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Fihrist
AZAYI KİRAM MUAMELATI
Sayfa
İntihaplar
Divanı Muhasebat Heyeti intihabı
— Divanı Muhasebat Reis vekilliğine
întihabolunan Fuad ve Reisisaniliğine intihabedilen Salih Vahid ve Faik beylerin
tfî§öbQmmam.eleri
223
— 'Divanı Muhasebat Reisievvel ve
Reisisanileri intihabatı,
175
— Divanı Muhasebat Reisiewe>l ve
Reîsîsani namzetleri hakkında Kavanîn
ve Muvasenei Maliye encümenlerinin
müşterek mazbatası.
134:135
— Müşterek Encümenin, Divanı Mu
hasebat âzaJıkları namzetleri hakkında
mazbatası
266:2C9
— Şaruhan -Mebusu Reşad Beyle Rüfe'kasının Dâvanı Muhasebat heyetinin ka
nım mucibince yeniden intihabının icrası
na, dair takriri
22:23
Divan kâtipliği intibahı
— Divan Kâtipleri intiha.ba.ti
313,314
İstiklâl Mahkemesi İntihabı
— İstanbul İstiklâl Mahkemesi intihabatı.
121
Mebusluğa intihap
— Amasya Mebusluğuna İntihaboluııan Veysi Bayzade Nafiz Beyin mazbatai
intihabiyesi,
•' 82
. — Amasya Mebusluğuna inihaboluııan Veysi Beyzade Nafiz Beyin Mebus
luğunun kabulüne dair Birinci Şube maz
batası.
126
Memurin Muhakemat tetkik Heyetine intihap
— Memurin Huhatkemat Tetkik Encü
meni âzalığından istifa eden Kastamonu
Mebusu Hasan Fehmi Efendinin yerine di
ğerinin intihabı
666
Muvazeuei Maliye Encümeni intihabı
— Maliye Vekâletine intihabedilen
Mustafa Aıbdulhaliık Beyin yerine Muva-

Sayfa
Kfnei Maliye Encümeni âzalığına bir zatın
hıtihaholunmasına dair encümeni mezkûr
riyasetinin tezkeresi
665
— Muvazeneî Maliye
Encümenine
Haikkâri Mebusu Asaf Beyin yerine bir
?atm intihabına dair Encümen Riyaseti
ttzîkeresi
402:403
İstifalar
— Divan Riyaset Kâtipliğinden istifa
eylediğine dair Saruhan Mebusu Vâsıf
Beyin takriri
127
— Memurin Mııhakemat Tetkik Eneünveui âzalığından istifa eden Kastamo
nu Mebusu Hasan Fehmi Efendinin yerine
diğerinin intihabı
666
Kıstelyevm
— Yozgad Mebusu Süleyman Sim
Beyin; bilânrıazcrct Mecliste bıılunmıyan
fî-adan kıstelyevm İcrasına ve üç yokla
mada bu-hımmıyanlarm da isimlerinin ga
zete ile ilân edilmesinin tahtı îkarara
alınmasına dair takriri (4/126), İsparta
Mebusu Mü-kerreım Beyin; mıebusanı ki
kimin mezuniyetini ve devam etmeyenler
den (kıstelyevm icrası hususatınm tahtı
karara alınım asına dair takriri (4/128),
Kütahya Mebusu Receb Beyle refikleri
nin, Meclisin muntazaman, ifayı vazife
edebilmesi ve nesabı müzakerenin mahfuz
tutulması için Ankara'da (225) âza bul.ulurrmadıkça mezuniyet verilmemesine
dair takriri (4/129)
140:148
Mezuniyet
— Azayı kiramdan bâzı zevata me
zuniyet itası ve onüddeti mezuniyetlerini
tecavüz «ettirenlerin nraamelei mahsubiyelerinin icrası hakkında Divanı Riyaset ka
rarlan
445:447,578:579
— ©âzı mebuslara izin verilmesine dair
Divanı Riyaset karan
109
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— Ertuği-iıl Mebusu Ahnmt iffet
Beyin, hastalığı sebebiyle, tecavüz estir
diği mezuniyet (müddetine dair Divanı
Riyaset tezkeresi
2.69:270
— Kmkküise Mebıusu Dr. Fuat Beye
20 gü». mezuniyet verilmesi hakkında Di. vıanı Riyaset
tezkeresi
269 ;270
— Lâzistaıı Mebusu Ekrem Bey, aııezuuiyefrini teeavöz öt'tiıdiğmden 'bu fuıüdfdetin 'mezuniyeti kanuniycsindeıı (mahsu
bu hakkında Divanı Riyaset •tezkeresi 269 ;270
—• Mezuniyetler hakkında Divanı Ri
yaset kararı
229
— Müddeti mezuniyetini tecavüz et
tiren möbıısla-rdam Ahmet Şükrü Bey
(Dersim), Muhittin Bey (Elâzığ), Abdul
lah Bey (Traibzon), Cemil Bey (Tekir
dağ), Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sa
hip), Halil Hulıki Beıy (Siirt), Hacı Bedmı*
Efendi (Konya) ran tecavüz ettirdikleri
müddetin mezuniyeti kamuıayelerinden
mahsubu hakkında Divanı Riyaset teske
releri
109
s
Muhtelif'
— Eımr.i hayrc eom'i ianat maksa^
diyle Hîlâliahm&r tarafından Hindistan'a.
gönderilecek heyeıtc Antalya Mebusu Rasih Efendinin iltihakı münasip görülmüş
olduğtt ve 'müşarünileyhin seyahati devam

Sayfa
ettiği 'müddet^ mezun addedilmesi haikkında Hariciye Vekâletinden mevrut ifcczıkere
.
024
— Y'ozgad Mebusu Süleyman Sim
Beyin; bUâmazeret Mecliste bulumnıyan
azadan (kıstelyevm icrasına ve üç yokla
mada buıhınımıy anların da dsiıonleniıi'in ga
zete ile ilân <edilııııcsinin tahtı 'karara alın:ınasma dair takriri (4/126), İsparta Me
busu Mükerrem Baynı; nnebusam . dramım
ımezTiııdyûtîni ve devam etmiyenlerden kıs
telyevm İcrası hususatınm tahtı karara
abramasına dair taikriri (4/128), Iflitafc.
ya Mebusu Receb Beyle refiklerinin, Mec
lisin muntazaman, ifayı vazife edebilmesi
ve nısa/bı müzakerenin ma!k£uz tutaılması
için Amkara'da (225) âza buknmmadıkça mezuniyet verilnnamesine dair takriri '
(4/129)
' 140:148
Tahsisat
— Azayı îdramdan bâzı zevatın (me
zuniyetine ve tecavüz ettirdikleri mezuni
yettin mahsubuna dair Divam Riyaset 'ka
rarları
445 =447,578:579
Vefat
— Gene Mebusu Dr, Ali Haydar Be
yefendinin vefat ettiğine dair istanbul
Mümessili Adnan Beyden mevrut telgraf
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HAFİ CELSELER
Devre : II içtima : I
t nika t

Cilt

Tarih

2

20..9 .1339

•>?

2,3

220

2

23 . 9 .1339 '

23

2

226

24. 9 .1339

24

1

233

12 .11.1339

52

2

364

3 .12.1339

64

2. 3

120

13.12.1339

67

2, 3

214

Celse

Sayfa

(Cidali Millîyeye iştirak etmiyen zabıtan
hakkında)
(Cidali Millîyeye iştirak etmiyen zabıtan
hakkında)
(Cidali Millîyeye iştirak etmiyen zabitan
hakkında)
(Mahkemei Temyiz Teşkilâtına dair Kanun
münasebetiyle)
(Ergani Mebusu Vehbi Beyin, Ergani vilâye
tinin el'an Djyarbekir'e merbut olması esbai'bina dair sualine Dahiliye Vekili Ferİd Beyiii
verdiği cevap münasebetiyle.)
(İstanbul'daki İstiklâl Mahkemesinin vaziie
vo salâhiyetlerinin acilen tesbiti lüzumun^
dair verilen takrirler münasebetiyle.)
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İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI
Sayfa

— Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin
istifası üzerine yerine Kângın Mebusu
Mustafa Abdülhalik Ren da Beyin intiha-

Sayfa
bölündüğünü mübeyyin Riyaseti Cumhur
dan gelen telgrafııame
631:632,660,665

İSTİZAH
— Kastamonu Mebusu Mehmed Fnad
Beyin, tohumluk tevziatı ve saire hakkın
daki sualine İktisat Vekâletinin cevabını

kâfi • görmediğinden istizaha tahviline da
ir takriri (6/95)
587,631,666:673

KANUNLAR
Cilt Sayla
bütçesi ka4 6:7,
14:15,39:40
380 Seyrisefain idaresinin 1339 senesi
bütçesinin sekizinci merakibi bah
riye faslına 600 000 lira tahsisatı
munzamına vazına dair kanun
4 15:
17,41:42
379 Cumhuriyet Riyaseti
nunu ,..

381 İstiklâl madalyası hakkındaki ka
nuna maddei müzeyyele ilâvesine
dair kanun
2 111
4 102:
103,176:177
382 Türkiye, JŞüyük Millet Meclisi Hü
kümeti ile Lehistan Hükümeti arasmda münakit 23 Temmuz 1339
tarihli Muhadenet Muahedenamesi
hakkında kanun
4 177,
199,200
383 Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti ile Lehistan Hükümeti ara
sında münakit 23 Temmuz 1339
tarihli İkamet Mukavelenamesi
hakkında kanun
2 804
3 316,
410:414,635
4 177:
•;:
199,202
384 " Türkiye pBüyük Millet Meclisi-Hü
kümeti }le Lehistan Hükümeti ara
sında münakit 23 Temmuz 1339
tarihli. Ticaret Mukavelenamesi
hakkında kamun 2 804
.:
3 316,

'N*. '

„

Cilt Sayfa
410:414,635
''':'4 177:
195,201
385 Türkiye Büyük Millet .Meclisine
intihabedilen ve edilecek ,.plan.bi
lûmum mensubini askeriyenin" tabi.
olacakları şarait hakkında.kanun 2 36,
-,:
36
3 106,
250:307:310
4 317:
323

386 1 Ccmaziyclahir 1339 ve. 21 Şubat
1337 tarihli Tarik bedeli nakdisi
kamunun birinci maddesince müzeyyel kanun
4 210:
211,346
387 3 Ağustos 1325 tarihli Cemiyetler
Kanununun 18 nci maddesine müzeyyel kanun
4 347:
349 '
388 Rüsumu belediye kanununun 2 ve
14 ncü maddeleri makamına kaim
mevaddı kanuniye
3 342
4 349:
353,354,381
389 Seferberlikte vaziyed edilecek eoıakin hakkındaki kanunun1 dördün
cü maddesinin tadiline dair kanun 4 354:
359
390 8 Şaban 1327 ve 11 Ağustos 1325
tarihli memurin mülkiyenin teka
üdüne dair kanunun 23 ncü mad-
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No.

Cilt '"Sayfa
Cilt Sayfa
desine müzeyyel nıcvaddı kanu
394 Hafta tatili hakkında kanun
4 15,
389:390,598:618,632:643
niye
4 363:
366
395 Maliye bütçesinde açılmış olan «Zî
391 Affı umumî kanunu
2 178,
raat Bankasının İstanbul avansına
231,772:777"
tediyat» faslına iki milyon lira
4 46,
tahsisat vazına d.'dr kanuna mü
148:161,229:2Ü0,272:279,280:290,3le :317,
403:418,460:467,467:473
zeyyel kanun
4 490,
664,673:681
392 Divam temyizi askerî kanununun
36 neı maddesini oıuaddil kanun 4 501
503 396 Ticareti berriye kanununun faslı
şalisinin onuncu maddesine mü
393 Muzur hayvanların itlafı hakkın
zeyyel kanuu
4 540,
da kanun
4 81:
682:691
82,4733:484,544:556,557
KARARLAR
44 Divanı Muhasebat Heyetinin sureti intihabı hakkında
45 Şûrayı Devletçe 16 Mart 1336 ta
rihinden sonra verilen kararlar
hakkında
46 Rüsumu Belediys Kanununun 19
ncu maddesinin tefsirine lüzum
olmadığına dair
47 Kastamonu Encümeni
Vilâyet
Âzasından Tevfik Efendi hakkın
daki evrakın mercii tetkikinin tâ
yini hakkında

|
4

23

4

35

4

22

4

36

48 Temenni takrirleri hakkındaki te
amülün, esaslı bir nizamname ka
leme alınıncaya kadar muhafaza
sına dair
4 102
49 Nizamnamei Dâhilinin yüzonbiırinei maddesinin fıkrai ahiresinin
tadiline dair
4 92
50 İstanbul ve mülhakatında bir İs
tiklâl mahkemesi teşkiline dair
4 121
51 Ankara'da kâin Taşhan'm takdiri
kıymeti hakkında vilâyet meclisi
idaresiyle Memurin muhakemat
heyeti arasında zuhur eden ihtilâ
fın halline dair
4 168
52 İstanbul istiklâl Mahkemesi Heye
tinin, istiklâl Mahkemesi Kanunu
nun üçüncü maddesindeki fıkra
larda muharrer esaslarla salâhiyettar kılınması hakkında
4 215

53 Rüsumu Belediye Kanununun 13
neü maddesinin tefsirine lüzum ol
madığına dair
4 171
54 Divanı Muhasebat âzalıkları nam
zet listesinin otuzıkiye iblâğı hak
kında
4 269
55 Müskirat nakil ve istimalinden
maznunu aleyhim* Mehmet Emin,
Marko Oktavliyo, Hakkı, Hacı Os
man, Ahmedoğlu Uyul, Mehmedoğlu Hamdi Etemoğlu Haşim ve
İsmailoğlu Ziya haklarındaki hü
kümde vâki olan hatayı adlinin
telâfisi için aflarına dair
4 311
56 Ordu müfettişliğinde ve kolordu
kumandanlığında bulunan dokuz
zatın mezun addedilmesi hakkın
da
4 324
57 Elviyei selâse'de Ziraat Bankası
teşkiline dair
4 331
58 Rifatoğlu Ömer ve be§ refikinin
maluliyetlerine
binaen bakıyei
müddeti cezaiyelerinin affı hak
kında
4 346
59 Ordulardaki fazla hayvanatın su
reti tevzii hakkında
60 Mütarekeyi müteakip hizmeti mu-

vazzafaya
naklettirilen
erkân,
ümera, ve zabitaa ve memurin ve
mensubini askeriyenin nakil mua-

362:
363
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No.

"
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Cilt

Sayfa

" melelerîran'keenlemyekûn addi ve
'-'•
aldıkları tahsisatın istirdadı hak
kında
4 513
61 Meclis elektrik tenviratınla Mec-

S»-'

,'.
; y - CiJf'Sayf»
• lis tahsisatiyle ,tesis olunacak büf. <
menbadan temini hakkında
4 657
kukiı memnuasma dair
4 701
62 Amasyalı Abdülkerim'ie iadei hu-

N*.

LAYİHALAB
Sayfa
— AnadfoTa Demiryolları ile Haydar
paşa Liman, Rıhtım, Dok ve Antrepoları
mın aidloldukıları şirketlere devri h'akkm^
•da Nafıa Vekâletiyle mezkûr şirketlerini
salâhiyeti kâmifesinİ ~haiz vekili Mösyö
Högnen arasında tesbit edilen itilâfmamenin' kabul ve tasdikine dair (1/389)
452
— Askerî Tekaüt Kanununun 38 nei
maddesinin tadiline dair (1/160)
264
— Cemiyetler Kanununa bir madde
tezyidi hakkında (1/231)
347:349
— 1316, 1317fceveTürtJİüolup da emsa
linin silâib altma celbinden evvel Tür
kiye Büyüfcî Mûtat Meclisi Hükümetince
tanınmış şimendifer idaretlerîne intisap
•eylemiş olanlarm şimendifer kıtaatın1da bihminavebe üıçeı* ay talim ve tarbrye görmek şartiyle vazifei hâtıralarında
terklerine dair (1/293)
206 208,313:313,
640
— Ebnlye Kanununun 16 nen mad
desinin tadiline dair (1/290)
312
— Hizmeti- fiiliyei askerîye müddetânin tenkisine aidolmak üzere Mükellefiyeti Askeriye Kamumu muvakkatinin be
şinci maddesinin tadili hakkında (1/398) 77,
390,728:745
— Hıyaneti vataniyeden mahkûm. Yak
vae. Ahzi Asker Şubesinden Yüzbaşı'İs-'
mail Hakkı Efendinin affı hakkında
(1/80)'
298,366,494:501
— Hukuku Aile Kararnamesinin yeyenıden mevkii meriyete vaz'ı hakkında
(1/93), (4/55)
221:222
— İmalâtı Harbiyede müstahdem yev
miyeli sivii atmetleden hasta1 olanların
sureti tedavileri1 hakkında (1/H)
454
— İstanbul'da av tezkereleri' rüsumu
nun dörtyüa kuruşa ve yerli harir to
humu kutuları üzerine vazedilmekte olan

Sayfa
bandroMardan istifa olunan resmin on
misline iblâğına dair (1/294)
664
— tzrmir ve havalesinin işgali müddeti
zarfında Kavanini mevzua! Devlet daireemde ifa kılınmış olan emvali gayrimenkuienîn temeldük ve tasarrufuna müte
dair muamelâtın muteber addi hakkın
da (1/78)
701:702
— Konya ovasının İskası hakkında
(1/65)
-J S
— Köy Kanunu hakkında (1/399)
296,
445
— Limited şirketi eriyle kooperatif
şirketlerinin de tiearet şirketlerinden!
mâdudolduğıunıa dair Ticareti Berriy^ö
Kanununun faslı şalisinin üçüncü mad
desine müzeyyal (1/242)
740557:558
— Mahkûminin Tarik Bedelâtı N&kdiyesinin teciline dair (1/66)
208:211,346
— Maliye Bütçesinde acıfeıış olem;
«Zîıaat Bankasının İstanbul avansına!
tediyat» faslına iki milyon lira tahsisat
vaz'ına mütedair Kanuna müzeyyei
(1/402)
490,664,673:681
— MaLmüdürlerirthı Malaye Vekâle
tince tâyini hakkında (1/46)
* 346:347
— Mermurmi mülkiyenin tekaüdüne
dair olan Kanun ile Askerî tekaüt ve
İstifa Kanununda nıuiharrer cüzdan bedelâtının tezyidi hakkında (1/58)
445,702:703
— Müdafaai Milliye, Bahriye, Jan
darma ve tmalâtı Harbiyenin 1339 seneeil
bütçelerine tahsisatı munzamma ilâvesi
ne dair (1/400)
' 389
— Mükellefiyeti Askeriye Kamunu
Muvakkatinin 5, 118 ve 121 nci madde
lerinin tadili hakkında (1/388) 103,390,577 ?
578,728:745
— 14 Ağustos 1330 tarihli Nüfus Ka
nununun üçüncü madde^inıe müzeyyei
(1/40)
156:160
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Sayfa '
Sayfa
— 16 Mart 1336 tarihinden mukaddem1
îvıiitıakid 23 Temmuz 1339 tarihli tkamet
tahsis olunan hi&ematı vataniye .maaşaihıkavelotıamesİ hakkında (1/288)
177:
tınm devamı tediyesi hakkında- (1/401) * 386
199,200,201,202
— Orta tedrisat 'muallimleri hakkın
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
da (1/264)
48 :59,59:74,135:137,138:140
kümetiyle Lehin tan Hükümeti arasında
— Rüsumu Belediys Kanununun iki
nninaldt 23 Temmuz 1339 tarihli Muhave ondördümcü
maddelerinin tadilime
denet Muahedesi hakkında (1/288)
177:
dair (1/35)
349:353,354,381
199,200,201,202
— Samsun - Sivas Ankara - Musaköy
demiryollarının Hükümet tarafından in1— Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
şaşma ve bunun içim 1339, 1340 senele
kümetiyle Lehistan Hükümeti arasında
rinde sarfı nıuktazı mebaliğe ait tahafe-anıünakit Ticaret mukavelenamesi hakkın
taı itasına dair (1/403)'
"663 da (1/288)
"177:199,200,201,202
— Seferberlikte vaziyet edilecek Ema— 24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebııiye
kin ve mebani hakkındaki Kanunun tadi
Kanununun onaltıncı maddesinin tadiline
line dair (1/61)
335:336,354:360 dair (1/290)
590:597.
— Seyri Sefanı İdaresi 1339 senesi Büt
— Ziraat Bankasının 1340 senesi vari
çesinin 8 nci vapur ve römorkör mubadat ve masarifi hakkında 'kanun lâyihası
yaafcı faslına zam icrasına dair (1/594)
15:
(1/404) (Muvazeeni Maliye Encümenine) 664
17,41:42
— Zafer ve sulh şeerfine erbabı şeka
— Sükna Kanunun tadili hakkında
vetle
fiilî şeni mahkûmları müstesna ol
(1/233)
298:299
mak üzere sülüsanı ıtmıddeti cezaiyelerini
— Şer'iye ve Evkaf Vekâletinin 1340
İkmal eden mahkûmînîıı bakıyei müd
ıscnesi varidat ve masarifi hakkında
deti
cozaiyelerinîn affına ve müebbet kü
(1/405)
664
rek
ve
kalebentlik ve nefye mahkûm, olan
— Ticareti Berriye Kanununun faslı
ların cezalanılın da onbeş seneye tahvili
talisinin üçüncü maddesine ınüzeyyel
46,109,148:161,229:
J/242)
682:691 ne dair (1/229)
260,272 =279,280:290,316:317,403:
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
418,460:467,467:473
kümetiyle Lehistan Hükümeti atasında
(Affı Umunu Kanunu)
MAZBATALAR
Adliye Encümeni mazbataları
— Altın kaçakçılığından mahkûm
Eşref ve Haşim efendiler hakikındaki
(4/36) numaralı evraka dair
.'"
4,36 :Ş@,
532:535
— Cebren Fili şeni maddesinden
mahkûm Amasyalı Abdulkerim'in iadeyi
hukukçu mıenınuasma dair (3/189) numara
lı Başvekâletten mevrut tezkere hakkında 700:
701
— Cezai nakdîlerin boş misline iblâ
ğına dair 17 Nisan 1338 tarihli Kanu
nun kontrato cezayı nakdilerine şümulü

<clup olmadığının tefsirine dair Adliye
Vekâleti tezkeresi halikında (3/122)
36:38
— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Seka
nstı âdiye fiilinden -mahkûm Mülâziım tbTyhim Efendüıin Mücad-eleİ Milliyede sıebkat eden hidematına binaen affına- dair
(2/94) numaralı teklifi kanunîsi hakkında 222
— Develi Kazasının Şahmelek Karye
sinden Haeı Nebioğhı Seyfullah imzalı'
(4/35) numaralı istida haıkkmda tâyini
muameleye mahal olmadığına dair
4:5
— Divanı Harbçe ihtilastan mahkûm
Sivre-k Ahzi Asker Şubesi Hesap Memuru

_9
Veldl 'Süleymaniyeli Reşit Efendinin bakıyei müddeti cezaiyesinin afafıııa dair
(Başvekâletten mevrut (3/190) numaralı
•tıizköre haıkkında, tâyini muameleye maiıal olmadığına dair
664:665
— Ebniye Kanununun onaltmcı mad
desinin tadiline dair (1/290) numaralı
li'ıyihai kanuniye hakkında
312
— Divanı hanblerden sâdır elan gıyabî
bükümler hakkında (3/97) numaralı Müıdafaai Milliye Vekâleti teskeresine dair
501 ;503
v 3/97)
— Dört sene küreğe mahkûm Meeidöi.ü'nün Kargı karyesinden Köle Mehmetoğullarmdan Hüseyinoğlu Ali'nin (3/152),
üç sene küreğe malıktım Mesudiye'nin Yeı.iköy 'karyesinden Topçııoğullarından Rifaıtoğlu Ömer'in (3/153), onbcs seneye
aıankûm Yabanabad'm Tekke karyesinden
Boşna.koğullarmdan Hasanoğlu Ahmed'm.
f3/154), beş «ene küreğe mahkûm Urfalı
Halil'in (3/177), sekiz sene kalebentliğe
'ttiuhıkftm Aziziydi Mustafa Çavuş'un
;3/178), katil maddesinden on sone kü
reğe mahkûm Çatalzeytinli İbrahim'in
;S/1S0), maluliyetlerine binaen bakıyci
müddeti cezaiycîerinin affına dair Baş
vekâlet tezıkerelcvİ hakkında
205,334:335,
340:340
— Ereğli havzai fnhmiyesinde çalı
şan amelenin hukukuna ııuıtaallik Ka
nunun tefsirine mahal olmadığına dair
(3/93)
578
— Esad Paşa, Divanı Harbince altı
kene küreğe unahkûm mülga İstanbul Polis .
lîüdiriyeti
«mürettebatından
Hüseyin
Hüsnü Efendi hakkındaki (4/141) numa
ralı Istİd'a Encümeni mazbatasına dair 540:541
— Gümüşane Mebusu Zeki Beyin, Cu
ma günleri bilûmum mağaza ve ticaretha
nelerin mesdut bulunmasına (2/218) ve
Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Bey ve rüfekasının Ouma tatili hakkında kanun tek
lifleri hakkında (2/226)
389:390,454,598:
618,632:643
— Hıyaneti Vataniyeden mahkûm Yal
vaç Ahzı Asker Şubesinden Yüzbaşı İs
mail Hakkı Efendinin affı hakkında

_
Sayfa
(1/80) numaralı lâyihai kammiyeye dair 298,
366,494:501
— Hukuku Aile Kararnamesinin yeni
den mevkii meriyete vaz'ı hakkında ka- •
nun lâyihasiyle Burdur (sabık) Mebusu
İsmail Suphi Beyin, Hukuku Aile Karar
namesinin mevkii meriyete vaz'ı hakkın
da takririne dair (1/93), (4/55)
221:222
— istiklâl Mahkemesince mahkûm Kon
ya Polis Müdürü Necip Bey ve rüfekâsı
hakkında (4/43) numaralı evraka dair 311:312
— İzmir ve havalesinin İşgal müddeti
zarfında kavanini mevzuai Devlet daire
sinde ifa kılınmış olan emvali gayrimenkulenin temlik ve tasarrufuna mütedair
muamelâtın muteber'addi hakkında (1/78)
numaralı Heyeti Vckücden mevrut lâyi
hai kanuniye ve ayrıca bir kanun vaz'ma
mahal olmadığına dair
701:702
— Katûl maddesinden mahkûm olduğu
müddetin cephedeki h ide m a tın a mükâfatctı affına dair Karaağaçlı Hüseyin imzalı
tolgrafnamc hakkında tâyini muameleye
mahal olmadığına dair
126
— Konya İstiklâl Mahkemesince mah
kûm tüccardan Mehmed Nceib imzalı ve
(3/134) numaralı istida hakkında tâyini
muameleye mahal olmadığına dair
297:208
— Konya Mebusu Naim Hazım Efen
dinin, Muaallimîn ve talebenin askerlikten
tecilleri, hakkındaki Kanuna üç madde
ilâvesiyle medarisi iimiyc talebesinin dahi
tecillerine dair (2/238) numaralı teklifi
kanunîsinin şayanı müzakere olduğuna dair 541
— Kuvayı Milliye mensubîni hakkın
da ittihaz edilen muk.arrcratııı Urfa halkı
na da teşmiline dair Urfa Mebusu Şeyh
Saffet Efendinin (4/118) numaralı takri
ri ve bu hususta tâyini muameleye mahal
olmadığına dair
702
— Men'i Müskirat Kanununa tevfikan
mahkûm edilen M-ehmedoğlu Hamdi, Ahmedoğln Abdül, Edhemoğlu Hâşim, îsmailoğlu Ziya (3/151) ve Samsun'dan Meh
med Emin Efendi (3/179) ve İtalya Dev
leti tebaasından Markoni. Oktavya (3/181)
ve Mudurnulu Hakkı ve Haeı Osman
(3/188) haklarında verilen hükümlerde
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hatâyı adlî okluğundan af suretiyle t-cliîfi
lerine dair Başvekâlet tezkeresi hakkın
da
399:311
— Sükna Kanununu tadilen tanzim
kılınan lâyihai kanuniye (1/223), Kütah
ya (sabık) Mebusu Cemil Beyin, Mesken
icarları hakkında kanun teklifleri (2/167,
2/169) Bozo>k Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Sükna hakkında kanım teklifi (2/168),
Mehte§e Mebusu Esad Efendinin, Sükna
Kanununun ilgası dolayısiyle Hükümetin
mahaeni evrakta bulunan lâyihasrylc ka
nun tekliflerinin celp ve müzakeresi hak
kında takriri (4/82) ve Dersim Mebusu
Feridun Fikrî Beyin Ankara ve izmir şe
hirlerinde tatbik edilecek Sükna Kanunu
hakkında (2/176) numaralı teklifi kanu
nisinin daha esaslı tedabiri taharri ve te
emmül edilmek üzere Adliye ve İktisat
vekâletlerine tevdiine dair
298:299
— Ticareti Berriye Kanununun fash
şalisinin üçüncü maddesine müzeyyel
(1/242) numaralı lâyihai (kanuniye hakkın
da
540,557:558,682:691
— Zafer ve sulh şerefine erbabı şeka
vetle fiiıli şeni' mahkûmları müstesna ol
mak üzere sülüsani müddeti eezayîelerini ikmatl eden mahkûmıinin bakıyei müd
deti cezaiyeleriııin affına ve müebbet kü*
rek ve kalebendlik ve nefye mahkûm olan
ların cezalarının da onbeş seneye tahvi
line dair kainin lâyihası (1/229), Bozok
mebusu Hamdi Beyin, Affı umumi ve Müeeeelîyati Askeriye Vergisi hakkında ka
nun teklifi (2/58) ve İstanbul Mebusu Abdurrahman Şeref Beyin, affa ait lâyiha
ların bir araya toplanarak affı umumiye
tahvili hakkında takriri (4/110), Uarfa
Mebusu Şeyh Safvet Efendiye rüfakası
nın, affı umumîye ımütaallik lâyihalar
hakkında (4/113)
46,109,148:161,229:260
Dâhiliye Encümeni mazbataları
— Amasya Mebusu Ömer Ltttfa Be
yin, bidûmum şirketlerde Türkçe lisa
nının istimaline dair (2/91) ımr.ıaralı tek'liö (kanunîsi hakkımda
572:577
— Ankara"da "kâin. Taşhan'm takdiri
kıymeti hakkında Ankara Vilâyet Meclisi

Sayfa
İdaresiyle Memurin Muhakemat Heyeti
arasında zuhur eden ihtilâfın halline da
ir (3/56) numaralı İcra Vekilleri Heyeti
Kiyaseti tezkeresi hakkında
166:168
— Belediye Kanununun 4 ve 38 nei
•maddelerinin tefsirine dair (3/150) numa
ralı îicra Vekilleri Heyeti Kiyaseti tezke
resi hafkkmda
169
—Belediye Kanununun 19 ncu ve tdarei Umumiye! Vilâyat Kanununun 105 nei
maddelerinin tefsiri hakkında Dâhiliye
Vekâleti tezkeresine dair (3/55)
25:28
— Belediye reislerinin vazaifi saire ile
iştigalleri caiz olup ûimuyacağanın tefsirine
dair (3/21) numaralı İcra Vekilleri Heyeti
Kiyasetinden mevrut teakene hakkında
454,
524:531
— Cemiyetler Kanununa bir madde
tezyili hakkındaki Lâyihai Kanuniyeye
dair (1/231)
347:349
— Elmalı kazası Belediye Reisi hak
kında verilen hülleme dair (4/28) numara
lı Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti
mazbatası hakkında
47
— tdarei Umuımiyei Vilâyat Kanunu
nun 140 ncı maddesinin tefsirine dair
İcra Vekilleri Kiyaseti tezkeresi hakkın
da (3/53)
$\-'M
— İstanbul Şûrayı Devletince 16 Mart
tan sonra verilen kararlar hakkındaki
(4/20) numaralı Memurini Muhakemat
Tetkik Encümeni Kiyasetinin tezkeresine
dair
34 -35
— Kângın Meclisi Umumi âzalırına
intihabolunan Belediye Reisi Cemal Efen
diye ait evraik hakkında Dahiliye Vekâ
leti tezkeresi ile Memurin Muhakemat
Heyetinin (4/125) numaralı ına'd>aUwma
dair
454.rı23:524
— Kastamonu vilâyeti Encümeni vi
lâyat âzasından Taşköprülü Terfik Eı'cndi hakkındaki evraka bir merci tâyin edil
mesine dair Memurin Muhakennıat Tetkik
Encümeni Riyaseti tezkeresi hakkında
(4/28)
36
— Kütahya (sabık) Mebusu Cemil Be
yin, maaşı 600 kuruştan fazla o-lan beledi
ye rüesasmın ticaret aşar ve mütaahhit-
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Aükle meşgul olmalarının memnuiyeti hal
ikında (2/117) numaralı teklifi kanunîsinin
reddine dair
168:169
— Kütahya (sabık) Mebusu Cemil Be
yin, Meclisi idare azaları intihabında vergi
ikaydı aranmaması hakkında teklifi ka
nunisine dair (2/44)
366:380
— 14 Ağustos 1330 tarihli Nüfus Ka
nununun onuncu maddesine tmıüzeyyel
(1/40) numaralı lâyihai 'kanuniyenin hâ
len müzakeresine lüzum olmayıp hıfzına
dair (3/56) numaralı müzakere hakkın
da
156:166
— Rüsumu Belediye Kanununun iki
ve ondürdıüneü maıddeleninin tadiline dair
lâyihai kanuniye hakkında (1/35)
349:353,
354,381
— Rüsumu Eölediye Kanununun 19
neu maddesinin fefsirine dair İcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi hakikmda
(3/54)
20:22
— Rüsumu Belediye Kanununun 24 ncü
maddesinin tefsirime *îair Dahiliye Vekâ
leti-teskeresi hakkında (4/33)
24:25
— Temettü Kanununun (B) cetvelinin
ve Rüsumu Belediye Kanununun 12 nei
ntaddei mııaddclcsinin tefsirine (3/9) lü
zum olmadığına dair
169:171
— Üç aylık .maaşlarım alanııyan Anka
ra Darülmuallimm ve darülmuallimat mu
allim ve muallimelerâıin istidası hakkında
(4/29)
'46:47
— 24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye
Kanununun onaltmeı maddesinin tadili
ne daîr (1/290) numaralı lâyiha kanuniye
hakkında
590:597
Hariciye Encümeni mazbatası
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti ile Lehistan Hükümeti arasında
münaikit Muhadenet Muahedenaraıesiyle
Ticaret
mukavelenameleri
hakkında
(1/288) numaralı Jâyıhai kanunîyeye
dair
"
177:199,200,201,202
İktisat Encümeni mazbataları

.,

— Ereğli havzası fahmiyesilıde çalışan
amelenin hukukuna mütaallik kanunun
tefsirine mahal olmadığına dair (3/93)
578

—• Giiınüşane Mebusu Zeki Beyin, Cu
ma günleri bilûmum mağaza ve ticaret
hanelerin mesdut bulunmasına (2/218) ve
Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyin, Cu
ma tatili hakkında kanun teklifleri hak
kında (2/226)
389:390,454,632:643
632:643
— İmalâtı Harbiyede müstahdem yev
miyeli sivil ameleden hasta olanların
sureti tedavileri hakkında (1/11) numa
ralı lâyihai kanuniyeye dair
454
— İstihlâk Resmi hakkındaki Kanu
nun tefsirine dair (3/109)
490
— izmir Mebusu Mustafa Rahmi Be,ru
yin Yaban domuzlarının itlafı haltkında
' •: >
(2/186) numaralı teklifi kanunisine dair 81: ^
82,473:484,546:556,557
82,546:556,557
— Kars Mebusu ^abık) Cavit Beyin,
;-.
Kars, Ardahan ve Artvin'de bdrcr Ziraat
Bankası açılması hakkındaki (3/18) nu;il
maralı teklifi' kanunîsinin tasviben HüA
kiimete tebliğ olunmasına dair
330:331; •••.
— Sabık Caniık Mebusu Şükrü Beyin,
îüraat Bankasının Hazin od Maliyedeki1
matlubatınm sureti tesviyesine ve mezkûr
bankanın Şarki - Anadolu demiryollarının
lıiîja ve isletilmesi maksadiylc teşkili (mu
karrer Türk Anonim Şirketine müessir
s rf a tiyle
iştirak
edebilmesine
dair
(2/11G) numaralı teklifi kanunîsinin red
dine dair
386:389
— Ticareti Berriye Kanununun faslı'
saMsinin üçüncü maddesine, müzeyyel
(1/242) numaralı lâyihai kanuniye hak
kında
540:557,558,682:691 ı
— Yaban domuzlarının itlafı hakkın
da îzmh* Mebusu Mustafa Rahmi ve Bur
dur Mebusu Mustafa Şeref beylerin tek
lifi kanunîsine -dair (2/186)
473:484,546:' '
556,557 : '
Kanunu Esasi Encümeni mazbataları
— Altın ye ufaklık para darbı hak
kında bir karar istihsaline -dair lera Ve
killeri Heyeti Riyasetinin (3/47) numara
lı tezkeresi halikında
298,391:401 '•'...
*
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— Memurinden mebus olanların te
kaüt ve maznnîyet aidatı hakkında kabul
edilen takrirde muharrer memurin keli
mesinin, Büyük Millet Meelisıi âzası ineyanında bulunan erkân, ünıera ve zûbitana
^ântjıl olup olmadığım ti tcUsiıûııo dai'r
(3/10) ve Asker olan mebusların vaziyeti
lıııikıüâyelcnuıiu tesbiti hakkında İcra Ve'killeri Heyeti Kiyaseti tezkerelerine dair
(3/43)
317:323
— ttrfa Mebıısu'Şeyh Saffet Efendi
nin nizamname ve talimatnameler hak
lımda teklifi kanunîsine daiır (2/172) 513:520
Kavanini Maliye Encümeni mazbataları
— Deyne mukabil Hazine namına ıtefevvüz olunan e>mirvkin deyna tamamen
tesviye edildiği taikdıirde aşar hakkında
tatbik olunan muameleye (kıyaseıı iadesi
caiz olup olmadığının tefsirine dair
(3/170) numaralı Maliye Verkâîetinden
mevrut tezkere hakkında
263,694:696
— Efradı askeriyenin kırk 'kuruştan
fazla nıaag sonedatma pul ilsak edilip
edilmliyeceğiiüm tefsirine dair tera Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında
(3/88)'
160,460
— Elbise bedeli hakkındaki Kanunim
Mümci 'maddesinin tefsirine dair tera Ve'killeri Heyeti Kiyaseti tezkeresi hakkın
da (3/85)
17:20
— Harcırah Kararnamesinin yirmilikiııei maddesinin tcfsiııme dair (3/60)
numaralı Dahiliye Vekâleti tezkeresi hak
kında
265
— İstihlâk Resmi hakkındaki Kaım-<
nün tefsirine dair (3/109)
490
— Kırşehir (sabık) Mebusu Sadık Beyiu; Memurini mülkiye tekaüt Kanunu
nun 23 neü maddesinin tadiline dair ka
nun »teklifi hakkında (2/80)
363:366
— Malmitdürlermin Maliye Vekâle
tince tâyini hakkındaki lâyihai kanurriyeye
dair (1/46)
346:347
— Matbaa alât ve edevatiyie ltitau ve
gazete kâğıtlarının Gümrük Resminden
istisnasına dair 9 Kâmıımeîvvel 1336 tarihli
Kanunun ikinci maddesinin tefsirine dair

Sayfa
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrut
(3/158) numaralı tezkere hakkında .
490
— Memurini mülkiyenin tekaüdüne
dair olan Kanını ile Askerî Tekaüt ve
istifa Kanununda muharrer eüızdan bedelâtvmn tezyidi hakkında (1/5Ö) numaralı
lâyihai kaıimııiyeye dair
445
— 12 Ağustos 1336 tarihli Kanım mu
cibince ikamet yevmiyelerinden dahi yüz
de kırk tenzil edilip edilmiyeceğinm tefsi
rine dair , Başvekâlet tezkeresi hakkında
(3/169)
32:33,34
—> Rüsumu Belediye Kanununun 24 neü
maddesinin tefsirine dair Dahiliye Vekâ
leti tezkeresi hakkında (4/33)
24:25
— Seferberlikte vazıyed edilecek Emakin ve mebani hakkındaki Kanunun tadi
line dair (1/61) numaralı lâyihai kanuniye
hakkında
335 ;336,334:360
— Sivas İstinaf Mahkemesi Riyasetin
den mütekait Hayreddin Efendimin (4/32)
numaralı istidası hakkında fcâyini muame
leye mahal olmadığına dair
263:264
—. Temettü Vergisi taksitleri hakkın
daki maddenin tefsirine dair (3/90) nu
maralı İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi hakkında
28 -.35
— Yedinci Avans Kaanımımın esnayı
müzakeresinde kabul edilen Yozgad Me
busu Süleyman Sırrı Beyin takririnin ka
nun veya nizamname veya tefsiri kanu
niden hangisinin hüküm ve kuvvetine ad
ve telâkki olunacağının iş'arı hakkında
tera Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresine
dair (3/11)
263
Lâyiha Encümeni mazbataları
— Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Be
yin, Kanunu Cezanın 197 nei maddesiyle
200 neü maddesinin birinci zeylinin ve 201
nci maddesiyle zeylinin tadiline dair
(2/239) numaralı teklifi kanunisi ve Ri
ze Mebusu Ekrem Beyin bu babtakı teklifi
kanımisiyle tevlidetlilmelc lüzere şayanı
müzakere olunduğuna dair
541
— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin 1316, 1317 tevelütlü ıteîgraf muhabere
memur ve muavinlerinin hizmeti fiiliyci
askeriyeleıine dair (3/224) uıuımaralı tek-
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lifi kanunisinin şayanı müzalkere olduğuna
dair
1
— Bayezid Mebusu Şefik Bey ve rüfekasmm, Trabzon ,Erzurum, Bayezid,
Diyarbekir, Hakkâri, Muş, Siird, Dersim _
ve Van şoselerinin inşa ve tamiri hakkın
da (2/227) numaralı teklifi kacıtınisinhı
şayanı müzakere olduğuna dair
454
— Bayezid Mebusu Şafik Bey ve rüfekasınm, Vilâyatı miüstahlâsada leylî ve
meccani iptidai mektepleri küşadı hak
kında (2/228) numaralı teklifi kanuni
sinin şayanı müzafkere olduğuna dair
454
— Ç o r u m Mebusu İsmail Kemal 'Beyin,
Tedrisatı iptidaiye Kanununun bâzı mad
delerinin tadiline dair (2/235) numaralı
teklifi kanunîsi ve şayanı müzakere oldu
ğuna dair
541
— Denizli Mebusu Yusuf ve Neeib Ali
beylerin, Aydın havalisinde icrayı şekavet
eden ve Tavaslızade Fâzıl Beyi dağa kal
dırarak beşbin lira fidyei mecat mukabilin
de tahliye edem Hestan Çetesi tenkil edil
dikten sonra metrukâtmdan tahsil edilerek
Hazinei Devlete teslim edilmek üzere mu
maileyh Fâzıl Beye meblâğı mezkûııın
defaten tesviyesi hakkında (2/241) nu
maralı teklifi kanunîsi" ve sayamı müzake
re okluğuna dair
G24
— Erzurum Mebusu Cazım Efendi ve
rüfckasmın; İstiklâl Mehakimi Kanunu
nun beşinci maddesinin tadiline dair
(2/232) numaralı teklifi kanunîsinin sa
yamı müzakere olmadığına dair
422:440,440:
445:448
— İsparta Mebusu Mükerreın Beyin
Nisabı Müzakere Kanunumun dördüncü
maddesinin tadiline dair (2/222) "numaralı
teklifi kanunîsinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair
4
— İstanbul Mebusu Alı Rıza -Beyin,
ordulardaki faizla hayvaıuatın istilâ gör
müş ve Yunan tahribatına mâruz kalmış
müstahsil köylere mukasaten tevziî hak
kında kanun teklifine dair
360:363
— istiklâl Mahakimi Kanunumun be
şinci maddesinin (tadiline dair Erzurum
Mebusu Cazım Efendi ve riifefkası tara-

Sayfa
fmdan mıı'ta teklifi kanunînin reddini
mutazammın
455,485:486
— izmir Mebusu Saffet Bey ve rüfekasıının; Mücadelci Milliyeye iştirak etmiyen mensubîni askeriye hakkındaki Ka-,
nuna bir nıaddei müzeyyele ilâvesine dair
(2/230) numaralı teklifi kanunîsinin şa
yanı müzakere 'olduğuna dair
,
422
— Konya Mebusu Tevfik Fikret Be
yin, orman hasılatının bâzılarının cem ve
dercinden evvel ruhsatiye alınmaması hak
kımda (2/234) numaralı teklifi kanunîsi
nin sayanı, müzakere olduğuna dair
454
— Kütahya Meîbusu Reeeb Bey ve rü- ,
Mcasının, Balkan Muharebesiyle Harbi
Tlmvumide (birinci ve ikinci dereceden ma
luliyetle tekaüde sevk edilmiş olan zâfbita- .
itin esnayı tekaütlerin deki rütbeleri maaş
ve tahsisatlarının mâdâmelhaya-t tam ola
rak ita olunmasına dair (2/24D) numaralı
teklifi kanunîsi ve şayanı müzakere oldu
ğuna dair
'624
— Lâzisian Mdbusu Ekrem Beyîn, Ka
nunu Cezanın 10*7 - 201 rnei maddelerinin
tadiline dair (2/336) numaralı teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olduğuna dair
422
— Malatya ' Mdbusu ' Rcşicl Ağanın
1 MaL't-lclOö senesi nihayetine kadar ahali
zimmetinde IbıVİıınan Hazineye ait bilû
mum düyunatm affedilmesine dair (2/233) numaralı teklifinin şayanı müzakere oklu
ğuna dair
546
— Muş Mebusu Osman Kadri Beyin,
Nîzamnamei
Dahilînin
tadiline
dair
(2/223) numaralı teklifinin şayanı müza
kere olduğuna dair
4
— Muş Mebusu Osman Kadri Beyin,
Zâibitanın terfihleri hakkındaki 21 Teşri
nievvel 130İ9 tarihli Kanuna maddei mü
zeyyele ilâvesine dair (2/231) numaralı
teklifi kanunisinin şayanı müzakere oldıi1ğuna dair
464
Maarif Encümeni mazbatası
— Orta tedrisat muallimleri hakkında
(1/264) numaralı kanun lâyihasına dair
48:
59,59:74,135^37,138:140
Memurin MÜuhakemat Tetkik Heyeti mazbataları
— Elmalı kazası Belediye Reisi hak
kında verilen hükme dair (4/28)
47
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Sayfa
— Kângırı Meclisi Umumî âzahğma iıutihabo)anan Belediye Reisi Cemal Efendi
ye aît evrakın tefsir -mahiyetinde olduğu
na dair (4/125)
454,523:324
Muvazene! Maliye Encümeni mazbataları
— Altın ve «faldık para daA>ı hakkın
da bîr karar istihsaline dair lera Vekil
leri Heyeti Riyasetinin- (3/147) numaralı
tezkeresi hakkında
298,3^:401
— Anadolu Demiryolları ile Haydarpa
şa Liman, Rıhtım, Dok ve Antrepolarının
aidoldukları şirketlere devri hakkında
Nafıa, Vekâletiyle mezkûr şirketlerin sa
lâhiyeti kâmilesini haiz vekili Mösyö Högnen arasında tesbit edilen itilâf nam enin
kaibul ve tasdikine dair (1/3S9) numaralı
lâyihai kanuniye hakkında
452
— Askerî Tekaüt Kanununun 38 neî
maddesim» tadilime dair (1/160) num-aralı
— Hakkâri Mdbusu ve idare Memuru
Asıf Beyin, Cumhuriyet Riyaseti Bütçesi
hakkında kasnın teklifi hakkında (2/225)
6,
7:14,13,39:40
— Harcırah Kararnamesinin 212 nci
maddesinin tefsirine dair (3/60) numaralı Dahiliye Vekâleti tezkeresi hakkında 285
— Hizmeti fiiByei askeriyenin tenkisi
müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti
askeriye Kanununun beşinci maddesinin
tadili hakkındaki (1/398) numaralı lâyi
hai kanuniye ile Mükellefiyeti askeriye
Kanununun 118 ve 131 nci maddelerinin
tadiline dair kanım lâyihası hakkında
(1/386)
103.390,577:57S,728:745
— tdare Memuru ve Hakkâri Mefousu
Asaf, Sivas Mebusu Rasim beylerin, ımüceddeden inşa edilecek Türkiye Büyük
Millet- Meclisi binasına sarf edilmek üzere
1339 senesi Maliye Bütçesinin 91 nci faslı
na 3 neü madde olarak 114 bin lira vaz'ma
dair (2/178) numaralı teklifi kanunîsi ve
reddine dair
664
— îstanibul'da av tezkereleri rüsumu
nun d-ört yüz kuruşa ve yerli harir tohunra kutuları üzerine vaz'edilmekte olan:
bandrollardan istifa olunan Resmin on
misline iblâğına dair (1/994) numaralı
kanom lâyîhası hakkında
664

Sayfa
~ îstanlbul Meşbusu Ali Rıza Beyin,
ordulardaki fazla hayvanatın istilâ gör
müş ve Yunan tahribatına mâruz kalmış
müstahsil köylere mukasaten tevzii hakkmd-a kanun teklifine dair (2/59)
3WMZ
— istihlâk Resmi 'baklandaki Kanu
nun tefsirine dair (3/109)
490
— Maliye (bütçesinden açılmış olan
(Ziraat Bankasının tstanibul avansına, te*
diyat) faslına iki milyon lira tahsisat vaz'
ma dair (1/402) numaralı kanun lâyihası
hakkında
490,964,673 r671
— Memurini (mülkiyenin tekaüdüne
dair iolen Kamun ile Askerî tekaüt ve is
tifa Kanunrıifnıda ımuharrer cüzdan bedelâtmın tezyidi hakkında (1/58) numara
lı lâyihai kanturaiyeye dair
445
— Menteşe Mebusu Esat Efetudd ile
Müdafaai Milliye Encümeninin; Millî Müeahedede (malûl düşenlere mükâfatı naikdiye ikasına dair (2/142) ve (2/2C0) numa
ralı teklifi kamuüıleni hafektada 364,597,643:657,
681:682,707:723
— Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Bey
ve rüfeka&mın, Cuma tatili hakkında ve
Gümüşane Mebusu Zeki Beyin, Cuma gün
leri bİIürtiMim mağaza ve ticarethanelerin
mesdııt bulunmasına d-air (2/218, 2/226)
numaralı teklifi kanunîleri hakkında
598:618
— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Mu
vakkatinin, 5, 118 ve 121 nci maddelerininfcadil'ine dair (1/388) numaralı lâyihai
kanuniye hakkında
103,390,577:578
— Rüsumu îsttâhlâkiye Kanununun
üçüncü uııaddeslnin tefsirine dair geçen
seneden ımüdevver (3/67) numaralı tstida
Encümeni Riyaseti tezkeresi hakkımda
664
— Seyri Sefain İdaresi 1339 senesi
Bütçesinin 8 nci vapur ve römorkör mu
bayaası faslına zan icrasına dair tekli
fi kanuni hakkında (1/394)
15:17,41:42
— Trabzon Mebusu Abdullah Beyin,
bin kuruş/tan dün meaşlı memurların ay
lıklarının bin kurusa iblâğına dair
(4/104) numaralı takriri ve metfkûr tak
ririn .1340 bütçesinde nazarı dikkate alı
nacağına dair
264:265
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Sayfa
Sayfa
nin tefsirine dair (3/165) numaralı Baş
Müdafaai Milliye Encümeni mazbataları
vekâlet tezkeresi haikkuıda
693:694
— Afyon Kanaihisar ve Dumlupmar
— İkinci eınıf ihtiyat zâbitanına
mutoarebatında ibrazı fedakâri •eyliyendair olan 18 Teşrinievvel 1339 tarihli
lerden 231 aatm İstiklâl Madalyasiyle
Kamınım birinci maddesinin fıkrai atfıîtaltiflerine dair Basy-eikâl'etfcen mevrut
resinin tefsirine dair (3/185) nurnarak
(3/176) rouimarah teakere hakkında.
624:628
Başvekâlet
tezkeresi hakkında 107,558:567,588:'
—. 1316, 1317 teveUütlü ohıp da emsaMnıin, «ilâh altına celbinden evvel Tür690
'kiye Büyük Millet Meclisi Hülktiımetiııce
— Istanibul Mebusu Ali Rıza Beyin
tanınmış şiımendüfer idarelerine intisabeyMütarekeyi tmütaakıp hizmete alman mü
lemis olanılarm Ş/imendüfer 'kıtaatında biltekait eukân, ümera ve zâbitan hakkında
münavebe üçer ay talim ve terbiyei as
(2/21) numaralı teklifin* dair
'505:513
kerîye görmek sartiyic vazifei hâzıralarm— îstfilklâl Madalyası Kanununum tef
da terklerine dair (kanun lâhiyası (1/292),
sirine .dair İcra Vekilleri Heyeti Kiyaseti
Bozıak Mebusu Süleyman Sırrı Beyin,
tezkeresi hakkında (3/44)
102:103,176:177
1316 - 1317 tevellüttü telgaf (muhabere
— Mâlûlîaı guzatm terfih ve iktdan
memur muavinlerinin hndamatı fiiliyei
hakkındaki. 24 Ağustos 1338 tarihli Ka
las-keriyeelrine dair kanun teıklifü (2/224)
nunun birinci maddesinin tefsirine dair
ve Konya Mebusa N&im Hâzim Efen
* (3/183) ntumaPRıh Başvekâlet tezkeresine
dinin, 1316 - 1317 tevellütla (muallim!mütaallik
79,490,491:494
lerin hizmeti (askeriyeleri ve v»azifede
devaım ettikçe tecillerine dair kanun tek
— ilcııteşe Mebusu Esat Efendinin,
lifi hakkında (2/285)
206:208,312:313,540 Millî Mücahade de malûl düşenlere mü
kâfatı nakdiye itasına dair (2/200) ve
— Dersim Möbmsu Feridun Fikrî Be
iitâlûlini guzatın terfihi hakkında (2/142)
yin, İhtiyat Zâhitanıudan arzu edenlerin:
Numaralı teklifi kamunyelcrirıo müıtaalsınıfı muvazzafa nakilleri lıaikıkmda (2/28)
lik
hakkında
264,597,643 :G57,C81;682,707:723
numaralı 'teklifi kanunîsinin reddine dair 107:
109
— Menteşe Mebusu Şükrii Kaya Bey
— Deısim Mebusu Feridun Fikri Bey
v rüfekasının, Cuma tatili hakkında ve
ve rüfekasınm ihltiyıat zahitlerin terfihi
Gümüşane Mebusu Zeki Beyin, Cuma günhakkında (2/212) ımumaralı tekEfi'kanunî
lr-ri bilûmum mağaza ve ticarethanelerin
si ve Heyeti Velri'leye tevdiine dair
79:81 r'Tcsdut bulunmasına dair (2/218, 2/226)
numaralı .teklifi kanunîleri hakkında
— Emırum Mebusu Rüsşdü Paşa
598:618
nın, Etfkân, ümera, aâıbiban ve mensttbiraî
— Mücadolci Mİlliyoye iştirak etmîlaskeriyenin -emirber ve seyis u-eferlerinin
ye'n ve Hududu Millî haricinde kalan ersureti istihdamı hakkında (2/221) numa
ralı teklifi 'kanunîsinin reddine dair
452:453 'kân, ümera, zabıtan ve memurin ve men
subun askeriye hakkında yapılacak mııa— Hikmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi
rr>ıeleye dair 25 Eylül 1339 tarihli Kanu
müddetine aidodmak üzere Mükellefiyeti
nim 3 ncü maddesinin (b) fıkrasının tef
askeriye Kanununun beşinci maddesinin
sirine dair (3/184) numaralı Başvekâlet
tadili haikkmdaiki (1/398) numaralı lâyifteakeresi hakkında
77:79,691:693
h'ad ikanundye üe Mükellefiyeti askeriye
— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu
Kanununun 118 v* 121 nci maddelerinin
Muvafakatinin 5, 118 ve 121 nci maddele-.
»tadiline dair (kanım lâyihası hakkımda
(1/388)
103,390;577 £79,728:745 ı;nin tadili hakkımda (1/388), numaralı
İSyıhai kanumiyeye dair
103,390,577:578
— Hududu Mülî haricinde kalan er
— Mütekait Binbaşı İzzet Efendinin
kân, üm-era, sâbitan ve memurini »askeriye
(4/21) numaralı istidasına dair
421:422
hakkındaki Kan-umm dördüncü maddesi"
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Sayfa
— Tekaüt ve istifa Kaııumııum ikinci
nukldrai-Rİıı Cıkrai ahiresiniıı tefsirine dair
(3/lK(>) mımai'ah Başvekfdetteıı mevrut
•teskere hakkında
454
—• Urt'a Mebusu Hüsrev Beyin; 15 Ma
yıs 1335 tarihinden Millî Ordunun teşokiktilüııo kadar •ınulıtclif cephelerde ve is
yanların itfasında bilfiil yararlıkları görü
lün ümera ve zabıtanın bir defaya mahsus
olmak üzere terfii hakkında kanun tek
lifine dair (2/190)
79
Müşterek Encümen mazbataları
Adliye - Dahiliye
— Erzincan Mebusu Sabit Beyin, İs
tanbul'a gönderilen İstiklal Mahkemesi
Heyetinin vazife ve salâhiyetinin acilen
tesbiti lüzumuna dair takriri hakkın
da (4/112)
211:214,215,216:217,29i
— Zaferi ve sulh şerefine erbabı şe
kavette fiili şen'i mahluımları müstesna
olmak üzere süKısanı müddeti cezaiye•terini ikmal eden mahkûminin bakiye!
müddeti cezaîyel'e rimin affına ve müeb
bet kürek ve kalebenttik vs
nefye
ımathkûnı olanların cezalarının da onbeş1
seneyo tahviline dair kanun lâyihası
(1/229), BOZÖIÎ Mebusu Hamdi Beyin;
Affı umumi ve müecceliyeti askerîye
vergisi hakkında kanun teklifim»
dair
(2/58),
272:279,280:290,316:317,408:
418,460:467,467:473
(Kavaninİ Maliye - Muvazenei Maliye)
— Divanı Muhasebat âzalıkları nam
zetleri hakkında
266:269
— Divanı Muhasebat Reisievvel ve
Reİsisani namzetleri hakkında
134:135
Nafia Encümeni mazbataları
— Amasya (sabık) mebusu Ömer
Lütfi Beyin şirketlerde Türkçe istimali
hakkında teklifi kanunî ve şayanı mü
zakere olmadığına dair (2/91)
503:505,
572:577

Sayfa
— Anadolu Demiryolları ile Haydar
paşa Liman, Rıhtım Dok ve Antrepola
rının aido'ldııkları şirketlere devri hak
kında Nafıa Vekâletiyle mezkûr şir
ketlerin salâhiyeti kâmilesini haiz ve
kili Mösyö ITögnon arasında tesbit edi
len itilâi'ııaıııeııiıv kabul' ve tasdikine
dair (1/389) ımmaralı lâyihai kanu
niye hakkında
452
— Kângarı Mebusu! Talât Bey ve
rüfekasıııın, Turku umumiye ve hususi^
yenin aııvelel mükellefe ile inşa- ve ta
miri hakkında (2/135) numaralı teklifi
kanunisi ve reddine dair
24&:247
— Mahkûminin tarik bedelâtı nakdiyesinin teciline dair . lâyihai kanuniye
hakkında (1/66)
208 311,346
— Sabık Canik Mebusu Şükrü Be-<
yin, Ziraat Bankasının Hazlnei Maliye
deki matlubatımn sureti tesviyesine ve
mezkûr bankamın §arki - Anadolu demir
yollarının inşa ve işletil'mesi makisadiyle
teşkili mukarrar Türk! Anonim Şirketi
ne müessis sıfabiyle iştirak edebi'lm'esine
dair (2/116) numaralı teklifi kanunîsinin
reddi hakkında
386:389
Nizanınamei Dahilî Encümeni mazbatası
— Kars Mebusu Cavid Beyin: Nizamnamei Dahilînin yüzonbirinci madde
sinin tadili hakkında (2/25) numaralı
teklifi
89:92
— Kütahya Mebusu Receb Beyin, te
menni mahiyette verilen takrirler hak
kındaki (2/9) mıınaraılı teklifi kanu
nisine dair
92:102
• — Kütahya (sabık) Mebusu! Cemil
Beyin, Nizamnamei Dahilînin sekiz ve1
onikincı maddelerinin tadiline
dair
(2/23) numaralı teklifi kanunînin reddi
hakkında
8T:8&

MUHTELİF
— Adaııa'nın Kurtuluş Bayramı olan
t> IvûiıiuiLkiuîii 1340 şiMinıiIuriııı: ı.şLii'iiL üt
mek üzere Meclisten bir heyeti mahsusu
mu davetini mutazammm Adana Halk Fır-

kası ve Belediye

Riyasetinden

mevrut

— Altm kaçakçılığından mahkûm Eşref ve Haşim efendiler hakkında (4/36)
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Sayfa
numaralı evrakı Adliye Encümeni mazba
tası
4,35:36,532:535
— Arikara'da kâin Taşhan'ın takdiri
kıymeti hakkında Ankara Vilâyet Meclisi
idaresiyle Memurin Muhakemat Heyeti
arasında zuhur eden ihtilâfın halline dair
(3/56) numaralı icra Vekilleri' Heyeti Ri
yaseti tezkeresi ve Dahiliye Encümeni
maabatası
166:168
— Darüleytamlar teftiş raporunu Sıh
hiye Vekâletine gönderdiğine dair Sinob '
Mebusu Rıza Nur Beyin telgrafı
48
— Develi Kazasının Şahmelek Karye
sinden Hacı Nebioğlu Seyfullah imzalı
(4/35) numaralı istida hakkında tâyini'
muameleye mahal olmadığına dair Adliye
Encümeni mazbatası
4:5
— Divanı Harbce ihtilastan mahkûm
Siverek Ahzi Asker Şubesi Hesap Memur
Vekili Süleymaniyeli Reşid Efendinin ma
luliyetine binaen ye hakkındaki hükümde
hatayı adlî vâki <
. olduğu cihetle bakıyei
müddeti cezaiyesinin affına dair Başvekâ
letten mevrut tebere (3/19)
331
— Divanı Muhasebat Reisievvelliğİne
intihabolunan Fnad ve Reisİsanİliğe intihabedilen Salih Vahid, Faik beylerin tcşekkürnameleri
223
— Elmalı kabası Belediye Reisi 'hafckında verilen hükme dair M<emuriıı Muhake
mat Heyeti mazbatası hakkında Dahiliye
Encümeni mazbatası (4/28)
47
— Erorü hayra eem'i ianat maksadiyle
Hilâliahmer tarafından Hindistan'a gön
derilecek heyete Antalya Mebusu Rasih
Efendinin iltihakı münasip görülmüş ol- •
duğu ve müşarünileyhin seyahati devam
ettiği müddetçe mezun addedilmesi hak'kmda Harieâye Vekâletinden mevrut tez
kere
624
— Esad Paşa Divanı Harbinee altı se
ne küreğe mah'kûm mülga İstanbul Polis
Müdiriyeti mürettebatından Hüseyin Hüs
nü Efendi hakkındaki (4/141) numaralı
İstida Encümeni mazbatasına dair Adliye
Encümeni mazbatası
540:541

Sayfa
— Genç Mebusu Dr. Ali Haydar Be
yefendinin vefat ettiğine dair İstanbul
Mümessili Adnan Beyden mevrut telgraf
6
— İstiklâl Mahkemesince mahkûm Kon
ya Polis Müdürü Necifb Bey ve rüfekası hak
kında (4/43) numaralı evraka dair Adli
ye Encümeni mazbatası
311:312
— izmit Mebusu İbrahim Beyin ikinci
devrei intihabiyede mebus bulunan Ordu
Müfettişi ve Kolordu Kumandanlarının me
zun addedilmelerine dair takriri (4/104
mükerrer)
324:325
— Kângırı Meclisi Umumî âzahğına İn
tihabolunan Belediye Reisi Cemal Efen
diye ait evrakın tefsir mahiyetinde oldu
ğuna dair (4/125) numaralı Memurin Mu
hakemat Tetkik Heyeti ve Dahiliye Encü
meni mazbatası
454,523 ;524
— Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Bey
ve rüfekasınm, Mondros Mütarekesini mütaakıp izmir'den istanbul'a hareket eden
Sezaymur Vapurunun akıbetini Hükümet
resmen ilân etmediğinden mağrakun vâ
rislerinin hukuku şer'iye ve kanunİyelerinden istifade edememekte olduklarına ve
keyfiyetin tahkik ve ilânı temenniyatına
dair takriri (4/110)
445
— Katil maddesinden mahkûm olduğu
müddetin cephedeki hidematına mükâfaten affına dair Karaağaçlı Hüseyin im
zalı telgrafname hakkında tâyini muame
leye mahal olmadığına dair Adliye Encü
meni mazbatası
' 126
— Konya İstiklâl Mahkemesince mah
kûm tüccardan Mehmed Neci'b imzalı ve
• (3/134) numaralı «İstida ha'kkında tâyini
muameleye mahal olmadığına dair Adliye
Encümeni mazbatası
297:298
— Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin, Tür
kiye Cumhuriyeti dâhilinde bulunan bilû
mum mebanji resmiye ve milliye üzerinde
ki tuğra ve methiyelerin kaldırılarak yer
lerine Cumhuriyet armasiyle Cumhuriyetin
tarihi kabulünün hakkettirilmesinin tahtı
karara aılmmasına dair takriri (4/144) 665:666
(Cilt : 4)
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Sayfa

Sayfa

— - .Mütekait Binbaşı İzzet- Efendinin
(4/2 0 numaralı (istidasına jlüdnfaai MilHyc mazbatası
4:.M ;4'22

~- Şekli (Muinliniiyetitı tebrikin] mutazammın Kastamonu MeelİsJ Umumiyetinin
telgrafı
'
171 :17i
— Ü<; aylık maaşlarını nlamıyan Anka
ra Daıülmuallimîıı ve Darİilmnallimııt mu
allim. ve •muallimlerinin ıVitjdalan baklam
da Dahiliye Encümeni mazbatası (4/29) 46:47
— Vilâyet Meclisi Umumîsinin küsade-'
dikliğine dair Adana ve Maıaş vilâyetle
rinden mevrut telgraflar
127

— Rumeliliden hicret eden Tiiı-k!er>5ıı
ihüyacatıııa medar olmak üzere bir iane
kutusu' açıklığına ı.bdr Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi
.110:111
— Sivas istinaf Mahkemesi Riyasetin-.
<î<m müte'kaİt Hayrcddin rûfendbnuı (4/32)
numaralı istidası hakkında tâyini muame
leye mahal olmadığına dair Kava nün Ma
liye (Öncümeııi mazbatası
263:264
— Sinop Mebusu Dr. Hiza Nur Beyin
İstanbul'dan müessesesatı sıhhiye ve darüley tamlar hakkımla Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâleti ımıtekaddim ra
poru
223

— Ziraat Bankası Müdürü Umumi tah
sisatının Heyeti Vekileden tazminine dair
Meclisi Âli karanım iftiharla muttali oldu
ğuna ve tazminat şerefinin kamilen uhde
sine terkine dair Izmîr Mebusu ve sabık
flitisin t Vekili Ma.hm.ud Esecl Beyin telgrafı

47:
48

SUALLER VP, CEVAPLAE
Adliye Vekâletinden
— Dersim Mebusu Feridun .Fikri Beyin
Adlîye Vekâletince yapılmış olan Müstan
tiklik imtihanı evrakının tesrii intacı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair .sualine
Adliye Vekili Seyid Beyin sÜVdıi cevabı
(G/itt)
«4:87
— Dersim Mebusu Feridun Fikı<İ Be
yin, ıslahatı adliye için. istanbul'daki mü
tehassıs komisyonların mesaisi hakkında
Adlîye Vekâletinden sual takriri ((!,'£'•">)
3îî6
— Dersiiiı Mebusu Feridun Fikri Be
yin, ıslahatı adliye için İstanbul'daki mü
tehassıs komisyonlanu mesaisi hakkında
Adliye Vekâletinden sual takriri (5:c!5)
386
— Dcısim Mebusu IV; idini Fikri Beyin, katil, maddesinden dolayı gıyaben
mahkûm ohıp istimam etmiş olan Nâzıme'ııin Kırsaıı karyesinden Mehmed Çavuş
hakkında Adliye Vekâletinden tahrirî sual
takriri (6/04)
57i
— Biyarbekir Mebusu Zül-t'ü Beyin,
Rum Patrikhanesine dair suali ve Adliye
Vekili Seyyid Beyin şifahi cevabı (6/70)
107,
270:272
— [Orevıni Mebusa K;V.'L,'i Vehbi I'evin.
Ergani Sulh Hâldim Fserrüddiu Efendiye.
dair Adliye Vekâletinden tahrîri sual tak
riri (6/71)
125

— KrtuğruJ Mebusu Halil Beyin Menhubat Komisyonu azalarına hakkı huzur
olarak verilerek ücretlere dair Dahiliye,
ve Maliye Vekâletinden şifahi sualine Da
hiliye Ve'kİlî Ferid ve Adliye Vekili Seyyid
beylerin şifahi cevapları (6/69)
125,314:316
Başvekâletten
— Siverek Mebusu Kadri Beyin, me
murin ve mensubîni Devletin muamelâtı
Hükümette gösterdikleri tekâsiile karsı ne
#ibi tedabir ittihaz edildiğine ve vekâletle
re bu bapta ne jribi veçhe verildiğine dair
Başvekâletten şifahi sual takriri (6/96)

623

Dahiliye Vekâletinden
— Bayezİd Mebusu Süleyman Mudi Be
yin, Aleşkirt kazası dâhilinde Halebî nam
karyede Osman Ağazade Mustafa Ağanın
hanesine taarruz eden eşkıya hakkında Da
hiliye Vekâletinden sual takriri (6/73)

165

— Bayezid Mebusu Süleyman Mudi Be
yin; Bttygi AşireM teislerinden Abdülmecid Bi'y ve avenesi hakkında Dahiliye Ve
kâletinden şifahi sual takriri (6/82)
295:296
— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Kuvayı Müliyenin ilk müeahitlerindeıı Yörük
Ali Efe'nin dayısı Molla Hasaıı'm yolda
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kimin tarafından katledildiği haıkkında Da
hiliye Vekâletinden sual takriri (6/100)
699
— Ergani Mebusu Kâzını Vehbi Beyin,
Ergani vilâyetinin elan Diyarbckir'e mer
but olması esbabına dair sualine Dahiliye
Vekili Ferid Beyin şifahi cevabı (fi/59) 112:120
— Ertiîğrul Mebusu Halil Beyin Mcnhırbat Komisyonu azalarına hakkı huzur
olarak verilecek ücretlere dair Dahiliye,
Adliye ve Maliye vekâletlerinden şifahi su
aline Dahiliye Vekili Ferid ve Adliye Ve'kili Seyyid beylerin şifahi cevaplan (6/09) 1^5,
814:316
• — Erzurum Mebusu Ziyaeddin Efendi
nin, vapur ve tramvaylarda erkeklerle ka
dınların arasını tefrik eden perdelerin kaldırılmcsı hakkında İstanbul Polis Müdürü
tarafından emir verilmesi esbabına dair
Dahiliye Vekâletinden sual takriri (6/89) 489
— Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Be
yin, Aziziye kazası - dâhilinde katledilen
Kayseri tüccarlarına dair sualine Dahiliye
Vekili Ferid Beyin şifahi eevab: (6/00) 127:129
— Kayseri Mebusu Sabit Beyin İstan- y"
bııl'da Topkapı Sarayında Fransızlar ta
rafından yapılan hafriyat neticesinde aşınlthğı söylenen âsai'i atîlaıya dair sualine
Hariciye Vekiluİ Rauf ve Dâhiliye Vekili
Feridııiı beylerin tahriri cevapları
Gli)
— Mersin Mebusu Besim ve Niyazi
beylerin, Mersin'in son teşkilâta göre ııntstakiîlen idaresi Iâzımgcldiği halde ei'an
Adaııa'ya mei'butan idare olunması esbabı
haldutıda sualleri ve Dahiliye Vekili Fe
rid Beyan şifahi cevabı (Ü/63, 6/65) 45,111:120
— Ordu Mebusu Hamdi Beyin; Ünye
köylerindeki Ermeni Sirop çetesinin tesli
mi ııefsedip etmediğine dair Dahiliye Ve
kâletinden sual takriri (6/88)
489
— Saruhan Me'busu Vâsıf Beyin, mü
badeleye tâbi Kumların ecnebi taâbiiyeti
altında İzmir'e avdet etmelerine karşı ne
gibi tedabir ittihaz edildiğine dair. Dahi
liye Vekâletinden sual takriri (6/57) 129:130
— Zonguldak Mebusu Halil Beyin, der
dest edilen çetelerin miktarına dadı* suali
ne, Dahiliye Vekili Ferid Beyin şifahi ce
vabı (6/84)
386,457-460

Sayfa
'•' — Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi
Beyin, büyü'k şehirlerde otomobil "kazala
rı vukua gelmemek için kati bir tedbir
ittihaz edilip edilmediğine dair sualine Da
hiliye ^Vekili Ferid Beyin şifahi cevabı
(6/56)
130:131
— Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi
Beyin, mübadeleye tabi Rumların esnebi
'fcâlhii'yeti al'tmd'a 'teîu'ar TüıEaîyte'ye a:rtle<t
etmelerine, karşı ne gibi tedaim ittihaz
edildiğine dair takriri (6/74)
365
— Zongulda'k Mebusu Tunah Hilmi
Beyle Saruhan Mebusu Vâsıf Beyin, mü
badeleye tabi, Rumların ecnebi tâbiiyeti
altında tekrar Türkiye'ye avdet etmeleri
ne karşı ne gibi tedbir ittihaz edildiğine
dair sualleri ve Dahiliye Vekili Ferid Be
yi» şifahi cevabı (6/57), (6/74)
165,171:174

Hariciye Vekâletinden
— Kayseri Mebusu Sabit Beyin İstan
bul'da Topkapı Sarayında Fransızlar ta
rafından yapılan hafriyat neticesinde aşıııldığı soylVııoıı asan atîkaya dair sualine
Hariciye Vekili Rauf ve Dahiliye Vekili
Feridun beylerin tahriri cevaplan
619
— Siverek Mebusu Kadri Beyin Sela
nik ve Kosova vilâyetleri aksamından olup
Bulgaristan'da -kalmış olan memleketler
ahalisinin emvali metruke ve sairesi hak
kında Hariciye Vekâletinden sual takriri
(6/97)
699
iktisat Vekâletinden
— Ergani Mebusu Kâzım-Vehbi Beyin, •••Ergani bakır madenlerinin vaziyetine da
ir İktisat Vekâletinden sual takriri (6/87) 421
— Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi
Efendiyle Mehmed Beyin, muhtacîni zürraa tavizan tohumluk, çift hayvanatı ve
a Kıtı ziraiye için verilen tahsisatın sureti
tevziine dair sual takririne iktisat Vekili
Hasan Beyin şifahi cevabı (C/77) 165,543:544,
579:587
— Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad
Beyin, tohumluk tevziatı ve saire hakkın
daki sualine İktisat Vekâletinin cevabını
•kâfi görmediğinden istizaha tahviline dair
takriri (6/85),
.
587
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— Sinoij Mebusu Yusuf Kemal Beyle
ı-iit'ekasımıı, ineli- ve üzüm kutuları imal
ohınacalt ecnebi kerestelerin kabulü mu
vakkat usulüyle bikıresim ithali esbabına
dfliv suali ve iktisat Vekili Hasan Beyin
•tahriri cevabı (6/39)
658:659
Maarif Vekâletinden
— Bolu 3Iebu.su Şükrü Beyin, mülhak
bütçeden maaş alan memurin çocuklarının
leylî liselere kabul edilenlerin ücreti tedrisiyelerine dair Maarif Vekâletinden sual
takriri (6/91)
539
— Karahisarı Salnib Mebusu Ensen Eş
ref Beyin; Galatasaray Lisesinde senei'
tedrisiye ortasında Maarif Vekâletince
tatbik edilen dört maddelik hususun iza
hına dair Maarif Vekâletinden sual tak
riri (6/64)
4
Maliye Vekâletinden
— Antalya Mebusu Rasih Efendinin,
Düyunu Umumiyedeki seyiat ve suiistimalâta ve Yunanlı memur istihdamına dair
suali ve Malîye Ve'kili Hasan Fehmi Beyin
şifahi cevabı (6/46)
174:175
— Bayezid Mebusu Süleyman Sudi
Beyin, Şehit Kaymakam Abdülkadir ve
Mülâzım Cemal beylerin eytamlariyle te
kaüt Mülâzım Cuma Efendinin mütarakim
maaşatı hakkında Maliye Vekâletinden su
al takriri (6/83)
386
— Bolu Mebusu Mehmed Vasfi Efen
dinin, Ağnam rüsumunun Nisanda eibaycbi hakkında tanzim edilecek nizamname
ye dair Maliye Vekâletinden sual takriri
ve. Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin ce
vabı (6/86)
386,544:546
— Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Be
yin, Tuz, Damga, Saydı, Berrî ve Bahrî
Rüsumuna ve sigara kâğıdı ile tütün fiyat\
larına vukubulan zamaimm elyevm ciba3
yet edilip edilmediğine dair Maliye Vekâ
letinden sual takriri (6/6Ğ)
45 :
;
— Ergani Mebusu İhsan Hâmid Beyin,
İstfkrazı dahilî tahvilâtına dair Maliye Ve:
haletinden sual takriri (6/38)
132,174,544
— Krtuğrul Mebusu Halil Beyin, Menhubat Komisyonu azalarına hakkı huzur
olarak verilecek ücretlere dair Dahiliye,

Sflttfa
Adliye ve Maliye Vekâletlerinden şifahi
sual takririne Maliye Vekili Hasan Fehmi
Beyin şifahi cevabı (6/69)
125,336:337
— Eskişehir Mebusu Mehmed Arif
Beyin muhtacını zürraa tohumluk ve ye
meklik olara'k tahsis kılumuş, olan ikiyüz
bin liranın tevziatına daıir Maliye Vekâ
letinden sual takriri (6/98)
699:700
— İstanbul Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Konya ovasındaki sulama sahasının
bakımsızlığına dair suali ve Maliye Veki
li Hasan Fehmi Beyin şifahi cevabı (G/54) 132:
134
— Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Be
yin ; Sivas'ta bilûmum memurini mülkiye
ve askeriye eytam ve eramilinc maaş; ve
rilmemesi esbafbma dair Maliye Vekâletin
den sual takriri (6/90)
490
— Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyin,
mâzul memurlar miktarının istihdam veya
diğer bir suretle tenzili veyahut maluli
yetine ait muamelâtın tevhidi hakkında bir
tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair
Maliye Vekâletinden sual takriri (6/79) 221,
544,579
— Niğde Mebusu Hazım Beyin, Va
purla seyahat eden memurinin harcırah
ve yevmiyelerine dair suali ve Maliye Ve
kili Hasan Fehmi Beyin şifahi cevabı
(6/13)
131:132
Mübadele, îmar ve İskân Vekâletinden
— Kastamonu Mebusu Hâlid Beyin,
imar işlerinde kulllanılaeak kerestelere
dair Mübadele, İmar ve îskân Vekâletinden
sual takriri (6/72)
125:126
Müdafaai Milliye Vekâletinden
— Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Be
yin, Bcyki Aşireti Reisi Kaymakam Abdülnıecid Bey hakkında sâdır olan tevkif
müzekkeresinin infaz edilmediğine dair
Müdafai Milliye Vekâletinden sual takriri
(6/76)
165
— Bayezid Mebusu Süleyman Sudi
Beyin, Beykd Aşiret reislerinden Kayma
kam Abdülmeçid Beyte avenesi hakkında-
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Sayfa

'ki sual takriri ile Müdafaai Milliye Veki
li Kâzım Paşanın tahrirî cevabı (6/83)
659
— Eskişehir Mebusu Arif Beyin Mücadetei Milliyeye işbirak etmiyen zâbitan
hakkındaki Kanunun sureti tatbikiyesine
ve Terfi Kanunu ile Hizmeti Fiiliyei Aske
riyenin- tenkisine daıir Kanunun ne vakit
Meclise verileceği hakkında Müdafaai Mil
liye Vekili Kâzım Paganın şifahi cevabı
(6/53)
82:84
— Eskişehir Mebusu Mchmed Arif Be
yin, Mâlûlîni Guzata Muavenet Heyetinde
vukubulan suiistvmalâttan dolayı meseleye
vaziyed edilip edilmediğine dair sualine
Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa Haz
retlerinin şifahi cevabı (6/80)
263,490,541:
543
— öümüşane Mebusu Zekî Beyin, 1 •Kâ
nunusani 1340 tarihinden itibaren ecnebi
kumpanyalardan kabotaj ref'edileceğinden sevahilimizde vukubulacak nakliyat
hakkında ne gibi tedabir ittihaz edildiğine
dair Millî Müdafaa Vekâletinden şifahi
sual takriri (6/92)
539

rüsünün inhası hiçtir faaliyet gösterilme
diğine dair suali ve Nafıa Vekili Muhtar
Beyin §tfahi cevabı (6/81)
263,455
— Muş Mebusu Osman Kadri Beyin,
Mu§ - Hınıs arasındaki köprü ile Mu| - Er
zurum, Muş - Diyarbekir arasındaki şose
nin tamiri lıakkında Nafia Vekâletinden
suali ye Nafıa Vekili Muhtar Beyin şifahi
cevabı (6/78)
205,456:457
— Niğde Mebusu Ebubekir Hâzini
Beyin, İstanbul'da Su, Elektrik, Telefon
ve Tramvay şirketlerine dair Nafia Vekâ
letinden sual takriri (6/42)
457

— Karesi Mebusu Mchmed Vehbi Be
yin, Mücadelei Milliycde şehit düşen Kırkağaçlı Emin Efendi ailesiyle emsaline ne
muamele yapıldığına dair şifahi sualine
Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşanın
şifahi cevabı (6/75)
165,337:340
— Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, İstiklâl Mücadelesinde sakatlanan ef
rada dair suali ve Müdafaai Milliye Vekili
Kâzım Paşanın tahrirî cevabı (6/62) (Zap
tın sonuna bağlı liste «78 sayfa»)
569
Nafıa Vekâletinden
— Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin
İzmir - Afyon Demiryolu Kumpanyasına
dair Nafıa Vekâletinden sual takriri
(6/99)
699
— (Dersim Mebusu Feriduın Fikri Be
yin, Elâziz - Emincan şosesi ile Pertek feöp-

Sıhbiye Vekâletinden
— Bolu Mebusu ilehmed Vasfi Efen
dinin, darüleytamlar talebesinin mâruz
kaldıkları ahvale karşı ne gibi tedabir
ittihaz edildiğine dair sualine Sıhhiye Ve
kili Refik Beyefendinin cevabı (6/68)
77,
223 =228
— Bozok Mebusu Hamdi 'Beyin, verem,
sıtma ve frengi ve saire hastalıklarına dair
Sıhhiye Vekâletinden şifahi sual taıkriri
(6/93)
571
Şer'iye Vekâletinden
— Antalya Mebusu Easih Efendi ile
Zonguldak Mebusu Tıınalı Hilmi Beyin,
Çorum Müfitüsiimün kargalar m itlaf edil
memesi hakkındaki fetvasına dair Şer'İye
Vekili Mustafa Fevzi Efendinin şifahi
cevabı (6/67)
45,673,704:707
T. B. M. Meclisi Kiyasetinden
— Kângırı Mebusu Neşet Bey ve rüfekasmm Karağın Meclisi Umumi âzalığına
intihabolunan Belediye Reisi Cemal Efen
diye ait evrak hak/kında Dahiliye Vekâ
letinden sorusu ve Dahiliye Vekâleti tez
keresi ile Memurîn Muhakemat Heyeti
nin (4/125) numaralı mazbatası ve Dahi
liye (Encümeni (mazbatası
454,523:524
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Afyon Kamilisin- (İzzet Ulvi B.)
— Patriklerin imtiyazla rnun refiylc
kendilerine bagrahib unvanı vcrilmesine.
dair (4/108)
333
Ankara (Vısan B.)
— Ankara - Sivas hattı "üzerinde bulu
nan Innaık istasyonaımdan Kalecik kasa
basına bir dekovil hattı temdidine dair
(4/104)
82
Antalya (Râsih Ef.)
— Erzincan Mebusu Sabit Beyin, is
tanbul'a gönderilen İstiklâl Mahkemesi
Heyetinin 'vazife ve salâhiyet inin Âeilen.
tesbiti lüzumuna dair takriri hakkında
Adliye ve Dahiliye encümenlerinin müşte
rek , mazbatası ve müzakere neticesinde
kabul olunan Antalya Mebusu Râsih Efen
dinin takriri (4/132)
211:214,215,216:217,29i
Bayezid (Süleyman Sudi B.)
— İstiklal mu har eh el erinden malûl mlaıı
ümera ve zabıtana verilecek ikramiyeye
dair kanunun birinci maddesine «Bu misillû muharebatta istikran hayat edenler»
diye bir kayıt konulmasına dair (4/145) 723:
727,727 :72S
Bitlis (Resul B.)
— 1315 tevellütlülere kadar firari ve
bakayayı askeriye affedildiği hakle daire t
intihabiyesinde bu sınıf efrattan Muaeeeliyeti Askeriye Verjgisi alınmakta oldu
ğundan istisnalarına dair (4/103)
5
— Bitlis Vilâyetinde Darülhilâfe .med
resesi küşadı temenniyatına dair (4/101)
5
— Erzurum Vilâyeti dâhilimde Murat
nehri üzerinde kâin köprünün tamiri te99->.
menniyatma dair (4/106)
— Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı Efen
dinin affına mütaallik olup Adliye Encü
meninde bulunan evrakın tesrii intacı tenıenıniyatına dair (4/133)
222
— Muş, Siirt, Diyarbakır caddeleri üze
rinde tahribedilen köprülerin inhası temen
niyatına dair (4/102)
5
Bolu (ürfır.ıct Vasfi Ef.)
— Darül eytamları teftiş için Sıhhiye
Vekâletinden gönderilecek heyete Mec
listen iki zatın intihap ve tefrikine dair
(4/135)
265:266

Sayfa
Bozok (Ahmet HamdİB.)
— Birinci devrei iııııihabiyeyc ait za
bıt ceridelerinden nıücellet birer takı
mın.' azayı kirama i'fflsı hakkında bir ka
rar verilmesine dair (4/147)
703:704
— Firari ve bakaya) ve nüfusu mekUıme eıhabııını affı hakkındaki 18 Teş
rinievvel 1339 tarihli Kanunun birinci
maddesinin te&iriııe dair (4/138)
445
— Ruznaıııeımı otıızik'ineî maddesini
teşkil eden ve altı malûl' mahkûmun aflat'ina dair olan Adliye Encümeni maz
batasının müstaceldi ve tcrcihanı müza
keresine dair
334,336
Bozok (Süleyman Sırrı B.)
— BHâmazeret Mecliste bıılıınımıyaıı
azadan kıstelyevm icrasına vo üç yokla
mada buhınmıyanların da
isimlerinin
gazete ile ilân edilmesinin tahtı karara
n'lııııııasma dair (4/126)
140:148
Burdur (İsmail Subki B.)
— Hukuku Aile Kararnamesinin mev
kii meriyete vaz'ı hakkında (4/55)
221:
222

Cebelibereket (Avın B.)
— Yiııııİılörde nuınkaiseın saatin kabulü hakkında (4/1(4 mükerrer)
Deni-zli (YıısnfB.)
— Memlekette külliyetli miktarda pa j
muit zeri.ya.ti yaptırılması temenniyatına!
dair (4/118)
— Teşkilâtı esasiye hakkında (4/146)
— Çal kazası dahilindeki Baklan ova
sının iı-vii \-e İskası temcıiıifiyatına dair
(4/116)
— Denizli vilâyetinde bir Darülhilâfe
Medresesinin1 küşadı tenıııniyatına dair
(4/115)
Dersim (Feridun Fikri B.)
— Ruznamenin 39 neu maddesinde
Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendinin affı
hakkındaki Adliye Encümeni mazbata
sının müstar-Pİcn- müzakeresine dair
Dersim (Feridun Fikri B. ve Rüfekası)
— İkinci sınıf zâ'hit'anına dair olan
Kanunun birinci maddesinin tefsirine
dair tezkere ve Mazbatanın müstacel

531
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704
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ruzna ! meye alınarakl müzakeresine dair
205
Diyarbakır Feyzi B. ve Büfekası)
— Mealisin elektrikle tenvirinin Mec
lis ta'lisisâtiyle tesis olunacak bir mem
badan teminine dair
057'
•Erzincan (Sabit B.)
— İstanbul İstiklâl Mahkemesinin
vazîsfe ve salâhiyetinin acilen tesbitine
dair (4/132)
127,211:215,216:217
Eî"znTUtm (Câzim Ef,)
— Arttın1 kaçakçılığı nclam mahkûm Eş
ref ve Haşiml efendiler hakkında Adli
ye Encümeni mazbatasının müzakere eclilj
ınıesine dair
35:30,532:535
E^küşehir (Arif B.)
— §ehit kaymakam Nâzım Beyin va
lidesine verilen 18 lira maaşM* hidematı
vataniye) tertibinde nakliyle elli liraya
iblâğı tememüya'tnıa dair (4/107)
313
Günıüşane (Zeki B.)
— Vekâletlerden vııkubulmakta olan
suallere sabah. celsesinin tahsfeî hakkın
da
333:334
İMtkâri (Asaf B. ve Büfckmı)
—• Riyaseti Cumhur Bütçesinin ıniistacelen ve tercihau m.üznker«$i hakkında
fi
•İsparta. (Mükcrrem B.)
— Mebusanı kiramın mezuniyetini
ve devarrt «tlmiy enlerden kıstelyevm: ic
rası hususa t mm tahtı karara {ılınması
na dair (4/128)
.140:148

Sayfa
— Kümeliden1 muhaceret eden Türkler-ts' Azayı Kiramın teberrüatta bulun
maları hakkında (4/103) mükerrer)
İstanbul (Yvsuf Akçosa B.)
— Limited şirketleriyle
kooperatif
şirketlerinin de ticaret şirketlerinden 1
•mâ'dut olduğuna dair Ticareti Berriye
Kanununun fasü şalisinin ve onuncu
maddesine .müzeyyel lâyihai kanuniyenin
•müstacel ruzııameye alınmasına dair
557:558
İzmit (İbrahim B.)
— İkinci Hevrei intihabiyede mebus
bulunan ordu müfettişi ve kolordu ku
mandanlarının
memur addediltnelorine.
dair (4/1Û4 mükerrer)
324:325
izmit (Saffet B. ve Rîifekas-ı)
— Mii'lî Müeahedede liıâiûl 'düşenlere
mükâfatı nakdiye itasına dair olan tek
lifin miteıtacelen müzakeresi hakkında
334

lstaribul (Abdürrahman Şeref B.)
— A f t V .ait lâyİha'lami' bir araya top
lanarak affı utmumiye tahviline dair
(4/110)
44,]û9,14fl:161,22ö::2G0>72:279,
280:290,316 317,408:418,460:4C>7,4G7:473

— 1340 bütçesinin Kânunusani iptida
sında müzakeresine başlanabilmek için En
cümenden çıkan nüshanın biran evvel tab'ı
ve tevziine dair
331 ;333,390:391.
— Millî Mücabeıkıtta sehidolan efrat
ve zabıtan ailelerine nizamiye kıtan tıııdalri•.
fjehit ve malûl ahkâmının tatbikine dair
(4/J37)
340

İstanbul (Ali Rıza B.)
— Mâlûlml gu-zatm terfih ve iktücları
hakkındaki Kanunun birinci maddesinin
tefsirine
aid'olan mazbatanın tercihan
müizakeresine dair
49Ö
— Memurini mülkiyenin tekaüdüne!
el arar olan kanun ile Askerî Tekaütl ve
İstifa Kanununda muharrer cüzdan bedelâtımn tadili hakkındaki kamun lâ
yihasının
mülatacelen ve tercihan
bıfgün
müzakeresine dair
702:703
Isltanibul (Hamdullah
Suphi B. ve
Büfekası)

Karesi
(Ahmet
Sürrjjyan
B. ve
Büfekası)
— Mondros Miiterakcsint mütaakıp
İzmir'den İstanbul'a hareket eden Scznyıtııır Vapurunun
akıbetini Hükümet
resmen İlân etmediğinden .ıııağmkıın vân'islei'iııiıı hukuku şor'iye vel kaini tıiyıvloriııden istifade edememekte olduklarına.
ve keyfiyetin tahkik ve ilânı-temennîya•tııuı dair (4/110)
44.5
Karesi (Vehbi B.)

Kastamonu (Ihdid

B.)

— Bütçede 'UısaTTuf için pak hayati bir
modbıu'lyet clnuadığı tafiîdirde b'.T kolordu
kaıııatt'gâflıınm
lağvını Erkânı • Haabiyei
Umıunii'^vden 'tfuıonni
eydad iğine <İ!aiir
(4/112)
455
Kaıdiamonu (llâlid B. ve riifekast)
— Da'd&ıy 'toazaisı nslıjye teşkilatmın
'tevsii ttısönensıiyaEui'a dair (4/105)
127

_ 24 —

Sayfa
Kastamonu (Mehmet Fuat B.)
— ToHuımluık tevziatı vesaire haMondafci suaılne İktisat Vekilinin celbini kâfi
görmediğinden . istizaha tahviline dair
(•6/95)
587,631,666:677
Kayseri (Ahmed Hilmi B. ve rüfekasn)
— Sivas Vilâyeti miu'hafoaltaıdan Azizi
ye kabalamın Kayseri'ye rabıt ve ilhakı temennityıaıtırta dair (4/1H)
455
— Şehilt Miralay Nâzını Beyin validesi
nle hidenıatı vataniye tei'ti'binden maıaş tah
sisi içirt geçen devrei intihıa'biyeds venüliip
Muvazene! Maliye Encümeninde bulunan
'tökllifi kanunîd'e nıünd-eriç mıiktaıraı eytam
maaşının da ilâvesîyLc altmış liraya iblâğı
na d'air (4/140 müıkerrer)
455
Konya (Kâzım Hüsnü B.)
— Ruzna,m,enin önüeüiıoü nutmıaraemr
tenkil ederi Konya ovasının İskası hakkmdaiki lâyiha ve teklifi kamiîiıhıin Muvatzenei
Maliye Encümeminin havalesme dair (1/65),
(2/92)
5
Konya (Mustafa Fevzi Ef,)
— Efradı askerîye senadaitm'a pul uşak
edilip odibniyeceğhıin tefsirine dair Kawanini Maliye Encümeni mazbatasının müstaceleıı v»e 'beroüı'an mütalaasına dalîr
460
— Seferberlikte v&zıyed edilecek Emakin hafekıiıdıaıki Kanunun tadiline daıir olan
kanun lâyihasının müstacel ruzn>ameye almınaısıııa dair
335:336
Konya (Naim Hazmı Ef,)
— StraMer İçin mu'ayyen bir gün tahsisi
ne dair
333:334
Kütahya (Receb B.)
— Keskin kibri tilerin in temini revacı
hakkımda Maliye ve İktisat Vekillerinin hıızuriyle müzakere küşadına ve bir karar 'İta
sına d'air
628:631
Kütahya (Receb B. ve rüfehası)
— MeolMn maınSazaman ifayı vazife
edebilmesi ve nısaıbı müzakerenin mahfuz
tuıtmlmıası için Ankara'da (225) âza bulun
madıkça
mezuniyet verilmemesine dair
(4/129)
140:148
— Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde bu
lunan bilûmum mebanii resmiye ve milliye
üzerindeki tuğra ve methiyelerin kaldırı-

Sayfa
bırak yerlerine Cumhuriyet arması ile
Cumhuriyetin tarih kabulünün hakkctfcirilmesine dair (4/1.44)
665:666
Mardin (Necip li.)
— Müstacel numunenin 4 neü madde
sini tenkil eden Affı Umumi Kanununun
müstacelen ve sair hususata takdimen
müzakeresine dair
109
•Menteşe (Bsad Ef.)
— Sükna kanununun ilgası dolayısiyle
Hükümetin mahzeni evra'kta bulunan Iâyihasiyle kanun tekliflerinin celp ve mü
zakeresi ha'kkında (4/82)
298:299
Menteşe (Şükrü Kaya B.)
— Meclis Kütüphanesine, her şü'bei
ilmiyeye ait kütübü esasiye ve resaili il
miyenin tedarik ve celbinin teminine da
ir (4/130)
47
Muş (Osman Kadri B.)
— Zabıtanın teı-lü hakkındaki Kanun
ahkâmından askerî hesap memurlarının da
istifade ettirilmesine dair (4/105) müker
rer)
171
Rize (Ekrem B.)
— Devairde kırtasiye muamelâtının
tenkisi ve ıslahı için her vekâlette bir ko
misyon teşkiline dair (4/114)
520:523
Saruhan (Reşad. li. ve rüfekası)
— Divanı Muh;ıwbat Heyetinin kanun
mucibince yenide» intihabının icrasına
dair
22:23
Saruhan (Sabri li.)
— Ruznamedeki oııyedi maddenin müstacelen müzakere edilmesine dair
86
Saruhan (Vasıf li.)
— DiVanı Riyaset Kâtipliğinden istifa
eylediğine dair
127
Saruhan (Vâsıf li. ve rüfekast)
— Darülfünun müderrisliğiyle Mebus
luğun içtimai hakkında bir karar verilme
sine dair (4/100)
531:532
Trabzon (Abdullah B.)
— Bin kurugian dûn maaşlı memurla>
nn aylıklarının bin kurağa iblâğına dair
(V104)
264:265
Urfa (Şeyh Saffet Ef.)
— Kuvayı Mi 11 iv o mensubini hakkında
ittihaz edilen nıuknrreratın Urfa halkına
da teşmiline dair (-1/118)
702

_28 —

Sayfa

Sarf*
Urfa (Şeyh Saffet Mf. ve rüfekası)
— Affı umumiye mütaallik lâyihaların
müstacelen müzakeresi hakkında J4/113) 46,148:
161,229:260,272:279,280:290,316 £17,
403 ^18,460^67,467 =473
Zonguldak (Holü B.) .
— Ankara Darülmualli'mîne merbut Tat-

bi'kat Mektebi vaziyetinin ıslahı temeımiya
tına dair (4/117)
703
Zonguldak (Tunalı Hİlmİ B.)
— Dahiliye Encümeninde bulunan
(Köy idaresi Kanunu) teklifiyle bu defa
Hükümetten gelen (Köy Kanunu) lâyiha
sının tevhiden müzakeresi temeımiyatına
dah*
.
445

TEFSİRLER
Tefsir
No.

Cilt Sayfa

19 — Zabıtandan kıdemli yüzbaşı ve
memurin ve mensubini askeriye
den maaşça muadilleri İçin melbusat ve teçhizat bedeli itası hak
kındaki Kanunun birinci madde
sinin tefsiri
4
^
(Elbise ' feedclâtmm. tediyesinde
maaş miktarının esas İttihaz edil
mesi lâzım geleceği hakkında)
20 — tdarei Umumiyci Vdlâyat Ka
nununun 140 ncı maddesinin tef
siri
4
(Encümen azalarına, mezuniyet
leri halinde ancak bir aylık tahsi
sat verileceği hakkında.)
21 —'-Rüsumu Belediye Kanununun
24 ncü maddesinin tefsiri
4

ci maddesinin tefsiri

17:
20

23:
24

20:
23

(Lâğım ve kaldırım masarifi dnşaiyesi tahsilinin Hazinei Maliye
tahsildarlarına matuf olduğu hak
kında)
22 — Belediye Kanununun 19 ncu
ve İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun 105 nci maddelerinin tef
siri
4
(Salâh altına alınan azanın, âzalıkları zail olacağı hakkında)
23 — 1338 senesi Emlâk ve Temettü
vergileriyle Ağnam Resminin ve
Harb Kazançları Vergisinin su
reti tahsiline dair Kanunun birin1

•. i

.

• .

Tefsir
No.

25:
28

Cilt Sayfa
4

(Verginân istifasından sonra mü
kellefinin hali malilerinde vâki
olacak tebeddülden dolayı,.alınan
fazla verginin iadesi icabedeceği
hakkında)
24 — Mülkiye Harcırah Kararname
sine tevfikan verilmekte olan
umum harcırahlardan yüzde kırk
tenzilât icrasına dair olan 2 Ağus
tos 1336 tarihli Kanunun tefsiri 4

28:
32

32:
34

(İkamet yevmiyelerinin tenzile;
tabi tutulacağı hakkında)
;
25 — Cezai nakdilerin beş misline
iblâğına dair 17 Nisan 1338 ta
rihli Kanunun birinci maddesi-.
nin tefsiri
••<
4 36:
,:..
.;
38
(Kanunun, kontrato cezayi nak-.
dilerine haizi şümul olamıyaoağı
hakkında)
26 ~ Malûlini güzatın terfih ve ik
tidarı hafc'kında 24 Ağustos. 1338
tarihli Kanunun birinci. maddesi
nin tefsiri
4 490,
. ,:} 491:494
(Terfih Kanunu neşir olununca
ya kadar, İstiklâl Harb; malûlle
rine muvazzaf ve müstahdem mİsillû tam maaş ve tahsisat veril
mesi lâzımgeldiği hakkında)
27 — Belediye Reis ve azalarının
vezaifi saire ile iştigalleri caiz

— 26 - Tefsir
Cilt Sayfa
olup olaımyacağmın tefsiri hak
kında
+

<!İlt Hayl'a
Kanunun üçüncü maddesinin (B)
fıkrasının tefsiri
4

524:
531.

(Belediye Reis ve azalanımı meealisi unnımiycye âza olabilecek
leri gibi gazete . müdürü mesulü
de olabilecekleri, yalnız belediye
azalanımı dâva vekâletiyle işti
gal edebilecekleri, lîeis ve âzalık
ile reji memurluğunun içtima
cdenriyeceği ve reislerin her iki
senede bir yeniden intihabı muktnzi olduğu hakkında)
28 — İdarei ünmmiyoi Yîlâyat Ka
nununun 106 vo 1oS nei mnddelerinin tefsiri
4

Tefsir
No.

691:
Ö93

(Mckâtibi askeriye muallim ve'
idare memurlarının, üçüncü mad
denin (h) fıkrasından
istifade
edecekleri hakkında)

523:
524

(Belediye
reislerinin,
mecalisi
umumiyeye Aza. intiha İn tecviz
edilmeyen memurini
Devletten
addi doğru olacıyacağı hakkın
da)

30 — Mücadelei Mİlliyeyc
iştirak
. etmiyen ve hududu millî haricin
de, kalan erkân, ümera, zabıtan ve
memurin ve mensubini askerîye
hakkında yapılacak muameleyi
ve Cidali Millîye iştirak edenlerin
tekaüt müddetlerinin sureti hesa
bını ııatık 25 Eylül 1339 tarihli
Kanunun dördüncü maddesinin
tefsiri

093:
694

(«Zikrolunau müddetleri ikmal et
memiş olanlar» kaydının, yalnız
tekaüde şevki lâzım gelirken ih
tiyaca mebni istihdam edilenlere
şümulü olacağı «Orduya bir se
ne hizmet» kaydının tescil esası
nın teminine matuf, olup hizmet
mebdei için istanbul'un İdarei
Mİlliyeyc intikali tarihinin esas
itibar edilmesine dair.) .

29 — Müeadelci Millîyey*- iştirak etmiyen ve hududu millî haricinde
kalan erkân, ümera, zâ hitan ve
memurin ve mensubini- askerîye
hakkında yapılacak muameleyi
ve cidali millîye iştirak edenlerin
tekaüt müddetlerinin sureti hesa
bını ııatık 25 Kvlîil 1339 tarihli
TEKLİFLER
Sayfa
Amasya

(Sabık), (Ömer Lûtfi

B.)

— Bilûmum şirketlerde Türkçe lisanın
istimaline dair (2/91)
503:505,572:577
Bayezid

{Üüleynunı Sudi B.)

— Karaköy kazası merkezinde Reisi
cumhur Gazi Mustafa Kemal Pasa Hazret
leri namına bir idadi mektebi tesis ve küsadüiu. dair (2, 'İM9)
700
Bayezid (Şefik B. ve Uüfekası)
— Trabzon, Erzurum, Bayezid, Diyarbekir, Hakkâri, Muş, Sürd, Dersim vo

Van şoselerinin inşa ve tamiri
(2/227)
'

Sayfa
hakkında
45,545

— Vilâyatı müstahlasada leyli ve mec
cani iptidai mektepleri küşadı hakkında
(2/228)
45,454
Bolu

(Mehmet Vasfi Ef. ve Eiife?;u$ı)

—Ağnam tadat ve tahsilatı hakkında
(2/243)
Bozok (Ahmet Hamdi B.)
— Affı umumî ve müecceliyeti

aske-

024

•Sayfa

rîye hakkında

(2/58) •
46,109,148:161,220:
'260,272:279,282:290,316:317,407:
418,460:467,467:473
— .Kanunu' Cezanın bâzı - mevadında
mevcut Osmanlı §ekli Hükümetine ait ve
saltanatı şahsiyeye mütaallik tâbirat ve
fıkaratın ıslâh TC tadiline dair (2/246)
700
— Kanunu Cezanın 197 nci maddesiyle
200 neü maddesinin birinci zeylinin ve
201 nci maddesiyle zeylinin tâdiline dair
(2/239)
421,541
— Meni Müskirat Kanununun iki ve
üçüncü maddelerinin tadiline dair (2/247)
700
Bozok (Süleyman Svı-ıB;)
—- 1316 - 1317'tevellüdü telgraf muha : •
bere memur muavinlerinin hidcmatı fiiiiyci
askeriyelerine dair (2/224)
4,312'313,540
— Süknn Kanunu, hakkında (2/168)
298:
'." ' .299
Canik «Sabık» (ŞükrüB.)
•
—Ziraat Bankasının Hazmei Maliye
deki matluba tının sureti tesviyesine vemez- •
kûr bankanın Şarki - Anadolu demiryolla
rının inşa ve işletmesi maksadiyle teşkili
mukarrer Türk-Anonim Şirketine müessis
sıfatiyle iştirak edebilmesine dair (2/116) 386:
•
: ,-V ••" ::'--".
.•'.••"••.:
389
Çorum (îsmail Eevıaî-B.) •
- —Tedrisatı iptidaiye Kanununun- b â a
maddelerinin tâdiline dair '(2/235)
-386,541."
Denizli (Yusuf B.)
'
,. :-—;Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Şeka- :
veti âdiye fiilinden mahkûm Milis Mülâzım"
İbrahim'Efendinin ,Mücadelei Milliyedc
sebkat ederi hideniatma binaen affına dair
(2/94) • ' ;- . •
' ' "222
Denizli

fYvşıtf'vefteciııAUBJ

-^.Denizli-Mebusu Yusuf ve Necib Aİİ .
Beylerin, Aydm havalesinden icrayı şeka
vet eden ve Tavaslızade, Fâzıl Beyi dağa
kaldırarak beşbin lira fidyei necat nıııka- ''
bilinde tahliye'eden Mcstan Çetesi tenkil "
edildikten sonra metrûkâtmdan tahsil "-1:''
edilerek" Hazineı Devlete teslim edilmek 1 ; ;
üzere^ mumaileyh' ''Fâzıİ-'' Beye meblâğı \' - v :L
;nezkîırun "'defaten''- tesviyesi r- hakkında^ w ':'r>:
(2/24İ)

- '.

,'

.-•••..

"452^624

'..,'..

• • Sayfa

Dersim (Feridun Fikri B.)
— Ankara ve izmir şehirlerinde tatbik
edilecek Siikna Kanunu hakkında (2/176)' 298:
.

•

.

•

'

-

'

299

— İhtiyat zabit anından arzu edenlerin
sınıfı muvazzafa nakilleri hakkında (2/28) 107:
109
Dersim (Feridun Fileri B. ve rilfelast) '
-— İhtiyat zabitlerinin terfihi hakkında
(2/212)
.'
79:81
Ergani' (Kazım Vehbi B.)
' '"
— 1330 - -1334 senelerine ait tekâlifi1
harbiye mazbatalarının ashabının -veya ivae
edecekleri eşhasın vergi ve saire zimmeti
emiriyeierine mahsubedümesme dair (2/248) 700
— Şer'iye ve Sıhhiye vekâletleri tarafın
dan idare olunan bilûmum medaris ve mekâtibin Maarif Vekâletine devroTunmasma
dair (2/237)
421
Erzurum (Cazim Ef, ve rüfek<m)
•• •..-.
— İstiklâl Mahalrimî Kanununun beşin
di maddesinin tadiline dair (2/232)
296,422:
440,440:445,448,455,485:486
Erzurum (Küşdü Paşa)
—- Erkân, ümera, zâbitan ve mensubini
askeriyenin emirber ve seyis neferlerinin .
sureti istihdamı hakkında (2/221).
.452:453
Gnımişane (Zeki B.)
• '.
'.-— Cuma günleri bilûmum mağaza ve,ti-;
earcthaneleıİTi mosdut bulunmasına dair (2/218)
'
289:390,454,598:618,632:643
İsparta (MÜkerrem B.)
— Nisabı Müzakere Kaımnıtnırn dör
düncü maddesinin tadiline dair (2/222) .
.4
idare Memuru (Asâf B. ^.Hakkâri)-» ,^ '..".'-'
— Cumhuriyet Riyaseti Bütçesi h a k - ,
'
kında (2/225) '
• •:. .6,7:14,1.5,39:40
İdare Memuru (Asaf B. «Hakkâri»' ve
Rasim B. zSivas»)
— Miieeddeden inşa edilecek Türkiye
Büyük Mîllet Meclisi binasına sarf edilmek . , '
üzere 1339 senesi Maliye bütçesinin 91 nci •'„,..'
fablına 3. ncü madde ,olarak 114 bin .lira '"'"'
vaz'ına dair (2/178)
'
::'\'Mi
r,- ''/''••";']:
istanbul (Ali Rıza B.)
\ ^ y
\ '"'".'.';
'.'—^ Öı-dîütardakî fazla' hayvanâtın' ıstjlâ t .. '"•
görmüş ve Yunan tahribatına mâruz kalmış "' "*

iirt

i&m^m

Sayfa
,
müstahsil, leblere mukassatan.tevai*?!hiak^|.C;
.i "^-iı-Kyntya/S
müstahsır.köytere
mukassatan;^.tevai*şhafc^ş.j.•;$
^•KwıyaY2>»^2ftfc^
.-• -. *— > ;;Orman' >hâsüatınitt •'% bâzılaraıfclant
kında ".fa/69>:.>.;." ' " ' . ^
\ S 360:363
— Mütarekeyi mütaaİdp İmmete almari^ 1 ^' .cem; ye; derçten evvel ruhsatiye alınması
mütekait erkân, ümera ve zabıtan hakkın^.' -1 'hakkkında-(2/234) / , < . , , < / ,"•., ••." - 380,454
'£; ..;'_ Kütahya,. (ÇemM 3. *Sabik») ; . ;t .-^' •
•t. 6^'
:••., ;Izraûr; {Mustafa RaUmiB. w BuıÖur^;.^:
."-T', —•' Maaşı .600;; kuruştan ..""iazla;. '. olan :
:
Mustafa Şeref B.),, " •• r~."
" •"': ^ J!" V;\^ % belediye .rüesasinm: ticaret,'•' aşar; <müilte—; Yabam ^domuzlarının • itlafı hakkın
zdmiliği ve1/' mutaahhitlıkİe ra^guil otonada {2/186>^,/;:,^.., 81:82,473:484,546:556,55?' lannın men'İne dair (2/117)
168:169
:
;
izmit
(Saffet
B.
ve
Rüfekast)
'
.
:,£•'
<
'•,:
':
•' — Meclisi idare . azalan intihabında
;
"• — Mücadelei Millîyey* İştirak etimi- • .\.
vergi kaydı -aranması hakkında (2/44)- 366:
yen bilûmum mensubm-İ askeriye hak-,..
'•--••'•
- .
••,:
3 8 0
kındaki 25. Eylül 1339 tarihli Kamına bir , ;;
— Mesken1 icarları hakkında \ (2/167,
maddei müzeyyele ilâvesine dair (2/230) 77,422
2/169)
^ 298:299
Kângın (Talât B. ve Rüfekast)
— Nizamnamei Dahilînin sekİBrâıcr ve
— Turku umumiye ve hususiyeninı
onikinci' maddelerinin
tadiline dairr"
amelei mükellefe ile inşa ve tamiri hak
(2/23) '
87:89
kında (2/135)
246:247.
Kütahya (Recep B.)
Karesi (Ahmet Süreyyan B.)
—•• Temenni mahiyetinde verilen tak
— Teşkilâtı Esasiye. Kanununu mu*
rirler hakkında (2/9)
'
92:102
addÜ (2/228)
45:46
Kütahya (Recep B. ve Rüfekast)
Kars (Cavit B.)
• — Balkan Muhareibesiyle Harbi Umu
— Kam, Ardahan ve Artvin de birer
mide
birinci derece ve ikine! derecede»
Ziraat Bankası açılması hakkında (2/18) 330:
maluliyetle
tekaüde sevk edilmiş olan zâ331;
'hitanın
.esnayı
tekaütlerindeki rütbeleri
— Nîzamnamiei Dahilînin 111 nçi mad
/maaş ve-, tali^atlaruııo ; mâdâmelihayat
desinin1 tadili hakkında (2/25) nuraarailii
teklifi kanuni ve Nizamnamei Dahilî En- •. • ' tam olarak İta olunmasınla dair (2/240) 452;62&
eümeni mazbatası.
89i:92
Kastamonu (Halid B.)
• • •— .
— Ziraat Vekâleti veya müstakil'zi- -•'
mat müdüriyeti umuıniyesr beşkili hak
kında (2/244)
$64
ıKııçeMr (Sadık B.)
— Memurîni müi'kliye tekaüt Kanu
numun 23 n<cü maddesinin tadMİne dair
kanun teklifi (2/80)
363:366
Konya (Kâzım Hüsnü B.)
— Konya ovası iska sahasındaki
araziden alınacak üeret hakkında (2/92) • 5
Konya (Naim Hazım Ef.)
— 1316 - 1317 tevellüdü muallimlerini
hizmeti askeriyeleri ve vazifede devan*
ettlikçe tecritlerine dair (2/285)
540
— Muallimin ve talebenin- askerlikten'
tecilleri hakkımdaki Kanuna üç madde
ilâvesiyle- medarfed iltıniye talebesinin dahi
»tecillerine dair (2/238)
'
421,541

Malatya (Reşİd Ağa)
— 1 Mart 1335 senesi nihayetime kadar
ahali zimmetinde hulunian Hazineye ait bi
lûmum . düyunaıtın affedilmesine - dair
(2/233)
:
296,454
Menteşe (Esad Ef.)
~ Millî Mücadele de malûl' atögenaere
mükâfatı nakdiye itasına dair (2/200) ve
mâlûlini guzatın terfihi hakkında (2/142) 264,
597,043:657;681:6»2,7OT:72S
Menteşe (Şükrü Kaya B. ve Rüfekast)
— Cuma tatili hakkında (2/226) 16,369i;
• 390,454,508*18,632:643
Muş (Osman Kadri B.)
—• Nizamnamei Dahilînin tadiline dair
(2/223)
;: ^
4
— Zâbitam askeriyenin terfileri hak
kındaki 21 Teşrinievvel 1399 tarihli Kanu
na , maddei ımüzeyyele ilâvesin© dair
(2/231)
221,464

29 —
Sayfa

Sayfa
Rize (Ekrem B.)
— Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin, Ce
za Kanununun 107 - 200 n*ü maddelerini'
muaddil birinci zeylinin1 tadiline dair
(2/236)
... V •
263,422
— Türkiye Cumlhuriyeti dâhilimde 'bu
lunan bilûmum mdbanii resmi ve milliye
üzerindeki tuğra venıedhîyelerin kaldırı
larak yerine Cutmhuriyet kelimesiyle Cum
huriyetim tarihi kalbulÖEÜn hakkettirilmesine dair (2/245)
700
Trabzon (Rahmi B.)
\

-.-..

-

t

f

— 26 Şubat 1330 tarihli Rüsumu Bele
diye Kanununa zeyl (2/242)
634
Urfa (Büsrev B.)
— 15 Mayıs 1-335 tarihinden Millî Or
dunun teşekkülüne kadar muhtelif cepte-.
lerde ve isyanların itfasında bilfiil yarar
lıkları görülen ümera ve z&bitanm "bir'<3seî-".^
faya mahsus olmak üzer* terfii hakkımda
(2/190)
.. İTO
Urfa (Şeyh Saffet Ef.)
— Nizamname Te talimatnameler hakkında (2/172)
. 513:520

XİS2KEKEIıXfR

Adliye VeikHeti tezkeresi
— Cezayı nakdîlerin beş misline ib
lâğına dair 17 Nisan 1338 taribli Kamu
nun kontrat© cezayı najkdîlerine şümulü
olup olînıadıgınm tefsirine dair (3/122)
36:38
Başvekâlet tezkereleri
(Af istekleri)
— Cebren fiilîsenî maddesinden muahkıum Amasyalı Abdülkerim'dn iadei hukuiku mıamnuasma dair (3/189)
331,700:701
— Divanı Harbçe .pıtilâstan mahkum
Sivereik Ahzi Aske& Şubesi Hesap Memu
ru VekiM Süleymaniyeli Reşit Efendinin
bakıyei «ıüddeîtâ cezaiyesınin affına dair
(3/190)
331,664:665
— DSrt seiı-e 'lflireğe ımabtâım Meoidözü'nün Kargı fkaryekîıriden Köle Mehmedogulllarmdan Hüseyinoğlu Ali'nin (3/152),
"Üç sene küreğe 'mahkûm Mesudiye'nin
YenikÖy ' Toâryesi'nViten Topçnıoğullarmdan!
Rifatoğlu'öm«r?mv'(3/153), Onbeş seneye
~ımahküm Tahamlba'd'ın T-eflflfce- îkaryesiınden Bo^nakogullanndan Hasanoğlu Ahfmed*in (3/154)'!1 Beş eene küreğe (mah
kûm UrfalrHalil'in (3/177), Sekiz sene
kalebentliğe' mâMcûpı Aziaiyeli Mustafa
ÇavuşHın (3/178), Katil maddesiınden (on
sene küreğe mahkûm Ça'teİKeytinli ibra
him'in '(3/l80)j maluliyetlerine binaen ba
kıyei fcnüddeti cetzaiyelerinin affına dair 205,
,,.' ..
334:335,340:346
— Men'i Müskirat Kanununa terfi-"
kan Mahlküm edilen Metonedoğhı Hamdi,

Ahmesdoğlu Abdül, IMhemoğlu. HaşÂm, is-,
mailoğlu Ziya (3/151) ve Samsun'dan
Mehımel Emin Efendi (3/179) veh-îtalyal
Devleti tebaasından Markonıi öktavysa
(3/181) ve Mudurnulu Hakkı ve Hacı Os
man (3/188) haklarımla verilen hüküm-. .
lerde hatâyı adlî olduğundan af suretiyle
L
telâfilerine dair
• 299 -311
Muhtelif
— Afyon Karahisar ve Dumlupmar
; -uharebatmcla ibrazı fedakâr! «yliyenlerdcn 231 zatın İstiklâl Madalyasiyle Jaltif-..
lerine dair (3/176)
,::vl,\, .624:628
— TCoçgirî hâdisesinde usalın jtaarru»
zuna nğrıyaraik duçarı sefalet olanlara .
verilecek tohumluk ve yemeklik-, hakkın
daki tahsisatın 1339 senesinde de sarfına
jnesağı kannrnî olup olmadığına dair
(3/192)
541
(Tefsir istekleri )
— Askerî Tekaüt ve İstifa'^Kanunu
nun 'oniıkinci maddesini muaddil 15 Mayıs
1337 tarihli Kanunun birin ei mad-deslnin!/,
.tefsirin* dair (3 191) '
,. ^
,'.; 541
— Harb Vergisi Kanununun üçümü!
maddesini muaddil 3 Tennnuz-1333 ^tarihli
Kanunun tefsirine-dair (3/188) * . .
-265
— Hududu Millî Haricînde tkalaıı'«r-::
kân, ümera, aâbitan ve ımamurîni- 'aske
riye hakkındaki Kanunun dördüncü arıad•desîsrin tef skine dair (3/165)'.' •-•, '• ŞlVfİfflfrıOM
— Tkincd sınıf ihtiyat zabitanma dair/
olaıt 15 Teşrinievvel 1339 tarihM \ K&niu.- •

— so
.-»

•-

^

*<ıy/<>

7iiıu*l).iıiınc'tf-%ııi;îKİıU,ıSİınn fıkra i. iilıiresin-in
tefeii'iııc4aii' (3/;i85)
:I07,2(\VM8:567;588:59O
— İstihlâk Resmi lıakkmdaıki Kanu
nun tefsirine dair (3/İ09)
'
490
— MSlûluii guzahu terfih ve ükdarı
haikkuvdata 2,4 Ağustos 1338 Umlûi Ka
nunun ibir.iıirci maddesinin tefsirine dair
'(3/183)
79,490,39.1. :494
:•— Mücadelei Millîyeye iştirak: ctmiyen ve hududu millî lıavLeimlo 'kalan üme
ra,.-zâbitan- vemcnıurîni askeriye hakkın-,
da yapılacak nnuam'elcye 'dair 25 Eylül
1339 tarihli Kamumu üçüncü ınııd'desinin
(b) fıkrasının tefsirine dair (3/184) 77:70,691:
693
—• Mülkiye Tcikniİ't Kanununun 25 nei
maddesinin itefsirine dair (3/187)
205
— .12 Ağustos 1336 tarihli Kanriııı
mıııcihiııce .ikalnıet yevmiyelerinden dahi
yüzde İmik tenzil edilip ediluııiyecc^iıvinı
tefsirine'dair (3/169)
32:34
— Hojİcle uniistii.lı d emi ıııiüt'kardm ve
nıâzıılm maaşlarının uıo suretle ita edileoeğ.min hal ve tefsirine dair (3/193)
541
—. Tekaüt ve istifa ICanuııımıın ikinci
maddesinin fııkrni ahiresinin tefsirine daiı*
(3/186)
454
Dahiliye Vekâleti tezkereleri
— Belediye Kanununun 19 ucu ve Ma
rta Umuııriyei Vİlâyat Kanununun 105
lifi maddelerinin tefsiri hakkında (3/55) 25:28
— Harcırah Kararnamesinin 22 nei
maddesinin tefsirine dair (3/60)
205
— KüiıgiL'i Metlisi l^ımııri âzalığuta iııtilıubcvlunnn Belediye Reisi Cemal Efen
diye a İt evrak hakkında (4/125)
523:524
— Rüsumu Belediye Kanununun 24 neü
maddesinin tefsirine 'dair (4/33)
24:25

- - "
J.
Hayfu
delin rııc^ujıiyefi
kanıuıiyn'kTİ'udetı _. mah
cubu hakkımla
. . 109
— RnmelrıuU'iı muhaceret eden Türk\cÂw 'ilıtiyncatından medar «dmak üzere
bîr iane kutusu açıldığına dair
110:111
Hariciye Vekâleti teskeresi
•'—• l'hnrii hayra cem'L ianat maksatllyle
lmlâlialımer tarafından Hindistan'a. gön
derilecek heyete Antalya Mebusu -Eâsih
Eaıklinitı iltihakı münasip görülmüş ol
duğu ve ıııiişa.rüVjleyh'in seyahati devanı
ettiği müddetçe mezım addedilmesi hak
lımda
62=î
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkereleri
(Muhtelif)
— AHuı ve ufaklık para darbı hakkın
da- biv'karar isfilısalıinc dair (3/147)
298,
39.1 ;401
—Ankara'da katin Taşhan'ın taikdiri
kıymeti hakkında Anlka.ra Vilâyet Mec
lisi İdaresiyle Meımua-în. Mnhalkemat TTeyeti arasında zuhur eden ihtilâfın halline
•.'Inic (3/561
166:168
— Yedinci Avans Kanununun esna
yı müzakeresinde kabul edilen Yozgnd
Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takririnin
kamın veya nizamname veya tefsiri •ka
nunîden hangisinin büküm ve kuvvetinde
ad ve telâkki (ihuıacnğının jş'arı
baıkkında (3/11)

263

(Tefsir istekleri)

Divanı Riyaset teskereleri

— Asker ulan mebusların vaziyeti hu
kuk iye! erinin tesbiti hakkında (3/43)
317:323
— Belediye Kamımın 4 ve 38 nei nıadıdek'iİınn tefsirine dair (3/150)
-169
— Belediye Reislerinin vazaifi saire ile
iştigalleri eaiz olup olan yalağımı tefsiri
ne dair (3/21)
454,524:531

— Azayı kiramdan bâzı zevatın mezu
niyetine ve tecavüz ettirdikleri mezuni
yetin mahsubuna dair
445:447,578:579
— Bâzı mebuslara aain verilmesine dair 109
— Mezuniyeti tecavüz ettiren âza hak
kında
2ü9:27u
—Mezuniyetler hakkında
229
— Müddeti mezuniyetini! tecavüz etti
ren m-cbusların tecavüz cttireMdeıi müd-

— Efradı askeriyenin: kırlı kuruttan
fazla maaş seııedatıııa pul ilsak edilip
edilmeyeceğinin tefsirine dair (3/88)
263
— Elbise bedeli hakkındaki Karnımın
birimci maddesinin tefsirine dair (3/85) 17:20
— Eıı-ğii imvzai iahmîyesiüılu yalıdan
amelenin hukukuna 'mütaalMk Kanunun
tefolri hakkında (3/93)
--.••••
.•
578
— Jdarei UımÜMiıiyei Vilâyat Kanunu-

— aı —
Sayfa
jmıı 140 ncı Maddesinin tefairine dair
(3/53)
23:24
— İstiklâl Madalyası Kanununun tef
sirine dair (3/44)
102:103,176:177
— Matbaa alât ve edavatiyie flritap ve
gazete 'kâğıtlarının Gümrülk Resminden
istisnasına, -dair 9 Kânunuevvel 1336 taııihli Kanunun ikinci maddesinin tefsirine
dair-(3/157)
,
490
— Memurinden mebus olanların teİtfviit ve TTtnKn.lîycıl" aidatı hakkmdn kabul
odilo'n takrirde muharrer memurin keli
mesinin, Büyük Millet Mecldsi âzası meyanıııda bulunan erkân, ümera ve zâbitana şâmil olup oltaıadığımn tefsirine dair
{3/10}
317:323
•-. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu
maddesinin tefsirine dair (3/54)
20:22
— Temettü Kanununun- (B) cetvelinin
ve Rüsumu Belediye Kanununun 12 nei
maddei muaddelcsinin tefsirine dair (-3/9) 169 i
171'
— Temettü Vergisi taloıirtleri hukkııtıdaıki maddenin t qfasrine datir (3/90)
28:32
İstida Encümeni Riyaseti tezkeresi
• — Rüsumu Istihılâkîye
Kanununun
üçüncü maddesinin tefsirine dair (geçen
seneden müdevver) (4/67)
664
Maliye Vekâleti tezkeresi
— Deyne 'mukabil Hazine ııaanana tejfavvıız olunan emlâkin deyni tamamen
tesviye edildiği takdirde aşar hakkında
tatbik olunan muameleye kıyascn iade1-

si caiz olup olmadığının
(3/170) '

Sayfa
tefsirine dair
263,694:696

Memurin Muhakemat Tetkik Encümeni Riyaseti
tezkeresi
— İstanbul Şûrayı Devletince 16 Mart
tan sonra verilen kararlar hakkında
(4/20)
34:35
— Kastamonu vilâyeti Encümeni vilâyat âzasından Tasköprülü Tevfik efen
di haMtın'dakıi evraka bir merci tayan
erl!lmewne dair /4/5S1
:"!-'!
Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti tezkeresi
— Malîye Vekâletine inbihabedilmiş olan
Mustafa Abdülhalik Beyin yerine Muva
zene! Maliye Encümeni âzalığma bir zatın
Üntihabolunmasına dair
605
— Mnvazenei Maliye Encümenine, Hak
ikâti Mebusu Asaf Beyin, bir zatın intiha
bına dair
402:403
Müdafaai Milliye Encümeni Riyaseti tezkeresi.
— 316 ve 317 tevellüdü şimendifer
'müstahdeminin askerliği hakkında lâyihıı-i îkanuniyeırin Bozuk Mebuusu Süley
man HÎITI Beyin tcklifii kamnûycsiylc teyhiden müzakere edilmek üzere iadesine
dair
312:3i:!
Müdafaai Millîye Vekâleti tezkeresi
— Divanı harblpııdcn sâdır olan frıyabi hükümler hakkında (3/97)
501:503
Riyaseti Cumhur tezkeresi
— Maliye Vekili Hasan I'Vhmıi Beyin
(istifası üzerine yerine Kângm Mebusu
Mustafa Abdüllıalik Reııda Beyan intihaboluııdnğımu nmibeyyiu
631:632,660

ZABTI SABIK HÜİÂSASI
1 . 12 . 1339 tarihli 60 ncı, İçtima
Zabıt Hülâsası.
'4
3:4
3 . 12 . 1339 tarihlî 61 nei İçtima
Zabıt Hülâsası
' 4 44:45
5 . 12 . 1339 talihli 62 nei İçtima
Zabıt Hülâsası .
' 4 76:77!
C . 12 . 1339 tarihli 63 ncü İçtima Za^
bit Hülâsası
4 106:
107
8 . 12 . 1339 talihli G4 ncü İçtima
Zabıt Hülâsası
4 125

10 . 12 . 1339 taıihli 65 n,ei İçtima
Zabıt Hülâsası
4

164:
lü5

12 . 12 . 1339 tarihli 66 ncı İçtima
Zabıt Hülâsası
4 204:
205
13 . 12 . 1339 tarihli 67 nei İçtima
Zabıt Hülâsası
4 220
15 . 12 . 3339 tarihli 68 nei İçtima
Zabıt Hülâsası
4 262:
263

32 —

Sayfa
17 . 12 . 1339 tarihli 69 nen İçtima
Zabıt Hülâsası
4 295
19 . 12 •. 1339 tarihli 70 ned îçtimıa
Zabıt Hülâsası
4 3291
330
20 . 12 . 1339 (tarihli 71 nci İçtima
Zabıt Hülâsası
4 385
22 . 12 . 1339' tarihli 72 nci İçtima
Zabıt Hülâsası
4 420»
421
24 . 12 . İ339 tarihM 73 ncü İçtima
Zabıt Hülâsası
4 451:
452
26 . 12 . 1339 tarihli 74 ncü' İçtima
Zabıt Hülâsası
4 489

Sayfa
27 . 12 . 1339 tarihli 75 nci İçtima
Zabıt Hülâsası
4

539

29 . 12 . 1339 tarihli 76 nci İçtima
Zabıt Hülâsası
4

571

31 . 12 . 1339 tarihli 77, nci İçtima
Zabıt Hülâsası
4

623

2 . 1 . 1340 tarihti 78 nci
Zabıt Hülâsası
'

İçtima
4

663

5 . 1 . 1340 tarihli 79 ucu
.Zabıt Hülâsası

İçtima
4

699

7 . 1 . 1340 tarühli 80 nci
Zabıt Hülâsası..

İçtima
5

3:4

TASHİHLER
Altmışbesiuci îçtimanın "Yıüzyetnıişbirinci sayîasmda tashihat sütunundaki 2, 2 ve 32 sayfa nu
maralı ıtashihler Onaltmeı İçtimaa aittir.
Cilt

İnikat

Sayfa

Sütun

4

66

165

1

4

66

171

2

4

•67

203

1

4

67

211

1

4

69

262

1

4

70

. 294

1

4

75 ,

487

1

4

80

697

1

Mazbataların 1 nci maddesinin son satırındaki
(müzakere) kelimesi (müzekkere) olacaktır.
(Evrakı saire) nin sonuna ve ( ) yerine (su
aller ve cevapları) başlığı ile mmnderecatın 1 nci
sayfasının 4 ncü maddesini teşkil eden sual ay
nen eklenecektir.
Birinci maddedeki sualin No. su (6/78) olarak
düzeltilecektir.
67 nci Birleşimin 211 nci sayfası birinci sütun
sonundaki :
(1) Mezkûr takrir 69 ıneu îçtimada münderiçtir Şeklinde düzeltilecektir.
Mündereeatın 6 nci maddesinin No. su (4/104)
dür.
8 nci maddenin sayfa No. su 312 olarak dü
zeltilecektir.
3 ncü maddenin numarası (6/90) olarak dü
zeltilecektir.
4 ncü maddenin numarası (6/98) olarak dü
zeltilecektir.
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TASHİHLERE EK
1 nci Devre Hafi Celse fihristi, mezkûr devM fihristlerine konulması unutulmuştur.
toplantı yıllarına göre ve sadece, tarih. ve birl'j şimleriyle, aşağıda gösterilmiştir.

Bunlar

— 1 nei Devre 29 cilttir ve 4 toplantı yılı görüşmelerini ihtiva eder.
1 nei Toplantı Yılı

Birleşim adedi

Hafi C ekenin bulunduğu Birleşim adedi ~

»
»
159
36
»
»
167
61
»
201
72
m
»
-»
IV.
26
3
1 nci devreye ait birleşimlerin tarih ve numaraları ile hafi celselerin.: adedi aşağıda gösteril
miştir.
I.
II.

• »

1 nci toplantı yılı:
Tarih
înikat No.
24 . i . 1336'
1.4.1336
. 9.5.1336
17 . 5 .1336
29. 5 .1336
3.8.3336
18.9.1336
18. 7 .1336
24.7.1336
7.8.1336
18 . 9.1336
25 . 9.1336

Tarih
19 .10.1336
11.10.1336
16 .10.133-6
17.10.1336
21.10.1336
23.10.1336
24.10.1336
15 .11.1336
2.12 .1336
9 .12.1838
27,12.1336
29.12.1336

inikat No.
80

m.84
85
87
88
89
96
107
İli
123
125

Hafi celse No.
.1,2
2,3
2
1
3
2,3
1,2,3
2,3
2,3
3
1
3

. Hafi celse No.

2
8
13
37
21
26
67
37
39
45
67
72

4
4
2-3
2
2
2,3
2
2
2,3
2-3
2 *
2,3

Tarih
30.12.1336
8. 1 .1337
22. 1 .1337
24.1.1337
1.2.1337
©4.8.1337
6.2.1337
8.2.1337
12. 2 .1337
14. 2 .1337
19. 2 .1337 ,
21. 2 .1337

Hafi celse No.

tnikat No.
126
131
136
137
142
144
145
147
149
150
153
154

2
•

3

2,3,4
2
3

a,a
3,4
3
2
3
3
3
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Söz Alanlar

A
Sayfa
AbMİn B. (Saruhan) - Cuma tatili hak
kındaki kanım teklifi münasebetiyle
607,
616,617,618
— Maliye bütçesinde açılmış olan (Zi
raat Bankasının İstanbul dâvasına tedi
yat) faslına ilâ milyon lira 'tahsisat vaz'ına
dair kanun lâyihası münasebetiyle
680
Abdülgani B. {Mardin) - Zonguldak
Mebusa Halil Beyin, derdest edilen çetele
rin miktarına dair sualine Dahiliye Vekili
Ferid Beyin cevabı münasebetiyle
459
Abdullah Azmi B. (Eslrişehir) - Temettü Vergisi taksitleri hakkındaki madde
nin tefsirine dair mazbata münasebetiyle
31
Abdullah B. (Trabzon) - Altm ve ufak
lık para darbı hakkında bir karar istihsa
line dair îera Vekilleri Heyeti tezkeresi
münasebetiyle
396
— Kütahya Mebusu Recep Beyni, te
menni mahiyetinde verilen takrirler hak
kındaki teklifi münasebetiyle
08
— Müddeti mezuniyetini tecavüz etti
ren mebusların tecavüz ettikleri müddetin
mezuniyeti kanuniyclerinden mahsubu
hakkında Divanı Riyaset kararları müna
sebetiyle
110
— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle
52.53,
56^64,65,68,136,137
Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) - Orta tedri
sat muallimleri hakkındaki kanun lâyihası
münasebetiyle
53,54,56
Ahmed Hamdi B. (Bozok) - Affı Umu
mi kanun lâyihası münasebetiyle
233,234,
238,240,280,415,465,471
— Altın kaçakçılığından mahkûm Eşreî ve ITaşim efendik-r hakkındaki Adlîye
Encümeni mazbatası münasebetiyle
534
— Belediye Eeislerinin vazifeî saire ile
iştigalleri caiz olup olmıyacağiîiın tefsirine

Sayfa
dair icra Vekilleri Heyeti tezkeresi hak
kındaki mazbata münasebetiyle
530,531
— Birinci devrei İntihabiye zabıt ceri
delerinden müeellet birer ttakımm Âzayi
Kirama itası hakkında bir karar verilmesi
ne dair takriri münasebetiyle
704
— Cuma tatili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
607,615,635,636,639
— Erzincan Mebusu Sabit Beyin, is
tanbul'a gönderilen İstiklâl. Mahkemesi
Heyetinin vazife ve salâhiyetinin acilen
tesbiti lüzumuna dair taıkriri münasebetiyle 212
— Genç Mebusu Dr. Ali Haydar Be
yin, irtihali münasebetiyle
6
— Gündem hakkında
335
— Hiyaneti vataîiiyeden mahkûm Yal
vaç Ahzi Asker Şubesinden Yüzbaşı tsmail
Hakkı Efendinin affı hakkındaki lâyihai
kanuniye münasebetiyle
500
— Hizmeti Fiiliycî askeriyenin tenkisi
müddetine aidoîmak üzere Mükellefiyeti
Askeriye , Kanunu mu/vakfettinin beşinci
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye
münasebetiyle
737
— Kanunu Cezanın bâzı mevaddmda
mevcut Osmanlı şekli Hükümetine ait ve
saltanatı şahsiyeye mütanllik tâbîrat ve
fıkaratın ıslâh ve tâdiline dair teklifi ka
nunîsi münasebetiyle
700
— Meclisi idare azaları intihabında
vergi kaydı aranmaması hakkındaki tekli
fi kanuni münasebetiyle
371,377
— Orta tedrisat muallimleri hakkındaki
kanun lâyisası münasebetiyle
60
— "Rüsumu Belediye Kanununun 2 ve
14 ncü"^maddelerinin tadiline dair lâyihai
kanuniye münasebetiyle
352
- <= Vr.hnv. T m re 11 A ^ t o s 132S ta
rihli Memurini Mülkivcnîn tekaüdüne dair
Kanunun 23 ııeü maddesine müzeyyel maddei kanuniye teklifi münasebetiyle
365

— 37 —

Sayfa

Sayfa

— Usul hakkında
316
— Yaban domuzlarının itlafı hakkın
daki teklifi kanuni münasebetiyle
555

lifi kanuninin reddine dair mazibata mü
nasebetiyle
108
—ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle
81
— îkinci sınıf ihtiyat zâbitanına dair
•olan. 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Kannımvn birinci maddesinin fıkrai ahiresinin
tefsirine dair mazbata münasebetiyle $60fi6Z,
564,566,589,590
— izmir Mebusu ibrahim Beyin, ikinci
devreli in türabı yed e nvehus bulunan Ordu
Müfettişi ve Kolordu kumandanlarının
•memur .addedilmelerine dair takriri ımüna
se'betiyle
324
— Memurinden ımebus olanların tekaüt
ve mazuliye-t aidatı hakkında kabul edilen
takrirde muharrer «memurin» kelimesinin,
Büyük Millet Meclisi âzası meyanmda bu-.
liman lerkân, ümera ve zabıtana şâmil olup
olmadığının tefsirine ve asker olan me
busların vaziyeti hufcıııkiyesinin tesbrtinıe dair icra Vökilleri Heyeti tezkereleri
münasebetiyle
320,321,322

Ahmet Hilmi E. (Kayseri) - Aziziye
kazası dâhilinde katledilenKayseri tüccar
larına dair sualine Dahiliye Vekili Ferid
Beyin cevabı münasebetiyle
128,129
— Elbise ıbedeli hakkındaki Kanunun
birinci (maddesinin tefsirine dair mazba
ta onüıiraseb&fciyle
18,19,20
— Müşterek Encümenin, Divanı Muha
sebat âzalıklan namzetleri hakkınıda maz
batası münasebetiyle
268,269
— Seferberlik vaziyededilecek amakin
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin ta
diline dair kanun lâyıihası münasebetiyle 357,
358,359
— S Şaban 1337 ve 11 Ağustos 1325
tarihli Menuıırini Mülkiyenin tekaüdüne
dair Kamımın 23 ncü maddesine müzeyyel
madde-i kanuniye teklifi münasebetiyle 364,365
— Temettü Vergisi taksitleri hakkın
daki maddemin tefsirine dair mazbata mü
nasebetiyle
29,30
Ahmet Mâhİr B. (Kastamonu) - Affı
Umumi 'kanun lâyihası münasebetiyle
232
!
— Cuma tatili hakkındaki Ikaııun tdklifi (münasebetiyle
611,612
— îldnci smıf ihtiyat zâbitanına dair
olan 18 Teşrinievvel 3339 tarihli Kanu
nun birinci maddesinin fııkrai ahiresinin
tefsirine dair mazibata münasebetiyle
563
— Yaban domuzlarının itlafı hakkında
ki teklifi kanuni münasebetiyle
551
Ahmet Süreyya B. (Karesi) - Affı
Umumi ve Müeceeliyet kanun teklifi müna
sebetiyle 156,158,160,161,232,234,241,242,248,250,
256,277,278,280,288,470
— Cuma tatili hakkındaki kanun -tekl'îfi münasebetiyle
608
— Erzurum Mebusu Kâzım Efendi
ve rüfekasrnuı, istiklâl Mahakimd Kannıııunun 5 nei maddesinin tâdiline ıdair tekıüfi kanunisinin şayanı müzakere olmadığı
haildkında Lâyiha Encümeni mazbatası <münıasebetâyle
438
— İhtiyat zâbitanındam arau edenlerin
sınıfı muvazzafa nakilleri hakkındaki tek-

— Men-i Müskirat Kanununa tevfi
kan mahkûm edilen Mehmedoğlu Hamdi,
Ahmedoğlu Abdül, Edhcmoğhı Haşrm,
İsmailoğlu Ziya, Samsun'dan Mehıtned
Emin Efendi, italyan Devleti Tebaa
sından Maromi Oktavyo, Mudurnuîü Hak
kı ve Hacıı Osman haklarında verilen
hükümilerde hatayı adlî olduğundan af
suretiyle telâfilerine daiu Başvekâlet tezkereleri ve Adliye Encümeni ma8ba,j
tası münasebetiyle
308,309,310
—• Menteşe Mebusu Esad
Efendinin
Millî Mücahedede malûl düşenlere mü
kâfatı nakdiye itasına! dair ve Müdaf*aai Milliye Encümeninin, MMûlinl gu-.
•zatın terfihleri hakkındaki kanun teklif-.
lerı münasebetiyle
653,713,714
— Orta tedrisat muallimleri hakkın1- .
daki kamın lâyihası münasebetiyle .49,53,59,
63,66,73
— Teşkilâtı Elsasiye Kanununa dair
•teklifi kanunîsi münasebetiyle
46
Ali E. ' (Karahisan Sahip) - 1316,
1317 Tevelüüıtlü olup ,; da emsalinin silâh.
altına celbinden -evvel Türkiye Büyük

38 —
Sayfa
milılct Meclisi Hükümetine tanınmış şimendüfer idarelerine intfeabeylemiş olan
ların1, şimendüfer kıtaatında bilmünavebe
üçer ay talim ve terbiye görm<ek sar'tiyle, vazifei hazıralarmda
terklerine
dair lâyiihai kanunîye münasebetiyle
208'
— Erzurum Mebusu Câzim Efendi ve
rüfekası 11111, istiklâl' Mahakimd Kanunu
nun 5 nc'i maddesinin tadiline dair teklifi
kamınfeinin şayanı müzakere olmadığı
hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası
1 münasebetiyle
440
— istiklâl
Madalyatsi
Kanununun
.tefsirine dair mazbata münasebetiyle
176
— Mütekait Binbaşı İzzet Efcndi'nin tetidasiına dair mazbata münasebe
tiyle
421
Alî Cenanı B. (Gaziantep) - İkinci1
smıü ihtiyat zabit anma dair olan 18
Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun bi
rinci maddesinin fıkraî ahiresimn tefsi
rine dair mazbata münasebetiyle
588
AH Sururi Ef. (Karahİsan Şarki) — Affı Umumi kamın lâyihası müna-scbetiyle
1fi0,290,«İ6,4O4,4Ot>,4]O,41J,
414J417,4G8,4Ö»,472
— Altın ve ufaklık para darbı hak
kında bir karar istihsaline dan* İcra Ve
killeri Heyeti tezkeresi münasebetiyle 394,397
—. Ankara'da kâin Taşhan'ın takdirî
kıymeti hakkında zuhur eden ihtilâf mü
nasebetiyle
1G8;
— Bâzı mebuslara izin verilmesi hak
kındaki Divanı Riyaset kararı __ münase
betiyle
~
103
— BiMmazeret Mecliste buiunmıyaıv
azadan kıstelyevm icrasına, üç yoklama
da bulunmıyauların gazete ile ilân edil
mesine dair takrirler münasebetiyle
145,147
— 1316, İ317 Tevellüttü olup da em
salinin silâh altına celbinden evvel Tür
kiye Büyük MİHet Meclisi Hükümetine
tanınmış şimendüfeır idarelerine İntisabeylcmîş ulamların, şimendüfer kıtaatın
da bilmünavebe üçer ay talim ve terbiye
görmek şartiyie, vazifei hazı rai arında
terklerine dair lâyihai kanuniye ıminase-*
betiyle
208

Sayfa
— Bozok Melm.su Ahmcd Ha İvdi Bcyiıv, Birinci devrei İntiha biye zabıt ceri
delerinden müeelfet bire)- takımın Azayı
Kirama itası hakkında bir karar veril
mesine dair takriri münasebetiyle
704
•— Cıuma tatili
hakkındaki kanun
tekliflerinin gündeme alınmasına dair
389
— Cuma tatili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
610,611,613
— Deyne mukaıbîl Ha-z-ine ııamana tefevvuz okutan emlâkin deyni tamamen
tesviye edildiği takdirde Aşar hakkında
taltibik ohman (muameleye kıyasen iadesi
cazip -olup olmadığımın tefsirine dair ımaabata münasebetiyle
695
— Divanı Muhasebat ReisievvaL vo
Reisisani naımızetleri hakkındaki mazbata
münasebetiyle
135
— Elbnlye Kanununun 16 ııeı maddesi
nin tadiline dair lâyihai kanuniye münasebetiylo
312
— Gündemin tarzı tertibi ve .ıısıı-1'ü •mü
zakere hakkında
86
— Hıyaneti vataniyeden mahkûm Yal
vaç aıhai Asker Şubesinden Yüzbaşı İs
mail Hakkı Efendinin affı
balkfkııulaki
lâyihai kamın iye münasebetiyle
498.499
— ihtiyat zabitlerinin [terfihi hakkın
daki teklifi kfinaınî münasebetiyle
81
— Kaı-csİ Mebusu Vehbi Beyin, ıMıücalredei Milliyede .şehit düşen Kırtkağaıçlı
Emin Efendi ailesiyle emsaline ne muame
le yapıldığına dair sualine MiMafaal Mil
liye Vdkilî Kâaıııı. Paşa'mn cevabı müna
sebetiyle
339
j
— Kars Mebusu Oavid Beyin Ndza.nı
naımei Dahilinin yüz onîbiriııci (maddesinin
tadili haikkmdaki teklifi münasebetiyle
91
— Kütahya Mebusu Recep Beyin, te
menni mahiyetinde verilen talcrirler hak
kındaki teklifi •münasebetiyle
101,102
— Kütahya (sabık) Mebusu öemii
Beyin, Nizanuııamıei Dahilinin sdkiz ve
•oııikîıvci •maddelerinin, tadiline dair tek
lifinin reddi hakkındaki -Niızauınaınıei Da
hilî Encümeni mazbatası münaseıbetiyle
— Mâlûlini guzatm terfih ve ibdaıı
'hakkındaki 24 Ağustos 1338 tarihli Kamı-

89

— 39 —
Sayfa
mm ıbirdnci maddesinin 'tefsirine dair
mazbata münasebetiyle
492,493,494
— Men'İ Müskirat Kannınfuna tevfi
kan mahkûm, edilen Mehmedeğlu Hamdi,
îsmatloğlu Ziya, Samsun'dan Mehmed
Emin Efendi, İtalyan Devleti tebaasından
Maronâ Oktavyo, MJudumukı HaTdkı ve
Haeı Osman hakkınoıtta verilen hiîkülniı
lerde hatayı adlî olduğundan af suretiyle
telâ filerin e daîr Başvekâlet teskereleri ve
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle
306,307,308,310
— Muvazenei Maliye Encümenine, bir
zatın intihabına dair tezkere (münasebe
tiyle
402
— Mücadelei Miüiyeye iştirak etmiyeıı ve (hududu «nil'lî haricinde 'kalan
üuıer.a, zabıtan ve memıurini aslkeriye halkkmda yapılacak muameleye dair Kamu
nun üçüncü maddesinin (b) fıkrasının tef
sirine dair mazbata münasebetiyle
78,79,691
— Mütârekeyi onütaıakıp hizmete alı
nan mütekait eriıân, ümera ve zabıtan
ha-ldkındaikî teklifi kamım münasebe
tiyle. .
511,612
— Samban Mebusu Vâsıf 'Beyin ııııtfeıdeleye tâbi RaiTO.Ia.nn ecnebi tabiiyeti al
tında İzmir'e avdet etmelerine karşı no
gibi tedbir ittihaz edildiğine dair suali
münasebetiyle
130
— Seferberlikte vaziyod edilecek emaÜcin hakkındaki Kanunun 4 ncü madde
sinin tadiline dair ikamın lâyihası müna
sebetiyle
358,359
— Temettü Vergisi taiksîtleri ıhakMtmd-ald maddeıin tefsirime dair maabata mü
nasebetiyle
32
— Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi
nin, Nizamname ve Talimatnameler hak
kındaki teklifi Kanunisi münasebetiyle
518,
519
— Usul hakkında
673
— Üç aylık maaşlarını alamayan An
kara Darülmuallimin ve Darülmııallimat
muallim, ve muaîlimelerinin istidası hak
kında Dahiliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle
47
— Yaban domuzlarının itlafı hakkın
daki teklifi kanuni münasebetiyle
481,482

Sayfa
— Zaptı Sabık hakkında
263
— Ziraat Bankası Müdürü umumi tah
sisatının Heyeti Vckileden tazminine claîr
Meclisi Âli karan hakkında telgraf müna
sebetiyle
•48
Ali Rıza B. (İstanbul) - Bayezid Me
busu Süleyman Sudi Bcy'in, istiklâl mu
harebelerinde malûl olan ümera ve zabıta
na verilecek ikramiyeye dair Kanunun
birinci maddesine «Bu misillü mııharebatta istih'kapıhayat edenler», diye bir kayıt
konulmasına dair takiri münasebetiyle
724,
725,726,
— Gündemdeki bası maddelerin müsta
celiyeti hakkında
703
— Hizmeti fiiliye! askeriyenin tenkisi
müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti
Askeriye Kamımı muvakkatinin beşinci
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye
münasebetiyle
743,744
-—, İkinci sınıf ihtiyat zâbittmnıa dair
olan 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanu
nun bilinci maddesinin ftkrai ahiresjniıı
tefsirine dair mazbata münasebetiyle
. 562,
— Kastamonu Mebusu Mehmet Fuad
Beyin, tohumluk tevziatı hakkında İkti
sat Vclcili Hasan Jîoy'dcıı istiznh takriri
münasebetiyle.
669,680
— MâlCıî.iniguzatin tefrih ve ikdarı
hakkındaki 24 Ağustos 3338 tarihli Ka
nunun birinci maddesinin tefsirine dair
mazbata, münasebetiyle
• 494
— Menteşe Mebusu Esad Efendinin
Millî Mücahedede malûl düşenlere müka
fatı nakdiye itasına dair ve Müdafaai
Milliye Encümeninin, Mftlûlini Güzafın
terfihleri
hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle
652,655,
657,682,707,717,718,719,720,721,722
— Mütarekeyi mütaalnp hizmete alı
nan r mütekait erkân, ümera ve zâbitan
hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle 507,
511,513,
— Seferberlik vazdyededilecek emakin
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin ta
diline daîr Kanun lâyihası münasebetiyle 360
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Sayfa
Arif E. (Eskişehir)-- Hizmeti fiiliye i
askeriyenin tenkisi müddetine aidolmak
üzere Mükellefiyeti Askeriye Kanunu mu
vakkatinin beşinci maddesinin tadiline
dair lâyihası kanuniye münasebetiyle
731,
732,733,737,738,
— ikinci sınıf ihtiyat zâbitamna dair
olan 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun
birinci maddesinin fıkrai ahiresinin tefsi
rine dair mazbata münasebetiyle
560,565,
590
— Kastamonu Mebusu Mehmet Fuad
Beyin, tohumluk tevziatı hakkında ikti
sat Vekili Hasan Beyden istizsah takriri
münasebetiyle
672
— Mâlûlini Guzata Muavenet Heye
tinde vukubulan suiistimalâttan dolayı me
seleye vaziyed edilip edilmediğine dair
sualine Müdafai Milliye Vekili Kâzım Pa
şanın, cevabı münasebetiyle
542,543
— Mâlûlini guzatın terfih ve ikdari
hakkındaki 24 Ağustos 1338 tarihli Ka
nunun birinci maddesinin tefsirine dair
mazbata münasebetiyle
492,493,494
— Menteşe Mebusu Esad
Efendinin.
Millî Mücadelede malûl düşenlere mükâ
fatı nakdiye itasına dair ve Müdafaai Mil
liye Encümeninin, Mâlûlini guzatm ter-

Sat/ftı

filileri hakkındaki kanun teklifleri müna
sebetiyle
651,656,681,682,708,709,710
711,712,714
— Mücadelci Milliysye iştirak etmiyen
zâbitar hakkındaki Kanunun suveri tadbikiyesine ve Terfi Kanunu İle hizmeti fidliyeti askeriyenin tenkisine dair kanunun
ne vakit Meclise verileceği hakkındaki
sualine Müdafai Milliye Vekili Kâzım Pa
şanın cevabı münasebetiyle
83
— Mücadelei Mİlliyeye iştirak etmi
yen ve hududu millî haricinde kalan er
kân, ümera, zâbitan, memurin ve mensu
bun askeriye haklında yapılacak muame
leye dair 25 Eylül 1330 tarihli Kanunun 3
ncü umdesinin (b) fıkrasının tefsiri dolayısiyle
78,79,691
— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu
nun 5, 118 ve 121 nci maddelerinin tadi
line dair lâyihai kanuniye münasebetiyle 103,
578
Asaf B .(İdare Memuru «Hakkâri») Cumhuriyet Riyaseti Bütçesi hakkındaki
teklifi kanunî münasebetiyle
11
Avni B. (Bozok) - Yaban domuzlarının
itlafı hakkındaki teklifi kanunî münase
betiyle
552

B
Besim B. (Mersin) - Affı Umumi Ka
nun lâyihası münasebetiyle
238,239,277,278
— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin,
Ergani Vilâyetinin elan Diyarbekir'e marbnt olması esbabına dair sualine Dahiliye

Vekili Ferid Beyin cevabı münasebetiy
le
117
— Meclisi idare azaları intihabında
vergi kaydı aranmaması hakkındaki tek
lifi kanunî münasebetiyle
370,371

Cavid Paşa (Canik) - Amasya (Sabık)
Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, şirketlerde
Türkçe istimali hakkındaki teklifinin şa
yanı müzakere olmadığına dair mazba'ba
münasebetiyle
503

Cazım Ef. (Erzurum) - Erzurum Mebu
su Cazım Efendi ve rüfekasmın, İstik
lâl Maha'kİmi Kanununun 5 neİ maddesi
nin tâdiline dair teklifi [kanunîsinin şaya
nı müzakere olmadığı hakkında Lâyiha
Encümeni mazbatası snünaseb etiyle 434,435,439
— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle
Gi
Öslâl Nuri B. (Gelibolu) - Altın ve
ufaklık para darbı ha&kmda bir karar is-

— Mütârekeyi mütaakıp hizmete "alı
nan mütekait erkân, ümera ve zâbitan
hakkındaki teklifi kanunî münasebet
(tiyle
510,511

^41 —
Sayfa
tihsaline dair İcra Vekilleri Heyeti tezke
resi münasebetiyle
393
— Bilâmazeret Mecliste bulunmıyani
azadan kıstelyevmi icrasına, üç yoklamada
ibulunmıyanların gazete ile ilân edilmesine
dair takrirler (münasebetiyle
142
— Rize Mebusu Ekrem Beyin, Türkiye
Cumhuriyeti dâhilinde bulunan büûmıum .
mekanii resmiye ve millîye üzerindeki tuğ
ra ve methiyelerinıikaldırılaraık yerlerine
OumİRiriyet arması ile Cumhuriyetin tari-

Sayfa
hi kabulünün hak ettirilmesine dair, tak
riri münasebetiyle
666
— Türkiye Büyük Millet Meclîsi Hü
kümetiyle Lehistan Hükümeti arasımda;
müııakid Muhadenet Muahedenaımesiyle
Ticaret Mukavelenameleri hakkındalki
mazbata münasebetiyle
195
— Urla Mebusu Şeyh Saffet Efendi
nin, Nizıamname ve Talimatnameler halkkındakı "teklifi kanunîsi münasebetiyle 519,520

Dr, Fikret B. (Ertuğrul) - Bilâmaze
— Kütahya Mebusu Recep Beyin, te
ret Mecliste bıüunnııyan azadan kıstel
menni mahiyetinde verilen., takrirler hak
yevm icrasına, üc yoüiauıada uuiunmıyankındaki teklifi münasebetiyle
*J8,99
— Memurinden Mebus olanların te
ların gazete ile iian edilmesine tlair tak
rirler münasebetiyle
144,145,148 : kaüt ve mazuliyet aidatı haklımda kabul
edilen tabiinde muharrer «memurin» ke •
— İkinci sınıf ihtiyat zâbifcamna dair
limesînin,
Büyült Millet Meclisi âzası
olan 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun:
meyanında
bulunan erkân, ümera ve zâbirinci maddesinin fıkrai ahiresinin tef[
bitana
şâmil
olup olmadığının tefsirine
şirine dair mazbata 'münasebetiyle
5C4 •
— Orta tedrisat muallimleri hakkında\ ve asker olan mebusların, vaziyeti hulkuki kanun lâyihası münasebetiyle
140 kiyesinîn tesbitine dair İcra Vekilleri
Heyeti tezkereleri münasebetiyle
321
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
— Türlüye Büyük Millet Meclisi Hü
metiyle Lehistan liüıkümeti arasmda mükümetiyle Lehistan Ilüküıneü arasında
nakid Muhadenet Muahedeıı&mesiyle Ti
müııakid Muhadenıet Muahedeııamesiyle
caret Mukavelenameleri hakkındaki maz
Ticaret Mukavelenameleri hakkındaki
bata münasebetiyle
197
mazbata münasebetiyle
198
i
Dr. Puad B. (KırtkiHse) - Hukufksu,
t
Dr. Mustafa B, (Çorum) ?Aîh Uıirumi
Aile Kararnamesinin yeniden mevkii tmeı ve Müccccliyct ikamın teklifi münasebe
riyete vazı haktkındaki kanun lâyihası mütiyle
157,231,232,415
nas e betiyle
222
— Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Be
yin, İstiklâl muharabele rinde malûl olan
Dr. Mazhar'B, (Aydın) - Belediye Ka
ümera ve zabıtana verilecek ikramiyeye
nunun 19 ncu ve İdareİ Umumiyei YdlâdaİT Kanunun birinci maddesine «Bu miyat Kanununun 105 nci maddelerinin tef
sillû
muharebatta istihkân hayat eden
siri hakkındaki ntazbata münasebetiyle
28
ler», diye bir kayıt [konulmasına dair
— Bilâmazeret Mecliste bulunmıyan,
takriri münasebetiyle
• 727>
azadan kıstelyevmi icrasına üç yokla
— Belediye reislerinin vâzifei saire ile
mada bulunmıyan lamı gazete ile ilân edil
iştigalleri caiz olup olmıyacağm'ın tefsi
mesine dair takrirler münasebetiyle
143
rine dair lera Vekilleri Heyeti teskeresi
hakikındald mazbata münasebetiyle
530,531
— Kütahya Mebusu Recep Beyni, •
Keskin kibritıleıinin temini . revacı hak
— Bilâmazeret Mecliste bulnıîmıyan
kında Maliye ve İktisat Vekillerinin huazadan kıstelyevm icnasıua, üç yoklama
zuriyle müzakere küşadma ve bi r 'karar
da bıılunmıyanlann gazete ile ilân edil
itasına dair takriri münasebetiyle
629
mesine dair taltrirler münasebetiyle
141
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Sayfa
— Bilûmum şirketlerde Türkçe lisa
nının istimalin o dair tok lifi kanuni mü
nasebetiyle
5'75
— Cuma tatili hakkındaki JCnnun tek
lifi münasebetiyle
GIö
— Erzurum Mebusu Câziın Efendi ve
rüfekasııım, İstiklal Mahaıkimi Kanın: ııııım-5 nci maddesinin tadiline dair tek
lifi kanunîsinin şayanı imizaiko.ro olma
dığı hakkımla Lâyiha Encümeni ma/.bfitası ııuimascbetiyle
4'î4
— Gündemdeki bâzı maddelerin ııriis-'
tâceliyeti hakkında
703
— Hıyaneti vataııiyeden mahkûm Yal
vaç Ahzi .Asker Şubesinden Yüzbaşı İs
mail Ilaıkkı Efendinin affı hakkındaki
lâyihai kanunîye müııasel)etiyle
406
— Hikmeti fiiliye! askeriyenin tenki
si müddetine aİdolmak üzere Mütkeillefi yet i Askeriye Kanunu muvakkatinin
beşinci maddesinin tadiline dair (lâyihai1
kanuniye münasebetiyle
731,732,735
—- Kastamonu Mebusu Mehmet Fuad
Beyin, tolıumluk tevziatı hatalımda İktisat
Vfikili Hasan Meyden İstizah takıiri mü
nasebetiyle
072
— Kütahya Mebusu Recep Bey'dn, Kes
kin kibritlerinin temini revacı hakkında
Maliye ve iktisat Ve killeri ivin huzuriyle
müzaıkcrc küşndma ve bir karat' «tasına
dair takıiri (münasebetiyle
630
— Meclisi- İdare azabın intihabında
vergi kaydı aranmaması hakkındaki tek
lifi karnini 'münasebetiyle
371,372.376

Sayfa
•rota 0;ktav;o, Müdurnulu Ilaıkkı ve Hacı
Osman halklarında verilen hükümle rde
hatayı adlî olduğundan af suretiyle te
lâfilerine .daiv Başvekâlet (tezkereleri ve
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiy
le
304
— Menteşe Mebusu Esad E£eıuli'nm
Millî Mücadelede .malûl düşenlere mü
kâfatı nakdiye itasına dair ve Müdafaai Milliye Encümeninin, mâlûlıini gın
zatın terfihleri hakkındaki kamın tek
lifleri .münasebetiyle
651,652,653,709,710
— Mücadclei Milliyeye iştirak etmiyan ve hududu nııiıllî haricinle kalan er
kân, üumera, zabıtan, memurin ve «ueıısubiııi askeriye haılckında yapılacak loıııa,meıleye dair 25 Eylül 1.339 (tarihli Kanun
inin. 3 ncü maddesinin (b) ftikrasınm
tefsiri dolay isiyle
69.1
—. Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki 'kanun lâyihası münasebetiyle 5(î,58,G0
— Rüsumu Belediye Kanununun 2 vo
14 ncü maddelerinin tadiline dair lâyihai
kanunîye münasebetiyle
352,353
— 24 Teşrinievvel 1298 tarihlî Ebniyo
Kaıuınumın 16 neı maddesinin tadili hak
kımdaki lâyihai (kanunîye münasebetiyle
595,
596,597
Dr. Refik B, (İstanbul), (Sıhhiye ve
Muaveneti İçtimaiye Vekili) - Bolu. Mebu
su Mehmet Vasfi Efendi'nin, Darülleyıtam talebesinin mâruz bulunduğu ah
vale karsı ne gibi tedbir ittihaz cidildiğı'me dair sualine cevabı.
224,225,227,228

— Mon'î Müskirat Kanununa tevfiJîan mahkûm edilen Mohmedoğlu Haindi,
Ahmetoğlu Abdîil, Edhemoğlu Haşim, İsınaiîoğlu Ziya, Samsundan Mehıııed Enıîn
Efendi. İtalyan Devleti Tebaasından Ma^-

Dr. Riza Nur E. (Sinop) - İstanbul'da
ki müessesesati sihhiye ve darüleytamlar
haiMamla Sıhhîye ve Muaveneti İçtimaiye
Vekâletine mütekaddtm raporu müna
sebetiyle
223

Ekrem B, (Rize) - Affı Umumi kanun
jûyihaM iuİiiiaü(.'bi'lİY'ı.
211
— Devairde ıkırtasiye muamelâtının
(tenkisi ve islâhı iğin her vekâlette bir
komisyon teşkiline dair takriri -münase
betiyle
522,523

Emin B. (Eskişehir) - Affı Umumi ka
nunu lâyihası (münasebetiyle
276,277
— Maliye Bütçesinde açılmış olan
(Ziraat Bankasının. İstanbul avansına
tediya-t)' faslına iki mıilyon lira tahsisat

Sayfa
v,az'jna, dair fkaaun lâyihası \ riuiriasebc-'
t i y l e .'-'•

••••-'.."'

'679

— Yaban domuzlarının itlftfi hafckmıdakî teklifi karnini münasebetiyle
546,
549,553
Emin, B. (Tokat).- Erzurum Mebusu Câ- \
»im Efendi ve rüfekasımn, İstiklâl Mahakûm Kanununun : 5 noi maddesinin tadi
line dairi teklifi (kanunîsinin şayanı mü
zakere olmadığı hakkında tlâyüha Enıciiıne-ni mazbatası münasebetiyle
422,423,424„
•••.*..•
425,430,432,433
Esâd Ef. (Menteşe) - Bayezid Mebusu
.Süleyman Sudi Bey'in, İstiklâl nınuharel>elerinde malûl olan ümera ve zâbita-

Ferid B. (Kütahya), (Dâhiliye Veki
li) - Affı Umumi Kanım, layihası münase
betiyle.
' 252,
254,255
•— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Bey'
in, Ergani Vilâyetinin elan Diyarîbckire
merbut olması esbabına dair sualine ceva
bı . ,
•' 112,
;.
113,114,115,116,117,1i1?
"—' Ertıığrul Mebusu7 Halil Bey'in,
Menhu'bat Komisyonu azalarına hakkı hu
zur olarak verilecek ücretlere dair sualine
cevabı/^ •.
., :.••,. ,V
\\ :314,3İ5
.— Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi
Bey'in, Aziziye kazası dâhilinde katledilen...
Kayseri tüccarlarına dair suâline cevabı
;.
,. "..
" •' •
••
128,129
— Meclisi idare azaları intihabına
vergi kaydı aranmaması hakkındaki tek
lifi kanunî münasebetiyle
,
379,380
. —! .Sarahati Mehıtsu Vâsıf ve Zongul
dak Mebusu- Tunah Hilmi Beylerin, mü- .
badeleye. tabi Kumların ecnebi tabiiyeti
altında temime avdet etmelerine karşı ne
gibi tedbir ittûhaz edildiğine dair sualle- ,
rinc .cevabı
" '
172,173,
.

.

.

'

,

•

•

•

-

•

,
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—-Zonguldak- -Mebusu :Halil Bey'in,'
derdest-edilen .'çetelerin miktarına dair- •'.''.
sualineYcevabr
"457,458,
7-459

'

"

- '

'.-,-•••'

^°S/

r t

na verilecek' ikramiyeye dair • Kanunun !:
birinci maddesine «Bu misâllû mrmhB-rcbat' ta 'istihîkası hayat edenler», :diye bir (ka
yıt konulmasına dair takriri münasebet
tiylo "
- 725
— Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat
Bey'in, tohumluk tevziatı hakkında İkti
sat Vekili Hasan Bey'den istizah takriri
(münasebetiyle
,
668
— Menteşe Mebusu Esad Efendi'nin
Millî Mücadelede malûl düşenlere miikâfatı nakdiye itasına dair ve Müdafaai
Milliye Encümeninin, Mâlülini guzatın
terfihim hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle
. . 651,653,655,656,715,720,721

— Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi
Bey'in, büyük şehirlerde otomobil kazala
rı vukua gelmemek İçin kati bir tedbir
ittihaz edilip- edilmediğine dair sualine
cevabı .
' • ' . . ' ' 130
Ferudun Fikri B. (Dersim) - Adliye
Vekâletince yapılma olan müstantiklik
imtihanı evrakının tesrii intacı hususunda
ne düşünüldüğüne dair sualine Adliye Ve
kili Seyit Bey'in cevabı münasebetiyle
85
—. Affı Umumi Kanun lâyihası müna
sebetiyle
. 156,157,236.,
242,248,249,251,254,256,277,278,284,285,288:316,
405,40*6,407,412,413,414,415,417,461,464,466,467,
' •. ' "
"
' 468,469,473,^
-i- Altın ve. ufaklık para darbı hakkın
da btr karar istihsaline dair İcra Vekilleri
Heyeti tezkeresi münasebetiyle*
'
394
— Belediye Kanunun 19 nen ve İdarei
Uınumiyei Vilâyet Kanununun 105 nci
maddelerinin tefsiri hakkındaki mazbata
•münasebetiyle '
27,28
— Bozok Mebusu Ahmet Hamdİ Bey':
in, Bİrincİ devri intihabiye zabit ceridele
rinden mücollet*birer. takımın .Azayı Kira- •
ma itası hakkında bir karar, yerilmesine
dair takriri münasebetiyle . ,
704
-—• Cezayı nafkdilerin beşmâsline iblâğı- .na,':(dair^l7.^i^n^l338.taı^lİ!f;£!anuaun'i:.r:.^:
kontrafoJceîayrnakdileriû^
:

--~m:.

V.3*s-

--•*p<%?»?J!«î

;.nin.temeUiU£>^tM'arr\ıf$iia^ mütediiir^mua- •.•/.
olmadı^rim,.tefsirine" d8İr"'mazbataxmüâa'i^T,;r".
sebetiyi'e' i*r-. •/ .•• :^ -•: --'-y-' ,-•;• '•:V^t$:37)38f melâtun muteber addi hak^mda-'ayrıca bir
i
kantur
vaz'ına
mabal^)Jmadığına'
dair.
Ad
— Cuma tatili hakkmdaki kanunilikti*-i[ i
Hft münasebetiyle ^ ' / t - s / '•-.•- ••.<,• .vf^614,615^'liye 'Encümeni^mazbatası münasebetiyle-' 701,
;. :' .., 5 ^ 616,633,63^635,636,63S',6|9I640,64İ ? ?Ms";'-:•:,•••:•
'-'•••..' . ; . • . . ' • • ; • : : - . ' * . ? ' ; . ' • • • : • } - • ' • ' "
7 0 2 '
i'Ş-'—- ^Kütahya Mebusu;; Reeeji iBeyinJ' te
köprüsUnünlinşasi'içih'.Mç'bir faaliyet gös-rj-^^rv' menni* malü^etkıde^ verileri- takrirle^" hak96
terilmediğjne' dair"/ sualine Nafia: / Yeldli;% ^.r kındaM teklifi münasebetiyleriM^.;^
Muhtar Bey'İn, cevabı münasebetiyle^;,,i455' '•;.-v:! •—. Men'i Müskirat, ı Kanununa vtevfi- .
kan mahkûm edilen Mehmedoğlu • Hamdı,
— Elbise; bedeli 'hakkındaki Kanunun
Ahmedoğlu Abdül, Edhemoğlu Hâşim, îs• İT ! /
birinci maddesinin-tefsirine dair mazbata
mailoglu Ziya, Samsun'dan Mehmet Emin
münasebetiyle '"
"''i";"'' \ :
Efendi. İtalyan Devleti Tebaasından Maroni Oktayya, Mudurnulu Hakkı ve Hacı
— Erzincan Mebusu' Sabit Bey'in, İs- •;!..
Osman haklarında verilen hükümlerde ha
tanbııla gönderilen, Istikiâl Mahkemesi
tayı adlî olduğundan af suretiyle telâöleHeyetinin vazife ve salâhiyetinin âeîlen
lerine dair Başvekâlet tezkereleri ve Ad
tesbiti lüzumuna dair takriri münasebe
liye
Encümeni mazbatası münasebetiyle 302,
tiyle
. .
212
— Erzurum Mebusu Gazim Efendi' ve
303,304
rüfekasmıia, istiklâl Mahakimi Kanunu
— Menteşe Mebusu Esad Efendinin
nun 5 nci maddesinin tâdiline dair tek
Millî Mücadelede mâtûl düşenlere mü
lifi kanunîsinin şayanı müzakere olma
kâfatı nakdiye itasına dair ve Müdafaai
dığı hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası .
Milliye Encümeninin, mâlûlini gûzatın
münasebetiyle
425,426,427,428,429,435,437,438 terfihleri hakkındaki kanun teklifleri
münasebetiyle _ .
711,712
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Yal
— Mütarekeyi mütaakıp hizmete alı
vaç Ahzi Asker Şubesinden Yüzbaşı İsmail
nan mütekait .erkân, ümera ye zâbitari hak
Hakkı Efendinin affı, hakkındaki ' İâyihai
kındaki teklifi kanunî münasebetiyle • . 509
kanunîye münasebetiyle
496,497,498,499,500
—. Orta tedrisat muallimleri hakkın
—'Hizmeti fiiliyei askeriyenin ten
daki kanun lâyihası münasebetiyle
62,69,74
kisi müddetine aidolmak üzere Mükelle:—Süknâ Kanununu tadiîen tanzim
lefiyeti Askeriye Kanunu' muvakkatinim
kılınan İâyihai kanunîye münasebetiyle 299
beşinci maddesinin .- tâdiline dair İâyihai
— Ticareti Berriye Kanununun faslı
kanuniye münasebetiyle
732,733,736
şalisinin üçüncü maddesine müzeyyel İâ
yihai kanuniye münasebetiyle
687
— İhtiyat zâbitanıudan arzu edenle
rin sınıfı muvazzafa nakilleri hakkındaki
— Türkiye Büyük' Millet Meclisi Hü
teklifi kanunîsinin reddine dair mazbata
kümetiyle Lehistan Hükümeti arasında münasebetiyle
107 münakid Muhadenet Muhadenamesiyle
; . , . •

•••
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— ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle
' 80,81
. — İkinci sınıf. ihtiyat zâbitanına dair
olan 18 Teşrinievvel 1339 tarihli kanunun
birinci maddesinin fıkrai ahiresinin tefsi
rine dair mazbata münasebetiyle 205,559,560,
.... "-. 561,562,566,588
— İzmir ve havalisinin işgali müddeti
zarfında kavanini mevzuai devlet dairesin
de İfa kılınmış olan emvali gayrimenkule- •-

Ticaret Mukavelenameleri hakkındaki
mazbata münasebetiyle
*
197
— Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin,
Nizamname ve Talimatnameler hakkındaki
teklifi kanunîsi münasebetiyle
513,514,518
— Usul hakkında
298
Feyzi B .(Diyarbekir) - Zonguldak
Mebusu Halil Beyin, derdest edilen çetele
rin miktarına dair sualine Dahiliye Ve
kili Ferid Beyin, cevabı münasebetiyle
459
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Hacı Bekir Ef. (Konya) - Yaban do
muzlarının itlafı hakkındaki teklifi kanunî
münasebetiyle
459
Hacı Üyas Sami Ef. (Muş) - Affı Umu
mi kamm lâyihası münasebetiyle
244,245
Hacim MuhiddiA (E. (Giresun) - Men
teşe Mebusu Esad * Efendinin Millî Mü
cadelede malûl/düşenlere müfcâfatı nakdi
ye itasına dair ye Mudafaai Milliye Encü
meninin, Mâlûlini guzatıu terfihleri hak
kındaki ıkanun teklifleri münasebetiyle
653,
654,655,656
Hafız İbrahim Ef. (İsparta) - Affı Umu
mi kanım' layihası münasebetiyle •
284
— Cuma^.tatili hakkındaki kanun tekli
fi münasebetiyle ;,
611
— Hukuku Aile Kararnamesinin yenidan mevkii meriyete vaz'i hakkındaki ka
nun layihası münasebetiyle
221,222
. — Zaptı sabık hakkında
221,295
Halid B. (Kastamonu) - Kastamonu Me
busu Mehmet Fuat! Beyin tohımılııik tevzi
atı hakkında iktisat Vekili Hasan Bey
den istizah'takriri münasebetiyle- 667,669,671
— Seferberlikte vazîyed edilecek emakin hakkındaki Kanunun 4 neü maddesi
nin tadiline dair kanun lâyihası münase
betiyle
•
380
Halid Pasa /Ardahan) -Menteşe Mebusu
Esad Efendinin Millî Mücadelede malûl
düşenlere müfknfatı nakdiye itasına dair
ve Mıidafaai' Milliye Encümeninin, Mâlûlini ^uzatın 'terfihleri hakkındaki kanım
teklifleri münasebetiyle
707.711,715
—• Orta tedrisat muallimleri haikkındaki kamım lâyihası münasebetiyle
72
Halid B, : (Er^uğrul) - Menhubat Komis
yonu azalarına hakkı huzur olarak veri
lecek ücretlere dair suailne Dahiliye Vekili
Ferid Beyin' cevabı münasebetiyle
315
— Menhubat- Komisyonuma verilecek
ücurata dair sualine Maliye Vekili Hasan
"Fehmi Beyin cevabı münasebetiyle
337
Halil B. (Zon*ru]ldak) - Affı Umumi ka
nun Iâyihate; ,mimasebetiyle
288,41/— Altın, ve Ufaklıtk para. darbı hak
kında bir karar istihsaline' dâir İcra Ve-

;:
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Sayfa

1

killeri Heyeti tezkeresi münasebetiyle * 396,397
— Derdest edilen çetelerin miktarifia
dair sualine Dahilîye Vekili Ferid Beyin
cevabı münasebetiyle
458,459
— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi
müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti
Askeriye Kanunu muvakkatinin beşinci
maddesinin (tadiline dair lâyihai kanunîye
münasebetiyle
732,733,73"
— Lâzİstan Mebusu Kkreın Beyin, devairde kırtasiye muamelâtının tenkisi ve
ıslahı için her vekâlette bir Ikomisy-ûn 'teş
kiline dair takriri münasebetiyle
'"', 251
— Meclisi idare azaları intihabında
vergi kaydı aranmaması hakkındaki tek
lifi kanunî münasebetiyle
376,378,379
— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle^, "
71
— 8 Şaban .1337 ve 11 Ağustos 1325
tarihli Memurini Mülkiyenin tekaüdüne
dair Kanunun 23 ncü maddesine'- müzeyyel maddei kanuniye teklifi münasebetiyle 364
— Yaban domuzlarının itlafı hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle' ' '•
480
— Zaptı sabık hakkında
295
Hasan B. (Trabzon), (İktisat VeMli)'Amasya (Sabık) Mebusu Ömer Lûtfi Be
yin, şirketlerde Türkçe istimali hakkında
ki teklifinin şayanı müzakere olduğuna
dair mazbatası münasebetiyle: •., \
504
— Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi
Efendi ile Mehmed Fnad Beyin, muhtaeini
zürraa. iâvizan tohumluk, çift hayvanatı ve .
alâtı ziraiye için verilen tahsisatın sureti .
tevziine dair, sualine cevabı
%, 580.581,
582.583.584,585
— Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad
Beyin, tohumluk tevziatı hakkında İktisat
Vekili Hasan. Beyden istihzan; takriri mü
nasebetiyle
. 669,670,671,672
— Ticareti Berriye Kanununun faslı
şalisinin üçüncü maddesine müzeyyel lâ
yihai kanunîye münasebetiyle
688,690
Hasan Fehmi B. (Gümüsane) »Maliye
bütçesinde açılmış olan (Ziraat'Banka
sının İstanbul Avansına tediyatV faslına
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iki* milyon: Ura tahsilat vav/yıîl dair kamuı
lâyihası ytımiıasebetiyle
<>7,J
Hasan B. (Gümügane), (Maliye Vekili) Altm vc^ıu'akhk par.fi.darbı hakkında bir
k a r a r istihsaline dair icra Vekilleri He
yeti tezkereci münasebetiyle
39r>,39fi,39ÎM0(>
— Afttalya Mebusu Reşit Efendinin.
Düyunu Umnmiyedeki seyyiat ve suiistimalâta ve Yunanlı memur istihdamına
dii.ii' sualine cevabı
175
—. 1340 Bütçesinin Kânunusani iptida
sından müzakeresine başlanması hususun
daki Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri
münasebetiyle
33*2
-T- Bolu Mebusu Mehnıcd Vesfi E f e n dinilip.Ağnam rüsumunun Nisanda eibayeti hakkında tanzim edilecek nizamnamcye dair .sualine cevabı
544,5+G
—: Ertuğnıl Mebusu Halil iBcyi'iı, MenImbat Kfyıusvouuna verilecek ücıırata
dair sualine cevabı
336,337
—• îstaıvbıü. Mebusu Hiilcymnıı Sırrı
Beyin, Konya ovasmdaıki sulama sahası
nın bakımsızlığına dair sualine cevabı
132,
133,134
— Mal müdürlerin in Maliye Vekâletin
ce tâyini hakkındaki lâyihai kanunîye mü
nasebetiyle
347
— Müşterek Encümenin, Divanı Mu
hasebat âzalıkları namzetleri hakkında
mazbatası münasebetiyle •
2G7
— Xiğde. Mebusu JTâznıı Beyin, va
purla seyahat eden memurinin harcırah ve
yevmiyelerine dair sualine cevabı
131.132
— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kamın lâyihası münasebetiyle 138,139,140
Hasan Fehmi Ef. (Kastamonu) - AffiUmıımi kanun lâyihası münasebetiyle
240,
241,289
— Altm kaçakçılığından mahkûm -Eş
ref ve Hâşim Efendiler halkkmdaki Adliye
Encümeni mazbatası münasebetiyle
534
— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi

Sayfa
müddetine aidulmak üzere.' Mük-ellefiy^ü
Askeriye Kamımı muvakk;tlhmı ho^ir:'i
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye
münasebetiyle
744,745
— Lâzistan Mebusu Ek rom. Beyin, devairdo kırtasiye ıınıaıuelAtınım tenkisi ve
ıslâhı için her vekâlette, bir komisyon t e 
kiline dair takriri münasebetiyle
520
—• Menteşe Mebusu Esad Efendinin
Millî Mücadelede malûl düşenlere mükâ
fatı nakdiye itasına dair ve Müdafaai Mil
liye Encümeninin, Mâlûlini «uzatın terfih
leri hakkmdaıki kanım teklifleri münase
betiyle
G53
— Mütarekeyi nıiitaakip hizmete alı
nan mütekait erkân, ümera ve zabitaıı
hakkındaki teklifi kanunî münasebetiyle
513
Hâzim B. (Niğde) - Kars Mebusu Cevid
Beyin, Xizanmamei Dahilînin yüzonbirînei
maddesinin tadili halkknıdaki teklifi mü
nasebetiyle
91
— Vapurla seyahat eden memurinin
harcırah ve yevmiyelerine dair sualine
Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin cevabı
münasebeitiyle
131,132
Hüseyin B* (Elâzığ) - Divanı Muhase
bat Reisie-vvel ve Rcisisani namzetleri hak
kındaki mazbata münasebetiyle
134,135
Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta) - Cuma
tadili hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle
6J2
— Hıyaneti vataniyeden mıahkûm Yal
vaç Ahzi Asker Şubesinden Yüzbaşı İs
mail Hakiki Efendinin affı hakkındaki lâ
yihai kanuniye ııııünascbetiyle
498,41)9
— Meclisi idare âza h m intihabımda ver
gi kaydı aranmaması hakkındaki teklifi
kanuni münasebetiyle
372
Hüseyin Rauf B. (istanbul) - Bilâmazeret Mecliste bulumnıyan ûzadan kıstaîyevm icrasına üç yoklamada buhmmıyanlarm gazete ile ilân edilmesine dair tak
rirler münasebetiyle
142

İhsan B. (Ankara) - Cuma tadili hak
kındaki kanını teklifi münasebetiyle
G37
İhsan B, (Cebelibereket) - İstanbul İs

tiklâl Mahkeuıesi Iııtihabatı münasebe
tiyle
İlyas Sami B. (Muş) - İstiklâl Malike-

121
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m es i İntihabat ı münasebetiyle
121
İsmail Canbolat B. (İstanbul) - Altın
ve ufalthk para darbı hakkında bir karar
istihsaline dair İcra Vekilleri Heyeti tez
keresi münasebetiyle
393
— Bayezrid Mebusu Süleyman
Su d i
Bey'in, İstiklâl muharebelerinde
malûl
olan ümera ve zabit ana verilecek ikrami
yeye dair Kanunun birinci maddesine
«Bu misillû muharebatta istihkaı hayat
edenler», diye -bir kayıt konulmasına dair
takriri münasebetiyle
725
— Erzincan Mebusu Sabit Beyin, İstan
bul'a gönderilen İstiklâl Mahkemesi He
yetinin vazife ve salâhiyetinin acilen tes•biti lüzumuna dair takriri münasebetiyle
211
— Erzurum Mebusu Câzim Efendi ve
• rüfekasmm, İstiklâl Mahakimi Kanunu
nun 5 ııei maddesinin tadiline dair teklifi
kanunisinin şayanı müzakere olmadığı
hakkında Lâyiha Encümeni
mazbatası
münasebetiyle
424,425,
436,
— Yaban domuzlarının itlafı hakkın
daki tekîii'i Kanuni münasebetiyle
81
İsmail Kemal B. (Çorum) - Affı Umu
mi Kamın lâyihası münasebetiyle
25.1,
255,260

Sayfa
— Kastamonu Mebusu Mehmet Fuad
Bey'in, tohumluk tevziatı hakkında İkti
sat Vekili Hasan Bey'den istisah takriri
münasebetiyle
— Men'i Müskirat Kanununa tevfikan
mahkûm edilen Mehmed oğlu Hamdi, Ahmed oğlu Abdül, Edlıem oğlu Haşim, İs
mail oğlu Ziya, Samsun'dan Mehmod
Emin Efendi, İtalyan Devleti tebasindan
Mai'oni Oktavyo, Mudurnulu Hakkı ve
Hacı Osman halılarından verilen hüküm
lerde hatayı adlî ukluğuıuUuı af suretiyle
telâfilerine dair Başvekâlet tezkereleri ve
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle

672

307
İsmet Paşa (Malatya), (Başvekil) B m ı r u m Mebusu Oâzim Efendi ve rüfeka
smm, İstiklâl Mahakimi Kanununun 5 ııei
maddesinin tadiline dair teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olmadığı hakkında
Lâyiha Encümeni mazbatası münasebe
tiyle

442

İsmet Paşa (Malatya), (Başvekil ve
Hariciye Vekili) - Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümetiyle Lehistan Hükümeti
arasında münakîd Muhadeket Muahedenamesiyle Ticaret mukavelenameleri .hak
kındaki mazbata münasebetiyle
«

177

K
Kadri B. (Dİyarbaikır) - Usul hakkın
da

624

Kâzım Ps. (Karesi), (Müdafaai Milli
ye Vekili) - Elbise bedeli hakkındaki Ka
nunun birinci maddesinin tefsirine dair
mazbata münasebetiydi o
18,20
— Eskişehir Mebusu Arif Beyin, Mâlûlimi Gtızata Muavenet Heyetinde vukubulan suiistimalâttan dolayı meseleye
vazıyed edilip dilmediğine dair sualine'
cevabı
543,543
— Eskişehir Mebusu Arif Beyin, MücaVlclei Milliyeye iştirak etnıiyen zabit an
hakkındaki Kanunun süperi tatbikiyesine ve Terfi Kanunu ile hizmeti fiiliyetr
askeriyenin .tenkisine dair Kaanmuu ne
vakit Meclise verileceği hakkındaki sua
line . cevabı

82

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi
müddetine aidolmak üzere ' Mükellefi
yeti Askeriye Kanunu muvakkntinin be
şinci maddesinin tadiline diar lâyihai ka
nuniye münasebetiyle
731,738,730,740,741,
744,745
— İkinci sınıf ihtiyat zâbitanına dair
olan 38 Teşrinievvel 1339 tarihli Ka
nunun birinci maddesinin fıkra! ahiresinin tefsirine ıdair mazbata müiinasebetiylc 562,
563
— tamir Mebusu İbrahim Beyin, ikin
ci devrei iııtihab'iyede mebus bulunan1
ordu müfettişi ve kolordu kumaıiıdanl'arınm memur addedilmelerine dair takriri
ımün as eb etiyle
324
— Kâreisi Mebusu Vehbi BeySn, Mücaneidei Milliyetle şehit tliişeu} Kırkağaelı
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ve islâhı için her vekâlette bir komis
yon teşkiline dair takriri münasebetiyle
521

Emin Efencîi ailesiyle emsaline ne mua
mele yapıldığına dair sualine cevabı
330,339
— Memurinden mebus olanların te
kaüt Ve «TiaEUİiyct aidatı" hakkında kaibul
edilen takrirde .muharrer «memurin» ke
limesinin, Büyük Millet - Metlisi âzası
meyanmda bulunan erkân, ümera ve za
bıtana şâmil! olup olmadığının- tefsirine
ve asker olan mebusların vaziyeti hukukâyesinin tesbitino dair İcra Vekilleri1
Heyeti tezkereleri münasebetiyle
319,320,321

— Meclisi idare azaları intihabında
vergi
kaydı aranmaması hakkındaki
teklifi kanunî münasebetiyle
370
— Müşterek Enenmenin. Divanı Mu
hasebat âzaihkları namzetleri hakkın
da mazbatası münasebetiyle
267
— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle
71,72,137

— Menteşe Mebusu Esacl Efendinin
Millî Müeahedede malûl düşenlere mü
kâfatı nakdiye itasın-ar dair ve Miidafiaai Milliye Encümeninin, Mâlûlini #uzatın terfihleri hakkındaki kanun teklif
leri münasebetiyle
652,653,655,712,713,

— Süknâ Kanununu tadilen tanzim kı
lınan lâyihai kanunîye münasebetiyle
299
— Türfciye BiiyiBk Millet Meclisi Hü
kümetiyle Lehistan Hükümeti arasında
•münakid Muhadenet Muahedcnamesiyle
Ticaret Mukavelenameleri hakkındaki
mazbata münasebetiyle
196

—• Mütârekeyi mütnakıp hizmete ' alı
nan mütekait, erkân, ümera ve zâbitan
hakkındaki teklifi kanunî münasebetiyle 508,
509,510,511,512,513

Kemal E. (Adana) - Affı umumi ka
nun lâyihası münasebetiyle
230,233,237,281

Kâzım Vehbi B, (Ergani) - Ergani
Vilâyetinin elan Diyarbekir'e
merbut
olması esbabına dair sorusuna,. Dahiliye
Vekili Ferid Beyin cevabı münasebe
tiyle
'
113,117,120
— Harpte malûl düşenlere mükâfatı
nak'jîiye itasına tta'ir kanun teklifi •müna
sebetiyle
632
•— Lâzistnn Mebusu Ekrem
devaird« kırtasiye muamelâtının

— Temettü Kanununun (B) cetvelinin
ve Rüsumu Belediye Kanunnmun 12 nci
maddei muaddelesİmn tefsirine «mhal ol
madığına dair mazbata münasebetiyle
170
Kılıç Ali B. (Gaziantep) - Erzurum
Mebusu Oâzim Efendi ve rüfckasıom, Istifclâl Mahakimi Kanununun 5 nci madde
sinin tâdiline dair teklifi kanunîsinin şa
yanı müzakere olmadığı hakkında Lâyi
ha Encümeni mazbatası münasebetiyle 434,437

Beyin,
tenkisi

M
Mator E t (Kastamonu) - Affı umumi
kamın lâyihası mifaıase-betiyle
317
Mahmud Celâl E. (İzmir) - Bilûmum
siluetlerde Türkçe lisanının istimaline
dair teklifi kanunî münasebetiyle
574,570
— Cuma tatili halkkmda kanam teklifi
'münasebetiyle

15

— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi
Beyin, Er&ııui .vİlûy^inîn elan Diyaribakir'e merbut olanası esbabına dair su
aline Dahiliye Vekili Ferid Beyin cevab:
•münasebetiyle
115

— Kütahya Mebusu Recep Beyin Kes
kin kibritlerinin teinini revacı ha!kkmda
Maliye ve iktisat vekillerinin husuriyle
müzakere küsadına ve bir Ikarar itasına
dair takriri münasebetiyle
630
—. Kütahya Mebusu Recep Beyin, te
menni mahiyetinde verilen takrirler hak•knıdaki teklifi münasebetiyle
100,101
— Maliye Bütçesinde açılmış olan
(Ziraat Bankasının İstanbul avansına te•diyat) faslına iki milyon lira tahsisat
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vaz'ına dair (kanom lâyihası münasebetiy
le
'677
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetiyle Lehistan Hükümeti arasında
münakid Muhadenct Muahede nam esiyle
Ticaret Mukavelenameleri hakünndaki
mazbata münasebetiyle
194,195
— Yaban -damuızlarmın itlafı haldkındaİd teklifi kanunî münasebetiyle
482,483,554
— Mazhar Müfid B, (Denİslâ) - Bilû
mum şirketlerde Türkçe lisanının istima
line dair teklifi kanmnî münasebetiyle 576,577
— Maliye Bütçesinde açılmış olan (Zi
raat Bankasının îstambul avansına tediyat) faslına iki milyon lira tahsisat
vaz'ına dair kanun lâyihası miÜTase>l>etiyle
677,679,681
— Menteşe Mebusu Esad Efendinin
Millî Mücakedede -malûl düşenlere mükâ
fatı nakdiye itasma dair ve müdafaai
Milliye Encümeninin, (mâlûlini guzatnv
terfihleri iıafckındaki -kanun teklifleri
münasebetiyle
682,720,721,722
Mehmet Fuad B. (Kastamonu) - Affı
Umatımi kanun lâyihası münasebetiyle
235
— Erzurum Mebusu Oâzim Efendi ve
rüfekasmın, İstiklâl Mahakimi Kanununun
5 nci maddesinin tadiline dair teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olmadığı hak
kında Lâyiha Encümeni mazbatası münase
betiyle
437
— Muhtacini zürraa ta'vizan tohumluk,
eift hayvanatı ve alâtı ziraiye için verilen
tahsisatın sureti tevziine dair Kastamonu
Mebusu Hasan Fehmi Efendi ile müşterek
suallerine İktisat Vekili Hasan Beyin, ce
vabı münasebetiyle
580,581,583,584,585,586
— Yaban domuzlarının itlafı hakkında
ki teklifi kanuni münasebetiyle
552
. — Tohumluk ve alâtı ziraiyeye verilen
tahsisat hakkındaki takriri münasebetiyle 340
— "Ürfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin,
Nizamname ve talimatnameler hakkındaki
teklifi kanunisi münasebetiyle
515
— Zabtı sabık hakkında
221
Mehmet Vasfi Ef. (Boüu) . Ağnam rü
sumunun Nisanda eibayeti hakkında tanzim

edilecek nizamnameye dair sualine Maliye
Vekili Hasan Fehmi Beyin cevabı münase
betiyle
545,546
— Darüleytam talebesinin mâruz bulun
duğu ahvale karşı ne gibi tedbir ittihaz
edildiğine dair sualine Sıhhiye Vekili LV
Refik Beyin cevabı münasebetiyle
• 227
— Darüleytamları teftiş için Sıhhiye
Vekâletinden gönderilecek heyete Meclis
ten iki zatın İntihap ve tefrikine dair tak
riri münasebetiyle
265,266
Mehmet Vehbi B. (Karesi) - Affı Umu
mi kanım lâyihası münasebetiyle
288,461,
462,466,468,469,473
— Altın ve ufaklık para darbı hakkın
da bir karar istihsaline dair îcra Vekilleri
Heyeti tezkeresi münasebetiyle
394
— Amasya (sabık) Mebusu Ömer Lütfi
Beyin, şirketlerde Türkçe istimali hakkın
daki teklifinin şayanı müzakere olmadığı
na dair mazbata münasebetiyle
504,505
— Ankara'da kâin Taşhan'ın takdiri
kıymeti hakkında zuhur eden ihtilâf mü
nasebetiyle
168
— Belediye Kanununun 19 ncu ve îdareî Umumiyei Vilfıy.ıt Kanununun 105 nci
maddelerinin tefsiri hakkındaki mazbata
münasebetiyle
27,28
— Belediye reislerinin vazifei saire ile
iştigalleri caiz olup olmayacağının tefsiri
ne dair îcra Vekilleri Heyeti tezkeresi
hakkındaki mazbata münasebetiyle
530,531
— Bilâmazeret Mecliste bulunmiyan
azadan kıstelyevm icrasına, üç yoklamada
bulutımıyanlarm gazete ile ilân edilmesi
ne dair takrirler münasebetiyle
143,146,
147,
— Bilûmum şirketlerde Türkçe lisanı
nın istimaline dair tekh'fi Kanuni münase
betiyle
572,573,
574,577,
— 1340 Bütçesinin Kânunusani ihtida
sından müzakeresine başlanması hususun
daki takiri münasebetiyle
331
— Cemaziyelâhir 1339 ve 21 Şubat
1337 tarihli Tarik Bedeli Nakdîsi Kamı- .

(Cilt : 4)
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ıııumn ljiriuci maddesine nuteeyyol Kamın
lâyihası münasebetiyle
210
•—• Bozok Mebusu Ahmet lTanuli B e y i n ;
birinci devrci intiha biye zabıt eeıideleriudcn müeellet birer takımın Azayı Ki
ranla itası hakkında bir karar verilmesine
dair takriri münasebetiyle
70 i
— Cuma tatili hakkındaki Kanun tek
liflerinin gündeme alınmasına dair
389
•— Ebniye Kanının mm 16 ne i madde
sinin tadiline dair lâyihai kanuniye müna
sebetiyle
312
— Elbise bedeli hakkındaki Kanunim
birinci maddesinin tefsirine dair mazbata
münasebetiyle
- 19
— Ergani Mebusu Kâzını Vehbi Bey'in,
Ergani Vilâyetinin elan Diyarîfbefciremerbut
olması eşhasına dair sualine Dahiliye Ve
kili Ferid Bey'in cevabı münasebetiyle .
1.1.6
— Erzurum Mebusu Câzim Erendi ve
riifekasıııııı. İstiklâl Mahakinıi
Kanunu
nun 5 ııei maddesinin tadiline dair teklifi
kanunisinin şayanı müzakere
olmadığı
haklımda Lâhlıa
Encümeni
mazbatası
münasebetiyle
428,429
— Gündem hakkında
335
— ihtiyat zâbitanmdan arzu edenlerin
sınıfı muvazzafa nakilleri hakkındaki tek
lifi kanuninin reddine dair mazbata müna
sebetiyle
— İhtiyat zabitlerinin terfihi hakkın
daki teklifi kanuni münasebetiyle

108

so

— İkinci sınıf ihtiyat zâbitanma dair
olatı 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun
birinci maddesinin fıkrai ahİresinin tef
sirine dair mazbata münasebetiyle
564,
— İzmir Mebusu ibrahim Bey'in, ikin
ci devrei intihabiyede mebus bulunan Ordu
müfettişi ve "kolordu kumandanlarının me
mur addedilmelerine dair takriri müna
sebetiyle
— izmir ve havalisinin işgali müd
deti' zarfında kavanini mevzuayi Devlet'
dairesinde ifa kılınmış ulan emvali gayri
menkuldun temellük ve tasarrufuna mü
tedair muamelâtın muteber addi hakkında
a y m a bir kanım vaz'ma mahal olmadığı-

324

Sayfa
na dair Adliye Encümeni unazîbatası iiıtünasöbetiylo
, 7 0 1
— Katığın Meclisi Umumi âmâlığına
intihab olunan*
Belediye Reisi
Cemal
Efendiye ait evrak hakkında Memurin
Muhakemat Encümeni • mazbatası" müna
sebetiyle
£>23
— Kütahya (sabık) Mebusu
Cemil
Bey'in, Nizamnamei Dâhilinin sekiz ve
onikinei maddelerinin tadiline. dair tek
liflimi ıcdd.î hakkındaki Nizamnamei Da
hilî Encümeni mazbatası münasebetiyle

W

— Lâz'istaıı Mebusu Ekrem Beyin, Devairde kırtasiye rtnuamelâtmuı tenkisi ve
İslahı için her vekâlette bir 'komisyon teş
kiline dair takriri münasebetiyle

521

— Maliye Bütçesinde açılmış .olan (Zi
raat Bankasının îstalnJml avansına tediyat) faslına iki milyon lira tahsisat vaz'ına
'dair kanım lâyihası münasebetiyle 675,677,680,
681
•— Meclisi idare azaları inltiha'bın'da
vergi kaydı aranmaması hakkındaki.-tek
lifi kanunî münasebetiyle 368,369,370,372,373,
374
— Menteşe Mebusu Esad Efendinin
Millî Mücahedcde malûl düşenlere müka
fatı nakdiye itasına; dair ve Müdafaai Mil
liye Encümeninin, aııâ-lûl-iım igııızatm terfih
leri hakkındaki kanım teklifleri münase
betiyle
709,712,714
— Muvazen-ei Maliye EneÜ'inenine, bir
zatın intihabına dair tezkere -münasebetiy
le
402,403
— Mücahedei Milliyede şehit düşen'
Kırkağaçlı Emin Efendi ailesiyle emsali
ne ne ıınnaımele yapıldığına dair sualine!
Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paganın
cevabı münasebetiyle
. 338,339
— Müşterek Encümenin, Dİvam Mu
hasebat âzalıkları namzetleri hakkında
mazbatası münasebetiyle
266,268,269
— Mütârekeyi mütaakıp hizmete alıii.ii ıı ııiüiıiaİı eiLvân, ümera Ve zabit an
hakkındaki teklifi kanunî münasebetiyle
'Sil
— 14 Ağustos 1330 tarihli Nüfus Ka
nununun oıifimcu maddesine müzeyyel ka-
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mm lâyihasının müzakeresine lüzum ol
madığına dair imazbata ımümascbetiyle
166
— Orta tedrisat rımallimleri halikındaki kanun lâyihası münascnetiyle
48,49
— Rüsumıı Belediye Kanununun 2 ve
14neü maddelerinin tadiline dair lâyihai
kanunîye münaseıbetiyle
352,353
— Seferberlikte yaziyed edilecek emaüdn hakkındaki Kanunun 4 ncii maddesi
nin tadiline dair kanam lâyihası nnünase•br tiyle
W)
— Temettü Kanununum (B) cetvelinin
ve Rüsumu Belediye Kanununun 12 inci
madde i muaddel esinin tefsirine -mahal
olmadığına dair mazbata «münasebetiyle
170
— Temettü Vergisi taiksîfcleri lıaîkîkmdaki maddenin tefsirine dair maKba'ta mü
nasebetiyle
33
— Trabaon Mebıısaı Abdullah Beyin,
bin kıımıştan dûn maaşlı memurların
aylıklarının bin kuruşa iblâğına dair tak
riri ımiııasebo tiyle
264
— Uı-fa Mebusu Şeyh Saffet Efendi
nin, Nizamname ve Talimaftnameler hak
kındaki teiklİfö kanunîsi münasebetiyle 518,519,
520
— Usul hakkında
297
— Uç aylık maaşlarını alanııyan Atı
llara DariitomıalliımMi ve DaiHilmıralHinat muallim ve mnıaTli»içlerinin istidası
hakkında Dahiliye Encümeni mazbatası
münasebetiyle
47
— Yaban d omuzlar m nı itlafı h-aMıındafki teldifi fcaruımî münıaseib etiyle ,
477
— 24 Teşrinievvel 1298 -tarihli Ebniye
Kanunuııaın 16 neı /maddesinin tadili hak
kındaki lâyihai kanunîye -münasebetiyle 595,
596,597
— Zabtı sabık hakkında
221
Muhtar B .(Trabzon) - (Nafıa Vekili) Bilûmum şirketlerde Türkçe lisanının is
timaline dair teklifi kanunî münasebetiyle 575,
576,577
• — Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey
in, Ellziz - Erzincan ş-ısesi ile Pertek köp
rüsünün inşası için hiçbir faaliyet göste
rilmediğine dair sualine cevabı.
455
Musa Kâzım Efendi (Konya) - Bolu
Mebusu Mehmet Vasfı Efendinin, dariiley- •

Sayfa
tanıları teftiş için Sıhhiye Vekâletinden '
gönderilecek heyete Meclisten İki zatın
intihap ve tefrikine dair takriri münase
betiyle :
266
— Elbise bedeli hakkındaki Kanunun
birinci maddesinin tefsirine dair mazbata
münasebetiyle
• 18,19
— Oündemin tarzı tertibi ve usulü mü
zakere hakkında
86
— Hukuku Aile Kararnamesinin yenî'V':1 'nr-^'kîi ııı>"'!,îvrıt-1 v."''.'" ''-ı':':-:-^'"! ka
rnın lâyihası münasebetiyle
221
— İkinci sınıf ihtiyat zâbitanma dair
filan 18 Teşrinievvel 3339 tarihli kanunun
birinci maddesinin fıkrai ahiresinîn tefsiline dair mazbata münasebetiyle
563,564,
565,567
— 'Men'i Müsldrat Kanununa tevfi
kan mahkûm edilen Mebmedoğlu Hamdi,
Ahmedoğlu Abdül, Edhemoğlu Haşim, Ismailoğlu Ziya, Samsun'dan Mehmed Emin,
Efendi. İtalyan Devleti Tebaasından Maroni Oktavyo, Mudurtıu'lu Hakkı ve Hacı
Osman haklarında verilen hükümlerde ha
tayı adlî olduğundan af suretiyle telâfi"
lerine dair Başvekâlet tezkereleri ve Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle
'301,
303,305,310

— Bize Mebusu Ekrem Beyin, Türkiye
Cumhuriyeti dâhilinde bulunan bilûmum,
mebanii resmiye ve milliye üzerindeki tuğ
ra ve methiyelerin kaldırılarak yerlerine
Cumhuriyet arması ile Cumhurnyetin ta
rihi kabulünün hakket t irilmesine dair
takriri münasebetiyle
666
— Sinop 'Mebusu Riza Nur Beyin, İs
tanbul'daki müessesatı sıhhiye ve darüloyhnıılar hakkında-Sıhhiye ve Mııavemcti
İçtimaiye Vekâletine miitekaddim raporu
münasebetiyle
223
— Temettü Vergisi taksitleri hakkın
daki maddenin tefsirine dair mazbata mü
nasebetiyle
30
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetiyle Lehistan Hükümeti arasında
mimakit Muhadenet ii.ua hedeııanıesiyle
Ticaret
Mukavelenameleri hakkındaki mazbata münasebetiyle
197

— 52
Sayfa
— Mustafa B. (Tokat) - Bâzı mebusla
ra izin verilmesi hakkındaki Divanı Ri
yaset kararı münasebetiyle
109,111
— Erzurum Mebusu Câzim Efendi ve
rüf ekasımn, İstiklâl Mahakimi Kanunu
nun 5 nci maddesinin: tadiline dair teklifi
kanunîsinin şayanı müzakere olmadığı
hakkında lâyiha encümeni mazbatası mü
nasebetiyle
439
Mustafa Fevzi Ef." (Konya) - Meclisi
idare azaları intihabında vergi kaydı
aranmaması hakkındaki teklifi kanunî
(münasebetiyle
370,377,380
— Rüsumu Belediye Kanunun 2 ve
14 neü maddelerinin tadiline dair lâyihaİ
kanuniye münasebetiyle
353
— Seferberlikte
vaziyed edilecek
emakin hakkındaki Kanunun 4 aıcü nıad1desinin tadiline dair-kanun lâyihası mü
nasebetiyle
358
Mustafa Fevzi Ef, (Saruhan) (Şer*iy3
Vekili) - Antalya Mebusu Rasih Efendi
•ile Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, Çorum1 Müftüsünün kargaların itlaf
edilmemesi hakkındaki fetvasına dair so
rularına cevabı
705,708
Mustafa Necati E. (İzmir) - Menteşe
Mebusu Esad Efendinin Millî Mücahedede malûl düşenlere mükâfatı nakdiye ita
sına dair ve Müdafaai Milliye Encüme
ninin, Malûlüm guzatm terfihleri hak
kındaki kanun teklifleri münasebetiyle
666

Sayfa
Mustafa Necati B. (izmir) (Müba
dele, İmar ve İskân Vekili) - Seyriisefaİn
idaresinin 1339 senesi Bütçesinin seki
zinci merakibi bahrîye faslına 600 000
lira tahsisatı munzamıma vaz'nıa daJr ]âyihai kanuniye münasebetiyle

15

Mükerrem B, (İsparta) - Bilâmazeret
Mecliste bulunmıyan azadan kıstelyevm
icrasına, üç yoklamada bulun mıy anla
rın gazete ile ilân edilmesine dair tak
rirler münasebetiyle
143,144,145,146447
— Cumhuriyet Riyaseti Bütçesi hak
kındaki teklifi kanunî münasebetiyle
13,14
Münir B, (Çorum) - Affı Umumi ka
nun lâyihası münasebetiyle
234
— Amasya (Sabık) Mebusu Ömer
LÜtfi Beyin, şirketlerde Türkçe istimali
hakkındaki teklifinin şayanı »müzakere
olmadığına dair m'azbata münasebetiyle
504
— Cuma tatili hakkındaki kanım tek
lifi münasebetiyle
633,638
— Deyne mukabil Hazine namına tefevvuz oluna» emlâkin deyni tamamen*
tesviye edildiği takdirde Aşar hakkında
tatbik olunan muameleye kıyasen iadesi
caifl olup olmadığının tefsirine dair
mazbata münasebetiyle
695
— Meclisi idare azaları intihabında
vergi kaydı aranmaması hakkındaki tek
lifi kanunî münasebetiyle
370
— Zaptı sabık hakkında
221

N
Naim Hazım B. (Konya) - Afyon Karahisar Mebusu Ulvi Bey'in, Patriklerin
imtiyazlarının ref'İyle kendilerine başrahip unvanı verilmesine dair takriri mü
nasebetiyle
333

— Zabtı Sabık hakkında
221,295
Necip B. (Mardin) - Affı Umumi karnın
lâyihası .münasebetiyle
230,232,237,238,
240,241,244,251

— Cuma tatili hakkındaki (kanun tek
lifi! münasebetiyle
635,636
—• Meclisi İdare azalan intihabında
vlergi kaydı aranmaması hakkındaki tek
lifi (kanunî münasebetiyle
374

Niyazi B, (Mersin) - E r g a n i Mebusu
Kâzım Vehbi Bey'İn,, Ergani Vi
lâyetinin elan DiyaribeMr'e merbut olma-sı esbabına dair sualine Dâhiliye VekÜÎ
FeıM Bey'in cevabı münasebetiyle
115,116,
118,119

— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle
51,54,57,
59,60,61,62,67,70,71

Nuri B. (Kütahya) - Ankara ve İzmir
şehirleri hakkındaki Sükna Kanununa
dair.
10?
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Osman Kadri B. (Mus) - Affı Umumi
kanunu lâyihası münasebetiyle . 158,159,243,
244,284,285,286
— Muş - Hınıs arasındaki {köprü ile
Muş - Erzurum ve Muş - Dayarbekir ara
sındaki şoseler hakkındaki
sorusuna
Nafia Vekilli Muhtar Bey'dn, cevabı mü
nasebetiyle
456

j&agıp B, (Kütahya) - Affı Umumi ka
nun lâyihası münasebetiyle
237,238,
408,409,411
—Bilnmıum şinkefllerde Türkçe lisa
nının istimaline dair teklifi îkanunî mü
nasebetiyle
576,577,
— Cuma tatili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
615,616
— Erzincan Mebusu Sabit Beyin İs
tanbul'a gönderilen İstiklâl Mahkemesi
Heyetinin vazife ve salâhiyetimin âcMen
tesbiti lüzumuna dair takriri münasebe
tiyle
•
213
—Erzurum Mebusu Câzim Efendi ve
rüfekasınm, İstiklâl Mahakimi Kanunu
nun 5 nci maddesinin tadiline dair tek
lifi 'kanunîsinin şayanı müzakere olma
dığı lıasteîunda lâyiha Encümeni mazba
tası 'münasebetiyle
425,426,431
— Kütahya Mebusu Recep Bey'in, te
menni mahiyetinde verilen takrirler üıaıkjkımdaki tekûilfi münasebetiyle
96,97,98,
99,102
— Malmüdürleriııdn Maliye Vekâletin
ce tâyini hakkındaki Jâyihai kanunîye
ımünasebetiyle
347
— Men 'ıi Müskirat Kanununa tevfikan
mahkûm edilen Mehmedoğlu Hamdi, Ah•medoğlu Abdül, Edhemoğlu Haşim, İsmailpğlu Ziya,, Samsundan Mehmed Emin
Efendi, İtalyan Devleti Tebaasından Maroni Oktavyo, Mudurnulu Hakkı ve Hacı
Osman haklarında verilen hükümlerde
hatayı adlî olduğundan af suretiyle te

'%fi

Sayfa
— Zabıtanın terfihi hakkındaki Ka
nun ahkâmından askerî hesap memurlaırmm da istifade ettirilmesine dair tak
riri münasebetiyle
171
— Zabtı Sabık hakkında
380
Osman Niyazi E. (Karesi) - Meclisi İda
re azaları intihabında vergi ikaydı aran
maması hakkındaki teklifi kanunî mü
nasebetiyle
373,375,376,377

lâfilerine dair Başvekâlet tezkereleri ve
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiy
le
306
— Orta tedrisat mualMmleri hakkın
daki 'kanun lâyihası münasebetiyle
67,71
— Ticareti Berriye Kanununun faslı
şalisinin üçüncü maddesine miizeyyeû îâyihai kanunîye münasebetiyle
687,687
— Yaban domuzlarının itlafı hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle
553,555
Rahmi B, (Sivas) - Orta tedrisat muaU
iimleri haklkmdaki kanun lâyihası müna
sebetiyle
64,66
— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle
49
Râsim Ef. (Antalya) - Affı Umumi ka
muı lâyihası münasebetiyle
250,251
— Erzurum Mebusu Câzdm Efendi ve
rüfekasınm, İstiklâl Mahakimi Kanununun
5 nci maddesinin tadiline dair teklifi ka•nunîsinm sayanı müzakere olmadığı hak
kında Lâyiha Encümcıü mazbatası müna
sebetiyle
435
— Hİyaneti vatandyeden makkûm Yal
vaç. Ahzi Asker Şubesinden Yüzbaşı Isımail HaJkkı Efendinin affı haktkandaikİ
iâyihai (kanunîye münasebetiyle
497,498
Recep B, (Kütahya) - Bayezit Mebusu
Süleyman Sudi Beyün, İstiklâl muharebe-lerinde mâılûl olan ümera ve zâbitana ve
rilecek ikramiyeye' dair Kanununun birnir
ci maddesine «Bu misillu müharebatta is
tihkarı hayat edenler», diye bir kayıt
konulmasına dair takriri münasebetiyle
724,
725,726
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— 1340 Bütçesinin Kanunusani ihtida
sında müzakerecine bağlanması hususunda
Karesi Mebusu. Vehbi Bey'in,, taıkrM mü
nasebetiyle
332,391
— Elbise bedeli hakkındaki Kamımın.
birinci maddesinin tefsirine dair mazba,ta münasebetiyle
!H,'f!)
Erzincan Mebusu Sabit Bey'in, İstan
bul'a gönderilen İstiklâl Mahkemesi He
yetinin vazife ve salâhiyetinin acilen tes :
bit lüzumuna dair takriri münasebetiyle
2!!}

rjlılei'i hakkındaki kanun teklifleri mün;ısebetîyie
6ö3,(i;;4,Ö57,7J 7,718,719,720,722
— Müşterek Encümenin Divanı Mu
hasebat âzalıkları namzetleri hakkında
mazbatası •münasebetiyle
2G7
— Mütekait Binbaşı İzzet Efeudi'nin
iaf.klasma dair mazbata -münasebetiyle
422
— Saruiıan Mebusu Kesat Beyle rti"fekasının Divanı Muhasebat Heyetinin lav
ının .mucibince yeniden intihabının. icraasına dair takriri münasebetiyle
22,23
— Temettü Vergisi taksitleri lıak-kındaıivi maddenin tefsirine dair mazbata mü
nasebetiyle
29,30
— Temenni mahiyetinde verilen tak
rirler hakkındaki teklifi münasebetiyle
93,100
101i

— Erzurum Mebusu Câzim Efendi ve
-rufekasmm, istiklâl Mahakimi Kanununun
5 ııc-i maddesinin tadilhıe dair teklifi kanuuîsinia şayanı müzakere olmadığı hak,,'kında Lâyiha Encümeni mazbatası «müna
sebetiyle
43(3,437,408,439,440,442
— Gündemin tarzı tertibi ve usulü ıımzaıkere hakkında
86
— istanbul İstiklâl Mahkemesi inti
habat! münasebetiyle
121
— İzmir Mebusu İbrahim Bey'iıı, ikin
ci devrei intüıabiyede mebus bulunan
ordu müfettişi ve kohurdu
kumandaulairııııu .memur addedilmelerine dair taktiri
münasebetiyle
324
— Keskin kibritlerinin teinini revacı
hakkında Maliye ve İktisat Vekillerimi]
huzuriyle müzakere iktisadına ve bir ka
rar itasına dair takriri münasebetiyle
029
—Maliye Tekili Fehmi Bey'in, istifa
sı ile yerine Mustafa Abdüllıâiik Bey'in,
intihabolunduğuiia dair Kiyaseti Cum
hurdan ^eleıı 1e.! a raf! in reye vazî müna
sebetiyle
631
— Mcnmi'iudeıı mebus olanların te
kaüt ve mazuliyet aidatı hakkında ka
bul edilen takrh'de muharrer «Memurin»
kelimesinin, Büyük Millet Meclisi âzası
.moyanında bulunan erkânı, ümera ve za
bıtana şâmil olup olmadığının tefsirine ve
asker cJannıebııslarm vaziyeti hukııkiyefiiııin teshiline idair iera Vekilleri Heyeti
tez-kereleri münasebetiyle
3*23
— Menteşe Mebusu Esad Efeudi'nin
Millî Müeadelede mâl fil düşenlere mükâiatı. nakdiye itasına dair ve Müdafaa!
. Milliye Encümeninin, mfilûlini gımıtm tor-

îlefet î>. (Bursa) - Er fa Mebusu §eyh
Saffet Efendi'nin. Nizamname ve Talimat
nameler hakkındaki taklitü kanunîsi mü
nasebetiyle

515

Eeşad B, (Sanıhan) - 1340 Bütçesinin
Kâmtnisani ihtidasında müzakeresine baş
lanması hususunda Karesi Mebusu Vehbi
Bey'in, takriri münasebetiyle
; 390,391
— Cumhuriyet Jiiyaseti Bütçesi hak
kındaki U'ıkl.il'i kjüiiüıî münasebetiyle
.12
— Elvanı Muhasebat Keisicvvel ve
ileisisani namzetleri lniıkkıııdaıki mazbata
münasebetiyle
135
— ifente.se Mebusu Esad Efendi'nin
Miilî Mücadelede malûl düşenlere mükâ
fatı nakdiye itasına dair ve Müdafaai
Milliye Etıcümeııinin, mfrlûlini" ^uzatın ter
fihleri hakkındaki kanun teklifleri müna
sebetiyle
718
— Müşterek Encümenin, Divanı Muha
sebat âzahkîan namzetleri hakkındaki
mazbatası münasebetiyle
267
Reşit Ağa (Malatya) - Affı Umumi İta
mın lâyihası münasebetiyle
278.463
— Altın ve ufaklık para darbı hakkiiıua T,i"L* karar istihsaline dair İcra Ve
killeri Heyeti tezkeresi münasebetiyle
396
—- Belediye reislerinin vazife! saire
i1'1 î^tie'a1!!"'!'! cn',y. olnp nlvnay.'ica.Çtmn tef
sirine dair İcra Vekilleri Heyeti tez
keresi hakkındaki mazbata münasebetiyle 530

fr^.gfr-Hr-jr.
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Sayfa
— Bilâmazeret Mecliste bulımmıyan
azadan 'kıstelyevm icrasına, üç ytfklapada bulun miya.ii la rm 'gazete ile ilânt>ecli]meşine dair takriricr münasebetiyle

144

— Men'i Müskirat Kanununa tevfi
kan mahkûm edilen Mehmedoğîu Haandi,
Akmedoğîu Ab'dül, Edhcmoğlu Haşrâı,
Ismai'leğılu Ziya, Samsun'dan Mehimed
Emin Efendi. îtaJyan Devleti Tebaa
sından Maromi ökfcaryto, Mudurnuiu Hak
kı ve Haci Osman haklarında verilen
hükümılerde hatayı adlî olduğundan af
suretiyle telâfilerine dair Başvekalet
tezkereleri ve Adliye Encümeni mazba-ı
tası münasebetiyle
303
— Mütârekeyi mütaakıp hikmete alı
nan mütekait erkân, ümera ve zâbitan
hakkındaki töklifi kanunî münasebetiyHe
510
— Orta tedrisat muallimleri lıakkındaiki kanun lâyi'hası münasebetiyle
— 24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye
Kanununun İC neı .maddesinin tadili halkkındatki lâyihai ıkammîye münasebetiyle

596

Rİfat B. (Kângirı) - Kâıığırı Meclisi
Umumi âzalığma intihabolunan Belediye
Reisi Cemal Efendi'ye ait evrak hakkında
Memurin Muhakemat Encümeni "mazbata
sı münasebetiyle

523

64

Ruşen Eşref E , (Karahisari • Sahip) Afyon Karahisar Melbusu İzzet Ulvi Bey'in,
Patriklerin imtiyazlarının ref'iyle kendile
rine Ibaşraîhip unvanı (verilim ösin e dair tak
riri münaselbetiyle
333
— îîiyanetd ıvataııiyeîdcn mahkûm Yal
vaç Ahzi Adker Şubesinden Yüzbaşı îsmail Hakki Efendinin affı halkkıııdnki lâyihali kanunîye münasebetiyle 497

Sayfa
— Orta tedrisat muallimleri haktan- '_
daki kanun lâyfihası münasebetiyle
'50,51,
52,54,55,62,64,66,67,68,72
.1384(39,14.0
Rüştü Paşa (Erzurum) - 1316, 1317
tevellütlü olup da emsalinin silah altına:
celbinden evvel Türkiye İBiiyük - Millet'.
Meclisi Hükümetine tanınmış. §imen»düfer
iMareleritK; intisap eylemiş -olanların, şlmendufer kıtaatmlda biîmünavebe ÜQer ay
talim ve terbiye 'görmek şartiyle, vasifeî
b:V^rn-,fi',i)T!ln t^rhTrrino Vlnir Ktyihfn 'kanu
nîye münasebetiyle
206
— Erzurum Mebusu Câzim Efendi ve
riİLekasmııı, istiklâl Mahakimi Kanununun
5 ııci maddesinin tadiline dâir' - teklifi Ikatıuıminin şayanı müzakere'"olmadığı hak
kında lâyiha encümeni ann^batası'nviina«ebetiiyîe
434
— Hizmeti fiiliyei askeriyenin ten
kisi ımüddetine nilctolmaik üzere mükellefi
yeti Askeriye Kanunu muvakkatinin be
şinci maddesinin tadiline dair lâyihai
teınımîye münasebetiyle
731,736,741
— İkineİ sınıf İhtiyat zubîtanma kMr*
olan 18 Teşrinievvel .1339 tarihli kanunun
birinci maddesinin fükrnii alhi resin iti tefsi
rine klnir mazbata Mininasebetiyle
t>(i;!
— Kastaımonu Mebusu Mehmet Fııad
Bey'in, tohumluk tevziatı (hakkında İkti
sat Yetkili Hasan Beyden imtisalı takriri
münasebetiyle
072
— Mücatlelei Mîliyeyc iştirak 'stiniyen
ve Hudutlu Millî haricinde kaîan iunera,
zâbitan ve memurini askeriye hakkında
yapılacalk ımtıameleye dair Kanunini "üçün
cü ımaicMcsînin (b) fıkrasının
tefsirine
dair mazbata münasebetiyle
79
— Mütârekeyi müteakip hizmete alı
nan mütekait erkân, ümera ve zâbitan hak
kındaki teklifi .'kanunî müna'îebefiyis
508,510
I

Sabit E. (Erzincan) - 1316, 1317 tevell'ütlü olup da emsalinin' silâh altına celbin
den ovvel Türkiye iBüyük Millet Meclisi
Hüküroetane tanırtmıg, şiunenldüfer idarelei'İne intisap ey-lcııni'ş, 'olaıriarm, şimeııdüfer
kıtaatında bilmimavdbe üçer ay talim ve

terinye görmek şartiyle, vazÜiei hâziral-arında terklerine dair lâyihai kanunîye mü
nasebetiyle
..•
206
— Cumhuriyet Riyaseti (Bütçesi hak
kındaki teklifi kanuni ımiünasebetiyle .

İT

Bfl
Hay fa
"— Erzıiruftı Mdbıısu Câzim Efendi ve
riifekasınıh, İstiklâl Malialdmi Kanununun
5 ncî maddesinin tadiline dair teklifi ka
nunîsinin şayanı müzakere olmadığı hak*
îcui!da--lâyilıa encümeni mazbatası münase
betiyle
424,433,434,435,430
Sabri B. (Saruhan) - Güınd<em>m tarzu
tertibi ve usulü müzakere hakkında
' 8G
— Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin
nizamname ve talimatnameler hakfkınıdakÜ
teklifli kanunîsi münasebetiyle
516,
517,518,519
Sâmih Rıfat B. (Çanakkale) - Altın
ve ufatohk para darbı haikkm&a !bir karar
istihsaline dair icra Vekilleri Heyeti tez
keresi münasebetiyle
397
Saraçoğlu Şükrü B, (tamir) - Ergani
Mebusu Kâzım Bey'in, Ergani Vilâyetinin
elan Diyaribekir'e merbut olması erbabına
dair eualîne Dahiliye Vefkili Feriki Bey'in
cevabı niiinasebetiylıe
1.12,114
— Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey'in,
istifası ile yerine Mustafa AbclüThâlik Bey'
in, intihabolımduğuna dair Riyaseti Cum
hurdan gelen telgrafın reye vazî ;münase~
betiyle
632
— Mâlûliui güzafın terfih ve ikdarı
hakkındaki 24 Ağustos 1338 tarihli Kanu
num birinci maddesinin tefsirine dair ma<zbata münasebetiyle
492
— Türkiye Büyiük Millet Meclisi Hü
kümetiyle Lehistan hükümeti arasımla
Tnünakid Muîıadenet Mııahedenaımesîyle
Ticaret Mukavelenameleri hakkındaki
mazbata (münasebetiyle
191,195,197
Seyyid, B. (tzmir), (Adliye Vekilli) Affı Unvuımi Kanun layihası 'münasebetiyle 244,
245,246,247,248,255,285,28 6,413
— Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin Adliye Vekâletince yapılmış ola» müs
tantiklik imtihanı evrakının tesrii intacı
hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine
cevabı

84

— Diyarbelur Mebusu Zuiüü Beyin,
Rum Patrikhanesine dair sualine cevabı 270,
271,272

„ - "'
Sayfa
—- Hukuku Aile Kararnamesinin yeni
den mevkii meriyete vazı • hakkındaki ka
mın lâyihası münasebetiyle
221,222
— "Men'i Müskirat Kanununa tevfikan
'iınlıkûm edilen Mehmedoğlu Hamdi, Ahtııe.doğlu Abdül, RcUıemoğln Hasim, îsmaIİngin Ziya, Samsun'dan Mehmed Emin
K fendi, italyan Devleti tebaasından Mai'nııi Oktavyo, Mudurnulu Hakkı ve Hacı
Itornanhaklarında vedlen hükümlerde ha
tayı adlî olduğundan, af suretiyle telâfile
rine dair Başvekâlet tezkereleri ve Adliye
lîııcümeni mazbatası münasebetiyle
304, 305,
306,307,308
Süleyman Sırrı B. (Bozok) - Affı umu
nu kanun lâyihası münasebetiyle 229,230,231,
245,247,279,287
— Afyon Karalıisar Mebusu izzet Ulvi
I leyin Patriklerin imtiyazlarının ref'iyle
1' ''udilerine başrahip unvanı verilmesine
'httr takriri münasebetiyle
333
— Amasya (Sabık) Mebusu Ömer Lütl'i İşeyin, şirketlerde Türkçe istimali hak
kındaki teklifinin şayanı müzakere olma'l'ğına dair mazbata münasebetiyle
504
— Bîlâmazevct Mecliste bnlımmıyaıı
!
l ııdan kıstelyevm icrasına, üç yoklamada
'nttıtnnuyanların gazete ile ilân edilmesine
*ifiif takrirler münasebetiyle
144
— 1316, 1317 tevellütlü olup da emsa
linin silâh altına celbinden evvel Türkiye
'»iiyiik Millet Meclisi Hükümetine tanın
ım^ şimendüfer idarelerine in tisa bey lemis
"tınıların, şimendüfer kıtaatında bilmünavY
* l>t> üçer ay talim ve terbiye görmek şarH.vle, vazifei hâzıfalarında terklerine dair
liVvihai kanuniye münasebetiyle
207,208
— Cuma tatili hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
15,609,617,632,633,634,
635,641,642
—- Cuma tatili hakkındaki kanun tek
liflerinin gündeme alınmasına dair
389
— Cumhuriyet Riyaseti bütçesi hak
kındaki teklifi karnini münasebetiyle
11
— Divanı Muhasebat Reisievvel ve ReMNÎIIIİ namzetleri hakkındaki mazbata raüluinebetiyle
134,135

— 57
Sayfa
— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin,
Ergani vilâyetinin el'an Diyaribekir'e mer
but olması esbabına dair sualine Dahiliye
Vekili Ferid Beyin cevabı münasebetiyle 118,
120
— Genç Mebusu Dr. Ali Haydar Be
yin irtihali münasebetiyle
6
— Hiyanetİ vataniyeden mahkûm Yal
vaç Ahzi Asker Şubesinden Yüzbaşı is
mail Hakkı Efendinin affı hakkındaki lâyihai kanuniye münasebetiyle
500
— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi
müddetine aidolmak üzere mükellefiyeti
Askeriye Kanunu muvakkatinin beşinci
maddesinin tadiline dair lâyihai kanunîye
münasebetiyle
736,737,738^739,740,741,743
— İhtiyat Z&bitanından arzu edenlerin
sınıfı muvazzafa nakilleri hakkındaki tek
lifi kanuninin reddine dair mazbata müna
sebetiyle
108,109
— İhtiyat zabitlerinin terfihi hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle
80
— Kars Mebusu Cavid Beyin, Nrzaumamei Dahilînin yüzonbirinei maddesinin ta
dili hafkkmdaki tefkMfi münasebetiyle
91
— Kütahya Mebusu Recep Beyin, te
menni mahiyetinde verilen takrirler hak
kındaki teklifi münasebetiyle
95,96,98
— Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin, devairde kırtasiye muamelâtının tenkisi ve
ıslahı için her vekâlette t i r komisyon teş
kiline dair takriri münasebetiyle
521
— Meclisi idare azalan intihabında ver
gi kaydı aranmaması hakkındaki teklifi
'kanuni münasebetiyle
372
— Memurinden mebus olanların tekaüt
ve nıâauliyet aidatı hatkkında kabul edilen
takrirde muharrer «memurin» kelimesinin,
Büyük, Millet Meclisi âzası meyamnda bu
lunan erkân, ümera ve zabıtana şâmil olup
olmadığının tefsirine ve asker olan mebus
ların vaziyeti hukuikiyesİnin tesibitme dair
icra Vekilleri Heyeti tezkereleri münasebe
tiyle
319
— Menteşe Mebusu Esad Efendinin
Millî Mücahedede malûl düşenlere mükâ
fatı nakdiye itasına dair ve Müdafaai Mil
lîye Encümeninin, raâlûlini guzatın terfih-

Sayfa
leri hakkındaki İtamın teklifleri münasebe
tiyle
654,656,715
— Muvazene! Maliye Encümenine, bir
zatın intihabına dair tezkere münasebetiylt
403
— Orta tedrisat muallimleri hakkındaki
kanun lâyihası münasebötayle
57,63^65,69
— Rize Meftrasu Ekrem Beyin, Türkiye
Cumhuriyeti dâhiEnde bulunan bilûmum
mobanii resmiye ve «milliye üzerindeki tuğ
ra ve methiyelerin kaldırılarak yerlerine
Cumhuriyet arması ile Cumhuriyetin tarihi
.kabulünün hafkkettirdlmesine dair takriri
münasebetiyle
665,666
—ı Saruhan Mebusu Reşat Beyte rufekâsının Divanı Muhasebat Heyetinin kanun
muoibinee yeniden intihabının icrasına dair
takriri münasebetiyle
22,23
— Seferberlikte vaziyededilecek -emakin hakkmdaıki Kanunun 4 neü maddesi
nin tadiline dair kanun lâyihası münaesbctiyle
357
— 8 Şaban 1337 ve 11 Ağustos 1325 ta
rihli Memurini mülkiyenin tekaüdüne daîr
Kanunun 23 ncü maddesine müzeyyel maddei kanuniye tdklifi münasebetiyle
364,365
— Temettü Vergisi taksitleri hakkın
daki maddenin tefsirin* dair mazbata mü
nasebetiyle
30
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metiyle Lehistan Hükümeti arasında. münakid Muhadenet Muaıhedenamesİyle Ti
caret mukavelenameleri hakkındaki maz
bata münaseDetiyle
197
— Usul haıkkında
298,316,673
— Zaptı sabı'k hakkında
4
Süleyınam Sam B. (İstanbul) - Konya
ovasmdaki sulama sahasının bakımsızlığı
na dair sualine Maliye Vekili Hasan Fehmi
Beyin cevabı münasebetiyle
133
Süleyman Su<£ B. (Beyazîd) - Meclisi
idare azalan intihabında vergi kaydı aran
maması hakkındaki teklifi kanuni nuıaa-.
sebetiyle
374
— M-enrteşe Menusu Esad Efendinin
Millî Mücahedede malûl düşenlere mükâ-

— 58 — „.
tfayj'a
fatı nakdiye itasına dair ve Müdafaai "Mil
liye Encümenimi), mâlulini gıızatnı terfih
leri hakkındaki 'kanun teklifleri nıiina.se-

Şakir B. (Ç«ta,îc&) - Mütârekeyi nıütaalcıp hizmete &lııran mütdkait erkân,
ümera v« zâbîtan hakkındaiki teklifi ka
nunî ınmaasebetiyle
50S
Şefik B. (Bayezid) - Affı nmumıi Uta
nını lâyihası münasebetiyle
411
—• Hizmeti fiiliye! askeriyenin tenkisi
müddetine aidolnvalk üzere Mükellefiyeti
Askeriye Kanunu •muvaıkkatimn beşinci
nnad'desiııiıı tadiline dair lâyiha! ikanvmîye
münaseb etiyle
734,735,736
Şefik B. (Maarif Müsteşarı) - Orta 'ted
risat .muallimleri hakkındaki İcaımm lâyi
hası münasebetiyle
58,69,136,137
Şükrü B. (Çamukbaie) - 8 Şaban 1337
ve 11 Ağustos 1325 tarihli Meınturini Mül'kiyenin tekaüdüne dair Kanıumun 23 neii
maddesine mivzcyyel maddeİ kanuniye
taklifi münasebetiyle
365— Yaban 'damnızlannın itlafı hakkın
daki teklifi Ikaıımnî mıünasehetiylc
478
— Affı mıranııî İkamın Jîsyihası ıınin-asebctiyel
239,240,242,243,282,316,412,466
— Cuma tatili hakkındaki kanun teıklifi münasebetiyle
— Kastamonu Mebusu Mehmet Paad
-Beyin, 'tohumluk tcv/iatı hakfkmda İktisat
Vekili Hasan Beyden istizah talkriri mü
nasebetiyle
— Meclisi idare azalan intihabında
yergi ikaydı aranmaması haMandaki telî
lifi kamım anünaseheitiyle
— Mücadelei Milliyeye iştirak -etraiyen ve haıctadfti milli haricimde kalaaı er
kân, ümera, zabıtan, •menıuı-in- ve nıensııbini askeriye hakkında yapılacak maıameleye dair 25 Eylül 1339 tarihli Kanu
nun 3 ncü imalesinin (b) fıkrasının tef
siri dolayısiyle
- - ürfa. Mebusu Şrvyh Saffet Efen
dinin, Nizamname ve talimatnameler hak

615

672

372

691

i>ayfa
betiyle
650,653,711,714
— Yaban domuzlarının itKıü hakkın
daki tekH-.fi kanuni münasebetiyle
552

kındaki teklifi kanunîsi münasebetiyle 519,520
— Yaban domuzlarının itlafı halîkındaki teklifi ikanunî ^münasebetiyle
547
Şükrü Kaya B. (Menteşe) - Affı utnu.mi kamın lâyihası 'mİHiascbet îyle
254,256
— Altın ve nıfaklılk para darbı hakkın
da bir karar istihsaline dair İcra Vekilleri
Heyeti teakeresİ nıünasc'bdtiiyel
396
— Bilâmaızeret Mecliste buhuımıyau!
azadan kıstelyevm icrasına, ix<; yoklamada
bukııınuy anlamı gazete ile ilân edilmesi
ne dan* takrirler (mün-a-scİDOtiyle
146
— Ccaayı nakdilerin 'beş 'misline ib
lâğına dair 17 Nisan 1338 tarihli Kauııııvım kontrat o cezayı nakdilerine şümulü
olup -olmadığının tefsirine dair ına^mla
•münasebetiyle
38
— Cuma tatili hakkmdald kanını 'tek
lifi -münasebetiyle fil 1,6] 4,615,634,635,640,641,
642
— Cıuna tatili hakkındaki kanun tek
liflerinin gündeme ahiMinsma dair
389
— Gündemin tarzı tertibi ve usulü nmızmkere hakkında
S6
— Midiye Vekili Hasan Fehmi Beyin,
istifası İle yerine Mıtıstafn. AbdiHlıâl-ik
Beyin, intiha bolundu ğuna dair Kiyaseti
Cumhurdan ge'en telgrafın reye vaz'ı :mün&sebetiyle
631
— Meclisi İdare Azalan dutihaibııııda
vergi 'kaydı aranmaması hakkındaki tek
lifi kamını münasebetiyle
37(6,380
— Muvazeneİ Maliye Encümenine, bir
zatın İntihabına dair -tezkere ariınasebcltiyle
402,403
— Türfkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metiyle Lehistan Hükümeti arasında mîin-a'kid Muhadenet Mualıedena m esiyle Tienret Mukavelenameleri hakkındaki mıa7>
bata münasebetiyle
197
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Sayfa

Tâbir Ef, (Otfresun) - Cuma tatili hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle
915
— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi
müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti
Askeriye Kanunu muvakkatinin Ibeşımci
•maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye
münasebetiyle
740,745

Tunalı Hilmi B. (Zonguldak) - Affı
ıiimunu kanun lâyihası münasebetiyle 158,159,
23!5,240;347,386,387,4O7,415)41,6)4!e2,4O3,
464,466

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen
ve hududu millî 'haricinde kalan erkân,
ümera, zabıtan, memurin ve mensulbini as
keriye hakkında yapılacak muameleye
dair 25 Eylül 133ı9 tarihli kanunun 3 neti
ınıaıddesinin (fo) fıkrasının tefsiri dolayıaiyle
691
— Temettü vergisi taksitleri hakkında
ki maddenin tefsirine dair mazbata -nVimasebeitiyle
31,33
Talât B. (Ardahan) - Belediye reisleri
nin vazifei saire ile iştigalleri caiz olup oloııyaeağının tefsirine dair îcra Vekilleri
Heyeti teskeresi hakkındaki mazbata mü
nasebetiyle
'5^1
— Men'i Müskira-t Kanununa tevfikan
mahkûm edilen Mehmedoğiu Hamdi, Afomedoglu Abdül, Edhemoğlu Ha§im, tsmaîloğlu Ziya, Samsun'dan Mehmed Emin
Efendi, italyan Devleti Tebaasından Maroni Oktavyo, îludurnulu Hakkı ve Hacı
Osman haklarında verilen hükümlerde ha
tayı adlî olduğundan af suretiyle telâfile
rine dair Başvekâlet tezkereleri ve Adliye
Encümeni mazbatası münasebetiyle
301
— Orta tedrisat muallimleri hakkında
ki kanun lâyihası münasebetiyle
70,73
.Tevfilc Fikret B. (Konya) - Affı umu
mi kamın lâyihası münasebetiyle
247,24S,4'14
— Cuma tatili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
615,-618
— Deyne mukabil Ha-zine namına tafawuz olunan emlâkin deyni tamamen
tesviye edildiği takdirde Aşar Ihakkııida
tatıbik olunan 'muameleye kıyasen iadesi
caiz olup olmadığının tefsirine dair maz
bata mürLas*eftiyle
«95

— Altın ve ufaklık para daıfcı hakkın
da bir karar istihsaline dair İcra Vekilleri
Heyeti tezkeresi münasebetiyle
- 3:94,l3Q5,39fl.
— Bilâraâ'zeret Mecliste Ibuhınmıiyan
âxadaıı kıstelyevm icrasına, üç yoklamada
flıulunmıyantoi'in gazete ile ilân edilmesine
dair takrirîer münasebetiyle
146
— Büyük şehirlerde otomobil kazaları
'vukua gelmemek irin katî bir tedbir itti
haz edilip edilmediğine dair sualine Dahi
liye Vekili Terki Beyin cevabı ımünasebetiylo
130
— Cuma tatili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
607,609,610,©11,•01(2,616,
e33,334>636,642
— Cumlhurryet Kiyaseti Bütçesi hak1kındaki teklifi kanuni münasebetiyle
13,12
— Çorum Müftüsünün kargaların itlaf
edilmemesi hakkındaki fetvasına dair Anttalya Mebusu Ensilı Efendi ile müşterek
sorusuna Seriye Vekili Mustafa Fevzi
Efendinin cevabı münaselbetiyle
700
— Erzurum Mebusu Câzim Efendi ve
rüfokasının, İstiklâl Mahakimi Kanunnmm 5 rnci maddesinin tadiline dair teklifi
kanunîsinin şayanı müzakere olmadığı
hakkında Lâyiha- Encümeni mazbatası mÜraaseb etiyle
"
429
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Yal
vaç Ahzi Asker Şaibesinden Yüzbaşı İsımail
Hakkı Efendinin affı hakkındaki lâyihai
'kanuniye münasebetîy]e
500
— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi
müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti
Askeriye Kanunu muvakkatinin besinle!
maddesinin tadiline dair lâyihai karm-niye
münasebetiyle
7#2,7fâu,73,S,7ı3S,741/7412
— Lâzistan- Mefousu Ekrem Beyin, devairde kırtasiye muamelâtının (tenkisi ve
ıslahı için her vekâlette bir komisyon- teşkilin-e dair takriri münasebetiyle
" ö'SljöSS
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— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kanun lâyihası münaseöbtiyle 50,56,6-2,87,
68,69,70,137,139

Sayfa
— Sarahati Mebusu Vâsıf Beyin mübedeleye tâbi rumlarm ecnebi tabiiyeti
altında izmir'e avdet etmelerine karşı
ne gibi tedbir ittihaz edildiğine dair suali
münasebetiyle
130
— Sü'knâ Kanunu tadilen tanzim kı
lman lâyihai kanuniye münasebetiyle
29$
— Ticareti Berriye Kanununun faslı
«alisinin üçüncü
maddesine müzeyyet
lâyihai kanuniye münasebetiyle
689
— Trabzon Mebusu Abdullah Beyin,
bîn kuruştan dûn maaşlı memurların ay-_
lıklarınm bin kuruşa iblâğına dair tak
riri münasebetiyle
265
— Tütrlriye Büyük
Millet MeclM
Hükümetiyle Lehistan Hükümeti ara
sında münakid Muhadcnet Munhedenamesiyle Ticaret Mukavelenamaleri
hak
kındaki mazbata münasebetiyle
195,197
— Vilâyet Meclisinin
Küışadedildiğta
ne dair Adana ve Maraş vilâyetlerinden
mevrut telgraflar münasebetiyle
127
— Yaban domuzlarının itîâfı hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle
479,483,
547,548,550
— 24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye
Kanununun 16 ncı
maddesinin tadili
hakkındaki lâyihai kanuniye münasebe
tiyle
596

Vasıf B. (Saruhan) - Orta
muallimleri hakkındaki kanun

münasebetiyle
48,49,50,51,52,53,54,55,
56,57,58,60, 61, 62,64,65,66,67,68,69,73,74

Sayfa
— Men'i Müskirat Kanununa tevfikan
mahkûm edilen Molımcdoğlû Haindi, Alımed-oğlu Aıbdül, Edıhemoğlu Haşim, îsmailoğlu Ziya, Samsun'dan Mehmed Emin
Efendi, italyan Devleti Tdbaasın'dan Maroni Okta/vyo, Mudurnulu Hakkı ve Hacı
Osman haklarında verilen hükümlerde ha
tayı adlî olduğundan af suretiyle telâfile
rime dair Başvekâlet tezkereleri ve Adliye
Encümeni mazbatası nıüııaseftıetiyle

311

— Men<te§e Mebusu Esad Efendinin
Mîllî Mücadelede malûl düşenlere mükâ
fatı nakdiye itasına dair ve müdafaai Mil
liye Encümeninin, mâlûlini gıızatın terfih
leri hakkındaki kanun teklifleri münase
betiyle
&51,65'2,6ö4;665,657,713,716
— ^Müfaadeleye talbi Rumların eenelbi
tfllbityeti altında izmir'e avdet etmelerine
karşı ne gîbi .tedbir ittihaz edildiğine dair
sualine Dahiliye Vekili Ferid Beyin eevafl»
jnünaseJbetyle
3J74
— Mütarekeyi m'ütaakıp hizmete alı
nan mütekait erkân, ümera ve 'zâtbitan
hakkındaki teklifi kanuni münasdbetityle

507

tedrisat
lâyihası

Yahya Galip B. (Kırşehir) - Bolu Me
busu Vasfi Efendinin, Darüleytamlan tef
tiş için Sıhhiye Vekâletinden gönderi*
iecek heyete Meclisten iki zatın İntihap
ve tefrikine dair takriri münasebetiyle
266
— Erzurum Mebusu Cazim Efendi ve
rüfekasmın, istiklâl Mahakimi Kanunu
nun' 5 nci maddesinin tadiline dair tek
lifi kanunisinin şayanı müzakere olma
dığı hakkında Lâyiha Encümeni mazba
tası münasebetiyle
426,427,428,439
Yunus Nadi B, (Msnteşe) - Kütahya
Mebusu Recep Beyin, temenni mahiye

tinde verilen takrirler hakkındaki teklifi
münasebeıftyla
102
Yusuf Akçora B. (İstanbul) - Altın ve
ufaklık para darbu hakkında bir karar
istihsaline dair
icra Vekilleri Heyeti
tezkeresi münasebetiyle
394,395,390
— Bilumum şirketlerde Türkçe lisa
nının istimaline dair) teklifi kanuni mü
nasebetiyle
573,574,575,576
— Cuma tatili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle606,608,609,610,611,612,
613,618,634,635,636,637,640,641

— 61 —
Sayfa

Sayfa
— Cuma tatili hakkındaki
kanun
tekliflerinin gündeme alınmasına dair 389,
390
— Hizmeti fftByei askeriyenin tenkisi
tmüddetine aidolmaki üz/ere Mükellefiyeti
Askeriye Kanunu muvaldtatmin beşinci
maddesinin tadiline -dair lâyShai kanuniye
münasebetiyle
740
— ikinci sınıf
ihtiyat zâibitanına
dair edan 18 Teşrinievvel 1339 tarihli
Kamımın: birinci maddesinin fıkrai ahiresinin tefsirine dair mazbata münasebe
tiyle
564,565
— Limited şirketleriyle kooperatif
şirketlerinin de fâcaret şirketlerinden
madudolduğuna dair Ticareti Berriye
Kanununun fash sallısının 3 ncii madde
sine müzeyyel lâyihad kanunİyenin müstacelen rumaoıeye alınması hakkındald
•takriri münasebetiyle
557
— Menteşe Mebusu Esad
Efendinin
Milli Mücahedede malûl düşenlere mü
kâfatı nakdiye itasınal dair ve Müda
faa! Milliye Encümeninin, MâlûJdni guj

zatın terfihleri hakkındaki' kanun teklif
leri münasebetiyle
655,656
— Müterekeyi mütaakıp hizmete alı
nan mütekait erkân, ümera ve zâbitan
hakkındaki
teklifi kanunî münasebetiyle
510
— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle
140
— Rize Mebusu Ekrem Beyin, Tür
kiye Cumhuriyete dâhilinde bulunan bi
lûmum mebanii resmiye ve milliye üze
rindeki tuğra methiyelerin kaldırılarak
yerlerine Cumhuriyet arması ile Cum
huriyetin tarihi kabulünün hak] ettiril
mesine dair takriri münasebetiyle
666
— Süknâ Kanununu tadilen tanzim;
kılman lâyihai kanuniye münasebetiyle
29fl
— Ticareti Berriye Kanununun faslışalisinin üçüncü maddesine nıüzeyyel lâ
yihai kanuniye münasebetiyle
690
— Taban domuzlarının itlafı hak
kındaki teklifi kanunî münasebetiyle
81,82,
477,478,479,480,481,482,547,549,550,551,
552,553,556,557

Zamir E. (Adana) - Affı Umumi kanun
lâyihası münasbetiyle
232,236,243,
244,251,273,278,466

— Vilâyet Meclîsinin ktlgadedildiğine
dair Adana ve Maraş vilâyetlerinden mev- ""
rıtt telgraflar münasebetiyle
127

— Bİlâmazeret Mecliste bulıuımıyan
azadan kıstalyevm icrasına üç yoklamada
bulunmıyanların gazete ile ilân edilmesine
dair takrirler münasebetiyle
142,144,145
— Cuma tatili hakkındaki kanun tek
lifi mümas 6b etiyle
617,618

Zeki E. (Gümüşane) - Affı Umumi Ka
nun lâyihası münasebetiyle
231,232,242,25,
251,275,286,287,316,405,406,461466

— Erzurum Mebusu Câzim Efendi ve
rüfekasmm, İstiklâl Mahakimi Kanunu
nun 5 nci maddscinin tadiline dair teklifi
kanunisinin şayanı müzakere olmadığı
hakkında lâyiha Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle
438
— Müşterek Encümenin, Divanı Muha
sebat âzalıkları namzetleri hakkında maz
batası ımıünasebetiyle
267
— Ticareti Berriye Kanunumun faslı
şalisinin üçüncü maddesine nıüzeyyel lâyi
hai kanuniye münasebetiyle
688

— Amasya (Sabılk) Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, şirketlerde Türkçe istimali haıkkmdaki teklifinin şayanı müzakere -olma
dığına dair mazbata münasebetiyle
504
— Bayezid Mebusu Süleyman Sudi
Beyin, istiklâl muharebelerinde malûl olan
ümera ve zâbitana verilecek ikramiyeye
dair Kanunun birinci maddesine «B-u misillû muhaberatta istihkân hayat edenler»
diye bir kayıt koınılmasma dair takriri
münasebetiyle
724,725
— Belediye reislerinin vazifei saire ile
iştigalleri caiz olup «Imıyacağınm tefsiri
ne dair İcra Vekilleri Heyeti (tezkeresi
hakkındaki mazbata münasebetiyle
530
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Sayfa

Sayfa
— Bilûmum sirikct-İcrde Tünkçe lisa
nının istimaline dair teklifi kanuni nıünasebctiyie
57Ö
—• Cuma tatili Hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
£34,635/630

tesbitine dair tora Vekilleri İTeyeii tc-zko
releri münasebetiyle
318,310,3;! 1
— Menteşe Mebusu Bsatl Efendinin,
'Millî Mücadelede malûl düşenlere mükâ
fatı nakdiye itasına dair ve Müdafaai Mil
liye Encümeninin, Mâlûlini ^uzatın terfih
le d hakkındaki kanun teklifleri münase
betiyle
652,053,715,717
— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kamın lâyihası münasebetiyle
53,61,
62,83,70,136,138
— Rİze Mebusu Ekrem Beyim Türki
ye Cumhuriyeti dâhilinde bulunan bilû
mum mebanii resmiye <vo milliye üzerinde
ki tuğra ve methiyelerin »kaldırılarak yer
lerine Cumhuriyet arması ile Cumhuriyetin
tarihi kabulünün hak ettirilmesine dair,
takriri münasebetiyle
666
—• Reyrüsefain İdaresinin 1330 senesi
Bütçesinin sekizinci merakibi bahriye fas
lına 600 000 lira tahsisatı munzama vaz'
ıııa dair lâyihai kanuniye münasebetiyle
1.IV
— Temettü Vergisi takyitleri hakkın
daki maddenin tefsirine dair mazbata mü
nasebetiyle
3i
— Yaban domuzlarının itlafı hakkın
daki teklifi kanuni münasebetiyle
4R2.iîrı2.
553,554
Ziyaeddin Ef. (Ersuram) - Affı Umumi
kanım lâyihası münasebetiyle
4!!>
Zülfi B, (Diyarbekir) - Meclisi idare
anaları intihabında 'ver<ri kaydı aranmaması
hakkındaki ıteklifi kanuni münasebetiyle
368,

--- Hıyaneti vuffm.iyahm ıvı-;vhkfsi:ı S'A\ra§ Mm A'aîîer Şubesinden Yüzfaşı İs'iıı'ui!
Hakkı Efendinin affı hakkındaki layihai
kanuniye münasebetiyle
497,499
— Hizmeti fiiliyci askeriyenin tenkisi
müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti
As&criyc Kamımı muvakkatinin beşinci
maddesinin tadiline dair lâyihai kanunîye
münasebetiyle
736,73 7,715
— ikinci sınıf İhtiyat zâbitaııına dair
olan 18 Teşrinievvel 133!) tarihli Kaiminin
birinci maddesinin fıkrai ahi resin in tefsi
rine dair mazbata münasebetiyle
~ı60,r>64
— Maliye bütçesinde açılmış olan (Zi
raat Bankasmm İstanbul avansına tediyat) faslına İki milyon lira tahsisat vaz'ına
dair kanun lâyihası ıniinasebetiyle
Ö7S,G7S)
— Meclisi İdare azaları intihabında
vergi kaydı aranmaması hnkkındaıki teklifi
kanunî münasebetiyle
374,375.378
— Memurinden mebus olanların tekaüt
ve mazuliyet aidatları hakkında kaimi edi
len takrirde muharrer «memurin? kelime
sinin, Büyük Millet Meclisi Âzası mevsi
mini a bııhıııan erkan, ümera ve zabitana
.şamil olup olmadığının tefsirine ve asker
Dİ mı mebusların variyeti hnlaıkiycsînin

j

370.371

