralı Ka
nunun lügasöyle lî bu hattın geniş hafâa 
taıhviDi tsuretüyte Anlkaıra, (İle Ereğli araisnn 
da taşa ve fi^etlfflmfeBine daltr Kamun 19 3 

20 43, 
46,96,101:108,119:120 

693 — Maliye Vekâleti ıBü4çe$fiy*e öksİte 
yuıküaın müdirâyeti utnumliyetsii bülrçeısine 
Muüsatı raıiazalıtıMm (Hösına daûr Kamun 20 62, 

136:137,143:144 

694 — Bvkajf îoüdHyetli utawn%eaîriiın 1341 
senesi 'bültçösiinie talhldisalt-ı munzaımma 'ifca'-
sma daliır Kamun 20 150, 

195:196,197:198 

695 — Aistoarî tefkat» ve 'iktifa (kanununun bev 
İkeâ ntelcteSurti mıuaıdtfliiî 22 .Matt 1330 
tarühli Ikanumı mUvattaHUn tadıiti hak-
kmda Kanun 20 134: 

136,204:205 

696 — 1341 nnutvaaemei •umıuımfiyesB» daha 
deValir 'bütçelerime ttattıailsatı rnunHamma 
ve fevkalâde tkasına ve mezlkûr bütçeler
de mitaafoale icrasınla dair Kamun 20 200, 

212:222,223:224 
'697 — Gttaıün viranı dört saatte taksimine 

dalir Kanım 20 251, 
267:276 

698 — Taflevtmude tarih trtebdeimm «ebdflS hak* 
fciitfdla Kamun 20 251, 

276:281 

699 — îdaıei uMuntiyeı vSayat Kanununu 
muaddll 21 Şubat 1337 üaıtih ve 99 numa
ralı Kamunun' blrinöi ve 'ükünd maddeten 
rii tatS «den Kanun 20 182, 

185:188 
700 — Dtatftfununun 1341 senesi bütçesin* 

tahsisatı muammana itası hattında Ka
nt» 20 252, 

287:288 
701 — Mevcut evrakı msMfymm. yenileriyle 

tstjptaliae dair Kanun 20 299: 
306,309:310 

702 — Türkiye Curoıhuriyeti 'İte Sırp, Hırvat 
ve Sloven Krallığı araısında 26 Teşrini
evvel 1925 - 1341 taııtininde Ankara'da 
tasıııârı ve 'kam. olunan Muhadereet mua-



_ 5 — 

No. Cilt Sayfa 
hedeainün tasdiki hakkında Kanun 20 313, 

315:317,325:326 
703 — TedaoıikS vesaitli nakliye kbm&yoou-

mto sureö teşekkül ve vezaiMK hakfcmfflda 
K&oun İS 289, 

293 
20 203, 
318:319 

No. 
704 — Mettbab aiât ve «Jevaüyte (kitap TC ga 

aete fcâgtttooun gümrük. resmılnıden tetbs-
nasma dair 9 Kânunuevvel 1336 terin ve 
71 oumaıralt Konunun ikindi mad!df<sia&ı 
<ltgası frakkınKfa KaMuu 

Cilt Sayfa 

19 250, 
253:260 
20 202, 
318:319 

KAKARLAR 

No, 
169 — Utabortutu Yüatoajıaakfe Rafl*mi Efen

dimin huıkdku memnuaısımn dedesi hak
kında;. 

170 — Çoru!m% Fil YusufoğııiaTiradaın Mc* 
medin hukuku memnuasmın. ialdesü haki 
kinüa. 

171 — Isparta'lı Paş&zafc!e Ha'lk Efendinin 
•hukuku metaMiuasımn itada» tıaklkiöda. 

172 — Hacı 'Memetojfuilarandalı Beünroghı 
" Satıfaıtş'tn müddeti mahkûmiyetinin aifft 

'hakkanda-, 
173 — Faili asl'İJer hakkında davanın 43eoiIi 

foran zBTKÜhal olanların dafva ve ceza-
Harm«n sükûtunu müştekim oüiup burcun 
mubatffef ceza oİmaJk İrttfbaırıyîe makabli
ne de şümulü dierkar imluridugıuına dair 

174 — Bornöv&'h Haltnaaoğhı Haşan hak-
kınlda verilen İdam hükmüniün sıfattı 
hakkımda. 

175 — KatıaMsar benzim deposu efradından; 
Ahrnteöoğlu Asım*ın cezaisinin affı hak-
kunda. 

176 — Zevci Hacı Şükrü'yü servetine tamam 
kailüdfen Ati kızı Huniye ıhaikkmıda, 

178 —> HifcnüogLü Marrıet Sabiti Efendinin 
hukuku m/Onnaasıımı iaıdssr hakkında. 

179 — FeVzodliaboğ$u Hüseyin'in müddetli 
ıırahkûmiyetinkı affı hakkında. 

180 — Süvari mülâamısani Lûtfi Bülent 
Bfeadkıin affı hakkıoda. 

İSİ — KaıyıserM bat tal Haıkıinoğulliaırındaın 
Abduliahoğht Musa Çaivuç 'ile Hacı Rat-
maaaaoğuMarMitdain Mustafaogtu Çolak 
Ahtwet haklarında verifen hükmü idalmın 
teaEitsiııe dair. 

Iı82 — Aimele Mola Sat&joghı şötoüi Ah-
metodu Aibdülmeoit 'ile BaharüğuMan 

Sayfa 

4:5 

5:6 

28 

84 

84:85 

85:86 

8:87 

No. Sayfa 
şöhretli Metatitiogiu Rıza haktonbdafci 
hükmü İdamın temftaSn» dair.' 87 

183 — Maarif Vekâletinin 1341 senesi kald-
Bolannlda vvftutoutec sehvin tashihi hak-
fcıadaL 62 

184 — lAziaoğfcı MevJÛt Be Süteyma sloğlu 
Ali ve AbduUalooğlu Gazi ifatini'Ahimedin 
mıüddöCi ırıahfcûroiyte!tterSn«n affı hafcfcm-
4a.' 124 

185 — Nasuihoghı Ömer'in mütddeti mahkû-
ntiyetitıtden on öf buçuk aynı atf <v$ fcen-
züyle kürek cetaasımm (hapse tahvili hak
kında. 124:125 

186 — Tenekeci Hala Efendinin çırağı Me
mat bin Mamıetflİn müddeti mahkûMiye-
timin affı feakfaflda. 125 

187 — CaızkHX>guSlaırmdan Şökrüogfaj Zliva 
haıkfcıöldafci idam huktaünün «ten fenne 
daitf. 126:127 

188 — Lüleburgaz Kaymakamı «afatı Sait 
ve Jandarma; Bölük Kumandanı Mus
tafa beyler hakkımda. 228:229 

189 — Haütfoggu Tahsin ve Süteymauoğlü 
körnöMü 'Hüseyin baikiar*ndafci idam 
hüktaÜnün tertfitai hakkırida. 

190 — Kayseri1! Hasan Efmdjnirı hami] ol 
tfuğu istiklal madafyasa serilinin lırtnt-
zıya ıtebdiK bakkalda <Eski zabtâıa 
sayısı betirtifenemliş) 

191 — Van Mebusu sabftı Haydar Beyİa *• 
îikW maktalya&ı şeridinjn kmmzı yeş&e 
tebâüi haikkmida <Bsfci zabıtta * sarym 
IbelûMŞmeîniıs.) 

192 — Mirteaddiİtaewa^is«Jklâima!da3yiısıyis 
tatt^Sed hakkımda. 148:149 

193 — Hakkari Mdbusu Mel Bw>ia kfüklâl 
madaîyaısıyfe -taJftrü hakkında. 267,313 

da 

252 



6 — 

LAYİHALAR 

Sayfa 
— Anıonlim ve ikböperatif şiıfltötferkı mü-

raikıalbeısi ihakficmüa. (1/801) 292 
— ATılkara ve fcstanhul adkterî inzûbait me> 

muriıaıMna müteferrika verİOmasj. (1/764) 45 
— Baızı devairin senei halıya [bütçelerine 

tahajsalti tnutnzaımıma ilâvesi ve muhtelif fasıl 
ve maddleler arasında münafcale icrası hakikin-
da. .(4/767) 61 

— 1340 senesi Muvazanei Um'umûye Ka-
nıuııuitHia 22 ncî maddesi mucibince teşkil oto
man tetkiki hesap - heyetlerimin lâgvı fle vazife
lerinin Divanı Muhasebat tarafından niyet etfüt-
mes'ı hakkımda .{l/80tCÖ 292 

— 1341 senesi Muvaızenıeıi Uımusrnıiye Ka
nununun sefcitzi'nci madde'sinlİn (B) ftkra'smın 
tadili halklkroda. <l/805> 292 

~ Dal|g*c zalbaaır* ve efradına verilecek za-
maim 'hattında. (1/797). 291 

— Giimriük tatfifeıi umuıltrâyesiride tadilât ic
rası 'hakkında. (1/802) ' • '292 

— EoneM sefarethaneler rnansufoini namı
na vuku bulan miüvaredaıun, miKnaileyhfiımiıı 
temsil eyledikleri metttefce'tltei'çe Türkiye Cum-
huıiiyeti mömurîni mfötaasiltesinte ifa edifcnekte 
ö!an miiü^kaibiil muamele veıçhıite, muafen im-
rarı hattında. (1/78C|) 123 

— 'Ecniöbâ Itâbaasına ait tekaüt makatının 
•fcömjaıfissalbık tediyesi foaıkikında. (1/794) 291' 

— Efradı aıSkeriiiyemn muz» dıuhırtiye üc
retinden 'istisnası foattıinkta. (1/785) 227 

— Emvali $ayrömıenfcuim>aı tmuaimelâ'tı .taı-
sarrufiyesinde tapu ısenedaftı İle 'kayutferma alâ
kadardım fotoratf-Üerfinm ilsaık olunmasına dair. 
(1/771) 83 

— Ermeni suutast ıkoimifealan tarafından' 
şehki edileni ricalin afişlerine ve aviâdma- em* 
lâk ve araızi veya nakden taaımıkıat itası hakkm-
•da. (1/799) 291 

— Esham ve talhıvilât afem ve sattım vergisi-
ine 'dair, (1/809) 83 

— Esham ve tahvilât 'ite bunfena fatiz, his
sisi itetarıetlSii ve (fcuponlatnındaın ve atatuttıtfoı batı-: 
İkaların 'hesaiben miüşteniıtertnıe ait mafötup trnkİ* 
yeşertiyle neztfaiinte mievdu emaııattah ımkürü 
zaımalııta uğrayomfcriin devlete antilüali hakkımda. 
(1/762) 45 

Sayfa 
— Idarei 'hususîye, ibeledjye ve şehremanett-

leri sıhhiye memunfaftnm nasıp, azil, tdbdiîl ve 
terfileıim'in ciheti aidiyeti hakkında (1/W) 292 

— İhtira (beratı ve alâmeti farika ilmuha-
iberlerıifiden alıtııacak harçların teayidt hakfcıında. 
(1/784) 227 

— inhisarı Duban Kanunu muvakkatüyle 
36 Şufbaıt 1341. tarih -ve 558 Numaralı Tüttün İdia-
rei rnıuvalkikatesî ve ıstfgara, kâğıdı intearı halk-
fcmkiafki Kamunun tletrtdidii ahkâmı hakfkmda. 
(1/768) 83 

— J&fca«tyul (İmtiyazlı. taiftmul ve tahliye şıir-
ikatimce 'istikraz edilieöek olan yarım mayon li
raya Hazinenin ıkefaMÎ için mezuniyet ıftasi 
hattında. (1/777) 123 

~ Kambiyo ve şanj muamielatı hakkında. 
(1/778) 123 

— Kamunu medenî lâyihası. (1/791) 251 
— Karaüenfez TaMisiiıye Idarei Uoımrtiyefiâ-

ntn 1342 senesi bütçesi 'htaik!kıWdıa. (1/789) 227 
— Keller - Maılaltya - -Eı^ajıi Madıera - Dî-

yaribetkİT tternıiryölumıın i'röşası hattında. (1/803) 292 
— Mahattımi şeriyerin ilgasına ve nıehalki-

rrtin te^kifâtır^ ıaık ahkâmı mııafdM 3 Nisan 1340 
tarih ve 469 numaralı Kan'unıun hırinc» smaüde-
sJne müteeyyel Ikamun lâyihası. (1/774) 83 

— Mmhamat Katııuınunun basa ımevadidımı 
mualddJl -kanun lâyihası. (1/770) 83 

— 'Mübaidele ve gayri taibi eşhastan metrufc 
öJuıp ımuhaci-r ve miiütecilere aidüyetı iskân veya 
tefviz suremle venllen emvalin feöirtdat edtilme-
masİ haıkikıınrfa. (1/785) 227 

— Mübadeleye tabî eşhas için sadir olan 
ilâmatifi sureti' hvfazı 'haDdunıda. (1/793) 291 

— 'Mülkîye Harcırah Kararnamesini yirmi 
yektûıdi maddesinin 'ükjktci fticrasının taüâi hak-
tkirnda. (1/787) 227 

— MüstaihaatraJtı ispençiyariye ve tıbbiye 
haikikınida, (1/765) 45 

— 14 Şdbalt 1327 -tarM- Usulü -Muhaseb'ei" 
Umutaiıye Kamunu muvakkatinin hazı metva-
dınm tadili halukunda» (1/788) 227 

— Orman ımahsulâtmda'n aıİMüacalk mahsulâtı 
araiye vengki hakkında. (1/779) 123 

— Seyrkefeıin 'Marflsûrjin 1341 senesi 'büt
çesine üç yüz Itnin lira tahsisatı mımzamma ilâ
vesi hattında. (1/763) 45 



— • • T — 

Sayfa 
— Stokhdim'de MkaK eden ıbeynebruüel pos

ta tongnesifide imza tkMımş olan mıutkamelena-
mıe ive mıerlbUtstotın flasdulkımıe daür. (1/781) 123:124 

— Tapu dairöteri hududu haskaındaki «mvaii 
gaıyrjmenaaıîiöy« aıjt mıualrnelâtı tasarrufjl/eûirt 
icrasına ıdair. (1/773) 83 

— Tajpu Miildüriyeti Umumıövesii heyeti fen-
«iyesinde Dersim öiunaoalk harutater için afazi Bt-
zlmgeîen haıçtamn nıakaıdHne dalir. (1/772) 83 

— Tebaamıza aft ıborCunlu tediye efttoemet-
Itie olan Macar Hükümeti, İşbu ibarçSanm tadi-
ye edinceye loaldaur, Macar tsebaaısjnHî Türk te-
ibaaMrtda hukman afocaikftartnldaıı (münasip mifc-
termlû tehiri «ediyesli lîçânı hükümetle masuniyet 
tftaşı haftdkjmda. (İ/766) 61 

— Tibih» atdö müessesesi haıkikjnıdaL (1/783) 45 
— Ticaret ve Sanayi Odalları ile açılacak 

ıbonsalar ve teste olonatalk faıbrükalatr için *ah-
slikinie ffiiaum görülecek envali milliye ve nnetru-. 
toe (ille vattaf emlâk ve artsajtarm, tKSdeli nvufcad1-
deri tmtobüMe tası hakkında. (1/775) 123 

— Tünk Ceza Kamunu. Lâyihası. (1/|782) 
— Türk Tayyare Cehliyetidin postta] raüım-

'kıalâltı üüuratıııdan tmuaf tutulan müeslsejsat ıme-
yarma Süha* ha&fartda. (1./796) ; 

— Tikfciye Cumhurtîyöli (ile IMBanıfauı Ki-
ralfagı arasımda a&tedaten mUbadenelt î^ıuahede 
ve ikâmet mük&Veteoalmeİeıti 'ite muhadenet mnm-
hödeftataııosâne ımtetlb'Ut pnotollûol ahkâmdım ve 
teltemıataan fcattüklue daıtr, '•(1/792) 

— Türkiye OUmhurilv»tii 3e Sup Hiflvat ve 
ıSüoven Kmaİhğt amasında; tanzim ofcnjatı sulh 
vs n«jlhafcter*ıt muahektereaimesSMİıı «atsdljki hak
kında. (1/793) 

Sayfa 
202 

seyrüsefer edecek — Türkiye sahİBertifide 
gemMef hakkında, (1/795) ! 

— Tütün töhumîarıffan meni irıflaJcı;haıkkM>-
4&. (1/77*5) 

— UsûSi Muhak'ttnfltı Cezaiye Koşununun 
ibaaa metvtaldduu omaJdÜil ikamurt layflhası, |(l/769) 

— 3 Nüsaiı 1340 tamİMİt Mahsubu | Umumî 
Kanununun fbatzı maddteferİMİıı taldîS ve i tetaditâ 
hafefcırfda, (1/790D i ' ' ' 

2C2 

291 

291 

291 

123 

83 

227 

MAZBATALAR 

Adliye Encümeni Mazbataları 
— Al Kızı Huriye haıkfcıdda veriten lidaim 

hükmünün tasdikinle :daüir. (3/480) 28:29 
— iAMHaiy» Mebusu Murat Bey&ı; Orman 

.Nizamnıatrteıajrim Ibabı saniskıin Ükmci faslına 
müzeyyel 22 Nten 1340 -tarİMi rnarfdei mün-
ferideınSn fcadâi haikktada (2/395) 8 

— 'Alyvalık'taj mülkim Kanseri ibateıal Hâkim 
oğlu Musa Çavuş hin. AJbduHah ile Hacı Rama
zan oğhı Çolak Ahtrtet Ibüıtı Mysltalfia. taklarm-
!da verilen hûkımü klaimn tasdikine dair (3/478) 86:87 

— Mvıaıdıinli Aziz Oğlu Mevtût itte Süley
man o&tu Ali v» Albduflah oğlu Cara Sün Ah-
oıat 'hafciarılrtda affı hususi istihsaline mütedair. 
(3/467) 124 

— <Bonniöva'lı Hamza og^u Halsan hakkın
da veriten hükmü Matmun tasdikine Öaıir (3/482) 6:7 

— .Oaüloroğularıüdaa ŞüktÜ oghı Ziya hak-
Ikında veriten ıhükmü üdaimKı tasdakane daar. 
'(3/4ffl) 126:127 

— Cedi ve ' M I maickteaimdeıt ebiyeti ce-
aaıîyeyi hafe otoariığı halde üç sente ıdblkuz mafa 
hapse «Hlrikûm çJdÜktı Atetşehİrli telneked H& 

iâ Bfemlmkı çtnagı Mehmet hakkmda vjaikıi olan 
(haftayı «Idfintiın of sumatlyle telâfisine <iajâ". 125 

— Çorumlu KJyusuf ojuBannldanj Musta
fa oğlu Mehmtelt'jn ıjaddi 'hufeuOcu mörhnuasma 
dalir. (3/477) 4:5 

— Denvi§c>gfcı Çotefc Malbtamut 
affı hususi ist*lsalin« daSr. (3/474) 

hatkkılnda ' 
125:126, 
190cl91 

— Efrattan Ahmet ofltu Alscn'ın ^ffı ttafc-
fcır*te. (3/476) 7 

— Fsyzuüah ogiı Hüseyin ftaikfeirtcfeJki hapis 
cezasMMiı affına dalir. (3/475) 84:35 

— Halci Mehmet oğwaarmldaıı Btkk oghı 
SatâaMş haSokırtda afffı hususi ÜsÜİKsaiH* müte
dair. (3/473) 5:6 

— Halaamoğhı Mehmet Satori .^feodmirı 
Ikudeiî hukuku msmnuoaına 'daâc Böşvtikâaetteni 
gefciru (3/496) 84 

— Ispaütalı Paşa Efen* zade Hali Efendi
nin ialdei hukuku nKtBmuaisiMa, dair. (3,4*8) ou-
mamatı Baısyetâtet «efflkereat ve mUvatfi c o4du-
ğu hakfaada. 5 
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Sayfa 
— Ktrkkreilin'den Hattûftlu Tahsin ve Su-

teymanogSu Kömürcü Hüseyin halkfenndaiki 
hültamü Marnın taısdaküne müıtedaık. (î/484) 252 

— Lüidburgıaz Kaymakamı sabıkı Sstyit 
Beyin oııaihlkûnrı olduğu cezadan affına datir. 228:229 

— Muhamat Kanununun bazı ımevadıni 
muacMit (1/770) nUmaraflı kanun lâyihası 'Me An
talya Mebusu Ahmet Saki Beyim; Muhamat 
Kjamınıunıım 2, 3, 5 ve 12 net maddelerinin ta
dili hakıkında* '(2/407) ve Dersim Mebusu Feri
dun Filkılİ Beyin; Muhamat Kamitturıuo bazı 
rnevaıdirun tadtöİ haklkımida (2/429) ve Gaziantep 
Mebusu Ahmet Remzi Şeyin; Muhatoat Ka>-
nunûnun 1 ve "12 nci rnaddelerinin taldüi hafc-ı 
kirada ve 'Konya, Mebusu Tevtfik Fikret 'Beyin; 
Mıatbualt Kanununa bazı tmevad teaySine dair 
ve Giıresun Mebusu Tâjtk Beyan Muhamait Ka
nununun 11 fici maddesinin taidiüi hattında. 
(1/431) 292 

' -~ Müfâzmusami Lültfi Bülent Efendinin' 
affı haklkınıda* (3/47CÖ 85:86 

— Nasuf oğlu Ömer'in tnatftûntiyetmıkı on 
üçbuçuk mayının affına ve kürek cezasının hapse 
tahviSâre dair. (3/472) 124:125 

— Rte'li amele Molla Saüh oğlu Afbdülme-* 
ek Ibin Ahmet ve Bahar oğlu Rıza bün Mehmet 
haifcfaınıiıda verKen hüikmü idamın tasdiki hak
kında. (3/479) 87 

— Tefcindıağfıun İmecİk Naihlyeiinden Ha^ 
san oğlu Halil ite Haiİi oğlu Ahmet ve İbrahim 
oğlu MehttKtt foaıkiarmda affı hususî istihsalime 
daık. (3/469) 6 

— YiiMbasıaade Rahmi Eferidânib iadei hu
kuku memnsuaraa dair. (3/495) 4 

DahOfye Encümeni Mazbataları 
— :Beâedıiye vergiye resimleri 'kanununun 

bejinci ırnaddiesmıkı tefsM 'haMonkte. (3/451) 29,64 
— Befcdâye vengji ve reakrâenkıe mütedair 

Kanununun Duyunu Umıulmliye terelerine tat-
Ibik ve teşmili caiz olup otaimaiyacaâmın tefsiri 
haklkında Başvekâletten mevrut (3/471) 35 

'— .Betaduye vergi ve resinderirua mütedair 
Kaınununum kulkbirind maddasfintio «eflakti hak
kında Başvekâletten mevnult. (3/366) 35 

— Beyoğlu ve Üsddüldar vi&yettednkı lâj-
vedieret -kam halline 'ifnajen idaresi hakkında 
(1/484) ftumairalı kanım lâyihası ite bu bapta 

Sayfa 
Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin (3/312) 
ttunrarafa teklifi kanurtiısi ve Başvekâlete tevdi
ine dair. 37:88 

— (Hafta Tadti Kanununun mevaddı istas-
naiyesmden istifade Ötmek İsteyenlere usulü dai-
resûhde ruhsatname tosı üe mükellef tututah 
«Mahallî Belediye meoMsierıi» tabirinin fatan-
buMda hangi mercie ait olduğunun tefsirine dair 
-Başveıkâlietten mevrut (3/243-) 33 

— Idared Umuimıiiyei ıVıüâ'yat Kanununun 
106 ncı njaddesktkı dördüncü fıfcraısınm tafei-
ıınie dair Başvekâletten mevrut. (3/354) 29:32 

— tdareü Umsumâyeİ Vtlâfyıatt Kanunu Mu-
vaklkaünıin üçüncü fasBıiHi meclisi idare «eşlkir̂  
.Satma aiilt 62 nci ve 64 ncü ımalddelerinin talditi 
hakkında, (1/7U5) 149,185:188,208:204-

— Konya 'Mebusu Mustafa. Feyzi ıBey ve 
rüfdkasniMi; İdarei Umumiyei Viüyat Kanunu 
muvaıldkaftMn yüz on afaucı maddesi makamı
na Ikaüto 21 Şubat 1337 tarihlî Kanunun birinci 
maddesinin tadili hakkında. (2/385) 88 

— KırjeMr Metousu Yahya Ga%> Beyin; 
Donanma Cemiyetinin %a ve emvaM menkule 
ve gayıteentkuldsûin musakfemesi hattında olup, 
elyevoı mevk'ii meriyette (butanan 6 Nisan 1335 
itartihii (karamamenım MecKs ruzanamesinıe ithali 
'İle [bir fearar «ttîhaz dkmmaısma. dair. (4/253) 35:40, 

98:99 
— Konya Mebusu Mutitıatfa, Feyzi Bey ve 

rufetoasmm; İdartö Vmuın%ei Vlâyait Kanu
nu ntuvaKkatkıin 116 ncı maddesi tmatoamına 
ıkıaıim 21 Şubat' 1327 teröMİ Kanunun birine* 
madüesimn taidü halkfcında. (2/388) 188:189, 

281:282 
— Urfa Mebusu Saffet Beyitı; İstanbul'da 

ıhamîkzactegâtt apartimaııiarı UkSundas, (2/270) 33:34 
— Vesa!W NaWye Komıûsyonuntıa sureti 

teşdklklul ve vaaaifi 'hakfkmck. (1/711) "203,260, 
318:319 

— ZonguMaüC Mebusu Tuöaüt Hilmi Beyin; 
«Lâlkap 'Kanunu» unvanlı ve (2/3:14) 46 

Diyanet İşleri ve Evkaf Enenmeni Mazbataları 

— Kayseri Mebusu Âlim Gfiendinkı; Van' 
da laddresetüEaelhra nalraiilyte ıbir medrese kü-
şadi haMonda. (2/119), Tralbzön 'Mebusu Ce
lâl Beyin; Evtof b̂ütçesil-ne dadtf «irSezika 
maaişatı ıhalkkmda (2/34) ve Aydın Mebusu Ettirin 
•Efendinm!; BVfcatf Nizaıtnnıaırnsesin&ı tadili hak-



Sayfa 
kında (2/36) ve Siirt Mebusu 'Haffl Hıdlei Bfen-
dJrain; Şerjye VekâWfeinidten musaddafc icazet-. 
roanneye malûle Dİnrayarilan itaî kisveyi lâlbıîs ol-
oıamaları haıklkmida (2/282) numaraiı birinci 
devreden mıiüdeMver dört k«ta ite&lifi ikamuntkıkı 
tayini muameleye tmafo&l obnjadağırtdan tfeddiı-
ne dair. 4 

Encümeni Mahsus Encümeni Mazbataları 
— Rûmî taiktoknim ııtgıası 41e ıbeynetoÜeİ tak

vimin lasmî devlet taJfovimî "Mtftıazı haiklkında. 
(1/749) 251,276:281 

—- Saatlerin yirmi dörde talkstai suretiylıe 
istimalime dalir. (1/748) 251,267:2716 

Hariciye Encümeni Mazbataları 
— TÜtkiye Cunahtfriyetli ille Finlandiya, Le-

tonya hükümetleri 'arasımda, alkât ve imza olu
nan mufoadeneft aSırtnaineierJnin tasdiki (hak
kımda. (1/612), (1/613) -292 

— Türk-îye Cumhuriyeti 'ile Sırp, Hırvat ve 
[Sitovon (Krraibjı attismda tamzütn olutuan sutı 
ve mıihaldenet muahedenıaımfâsmirı tasd&ki hafc-
kında. (1/793) 313,315:317,325:326 

İskân Encümeni Mazbataları 

— Tevsii turuka mukabil emvali metauke-
den verilen emfâk'in ibtSedlyece Ibedefflerinûn: 
sureti tediyesine dalir. (1/37) 172 

— (TeKteyyöin Kanunu) lâyihaist hafckandaı. 
(1/694) J49,205:2I2 

İstida Encümeni Mazbataları 
— Bursa Heyeti Mahsulsaisaıça nîsbetâ as-

fceröyeSinûın kat'ına daıir veıtien karara itiraz 
eden Jandarma MüââaSm Remalettm: Efendüodn 
islâdası foatokmrfa. 62*127:133 

— Lökiburgaız Kaymakamı sakjkı Seyyıat 
Beyin mahkûm olduğu cezadan aiffuıa. dair. 228:229 

— MunJteM ıkanumiaırüi. suveni tatbik'iyesin* 
de vukubulan yarfı^ıklam mataaamumn olup 
ımünderecalâaırı "îtİbarıyie muhtacı tefak görülen 
dört foCtdaı hakkında. 2012,203,282 

Kavaninl Maliye Encümeni Mazbataları 
— Ecnebi sefarethaneler mensübi namına 

vuku ;bıdan muvaı'edâün, mıuamaMeyfoMn 
temsili eyledikleri mâmtotartlerce Tüdciye Oım-
hufiyaiıi (tmemutâali mumasiıtesime 'ifa edlmektte 
olan nuitefcaM muamele veçhile, muafen 'üm
ran hakkında. (1/7800 314 

Sayfa 
— Etyevm ımevlkıü tedavülde bulunan evra

kı nakdiye yenine, aynı evsafı toanuniyoyi haiz 
oîmalk ve aynı mlkffiaHda Ibuhıntmıak üzere yenü 
•evrakı naktftiye.'ihracı haikltonda. {1/750) 267,299: 

308,309:310 

— Oumrükierce saaıtıi mesai 'haniciude is-
ıtıihdam edilen memurine Gümrük Kanunu muv 
oübihce Meritecek ücreti mftsaoye dair (1/553) 292 

— Gümüljhfflnıe Mebusu Hasan Fehmi Beyin; 
emval ve amfâkS düşman, usa* ve üasbefltizum 
•hükiümfet tarafından tahrip edilmiş «Sanların 
Maliyeye iottikal «den emlâk müzayedelerinde 
alacaktan mesken bedeUeıünin Mahsubu Umsı-
mfi Kanunu mucibince takas ve mahsubuna Ma
lîye Vekâfetinin mezuniyeti hakkında (2/484) 202, 

260 
— Hayvanatı «hüye rüsumu hakkında 

(1/737) ' 15:16 

— înhmrc duhan kanunu mulvakkatiiyife 
26 Şubat 1341 İfritti ve 558 nranairtıık Tütün ida
resi rm»vaikka*eisi ve sfeama kağıdı 'inhisarı hak-
kMda. (1/768) 267 

— MühteKf kanuntan ısuverj tatbıfdyeisin-
de vuku (bulan yanlışlıkları mutazammm olup 
münderecatfarı itibariyle muhtacı tefsir görülen 
dört istida hakkında (58/6) 202:203,282 

— 11 TesnimieYvet 1338 talihli altmcı aıvans 
kanununun saktaindi nııaJddesİnkı tefisürine dair 
icra VıeMHeri Heyeti Rlya'seHittm (3/189) 16:17, 

149,192,192:195 

— 3 Nban 1340 tarini MaıhmJhu TJmtan! 
Kanununun hhlinci nıa'ddasiajSn tefsirinle daîr 
Başvâkıâköeö mevrut (3/341) numaralı tezkere 
'ile Trabzon Mebusu Abmet Mubıbar Beyin, a!y-
m tnadÜeiDİn tefsiri ve gene Trabzon Mebusu 
Süleyman Simi Beyin, kezaüik aıynı maddede 
muharrer «sabit ve mütehaikıkaik» talbirinin tef-' 
sıİri halkfcmda (4/222), (4/230) 62:63,137:142 

— Şahsî veıt̂ i hattında (i/138) 63 

- Uyma Encümeni Mazbatadan 
— Denkli Mebusu Haydar Rüştü Bey ve 

alfcuş bîr refifciniin; Gnmtöniiter tarafından şe
hit edtoı Türk. rttesaıyı sh/a^iyesinm eytamma.: 
Ermaai emvaİS metnık«slkün mesken temfikli 
haiklunida (2/-5M) aumaıraaı teklifi kaınunMrvin 
şayanı mffîaakere olduğuna dair 184 



Sayfa 
— İzmir Mebusu Atalet Münür Beyin; 

lİdaırei Umuırniyeıl Vilâyaıt Kanunıu ımıuıvafA'alt'i-
mıin '10)6 ncı rnıaüdesme bir fıkra 'ilâvesi haJklfcutı-
daı (2/496) mimanalı teklifi kanunisi ve şayianı 
muzaikiere ottuğuua dalir. 62 

— tmik Mebusu MıUsrtafa Necalbİ ve Ka
ni/İl Beylerin; İzmir Vilâyeti dafc&iınlde ödemiş 
ve iMenıamen toa^albafaraoa cari sutan. idare ve 
ıternirfi iîs^Jasiriİa tmahallirî telediyeteriinıe terM 
'hattında (2/492) mutnarafı teklifi toamıuoisi ve 
şayanı mttealkete okluğuma dair. 62 

:— İzmir M'ebusu Mürtk Beyin; İdarei Umu-
rniyei Vtöâiyatt Kamunu muva'fckiEüti'nin 73 ncü 
imaldkktiînftı »a/dlü toücıkırtda (2/499) numaralı 
teklifi kanurtisi <ve salyam müzakere olduğuma 
(daûr. 97 

Sayfa 
— •DanizM Mebusu YusUf 'Beytim.; Balkan ve 

Harbi umumi muhaberatına iiştirat i© hayat 
ve memattı mıeçhûl olante hattında <2/494) nu-
rrJaıııafa teklifi Ikanunlisli ıvte şaıyara mıüKafcere ol
duğuna dalir. 62 

T - Deneti Mebusu Yusuf ve Necip Aî'ii 
Beylerin; A!jaM seyyaredkı Mânma dair (2/61) 189 

— Gârteun Mdbusu Haüdkı Tarik Bey»; 
1341 Senesi Muvazene» UirramfUyie Kanunumu! 
61 «öi maddesi hükmü İte uç -serretik Dtaırül-
mıııammin meaoııdaınm» teşmil lödtkniş ota; 
Miİ9tesneiyatın ıâkü sendâk mMezıunfara da testini* 
timle dair (2/490p numaralı teUclfifÜ kanunisi ve 
şayanı ımfeaikere olduğu haJfckJnda. 4 

— Giresun Mebusu Hat t ı Tarık fi&yin; 
13 ıMart 1341 tattı ve 441 nutnanab Kanunun 
birimci muadtde* rnakieskiiıı ıtadAi hattında teSk-
lifi Ikianumtist ve şayiam müüjakere dllduğuna dair 

— Giresun Mebusu Hatt* Tarik Beyin; 
Pullu Mantara nTufoatfaiza megburöyetfotn bir se
nekte affltı aya fenztifi hattında (.2/509) numa
ralı tetiri kanunisijnlin şayanı mützafcere oldu
ğuna dair. 1S3 

— Giresun Mdbusu Hakta Tanık Beyin; 
TeşMid Sanayi 'kanunumdan MKade «den falbıti-
fcaflarm tev îime aanuret (görüldüğü *aüddinde in-. 
delküzum isdimÜâlk (kanunumun tatbikine dair 
(2/502) numaralı tdkîrfi tkanurusarJİn şayanı müü-
sıaikere olduğu hayamda, 184 

— Giresun 'Mebusu Kazan Bey ve riifdka-
sürurt; 'Fındık İhracımda kulamdan yeni çuval
lara!, halt neSic ve hnaîirtde müstaimöl çöagü 
Ve Ikaistam ipOlîklejlîy*© Âzüm ve 'incir taitufejm 
ve fcutuftJk Jcerösteflar mdsffllû, teminata napterr 
kalbulü muvaikikatt usulüne ttaibH tutuiraası tak-
(kinlda teklifi kanunisi ive şaıyatu müzaikere ot-
duğuma daiir. (2/500) 97 

— İsparta Mebusu 'Mukerrem Beyin; ts-
Itaribul Haritozodegân apartmanlarının Tayyare 
Cerriîyetta teric ve tahsisi haJdcmldafci (2/5*13) 
numaralı tdldi^i <kanuniün)in salyanı müzakere 
olduğuna dair. 227 

— Istafribut Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
18 Sefer 1229 tttrfttii ızaD>Aati Baydiye «tizamna-
meâine Ibazt nKeyad *ezyüi halûkinida (2/510) nu-
nnauiaiı tekSfi tianunlfeiain şayanı müzakere ol
duğuna dair, 183 

— .tamir Mdbusu Müatir Beyin; Mahsulâtı 
ArzlSye Veaigist Kanununun üçundi madütesinte 
ıbür fikna î&vesine daür (2/49S) mumtamlı t<<MWı 
ikamıuriftsiv e şayanı müaatoere olduğu ha'lclkinda 97 

— Karahissurışadci 'Möbusıt hmnü iBeyin; 
DaMde mevcut !i*iîc feslerin harice ihıracını 
teishil ive gümrük resmf;riin iadösa tektonndaki 
(2/512) auımarafe teMİfii ikamuTiteİnin sayamı mü-
caaıkere olduğunla daür. 227 

— Konya Mebulsu Mustafa Feyzi Beyin; 
Resmen ıteşakkül titlımş mahalle ve fcaıri'yeterin 
ashajsı hûkhıiıyîedten' audliyle 'emıva*; gaıyrjtaenikü-
teye .flasarjıuf edeMmeleni hıalküanda <2/'50l7) nu-
maraOit Yetkili iklainjuniitslinıiıt şaıyanı îrıuzakere ol
duğuna dair. 184 

. — Koraya Mebusu Refik ©e/in; Mev
cut ve mümderis kabristaniarin belydiyeliere ter~ 
td h^dkonda (2/497) numaralı tekM Ikanunisi-
n%ı şayanı rnluzaikere oilduguma daıir. 134 

— Matoya Mebusu Reşlİt Beyin; 3 Nisan 
1340 tarih •ve 459 ınimaralı mıahsubu umumî 
toanurtunun ddkuauncu ıma'dktesiıııia tadüiıne daıir 
(2/508) nurnarab Iteiküiıfi ikaıi'umsinin fayanr 
ımüzajkere olduğuna dair. 184 

— Matfdkı ıMebusu AM Rıza Bey ve ırüfe-
tosının; Ziraat mdktinıelertînıde 'ihtimal olunan' 
mevadı ımüştaiile ve yağlarla sniraaitta mÖstaMeî 
raavad ve musbabaamato feârıyeviyenftrı guimtûk 
ve isühftk ve Ibeledjye resinlerine dair (2/504) 
juimtajıah *eklHS taııunilsünm ja^ıaoı tmüzaik'ere 
OJduJu hattında. 183 
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— IMa Mebusu Rafet Beyin; İlk Mekltep 
»MuıafflMİtetû Kanununun ıbirinci ve uMoci .ve 
sek'Lainei ıiKudcfeteninin taküfti hafkfcınüa <2/493) 
numaralı oeikffi (kamınM ve sayacı mtöaafcere 
okluğuma dair. 61 

— Ürfja Mebusu RaM Beyte; Orta Tedri
sat KjanurAKun 12 ve 13 ncü maıdfcleteıMıı ta-
dülî tokJkmda {2/495) numaralı teklifi tonunist 
ve sayam miitzafcere olduğuna dair." 61:62 

— UMa Mebusu Rslft* ve Afyon Kaaratü-
sarı Mebusu îzaet Utonİ fiıevkırin; Türkiye Oum-
Jhiiniİyeti datıiJinde Türk tdbeasmun Türk düin-
(den tvaşlöa diller life tomjşufimamKsı hakfcrtda1 

1(2/503) numaralı iteHcK kamunjismlai şayanı mü-
ztailceme clctuğuna daür. 183:184 

Maarif Encümeni Mazbataları 
— Antalya Mdbusu Ahmet Sâiki Ve Gire

sun Mefadsu HaMa Tarik; Ibeyferitı; açütta ka
lan mıııaKkne Ve ıwuallmtene tam maaş itûBı 
feaıktkıınkk (2/196) 4,53:55 

— Gaejete ve ıkiüap kâğıtlarıyla matbaa âûât 
ve âdâvıaftuıın gümrük resminden mua£iyetl|kıe 
ımütödaür 9 KâmmmmA 1336 ıbaufNi Kanunun 
1342 semesli ıMaritımldan Mbaıren igaisı balkjkMvdia. 
((1/73^ 202,255:260,318, 

327^328 
Muvazene! Maliye Encttmend Mazbataları 

— Antalya Mebusu Ahmet Saki ve Giresun 
Mebusu Hakkı Tarık * Beylerin; Açıkta kalan 
nuallime ve muallimlere tam maaş itası hak-
'tında (2/196) 4,53:55 

— Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 22 
Mart 1330 tarihli beşinci maddesinin tefsiri 
hakkında (3/456) 134, 

136,204:205 
— Bazı Devairin senei haliye bütçelerine tah

sisatı munzamına ilâvesi ve muhtelif fasıl ve 
maddeler arasında münakale icrası hakkında 
(1/767) 184, 

212:222^23:224 

— Darülfünunun 1341 senesi Bütçesine tah
sisatı rmmzamma itası hakkında mazbatası 
ve teklifi kanununisi (2/517) 252, 

287:288 
— 1341 senesi Darülfünun bütçesine tahsi

satı munzamına itası hakkında teklifi kanuni
si (2/517) ve mazbatası, 282 

[ Sayfa 
— 1341 senesi Hariciye Vekâleti bütçesinin 

187 nci faslına 100 000 lira tahsisatı munzamına 
ilâvesine dair<I/759) 29, 

55,57:58 
— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kamı- . 

nunun 41 nci maddesinin son fıkrasın n tefsi
rine dair (3/499) 29, 

55 
— 1341 senesi öksüz Yurtlan Müdüriyeti 

Umumİyesi bütçesinin muhtelif fasıl ve 
lerine 40 000 lira tahsisatı munzamına 
hakkında Başvekâletten mevrut (1/760) 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı 
Köy Kanunundan ikişer adedinin her 
gönderilmesi hakkındaki (4/179) 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin; 13Ö0 sene
sinde Denizli ve mülhakatında tohum uğu ol 
mayan zürraa tevzi kılınan tohumluk zahire 
bedelinin affına dair (4/59) 

madde-
ilâvesi 

62, 
136:137 

Beyin; 
köye 

1330 

zanire 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin; 
sinde Denizli ve mülakatında tohumluğu 
yan zürraa tevzi kılınan tohumluk 
delinin affına dair (/59) 

— Düşman tarafından tamamen 
men tahrip ve İhrak edilmiş olan kaiabat 
kuranın sureti imar ve ihyası hakkında 
numaralı Kanun lâyihası ve reddine 

v«ya 

dair. 

sene-
olma-

be-

266 

251, 
282 

251 
kis
ve 

(1/123) 
266: 

267,319:324 

— Ecnebi sefarethaneler mensubini namına 
vukübulan muvaredâtın, mumailiyhemi ı tem
sil eyledikleri memleketlerce Türkiye Cumhu
riyeti memurini mumasilesine ifa edilmekte olan 
mütekabil muamele veçhile muafen imrarı 
hakkında (1/780) 314 

— Elyevjn mıevfcM tâdaıvülde bukuıap 
nakdiye yerinle, aym evsafı kanuniyeyi 
mafle ve •aynı miktarda ıbuhınmıak: üzere 
rakı na&dfiye Ûutacı hakkında (1/750) 

— Ereğli - Karadere şkmettdifef hattının tin 
şasi ve iştetifimasi hafckmxMi 16 
1341 tarihli (kanunun ilgası ve ımezfcdr 
geniş haltta tahvili ve Kafüa VekâMn^e 
üle Ankara arasında İnşa ve 
(1/719) 

2 » 

evnalkı 
haiz Gi
yeni «ıv-

267, 
308309:310 

Kâıpuınu&ani 
hattın 
Eneğü 

ligtetilme&ne daüı1 

101: 
108,119:120 
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Sayfa 
— Ertuğrul Mebusu sabıkı Necip Beyirı; 

Memaliki müstahlâsa ahaîishnin 1335, 1336 ve 
1337 seneleri 'aşar borçlarının affı halkjkındSalki 
(2/145) nutttaratı teklifi fcanunıteinin reddine 
dair. 265: 

266 
— Erzurum • Sardkattus • Kars daminytûl-

forı MardSi büıtçe^ünin üçüncü faıshna tahsisat 
ilâvemi hakkında (1/747) 17, 

23:24 
— Eskişehir'de Çifteler Çiftliği dahilinde 

kısmen zürra tevzi ve tefviz edilmiş olan ve bir 
kısmı derdesti tevzii bulunan arazi icarei ze
mini olarak tahakkuk ettirilen mebaliğin affı 
hakkında (1/666) ' 314 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesİnin 1341 
senesi bütçesine tahsisatı munzamına İlâvesine 
dair (1/757) 150, 

195:196,197:198 
— Gazete ve kitap kâğıtları ile matbaa alât 

ve edevatının gümrük resminden muafiyetine 
dair 9 Kânunuevvel 1336 tarihli Kanunun 1342 
senesi Martından itibaren İlgası (1/730) 202, 

255:260318,327:328 

— Gümrüklerce icra edilecek muavenet 
sıhhiyeye dair 21 Mayıs 1321 tarihli Nizamna
menin 16 ncı ve 17 nci maddeleri ahkâmına 
tevfikan ithali menedilmis. olan ecza ve mevadı 
tıbbiyenin serbestii ithali hakkında (1/717) 3:4, 

40,99 

— Gümrüklerce saati mesai haricinde istih
dam ei3ıiüı;ıı mcımurine gümrük kanunu ımıuciiibin-
ce verilecek ücreti mesaiye dair, (1/553). 292 

— Gümüsane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin; Emval ve emlâki düşman, usat ve hasbel-
lüzum hükümet tarafından tahrip edilmiş olan
ların Maliyeye intikal eden emlâk raüaayöie-
lerinde alacakları mesken bedellerinin Mahsu
bu Umumî Kanunu mucibince takas ve mahsu
buna Maliye Vekâletinin mezuniyeti hakkında 
(2/48) 202, 

260 
— Gümüsane Mebusu Hasan Fehmi Beyin 

henüz ticaret muahedesi akdedilmemiş olan 
memleketlerin muvaredatından alınacak. rüsum 
ile icabında mukabelei bilmisil icrasına dair 
(2/475 mökenrer) 29, 

64,99:101,117:118 

Sayfa 
— Hayvanatı Ehliye Rüsumu hakkında 

(1/737) numaralı kanun lâyihası hakkında 51:16 
— Inhfean Dutıan Kamunu tnuvaklkaıtlryle 

26 Şubat 1341 tarih ve 558 numaralı Tütün 
İdarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarı hak
kında (1/768) 267 

— InfciÜİ - Sakcagözü - Gaziantep yolunun 
turuku umumiye meyanına ithali hakkında 
(1/3Q7) 227:228 

— İstanbul Emval Eytam Sandığının mülga 
Maliye Nezaretine ikraz eylediği mebaliğin te
diyesi için 1339 sendî maliyesi bütçesinde açıla
cak faslı mahsusa dört yüz bin lira tahsisat İlâ
vesine mütedair olan kanun lâyihasının Meclisçe 
henüz tasdik edilmemiş olmasına (binaen, meb
lağı mezburun 1340 Senesi Bütçesine ithali hak" 
kında (3/234) 202 

— Kars Mebusu Ömer Beytin; Kars - Kağız
man - Kulp ve İğdır şoselerinin turuku umu
mîye meyanına ithali hakkında (2/389) 17:18 

— Maarif Vekâleti 1341 seneslt Bütçesinde 
vaki sehvin tashihi hakkında 62 

— Muhtelif kanunların süveri tatbiki yesinde 
vukUbulan yanlışlıkları mutazammın olup mün-
deraıcatları itibariyle muhtacı tefsir görülen dört 
listida hakkında (58/6) numaralı istida encümeni 
mazbatası ve tayini muameleye mahal olmadı
ğına dair 2C2: 

203,282 
— Şahsi vergi hakkında (1/738) 63 
— (Tedevyün Kanunu) lâyihası (1/694) 149, 

205:212 
— Tevsii turuka mukabil erriveli metruke-

den verilen emlâkin belediyece bedellerinin su
reti tediyesine dair (1/37) 172 

— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umu
mi Kanununun birinci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut (3/341) 62:63, 

137:142 

— 25 Eylül 1338 tarihti Askerî tekaüt Ka
nununun ıbeşinci muaddel maddesinin tefsiri 
hakkında (3/456) 62 

— Zonguldak Mebusu Halil Bey ve rii-
fekasının; Trabzon ve Giresun vilâyetlerine ithal 
olunacak mısırın gümrük resminden istisnası
nın Zonguldak ve havalisine teşmili hakkın
da olup Muvazenei Maliye Encümeninde bulu-
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Sayfa 
nan takririn tesrii intacına dair (4/187) numa
ralı ıtafcrM ve tayini muameleye mahal olmadı-
ğından reddine dair 25'1:252 

— Zonguldak Mdbusu Tunalı Hilmi Be< 
yin; Maarif Müdürlüklerinin lağvİyle (bu vakfe
nin mahallinin en büyük mektep müdürlerine 
ifa ettiri'lmesüne dair (4/60) numaralı takririnin 
reddî hakkında 265 

Mudafaai Millîye Encümeni Mazbatalan 
— Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 22 

Mart 1330 tarihli beşinci muaddel maddesinin 
tefsiri hakkında (3/456) 134;136, 

204:205 
— Bursa Heyeti Mahsusasınca Disbeti aske

risinin kat'ına dair verilen karara itiraz eden 
Jandarma Mülâzımı Kemalettin Efendinin isti
dası hakikında 62,127:133 

— Canik Mebusu Cavit Paşanın; Bedeli nak
dî efradının kış aylarında silâh altına alınma
larına dair (2/361) 313 

— Canik Mebusu Cavit Paşanın; 347 nu* 
maralı kanunun birinci maddesinin tefsiri hak
kında (4/297) numaralı takriri ve tefsire mahal 
olmadığına dair 97 

— Hakkâri Mebusu Asaf Beyin Kırmızı kor-
delâlı İstiklâl madalyası İle taltifi hakkında 
(3/519) 313 

— Mücahedei Milliye esnasındaki hidema-
tından dolayı Hamidabatat Maarif Müdİrİ Fev
zi, Mücadeleİ Milliye esnasındaki hidematın-
dan dolayı Divanı Muhasebat âzasından Basri, 
Mücahedei Milliye esnasında fedakârane hiz
metleri meşhud olan Gaziantep Mebusu Ferit 
ve Ahmet Remzi ve Birecik azası Posta ve Tel
graf Müdürü Mehmet Faik ve Aksaray Vilâ
yeti Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdürü 
Doktor Abdülhak Hâmît Beylerin İstiklâl ma-
dalyası ile taltiflerine ait inha evrakının gönde
rildiğine dair (3/425), (3/425) ve (3/427) 148:149 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin; (Askerî El-
kab Kanunu) hakkında (2/406) 46,127 

— Urfa Mebusu Rafet Beyin; Hizmeti mak
sureye tabi muallimlerin dokuz aylık vazifei 
askeriyelerini iki sene zarfında ifa etmelerine 
dair (2/488) 292 

— 25 Eylül 1339 tarihli Askerî Tekaüt Ka
nununun beşinci muaddel maddesinin tefsiri 
hakkında (3/456) 62 

Sayfa 
Nafıa Encümeni Mazbatalan 

— Ereğli - Karadere şimendifer hattının in
şası ve işletilmesi hakkındaki 26 Kânunuevvel 
1341 tarihli kanunun ilgasiyle mezkûr hattın ge
ni; hatta tahvili ve Nafıa Vekâletince Ereğli ile 
Ankara arasında inşa ve işletilmesine dair 
(1/719) 46,101:108, 

119:120 

— Erzurum - Sarıkamış •• Kars demiryolları 
idaresi bütçesinin üçüncü faslına tahsisat ilâvesi 
hakkında (1/747) 17,23:24 

— Kars Mebusu Ömer Beyin; Kars - Ka
ğızman - Kulp ve İğdır şoselerinin tumku umu
mîye meyanına ithali hakkında (2/389) 17:18 

Nizamname! Dahili Encümeni Mazbatası 
— Nizamnamei Dahili Encümeninin; Türki

ye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi 
hakkında 150:170 

Sıhhîye Encümeni Mazbataları 
— Gümrüklerce icra edilecek muayeaei sıh

hiyeye dair 21 Mayıs 1321 tarihli nizamnamenin 
16 ncı ve 17 nci maddeleri ahkâmına tevfikan 
ithali menedilmiş olan tababet ve sanayide müs
tamel bazı ecza ve mevadı tıbbiyenin serbestii 
İthali hakkında (1/717) 3:4,40,99 

— Mesaî kanunu lâyihası hakkında (1/413) 173: 
180,88:94 

— Sivil etıbbanın hizmeti mecburiyetine ve 
etıbba, eczacı ve dişçilerin stajları hakkındaki 
kanunlara tezyil edilmek üzere (1/745) 46,51:54 

Tapu Encümeni Mazbatası 
— İstikraz olunan mebaliğ mukabilinde em

vali gayrimenkulenin teminat iraesine mütedair 
25 Şubat 1328 tarihli kanunun 10 ncu madde
sinin tefsiri hakkında (3/433) . 202,253:255 

ı 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
— Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 

(1/12) 46,60,64:80 

Ziraat Encümeni Mazbataları 
— Antalya Mebusu Murat Beyin; Orman 

Nizamnamesinin babı sanisinin ikinci faslına 
müzeyyel 22 Nisan 1340 tarihli maddei mtinfe-
ridenin tadili hakkında (2/395) 8 

— Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; EIiziz Vi
lâyetinde münasip mahallere motor vaz çdilerek 
arazinin İskası hakkında verdiği temenni: takriri 
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Sayfa 
icabının icrasında Ziraat ve Nafıa Vekâletlerin-
ce tereddüt edilmekte olduğundan muktezasnun 
meclisçe tayinine dair (4/231) 63 

— Erzurum Mebusu Rüştü Pasa ve rüfeka-
sıtıırı; damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı ba-
kariye ve sairenin sureti muhafazası hakkında
ki 11 Nisan 1324 tarihti Kanunun ilgasına dair 
(2/437) 9:10 

— Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyin; Tü
lün ve sigara kâğıdı hakkındaki kanun lâyihası
nın tercihan müzakeresi hakkında (4/225) 63 

Sayfa 
—' Mardin Mebusu Necip ve rüfekasınm; 

Mardin Vilâyetinden Suriye'ye zahire ihracının 
muvakkaten men'i hakfcında (2/455) 63:64 

— Ormanlardan alınacak eşcar ve mahsulât 
bedelâtı ile hususi ormanlardan İstİyfa edilecek 
öşrü nizamı hakkında (1/498) 149 

— Vilâyet numune fidanlıklarında yetiştiri
len, müsmir ve gayrimüsmir fidanların lüzu
munda meççanen tevzii hakkında (1/621) 10:12 

— Zabitai sıhhiye! hayvaniye Kanunu mu
vakkatinin 7 nci, 18 nci ve 19 ncu maddelerinin 
tadili hakkında (1/568) 12:15 

MUHTELİF 

— Dazı vilâyetlerde vaki olan irtica harekâ
tının talkbihini mutazamman olup Antalya, Er
zincan, İstanbul, İzmir, Bayburt, Çankırı, Çeş
me, Sarıkamış, Soma, Kırklareti'den mevrut 
telgraflar. , 4 7 

— Cemaati Musevİye meclisi umumisi aza-
siyle milletin ileri gelenlerinden mürekkep olup 
Hahamhanede İnikat eden fevkalâde meclisin 
hissiyatı sadakat ve merbutiyetierini iblağa me
mur edildiğine dair Hahambaşı Becrano imzalı 
telgraf. 47 

— Erzurum'daki irtica harekâtını takbih ey
lediklerine dair Karaman ve Muğla'dan mevrut 
telgraflar. . 8 

— İrtica hareketini teessüf ve teessürle tel'in 
eylediklerine dair Giresun'dan mevrut, telgraf
lar. 203 

— İrticai hareketlerin takbihini mutazam-
mın Bitlis ve Keşan'dan mevrut telgraflar. 127 

— Kurtuluş Bayramının dördüncü dönüm 
yılının tesidine Meclisi Âlinin iştirak etmesi is
tirhamı hakkında Adana Belediye Riyasetinden 
mevrut tezkere. 229 

— Nafıa Vekili Süleyman Sim Bey'in vefa
tı münasebetiyle İstanbul Halk fırkası ile Mü
hendis Mektebi Talebe Cemiyetinden ve İstan
bul Nafıa Fen Mektebi Müdüriyetinden mevrut 
taziyeit telgrafları. 150 

— Nafıa Vekili Süleyman Sırrı Beyin vefa
tı münasebetiyle Urfa Mebusu Refet Beyle, 
Çankırı vilâyetinden ve Trabzon Belediye riya
setinden mevrut taziyet telgrafları. 172 

REY İSTİHSALİ 

— Açıkta kalan ümera ve zabıtan tahsisat
ları hakkındaki Kanunun neticei arasının tebli
ği. - . 8,21:22 

— Erzurum - Sarıkamış - Kars demiryoUV 
rı. idaresi bütçesinin üçüncü faslına tahsisat ilâ
vesi hakkındaki kanunun tayini esami İte İkinci 
defa reye vaz'ı 29,41:42 

— Trabhısgarp, Balkan, Harbi Umumi ve 
İstiklâl Muharebatında şehit olan erkân, ümera, 
ve zabitan ile mensubini askeriyenin bazı borç
larının affına dair olan Kanunun neticei arası
nın tebliği. 2,8,19:20 

SUALLER VE CEVAPLAR 

Başvekâletten 
— İstanbul Mebusu Edip Servet Beyini Mu

sul meselesi hakkında sual takriri ve Başvekil 
İsmet Paşa'nın cevabı 201:202 

— Marş Mebusu Abdülkadİr Beyin; Başve
kâletten dahiliye ve hariciye hakkında suali ve 
Başvekil İsmet Paşa'nın şifahi cevabı 98,109:116 
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Sayda 
Dahiliye Vekâletinden 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Şimendi
fer yolcularına gösterilen [kolaylığın vapur yol
cularına da teşmili imkânı ve Ankara'da memu
rin İçin iktisadi haneler inşaası hakkında sual 
takriri. 313 

Nafıa Vekâletinden 
— Adana Mebusu Zamir Beyin; Harbî umu

miden mukaddem mühendis Osman Beye veri
len Adana Elektrik imtiyazı hakkında Nafıa Ve
kâletinden suali ve Nafıa Vekâleti Vekili Ali 
Cenani Beyin şifahi cevabı 268,314:315 

Ticaret Vekâletinden 
— Balu Mebusu Mehmet Vâsfi Beyin; Zon-

guldak'daki kömür ocaklarının iltizam suretiyle 
işletttrilmesi hakkında suali ve Ticaret Vekili 
Ali Cenani Beyin, şifahi cevabı 295:296 

Sayfa 
— Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin; Zon-

guldak'daki Türk madencilerinin İnkişafı iktisa
dilerinin temini hakkında suali ve Tica-et Ve
kili Ali Cenani Beyin şifahi cevabı -; 296:298 

— Kastamonu, Mebusu Arif Beyin; Safran
bolu'daki Debbağ fabrikası hakkında [Ticaret 
Vekâletinden tahriri sual taflcriri. 27 

— Kastamonu Mebusu Hant Beyin; Safran
bolu'daki Debbağ fabrikasının esbabı şeddine, 
Ticaret Vekâletince bu fabrikanın sahibi olan 
şirkete ne zaman ve ne miktarda muavımet te
min edildiğine ve fabrika ile şirketin vaziyeti 
haztrasma dair sual takriri ve Ticaret' Vekili-
Ali Cenani Bey tahrirî cevabı i 261:262 

— Siverek Mebusu Kadri Bey ve ritfekası 
nın, memurin kooperatifi hakkında Ticaret Ve
kâletinden şifahi sual takriri 286 

TAiKRfetLİER 

Antalya {Ahmet 'Saki \Bey) 
— Resm! muvazzaf baytar memurları bulu

nan Pİrike iskelesinden, doğrudan doğruya hay
vanatı bakariye ve mevaşi ihracı hususuna mü
saade edilmesi hakkında temenni takriri. 127 

Biga (Mehmet Bey) 
— Memurin kanununun süratle Meclisi Âli

ye sevkettirilmesi temenniyatına dair. 267 

' Bolu (Mehmet Vasfi Bey) 
— Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin; Zon

guldak'taki Türk madencilerinin inkişafı iktisa
dilerinin temini hakkında. 253 

Bozok (Süleyman Sim ve Ahmet Hamdi Beyler) 
— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı ve Ahmet 

Hamdi Beylerin; Bozok kasabasiyle istasyon ara
sındaki Delice nehri üzerine bir köprü İnşası 
hakkında. t 253 

Canfk (Cavit Pafa) 
— Canik Mebusu Cavit Paşanın; Kanun

ların tadil ve tefsiri hakkında Başvekâletten ge
len ve Azayı Kiram tarafından verilen tezkere 
ve takrirlerde yalnız kanunun tarih ve numarası
nı zikriyle iktifa olunmayıp tadil veya tefsiri ta
lep olunan mevadı kanuniyenin de aynen derç 
edilmesi hakkında. (4/302) 46:47 

Denizli (Haydar Rüftü Bey) 
— Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin; 

Buldan, Sarayköy ve havalisinde sanayii nesciye 

izm ire 

Kefalet 

üe mutevağgil halkın mensucat işlerinin! yerin
den faaliyete getirilmesi temenniyatına dair. 

Denizli (Yusuf Bey) : 
— Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Aşîtiri sey

yarenin iskânı hakkında Dahiliye Encümeninde 
bulunan teklifi kanunisinin Nizamname! 
nin sarahati mucibince doğrudan doğruya ruz-
nameye alınmasına dair. 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin; 
Hükümetin getirmiş olduğu on silindirde» ikisi
nin Denizli'ye gönderilmesi temenniyatına dair. 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin; 
Kanununun tadili hakkında. 

— Denizli Mebusu Yusuf ve Haydai Rüştü 
Beylerin; Denizli Fabrikacılarının mahsulâtı ar
zı ye vergisinin zahire üzerinden alınmasına dair. 

— Denizli Mebusu Yusuf ve rufefcasııun; Sa
nayii nesciyenin terakki ve inkişafına müteallik' 
olup Ticaret Vekaletince tanzim «diterek 
Vekilede bulunan kanun lâyihasının 
Meclise şevki temenniyatına dair. 

Ertuğrul (Dr. Fikret Bey) 
— Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret 

Etıbba, eczacı ve dişçilerin stajına ait kanun lâ
yihasının müstacelen müzakeresine dair. 

Oefibolu (Celâl Nuri Bey) 
.- — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin; Da

hili Nizamname teklifinin Encümene İadfsİ hak
kında. 

46 

208 

150 

Heyeti 
ihtaciyie 

Beyin; 

253 

46 

298 
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Sayfa 
İzmir (Necati ve Kâmil Beyler) 
— izmir Mebusu Necati Ve Kâmil Beylerin; 

İzmir vilâyeti dahilinde ve sahilde kâin Çeşme, 
Foça, Karaburun kazalarına Türk ve müslü-
man muhacir iskâniyle bu kazalar nüfusunun tek
sifi temenniyatına dair. 185 

Karesi (Mehmet Vehbî Bey) 
— Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; 

Maarif Vekâleti bütçesine, halk mektepleri İçin 
Hükümetçe vaz olunan tahsisatın Muvazenei 
Maliye Encümenince tecdidi hakkında takriri. 314 

Kocaeli (İbrahim Bey) 
— Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin; memu

rini mülkiyenin tekaüdüne mütedair 11 Ağus
tos 1325 tarihli kanunun ikinci maddesinin tef
siri hakkında takriri. (4/307) 172 

Kocaeli (Saffet Bey) 
— Kocaeli Mebusu Saffet Beyin; Mesai 

Kanununun müzakeresine Perşembe iç t imaları
nın tahsisine dair takriri. 50 

Konya (Kâzım Hüsnü Bey) 
— Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin; 

Konya Ereğli'sinden ve Karaman'dan İstanbul'a1 

gönderilecek patates, nohut ve bulgur ücuratı 
nakliyesinden tenzilât icrasına dair temenni tak
riri. 292 

Konya (Refik Bey) 
— Konya Mebusu Refik Beyin; Nafıa Ve

kili Süleyman Sırrı Bey merhumun evlâtlarının 

Sayfa 
tahsilinin hükümetçe deruhte edilmesine dair 
takriri. (4/306) 148 

Kütahya (Nuri Bey) 
— Kütahya Mebusu Nuri Beyin; Nafıa Ve

kili merhum Süleyman Sırrı Beyin ailesine ma
aş tahsisine dair temenni takriri. 292 

Mardin (Ali Rıza Bey) 
— Mardin Mebusu Ali Rıza Beyin; İtibarı 

ziraî birliği kanununun tatbiki temenniyatına 
dair takriri (4/306 mükerrer) 172 

Niğde (A tâ Bey) 
— Niğde Mebusu Atâ Beyle arkadaşlarının; 

tdarei Umumiyet Vilâyat Kanununun altmış üç 
ve aitmiş dördüncü maddelerinin tadili hakkın
daki kanun lâyihasının müstacelen ve tercihen 
müzakeresi hakkında takriri, 185 

Sinop (Recep Zühtü Bey) 
— Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; mü

cadele günlerinde Anadolu hududu haricinde 
kaldıktan için silki askeriden tard edilmiş olan 
kimselerin devletin teşkilât ve devaİri sairesİnde 
müstahdem bulunmalarından dolayı hükümetin 
nazarı dikkatinin celbedilmesine dair temenni 
takriri. (4/305) 134,191:192 

Urfa (Refet Bey) 
— Urfa Mebusu Refet Beyin; İlk tedrisat 

muallimlerine mesken bedeli verilmesi temenni
yatına dair takriri. 253 

TEFSİRLER 

75 — İdarei umumiyei vilâyat kanunu 
muvakkatinin yüz altıncı maddesinin dör
düncü fıkrasının tefsiri 

76 — 2 Kânunusani 1340 tarih ve 394 nu
maralı-(Hafta tatili kanunu) nun sekizin
di maddesinin tefsiri 

77 — 18 Nisan 1341 tarih ve 627 numaralı 
(1341 senesi muvazenei umumiye kanunu) 
nun kırk birinci maddesinin son fıkrası-" 
nın tefsiri 

29,32 

33 

29,35 

78 — 26 Şubat 1341 tarih ve 423 numaralı 
(Belediye vergi ve resimleri kanunu) nun 
beşinci maddesinin tefsiri 29,35 

79 — 3 Nisan 1340 tarih ve 459 numaralı 
(mahsubu umumî kanunu) nun birinci 
maddesinin tefsiri 60,62:63,137:142 

8Q — 25 Şubat 1328 tarihli (Emvali gayri-
menkulenin deya mukabilinde teminat ira-
esi hakkında) ki kanunu muvakkatin 
onuncu maddesinin tefsiri 60,62,229 

TEKLİFLER 

Afyonkarahİsar (Sadık Bey) 
— Köy Kanununun 29 ncu maddesinin tadi

line dair (2/411) 

Bolu (Şükrü Bey) 
— Hükümet namına vukubulan müzayede 

16 ve münakaşa ve Ihalât Kanunun altıncı mad-
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desine bir fıkra tezyil edilmesine dair (2/520) 
Sayfa 

286 
Denizli (Dr. Kâzım Bey) 
— Denizli • Alaşehir yolunun Devlet yolla

rı meyanına ithali hakkında (2/522) 292 

Denizli (Haydar Rüştü Bey) 
— Ermeniler tarafından siyasî maksatla şe

hit edilen Türk rüesayı siyasîyesinin eytam ve 
erâm iline ermeni emvali met rukesi tiden mesken 
temliki hakkında (2/511) 148 

Denizli (Yusuf Bey) 
— Balkan ve Harbi Umumî muharebatına iş

tirakle hayat Ve mematı meçhul olanlar hak
kında (2/494) 27 

Denlizli (Zülfi Bey ve rüfekası) 
— Türkiye dahilinde piyango keşidesinin 

münhasıran Tayyare Cemiyetine ait olmasına 
dair (2/515) 227 

Giresun (Hakkı Tank Bey) 
— 13 Mart 1341 tarih ve 441 numaralı Ka

nunun birinci muaddel maddesinin tadili hak
kında (2/501) 61 

— Pullu ilânların muhafaza mecburiyetinin 
bir seneden altı aya tenzili hakkında (2/509) 124 

— Teşviki Sanayi Kanunundan İstifade eden 
fabrikaların tefsirine zaruret görüldüğü takdirde 
indellüzum istimlâk Kanununun tatbikine dair 
(2/502) 83 

Giresun (Kâzım Bey ve rüfekası) 
— Fındık İhracında kullanılan yeni çuvalla

rın, halı nesic ve imalinde müstamel çözgü ve 
kastarcı iplikleri ile üzüm ve incir kutuları ve 
kutuluk keresteler misilli, teminata rapten ka
bulü muvakkat usulüne tabi tutulması hakkında 
(2/5-00) 61 

İsparta (Mükerrem Bey) 
— istanbul haritzedegân apartmanlarının 

Tayyare Cemiyetine terk ve tahsisi hakkında 
(2/513) -183 

İdare Heyetinin' 
— Büyük Millet Meclisi 1341 senesi bütçesi

nin yedinci faslına 17 000 lira tahsisatı mun
zamına ilâvesine dair (2/519) 265 

— Divanı Muhasebat 1341 senesi bütçesinin 
on dokuzuncu faslına 30 000 lira tahsisatı mun
zamına ilâvesine dair (2/518) 265 

Sayf» 
İstanbul (Ahmet Hamdi Bey) i 
— 18 sefer 1299 tarihli zabıtai sayeye ni

zamnamesine bazı mevad tezyili hakkında 
(2/510) j 148 

tzmir (Münir Bey) 
— (Ford) ve bu sistemeteki otom^büerin 

gümrük resmimden liseitsoası foalkkmıdaM (2/514) 202 
— îdarei Umumiyei Vilâyat kanunu mu

vakkatinin yetmiş üçüncü maddesinin; tadili 
hakkında. (2/499) 46 

— îdarei Umumiyei Vilâyet Kanununun 
106 net maddesine beşinci bir fıkranın! ilâvesi 
h'aıkkıntdla. (2/496) 32 

— Mahsulâtı arziye vergisi kanununup üçün
cü maddesine bir fıkra ilâvesine dair. (İ/498) 46 

izmir (Necati ve Kâmil Beyler) 
— izmir Vilâyeti dahilinde Ödemi; ve 

Menemen Kasabalarına cari suların İdare ve te
mini İsalesinİn mahalli belediyelerine i terki 
hakkında. (2/492) 27 

Kastamonu (Halit Bey) 
— inebolu - Kastamonu - Çankırı i - An

kara devlet yolunun 1342 ve 1343 senelerinde in
şaatını ikmal ve tamiratını itmam için muktezi 
meblâğın Nafia Vekâletinin mezkûr seneler büt
çesine faslı mahsus olarak vazı hakkında. (2/521) 286 

Konya (Mustafa Feyzi Bey) 
— Resmen teşekkül etmiş mahalle ye kar

yelerin eşhası hükmiyeden addiyle emvali gay-
rimenkule tasarruf edebilmeleri hakkında) (2/507) 97 

Konya (Refik Bey) 
— Mevcut ve münderis kabristanların be

lediyelere terki hakkında. (2/497) 46 
Malatya (Reşit Bey) 
— 3 Nisan 1340 tarih ve 459 numaralı Mah

subu Umumî Kanununun 9 ncu maddesinin 
tadiline dair. (2/508) 97 

Mardin (Ati Rıza Bey ve Rüfekası) ; 
— Ziraat makinelerinde istimal olunan ene-

vadi müştaile ve yağlarla ziraatte müstamel 
mevad ve müstahzaratı kimyeviyenin gümrük 
istihlâk ve belediye resimlerine dair. (2/J04)' 84 

(Nizamnamei Dahiliye Encümeni) 
— Türkiye Büyük MMet MeolM Da^üî Ni

zamnamesi hakkında. (2/505) i 84 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi tkhkikat 

encümenlerine davet edilecek şahitler hakkın
da. (2/506) i 84 

i 
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Sayfa 
Siverek (Kadri Bey ve Rüfekast) 
— (Teşçir kanunu) hakkında ,(2/516) 251 
Şarkikarahtsar (ismail Bey) 
— Dahilde mevcut istek yeni feslerin hari

ce ihracını teshil ve gümrük resminin iadesi 
hakkında. (2/512) 172 

— TiiıMye Büyük MMtet MecM OaMî Ni-
zamnamesi. 229:247 

Urfa (Refet ve Afyc-nkaranİsar Mebusu (İz
zet Ulvi Bey) 

Sayfa 
— Türkiye Cumhuriyeti dahilinde Türk te

lasının Türk dilinden başka diller ile konuşma
ması hakkında. (2/503) 83 

Urfa (Refet Bey) / 
— tlkmektep muallimleri Kanununun birin

ci ve ikinci ve sekizinci maddelerinin tadili hak
kında. (2/493) 28 

— Ordu tedrisat Kanununun 12 nci ve 13 
ncü maddelerinin tadili hakkında. (2/495) 28 

TEZKERELER 

Başvekâletten 
— Bahıtiye VdcâfefMn 1341 senesi bütçe

sine asil (kadroda vtalkü zıdmKin talshtM hakikin-' 
da. (2/515) 184 

—Erzurum ve civanında biır aly müdktetlıe 
Mn Almam 'Jdandi öffiyenlm taftamı bulduğu hîafc-
kmda 252 

— Gerek listiktöi mücadele^ munarabatm-
da 'sdkut etrrtetk, «erek esnayı malimde düşmek 
Ve tastaîanrrtalk suretiyle şehit ötem tayyaneofte-
clitı aüteterame hİdematı vaıtariiye teıHubirafcın Mafiş 
tafosüsitte dair «ten Skamm lâyihaismm' ̂ iadesi hak
kında 29 

— 'Ha'Kkâri MıabUsu Âsaif Beyini t u tma kur-
delâlı Jjsürtât maiMyasıyfe taSttifii hafl&mda 
(3/519) 267 

— HUdematı aidiydi askeriyeden olan müşa-
-vffcıi ûfdiajgm MuhiatnaK: Kanununum1 'jtoincS nsid-
desinde muharrar «Htdemab aküye» tabirinin 
şümulü daSnesinde o4utp <taa*dıjfcmtn tefsiri feafc-
ıkı-nda. (3/507) 7:8 

— HSufcutoetıi CutırtıüriiyöOTİE lite BkHasJdiya, 
Letomyaı ve Efetanıya hükümetleri arasında akit 
ve taza edilmiş olan dosttuk muatoadmaınetefî-
ne talk muamielenliın TesTü lükrnaü hakkanda-
(3/514) İM 

— imalâtı Harbiye -Mudtöıtiyselıt UmııaniilyeBS-
nin «efşfldîlâtı haMcMildaM kamun (âyihasmm Mie-
dinıs daıir 185 

— KaüfOğıliHamıridaın AtaJetoJkı IbraMrn 
ıite DervişoPu Faflc taUllannidaddt hükmü İda-
mm tasdikine dair. (3/511) 127 

— Kiambîyo, eeihalm ve iflahMilât ütserine 
muamele Sfasiyle ecnebi meskukât komUiyosur 
«un ttetaruunfa, «dbetüyöt venmeTcte otom borsa

da, gayri mukayyet efrat ve müıessesatın memle
ketin tnenEHflü âlryeü maliye ve 'JkMsaldiyostini mu
tta toıekötlflıliöe nihayet vertünesâne datör otan 
(kattım tâiyaasmın litttesü haMomda 88 

— Kazanç vergisi hakkındaki kanun lâyi
hasının iadesine dair. (3/516) 184: 

185 
— Maadin nizamnamesinin bazı maddele

rini muadil 12 Nisan 1341 ve 608 numaralı Ka
nunun dördüncü maddesinin tefsiri hakkında 
(3/522) , 287 

— Maarif Vekâletinin 1341 senesi bütçesinin 
Tıp Fakültesine ait kadro müfredatına vaki 
sehvin tashihi hakkında. (3/524) 292 

— Mektep Vergisi Kanununun dördüncü 
maddesinin (z) fıkrasının " tefsiri hakkında. 
(3/512) 184 

— Millî İstiklâl Muhareberelerindeki hiz
metlerine mebni 27 bahriye zabitinin İstiklâl 
Madalyası ile taltifleri hakkında. (3/523) 292 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen ve 
hududu milli hâricinde kalan erkân, ümera, 
zabıtan ve memurin ve mensubini askeriye hak
larında ifa olunacak muameleye mütedair 25 
Eylül 1339 tarihli Kanunun birinci maddesinin 
tefsiri hakkındaki tezkerenin iadesine dair. 127 

— Mükellefiyeti askeriye Kanunu muvak
katinin bazı m da delerinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihasının iadesine dair 7 

— Mükellefiyeti askeriye kanunu muvak
katinin beşinci, 120 ve 123 ncü maddelerini mu-
addil 14 Kânunusani 1340 tarihli Kanunun bi
rinci ve ikinci maddelerinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihasının iadesine dair 7 
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Sayfa 
— 19 Kânunuevvel 1341 tarih ve 542 nu

maralı yol mükellefiyeti kanununun birinci ve 
onbirînci maddelerinin tefsirine dair (3/521) 

— 15 Mayıs 1335 tarihli Harcırah karar
namesinin dördüncü fıkrasının tefsiri hakkın
da (3/509) 

— Yekdiğerine tearuz eden Askerî Ceza 
Kanununun yirmi dördüncü maddesi ile mü
kellefiyeti askeriye kanununun kırk ikinci mad
desi ahkâmının suveri tatbikiyesini teminen bir 
kararı tefsiri ittihazı hakkında (3/513) 

— 22 Nisan 1341 tarih ve 661 numaralı Mü
zayede, Münakaşa ve 1 halat Kanununun seki
zinci maddesinin ikinci fıkrasının tefsiri hak
kında. (3/518) 

286: 
287 

64 

184 

229 

Sayfa 
— Yusufeli Kazasının Of Köyündü Ali 

oğlu Süleyman hakkındaki hükmü idatjıın tas
dikine dair. (3/508) 64 

— Zabit ânın sureti terfileri hakk'.ndaki ka
nun lâyihasının İadesine dair. 

Cumhuriyet Riyasetinden 

184 

— İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Be
yin istifasına mebni Maarif Vekâletinin izmir 
Mebusu Mustafa Necati Beye tevdi edildiği 
hakkında 203 

Divanı Muhasebat Riyasetinden 
— 1341 senesinin Haziran, Temmuz ve Ağus

tos aylarına ait raporun gönderildiğine dair 
(3/510) 88 

ZAPTI SABIK HULÂSALARI 

İçtima No. İçtima tarihi CBt Sayfa 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3» 
31 
32 
33 
34 

30 • 
2 . 
5 . 
7 . 
9 . 
10 . 
12 . 
14 . 
16 , 
17 . 
19 . 
21 . 
23 . 
24 . 
26 . 
28 . 
30 • 
31 . 

11 . 
12 . 
12 . 
12 . 
12 • 
12 . 
12 . 
12 . 
12 , 
12 . 
12 . 
12 . 
12 . 
12 . 
12 . 
12 . 
12 . 
12 . 

1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 

3 
27 
45 
61 
83 
96 
123 
146 
172 
182 
201 
226 
250 
264 
286 
291 
312 
2 

! 



Söz Alanlar 

Sayfa 
Abdullah Azmi Bey (Eskişehir) - tdareî 

Umumiye ViByaıt Kanonu tnuvakkaittimin üçün» 
tıcü fashnan Medfiai tdane TöjMlâtiınra a!it 62 
udi Ve 64 tıcü maJddeterJmlin tsiMİ haklkındaM 
lâyiha trtüoıaseböÖyte 187 

— T. 'B. M. MecM D a M Mzammmesi 
tfckMfıi nönosdbıeftiytte 161,164,238 

Abdullah Bey (Trabzon) - Saaifctlitt yimmi-
dörtte Itatosimli ısuretiyLe 'İstftmafaıe dalir karnını fa
tihası münasefbeltliıyte 272 

— Zalbtfaî Sihtbıiyöi Halytvaaniy» Kaınunu ımu-
vaikloatiînfiıı 7 ruoi, 143 midi ve 19 TKU aneafdidJeOieû  
rttn itöldlili toakkınidia temin %-ylHıatsı münasebetiyle 13 

Ağaoğhı Ahmet Bey (Kars) • Otazete ve ki
tap >kâğtttteı Iffle maıtobaa afât ve edeVatonon güm
rük relsmliınldeö mpaifıîyettlinıe trfutedak (kanunun 
1342 »enledi Mantından itibaren 'Igaisı hatkmda-
kü maztoaftı münaaebeiüylö. 255 

— Saaıttaıin yinrrtkiördle ttalksimti sınaiyle is
timaline dalir 'kamun lâyibatsı rnünıaiseibeitftyfe 270 

— T. !B. M. Meclisi Dahilî Nkamnaımest «ek-
m ıfâmsdbel&yte .240 

Ahmet Hamdı Bey (Bozok) - Dfervisögtu Ço
lak Mahmut toalkJktrada affı hususî fetftısatinıe 
dair mazbata miiıııaısefo'attfyfle 190 

— Mesaâ Kanunu fâ'yâhası tmitıaısöb'eîJiyte - 91 
— T. fl. M. Mectisi Dahilî Nizamnamesi 

tökfflifii müoaıseibeliiıyle 233 

Ahmet Muhtar Bey (Trabzon) - Azayı Ki
ram. rnsmıüsyöHeti haMaoda 294 

— Batzı devamım senei hatiye •bütçaterine tafo-
alflsatı tmuozamnm İlâvesi ve muhtelif fasıl ve 
ouakHetai amasında münakale 'icrası hakkındaki 
(mazbata münaisöbelttiyte 214 

— Btyevtm mevkii tedaivülkle 'bıiumam evrakı 
«akdiye yenine evsafı kaımmiyeylr haıiz olmak 
ve aıynı miktarda bulunmak üzere yeni evrakı 
nakdiye (İhracı tokjatıdajkıi tonun lâyihası mü-
ımdbetöyk 303 

Sayfa 
— Bregli - Kapadere şiîmıenlditfer faattıoııı rn-

Şiası ve 'istenilmesi hakfcınıdalkli 16 Kânunusani 
1341 saiydı Karjuıntun. liflgatsı İle mezkûr 'battın ge-
tfiş <hafta tahviıti ve Nalfiia Vekâtefc'ince Ereğli Me 
Anlkaıra arasında kışa, ve iigktötonesine daur ka
nım mfânaıselbeaiyJe, 101,107 

— Gazete ve küfcap kâğuttarı Üıe matbaa alet 
ve edevatımın .gümrük rasrakıdien muafiyetine 
mütedalir kanunun 1342 serteSİ Mantımdan itiba
ren ilgası halkkmdafoi «ıaribafca münasebetiyle 255,259 

— İdareî Umumiliye Vflayalt Kanunu mruı-
valklkla'tiain üTçüacü Sastaıo M«oüyi İdare Teş-
ifcflâitKiiai lalit 62 mdi ve 64 nfcii maddelerimin ta
dili haikkmdafct lâyiha münaıaeböSiyUc. 187 

— Mesalİ kamunu lâyihası mıünaseıbetryte 177,179 
— Rumli Talkjvtimıiın, ilgası tüle beynelmilel tak

vimin ııestnî Devlet Takvimli Ûttühazı hakkın
daki kanun lâyihası münaısefbetıiylie 276,279 

— Saartüorio yirtmuldordıe ıtaksAmlİ sunetİVİe is-
itlimtaüiıne dalir kamun 'lâyihası münaseıbetiıyte 267,270, 

271,272,275,276 
— T. B. M. Medfeli DaWi!lî Nizamnamesi 

ifcektrfi münaıseibötliyfle 233,234,235,244 

Ahmet Remzi Bey (Gaziantep) - T. B. M. 
MeoJisi Dahilî Nizaımnaımesi 'tdklilfîi miinasebe-
ttijyte 163,164,240,243 

— 3 Nisan 1340 ıflahMi Maûnsubu Umumî 
Kalnıumunun bifeoi maıdldeslinlin Ve Trabzon Me
busu AKmıet Muhtar Beyin, aynı maddenin ve 
Trabzon Mebusu 'Süleyman Sırrı Beyin aynı 
maddenle mufoanreır «Sa/bk ve müte'haâdklife» tâ-
bîninıkt tefsirine daiir mazbata rriüoasöbeüiyiie 141 

Akçaroğlu Yusuf Bey (Ticaret En. M. M.) 
(İstanbul) - Mtisai Kanunu lâyihası munasebe-
ıtiyJe 90,174,175,176,177,178 

— SaaiHetün ytan'MöPdte tafaimi suastSyle is-
Cimaikıe daıiır ikamın (lâyihası ırıöııasebödiıyi© 272 

Ali Cenani Bey (Nafia Vekâleti Vekih) (Ga
ziantep) - Adana 'Mebusu Zaartir Beyin Hatrbi 
Umumicten rnıukaıddem Mühendis Osman Beye 
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Sayfa 
«rttfileo Aidatta elektrik «ttiytaia 'haMondaitdi w 
aJlinıe cevabı. 314 

— Bolu Möbusu Mehmet Vasfii 'Bayii, Zon> 
gıAfafcltBM ttcömülır ooaMarmm «ftizam sumüyte 
ıjşJaeahientttsİ babandaki sualirae cevabı. 295 

— Botu Mebusu Vasıf Beyin; ZanguİdaOc^a-
(fci Türk maickındfcdam «dişaıfı tfkttsadutersmh. 
tterflind taaSdtadaM sUafflime cevabı. »6,29$ 

AH Rıza Bey (Baytar MUdİrİ Umumisi) -
Zabtoî Süuyei Hayvarirye Kanunu rnuvafc-
kafiiolJn 7 <ndi, 18 wdİ ve 19 ocu malddefetıMn 
taktiti Wkkmda İkamın lâyihası münasebetâyie 15 

AB Rıza Bey (Kastamonu) - Bursa Heyeti 
maJhsusasmca öisbeui asttcerâyeınin ıkatma dadr 

- Sayfa 
verilen (kurara itliraz eden Jandarma Ivıaâidimi 
KemaJeinftı EfeadMn üaridası ftaadkmdai di maz
bata münasebetiyle 128 

— Mesai Kanunu lâyıihalsı mtktase «ttiyie 93 
Ali Şuori Bey" (Karesi) • Idtatf Umumiye 

VıifâyaJ Kanunu mUvattaidinün üçüncü faslının 
Mecüsü İdama Tesfcüâtıoa ait 62 nci ve 64 ncü 
maKkletet'inlhı tarifini haikfcıHdafei tâyiba münıatee-
beöyte 1«5,187 

— îstüîfcmz olunan mebaliğ mukabilinde en
vali gaiytrt meakutenSlt *eratoia!t İnaeskıs müte
dair fcaramoun 10 nou mBfddtosMn tefsirime dair 
mazbata müniaısebeBiyte 254 

Avni Pasa (Cebelibereket) - T. B. M. Mec-
KSi Dalhflî NiBammamesi «dklUfö fnBwasıelb>ıtttyte 244 

B 
Besim Atalay (Aksaray) - Rumî Takvimin il

gası ile beynelrriilel takvimin resmî Devlet Tak-
vimi ittihazı hakkındaki kanun lâyihamı mü-
nasebetöyle. 278,280 

— Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. 64,73,76 

Celal Nuri Bey (Gelibolu) - Mesai Kanunu 
lâyihası munasebetîyte " 88,92,93 

— Rumî takvimin ilgası ite beynelmilel tak
vimin resmî devlet takvimi İttihazı hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle. 279 

Celâl Nuri Bey (Nizamname! En. M. M.) 
(Gelibolu) - T. B. M. Meclisi Dahili Nizam
namesi tekhfi münasebetiyle. 153, 156, 157, 158, 160, 

163, 164, 168, 230ı 231, 232, 233, 236 

Cemal Hüsnü Bey (Gümüşhane) - Etyevm 
mevkii tedavülde bulunan - evrakı nakdiye ye
rine evsafı kanunuyeyi haiz olmak ve aynı mik-. 

Dr. Fuat Bey (KufchreH) - Ereğli • Kara-
dere şimendifer hattının inşası ve isletilmesi 
hakkındaki 16 Kânunusani 1341 sayılı kanu
nun ilgası 3e mezkur hattm geniş hatta tahvili 
ve Nafıa Vekâletince Ereğli l e Ankara arasın
da inşa ve 'isletilmesinle dair kanun münasebetiy
le. 107 

tarda bulunmak üzere yeni evrakı nakdiye ih
racı hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle 303 

— Tedeyyün Kanunu lâyihası münasebetiyle, 
209 

— Yerli kumaştan elbise giyilmesne dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. 69 74,76,77,78,79 

Cemil Bey (Dahiliye Vekili) (Tefclrdal) - Bazı 
devairlin. sena haliye bütçelerine tahsis|tı mun-
zamma ilâvesi ve muhtelif fasıl ve maddeleri 
arasında münakale icrası hakkındaki mazbata 
münasebetiyle, 215 

— Tedeyyün Kanunu lâyihası mühasebetiy* 
le. 207,208 

Dr. Hakfeı Şûrati Paşa (Slbhiye En. Na.) 
(tÂaribuB > MesaJi Kanunu lâyihası münasebetiy
le. 89 

Dr, Mflzhar Bey (Aydın) • Gazete ve kitap 
kâğıtları İte Matbaa atat ve edevatının gümrük 
resminden muafiyetine mütedair karmrun 1342 
senesi Martından itibaren ilgası hakkındaki 
mazbata münasebetiyle. 25S 
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Sayfa 
— Tedeyyün Kanunu lâyihası münasebetiyle 2015 
Dr. Rıza Nur Bey (Sinop) • Rumî takvi

min ilgası ile beynehn/iM takvimin resmî dev-

Feridun Fikri Bey (Dersim) • Ayvalık'ta 
mühim Kayserili Bakkal Hâldim oğlu Musa ' 
çavuş bin Abdullah ile Hacı Ramazan oğlu Ço
lak Ahmetlin Mustafa haklarında ve hükmü ida
mının tasdikine dair mazbata münasebetiyle. 86 

— Düşman tarafından tamamen veya kısmen 
tahrip ve ihrak edilmiş olan fcasabat ve kuranın 

Hacı Ük&âr Bey [(Konya) - Mesai Kanunu 
lâyihası münasebetiyle. 176 

— Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair ka
nun lâyihası münasebetiyle. 67 

Hakkı Tarik Bey t(Gîresım) - Antalya Me
busu Ahmet Saki ve Giresun Mebusu Hakkı 
Tarık Beylerin; açıkta kalan muallime ve mual
limlere tam maaş hakkında teklifi kanunileri 
münasebetiyle. 53,54 

— Mesai Kanunu lâyihası münasebetiyle. 89 
— Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair ka

nun lâyihası münasebetiyle. 77 

HalH 'Bey IfKastaıöonu) - Bazı devairin sene! 
hali ye bütçelerine tahsisatı munzamma- ilâvesi 
ve muhtelif fasıl ve maddeleri arasında müna
kale icrası hakkındaki mazbata münasebetiyle. 216, 

219,221 
— Ereğli - Karadere şimendifer hattının in

şası ve işletilmesi hakkındaki 16 Kânunusani 
1341 sayıh Kanunun ilgası İle Nafıa Vekâletin
ce Ereğli ile Ankara arasında inşa ve işletilmesi
ne dair kanun münasebetiyle. 104 

Sayfa 
let takvimi ittihazı hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle. 279 

sureti imai ve ihyası hakkındaki lâymai kanu
nîye münasebetiyle. 323 

— T. B. M. Meclisi Dahili Nizamnamesi 
teklifi münasebetiyle. 155,159,161, 

162,164,168 
— T. B.. M, Meclisi Dahili Nizamnamesi 

teklifi münasebetiyle. 229,232,233, 
236,237,239,243.244 

— Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekası-
nın, damızhğa ve çifte elverişli hayvanatı baka-
riye vesairenin sureti muhafazası hakkındaki 
teklifi kanunileri münasebetiyle. 10 

—- Kars Mebusu Ömer Beyin; Kars - Kağız
man - Kulp ve İğdır şoselerinin turuku umumiye 
meyanına İthali hakkındaki teklifi kanunisinin 
reddine dair mazbata münasebetiyle. 17 

— Tedeyyün Kanunu lâyihası münasebetiyle. 209 

•BaoUFi Bey (Ordu) - Dervişoğlu Çolak Mah
mut hakkında affı hususi istihsaline dair mazba
ta münasebetiyle. 190 

Hasan (Bey (MaBye V.) HTralbzon) - Bazı de
vairin şenei haliye bütçelerine tahsisatı munzam
ma ilâvesi ve muhtelif fasıl ve maddeleri ara
sında münakale icrası hakkındaki mazbata mü
nasebetiyle. 213,214,221,222 

— Elyevm mevkii tedavülde bulunan evrakı 
nakdiye yerine evsafı kanuniyeyi haiz olmak 
ve aynı miktarda bulunmak üzere yeni evrakı 
nakdiye İhracı hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 299,305,307 

Ekrem Bey (Rize) - Askerî Tekaüt ve İstifa 
Kanununun beşinci maddesinin tefsiri hakkında
ki mazbata münasebetiyle. 134,136 

Emin Bey (Eskişehir) - Hayvanatı ehliye 
rüsumu hakkında kanun lâyihası münasebetİy-< 
fc. 15 

— Yeıii kumaştan elbise giyilmesine dair 
kamın lâyihası münasebetiyle, 

— Zabıta! Sıhhİyej Hayvaniye Kanunu 
muvakkatinin 7 nci, 18 nci ve 19 ncu maddele
rinin tadili hakkında kânun lâyihası münasebe
tiyle. 

74 

14 
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ânylB 
— Ereğli - Karadere şimendifer hattının in

şası ve isletilmesi hakkındaki 16 Kânunusani 
1341 tarihli kanunun ilgası ile mezkûr hattın 
geniş hatta tahvili ve Nafia Vekâletince 'Ereğli 
ile Ankara arasında inşa ve işletilmesine dair 
kanun münasebetiyle, 

—• Gazete ve kitap kâğıtları ile matbaa alât 
ve edevatının gümrük resminden muafiyetine 

mütedair kanunun 1342 senesi Martından itiba
ren İlgası hakkındaki mazbata münasebetiyle. 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be-
yinâ henüz ticaret muahedesi aktedihnemiş olan 
memleketlerin muhaveratından alınacak rüsum 
ile icabında mukabeleî bîlmisil İcrasına dair tek
lif münasebetiyle. 

101 

259 

100 

92 — Mesai Kanunu lâyihası münasebetiyle. 
— 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Altıncı Avans 

Kanununun sekizinci maddesinin tefsirine dair 
mazbata münasebetiyle. 192,194,195 

— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî 
Kanununun birinci maddesinin ve Trabzon Me
busu Ahmet Muhtar Beyin, aynı maddenin ve 
Trabzon Mebusu Süleyman Sırrı Beyin aynı 

Sayfa 
maddede muharrer «Sabit ve mütehakkik» tabi
rinin tefsirine dair mazbata münasebetiyle. 138, 

140,141 
— Zabıta! Sıhhiye! Hayvaniye Kanunu mu 

vakkatinin 7 nci, 18 nci ve 19 ncu maddeleri 
nin tadili hakkında kanun lâyihası münasebetiyle. 13 

Hasan Fehmi Bey (Ctttattghane) - Şazı de 
vairin seneî haliye bütçelerine tahsisatı raun 
zamma ilâvesi ve muhtelif fasıl ve maddeleri 
arasında münakale icrası hakkındaki mazbata 
münasebetiyle. 213 

— Düşman tarafından tamamen veya kısmen 
tahrip ve itırak edilmiş olan kasabat ve kuranın 
sureti imal ve ihyası hakkındaki lâyihal kanu
niye münasebetiyle. 322,323 

— 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Altıncı Avans 
Kanununun sekizinci maddesinin tefsirine dair 
mazbata münasebetiyle. 193 

— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî 
Kanununun birinci maddesinin ve Trabzon Me
busu Ahmet Muhtar Beyin, aynı maddenin ve 
Trabzon Mebusu Süleyman Sun Beyin aynı 
maddede muharrer «Sabit ve mütehakkik» ta
birinin tefsirine dair mazbata münasebetiyle. 137 

tbroÜtim Bey <Kocaett) - Askerî Tekaüt ve 
tstifa Kanununun beşinci maddesinin tefsiri 
hakkındaki mazbata münasebetiyle. 135 

İhsan Bey l(Aricara) - Bursa Heyeti Mahsu-
sasınca nispeti askerîsinin kat'ına dair verilen 
karara itiraz eden Jandarma Mülâzİmi Kemalet-
tin Efendinin istidası hakkındaki mazbata mü
nasebetiyle. 129 

İsmail Bey (ŞaridkarahJsar) - 3 Nisan 1340 
tarihli Mahsubu Umumî Kanununun birinci 
maddesinin ve Trabzon Mebusu Ahmet Muh
tar Beyin, aynı maddenin ve Trabzon Mebusu 
Süleyman Sırrı Beyin aynı maddede muharrer 
«sabit ve mütehakkik» tâbirinin tefsirine dair 
mazbata münasebetiyle. 141 

İsmail SKemafl Bey (Çorom) - İdareî Umumî
ye Vİlâyat Kanunu muvakkatinin üçüncü faslı
nın Meclisi İdare Teşkilâtına ait 62 nci ve 64 ncü 
maddelerinin tadili hakkındaki lâyiha münasebe
tiyle, 204 

tsmet Bey (Çomın) • Bursa Heyeti Mahsu-
sasınca nispeti askerîsinin kat'ına dur verilen 

karara itiraz eden Jandarma Mülâzİmi Kemalet-
tin Efendinin istidası hakkındaki mazbata mü
nasebetiyle. ' 132 

— T. B. M. Meclisi Dahilî Nizamnamesi 
teklifi münasebetiyle. 155,157, 

163,166,168,169 
— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî 

Kanununun birinci maddesinin ve Trabzon Me
busu Ahmet Muhtar Beyin, aynı maddenin ve 
Trabzon Mebusu Süleyman Sun Beyin aynı 
maddede muharrer «sabit ve mütehakkik-» tâbi
rinin tefsirine dair mazbata münasebetiyle. 141 

t*me* Paça <Ba$w*îl> '(Matatya) - Maraş 
Mebusu Abdülkadir Beyin; Başvekâletten ah
vali dahiliye ve hariciye hakkındaki suajıne ce
vaba 109 

İzzet Ulvi Bey <AfyoricaraMsar) {Maarif 
En. A'dına) - Gazete ve kitap kâğıtları Se mat
baa alât ve edevatının gümrük resminden, muafi
yetine mütedair kanunun 1342 senesi Maltından 
itibaren ilgası hakkındaki mazbata münasebe
tiyle, - 265 
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K 
Sayfa 

Kâmil Bey (İzmir) • Tedeyyün Kanunu lâyi
hası münasebetiyle. 208 

M 
Sayfa 

Mahmut Nedim Bey (Malatya) - Rumi Tak
vimin Ağası ile beynelmilel takvimin resmî Dev
let Takvimi ittihazı hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle. 278 

Mahmut Nedim Bey (Encümeni Mahsus 
adına) (Malatya) - Saatlerin yİrmidört'e taksimi 
suretiyle istimaline dair kanun lâyihası münase
betiyle. 269,271,272,275 

Mazhar Müfit Bey (Denizli) - Antalya Me
busu Ahmet Saki ve Oiresun Mebusu Hakkı Ta
rık Beylerin; açıkta kalan muallime ve mual
limlere tam maaş hakkında teklifi kanunileri * 
münasebetiyle. 54 

— T, B. M. Meclisi Dahili Nizamnamesi 
teklifi münasebetiyle. • 166 

— Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. 67 

Mehmet Emin Bey (Şarkikarahisar) - Te
deyyün Kanunu lâyihası münasebetiyle. 211 

Mehmet Fuat Bey (Kastamonu) • Yenft ku
maştan elbise giyilmesine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle. 73 

Mehmet Vasfi Bey (Bolu) - Zonguldak'taki 
Türk madencilerinin inkişafı İktisadilerinin temi
ni hakkındaki suali münasebetiyle. 296 

Mithat Bey (Aydın) - Düşman tarafrndan ta
mamen veya (kısmen tahrip ve ihrak edilmiş 
olan kasabat ve kuranın sureti imal ve ihyası 
hakkındaki lâyihai kanuniye münasebetiyle. 320 

— Saatlerin yİrmidört'e taksimi suretiyle is
timaline dair kanun Jâyihası münasebetiyle. 272 

Musa Kâzım Bey (Konya) - Azayı Kiram 
mezuniyetleri hakkında. 294 

— Eursa Heyeti mahsusasınca nisbeti aske
risinin kat'ına dair verilen karara itiraz eden 
Jandarma Mülâzımı Kemâlettin Efendinin isri-
dası hakkındaki mazbata münasebetiyle. 133 

— Elyevm mevkii tedavülde bulunan evrakı 
nakdiye yerine evsafı kanuniyeyi haiz olmak ve 
aynı miktarda bulunmak üzere yeni evrakı nak
diye ihracı hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle. 305 

Sayfa 
— Mesai Kanunu lâyihası münasebetiyle. 178, 

179 
— T. B. M. Meclisi Dahili Nizamnamesi 

teklifi münasebetiyle. 160,163,165,244 
— Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 

kanun lâyihası münasebetiyle. 72,77 

Mustafa AbdiÜhaük Bey (Muvazene! Mali
ye Encümeni Reisi) (Çankırı) - Düşman tara
fından tamamen veya kısmen tahrip ve ihrak 
edilmiş olan kasabat ve kuranın sureti İmal ve 
İhyası hakkındaki lâyihai kanuniye münasebe
tiyle. 320 

- — Gazete ve Kitap kâğıtları ile Matbaa aJât 
ve edevatının gümrük resminden muafiyetine 
mütedair kanunun 1342 senesi Mart'ından iti
baren ilgası hakkındaki mazbata münasebetiy
le. 255 

Mustafa Feyzi Bey (Konya) - îdarei Umu
miye Vilâyat Kanunu muvakkatinin üçüncü fas
lının Meclisi idare Teşkilâtına ait 62 nci ve 64 
ncü maddelerinin tadili hakkındaki lâyiha mü
nasebetiyle. 186 

— Mesai Kanunu lâyihası münasebetiyle. 89 
— T. B. M. Meclisi Dahili Nizamnamesi 

teklifi münasebetiyle. 166 

— Zabıtaî Sıhhiye! Hayvaniye Kanunu mu
vakkatinin 7 nci, 18 nci ve 19 ncu maddelerinin 
tadili hakkında 'kanun lâyihası münasebetiyle. 14 

Mustafa Necati Bey (İzmir) - Bursa Heyeti 
Mahsusasınca nisbeti askerîsinin kat'ına dair 
verilen karara itiraz eden Jandarma Mülâzİmi 
Kemâlettin Efendinin istidası hakkındaki maz
bata münasebetiyle, 132 

— T. B. M. Meclisi Dahiliye Nizamnamesi 
teklifi münasebetiyle, 156,157,165 

—- Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. Tl 

Mustafa Rahmi Bey (Ziraat En, M. M.) 
(İzmir) - Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rü-
fekasının; damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı 



Şayia 
fcakariye vesairenin sureti muhafazası hakkın-
•daki teklifi kanunileri münasebetiyle. 9,10 

— Zabıtaî Sıahiyei Hayvaniye Kanunu mu
vakkatinin 7 oçi ve 18 nçi ve 19 neu maddele
rinin tadili bıkkında kanun lâyihası münasebe-
%U. 12,14 

Naim Hazım Bey (Konya) - Konya Mebusu 
Mustafa Feyzi ve rüfekasının; îdareî Umumi
yet Vilâyat Kanunu muvakkatinin 126 ncı mad
desi yerine kaim 21 Şubat 1337 tarihli kanunun 

N 

MUflir B^y 0>ahih'ye Easüraeni «Aba) (İz
mir) r Konya Mebusu Mustafa Feyzi ve rüfe
kasının; Idareî Umumiyet Vilâyat Kanı mu mu
vakkatinin 126 net maddesi yerine kain 21 Şu
bat 1337 tarihlî kanunun birinci madde sisin ta
dili hakkındaki teklifleri münasebetiyle. 282 

birinci maddesinin tadili hakkındaki teklifleri 
münasebetiyle. 281 

— Mesai Kanunu layihası münasebe iyle. 89,93 

Sayfa 

Rajpp Bey (Kütahya) 
lâyihası münasebetiyle 

Tedeyytin Kanunu 

— T. B. M. Meclisi Dâhili Nizamnamesi 
tdkEfü münasebatjyie. 

Rasİn Bey (Antalya) • Gazete ve 'kitap kâğıt
ları İle matbaa alât ve edevaıtmıtı gümrük res-
mkıd<an muafiyetine müted$ıir Kanunun 1342 
soırjs'i Mart'm don itibaren ilgası hakkındaki 
mazbata münasebetiyle. 

— Rumi Takvimin Ağası İle beynelmilel tak
vimin resmî Devlet takvimi Mhazı hakkında
ki (kanun lâyihası münasebetiyle. 

— Tedayyün Kanunu lâyihası münasebe-

— T. B. M. Meclisi Dâhili Nizamnamesi 
$ekM münasebetiyle. 

Recep Bey (MUdafaai Milliye V.) (Kütahya) -
Bursa Hayati nıahsusasınca nispeti askerisinin 
katma dair verilen karara itiraz edan Jandarma 
Mülâzatm Kematettün Efendinin istidası bak-
kındaki mazbata ıminasebetâyte. 

Refft Bey (Konya) - Bursa Heyeti mahsusar 
satoa' nispeti askerisinin katma daâr venilen ka
rara itiraz «den Jandarma Mülâzım] Kematet-
İm Efendinin istifası hakkmdalkti mazbata mü1-
nasöbötiyie. 

— Nafıa Vekili ve istanbul Mebusu Süiey» 
mam Sim Beyan irtihall münasebetiyle. 

Remzi Bey (Gaziantep) - Saatlerin yjımidörte 
taksimi suretiyle istimaline dair kanun lâyiha
sı münasobetüyle, 

209, 
212 

230, 
234 

258 

278 

210 

237 

130 

129 

147 

271 

Reşit Bey (Malatya) - Bursa Heyeti rirahsusa-
sıooa nispeti afilkensimn katma dair veııilen ka
rara itiraz eden Jandarma Mülâzmu Kemaiet* 
tin EfmdMn istifası hakkındaki mazbata mü-
nasebeliiyle. 

— Ereğli - Kamdare ^İmenriifşr hattının in
şası ve istetflmesl hakkındaki 16 Kanunusani 
1341 «ayılı Kanunun ilgası ile mezkûr 
getirş hatta tahvili ve Nafıa Vekâletince 
li öe Ankara arasında İnşa ve 
daûr kanun münasebetiyle. 

— Feyzuüah oğlu Hüseyin heMındakİ ha
pis cezasının affına dair tezkere 
ie. 

haıttın 
Ereg-

i$Mütnesine 

münusebetiy-

maıtjaa —. Gazete VB kitap kâğıttan İte 
ve edevatının gümrük resmimden muafiyetine 
mütedair kanunun 1342 senesi Martından 
ren ügası hakkındaki mazbata 

— tdfeffd Umumiye Vilâyat Kanunu mu-
vakfcatînuı üçüncü fashoın Meclisi tdan; Teşki
lâtına ait 62 nöi ve 64 ncü maddelerinin tadili 
hakkındaki lâyiha münasebetiyle. 

— Kass Mebusu Ömer Beyin; Katfe • Ka-
ği2tnan - Kulp ve İğdır şoselerinin turufl;u umu
miye meyaıuna khafi hakıkındaki teklifi kanu
nisinin redıddne dair mazbata münasebetiyle. 

— Mesaj Kaauau lâyihası münasebetiy
le. 

aiât 
tine 

*t*ba-
mütıtiısebetiy-

127, 
129 

107 

85 

259 

186 

18: 

90, 
179 
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Sayfa 
— İl Teşrinievvel 1338 tarihi Altıncı Avans 

Kanununun sekizinci maddesinin tefsirine dair 
mazbata münasebetiyle. 194 

— Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin müca
dele günlerinde Anadohı haricinde kaldıkları 
için silki askeriden tard edikmş olan 'kimse
lerin Devletin teşkilât ve devakİ sairesİnde 
müstahdem bulunmalarından dolayı Hüküme
tin nazarı dikkatinin celp edibnesine dair tak
riri münasebetiyle. 191 

— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî 
Kanununun birinci maddesinin ve Trabzon Me-

Sayf* 
busu Ahmet Muhtar Beyin, aym maddenin ve 
Trabzon Mebusu Süleyman Sim Beyin aynı 
maddede muharrer «sabit ve mütehakkik» ta
birinin tefsirine dair mazbata, münasebetiyle. 139' 

:— Tereyyütı Kanunu lâyiha» münasebetiy
le. 205* 

208 
— T. B. M. Meclisi Dâhili Nizamnamesi 

teklifi münasebetiyle. 241, 
244 

— Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair ka
nun lâyihası münasebetiyle. 71 

Şamili Rtfat Bey (Biga) - Saatterm yirmtdör-
de CaitcantıÜ suretiyle 'istimaüne dair kanun lâ
yihası raünasebetıiyfe. 275 

— T. B. M. Mecütsi DaMî Nizamnamesi 
teklifi münasebetiyle 239 

Süleyman Sim Bey (Bozok) - Bazı devairin 
genel haleye bütçeterine tahsisatı munzamına ilâ
vesi ve muhtelif fasıl ve maddeleri arasımda mü-

KakaHe icrası haıkfcındaıki mazbata münasebe
tiyle 216,220 

— Bursa Heyetti MaJhsusasmca nİsbetİ as
kerisinin 'katma dair verilen karara itiraz eden 
Jandarma Mülâzım! Kemalettİn Efendinin is
tidası hakkındaki mazbata münaeeöbtiıyte. 128 

— DeriİzAi Mebusu Yusuf ve Neatp Afi 
Bey*ertin; aışaıiri seyyarenin iskânına daıir tekUüüi 
kanuniterli münasebetiyle. 189 

— Düşman tarafından tamamen veya kıs
men tahrip ve ;ihralk edilmiş olan kasabat ve kü
ltenin suretti İmal ve ihyası hakkmdaikıİ fâyihai 
kanuniye münasebetiyle 323 

— Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüıfefca-' 
•sam: datmzhgı ve çifte elverişli hayvanatı ba» 
fcauiye vesairenAn sureti muhafazası hakkında-
kd tefcfâfii kanunileri roünasebetlîyte 9,10 

— îdareî Umumiye Velâyat Kanunu mu-
valkka*indn üçüncü rastaın MecEisİ İdare Teşki

lâtına. afit 62 nd ve 64 ncü maddelerinin tadllr 
hakkındaki lâyiha münıasebelJfyfc 203' 

— II Teşrinûevvat 1338 tarihli Altıncı Avans 
Kanununun sekizindi maddesinin tefsirime dair 
mazlbata münasebeeîyte. 19+ 

— Saatlerin yinrrıüdörde teMmi suretiyte is
timaline daür kanun lâyihası mtinasebeûtyte . 276-

— Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; mü
cadele günlerinde Anadolu haricinde kaldıktan 
-içim siflcü askeriden tard edilmiş otel kimselerin 
Devletin teşktüat ve devaJini saıiresinde müstah
dem buhtnmalarrndan dolayı Hükümetin razan 
dikkatinin celp edimeSiıe daıir takriri müoase-
betüyte 191 

— T. B. M. MeeÜslİ DaUt Ndzamnatnesi 
teklifi mtaatsebet/yfe 167,234,236,238,241 

— Usul hakkında 253 
— Yerli kumaştan elbise gJyÖlmesSne daıir 

kanun lâyihası münasebetiyle 72 
— Zabıta! Slhhüyei Hayvaniye Kanunu ıttu-

vatokatkum 7 nd, 18 neti ve1 19 ncu maddeleri
nin tadili hakkında kanun lâyihası münasebe
tiyle - 12,15 

Süreyya Bey (Ziraat V. Müsteşarı) - Erzu
rum Mebusu Rüştü Pasa ve rüfekatsmm; damız
lığa ve cifte elverişli hayvanatı bafcatiye vesamre-
riin sureti muhafazası halktondalkli teklifti ikamı-
nüleri münasebetiyle 9,1 J 

ŞaUr Bey (Çatalca) - Antalya. Mebusu Ah
met Saıkİ ve Giresun Mebusu Hakkı Tank Bey
lerin; açüota (kalan muallime ve muaöjmiere tam 

maıay hakkında tekfiri fcanunİterî münasebetiy
im 53. 
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Sayfa 
— Askerî Tekaüt ve ÎSBîfa Kanunumm t>efio-

cfi tnadtfesMn tefairi bafckjadafci mazbata mü-
nasebeciyte 136 

— Baızı devaürin seneıi hafiye büfiçeieıüne tah
sisatı tnunzamna 'Saveai ve muhtelif fasit ve 
maddeleri 'arasında münakale 'terası hattındaki 
mazbata münasebetiyle 217,220 

— Ereğli • Karadere şimendifer battum «ri
cası ve ;işte*fflmesi hattmdaklt 16 Kânunusani 
1341 saylh Kamunun-ilgası 'İle mezikûr battın ge
niş hatta taıhvfli ve Naiia Vekâleftmce Ereğli 
ille Ankara arasında kışa ve 'istenilmesine dair 
kanım münasebetiyle. 107 

Şefik Bey (Bayazrt) - 11 Twstünfevveİ 1338 
tarihli Aİtmcı Avans Kanununun sekizindi mad
desinin. tefsirine dair mazbata münasebetle. 193 

— T. B. M. Meclisi Dahilî Nizamnamesi tek
lifi münasebetiyle 234,244 

Sayfa 
Şeffc Paşa (MOdafaaİ MlUiy* V. Müsteşa-

n) - Bara devauniın senej. batiye bütçelerine tah
sisatı munzamına İlâvesi ve muhtelifi fasa ve 
maddeleri arosmda münakale İcrası hakıkında-
ı]U maabafta nıüııaaöbe«iyie 219 

Şükrü Bey (Biga) - 11 Teşrinievvel 1338 ta
rihti Altıncı Avans Kanunumun sektzata mad
desinin tefsirine daıir maabata münasebetiyle 195 

— T. B. M. Meclisi Dabi! Nizamnamesi 
teklifi münasebetiyle 156 

— YerH kumaştan elbise giy&meaue daûr 
kanun lavtası münasebetiyle 76 

Şükril Bey (Bolu) - EreğU • Karadere şi
mendifer hattmm 'kısası ve iştetiknesâ bakkmdadct 
16 Kânunusamü 1341 saydı Kanunun "ilgası ite 
mezikûr battın geniş batta -tahvili ve Nhfia Ve-
kâtotûnce Ereğli îte Anfcama arasmda inşa ve iş- • 
toöBbaesine daûr kanun münasebetiyle. 102,106 

Tabir Bey (Giresun) - Yerli kumaştan elbise 
giyilmesine dair kanun lâyihası münasebetiyle, 

Tahsin Bey (Aydın) - Düşman tarafından ta
mamen veya kısmen tahrip ve ihrak edilmiş 
olan kasabat ve kuranın sureti imal ve ihyası 
hakkındaki lâyihai kanuniye münasebetiyle. 

Talât Bey (Ardahan) -. 11 Teşrinievvel 1338 
tarihli Altıncı Avans Kanununun sekizinci mad
desinin tefsirine dair mazbata münasebetiyle. 

Tevf& Rüştü Bey (Hariciye V.) (İzmir) -
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırp, Hırvat ve Süoven 
Krallığı arasında tanzim olunan sulh ve muha-
denet muadedenamesinin tastiki hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle. 

Tunah Hilmi Bey (Zonguldak) - Denizli 
Mebusu Yusuf ve Necip Âli Beylerin; aşairi 

68 

321, 
322 

193 

317 

seyyarenin iskânına dair teklifi kanunileri mü
nasebetiyle. 189 

— Ereğli - Karadere şimendifer hattmm İn
şası ve işletilmesi hakkındaki 16 Kânunusani 
1341 sayılı kanunun ilgası ile mezkûr hattın ge
niş hatta tahvili ve Nafıa Vekâletince Ereğli 
ile Ankara arasında inşa ve isletilmesine dair 
kanun münasebetiyle. 105,106,108 

— Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfeka-
sının; damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı ba-
kariye vesairenin sureti muhafazası hakkındaki 
teklifi kanunileri münasebetiyle. j 

— Mesai kanunu- lâyihası münasebetiyle. 
11 

173. 
175 

— Saatlerin yirmidört'e taksimi suretiyle is
timaline dair kanun lâyihası münasebetiyle. 

— Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. 

269 

75 

Vehbî Bey (Karesi) - Düşman tarafından ta
mamen veya kısmen tahrip ve İhrak edilmiş 
olan kasabat ve kuranın sureti İmal ve ihyası 
hakkındaki lâyihaî kanuniye münasebetiyle. 319 

— Saatlerin yirmidört'e taksimi suretiyle is
timaline dair kanun lâyihası münasebetimle. 

— T. B. M. Meclisi Dahili Nizamnamesi 
271 

teklifi münasebetiyle. 230.232 
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Sayfa 
Vasuf Kemal Bey (Adlîye Encümeni namı

na) (Sinop) - Ayvalık'ta mukim Kayseri'li Bak
kal Hâkim oğla Musa çavuş bin Abdullah ila 

Sayf* 
Hacı Ramazan oğlu Çolak Ahmet'in Mustafa 
haklarında ve hükmü idamının tasdikine dair 
mazbata münasebetiyle. 87 

Zamir Bey (Adana) - Mesai Kanunu lâyiha
sı münasebetiyle. 180 

Zeki Bey (Gümüşhane) - Mesai Kanunu mü
nasebetiyle. 91,173,174, 

175,178 
— Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 

kanun lâyihası münasebetiyle. 66,67 

Ziya Bey (Çankırı) . Saatlerin yİrmidört'e 
taksimi suretiyle istimaline dair kanun lâyihası 
münasebetiyle. 269,271,272,276 

Ziya Bey (Çorum) - Ereğli • Karadere şi
mendifer hattının inşası ve işletilmesi hakkın- , 
daki 16 Kanunusani 1341 sayılı kanunun ilgası 

ile mezkûr hattın geniş halta tahvili ve Nafıa 
Vekâletince Ereğli ile Ankara arasında inşa ve 
işletilmesine dair kanun münasebetiyle. 105,108 

Zuhftt Bey (Diyarbekir) - Bazı devairin se
rişi halrye bütçelerine tahsisatı munzamma ilâ
vesi ve muhtelif fasıl ve maddeleri arasında 
münakale icrası hakkındaki mazbata münasebe
tiyle. 215 

Zülfü Bey (Diyarbekir) - îdareî Umumiye 
Vilâyat Kanunu muvakkatinin üçüncü faslının 
Meclisi tdare Teşkilâtına ait 62 nci ve 64 ncü 
maddelerinin tadili hakkındaki lâyiha münase
betiyle. 186 


