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Fi hri s t 

AZAYI KtRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 
intihaplar 

— DUyfartKfldk Mebudugum üwttap «küte» 
Ibraflüm i y i Bay hîakitonJda Üçüncü Sulbe matibâ* 
*ası. 29401 

— Braioestn 'Mfctoslugiiım jmühap- «Men 
Abdiifiıafc Bey fttlkkftttta Biıtindr Şube Maafca-
tası. 76,2017 

. *— j&aribui Mdbu&ugunfa -'inftülbap dctilen 
BefoBç Bey fratfdkmkfa likündi işulbe miaabatıası. İd 

— Kastamonu Mdbuduguna tetâbap cAuman 
Ali Natamli Bey baMtarida Döttcfttacü Şube maz-

— Küta%a M«butstujw«a SrttSfcap- edüen 
.faBk ©ey balktaida berkidi sulbe ıralaabateBt. 75:76 

— Saffuhan Möbusİugun» tetâbap edilen 
Mehmet Yaşaan Bey hakkında DörttUncü Şube 
maaibaitası. 125 

— Samban M^busSuğuna tücübap otaman 
Yağan 'Bflyün mazbata»! (3/521) 75 

Sayfa 
llttttintl 

— Doktor Adnan Beyte İstanbul MıetotB-
luguoctan tetütfası. 295 

Mezuniyet 
Azayı ddiramktan bazı zevatm c*eZMWyt*feri 

'haUdkıntîa Dlîvanı RSyaaet fcamrtan. 245:246 

TahHfler 
— îstaübUl Mtibulsiuguna Mihap âdSİetı Be» 

Hiç Beyte teklifi 101 
— Kai*anwou Mabaıslu&mıa tetfhap otunan 

Ali Naami Beyte tahfif 3 

— Kütahya MebUsfuftma faffihap etftöen 
Ealç Beyte tahHfi. (3/520) 75:76 

— RÜZe Metoutro HaBan CaMk IBeyfin tah
lifi. 102 

— Sanflten MöbuAıjıUnia tetSh&p «düeti 
MeMmıet Yaşar Beyte tahfifi, 125 

BEYANAT - NUTUKLAR 

Sayfa 
— Mesul röösetea haÜJartda, Hariciye, Vefcfir 

fi Tevtök RÜştÜ Beyte 'beyanatı,. 89:95 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa No. 
705 — Iİ<1 Nisan 1334 taJrfctfi Gttmıiifc Ka

nununun-62 »di ınalddetJinK) mÜaeyyeJ 
Kanun 11' 

20 
42 

292 
211 28, 

33:34,46:47 
706 — TiiıtfdJyö Rb MüSridiya airasıntfa ntt> 

nalkilt 'Müfekkire* muatekieıifaimiestete (aıs> 
mikfinle <dsBr Kam» 14 

20 
21' 

3 
292 
34, 

4«:49,50:S"1 

Cilt Sayfa 
707 — Tutfdjye âie İLdÖBonya arasınida mü-

maldit Muhacfcuet nmı^ıö^enaraesliöm tas-
itUkiute Ktaür Kamm 14 

20 
21 

3 
184 
34, 

48:49,50:51 

708 — (Mutafmat Kanununun bata trirvaıcav 
ta muaddB Kanun 20 292 

21 4: 
36,57;67 



No, Cilt Sayfa 
717 — 1337 musdi MuVaaeödi Umumiye Ra> 

numıtnıfli sdkMndi >v<e 13 Kâraıousartt 
1339 ıtaıtBıli AVatts Kiamjmmıuıa üçüncü 
makktetatae ınliiaoyyıel Kanun 20 291 

21 102, 
13tf:!l36,15ö:151 

_ | 

No, Cilt Sayfa 
709 — Çtifitoter çitUiği dalhiilırtiekü tatfaafye 

jtaatfel «elmlia oHamak ıtahalklkufc öHiMip 
talMl öüJmpyBn jndbali|îa affı ftaükırf-
•da Kâmtn 16 163 

20 314 
21 43: 

44^2 
710 — Ttüddîye kJatıairtde p!iyön(go fc#ide-

gidim ımurihsısııatt Taiyıyafle Cöntiyetiine 
aut offlcfctgu foaUdk**Ja Kamun 20 227 

21i 77, 
80:82, 96:97 

711 — Thpu d^dtarü hududu harötSrideSdl 
'emvali gayrimenkıutoyie «8t ırmaroeliatı 
ÖsaımutfııfenAtt sunatH . terasma «Mr Ra-
•mm 20 «3 

21 4, 
44:45 

712 — .TİBcaıK* VefcâleltS 1341,senleri ıbüllçesi-
tte (130 914) Afra taMSaiı munfflatnma 

Mvesli halktartda Kamun 19 3 
21 102, 

il 29:130,144:145 

713 — 'Muvaaemai umûmiye '(MıülmlddkJİ de-
-vaMn fctıJCasJJye Miyacaitınuı sumu tfe-
idaınildbe alilt Raittun 19 278 

21 102, 
130:131,146.147 

714 — tdaarted ömenfye VJ&yat Kanunu 
ımJvalkikaltikıan 62 ve 64 ıroü rnlaiddetoli-
nikı Ba)dfflif«e ve ıried&sİ ttâaineterin Mga 
«Idüfen ınüriüdhap aaaMSarına atft vazafiffin 
«urtHlİ fe«als«a <taür Kanun ' 19 3 

20 149, 
203:204 
21 77, 

82:*9,157:15S 

715 — 14 Şutta* 1327 tafcM UbuKi rmAaS^ 
lbWi dmftHtılye (kanunu mrçuvdkfcatön» ntfl-
aayyöl Kanun 20 273 

2i 103, 
/136:143,159:16i 

71Ö — Borçlaın Kanunu 17 295 
20 149, 
205:212 
21 125, 
16hl€7 

718 — 1341 tienletgi MuvazBOefi Umulmye 
Kanununun fcıegmöl ttıalddtome oıüaeyyeîl 
Kanun 20 227 

21 102, 
131,148:149 

719 — 'Steydli îtefatön ıWawsü 1341 senesi büt-
çöstöridie münâkale Senasına ve Mam* mez-
fcûnenfe Lfaıan ttalhımf» v« tah%e şSr-
tefertoe iîşıüiraklims dalir Kanun 20 45 

21 167: 
168,173:174 

720 — Tİtamdt mUafadM akldeWtaeyen 
mömîdöölfer ımivamialuıldlao -aâmacaik 
jtülSum lüte Steafbaıntfa1 ımuifcaltoeiB Uilrrusİ1 ic« 
Ulaşma »dalir 12 Ka«umu)eweil 1341 ta-
m% ve 69)1 numaralı Kamuna, nutiız&yyel 
Katoam 21 176: 

;177jl7M79,203:204 

721 — 18 Sefer 1299 teirSMt zaNtali saiykKye 
ııfeaknnialmıeiOTe tezi meval tszyilr hak-
Ikntda (Kanun 20 148, 

1183 
. 21 56, 

105:107,208:209 

722 — 'Bası toJarjdutaır mieratoicttidalki dr-
toân, ümera ve aabötanm HSetodüBne dai* 
(Kanun 21 156, 

212:221,261:262 

723 — Tüiüc Tayyar» QfrniiyöWo: pürta ücu-
raöadan muafiyötürte dalir Kanun 20 202 

21 244, 
•24&247,261':264 

724 — Şdlter M&am haMtaıda Kanom 19 59 
21 225, 

259,242,247:252,265:266 

725 — P*ol.«v(e tbratkt ^kMsm haldkünUat 
Kamm 19 59 

21 225, 
252:259,267:268 



No, Cilt Sayfa 
726 — 3 Nfis&n 1340 Caı&ı ve 459 numaralı 

Malh'sup fcanuiKira mötnoyyeîl! Kamm 20 227 
21 183: 

^20*242,244,2^:261,26ft27(U80: 
281,285:286 

727 — BmMali gaîfflmetfkuterAt muattDeîâtJ 
teisartufiryaaiüda tapu sentedaliie feayitte-
tıtoe atâkaklaınatam tfctofcrafltarti Htsak! 
üfuHma&ıım 4ak Koftun 20 29, 

«3 
21 29, 

67:69,235:240,290:301 

728 — HıiAJt Ve SeVaMü iöhMyB ntfld&tiyefö 

No, Cilt Sayfa 
• 11341 aenöfr tbtütegtetaSk̂ cSe müoafcale Scra-

ısHKa tfeSr Kanım 21 244, 
281:282,259:290 

729 — 12 'Şübait 11340ı toton ve 410 numara
lı Saym Kanununun. afltJnCı maddesin* 
rauaddi Kanun 19 260 

20 15: 
,16 

2ıl 244, 
277,279,291:292^20:32'1 

730 — Muhassesatı zatiye müdüriyeti 1341 
semesli (bİMçedtae'ltabsl&ılttr möimainma. Mâ-
vestae idâir Kanun 21 29, 

244:282,287:288 

KARARLAR 

194 — S a t * Rlitae ve EssÜncan mefcufdarâ 
Dr. Albüdin ve Tevflik ©eylerte TdtüHdağ 
iMdbusu Faök Beyin batrilt okMdbaı kV 
Hİküâl IMaKJaJyalsı şetfttia|& fartmıza - ye-
0 e töbdifl ha^kımia 19 151 

'195 — AliogJu Süleyman halkfluııtfaikS Jdaitt 
MiSdmKünlün «enzifli haUksıria 21 77 

196 — DatrüSfütounun 1341 seöeai büttçeslî 
Kanosunda vukUbulaın stefavün te*İhS 
«Mekanda 21 244 

22 55 
•197 — 1341 tSenöti MuVaaetfai Umumiye 

Kanununun fenik betimdi makMeanm ta-
«l i tef* oferotfığı toafldkıoda 21 77, 

118:122 
198 — Salbdk Ustanlbud Mettau. Ahmöt ŞuUc 

«I Beyin ttstUkfâl 'Madalyası şeridtoün fcür-
mat yıeglite tedbiB featfdtatfda 21 126 

199 — (Hüseyin - Agatofcfcı Hjaöz v« Tuz Os-
ımmo^u -MuöSafa balkiararia verilen 
ftlao Mikmünto fcemlîfi hakkında 21 126 

200 — Kjutogultanttart -: A!bMeffiĉ ftı fo-
raMfcn haJkfcödafc* [idam MUamüritta ten-
«sû ive DenvfişogDu Faik h'akJkmfdaldi Nük-
müıtfta on set» hapöe Nıvffli hakkülrtdft 21 227: 

228 

201! _ KaJdtSo^u Köse - Mdftriet, Karat* 
çattcoJKı HîfnnîJdt, Oruçö^u Mustafa Ve 
iMuİİSar YüıÖkto^ Oanm'm alfan hak
kında 21 228 

202 — Aydın MeMuHu Of. M&zfear, sabık . 
Aidatta MebUsu Dr. Eşraf ve 3ato& Ka-
«öli Mtibusu AlbdKUgata Beylerin hamil 
olduktan istiklâl madalyaları şeritleri-
tVkı Ikrmırı • yegfe «fcdyH haikkmda 21 244 

LÂYİHALAR 

— Arada - Diyarbekir - Ergani demiryolu 
inşaatınla tevkifi hakkında (1/806) 3 

— BeyniItnUel İktisadiyat heyeti namîyle 
bir daire teşkili hakkında (1/823) 225 

— . Demiryolları İnşaat ve İsletme müdüri
yeti umumiyesi ile şuebatının 1926 senesi mül
hak bütçesi hakkında (1/825) 243 

Demir ve kömür madenlerini işletmek ve 
dört, senede sarf edilmek üzere Ticaret Vekâ* 
kttne 18; milyon Ura tahsisat İtasına dair (1/828) 295 

— Düstûrukdvİye Komisyonu hakkında 
(1/811) 55 

— Erzurum • Sarıkamış • Kars ve şuebatt 
demiryonah idaresinin 1926 senesi bütçesi hak* 
kında (1/822) 207 

— H&fcktıîeriıı muhakeme ve ta&kifc usulleri 
hakkında (1/8İ4) 76 

— Hafcfcı karar ve senetsiz tasarrufa* ik 
tashihi kayıt muamelatının sureti icrası hak-

:kmda (1/817) 155 



™ « 

Sayfa 
— Hudut kıtaatı İle mıntıka jandarma alay

larının ve jandarma efrat mekteplerinin usu
lü iaşesi hakkında (1/24) 243 

— Hudud ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyeti 
134İ senesi bütçesinin beşinci ve dördüncü fa
sılları arasında münakale İcrasına dair (1/808) 3 

— îskân kanunu lâyihası (1/312) 55 
— istanbul ve tev&bü balıkçılar muavenet 

sandığı (1/819) 156 
— Kayseri - Ulukışla demiryolunun inşası 

hakkında (1/821) 207 
— Memurin Kanunu lâyihası (1/815) 76 
— Müstahsilâtı dahiliyeden olmayan tütün

lerle bunların mamulâtına ve tömbeki ve enfi
yeye inhisar vaz'ı ve İnhisarı duhan kanunu 
muvakkati ile 26 Şubat 1341 tarih ve 558 nu
maralı Tütün İdari Muvakkatesi ve Sigara 
Kâğıdı inhisarına Mütedair Kanunun bazı me-
vadinin tadili hakkında (1/818)- 155 

— Nafıa Vekili merhum Süleyman Sırn Be
yin valide, refika ve dört evlâdına maaş ve ik
ramiye itası hakkında (1/816) 155 

AdMye Encümeni Mazbataları 
— Beyazıt Mebusu Şefik Beyin; Hükkâm 

ve memurini devletin vilâyata şekli tayinlerine 
ve haiz oldukları hukuk İle maaşlarına dair, 
(2/364) 233:234 

— Bolvadinli Kadri oğlu Köse Mehmet 
ve Karabıçak oğlu Himmet ve rüfekasının at
larına dair (3/471) 228 

Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Balkan ve 
Harbi Umumî muharebatına iştirak ile hayat 
ve mematı meçhul olanlar hakkındaki (2/494) 

274 
— İdamlarına hükmedilen Hüseyin Ağaoğlu 

Hafız ve Tuz Osmanoğlu Mustafa hakların
daki hükmün tasdikine dair (3/498) 226:227 

— İdare heyetinin; istiklâl Mahakîmi Ka
nununun 12 nci maddesinin tadili hakkında 
(2/491) 79 

— Kadı oğullarından Ahmet oğlu İbrahim 
ile Derviş oğlu Faik haklarındaki hükmü ida
mın tastikine dair (3/511) 227:228 

— «Mandra ve ağıl kanunu» lâyihası 
(1/706) ve Ziraat Encümeni mazbatasiyle reddi* 
ne dair 273 

Sayfa 
— 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah 

Kararnamesinin mevaddı muvakkate faslım mu-
addil 10 Teşrinisani 1335 tarihli Kararnamenin 
birinci maddesi ahkâmının posta ve telgraf ve 
telefon müfettişlerine de teşmili hakkında 
(1/807) '3 

— 11 Kânunusani 1339 ıtarih ve 295 nu
maralı kanunun biminöi maddesine bir madde 
tezyili hakkında (1/826) 243 

— Seyrisefain İdaresinin 1926 senesi bütçesi 
hakkında (1/813) ' 55 

— Ticaret Muahedesi aktedihneyen mem-
İdketler mu varidatından alınacak rüsum (ile ica
bında mukalbelei Ibilmusil icrasına dair 12 Kâ
nunuevvel 1341 tarih ve 691 numaralı kamı* 
nun tadili hakkında (1/820) 156 

— Türkiye ile Rusya'da dağınık bil halde 
kalmış olan harp esirlerimin -«tebaa şevki» mua
melesine talbi tutulmaları hakkında (1/827) 295 

— Veraset ve intikal vergisi (I/8'lCj) 29 

— Muhamat Kanununun bazı mevadını 
muaddil (1/770) numaralı kanun lâyiha&ıyle, An
talya Mebusu Ahmet Saki Beyin; Muhamat 
Kanunun 2, 3, 5 ve 12 nci maddelerinin tadili 
hakkında (2/431) ve Dersim Mebusu Feridun 
Fikri Beyin; Muhamat Kanununun bazı meva-
dının tadili hakkında (2/441) ve Gaziantep 
Mebusu Remzi Beyin; Muhamat Kanununun 
11 ve 12 nci maddelerinin tadili hakkında 
(2/429) ve Konya Mebusu Teyfik Fikret Be
yin; Muhamat Kanununa bazı mevad tezyiline 
dair (2/407) ve Giresun Mebusu Tabir Beyin 
Muhamat Kanununun 11 nci maddesinin ta
dili hakkında (2/440) 4:26,57:67 

— Yusufeli kazasının Of Köyünden Aüoğiu 
Süleyman hakkındaki'hükmü idamın tasdikine 
dair (3/508) ,77:78 

Dahiliye Encümeni Mazbataları 

— Antalya'da Koca Mustafa Zade Mus
tafa Efendiye ak ve Orman mukavelenamesine 
mütedair evrak vazife ve salâhiyeti haricinde 
bulunduğu hakkırida (3/461) 230:231 

MAZBATALAR 
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Sayfa 
— Antalya Mebusu Ahmet Saki ve Gi 

resim Mebusu Hakkı Tank Beylerin; Açıkta 
kalan muallime ve muallimlere tam maaş itası 
hakkında. (2/196) 231:233 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
tdarei Umumİyei Vilâyat Kanununun 138 nci 
maddesinin tadili hakkında (2/408) 77,115:118 

—Cemiyetler Kanununun on ikinci maddesi
nin tefsirine dair (3/385) 229:230 

— Dİyarbekİr Mebusu Zülfü Bey ve rü-
fekasının; Türkiye dahilinde piyango keşidesi-
nİn münhasıran Tayyare Cemiyetine ait obuası
na dair (2/515) 77,80:82,96:97 

— Gaziantep Mebusu Ali Oenani Bey ve 
rüfekasınm; Idareİ Umumİyei Vilâyat Kanunu
nun 103 ncü maddesinin tadiline "dair (2/347) 

' 2 7 4 
— tdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu mu

vakkatinin üçüncü faslının meclisi İdare teşkilâ
tına ait altmış İkinci ve altmış dördüncü mad
delerinin tadili hakkında (1/715) 77,82;89,157:l59 

—- istiklâl Madalyası ile Usulü taltif hak
kında tanzim olunan nizamname İle iki numu
ne varakasının gönderildiği hakkında fcra Vekil
leri Riyasetinden gelen (3/480) numaralı tezke
re ve tayini muameleye mahal olmadığına dair 

228:229 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Vilâyat 
Belediye Kanununa bazı mevad tezyifine dair 
(2/528) 274 

— «Mandra Ve ağıl kanunu» lâyihası (1/706) 
numaralı ve Ziraat Encümeni mazbatası ile red
dine dair 273 

— Memurinin harp kazançtan vergisi ile 
mükellefiyetleri icap edip etmeyeceğinin tefsirine 
dair 78:79 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin; «Askeri El-
kap Kanunu» Unvanlı ve (2/406) numaralı teklifi 
kanunisi ite Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi 
Beyin; «Lakap Kanunu» hakkında (2/314) 56:57 

— Sabık Kırşehir Mebusu Sadık ve Sabık 
Trabzon Mebusu Şükrü Beylerm; Memurin 
Muhakemat Kanununun tadili hakkında (2/104) 
ve (2/105) numaralı teklifi kanunileri ve reddi
ne 'dair 274 

Bfvam Muhasebat Encümeni Mazbataları 
— İnşaat, ithalât- şerait ve mukavelâtınm* 

hükümetçe müttehaz numunelere tevfikan bir an 

Sayfa 
evvel ihzarı ite tatbik ve istimalinin temini hak
kında 226 

— Terfileri İcra kılınan zabitan ve mensubini 
askeriyenin riitbei cedıdeleri muhassesatlannın 
tarihi itası hakkındaki eski İdarei Askeriye Ni
zamnamesinin 179 ncu maddesinin fokaratı ahi-
restinin tefsirine mütedair olan Heyeti Umumiye 
Karannın sureti hilalinde tereddüt hasıl bulun
duğuna dair (2/332) 78,126:129 

Diyanet İşleri Encümeni Mazbatası 
—• Sabık Kütahya yeni Aksaray Mebusu Be

sim Atalay Beyin; «Evkafı Celâliye» hakkında
ki (2/40) numaralı teklifi kanunisi ve Tayini 
muameleye mahal kalmadığına dair 156 

'Evkaf Encümeni Mazbatası 
— Sabık Kütahya yeni Aksaray Mebusu Be

sim Atalay Beyin; «Evkafı Celâliye» hakkında
ki (2/40) numaralı teklifi kanunisi ve Tayini 
muameleye mahal kalmadığına dair 156 

Hariciye Encümeni Mazbataları 
— Ankara'da inşa edilecek sefaratı ecnebiye 

binaları için icap eden arsaların düveli mütehab-
beye meccanen ferağı hakkında (1/615) 125,167 

— Türkiye Cumhuriyeti île Finlandiya, Let-
tonya Hükümetleri arasında akü ve imza olu
nan muhafdenet ahitnamelerinin tasdiki hakkında 
(1/612), (1/613) 34,48:49,50:51 

İstida Encümeni Mazbataları 
— Amerika'dan celbetttrdikleri fıstıklardan 

ithalât rüsumunun on iki misli zammı ile istiy-
fası muktazi İken sehven beş misli ücret ataz olun
duğu halde İki sene sonra mütebaki rüsumun tah
siline teşebbüs edildiğine dair İzmit tüccarların
dan Sabri Bey ve rüfekasının istidası hakkında 

' 2 7 4 
— Tekİrdağı Lisesi Müdüri sabıkı Mahmut 

Beyin; İsnad olunan fiilden dolayı meni muha
kemesine karar verildiği halde harcırahının tes
viye edilmediğine dair istidası (4/310) hakkında 

56,105 

Kavanini Maliye encümeni 
Mmfeatafen 

— Biga Mebusu Şükrü Beyin; 11 Kânunu
sani 1339 tarih ve 295 numaralı Kanunun altıncı 
maddesine bir zeyil İlâvesi hakkında (2/487) nu
maralı teklifi kanunisi ve reddine dair. 295:296 



Sayfa 
: — 134t senesi Muvazıenei'Umumiye Kamı-

nunun 45 nci maddesinin tefsirine lüzum olmadı
ğına dair. 77,118:122 

— 1341 senesi Muvazenei Umumîye Kanu
nunun kırk birinci maddesinin tefsirine dair 
(3/537) 296 

— Ecnebi Sefarethaneleri n&enaubini namına. 
vukubulan muvaredatın, mumaileyhimin temsil 
eyledikleri memleketlerce Türkiye Cumhuriyeti 
memurini mümasüesîne ifa edilmekte (dan müte
kabil muamele veçhile muafen imrart hakkın
da (1/780) 41:43 

— Eğlence ve istinlâfcatı hususiye vergisi 
hakkında (1/742) 225 

— Giresun Mebusu Hitkfcı Tank Beyin; mü
badeleye gayri tabi eşhas* ait: olup Hükümet 
yedinde bulunan raetenk «plak ver analar «çürüte
ninin emval ve emlâki düşman, atat ve hasbel-
lüzum Hükümet t&ra&ndlut tahrip edilmiş olan
lara zayiatlarının derecesi nispetinde tevziine 
dair 15 Nisan 1341 tarihlî Kanunun tefsiri 
hakkında (4/295) numaralı takriri ve tefsire 
mahal olmadığına dair. 78 

— Giresun Mebusu Hakju, Tarık Beyin; 
pullu Uânjasm muhafaza meeburiyeünifi bir se
neden. altı aya, tenaüi, hakkında» (2/509) 176 

— Gümrüklerce saati mesai haricinde İstih
dam edilen memurine gümrük kanunu mucibin
ce verilecek ücreti mesaiye dair (î/553) 33:34, 

46:47 
— Hayvanatı ehliye rüsumu hakkında. 

(1/737) 244,277:279,291:292 

— Kazanç vergisi hakkında (1/736) 225,301:319 
— Memurinin harp kazançtan Veıgisi. ile 

mükellefiyetleri icap edip etmeyeceğinin tefsi
rine dWr Başvekâletin (3/459) numaralı teeke-̂  
resi ve muhtacı tefsin olmadığına dair, 78:79 

— Meskukât darb» hakkındaki 12 Şubat 
1340 tarihli, Kanunun tefsiri hakkında (3/454) 244, 

282:284,291:292 
— Muvazenei Umumiye dahilinde bulunan 

devair için tedariki muktazS kâğıt ve sair bilcüm
le kırtasiyenin sureti mubayaası hakkında, 
(1/761) 102,I30:131ıl46ıl47 

— Mülkiye harcırah kararnamesinin yirmi 
yedinci maddesinin ikinci fıkrasının tadifi hak
kında (1/787) 295 

Sayfa 
— 14 Şubat 1>27 tarihli Usulü Muhase-

bei Umumiye Kanunu muvakkatinin bazt me> 
vadımn tadili hakkında, (t/783) 10 ,̂136: 

14î,t59:f61 
— Petrol inhisarı hakkında (1/739) 225,252: 

259,267:268 
— Şahsi vergi hakkında (t/798) 295 
— Şeker inhisarı hakkında (1/740) 225,259, 

247:252,265:266 
—' Ticaret Muahedesi akdedilmeyen mem

leketler muvaredatmdan alınacak rüsum ile ica
bında mukabele bilmisll icrasına dair 12 Kânu
nuevvel 1341 tarih ve 691 numaralı kanunun 
tadili hakkında (1/820) 176:177,178: 

•1793Sfr.W 

— Umumî istihlâk vergisi hakkında (1/741) 
Mazbata ve Muvazenei Maliye 'Encümeninin, 
âsârın İlgasıyla yerine ikame edilecek vergi hak
kında 17 Şubat 1.341 tarihli Kanuna bazı me-
vad tezyiline dair. 225 

-— 3 Nisan İ340 tarihli Mahsubu Umumî 
Kanununun bazı maddelerinin, tadttî ve temdidi 
ahkâmı hakkında (1/790) 156,183:200,209: 

212,244,200*261,2.9:270, 
280:2*1,285:286 

Lfiyfta Enrctimenİ 

— Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin*, 
ormanlardan çıkarılacak kereste ve-mahrukatın 
muamele! resmiyesinin ormanlarda ikmal edil
dikten- sonra her yerde serbest nakil ve imrar 
edilmesi hakkında (2/524) numaralı teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olduğuna dair. 56 

— Bolu Mebusu Şükrü Beyin; Hükümet na
mına vukubulan müzayede ve münakaşa ve itta-
lât Kanununun altıncı maddesine bir fıkra tezyil 
edilmesine dair (2/520) numaralı teklifi kanunî
sinin şâyâbı müzakere olduğu ftajdunda, 3:4 

— Çorum Mebusu İsmail Kemal .Beyin; 
yol mükellefiyeti kanununun dört, beş ve on ye* 
dinci maddelerinin tadili hakkında (2/523) nu-
mar*h teklifi kanunisinin sayam müzakere ol
duğuna dair. 56 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyim Mahsu
lâtı Arziye Vergisi Kanununun ikinci madde* 
sinin dakik hakkındaki fıkrasının tadiline dair 
(2/525) numaralı tekKfİ kâ ranisin-ht sayanı mü
zakere olduğuna dair, 75:77 



Sayfa 
— Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Orman 

Nizamnamesinin sekizinci maddesinin son. fık
rasının tadili hakkında (2/527) numaralı teklifi 
kanunisinin sayanı müzakere obluğuna dair. 102 

— DenizH Mebusu Yusuf Beyhr; Türkiye'de 
mevcut bilumum ormanların fenni usulü idare 
ve işletilmeleri hakkındaki 23 Nisan 1340 tarih 
ve 504 numaralı Kanunun son fıkrasının tadiline 
dair (2/530) numaralı teklifi kanunisinin şayanı 
müzakere olduğu hakkında. 102 

— Denizli Mebusu Doktor Kâzım Beyin; 
Denizli - Alaşehir yolunun devlet yolları meya-
nına, ithali hakkında (2/522), numaralı teklifi ka
nunisinin şâyânı müaakere olduğuna dair. 4 

— Diyarbekir Mebusu Zülfü Bey ve rüfe-
kasının; Türkiye; dahilînde piyango keşidesinin 
münhasıran Tayyare Cemiyetime ait olmasına 
dair (2/515) numaralı teklifi kanunisinin şâyânı 
müzakere olduğu hakkında. 3 

— İsparta Mebusa Müfcerrem Bey ve rüfe-
kasının; «Türkiye tş Bankası Muafiyet Kanu
nu» Unvanlı ve (2/532) numaralı teklifi kanuni
lerinin sayanı müzakere olduğuna dair. 102 

— İzmir Mebusu Ahmet Münir Beyin; (Ford) 
ve !ba sistemdeki otomobillerin gümrük resmin
den istisnası hakkındaki (2/514) numaralı tek
lifi kanunisinin şâyânı müzakere olduğuna daür. 3 

— İstanbul Mebusu Doktor Hakkı Şinasi 
Paşanın; Emvali milliye ve- metrukeden olan em
lâki vakfiyenin sureti füruhtu hakkındaki (2/534)1 
numaralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere 
olduğuna dair. 243 

— Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; 
Vilâyeti Belediye Kanununa bazı rnevad tezyî-
line dair (2/528) numaralı teklifi kanunisinin 
sayanı müzakere olduğu hakkında. 102 

— Karesi Mebusu. Mehmet Vdhbı Bey ve 
rüfekasırtm; Bandırma Limanındaki mağruk 
tarak dubalarının Bandırma Belediyesine terkle
rine dair (2/529) numaralı teklifi kanunilerinin 
şayanı müzakere olduğu hakkında, 102 

— Kayseri Mebusu Zeki Beyin; Cinayet 
mahkemeleri, heyetinin bir reis ile iki azadan 
mürekkep olarak teşkili.: hakkında {2/531) numa
ralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğu
na dair. 102 

— Kayseri Mebusu Zeki Beyin; usulü mu
hakeme! Hukukiye Kanununun 151 nel mada*-

Sayfa 
sinin tadiline dair (2/533) numaralı teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olduğu baklanda. 102 

— Kastamonu Mebusa îtelit Beyin, inebo
lu - Kastamonu - Çankırı - Ankara devlet yo
lunun 1342 w 1343 senelerinde İnşaatını ikmal 
ve tamiratım itmam için rnuktezî meblâğın Na
fıa Vekâletine mezkûr seneler bütçesine faslı 
mahsus olarak vazı hakkındaki- (2/521) numa
ralı teklifi kanunisinin sayam müzakere oldu
ğuna dair, 4 

— Rize Mebusu Ekran Beyin; Vekâletler 
binasına tererihan, her vekâlet memurini için 
apartmanlar İnşası hakkındaki (2/535) numaralı 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna 
daû% . 243' 

— Siverek Mebusu Kadri Bey ve rüfekası-
nın; (Teşçir Kanunu) unvanlı ve (2/516) numa
ralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair, 3 

— Urfa Mebusu Refet Bey ve rüfekasmm, 
«Tayyare tanesi Kanunu» unvanlı ve (2/526) 
numaralı teklifi kanuDtoerintn sayan, müzakere 
olduğuna dair. 77 

Maarif tEncfenent 
(Mutatalan 

— Rİze Mebusu Ekrem Beyin; «Askerî El-
kap Kanunu» unvanlı ve (2/406) numaralı teklifi 
kanunîsi ile Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi 
Beyin; «Lâkap Kanunu» hakkında. (2/314) 56;57 

— Talebe ve mualliminin askerlikten te
cilleri hakkındaki 21 Şubat 1337 tarih ve 100 nu
maralı Kanunun birinci maddesini muaddil 26 
Kânunusani 1340 tarihli Kanunun ifrinei mad
desi ahkâmının tefsiri hakkında, (3/435) 212,156 

'Mımtzeoei Mattye fSncttmenî 
MnOMtaltti. 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanu
nunun kırkbirinci maddesinin tefsirine dair. 
(3/537) 296 

— Ecnebi sefarethaneler mensubinine- vuku-
bulan mevaridâtm mümaiieyrdTnnı temsil eyle
dikleri memleketierce Türkiye-Cumhuriyeti me
murini mömasilesıne iftt edilmekte olan müteka
bil rtnıanrtie veçhile muafen imran hakkında. 
(1/780) 41:43 

— Ecnebi tabaaâin» ait tekaüt' maasatmm 
kemafıssabık tediyesi hakkında (1/794) 102,131: 

136,150:151 
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Sayfa. 
— Efradı Askeriyenin müze duhuliye ücretin

den istisnası hakkında (1/786) 102,131,148:149 
— 'Eğlence ve istihlâkatı hususiye vergisi 

hakkında. 225 
-r- Eskişehir'de Çifteler Çiftliği dahilinde kıs

men ziirraa tevzi ve tefviz edilmiş olan ve bir 
kısmi derdesti tevzi bulunan arazi İcsrei zemini 
olarak tahakkuk ettirilen meblâğın affı hakkın
da (1/666) numaralı kanun lâyihası ye mezkûr 
lâyihanın bir an evvel müzakeresine dair Eski
şehir Metrosu Abdullah Azmi Beyin, (4/266) 43:44,52 

— Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyin; Mü
badeleye gayrı tabi eşhasa ait olup hükümet ye
dinde bulunan metruk emlâk ve arsalar esmanı-
rtın emval ve emlâki düşman, usat ve faasbellü-
zum hükümet tarafından tahrip edilmiş olanlara 
zayiatlarının derecesi nispetinde tevziine dair 15 
Nisan 1341 tarihli Kanunun tefsiri hakkında 
(4/295) numaralı takrir! ve tefsire mahal olmadı
ğına dair. 78 

— Gümrüklerce saati mesai haricinde istih
dam edilen memurine Gümrük Kanunu muci
bince verilecek ücreti mesaiye dair (2/553) 33:34, 

46:47 
— Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyeti 1341 

senesi bütçesinde beşinci ve dördüncü fasıllar 
arasında münakale İorasma dair (1/808) 244,281: 

282,289:290 
— Hayvanatı ehliye rüsumu hakkında. 

(1/737) 244,277:279 

— idare Heyetinin İstiklâl Mehakİmİ Ka
nunun 12 nci maddesinin tadili hakkında (2/491) 79-

— istiklâl Muharebatı malullerine mükâfatı 
nakdiye itasına mütedair 397 numaralı Kanu
nun birinci maddesine tevfikan tanzim olunan 
sekizinci defterin gönderildiği hakkında. (3/526) 244, 

282,287,288 

— Kazanç Vergisi hakkında (1/736) 225,301:319 
— Maarif Vekâletinin 1341 senesi bütçesi

nin Tıp Fakültesine ait kadro müfredatında va
ki sehvin tashihi hakkında (3/524) 102:103 

— Memurinin harp kazançları vergisi ile mü
kellefiyetleri icap edip etmeyeceğinin tefsirine 
dair Başvekâletin (3/459) 78:79 

— Meskukat darbı hakkında 12 Şubat 1340 
tarihli Kanunun tefsiri hakkında (3/454) 24,282: 

284,291:292 

Sayfa 
— Muvazenei Umumiye dahilinde bulunan 

devair İçin tedariki muktazi kâğıt vesair bil
cümle kırtasiyenin sureti mubayaası hakkında. 
(1/761) 102,130:131,146:147 

— Mülkiye Harcırah Kararnamesinin yirmi 
yedinci maddesinin ikinci fıkrasının tadili hak
kında (1/787) 295 

— 14 Şubat 1327 tarihli Usulü Muhasebe) 
Umumiye Kanunu muvakkatinin baza mevadının 
tadili hakkında (1/788) 103,136:143,159:161 

— Petrol inhisarı hakkında (1/739) 225,252: 
259,267:268 

— Seyrisefain idaresinin 1341 senesi bütçe
sine üç yüz bin lira tahsisat munzamına ilâvesi 
hakkında (1/763) 125,167:168,173:174 

— Şahsî vergi hakkında (1/738) 295 
— Şeker inhisarı hakkında (.1/740) 225,259, 

247:252,265:266 

— Ticaret muahedesi aktedihneyen memle
ketler muvaredatından alınacak rüsum ile ica
bında mukabele bilmisU icrasına dair 12 Kâmı- , 
nuevyel 1341 tarih ve 691 numaralı Kanunun 
tadili hakkında (1/820) ; 176:177,178:179,203:204 

— Ticaret Vekâletinin senei haliye teşki
lâtı sınaiye faslına tahsisatı munzamma ilâvesine 
dair. (1/718) 102, 

129:130,144:145 
— Türk Tayyare Cemiyetinin, posta mürase-

lâtı ücuratından muaf tutulan müessesat meya-
nına ithali hakkında. (1/796) 244, 

246:247,263:265 

— Umumî İstihlâkat vergisi hakkında (1/741) 
numaralı kanun lâyihası hakkında ve Maliye en
cümenleri mazbataları ve Muvazenei encüme
ninin âşânn ilgasiyle yerine İkâme edilecek vergi 
hakkında 17 Şubat 1341 tarihli kanuna bazı me-
vat tezyiline dair teklifi kanunisi. 225 

— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî 
kanununun bazı maddelerinin tadili ve temdidi 
ahkâmı hakkında. (1/790)' 183: 

200,209:212,244,260:261,269:270,280:281,285:286 
— Vakti mesaî haricinde çalışan orman ci

nayet, muamelât ve kontrol memurlarına verile
cek Ücurat hakkında. (1/687) 295 

Müdafaa! Milliye Encümeni Mazbataları 
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; «Askerî El-

kap kanunu^ unvanlı ve (2/406) numaralı teklifi 
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Sayfa 
kanunîsi ile Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin; «Lâkap Kanunu» unvanlı ve (2/314) 

56:57, 
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; Elcezire ve 

Şark cephelerinde ifayı vazife edecek erkân, 
ümera ve zabıtan ve mensubini askeriyenin müd
deti hizmetlerine dair. (2/379) 156, 

212,213:221,261:262 
— Talebe ve muallimin askerlikten tecilleri 

hakkındaki 21 Şubat 1337 tarih ve 100 numaralı 
Kanunun birinci maddesini muaddil 26 Kânu
nusani 1340 tarihli Kanunun ikinci maddesi ah
kâmının tefsiri hakkında. (3/435) 212,154 

— Terfileri icra kılman zabıtan ve mensubini 
askeriyenin rütbei cedideleri muhassesatlarının 
tarihi itası hakkındaki eski tdarei Askeriye Ni
zamnamesinin 179 ncu maddesinin fıkaratı ant
resinin tefsirine mütedair olan Heyeti Umumiye 
kararının sureti imalinde tereddüt olduğuna 
dair. (3/332) 78 

— Urfa Mebusu Refet Beyin; Hizmeti mak
sureye tabi muallimlerin dokuz aylık vazifei as
keriyelerini ikd sene zarfında ifa etmelerine 
dair. (2/488) 34:41 

— 25 Eylül 1339 tarih ve 347 numaralı Ka
nunun birinci maddesinin tefsiri hakkında.. 
(3/504) 125, 

179:183 

Müşterek Encümen Mazbatanın 
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; «Askeri El-

kab Kanunu» unvanlı ve (2/406) numaralı teklifi 
kanunisi İle Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin «Lâkab Kanunu» unvanlı ve (2/319) 107:115 

— «Tedeyyün Kanunu^ lâyihası (1/694) 125, 
161:167 

Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası 
— Türk Tayyare Cemiyetinin, posta müra-

selâtı ücuratından muaf tutulan müessesat me-
yanına ithali hakkında. (1/796) 244, 

246:247,263:264 

Tapn Encümeni Mazbataları 
— Ankara'da inşa edilecek sefarâtı ecnebiye 

binaları için icabeden arsaların düveli mtitehab-
beye meccanen ferağı hakkında. (1/615) 125,167 

— Tapu Daireleri hududu haricindeki emvali 
gayrimenkuleye ait muamelâtı tasarrufîyenin su
reti icrasına dair. (1/773) 4,44:45 

Sayfa 
— Emvali gayrımenkulenin muamelâtı tasar

ruf iyesinde tapu senedatı ile kayıtlarına alâkada
rının fotoğraflarının ilsak olunmasına dair. 
(1/771) 29,67:68,235:247,286:301 

— Emvali gayrimeokulenin muamelâtı tasar-
rufiyesiode tapu senedatiyle kayıtlarına alâka
darının fotoğraflarının ilsak olunmasına dair. 
(1/771) 67:69,225,235:240,286:301 

Ticaret Encümeni Mazbataları 
— Anonim ve kooperatif şirketlerin mura

kabesi hakkında (1/801) 102, 
129 

— Eskişehir'de Çifteler Çiftliği dahilinde kıs
men zürraa tevzi ve tefviz edilmiş olan ve bir 
kısmı derdesti tevzi bulunan arazi icareî zemini 
olarak tahakkuk ettirilen meblâğın affı hak
kında (1/666) numaraih kanun lâyihası ve mez
kûr lâyiham» bir an evvel müzakeresine dair . 
Eskişehir Mebusu ARıbullah Azmi Beyin (4/266) 43: 

44,52 

— Hayvanatı ehliye rüsumu hakkında 
(1/737) 244 

— İstanbul Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
18 sefer 1299 tarihli zabtfai saydıye Nizamna
mesine bazı mevad tezyiü hakkında (2/510) 56, 

105:107, 
208:2C9 

— Kazanç vergisi hakkında (1/736) 225, 
301:319 

— Petrol inhisarı hakkında 01/739) 225, 
252:259, 
267:268 

— Şahsî vergi hakkında (il/738) 225,295 
— Şeker inhisarı hakkında (1/740) 225,242. 

247:252 
265:266 

— Ticaret muahedesi adkedilmeyen memı 
leketler muvaredatından alınacak rüsum ile ica
bında mukabele bilıriİsil dcrasına da/ir 12 Kâ
nunuevvel 1341 tarih ve 691 numaralı kanunun 
tadiü hakkında (1/820) 176:177, 

1178:179, 
203:204 

— Ticaret Vekâletinin senei haliye tesvi-
katı sınaiye faslına tahsisatı munzamma ilâve
sine dair (1/718) 102,129: 

130,144:145 
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Sayfa 
Ziraat Encümeni 

— Eskişehir'de Çifteler Çiftliği dahilînde 
kısmen züraa tevzi ve tefviz edilmiş olan ve 
bir kısmı derdesti tevzi 'bulunan arazi icarei ze-

— 1341 senesi Muvazeneî Umumiye Kanu
nun toeşiıKİ maddesini muaddil kanunun ta
yini esami ile ikinci defa reye vaz*ı. 157471: 

a 72 
— H337 senesi Muvazenei Umumiye Kamı* 

raimin sekizindi ve 13 Kânunusani 1339 tarihli 
Avans Kanununun üçüncü maddelerine müzey-
yel 'kanunun tayinli esami ite ikinci defa reye 
vaz'ı. 157, 

169:170 
— Çifteler Çiftliği dahilindeki araziye ica

rei zerdin olarak tahakkuk ettirilip tahsil edil
meyen melbaliğin affı hakkındaki kanunun ta
yinli esami ile ikinci defa reye vazı 57, 

70:71 
— Hudut ve Sevabil Sıhhiye Müdüriyeti 

1341 senedi [bütçesinde münakale icrasına dair 
kanunun tayini esami ile ikinci defa reye vazı 296, 

322:323 

Adliye Vekâletinden 
-r- Kalitesi Mebusu MehtaBt Vehbi Beyin; 

Avukattılar hatamda vlilâyetitene veıilben emre daiir. 
suali ve. VeM Mıalhiımit Esat Beyin şifahî ce
vâbı. 103Tİ04 

Dahiliye Vekâletinden 
— Çoriuta Mdbusu Istrual Kemali Beyin; 

Meroitfliın Kamunu IhaUdankJa 55,80 
— Kamesli Mtetbusu Mıetafdt Velıbli Beyin; 

Şjmjoodiîfer iyoiaularona göstöenİllen fcatayliğıın va
pur yoHooboiDa daı ıtJeşmlffli İrrikânı ve Arikaıra' 
tfa ırıettmiılh ıfyha İklttadB tattfer frisası hattın
da tsualt ve VeMİ Oenfl Beyim şffialrü cevaîbL 31:33 

Maliye Vekâletinden 
— 'Bolu iMefousu iMehımıet Vatsffi Beyi»; KSb-

rtft iMüsaıı; #ıbeflİoİo Kars'a Köhrilt göoderme-
mesü erbabına daür 29,57 

Sayfa 
mini olarak tahakkuk ettirilen me/blâgın affı 
hakkında (1/666) 43:44,52 

— Hayvanati ehliye rüsumu hakkında 244, 
277:279 

— Kazanç Vergisi hakkında (1/736) 

— Munassesatı Zatiye Müdüriyeti 1341 se
nesi 'bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesine 
dair kanunun tayini esami ile ikinci defa reye 
ivazı, 296, 

324:325 

— 12 Şulbat '134Û tarih ve 4101 numaralı 
Sayım Kanununun altıncı maddesinin muaddil 
Kanunun tayini esami İle iktaci defa reye vazı, 296, 

•320:321 

— Seyrisefain tdaresdoin 1341 senesi Büt
çesinde münakale terasına ve idarei mezfcûren'in 
liman tahmil ve tahliye şirketlerinle iştirakine 
dair kanunun tayind ile ikinci defa reye vaz'ı. 177, 

201:202 

— 3 Nisan 1340 tarih ve 459 numaralı Mah
sup Kanununa müzeyyeİ kanunun tayini esami 
ile ikinci defa reye vaz'ı. 277 

Ticaret Vekâletinden 

— Kareli Mebusu Mehmet Vehbi Beyin Öl-
dülanle tofiriflk halklkırida ne glM tedabtiir » a z 
oSunduguna dair suaffi ve Ttcaıret 'Vdkliti Ali 
Oenenfi 'Beytin ştffiaHi cevabı. 40],126,15-7,ıl77 

— KaMaMonluMebulsu Hafflt BeySn;' istan
bul İknanmidla 20 'Nisan U34J1 tarihli Kanun mu- . 
dibfrtoe yüflcfcıtMB <v» boşaStlmâ  su i» {kömür da
ğıtma UsferW tariTÜm lifin «eşdklkü* eden şMete 
dair 125,157,177:178 

— Siverdc Mebusu KJattfli Ahmet Beyin; 
MermiıÖri kooparaiüri ÜaMarida suali ve V e » 
Ali Cenan! Beyin #alhî cevabı. 29:31 

REY İSTİHSALİ 

SUALLER VE CEVAPLAR 
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TAKRİRLER 

Sayfa 
Giresun (Hakkı Tank B.) 

— İstanbul'da Maryosera isminde bir zata baht 
ve talih oyunkrı namiyle kumar oynatmak im
tiyaz ve inhisarı verildiği hakkında Şctutmane-
tine atfen vaki olan neşriyatın tekzip ve tashihi 
temenniyatına dair. 207:208 

Gümüşhane (Hasan Fehmi B.) 
— Büyük Millet Meclisi şerhadan© mua-

vini Sıtkı Efendiye bîn lira ikramiye itasına 
dair 234 

İzmir (Mahmut Celâl ve Mahmut B.) 
— izmir - Bergama yolunun turuku umu

miye meyanına ithaliyle tamir ve inşası temen
niyatına dair 296 

Kastamonu (Halit B.) 
— Ankara'da Hacibayram Camiinİn de İs

tanbul'daki birinci sınıf camiler adadına ithaliy
le müstahdeminine ona göre maaş tahsisi te-

Trimcâyditsm idaljr. 234 
— Ankara'da Tahtakale - civarındaki ah

şap Mûhassesatı Zatiye binasının yangın alâ-
tiyle tajbtı Komiine aiırtmjaısj «otaMtfflflyMaaa daür. 245 

. — Cide kazasındafci «Gâh nöbet» usulünün 
İgaisuma ıdaffir geçen tsettdi \j$ka&fyqto Ib̂ BkiÜIrnsrtfte» 
'gelip lAkMiyıe Encürrtenlkılde bufcnan ksmm $yiı-
Üm$am, NietaiminaırM Dalulirifli «tfafoaŞ muçî-
ibSneıe, doğrudan dojrüya mratamsij* qkanı«sm-
na WaSr. 207 

Sayfa 
Kocaeli (Mustafa B. ve rûfekast) 
— Kârgir Sakarya köprüsünün tecdiden ta

miri ricasına dair. 277 
Konya (Kâzım Hüsnü B.) 
— Konya vilâyetine merbut Ismİl kariyesi 

zürraına tohumluk itasına dair temenni 57 
— Mektep vergisi kanunu ile 19 Mart 1340 

tarihli bütçe kanununun on yedinci maddesinin 
tefsiri hakkında. 234 

Mardin (Ali Rıza ve Abdürrezzak B.) 
— Sabık Mardin- Mebusu merhum Derviş 

Beyin ailesi efradının memleketlerine sevk edi
lebilmelerinin temini ricasına dair, 296 

Mardin (Ali Rıza ve refiki) 
— Ziraat Odaları, Ziraat meclisi alisi, çe

kirge ve ıslâhı hayvanat hakkındaki kanun lâ
yihalarının Heyeti umumiyeye tesrii şevkleri is
tirhamına dair. 245 

Şarkikarahisar (Ali Şuuri B.) 
— Şarkikarahisar'ın Taş mahallesi erbabı zi

raatının 1341 senesi Muvazene! Umumiye Ka
nununun yirmi üçüncü maddesinden istifade 
ettirilmesi temenniyatına dair. 126 

Urfa (Refet B.) 
— Ruznamenin dördüncü maddesindeki hiz

meti maksureye tabi muallimlerin askerliği hak
kındaki teklifi kanuninin mustacelen müzakere
sine dair. 34:41 

TEFSİRLE» 

8 1 — 2 5 Eylül 1339 tarih ve 342 numaralı 
Kanunun birinci maddesinin tefsiri 125,179: 

183 

82 — 12 Şubat 1340 tarih ve 411 numaralı 
(meskukât darbı hakkında kanunun) ikin
ci maddesinin tefsiri 244,2^2:284,291:292 

TEKLİFLER 

fiofflu (Mehmet Vasfi B.) 
— Ormanlardan çıkarılacak kereste ve 

mahrukatın muamelei resmiyesinin ormanlar
da ikmal edildikten sonra her yerde serbest na
kil ve İmrar edilmesi hakkında (2/524) 

Çouum (Isamil Kemal B.) 

— Yol Mükellefiyeti Kanununun dördüncü, 
beşinci ve onyedinci maddelerinin tadili hak
kında (2/523) 

DenSzfi (Necip Ali B. ve rûfekast) 
— Sabık istanbul Mebusu merhum Ahmet 

Selâhattin Beyin yoksul kalan ailesinin terfi
hine dair (2/537) 243 

Defledi (Yusuf B.) 
— Mahsulâtı arziye vergisi Kanunusun 2 

nci maddesinin dakik hakkındaki ftkrasımn 
tadiline dair (2/525) ' 29 

— Orman Nizamnamesinin sekizinci mad
desinin son fıkrasının tadili hakkında (2/527) 56 
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Sayfa 
— Türkiye'de mevcut bilûmum ormanların 

fennî usulü idare ve işletilmeleri hakkındaki 
22 Nisan 1340 tarih, ve 504 numaralı Kanunun 
son fıkrasının tadiline dair (2/530) 56 

(İsparta (Mükerrem B. ve rüfekası) 
— «Türkiye iş Bankası muafiyet Kanunu» 

hakkında (2/532) 76 
fataabul (D»\ Hakkı Şimasi Ps.) -
Emvali milliye ve metrûkeden olan emlâki 

vakfiyenin sureti füruhtu hakkında (2/534) 156 
Kamasti (Vehbi B.) 
— Vilâyat belediye kanununa bazı mevad 

tezyiline dair (2/528) 56 
Kanösü (Vehbi B. ve rüfekası) 
— Bandırma limanındaki maruk tarak du

balarını Bandırma Belediyesine terklerine dair 
(2/529) 56 

Sayfa 
Kayseri (Zeki B.) 
— Cinayet mahkemeleri heyetinin, bir reis 

ile iki azadan mürekkep olarak, teşkili hak
kında (2/531) 56 

— Usulü Muhakemei Hukukiye Kanununun 
67 nti maddesine bir madde tezyiline dair 
(2/536) 225 

— Usulü Muhakemei Hukukiye Kanunu
nun 151 nci maddesinin tadiline dair (2/533) 76 

RliBa (Ekrem B.) 
— Vekâletler binasına tercihan her vekâlet 

memurini için apartmanlar inşası hakkında 
(2/535) 156 

Urfa (Refet B.) -
— «Tayyare İanesi» unvanlı teklifi kanu

nisi (2/526) 56 

TEZKERELER 
Başvekâlet Tezkereleri 

— Bahriye ümera ve zabitanımn terfii 
hakkındaki kanun lâyihasının iadesi hakkında 234 

— Belediye müfettişlerinden İbrahim Efen
diyi katletmekle müttehim Behzat'ın idamı 
hakkındaki hükmün tasdikine dair (3/557) 245 

— 1341 Muvazenei Umumiye Kanunu
nun kırk ikinci maddesinin tefsiri hakkında 
(3/540) • 125 

—1341 senesi Muavenei Umumiye ka
nununun 43 ncü maddesinin tefsiri hakkında 
(3/555 mükerrer) 244 

— Bursa'nın Ayazma kafiyesinden Deli 
Mehmetoğlu şöhretli tdris oğlu Mehmet hak
kındaki idam hükmünün tasdikine dair (3/530) 57 

— Darülfünunun İ341 senesi bütçesinin 
17 nci faslının ikinci maddesine ait kadronun 
tashihi hakkında (3/556) 244 

— Fevkalâde tahsisat kararnamesinin üçün
cü maddesinin tefsiri hakkında (3/542) 156 

— İki zata verilen beyaz kurdelah istiklâl 
Madalyası şeridinin kırmızıya tahvili hakkında 
(3/539) 103 

— İstanbul'un işgal alanda bulunduğu za
manlarda istanbul - Anadolu muhaberatını te
min etmek suretiyle ibrazı mesai eylediklerin
den dolayı altı zatın istiklâl Madalyası ile tal
tifleri hakkında (3/538) 103 

—istiklâl muharebatı malullerine mükâ
fatı nakdiye itasına mütedair 397 numaralı ka
nunun birinci maddesine tevfikan tanzim olu
nan sekizinci defterin gönderildiği hakkında 
(3/526) 29 

—' Karacabey Kazasının Tavşanlı mahalle
sinden Derviş oğlu Mehmet Çavuş hakkındaki 
hükmü idamın tasdikine dair (1/551) 234 

— Karahasanpaşa namİyle maruf zata veri
len beyaz kurdelah istiklâl Madalyası şeridinin 
kırmızıya tebdili hakkında (3/536) 80 

— Kula'mn Seyidaıti mahallesinden Mehmet 
mahdumu Ali Kâzım'ın idam hükmünün tasdiki 
hakkında (3/529) 57 

— Matbuat Kanununun ikinci maddesinin 
tefsiri hakkında (3/553) 

— Millî Mücadele esnasında Ankara'da hüs
nü hizmetleri mesbuk altı zatm istiklâl madal
yasıyla taltifleri hakkında (3/554) 244 

— Millî Mücahede esnasındaki fevkalâde 
hizmetlerine mebni altı zatın istiklâl Madalyası 
ile taltifleri hakkında (3/534) 79 

— Milli mücahede esnasında muhtelif cep
helerde veya dahili İsyanların itfasında bilfiil 
mesai ibraz etmelerine mebni cem'an besyüz yet
miş zatın istiklâl Madalyası ile taltifleri hak
kında (3/544, 545, 546, 547, 548, 549, 550) 157 
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Sayfa 
— Millî miicahedenin iptidasından nihaye

tine kadar maksadı ulvinin istihsali uğrunda, ib
razı mesai eylediklerinden dolayı üç zatın kırmı
zı kurdelalı istiklâl Madalyası de taltifleri hak
kında (3/533) 79 

— Mübadeleye gayrı tabi eşhastan metruk 
icareteyıüi müsakkafat ve müstagalatı vakfiye
nin 15 Nisan 1341 tarihli Kanuna riazaran cihe
ti aidiyeti hakkında hâsıl olan ihtilafın izalesi 
İçin 15 Nisan 1339 tarihli Kanunun tefsirine 
dair (3/543) 156 

— Sekiz zata verilmiş olan beyaz kurdelalı 
İstiklâl Madalyası şeridinin kırmızıya tebdili 
hakkında (3/535) 80 

— Sıhhiye zabitanının vakti hazarda sureti 
istihdamlarına dair 20 Şubat 1325 taribJü Ni
zamnamenin üçüncü maddesine ve Askeri teka
üt ve İstifa Kanununun ellinci maddesini muad-
dü 20 Haziran 1326 tarihli Kanun aHkâmına na
zaran gerek ciheti mülkiyede ve gerek ciheti as
keriyede sebkeden hizmetleri ile on beş seneyi 
ikmal etmiş olan sıhhiye zabitlerinin, istifa hak
kını ihraz edip edemiyeceklerinin tefsiri hak
kında (3/541) 125:126 

— Tahtelbahirlerle sefaini havaiyenin ida
re ve şevkinde istihdam olunacak zabıtan ve 
efradın maaşlarına zamimeten verilecek tahsi
satı munzamına hakkındaki lâyihasının iadesi 
hakkında ' 234 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun kuvvei ka-
zaiyyeye mütedair otlan dördüncü faslın m elli 
dördüncü ve yüz üçüncü maddeleri mündereca
tına nazaran aşar nizâmnâmesinin hini meriye-
tindeki şekli hükümet İtibariyle mevzu olan ku-
yudun mevadı esasiye! kanuniye ahkâmına gö
re verilen hükümlerde kabiliyeti tatbikiye olup 
olmadığının tefsiri hakkındaki tezkerenin tesrii 
intacına dair (3/558) 296 

— 26 Kânunuevvel 1295 tarihli kefalet ni
zamnamesinin birinci maddesinin tefsirine dair-
(3/528) 57 

Sayfa 
B. M. M. Riyaseti Tezkereleri 

— En mühlik ve karanlık zamanlarda bilâ 
fasıla ve bilfiil Meclisi Alî heyeti tahririyesinde 
bulunmuş olan memurinin beyaz şeritli istiklâl 
Madalyası ile taltifleri hakkında 275:276 

— Mücadelei MİHiyede bilfiil ateş altında 
ifayı vazife eyledikleri anlaşılan Aydın Mebu
su Doktor Mazhar, sabık Adana Mebusu Dok
tor Eşref ve sabık Karası Mebusu Abdulgafür 
Beylerin hâmil oldukları madalya şeritlerinin ye
şil - kırmızıya tebdili hakkında (3/555) 244 

— Sabık istanbul Mebusu Ahmet Şükrü 
Beyin, hâmil olduğu İstiklâl Madalyası şeridi
nin yeşil - kırmızıya tahvili hakkında 126 

Cumhur Riyaseti Tezkereleri 
— İstanbul Mebusu Behiç Beyin; Nafıa 

Vekâletine intihap olunduğuna dair 156 

Divanı Muhasebat Riyaseti Tezkereleri 
— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu

nunun 41 nci maddesinin tefsirine dair (3/537) 80 
— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu

nunun otuz dokuzuncu maddesinin tefsiri hak
kında (3/552) 234 

— İzmir'de Kösten adası civarında karaya 
oturmuş olan İstanbul Römorkörü ücreti tahli
yesinin tazminen İstiyfası için tnahkemei aidesi 
nezdinde ikamei dava edileceği hakkında (3/553) 234 

— Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresi 1341 
senesi Bütçe Kanununda vaki sehvin tashihi 
hakkında (3/559) 296 

Memurin Muhakenat Endünenİ Riyaseti Tezkeresi 

— Memurin Muhakemat Encümeni azasın
dan mezun bulunan üç zat yerine diğerlerinin 
intihabı hakkında 277 

Tapu Encümeni Riyaseti Tezkeresi 
— Tapu daireleri hududu haricindeki em

vali gayri menkuteye ait muamelâtı nizamiye
nin sureti icrasına dair (1/773) numaralı Kanun 
lâyihası hakkında 104:105 
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ZAPTI SABİK HULASALARI 

tçtima No. içtima Tarihî Cilt Sahife 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Al 
42 
43 . 
44 
45 
46 
47 

31 . 12 .134il 
2 . ' 
4 . 
6 . 
9 , 

11 . ' 
13 . 1 
14 . 1 
16. J 
18 . 1 
23 , 3 
25 . 1 
27 . ı] 
30 . 1 

[ . 1926 
. 1926 
. 1926 

L , 1926 
. 1926 
. 1926 
. 1926 
. 1926 
. 1926 
• 1926 
. 1926 
.1926 
. (926 

20 
21 
> 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
.» 
» 
t» 
» 

22 

2 
28 
55 
75 

101 
125 
155 
176 
206 
225 
243 
272 
294 

2 



Söz Alanlar 

A 
Sayfa 

Abdullah Azmi B. (Eatdsehİr) - Emvali gayri 
menkıtlenm muamelâtı tasarrufiyesmde tapu sê  
nedat Üfe kayıtlarına alâkadanma fotoğraflarının 
iîsak olunmasına dair kanun münasebetiyle, 68,238 

— Eskişehir'de Çifteler çiMgi daMöıde kıs
men zürraa tevzii ve tefviz edilmiş dan ve bir 
kısmı derdesti tevzi bulunan arazi fcarei zemini 
olarak tahakkuk ettirMen meblağın af ft hakkım 
daki kanun lâyihası münasebetiyle. 43 

ı— Tedeyyün Kanunu münasebetiyle. 165 
Âbfcfin B. (Sanman) -- Anonim ve kooperatif 

şirketlerm murakebesi hakkındaki Kanun ımU 
nasebetSyfe. 129 

Ajatoğhı Ahmet B. (Kars) • Kazanç VergM, 
hakkındaki Kanun münasebetiyle. 307 

Ahmet Hamdİ B. (Bozok) - Cemiyetler Ka
nununun 12 nei maddesinin tefsiri hakkındaki 
mazbata münasebetiyle. 230 

— İdareİ Umumiydi Vüâyat' Kanununun 
138 nci maddecinin tadii hakkındaki teklif mü
nasebetiyle, 115 

— Muhamat Kanununun bazı mevaddmı 
muaddÖ kanun münasebetiyle. 60 

— 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydrye Ni-
zamnarnesine bazı mevad tezyili hakkındaki tek-< 
hf münasebetiyfe. 1Ö5 

Ahmet Muhtar B. (Trabzon) - Ecnebi Sefa-. 
rethanefer metısubjrtme vukubuJan mevarSdatıa 
mumaileyhinin temsil eyledikleri memleketferce 
Türkiye Cumhuriyeti memurini mümasüne ifa 
edilmekte okun mütekabil muamele veçhile mua-
fen imran hakkındaki Lâyiha münasebetiyle. 41,42 

— Kazanç Vergisi hakkındaki kanun müna
sebetiyle. 314,317 

— Petrol înhisare hakkındaki kanun müna-< 
scbeBiy&L 252 

— Türk Tayyare Cemiyetinin posta mürase* 
Katı ücüratından muaf tutulan müessesat meya-
nına ithali hakkındaki kanun münasebetiyle. 251 

— 3 Nisan D40 tarttü Mahsup Kanunu
nun bazı maddelerinin tadili ve temdidi ahkâmı 
hakkındaki kanun münasebetiyle.. 193,211 

Sayfa 
Ahmet Remzi B. (Gaziantep) - Muhamat 

Kanununun bazı mevaddını muaddil kanun 
münasebetiyle. 10,17,19,25 

ı— 25 Eylül 1339 tarih ve 347 No. Iu kanu
nun birindi maddesinin tefsiri hakkındaki mazn ' 
bata münasebetiyle. 179 

Ahmet Saki B. (Adliye En - adına) (Antalya) -
Muhamat Kanununun bazı mevaddmı muadtftt 
kanun münasebetiyle. 16,17,18,20,23,25,58,59,66 

AfccâtaoUn Yusuf B. (İstanbul) - Kazanç 
-Vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle. 310 

Ali Cenanİ B, (Ticaret V.) - (Gaziantep) -
Karesi Mebusu Vehbi Beyin; ölçülerde birlik 
hakkında ne gibi tedabir ittihaz olunduğuna dair 
sualine cevabı. 177 

— İ 8 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Ni
zamnamesine bazı mevad tezyili hakkındaki 
teklif münasebetiyle. 106,107 

— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin; Me
murin Kooperatifi hakkındaki sualine cevabı. 

29,31 
— Ticaret muahedesi ahtedilmeyen memle

ketler muvaredatından alıancak rüsum ile ica
bında mukabele bilmisil icrasına dair 12 Kânu
nuevvel 1341 tarih ve 691 No. lu kanunun tadili 
hakkındaki mazbatalar münasebetiyle. 176,178 

Ali Rıza a (Ziraat En. M. M.) (Mardin) -
Hayvanatı ehliye hakkındaki kanun münasebe
tiyle. 279 

AB Şuurl B. (Şarki Karahisar) - Emvali gay-
rimenkulenin muamelâtı tasarrufiyesinde tapu 
senedatı ile kayıtlarına alâkadarımın fotoğrafla
rının olsak olunmasına dair kanun münasebetiyle. 

67 
— Muhamat Kanununun bazı mevaddmı 

muaddil kanun münasebetiyle. ö6 
AD Şuuri B. (Tapu En, Namına) (Karesi) -

Emvali gayriraenkulenin muamelâtı tasarrufiye
sinde tapu senedaü ile kayıtlarına alâkadarının 
fotoğraflarının ilsak olunmasına dair kanun 
münasebetiyle, 298 
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B 
Sayfa 

Bekir B. (Konya) - 3 Nisan 1340 tarihli Mah
sup Kanununun bazt maddelerinin tadili ve tem-

Sayfa 
didi ahkâmı hakkındaki kanun münasebetiyle. 196 

Cafer Tayyar Vş. (Edime) - Elcezire ve §ark 
cephelerinde ifayı vazife edecek erkân, ümera 
ve zabıtan ve ftnnstrbini askeriyenin maddesi hiz
metlerine dair kanun münasebetiyle. 

Cavlt Ps. (Tapu En. R.) (Canik) • Emvali 
gayrimenkuitirHfl muamelâtı tasarrufiyesirrde tapu 
senedatı ile kayıtlarına alâkadarının fotoğrafları-
nın Uşak olunmasına dair kanun münasebetiyle. 

216 

237 

Cemil B. (Dahiliye V.) (Tekirdağ) • tdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanonu muvakkatinin üçün
cü faslının Meciisi İdare Teşkilâtına ait 62 nci 
ve 64 ncü maddelerinin tadili hakkındaki kanun 
münasebetiyle. 158 

— Kayseri Mebusu Vehbi Beyin; Şimendifer 
yolcularına gösterilen kolaylığın vapur yolcuları
na da teşmili imkânı ve Ankara'da memurin için 
iktisadi haneler inşası hakkındaki sualine cevabı. 31 

Dr. Fuat B. (Kırklareli) - Muhamat Kanunu
nun bazı mevaddını muaddil kanun münasebe
tiyle. 

— Türkiye dahilinde piyango keşidesinin mün-
19 

hasıran Tayyare Cemiyetine ait olmasına dair 
teklif münasebetiyle. 80 

Dr. TevHk Rüştü B. (Hariciye V.) (İzmir) -
Musul meselesi hakkında beyanatı. 90,94 

Ekrem B. (Rize) - (Askeri Elfcap Kanunu) 
ve (Lakap Kanunu) uovaölı flefelifter müoa-
sdbetiyle. 111 

— Musul meselesi tafckıtıriaJri 'beyanat mö-
nasebötiljfa 92 

Ekrem B. (Müdafaa! Milliye En. M. M.) 
(Rîze) - Hizmetti maksureye tabi muallimlerin 
dlokuz aylık vaziifei askeriyelerini Hci seme zar
fında İfa etmelerine dair teklifi münasebetiyle-, 38 

Emin B, (Eskişehir) - (Askerıi Etkap Kamu
nu) ve (Laflcap Kammu) urtVtatfm tekfflter mü-
naBebttdıyte. 113 

— İdarei Umumiyei Villaya* Kanunu mu-
vattaftMn üçüncü fatümm Meclisi idare tesfcfc-
latına aik 62 noİ Ye 64 ncü «KttiddeHİTOn tadöi 
hattındaki kanun rnîiaaısdbetiıyfe. 82 

— Kazanç Vergisi hakkındaki kanun mü-
naseketSyte. 306 

— Pötro! trihisarı halkfkındalki kanun müna
sebetiyle. 254 

— Turtaya dahlifânfcte piyango keşidesinin 
münhasuıanı Tayyare Oemftyetme aıit olmasına 
dalir te&tüf mlümsetoetiiyle. 81 

—- 3 Nisan 1340 tarihli Mahsup Kanununun 
bazı maddöterimn ıfcaıdfiM <ve «emdJüdi ahkâmı halk-
kındaki kamun mtinaseıbatJyte. 190 

EsM B. <Rife) - İdam Umurmyel Vilâyat 
Kanunu muvatkMİreiin üçüncü farfaran Meclisi 
fetare. te^kifertma ait 62 nci ve 64 ncü maritde-
İeuMrı taldü haKkındaki kamun münasebetiyle. 87 

Faik B, (Tekirdağ) - tdarei Umumiyei Vüâ-
yat Kanunu ımıvatokatanüi tiçünoi fasuam Mec
lisi İdare ıtöskitatına alt 62 «ci ve 64 ncü mad
delerinin tadili hakflundaki kamun. ımünasebe-

— tdarei Umumiyei Vtââyat Kanununun 

87 

133 nci matidesinin tadili hattındaki teklif 
münaaebetöyto. 115 

— Muhamal Kanunumun bazt mevaddmt 
muaddlH ksatfum eiünasebed.yle. 17,59 

Feridun Fikri B. (Derem) «Muhamat Ka
nununun bazı memaddım muakMİ kamın mü-
natsöbatiyle. 4,14 



- 19 -

H 
Sayfa 

Hacı Setthatön B. (Tapu MttdÜri Umu
misî) - Emvali gayri menfcuteJİıı muameîaitı 
fcasarrufiyesînlde tapu «enedattı ite kayttianna 
aiâkadar&nm fotograflaırımn Slsak otuntnasma' 
dalir (kanun mikıasöbotâyte. 297 

Hakkı Tank B. (Giresun) - Açıkta kalan! 
müaflkn ve muallimlere tam maaş itası halk.' 
SondaM kanım ıminasetoaSiyİe. 232,233 

— {Askeri Elfcap Kanunu) ve (Lakap Ka
nunu) unvatö tekâiftor münasebete, 10?,1U,U3 

— Osriiyeöer Kanw*ra»n 12 a a oıaddflsih 
nâm, tefsiri hajldundaki mazbata münasebeeiy-
te. 229 

— Eteeeire ve Şarît, rapMerçioale itfamı v«i-
& edecek ertcâo, ümerj» ve zaM&an ve mensuba 
ni askeriyenin raüıcktetti iozme&smt dalir kanun 
münasebetiyle. 215 

— Emvali g*yri msnlbıterjiîh nmamejatı ta-
sajtrufltyesliade. tapu senedaıtı ite kayttâanaa alâ-
kıad*ramn fotoguaflammı itsafc ofcmtnsaKto 
dair Kanun mlünasebeiyia. 297,300 

— Kazanç Vergfolİ halfckjndalki kanun mü-
nasefoetliyte. 302,308,310 

— Pufc Hamların nuıka&Mza roeol?uriyeıtiiwı 
bir sen» attı aya ttenzMi hakikjodaki kmım mto-
nosabetryle. 212 

HaBs B. (Ordu Dairesi Retoi Mtraby) (Ri
ze) - Hizmeti matosureye tabi nmaflknfleria d o 
ıkuz aylık vazifei aakerüyefcdni ıik£ sene zarfında 
İfa e*Jnıeterine dalir tekffif münasebetiyle. 36,38,39 

Halit B. (Kastamonu) - Ecnebi tebaasına ait 
tteVkalüt maaşatımn kemaıfbsaiuk tediyesi hak
kındaki kanun mümsâbeüyte. 132 

— En muhtök. ve karanlık zamanlarda bftay 
fasıla ve bilfiil 'Meclisi Ali Heyeti tanririyesirı-
de bulunmuş olan memurîniin beyaz şetjlü fe-< 
«Mal madalyası Be taMHeri hakknıdaki tezke
re münasebetiyle. 275 

— Kazanç Vergisi hattındaki kanım miina-
aebetryfc. r 305 

Hasan B. (Maliye V.) (Trabzon) - 1341 sene* 
si Muvazene! Umumiye Kanununun 45 nci 
maddesinin tefsirine lüzum olmadığına dair 
mazbatia mönaselbeftiıySe. 118,120 

— Bonebi sefaretharKtor mtotsubîttia* vu-
ÜdUbadan mevaHMaıtın munuas'teyhünân ıtermsîl ey-

Sayfa 
tedikteri memleketten* TuYkiye Cumhuriyeti 
tmemiBiirti mümasfiMne ifa öd*ilm*fe olan müffie-
kabü muamele veçhile tnyuafem Ümran hakkın
daki Câyiha münasebetiyle. 41,43 

— Ecnebi Bebaasına ait tekaüt (maşalının 
Ifcemaiûssahik. tediyesi hakkındaki 'kanun muna* 
sebetryte. 132,133,134 

— 'BmlvaM ga^riknlentoutenfe muamelâtı ta-
«amiuıflîyöslİDkİe taıpu eentidaltt üe fcayatenna alâ-
iktadafauaı ifoiflograifitaırmiLö uşak otunmajsıııa dair 
(kamun münaöribelSyle 299 

— GtolriMeaide saail mleSali hatiidintilî MÖl* 
Manı «diten mlömMirinrte Oümıük Kanunu mudi-
fciraoe vtoKİİeoifc ükateitS mesaiye dafet kanun mü-
«aodbetEryle 33 

— 'Hayvarjıaftı «hliyıe takKunMalkS kanjun mâ» 
£ööee!bttr/la 277,278 

— K&iaaınç Veutylslİ hailÖtöıJd&ki kanun mü-
nasübtıt'iyh 303,305306,308,309,311,3-12,313, 

314,315316,317 
— Muvazeneli UmumSjye kMâfinde-bııkıınan 

dejvıafo için miaaSka tnuMaadi tkâğft vesaire b»-
cümîe fcırtariîyenlkı sureti mgllbayaaısı halkkında^ 
k!i kânun roüoBWdbÖtlİyte 130 

— U Şubat 1327 t a r M UJÜIIİ Muhasebe 
UraurnSy* Kanunu iMuvaMtalttab t » a ntevaıMv 
ara ıtadffî faalklu»kMd kanun tnıUaHse îıitMe 137,389, 

140 
— Pdtiml InteKare baikıfcmldiaM kanun mü> 

naöebölliyle 253,254,256,257^58,259 
— Ttedeyyun Kanunu fnMnteUsebBtiyte 164 
— Turidrye dafhlÜnıtde piyango teeçSdfcsSnm 

nı!üntesw«n Taıyyare Oamftyetine ait ofaıasına 
dalu MM rn^nasebetityle 81,82 

— Tiklk Tayyare Oamiiyıeitimlia posta muiraı-
sataltı ücurabnıdan muaf tutulan müftssesat mb-
yanına ttoaü haMondaM kanun traünaiseböiyte 249 

— 3 'Nisan 1340 tastâh! Mahsup Kanununun 
bazı malddefcrirtkı tariHi ve temjdidi ankâmı hak' 
fkâmdalka kanun mSinasebetâyle 185,187,189,1^1. 

1198,199^80,281 

Hasan Fehmi B. (GOmM^ane) - Eefliefei 
Söfatefeınfiter nttn&uJbNne vudajfculan mevaHİH 
daitın ımeçaliIöybMn *emsS* «ytedikteS mKtote-
Odetterce TŞurfcrye Oumhuriyefti menDigünti mö" 

fa ekümelkte olan müMsaJbi tnuame-
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Sayfa 

le VöçtiİJe rmiafera iraî&rt baikikjlKdalKl' lâyiha 
ımimsabetSyfe 41 

— Envali gayrirnenkulenîn muamelâtı ta
sarrufiyesinde tapu senedatı ile kayıtlarına alâ-
kadaranın fotoğraflarının ilsak olunmasına dair 
Kanun münasebetiyle 236 

— 14 Şulbat 1327 «anâfali Usulü Mufoaseîbei 
UmıumSye Kanunu muvakkallltaliö 'bazı mıevadttı-
om itadÜK halkkıradaM kanun mftnaseoetiylb 13$ 

Sayfa 
TetteyyÜrı KanUnü raüMaisefoetîyle 164 
— Türk Tayyare Oömıİyefliınlin posta mür&ı 

setât» ücoraıtınid&n muaf futadan mitessesat me-
yauma Miat IıafckınıdaM kanun munaBebötSyte 249, 

250 
— 3 Nösan I134D tatrUhü Mahsup Kanununun 

tbazı malduMeıMn tatili ve VemKÜdli ahkâmı hak-1 

kındaki kamın mttaaıseibeBiylle U83.186,188,194,198, 
210 

tbrabim B. (Kocaeli) - 25 Eylül 1339 tarih 
ve 347 No. 8u 'kamunun Wkfac& tnaddesMû tef-
sütü haiklkHBMi maaibaKa mlünasefcötiylle '179,181 

İhsan B. (Ankara) - Mutamsft Kanununun 
t>azı mevaddını muıaddffl ikamın münasebetiyle 64 

— Tetttdağ IJteeslİ MiidJri sabıkı Mahmut 
Beyitti :isnat olunan filden dolayı meni muiha-
kemline Ibacaır verlMgi balete harcırahının Oes-
viîye ediknedSgiae daliır Mazbata mümsetoyto 105 

İhsan Hâmit a (Ergani) - 'Muharn&It Klamı-
•nununun bata meVakMım mmaddil İkamın mil-
maselbiellİiyte 16 

İlyas Sami B, (Muş) - En uıühfik ve ka-
•rariMc zıamantada Mfcısılh ve ibdfflfl Meciâ 
Â l Heyetti MııMyesliınde ibalunrauş olan me-
îmııünün toyaz şerM takflâl Madalyası ile tat-
«İffcriİ hakkındaki tezfcere mümaaebetiyte 276 

— Türk Tayyaude OömliiyöİnJin posta mika-
ıseüitı üeuralmdan muaf ttltulan ımüessesat rne-
yanma tthali hıaMcmdaıkli Ikanutt müsoasdbetByte 247 

Kadri Ahmet B. (Siverek) - Cin muhik ve 
Karanlık zarnantaıda «flâfaria ve bilfiâl MecfeS 
AS Heyeti tahaMyesmde bulunmuş oton nnemun 
mm beyaz şeriMı JfetJlküal 'Madalyası ile taltif
leri hakkınldaki tezkere münasebetiıyie 

:— Metrnucfa Kooparajtüffi hakkımdaki Suali 
rdinasebööiyte 

KârnB B. (Dahiliye En. Namına) (İzmir) -
îd&röi UmuımSye Vlüâyat Kanunu muvakkatin 
rüo üpütıctt fastom M&dM idare Vefifflitom ait 

276 

30 

62 uncu ve 64 ntü maddteterimfa datifi hakkın-
daM tonun ıminaBdbÖtSyle 83 

— Tunikliye dahilimde föyainsgıo feegikMnıih 
raüruhasııraın Tayyare Oerrriyöttinte afit {Anasına; 
dair ıtdklf mütnaödbelÜyteı 80 

Kâzım Vehbi B. (Ergani) - Eni mlüthük ve 
karanM; zamanlaflda Mâfasıla ve bfiifM Meclîsi 
Afi Heyötü tafariWyö&*te bozunmuş olan, mfc-
nouriııEa bayaız şeHM fldtâklâl Madalyası Sile tat* 

ri ıhakındaM ıtsetzfcette münasıet**iyte 276 

M 
Mahmut Celâl B. (İzmir) • Türk Tayyare 

Cemiyetinin posta müraselâtı ücuraündan muaf 
tutulan müessesat meyanına ithali hakkuıdaki 
kanun münasebetiyle 246 

Mahmut Esat B. (Adliye V.) (İzmir) - Ka
resi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin avukatlar 
hakkında vilâyete verilen emre dair sualine 
cevabı 103,104 

— Muhamat Kanununun bazı mevaddını 
muaddil kanun münasebetiyle 12,23,25,62 

Mahmut Nedim B. (Malarya) - Emvali gay
ri menkulenin muamelâtı tasarrufiyesinde tapu 
senedatı ile kayıtlarına alâkadaramn fotoğraf
larının ilsak olunmasına dair kanun münase
betiyle 67,235,236 

Mazhar Müfit B. (Denizli) • Ecnebi tebaa
sına ait tekaüt maasatının kemafissaluk tediyesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle 133,134 

— Emvali gayri menkulenin muamelâtı 
tasarrufiyesinde tapu senedatı ile kayıtlarına 
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alâkadaranın fotoğraflarının ilsak olunmasına 
dair kanun münasebetiyle 63 

— Muhamat Kanununun bazı mevaddını 
muaddİI kanun münasebetiyle 17 

— Terfileri icra kılınan zabıtan ve mensu-
bini askeriyenin rütbei cedideleri muhassasatı-
nın tarihi itası hakkındaki eski İdarei Askeriye 
Nizamnamesinin 79 ncu maddesinin fıkaratı 
ahiresinin tefsirine mütedair olan Heyeti Umu
miye kararının sureti imalinde tereddüt oldu
ğuna dair mazbatalar münasebetiyle 126 

— 25 Eylül 1339 tarih ve 347 No. lu kanu
nun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki maz
bata münasebetiyle 180 

Mehmet Vasfi B. (Sinop) - Tedeyyün Ka
nunu münasebetiyle 166 

Mithat B, (Aydın) - 3 Nisan 1340 tarihli 
Mahsup Kanununun bazı maddelerinin tadili ve 
temdidi ahkâmı hakkındaki kanun münasebe
tiyle . ' 199 

Masa Kâzım B, (Konya) - En mühlik ve 
karanlık zamanlarda bilâfasıla ve bilfiil Meclisi 
Âli Heyeti tabririyesinde bulunmuş olan me
murinin beyaz şeritli istiklâl madalyası ile tal
tifleri hakkındaki tezkere münasebetiyle . 275 

— Hizmeti maksureye tabi muallimlerin 
dokuz aylık vazifei askeriyelerini iki sene zar
fında ifa etmelerine dair teklif münasebetiyle 39 

— Muhamat Kanununun bazı mevaddını 
muaddil kanun münasebetiyle 20,21 

— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin; Me
murin Kooperatifi hakkındaki suali münasebetiy
le. 30 

Sayfa 
Mustafa Abdttihalik B. (Muvazene! Maliye 

En, R.) (Çankırı) - 1341 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun 45 nci maddesinin tefsirine 
lüzum olmadığına dair mazbata münasebetiyle. 

121 
— Kazanç Vergisi hakkındaki kanun mü

nasebetiyle. 310 
Mustafa Feyzi B. (Konya) - Kazanç Ver

gisi hakkındaki kanun münasebetiyle. 311 
—18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Ni

zamnamesine bazı mevad tezyili hakkındaki . 
teklif münasebetiyle. 106 

— Tedeyyün Kanunu münasebetiyle. 162 
— 25 Eylül 1339 tarih ve 347 No. lu Kanu

nun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki maz
bata münasebetiyle. 182 

Münir B. (Dahiliye En. M. M.) (tzmir) -
Açıkta kalan muallime ve muallimlere tam maaş 
itası hakkındaki kanun münasebetiyle. 232 

— Antalya'da Koca Mustafazade Mustafa 
Efendiye alt orman mukavelesine mütedair ev
rak vazife ve salâhiyeti haricinde bulunduğu 
hakkındaki mazbata münasebetiyle. 230 

— (Askerî Elkap Kanunu) ve (Lâkap Ka
nunu) unvanlı teklifler münasebetiyle. 112,113 

— Cemiyetler Kanununun 12 nci maddesinin 
tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle. 229 

— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 138 
nci maddesinin tadili hakkındaki teklif müna
sebetiyle. 117 

— 25 Eylül 1339 tarih ve 347 No. lu Ka
nunun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki 
mazbata münasebetiyle. 180 

Naim Hazım B. (Konya) - 3 Nisan 1340 ta
rihli Mahsup Kanununun bazı maddelerinin ta-

N 
dili ve temdidi ahkâmı hakkındaki kanun mü
nasebetiyle. 281 

Ragıp B. (Kütahya) - En mühlik ve karanlık 
zamanlarda bilâfasıla ve bilfiil Meclîsi Âlî He
yeti tahririyesinde bulunmuş olan memurinin öe-
yaz şeritli İstiklâl madalyası ile taltifleri hak
kındaki tezkere münasebetiyle. 275 

Rahmi B. (tzmir) • 18 Sefer 1299 tarihli Za-
bıtai Saydsye Nizamnamesinin bazı mevad tezyili 
hakkındaki teklif münasebetiyle. 106,107 

Rasih B, (Antalya) - Antalya'da Koca Mus-
tafazade Mustafa Efendiye ait orman mukave
lesine mütedair evrak vazife ve salâhiyeti hari
cinde bulunduğu hakkındaki mazbata münase
betiyle. 231 

— Emvali gayrimenkulenin muamelâtı tasar-
rufiyesinde tapu senadatı İle kayıtlarına alâkada-



Sayfa 
nnın fotoğraflarının ILsak olunmasına dair ka-< 
nun münasebetiyle. 235 

— En mühlik vs karanlık zamanlarda bilâ-
fasıla ve bilfiil Meclisi Âli Heyeti tahrîr iyesinde 
bulunmuş olan memurinin beyaz şeritli İstiklâl 
madalyası İle taltifleri hakkında İd tezkere mü
nasebetiyle. 275 

— Hizmeti maksureye tabi muallimlerin do
kuz aylık vazife) askeri yelerin i iki sene zarfında 
ifa etmelerine dair tekiifi münasebetiyle. 36 

— Muhamat Kanununun bazı mevaddını 
muaddil kanun münasebetiyle. 21 

Recep B. (Müdafaa! Millîye V.) (Kütahya) -
Elcezire ve şark cephelerinde ifayı vazife edecek 
etlkân, ümera ve zabıtan ve mensubini askeri
yenin müddeti hizmetlerine dair kanun müna
sebetiyle 213,214,215,216, 

218,219,220 
— TerC.fori icra kılman zabıtan ve mensu-

bİni askeriyenin rütbsİ çedikleri muhassasatının 
tarihi itası hakkındaki eski Îdarei Askeriye Ni
zamnamesinin 79 ncu maddesinin fıkaratı ahire-
sinin tefsirine mütedair olan Heyeti Umumiye 
kararının sureti imalinde tereddüt olduğuna 
dair mazbatalar münasebetiyle 127 

— 25 Eylül 1339 tarih ve 347 No. lıı kanu
nun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki maz
bata münasebetiyle 181,182 

Sayfa 
Refet B. (Urfa) - Hizmeti maksureye tabi 

muallimlerin dokuz aylık vazifei askeriyelerini 
iki sene zarfında ifa etmelerine dair teklif mü
nasebetiyle 35,38 

Reşit B. (Malatya) - Îdarei Umumiyei Vilâ-
yat Kanunu muvakkatinin üçüncü faslının Mec
lisi İdare teşkilâtına ait 62 nci ve 64 ncü mad
delerinin tadili hakkındaki kanun münasebetiy
le 83,85 

— Îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
138 nci maddesinin tadili hakkındaki teklif mü
nasebetiyle 118 

— Muhamat Kanununun bazı mevaddını 
muaddil kanun münasebetiyle 23,61 

— 14 Şubat 1327 tarihli Usuİü Münasebet 
Umumiye Kanunu muvakkatinin bazı mevaddı-
nm tadili hakkındaki kanun münasebetiyle 142 

— 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtaİ Saydiye Ni
zamnamesine bazı mevad tezyili hakkındaki tek
lif münasebetiyle 106 

— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsup Kanununun 
bazı maddelerinin tadili ve temdidi ahkâmı 
hakkındaki kanun münasebetiyle 210 

—• 25 Eylül 1339 tarih ve 347 No. hı kanu
nun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki maz
bata münasebetiyle 181 

Samİlt Ri?at E. (Maarif Encümeni namına) 
(Biga) - Hizmeti mahsureye tabi muallimlerin 
dokuz aylık vazifei askeriyelerini iki sene zar
fında ifa etmelerine dair teklif münasebetiyle 39 

Süleyman Stırı B, (Bozuk) - Ecnebi tebaası
na ait tekaüt maaşatının kemafissaluk tediyesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle 134,135 

— Emvali gayri menkulenîn muamelâtı ta
sa rrufi yesin d e tapu senedatı İle kayıtlarına alâ
kadarının fotoğraflarının Uşak olunmasına dair 
kanun münasebetiyle 67,235,238 

— Hizmeti maksureye tabi muallimlerin do

kuz aylık vazifei askeriyelerini iki sene zarfın
da ifa etmelerine dair teklif münasebetiyle 35 

— Meskukât darbı hakkındaki 12 Şubat 1340 
tarihli kanunun tefsiri hakkındaki mazbata mü
nasebetiyle 283 

— Muhamat Kanununun bazı mevaddını 
muaddil kanun münasebetiyle 19 

— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsup Kanunu
nun bazı maddelerinin tadili ve temdidi ahkâmı 
hakkındaki kanun münasebetiyle 280 

— 25 Eylül 1339 tarih ve 347 No. lu ka
nunun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki 
mazbata münasebetiyle 181 

Şakır B. (Muvazeneli Maliye Encümeni Na
mına) (Çatalca) - Anoraİlm ve kooperatif şirîkeft-
lenin murakıafoesS haitakıiKİalkJİ kamun münasebet 
tiyle 129 

— Pötanol ttihlsatfe tâtidsmdtâlu kanun mü-ı 
oaselbetöyle 256 



Sayfa 
— Sttyaü Sektin İdartstoiın .1341 sentti büt-

Çttüwo Öp yüz Halin lîra taUs&atı HHutuıaimlma İlâ" 
Veril faakltodaikfi kanun niinasd>e%te 167 

— TeUöyyün Kanunu müMiMbetliyle 163,164 
— TAmreft VfeUcâteBİnfkı seüeti haliye teşvSkatı 

«femaây* faaskna taMsaltı rnunsafraria ilâvöaİne 
ttafcr tonUo ütılunaiSöbötlSyle 129 

— Tttrtk Tayyan* Odrrıiyeftlirıfe potsta müra-: 
selâUa Ülüuraltıırtdaıı muaf ttutuflan müeıssesait nıe-
yaraana Ühali Maltlkıridalki [kamun ırtüniat3*ööylıe 247, 

250 
— 3 Nkwı Ü340 tarlihli MaMsup Kamusunun 

bazı matildeİettMn teidüi -Ve tartditf sM&mı hak-
taıcMai kamın ımüiraaBdbötlîylle 186,193, 199, 209,210 

Refik B. (Muvazenei Maliye Encümeni Na
mına) (Bayaar) - 1341 sterteöi 'Mwvaasen«İ Umu-
imliye Kanununum 45 ndi mtaldkfetsiiınlirı tefisMue-
lüzum otaaaığına ictaiir maızibato münaısebeJiöyliet 119 

-— îdamefi Omrutriîye VHSyalt Kamnıuııtm 
138 ndi raaiddetsMn taktü haikteüdaM tsdkjlff mü-
naselbatöyfe 116 

— '\(ıtam!a(t KJamurmıauin ibazt rrtevatküm 
muakMl tosttun tm|üöaI3eibö»%ıte 58,59 

Tahtr B. (Giresun) - Emval gayıtimıerikule-
ıılin tmuaımdâltı teisaırnifliyöstate tapu senadatı ile 
l&yrttema alâlkaidaıranın fötograıflanmn flsalk! 
-okumazDstm: dair (karnın. «ıümasöbötiJyfe 298 

— Muhalmat Kanununun bazı mövaddmı 
tmıakklil kattan münasöbdlyle 64 

— 'PetoJl înfrmaire hafklkıridaikti kanun müna-
idbdtyto 253,259 

Tahsin B. (Aydın) -. Boniöhi tebaaıına a:it 
^dkalül maajşatHim temaıöstsaMk «ediyesfi hak-
BcırtdaM (kıamun miioaSelbötfyte 132 

— Elûeetirte ve ŞaMk "cephefariiride (ifayı vazi
fe) ıddecdk «rötarı, Ümera, ve zalbtötah ve mensu-
iHirii asiktorliyenito 'imiâctettii hâMdtfedine dair ka-
ouö ıriünaBöbdtliyîe 216 

Tahsin B. (Ardahan) - EtaValli gsayri merricu-
tenfia muairtelâtı taîKatfniflyâsiride tapu senedatı 
Me fcaiyittarmla tafâlkakfcUtfaoiin (rktoğraffaraun 'uşak 
olunmasmıa tdalBr kamun müaasöbeîljyfe 233 

1— 'Kazanç Vet^isİ haJklkfnidalIdi kamın müna-
Sdtoiyte . 312313 

Sayfa 
Şevket B. (Kırklareli) - MunairrM Kanunu-, 

nun tazı nnevalddıııı muaJddi kanun münasebe
tiyle 21 

Şükrü ;B. (Bolu) - Etcösirte ve Şalrk oerJhfife-. 
itimde Şifayı vaalilfe ekteöeffc elrkârt, ftimöra ve za-
ibifcam ve MettedWn!i'aıslk'ertiyen!İo müddetü hüzmet-
letfiae tfaür tonun nüinaBdtjetiyle 214,217 

— Haiyva'natı ehl'İye faklkjndaki kanun mü* 
njalsebeaîyle 277,279 

— Mulhamat Kamunutnun bazı mfevaddıoı 
muakfdıil İkamın munasidbefflyte 20 

— (darei Urnu!rr%e Vilâyat Kanunu ma-
valldKaitlînlİû Üçündü faistının MecM İdare teşki
lâtına -A 62 ndi ve 64 ncü maü'ctelterimîn tad'iJî 
hattıradaldi kamun münasebetiyle 82 

Muham^t Kanununaın bazı ıımevalddım mu-
aiddil kanun mönıassdbeirijyle 23 

Şükrü Kaya B, (Menteşe) - Bcndbıi tebaası
na ai!t ittdkaüt rnaaşatmın ıktemafMsaWk tedpyest 
Mktkınldalkli İkamın münasöbdlüiyle 133 

— Mesul mösele^i halkkıodaikli beyanat mü-
nisîSıielDîyle 94 

— Terfileri kra kılınan zafb*tan ve mensu-
Ibini askeriyenin rütlbei cedideleri muhassasatınıni 
tarihi itası hakkındaki eski îdarei Askeriye Ni
zamnamesini rt 79 nrcu maddesinin fıkaratı ahi-
resinin tefsirine mütedair olan Heyeti Umu
miye kararının sureti imalinde tereddüt oldu
ğuna daıir mazbatalar miinaselbetiyle. 127 

Tunalı Hilmi B. (Zonguldak) — (Askeri 
Elkap Kanunu) ve (Lakap Kanununu) unvanı 
lı teklifler miinaselbetiyle, 107 

— îdarei Umumiye! Vilâyat Kanunu mu
vakkatinin üçüncü faslının Meclisi İdare teş
kilâtına ait 62 udi ve 64 ncü maddelerinin ta
dili hakkındaki kanun münasdbetiyle, 83 

— İstiklâl ftıuharebatı malûllerine mü
kafatı naktiye 'ifasına mütedair 397 No, lu 
Kanunun birinci maddesine tevfiken tanzim 

— 14 Şubat 1327 taaıîhli Usuİi Muhasetbeü 
Ummrriîyo Kanunu mırvallöfcaiüdfn tezi mevadUı-
rrrn taıdüi !halldkıudalkî ikamın münaiselbeiteyle 137 

Talât B. (Ardahan) - Mu&ıamalt Karıuraunun 
bw. mOvaddım ımnaiddil kamm mlünaBieibe*ryle 59 



_ İ 4 — 
Sayfa 

olunan sekizinci defter hakkındaki mazbata 
münasebetiyle -282 

— Meskukât darbı hakkındaki 12 $ubat 1340 
talihli kanununun tefsiri hakkındaki mazlbaıta 
münasebetiyle, 283 

— Muhamat Kanununun bazı metvaddım 
muaddil kanun münasebetiyle 64 

Sayfa 
— Muvazenei Umumiye dahilinde (bulunan 

devair için tedariki mufetaai kâğıt vesair bil-
cümle kırtasiyenin sureti mubayaası hakkındaki 
kanun münasebetiyle Ü31 

— 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydİye 
Nizamnamesine (bazı mevad tezyili hakkındaki 
teklif münasdbetiyle 106 

Vehbi B. (Karesi) — Avukatlar hakkında vi
lâyetlere verltlen emre dair suali münasebetiyle 103 

— 1341 senesi Muvazenei Umumuye Ka
nununun 45 nci maddesinin tefsirine lüzum ol
madığına dair mazbata münasebetiyle 120,121 

— İdarei Umumiye! Vilâyat Kanunu mu-
vakkatiriin üçüncü faslının Meclisi İdare teşkılâ* 
tına ait 62 nci ve 64 rucü maddelerinin tadili 
hakkındaki kanun münasebetiyle 82,86,88,153 

— idarei Umunııyeİ Vilâyat Kanununun 
138 nci maddesintin tadili hakkındaki teklif 
münasebetiyle H17 

— Muhamat Kanununun bazı mevaddını 
muaddil kanun münasebetiyle 16,58,601 

— 14 Şubat 1327 tarihli Usulü Muhase* 
bei Umumiye Kanunu muvakkatinin bazı me-
vaddımn tadih hakkındaki kanun münasdbetiyle 136 

— Şimendifer yolcularına gosteıülen kolay
lığın vapur yolcularına da teşmili imkânı ve 
Ankara'da memurin için iktisadi haneler İnşası 
hakkındaki suali münasebetiyle 31 

— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsup Kanunu-> 
nun bazı maddelerinin tadlili ve temdidi ahkâmı 
hakkındaki kanun münasebetiyle 1189,190 

Zamir B, (Adana) — Emvali gayri menku-
lenin muamelâtı tasarruf İyesinde tapu senedatı 
ile kayıtlarına alâkadarının fotoğraflarının il-
sak olunmasına dair kanun münasebetiyle, 236 

— Türkiye dahilinde piyango keşidesinin 
münhasıran Tayyare Cemiyetine alit olmasına 
dair tektîf münasebetiyle, 81 

Zülfü B, (Diyarbakır) — İdarei Umumi-

yei Vilâyat Kanunu muvakkatinin üçüncü fas

lının Meclisi İdare teşkilâtına alit 62 nci ve 64 

ncü maddelerinin tadili hakkındaki kanun mü^ 

nasebetiyle 86 


