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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 
Mezuniyetler 

~ Â^ayı Kiramdan-.'bâzı zevatını mezu
niyetlerine dair Dibanı Riyaset fearan 189 :191 

BEYANAT - NUTUKLAR 

— Birinci içtima senesinin hitamı mü>-
nasefeetiyle Iteis Ali Fethi Beyin nutku 446:448 

KANUNLAR 

No. 
416 — 316 ve 317 tevellÜtlü olu-p İstik

lâli Millî Harfoi esnasında •hadbel-
tlüzuın hizmeti fiiliyeleri tehir edil-
ımi§ olan mükellefin hakkında 
Kanun 

Cilt Sayfa 

2 804 
3 492 
4 2061: 

208 
5 133, 

4113 Î4!22,422 =4£3,447,6I26 r527,&53,:5fl8=567,0415 
417 — Ankara Şehremaneti Kanunu 5 644, 

1685,798 =709,822=831,1833 
6 14: 

•31,22 .-312,41 
418 — Türkler ve Türle şirketleri ta

rafından iştira olunan hufhariı se-
fainin Gümrük Resminden istisna
sına dair Kanun 5 792, 

839 
16 146: 

14(9,1165 d06 
419 — Beyiye halkkınm ve gişe memur-

luklaronm malûl gazilere tahsisi 
hakkındaki 19 Teşrinisani 133f7 ta

rihli Kanuna miifeeyyel Kanon 5 &58, 
•634 

6 164: 
165,187:200 

420 — lîen'i Müskirat Kanunu mu<a<-
hince Türkiye haricine çıkarılmak 

No. Cilt Sayfa 
üzere idhar edilmiş olan müskirat 
ve şarapların tehiri imhası hakkın
da Kanun 5 «34, 

038,697 
6 164, 

166,201 ^202,204:2016 

421 — Nisaibı Müzakere Kanunumun 
altıncı ve sekizinci maddelerini 
•muaddİl 8 Mart 1399 tarihli Kanu
nim 'birinci maddesinin tadiline 
dair Kanun 6 1189, 

,20ef204,l248,251,270 

422 — Muhtacini zürraa Ziraat fcanika-
larından yapılacak ikraza^ deyin 
senetlerinin kâtitoiadilliklerc^ tas
dik edilmeyip mahallî ihtiyaç ko
misyonlarının tasdikiyle iktifa 
edilmesine dair Kanun 5 406, 

522 
IS 5, 

276:278 
423 — Belediye vengi ve resimleri Ka

nunu 5 406, 
685,749:784 

6 46: 
SÛ,'S9 36,98 :117,129 :Ü38,İ3® =146,191: 

197,365' :983,397,40i :413,413:436 
424 — Bâzı -mahallerde hâkimi müçte-

'mi teşkilâtının iadesine ve bâzı m»^ 
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No. • Cilt Sayfa 
hâkimin lağvına dair Kanun 3 114 

S 636 
.6 445: 

446,448:467,49(9 
4125 — 1840 senesi Mart ayına malhsus 

'muvakkat Bütıçe Kanunu 6-926, 
401,407:485 <5Ö2 

426 — îdarei Utmunviyei Vil'âyat Ka
nuniyle Tedrisatı İptidaiye Karar
namesinin tadiline d*air 8 Nisan 
133© tarihli Kanunum ibâzı mevad-
dını muaddil Kanun 3 213, 

«DS 
4 986, 

76 — Keskin Fafbrikası kibritlerimin 
temini revaeı hakkımda 6 206: 

•210 

Sayfa 
— -6 Nılsan 1339 tarihli Hayvan sirka

tinin men'i haikkındalki Kanunu Muvak
katin ;birinci ve dloîkuizıunfcu 'maddelerinin 
tddSI hakkında (1/4*4) 83 

.— Aşar Vergisinin yiizdte «na tenziline 
ve MeyânSkSîklö öşürHinün aynı nitslbette ir-
eaına (1/215) 163 

— Balıkçı elsnafı rülhsatiye teskereleri 
hakkında (1/139), Ka-çakçılığın meni için 
IttShazı lâızimfeelen tedafbiıl hakkınida 
Cll/140) 44:45 

— Bâzı mahallerde hâlkîmi müçtemi 
teşkilâtının iadesine ve 'bâzı nıathafeimin1 

lağvına dair (1/384) 448:467,490 

— Bâzı teşelbîbüsatı iktisadiye viiieutda 
getirmek üzere îktisaıt Vekâletinin 1340 
senesi Bütçesine üç ımülyon lira tahsisat 
vaız'ı (hakkında (1/445) 189 

— Belediye Ikantaraı ılâyBıasmın intacı
na değin İstanbul Şefluremaneti Kanunu
nun, bâzı tadilât ve ienkîhat icrasiyle An-
karalda tatfoikı <zimnırida (1/440) 14:21,22:32 

— Beleldiye Vergi ve resimJeri halkkm-
ida 46:80,86:95,95:1T7,129:138,13i8:146,19i :197r 

365:383,397 

No. Cilt Sayfa 
Mİ 

•6 121, 
440,485:491 

427 — Traîbzon, Bize ve Giresun vilâ-
yetlerine itfhal olunacak mısırın 
'Gümrük Resmi hakkında Kanun1 5 '644, 

697 
6 273, 

443 ;446,49I2:496,50i 

428 — Hudut ve Sevahilİ Sdıhiye Mü
düriyetinin 1*340 M>art ayıma ait 
murvakkat ibiiıtçesine dair Kanun 6 496': 

498,500 

'77 — Hükümetin (bilûmum şua/batı 
idaresi için eelbedileeek eenefbi 
'müıteihassıslar hakkında 6 275 

Sarf» 
— 1316 ve JI317 tevelliitlü olup -da cra-

ısalinin sBlâh altına celbinden evvel Türki
ye Büyük Millet Meclisi ıhüKm-etince ta
nınmış şimendifer idarelerine intisalbeyJe-
mi§ lolanılann şimendifer kıtaatında (bilimü-
navebe üçer ay talim ve flerlbiyeli asfkeriye 
görmek partiyle vazifei hatıralarında tere
lerine dair (1/292) 34:41 

— 1339 senesi ODaTıiliyo ibiitçesiuin 
(muhtelif maddelerine lötuabin lira tahsİKa-
tı mnnızamına vaz'ına dair (1/443) 83 

— 1340 senesi Bütçesi hakkında 
(1/296) m:m;mim,25i®®>,zî5MQM3t 

!344 #62,401:413,4I13:43G 
— 1340 senesi Mart; ayına malhsms ımu-

valkkat 'bütçe hakkında (1/448) 328.401,4167: 
485,502 

— Edirne vilâyeti teşkilâtı adliyesi 
hakkındaki (kanunim taldiline dair (1/82) 448: 

467,499 
— Hudut ve Savahil SıMıiye MiidŞuri-

yetinin Mart 1340 ayma ait nfiuvakfeat 
bütfçesii hakkında (1/451) 496:4^8,500 

— Hukuku aile kararnamesinin yeni
den mevkii meriyete vaz'ı hakkında Huku
ku aide Ikanun lâyihası (1/93) 329 

KABAKLAR 

LÂYİHALAR 



_ 6 — 
Sayfa 

— Hükkâm ve memurini adliyenin usu
lü intihap ve tâyinlerine ım'iiteidair Kanu
nun sekkincü maddesinin taldili üıalkkınkia 
(1/438) 6 

— tcrayı Tabaibct hakOanlda (Eski) 7:8 
— Istanlbura ithal leidilecek buğday ve 

unların tarifei •asliyeld'e muharrer resmîn 
-on üki misli Gâiimr'ük Resmine ıtâlM tutul
ması hakkında (1/447) 329 

— Istanlbul Ve teıvalbiî fbalıSdhanesine1 

miütealirık Nizamnamenin birinci ve üçün
cü maddelerinde mulharrer rüsumun tez
yidine dair (1/57) 6 

— istiklâl Mücadelesi esnasında hide-
matı meşkûresi mesbur Irak Şcyhülnıeşa-
yihi Üeeyrai Paşaya hidematı vataniye 
tertibinden be§ bin kuruş maaş tahsisi 
hakkında (1/449) 364 

— Kaçakçılığın meni için ittihazı lâ-
zımgelen tedabir hakkında (1/140) 44:45 

— Köy kanunu lâyihası 210 :>247,278: 
288,289:312,384:393,401 

— Meyan kökleriyle ballarından öşür 
İstifasına dair (1/64) 163 

Adliye Encümeni Mazbataları 

— Antalya Mebusu Ahmet Saki- Bey 
ve Küfekasmın dâva vekilleri cemiyeti te
şekkül eden mahallerde mezkûr cemiyet 
levhasında nıukayyedolmıyan muhamille-
rin icraya vekâletten menleri ve m«bus 
vekiller cemiyetinin icabında, muhamile-
rin levhadan terkini kayıtları kararını da 
vermek salâahiyetini haiz olmamalarına 
dair (2/274) numaralı teklifi kanunîsi 
hakkında 5 

— Bozök Mebusu Ahmed Hamdi Be
yin; firari ve bakaya ve nüfusu mektume 
erbabının affı haildim daki 18 Teşrinievvel 
1338'tarihli Kanunun tefsirine dair takriri 
ile 18 Teşrinievvel 1338 tarihli Firari ve 
bakaya Kanununun birinci maddesinin 
tefsirine dair Başvekâletin (3/209) nu-
maları tezkeresi hakkında 32:34 

— Edirne Mebusu Faik ve Tekirdağ'ı 
Mebusu Cemil beylerin Meni Müskirat 
Kanunu mucibince Türkiye haricine çrka-

Sayfa 
— Mübadeleye tâbi ahaliye muvakka

ten verilecek emvali gayrimenkuleye dair 
(1/446) 328:329 

— Müskirat Resminin tadiline dair 
olan 8 Kânunusani 1336 tarihli Kararna
mede münderie rüsuanun tezyidine ve 
Meni ' Müskirat Kanununun tadiline 
dair (1/217) 163 

—-'Seferberlikte orduda zatî hayva
niyle istihdam edilen efradın sunu taksir
leri haricinde mündolan hayvanatın taz
mini hakkında (Eski) 122:123 

— Seferberlikte vaziyed edilecek em
vali gayrimenkule hakkındaki Kanunun 
tadiline dair (1/77) 5 

— Tabur hesap memur muavinleri 
maaşatının sekizyüz kuruşa iblâğı hak
kında (1/7) 6 

— Telefon santralleri meveudolan şe
hirlerde fonate'lgraf usulünün tatbiki 
hakkında (1/450) 364 

— Tuz Resminin beş kuruşa iblâğına 
dair (1/216) 163 

nlmak üzere iddi'har edilmiş olan müs
kirat ve şarapların tehiri imhası hakkında 
(2/287) numaralı teklifi kanunilerine dair 164, 

201,204:206 
— Hukuku aile kararnamesinin yeni

den mevkii meriyete vaz'ı hakkında Hu
kuku aile kanun lâyihasına dair (1/93) 329 

— Hükkâm ve memurini adliyenin 
usulü intihap ve tâyinlerine dair Kanu
nun sekizinci maddesinin tadili hakkın
da (1/426) num'arah kanun lâyihasına 
dair ._ 6 

— Kastamonu Mebusu Mehmed Fu-
ad ve HaJİîd beytorin muhtacîni zürraa Zi
raat Bankalarından yapılacak ikrazatı 
deyn senetlerinin kâtibi adlilikçe tasdik 
edilip mahallî ihtiyaç komisyonlarının tas
dikiyle İktifa edilmesine daar (2/369) nu
maralı teklifi kanunileri hakkında 

— Kastamonu Mebusu sabıkı Abdül-
kadir, Kemal Beyin, cinayet mahkemeleri
nin sureti teşkili hakkında kanun teklifi 

MAZBATALAR 
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Sayfa 
(2/108) Siird ""Mebusu sabıkı Mustafa 
Sabri Efendinin; İstinaf mahkemelerinin 
lağvı hakkında kanun teklifi (2/103) ve 
bâzı mahallerde hâkimi müçtemi teşkilâ
tının İadesine ve bâzı muhakimin lağvına 
dair kanun lâyihası (1/384) ve Edirne 
Vilâyeti teşkilâtı .adliyesi hakkındaki ka
nun tadiline dair kanun lâyihasına dair 

— Mulıtaeinî zürraa Ziraat bankaların
dan yapılacak ikrazaat ve deyin senetleri
nin kâtibi adili itelerce tasdik edilmeyip 
mahallî ihtiyaç komisyonlarının tasdi
kiyle iktifa edilmesine dair Kastamonu 
Mebusu M'SÜboKüd Fuad ve Hatfit beylerin 
(2/269) numaralı teklifi kanunileri hak
kında 2Ö7 =278 

— Müskirat furuhtu maddesinden 
mahkûm Sandıklı Haeı Mehmed hakkm-
da hatayı adlî vâki olduğundan affı su
retiyle telâfisine dair Başvekâlet tezkere
si (3/320) Müskirat imali maddesinden 
mahkum Eskişehirli Befik Çavuş hakkın
da hatayı adlî vâki olduğundan affı su
retiyle telâfisine dair Başvekâlet tezke
resi (3/221), Müskirat nakli maddesinden 
mahkûm Bartınlı İbrahim ha'kkında ha
tayı adi vâki olduğundan affı suretiyle 
telâfisine dair Başvekâlet tezkeresi hak
kında (3/222) 401 

— Seferberlikte vaziyed edilecek Em
vali gayrimenkule hakkındaki Kanunun 
tadiline dair (1/77) numaralı Kanun lâyi
hası hakkında tâyini muameleye mahal 
olmadığına dair 5 

— Tüccardan Dağıstanlı Zade Hacı 
Celâl Efendiye ait (4/161) numaralı istida 
hakkında tâyini muameleye mahal olmadı
ğına dair 6:7 

— Vazifeî mamurelerini suiistimali 
maddesinden mahkûm Elmalı Belediye 
Reisi Hacı Hasan ve refiki Ziver hakkın
daki hükmün tetkikine dair Memurin Mu-
hakemat Tetkik Heyetinden mevrut (4/48) 
numaralı tezkere hakkındaki tâyini mua
meleye mahal olmadığına dair 164 

Dahiliye Encümeni mazbataları 
— Belediye kanun lâyihasının intacı

na değin İstanbul Şehremaneti Kanunu-

Sayfa 
nun, bâzı tadilât ve tenkihat ierasiyle An
kara'da tatbiki zımnında Başvekâletten 
mevrut (1/440) numaralı kanun lâyihası 
hakkında 14,21,22:32 

— Belediye reisi ve âzalarının idare-
ten azli mucibi ahval ile maluliyetleri ha
linde haklarında yapılacak muamelenin 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/216) numaralı tezkere hakkında 6 
- — Belediye Vergi ve resimleri hak

kında Başvekâletten mevrut (1/423) nu
maralı lâyihasına dair 46:80 

86 :95,95 =117,129 -138,138:146,19i :197,365: 
397,401:413,413:436 

— İstanbul Mebusu Hamdullah Sab
in Bey ve rüfekasnın, Ankara'da bir şeh
remaneti teşkili hakkında (2/109) numa
ralı teklifi kanunisine dair 439:440 

— İstanbul ve Tevabiî Balıkhanesine 
mütaallik Nizamnamenin birinci ve üçün
cü maddelerinde muharrer rüsumun tez
yidine dair (1/57) numaralı kanun lâyi
hası hakkında 6 

— Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi 
Efendinin, Marmara adasının hapîsanei 
umumi ittihazına dair teklifi kanunisinin 
redine dair (2/199) 440 

— Trabzon Mebusu Rahmi Bey'in, 
26 Şubat 1330 tarihli "Rüsumu Belediye 
Kanununa zeylolmak ü zere (2/242) nu
maralı teklifi kanunisi hakkında 439 

— Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya 
Bey'in, 8 Nisan 1339 t'iıihli Idarei Vilâyat 
Kanuniyle Tedrisatı İptidaiye Kararna
mesinin tadiline dair kanunun üçüncü 
maddesini muaddil kanun teklifiyle 
(2/213), Çorum Mebusu İsmail Kemal 
Bey'in, Tedrisatı İptidaiye Kanununun 
bâzı maddelerinin tadiline dair kanun 
teklifi hakkında (2/235) 440,485:491 

iktisat Encümeni mazbataları 
— Bursa Mebusu Osman Nuri Bey'in 

hini istimalinde yıkanmaya ihtiyaç gös
terilen mensucatta suni ipek istimalinin 
memnuiyetine dair (2/259) numaralı tek
lifi kanunisi hakkında 275 

—- Hafta Tatili Kanunu mucibince Hı
ristiyan ve ecnebilere ait mekteplerin de 
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Sayfa 
!Cuma günü tatil edilip edilmiyeceğinm 
tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut 
(3/211) numaralı tezkereye dair 441 

— İstanbul ve Tevabii Balıkhanesine 
müteallik Nizamnamenin birinci ve üçün
cü maddelerinde muharrer rüsumun tez
yidine dair (1/57) numaralı kanun lâyi
hası halikında 6 

— Kütahya Mebusu Receb Bey'ih, 
Millî teşebbüsatı iktisadiyemizin şayanı 
himaye bir numunesini teşkil eden Keskin 
Fabrikası kibritlerinin temini revacı hak
kında (4/143) numaralı takririne dair 201: 

202,206:210 

İstida Encümeni mazbatası 
— izmir'in hini işgalinde şehit düşen 

Miralay 'Süleyman Fethi Bey zevcesine 
dair (4/61) numaralı istida hakkında 329 

Kanunu Esasi Encümeni "mazbatası 
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu hakkın

da (2/302 mükerrer) 401,441:443 

Eaıram&ni Maliye Encümeni mazbaJtaiları 

— Deyne mukabil Hazine namıma tef
viz olunan emlâkin deyni tamamiyle tes
viye edildiğî takdimle, aşar hakkında 
tatbik olunan muameleye kiyaset iadesi 
cazübolup olmadığının tefsirine dair Ma
liye Vekâletinden mevrut (3/170) numa
ralı tezkeresi hakkında 251 

— İstanbul ve Tevabi Balıkhanesine 
mütaallik Nizamnamenin bîtrihci ve üçün-
eü maddelerinde muharrer rüsumun tez
yidine dair (1/57) numaralı kanun lâyi
hası hakkında 6 • 

— 19 Teşrinisani 1337 talihli ve 166 
numaralı Beyime hakkı ve gişe memur
luklarının malûl gazilere tahsisi hakkın
daki Kanunun birinci ve ikinci maddele
rinin tadili hakkımda Rize Mebusu Ek
rem Beyin teklifi kanunisine dair (2/284) 164: 

165,181,197:200 
— Temettü Vergisinin sureit hesap 

ve istifasına dair Bursa Ticaret Odasın
dan mevrut (4/138) numaralı istida hak
kında 163:164 

— Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve 
rüfekasmrn Trabzon ve Rize vilâyetlerine 
ithal olunacak mısırın Gümrük Resmi 

Sayfa 
hakkında (2/288) numaralı teklifi ka
nunisine dair 273,443 =446,492:496,501 

Layihî Eneümenti maabatolorı 
— Aksaray Mebusu Besim Atalay 

Beyin, Ereğli - Aksaray ve Aksaray -
Koejhisar yollarının turku umumiye ara
sına alınması hakkında teklifi kanunîsi
nin şayanı müzakere olduğuna dair 
(2/295) 

— Gaziantep Mebusu Ali Genani Bey
in, Keller - Gaziantep yolunun turku umu
miye meyanma ithaline dair (2/292) numa
ralı ıteklifi kanunîsinin şayanı müzakere 
olduğuna dair 165 

— Kângırı Mebusu Talât Bey ve rüfe
kasmm, erzan, ekyal ve mesaha için mün
hasıran metre, kola ve libre kullanılması 
haikkmda (2/294) numaralı tdklifi kanunî
sinin şayanı -müzakere olduğuna dair 165 

—• Keşan Dekovil hatltınm ikmali iu-
şaası hakkında Edirne Mebusu Faik Bey 
ve rüfe&asmın teklifi kanunîsinin şaya-nı 
müzakere okluğuna dair (2/296) 189 

— Malatya Mebusu Mahnıud Nedim 
Beyin, Şimendifer ve sair inşaatı lâzıme 
için istihkâmı kıtaatı teşkili hakkında 
(2/294) numaralı teklifi kanunîsinin şaya
nı müza/kere olduğuna dair 180 

— Menteşe Mefomsu Esat Efendinin 
altın kaçakçılığından Menteşe mahkeme
since mahkûm edilen Hasan Salbri ismail 
ve diğer İsmail efendilerin afları hakkın
da (2/291) -numaralı teklifi 'kanunîsi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair 165 

— Muhtacını zürraa Ziraat bankala
rından yapılacak ikrazaat ve deyin senet
lerinin (kâtibi adilikleree tasdik edilmeyip 
mahallî ihtiyaç komisyonlarının tasdikiyle 
iktifa edilmesine dair Kastamonu Mebusu 
Mehmed Fuad ve Halid beylerin (2/269) 
numaralı teklifi kanunileri hakkında 276:278 

— Şimendifer ve sair inşaatı lâzime 
için istihkâm kıtaatı teşkili hakkında Ma
latya Mebusu Mahnıud Nedim Beyin tek
lifi kanunîsinin müzakere olduğuna dair 
(1/294) 18< 
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Sayfa 

— 1340 senesi Mart ayma mahsus mu
vakkat bütçe hakkında Başvekâletten mev
rut (1/448) numaralı kanun lâyihasına 
dair 401,467:485,502 

— Darüleytamlar bütçesinin muhtelif 
fusul ve mevaddı beyninde vekâletçe ya
pılan münakaleye Divanı Muhasebat tara
fından itiraz edilmekte olduğundan bu 
bapta bir karar ittihazına dair Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletinden mev
rut (3/226) numaralı tezkere hakkında 273:275 

— Edirne Mebusu Faik ve Tekirdağ 
Mebusu Cemil beylerin, Men'i Müskirat 
Kanunu mucibince Türkiye haricine çıka
rılmak üzere iddihar edilmiş olan müski
rat ve şarapların tehiri imhası hakkında 
(2/287) numaralı teklifi kanunilerine dair 164, 

201,204:206 
— Edirne Mebusu Faik Bey ve rüfeka

sınm Keşan dekovil hattının ikmali inşası 
hakkında (2/296) numaralı teklifi kanu
nîsine dâir 440 

— Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rü-
fekasınm, Mübadele, imar ve iskân Kanu
nunun sekizinci maddesine zeylen (2/217) 
numaralı teklifi kanunisine dair 441 

— Es'arm gılası ve mesken ücretleri
nin yüksekliği dolayısiyle Ankara şehrin
de ifayı vazife eden memurini mülkiyeye 
zamaim icrasına dair Zonguldak Mebusu 
Halil ve Niğde Mebusu Galib beylerin 
(2/265) numaralı teklifi kanunîleri ve 
reddine dair 45:46 

— Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüri
yetinin Mart 1340 ayına ait muvakkat büt
çe kanun lâyihasına dair (1/451.) 496:498,500 

Sayfa 
Maarif Encümeni muaa^ataları 
— Bayezit Mebusu Süleyman Sudi 

Beyin, Karaköse kazası merkezinde Reisi
cumhur Gazi (Mustafa Kemal Paşa Hazret
leri namına bir idadi mektebi tesis ve 
küşadınıa dair (2/249) numaralı teklifi ka
nunîsinin Maarif Vekâletine tevdiine dair 121: 

122 
—, Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin 

Tedrisatı iptidaiye Kanonunun bâzl mad
delerinin tadili hakkındaki teklifi kanu
nîsine dailr (2/235) 121 

— Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya 
Beyin, S Nisan 1339 tarihli İdarei Vilâyat 
Kanunuyla Tedrisatı iptidaiye Kararna
mesinin tadiline dair Kanunun üçüncü 
maddesini anuaddil kanun teklifiyle 
(2/213) Çorum Mebusu ismail Kemal Bey
in, Tedrisatı iptidaiye Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair "kanuni teklifi 
hakkında (2/235) 440,485:491 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbataları 
— Aşar Vergisinin yüzde ona tenziline 

ve meyan kökü öşrünün aynı nisbete ir-
caına (1/215), Tuz Resminin beş kuruşa 

v iblâğına (1/216), Müskirat Resminin ta
diline dâir olan 8 Kânunusani 1336 tarihli 
Kararnamede münderiç rüsumun tezyidi
ne ve Men'i Müskirat Kanununun tadili
ne (1/217) ve meyan kökleriyle balların
dan öşür istifasına (1/64) dair kanun lâ
yihaları ile Menteşe Mebusu Esad Efendi
nin ; meyan kökü hİssei öşüriyesinin tezyi
dine (2/30); Çatalca Mebusu Şakir Bey 
ve rüfekasınm; Men'i Müskirat Kanunu
nun tadiline (2/164), Tekirdağ Mebusu 
Cemil Bey ve rüfekasınm Men'i Müskirat 
Kanununun birinci maddesinin tadiline 
dair (2/56) kanun teklifleri ve Erzurum 
Mebusu Ziyaeddin Efendinin Men'i Müs
kirat Kanununun şiddetle tatbikine dair 
olan takriri hakkında (4/119) 163 

— Balıkçı esnafı ruhsatiye tezkereleri 
hakkında (1/139) ile Kaçakçılığın men'i 
için ittihazı lâzımgelen tedabir hakkında 
(1/140) kanun lâyihalarının reddine dair 44:45 

— 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası 
hakkında (1/296) 166:174,174 ;184,251:269, 

275,329:343,344:862,40i :413,413:436 

— istanbul Mebusu Ali Rıza ve Ah-
med Hamdi beylerin, Türkiye Cumhuri
yeti tâbiiyetini haiz şirketler ile eşhas ta
rafından mubayaa edilecek sefainin Güm
rük Resminden istisnasına dair (2/289) 
numaralı teklifi kanunîsi hakkında 122,146: 

159,165:166 

— istanbul ve Tevabii Balıkhanesine 
mütaallik Nizamnamenin birinci ve üçün
cü maddelerinde muharrer rüsumun tez
yidine dair (1/57) numaralı kanun lâyi
hası hakkında 6 



Sayfa 
— îzmir'in hini işgalinde şehit düşen 

Miralay Süleyman Fethi Bey zevcesine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair (4/61) numaralı istida hakkın
da 329 

— Şehit Miralay Nâzım Beyin valide
sine hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi için geçen devrei intihabiyede veri
lip Muvazenei Maliye Encümeninde bulu
nan teklifi kanunide münderiç miktarın 
eytam maaşının da İlâvesiyle altmış liraya 
iblâğına dair Kayseri Mebusu Sabit Bey 
ve refikinin (4/140) numaralı takriri hak
kında 329 

— Temettü Vergisinden sureti hesap ve 
istifasına dair Bursa Ticaret Odasından 
mevrut (4/138) numaralı istida ve Ka-
vanini Maliye Encümeni mazbatasiyle 
1340 Muvazenei Umumiye kanun lâyiha
sının onuncu maddesine kayıt ve ilâve ol
duğundan evrakın iade edilmediğine dair 163: 

164 
— Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve rü-

fekasınm; Trabzon ve Rize vilâyetlerine 
ithal olunacak mısırın Gümrük Resmi hak
kındaki teklifi kanunîsine dair (2/288) 273, 

443:446,492:496,501 
— Zonguldak Mebusu Halil Beywı ve 

otuziki refikinin, Ruznamenih. 26 neı mad
desini teşkil eden ve Ankara şehrinde ifayi 
vazife eden memurini mülkiyeye zamaim 
icrasına mütedair olan teklifi kanuni hak
kında (2/265) 165 
Mübadele, imar ve iskân Encümeni mazbatası 

— Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rü-
fekasınm, Mübadele, îmar ve iskân Kanu
nunun sekizinci maddesine zeylen (2/217) 
numaralı teklifi kanunîsi hakkında 441 

Müdaf aai Milliye Encümeni mazbataları 

— 1316 ve 1317 teveMütlü olup da 
emsalinin sHâh altına celbinden evvel 
Türkiye Büyük Millet Meelisi Hüküme
tince tanınmuş şimendifer idarelerine 
inltisabeylemiş olanların şimendifer kı
taatında biknünaseve üçer ay talim ve 
terbiyei askeriye görmek şartiyle vazifei 
hazıralarında terklerine dair kanun lâ
yihası (1/292), Bozok Mebusu Süley-

9 _ 

Sayfa 
man Sırrı Beyin, 1317, 1318 telgraf mu
habere muavinlerinin hizmeti filiyei as
keriyelerine dairi kanun teklifi (2/224) 
ve Konya Mebusu Namı Hâzİmı Efendi
nin 1316 ve 1317 teveÜlütlü muallimlerin 
hriameti askeriye vazifeleri devam etltiği 
müddetçe! tecillerine dair kanun teklifi 
hakkında (2/286> 34:41 

— Bödo'k Mebusu Ahmet Hamdi Be
yin, Firari ve bakaya ve nüfusu mektu-
mıe erbabının affı hakkındaki 18 Teş-
rinievevl 1338 tarihli Kanunun tefsirine 
dair takriri (4/138) ve 18 Teşrinievvel 
1338 tarihli Firari ve Bakaya Kanu
nunun birinci maddesinin tefsirine dair1 

Başvekâlet müzakeresi hakkında (3/200) 32: 
34 

— 19 Teşrinisani 1337 tarihQi ve 1661 

numaralı beyiye hakkı ve gişe memur
luklarının mâ'lül gazüere tahsisi hakkın
daki Kanunun birinci ve ikinci madde
lerinin tadild hakkında Rize Mebusu Ek
rem Beyin teklifi kanunisine dair (2/284) 164: 

165,191,197:200 

— Tabur hesap memuru muavânleri-
nnn ma-aşatmın sekiz yüz Ituruşa iblâğına 
dair (1/7) numaralı kanun lâyihası ve 
nıüzalt e resine lüzum olmadıkına dair fi 

Müşterek Encümen mazbatası 
(Adliye - Dahiliye) 

— Köy kanunu lâyihası hakkında 
. (1/299) 210:247,278:288,289:312 

384:393,401 

Nafıa Encümeni mazbatası 
— Dersim Mebusu Feridun Fikri Be

yin, Dersim vilâyetinin muhtacolduğu 
imaratı zaruriye ve mülbremıe hakkında 
(2/273)1 numaralı teklifi kanunîsine dair 164 

— Edirne Mebusu Faik Bey ve rü-
fe kasının Keşan dekovil hattının ikmatli 
inşası hakkında (2/296) numaralı teklifi 
kanunîsine dair 440 

Şer'iye ve Evkaf Encümeni mazbatası 

— Hukuku aile kararnamesinin yeni
den mevkii meriyete vaz'ı hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/93) 329 
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Sayf* 
— Affa mazhariyetlerinden dolayı 

şükran ve minnetlerini arzı mutazaim-mm 
Ali Osman Kâhya, ibrahim Edlıenı ve 
Lûtfi Frîkri imzalı telgraflar 46 

— İzmir'in hini işgalinde şehit dü
şen Miralay Süleyman Fethi Bey zevcem 
sine hidematı Vataniye tertibinden maaş 
(tahsisine dair (4/61) mımarailı .istidaya, 
istida ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları 329 

— Temeıttü Vergisininu sureti hesap 
ve istifasına dair Bursa Ticaret Odaısın-
dan mevrutt (4/138) nunıarlı istida ve 
Kavanini Maliye Encülmeni maabatasiyle 
1340 Muvasenei Umumiye kanun lâyi
hasının onuncu maddesine kayıt ve ilâve 

Sayfa 
olunduğundan evrakın iade edildiğine 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 163:164 

— Tüccardan Dağıstanhzade Hacı Ce
lâl Efendiye .ait (4/1 Gl) numaralı istida-
ve tâyini muameleye mahal Olmadığına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 6:7 

— Vazifei mamurelerini suiistimali 
maddesin den mahkûm Elmalı Belediye 
Reisi Hacı Hasan ve Refiki Ziyver hak
larında hükmün tetkikine dair Memurin 
Muhakemat Heyetinden, mevrut (4/28)-
numaralı tezkere ve tâyini nıuamıeîeye 
mahal olmadığına dair Adliye Encümeni 
mazbaıtası 164 

SUALLER VE CEVAPLARI 

Adliye Vekâletinden 
— Aydın Mebusu Tahsin Beyin or

manlarımızın işletilmesi için ne düşünül
düğüne dair 6 : 153 ve eşyayı ticariye-
nin vapurlara tahmil1 ve tahliyesine dair 
iktisat Vekâletinden şifahi sual takriri 403 

— Karalhisari Şarkî Mebusu Ali Su- _ 
ruri Efendinin, zabıta memurlarının va
zifei adliyelerinden dolayı haklarında 
yapılacak .tahkikatın merciine ait karar 
suretinin irsali zımlmmda sual takririyle 
Adliye Vekili Seyit Beyin tahrirî cevabı 
(6/148) 394:3% 

— Zabıta memurlarının vazifei adliye
lerinden dolayı haklarında yapılacak 
'talhkikatın mercii hakkında bir karar 
olup olmadığına dair Karahisarı Şarki 
Mebusu Ali Sururi Efendinin Adliye V-c-
kâiletinden şifahi sual takriri (6/248) 121 

— Zonguldak Mebusu Tımalı Hilmi 
Beyin, Ereğli könıün havzası hakkındaki 
sualine Dahiliye Vekili Fethi ve Adlîye 
Vekili Seyid Beylerin tahriri cevapları 
(6/16) 312:325 

Başvekâletten 

— Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı 
Beyin Erkânı Harbiye Heyetinin İzmir'
den Ankara'ya treni mahsusla avdet et

meleri esbabına dair Basvekâlcljten şifahi 
s\ıai 'takriri (6/151) 400 

Dahiliye Vekâletimden 
— "İstanbııl Mebusu Canıbulat Beyin, 

bâzı mebusların mektuplarının açılmakta 
olduğuna dair suali ve Dahiliye Vekilli 
Perid Beyin şifahi cevabı (6/142) 8:10 

— Zon'guldaık Mebusu Tunaiı Hi'mi 
Beyin, Ereğli kömür havzası hraıkfcnda 
suali ve Dahiliye- Vekili AM Fethi Beyle 
Adliye Vekili Seyit Deyin tahrirî cevap-
::u-ı (6/16) 312:325 

iktisat Vekâletinden 
— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 

Adananda pamukların ihracı için ne gibi 
tedabire tevessül edildiğine diar İktisat 
Vekâletinden sual takriri (6/136) 251 

— Zonguldak Mebusu Halil Beyin 
Ereğli kömürlerinin masarifi istihsaliyesi-
>nin azaltılması için ne gilbi tedaıbir ittihaz 
edildiğine dair İktisat VelkâJetinden şi
fahi suali takriri (6/146) 4 

Maliye VeJtâletkıden 
— Çorum Mebusu İsmail Kcmafl Beyin, 

Göğeri Aşarı haSfckında ne düşünüldüğüne 
dair suali ve Maliye Veikili Mustafa Ab-
dülhalik Beyin şifahi cevaıbı (G/122) 10:1? 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza Be-
;.-rin kabotaj haklımda istifade edil-
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Sayfa 
mek için Seyrifefain 'idaresinin Hmiııe-
den matlubu olan bir milyon Uranın za
manı tediyesine dair sualine Maliye Ve
kili Mustafa AJMİülhalik Beyin şifahi ce
vabı. (6/127) 12:13 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin 
Reji İdaresince hıfzedilmekte olan para
nın malûllerin terfihine ne suretle sarf 
edileceğine ve sivil bayilerden mâlûlîn 
hissesi kat edilip edilmediğine dair sualine 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin 
8ifa!hî cevabı. (6/102) 13 

MMafaai MUiye Vekâletiinıcleıı 

— Kayseri Mebusu Abnued Hilmi 
Beyin Kayseri 'deki mensucat fabrikasının 
br.şka mahalle nakli esbabına dair Mü
dafaa! Milliye Vekâletlerinden suali ve 
Vekil Kâzım Paganın tahriri cevabı 
(6/149 251,498 

— Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, 
Mektebi Harbiye ve Tıbbiyei askerûıyeden 
ne§et edecek efendilere verilmekte olan 
yüzeülişer liranın 16 Kânunuevvel 1339 ta
rihinde ikmali tahsil Gidenlere verilmesin
de neden tereddüdedildiğine dair Müda-
i'sai Milliye Vekâletinden şifahi sual tak
riri (6/147) 82:83 

Nafıa Vekâletinden 

— Çanakkale Mebusu Mehmet Be
yin Çanakkale'den İzmir'e ve Ezineden 

Adana (Zamir B. ve 91 Refiki) • Ada-
na'da emvali ımetrükeden sinema hdııa-
siyle Osmanlı Otelinin münasip 'bir bedel 
mukabilinde Adana Türk Ocağına devir 
ve ferağ edilmesi temenniyatnra dair 
(4/158) 8 

Antalya (Ahmet Sâkâ B. ve 15 refÜM) -
Keskin Fabrikası kibritleri hakkındaki 
Kütahya Mebusu Reeöb Beyin takririyle 
iktisat Encümeni ımaz-batasının müısta-
celen ve tereihan müzakeresine dair 
(4/143) 201:202 

Btfhı (Emün Cemal B.) - Her köyde 
'okur - yazar ve müsteit kimselerden bi
rer sıhhat '"koruyucusu yetiştirilmesi ve 

Sayfa 
'Karalbiga*ya bir şimendifer hattı inşası 
için verilen imthİyaz şeraitine dair Nafıa 
Vekâletinden şifahi sual takriri (6/145) 4 

— Menteşe Mebusu Esad Efendinin, 
Büyük Menderes nehri mecrasının tathi-
riyle arazinin erva ve İskası için ne dü
şünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı Beysin şifahi oevabı (6/135) 

84:85 
Sıhhat ve içtimai Muaıveroet Vekâletind-saı 
— Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Bolu 

Hastanesinin 1340 bütçesinden hariç 'bıra
kıldığı doğru olup olmadığına dair suali 
ve Sıhhiye Vekili Refik Beyin şifahi 
cevalbı .(6/134) 46,127:129 

— Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Be
yin, Anadolu halkının mâruz bulunduğu 
verem, sıimıa, frengi hastabklanna dair 
snıali ve Sıhhiye Vekili Dr. Refik Beyin 
şifahi cevabı (6/93) 46,123:127 

— Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Be
yin, Kayseri'nin Zineidere karyesİndeki 
Jarül-eytamın idaresi hakkında Amerikalı
larla yapılan itilâfnaımeye dair kezalik 
Sıhhiye Vekâletinden sual takriri (6/150) 251 

Şeri'ye ve Evkaf Vekâletinden 

— Aksaray Möbusu Besim Atalay Be
yin, sualine evkafm ıslahı için ne yapıl
dığına dair, Seriye Vekili Mustafa Fevzi 
Efendinin cevabı (6/143) 166 

•müzakere ediimelkte olan Köy Kanunıuna 
bu oapta mevad dereedilmesi hakkında 
(4/167) 401 

Bozok (Ahmed Hamdi B.) - Firari ve 
'bakaya ve nüfusu maktaıme erbabının af
fı hakkındaki 18 Teşrinievvel 1338 tarihli 
Kanunun tefsirine dar! (4/138) 32:34 

Cetoeli Berefeet (Avnd B.) - Dörtyol (ka-
'zasma tmerfoıat Rayas " (nahiyesinde kâin 
•olup askerî işgal altında bulunan mekte
bin tahliyesi •teraeruniyatına dair (4/160) 8 

Edirne (Faâlc B. ve rüfekası) - Ordu 
tevkifhanesinde .mevkuf Kürt Hasan ve 
Çerkez Said ile rüfelkasınan Kuvaı Millîye 

TAKRİRLER 
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Savfa 

nıesubininden bnılundıiklariînclan, bu bap-
•taiki 'kammun son tefsirinden istifade et
meleri temenniyatına dair (4/163) 123 

Edirne (Hüseyin Eıfkı B.) - Muhas-
sasatı Zatiye Müdüriyetinin İstanbul'a 
nakli hakkında (4/167) " 365 

Erzurum (Zİyaıedddln Ef.) - Meni Müs
kirat Kanunoınun şiddetle tatbikime dair 
(4/119) 163 

Gasiamtep (Ali Cemanı B.) -1297 -1317 
tevellütlü Firari ve Bakaya Kanununun 
birinci 'maddesinin Müdafaai Milliye En-
«ünlenince tefsirine dair (4/1G2) 8 

flinesun (Hacim Muhâlddia B. ve rü-
rokası) - Tnalbaon, Rize vilâyetlerine it-
'hal olunacak mısırın Gümrük Resımi 
haklkındaM teklifi 'kanunî ve Kavamn ve 
Muvazenei Maliye enıcümenleri mazbata
larının bugün tereihaıı ve talkdhnen (mü
zakere ve iııtaookuLûiasına dair (2/288) 443:446 

İstanbul (Allı Eıaa B.) - Etibbanm 'hiz
meti m&ebm.resi ha'k&tmdaM Kanoma iki 
madde tezyü edilmesine dair ıGİaıı teklifi 
kanunînin .müstaceliyetle ve derhal müza
keresine dair (2/261) 83:84 

Izmâr (Mustafa Rahmi B. ve rüfekası) -
İstanbul vHâyetiylc 'düşmandan istihlâs 
edilen mahallerin aşar ıhissei iawesî hafc-
ikındalki 25 Kânunusani 1339 tarih ve 229 
mımarah Kanunun birinci maddesinin tef
siri lâızımgeldiğine dair (4/163 mükerrer) 123 

Karatasaın Şarkî (AK Sorun Ef.) -
Terhisini mütaalkıp bir vazifeye (tâyin 
©hın-mıyan ihtiyat zabitlerinden Ahmed 
Hamdi Efendinin ımümasdıp bir memuriyete 
tâyini temenniyaitana dair (4/159) 8 

Kastamonu (Halid B.) - Maliye Vekâ
leti 1340 bütçesinde mütehassıslara -ait 54 
ncü (fasılda Hükümetin 'bilüımuım şmalbatı 
idaresi için 86 mütehassıs celbedileıeeği 
gösterilmiekte olduğundan bu ımüfcehassıs-
lann hangi şuabatı idareye celbine lüzumu 
katî olduğunun aİdokluğu encümenlere e 
bilmüzaıkere tesbit edilerek Heyeti Umaımi-
yeye aramın tahtı karara alınmasına dair 
(4/166) , 275 

— Muhtacînî aürraa Ziaat banfcalarm-
•dan yapılaack iktizat deyn senetlerinin 

Sayfa 
kâtibi âdiHkicrce tasdik edilmeyip (mahal
lî ihtiyaç komisyonlarının tasdikiyle iktifa 
odilımeısi haik-kmdalki teildifi kanunînin 
.müstacelen ve tercihen müzakeresine dair 276 

Kastamonu (Halid B. Zonguldak) (Ha-
Ut B.) 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki 21 Şubat 1337 tarihli 
Kanuna müzeyyel 26 Kânunusâni 1340 ta
rihli Kanunun (A) ve (B) fıkralarının 
tefsire muhtacoiduklarma dair (4/164) 275 

Kayseri (Ahmed Hilmi B. ve rüfekası) 
—- Develi kabası dahilindeki' (Karaşa) 

demir madenlerinden istifade edilmesi hak
kında. (4/168) 365 

Kayseri (Sabit B. ve Refiki) 
— Şehit Miralay Nazım Beyin validesi

ne Hidematı Vataniye tertibinden maaş 
tahsisi için geçen devrei intihabiyede ve
rilip Muvazene! Maliye Encümeninde bu
lunan teklifi kanunie münderiç miktarın 
eytam maaşının da ilâvesiyle altmış liraya 
iblâğına dair (1/140) 329 

Kony&(Kâzım Hüsnü B, ve refiki) 
•— Konya'da Türkocağmm işgal ettiği 

binanın, Emlâk Dairesindeki kıymeti1 mu-
ayyenesinin belediyece tevsiye edilerek 
Türkocağı namına. ımıamelci i'crağiyestnin 
terası hakkında (4/166) 36c 

Kütahya (Rağıp B.) 
— Teşkilâtı Esasiye Kanununun terei-

han ve muntazaman müzakeresi için bir 
gün tâyinine dair 441:443 

Kütahya (Recep B.) 
— Millî tcsebbüsatı iktisadi yem bin sa

yanı himaye bir numunesini teşkil eden 
Keskin fabrikası kibritlerinin temini revacı 
hakkında (4/143) 206:210 

Malatya (Mahmud Nedim B.) 
— Malatya vilâyetine bir kurutma: ma-

kinası ile bir ispirto makinası gönderilme
sine dair (4/162) 46 

Ordu Hamdi B, ve rüfekası) 
— Saibık Fatsa Kaymakamı olup Pon-

tus şakilerinin! takibinde Hidematı fevkalâ
desi sebk etmiş olan Recai Beyin müda
faa! memleket için ika edilmiş olan efal ve 
harekâtın eürüra addolunmıyacağı hak-
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Sayfa 
kındaki Karnından istifade ettirilmesi to-
memüyatma dair (4/161) 8 

Ordu (Recai B. ve rüfekası) 
Ordu Vilâyetinde yetişen fasulye, ceviz, 

kenevir ve keten tohumu ve elma mahsu
lâtı Öşrünün fındık mahsulü öşrü gibi lıini 
sevk ve ihraçlarında,' istifade edilmesi te-
menniyatma dair (4/164) 329 

Rize (Ekrem B.) 
— 1340 senesi Bütçe Kanunu lâyihası 

(1/296) Muvazeni Maliye Encümeni Maz-
batasiyle Rize Mebusu Ekrem Beyin, 
bütçe ile müzakeresi1 takarrür eden ve Dü
yunu Umumiye kadrosunun hemen tes-
bitine mütedair (4/210) 251:296329:343, 

344:362 

&iirâ.( M ahmud B.) 

— Mâlûlîni Guzatm Bey'iye Inhisann-
dan sureti istifadelerini temin eden teklifi 
kanunisinin müstaeelen müzakeresine dair 
(2/284) 19.1 

Aksaray (Besim Atalay B.) 
— Ereğli - Aksaray ve Aksaray - Koc-

hisar yollarının Turku Umumiye arasına 
alınması hakkında (2/295) 121,189 

Antalya (Ahmed Saki B. ve rüfekası) 

— Dâva Vekilleri Cemiyeti teşekkül 
eden mahallerde mezkûr cemiyet levhasın
da mukayyedolnnyan! nıehamilcrin icrayı 
vekâletten menleri ve mebus vekiller ce
miyetinin icabında, mehamilerin levhadan 
terkini kaytıları kararına ad vermek salâ
hiyetini haiz olmalarına dair (2/274) 5 

BeyazM (Süleyman Sudi B.) 

— Karaköse kazası merkezinde Reisi
cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Haz
retleri namına bir idadi1 mektebi tesis ve 
küşadma dair (2/294) 121:122 

Bozok (Süleyman Sırrı B.) 
— 1317, 1318 telgraf muhabere muavin

lerinin hizmeti fiiliyei askeriyelerine dair 
(2/22) 34:41 

Sayfa 
Tekirdağ (Cemil B.) 
— Müskiratın ve şarapların tehiri im

hasına dair teklifi kanuninin müstaeelen 
mütarekesine dair (2/287) 201 

Zonguldak (Holü B. ve 32 refiki) 
— Rüznamenin 26 ncı maddesini' teşkil 

eden ve Ankara şehrinde ifayı vazife eden 
memurini mülkiyeye zamaim icrasına mü
tedair olan teklifi kanuni1 ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatasının müstacel 
ruznameye alınması hakkında (2/265) 165 

Zonguldak (Tunah Hilmi B.) 
— Ereğli kömür havzasına dair 1 Mail 

1339 tarihînde vermiş olduğu tahriri sual 
takririne verilen cevaplar hakkında 
(4/165) 365 

40 — 97 :317 (Dâhil) tevellüttü firar, 
bakaya, teea'vü'zü müddet, ademî 
icabet, nüfusu mektume erbabı hak
larında yapılacak muameleyi nâtık 
kanunun birinci maddesinin tefsiri 

6 32:34 

Bursaı (Osman Nuri) B.) 
— Hini istimalinde yıkanmaya ihtiyaç 

gösterilen mensucatta suni ipek istimalinin 
memniiyetine dair (2/259) 275 

Çatalca (Şakir B. ve rüfekası) 
— Men'i' Müskirat Kanununun tadiline 

dair. (2/164) 163 
Çorum (tsmaıl Kemal B.) 
— Tedrisatı iptidaiye Kanununun bâzı 

maddelerinin tadiline dair (2/253) 121,440, 
485:491 

(Feridun Fikri B.) 
— Dercim vilâyetinin muhtacolduğu 

"rmaratı zaruriye ve ımilbran-e haMantda 
(2/273) 164 

(Edirne) (Faik B. ve Rüfekası) 
— Keşan'da dekovil hattının ikmali in

şası hafelonda (2/296) 121,189,440 

Edirne (Faik B-) ve Tekirdağ (Cemil B.) 
— Meni Müaldrat Kanunu mucibince 

TüîMye haricüne çılkaruimıak üzene Mdlihıar 
edFLm'iş olan müsttdrat ve şarapların tehiri 
imhası hakkında (2/287) 164,201,204:206 

TEKLİFLER 



— 14 — 

S«yf« 
Erzurum (Rüştü Pasa ve Rufekası) 
—ı Mübadele, tmıar ve lakân Kjanunıı-

num sekizinci maddesine zeylen (2/217) 441 
Gaziantep (Ali Cenanı B.) 
— Keller - GrazS.iain.t6p yolunun Turku 

umumiiye meyanına iMıaJlinie dalir (2/292) 5,165 
İstanbul (AH Rıza B.) 
— Etıbbanın liizmetS imecburesi hakkın-

dafkü 'kanuna iki madde teyail edilmesine 
dalir (2/261) 83:84 

"istanbul (Ali Rıza ve Hamdi B.) 
— Türkiye Cumhuriyeti tâıbiiyKttinii ha

iz şirketler iî!e eşhas tarafından mubayaa 
ediîleeek sefainin Gümrük Resmimden datfis* 
namına dalir (2/289) 122,146:159,165:166 

îstianbül (Hamdullah 'Suphi B. ve Rufekası) 
— Ankaına'da bir Şehiremanetıl tn^külfi 

hakkında (2/109) 439:440 
Kândın (Talât B. ve Rufekası) 
— Evzan, eykal ve mesaha İçin munha-

eıram metre, kilo ve libre kullanılması İKikJ 

tanda (2/293) 83,165 
Kanunu Esasi Encümeni 
— Teşkilâtı Esıadİye hakkında (2/302 

mükerrer) 401,441443 
Karahisar 'Sahip (Kâmil Ef. ve Rüfekcnsı) 
— Medreseler ve mektepler talıeberiiniin 

tariki bedeli nakdisinden 'iâtisuııası hajkfcın-
da (2/300) 364 

Kastamonu (Abdülkadtr Kemali B. %8abıJc») 
— Cinayetler mıahlkemel'eıtiinlin sureti 

tegKffli hakkında (2/108) 448467,499 
Kastamonu (Hasan Fehmi Ef.) 
— M-armara Adasının hapsaneii u/mufrii 

ittihazına da'ir (2/199) 440 
Kastamonu (Mehmed Fuad ve Halid B.) 
MuhaftacM zürraa Ziiraıat baaıkakrm-

dam yapılacak İkraaaftı deyu smetfemnin 
kâtibi âdülllklSeree tasdik edilmeyip mahıaillî 
ihtüyaç kamîısyon'larının t&sdlilkiyle iîktiifia 
edilimesine dair • (2/269) 5,276:278 

Konya (Naim Hâztm Ef.) 
— 1316 ve 1317 tevdlBüMü muallimlerin 

hizmetli aıskercliye vazlifeHeffü devamı «IBtliğii 
müdd(ft<w tecillerine dalir (2/285) 34:41 

Malatya (Mahmud Nedim B.) 
— Şimendifer ve sair mşatatı lâEİme için 

istihkâm kıtaattı teşkili hakkında (2/294) 121 
189 

Sayf* 
Menteşe (Esad Ef.) 
— Altın kaçakçılığından ve Menteşe 

mahkemesince mahkûm edilen Hasan Sab
rı, ismail ve diğer ismail efendilerin afları 
hakkında (2/291) 165 

— Meyanfcökü hissesi öşriyesi'nen tez
yidine dair (2/30) 163 

Ordu (Hamdi B.) 
— 11 Kânunusani 1339 tarihli ve 295 

numaralı Kanunun, dokuzuncu maddesinin 
1338 senesi Aşarına da şâımi'l olmak üzere, 
1341 Martı iptidasına kadar câri atması 
hakkında (2/302) 401 

Biıze (Ekrem B.) 
— 19 Teşrinisani 1337 tarihli ve 166 

numaralı beyiye hakkı ve gişe memurluk
larının mâlûlgazi'lere (tahsisi hakkındaki 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin ta
dili hakkında (2/284) 164:165,191,197200 

Siird (Sabri Ef. «Sabık») 
— İstinaf mahkemelerinin lağvı hakkın

da kanun teklifi (2/103) 448:467,499 
Tekirdağ (Cemil B. ve Rufekası) 
— Men'i Müskirat Kanununun birinci 

'maddesinin tadiline dair (2/56) 163 
Tdkad (Emin B. ve 7 Refiki) 
— Nisabı Müzakere Kanununun altıncı 

ve sekizinci maddelerini nıuaddil 8 Mart 
1339 tarihli Kanunun birinci maddesinin' 
tadiline dair (2^297) 189,202:204,248,251,270 

'Trabzon (Muhtar B. ve Ruf ekom) 
— Trabzon ve Rİae vilâyetlerine ithal 

olunacak mısırın Gümrük Resmi hakkın
da (2/288) 273,443:446,492496,501 

Trabzon (Rahmi B.) 
— 26 Şubat 1330 tarihli Rüsumu Bele

diye Kanununa aeylolmak üızere (2/242) 439 
Zonguldak (Holü B.) 
— Hazinei Devletten tediye olunan bil

cümle ıriaaşatt ve "bahsUsıatıtan tenkisaıt icrası 
hakkında (2/301) 364 

Zonguldak (Halil B. )ve Niğde (Gaîİb B.) 
— Es'ann gılası ve mesken ücretlerinin 

yüksekliği dolayisiyle Ankara şehrinde 
ifayı vazife eden memurini mülkiyeye za-
maİm icrasına dair (2/266) 45:46 

Zonguldak (Tunah Hümİ B.) 
— Maliye Vekâletinde bir Hükümet le

vazımı dairesi teşkili hakkında (2/299) 273 

http://GrazS.iain.t6p
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Sayfa 
— Müikâfat Karamıu unvanlı teHifi 

(2/298) 273 
Zonguldak (Tumf Ziya B.) 
— 8 Nisan 1339 tarihli îdarei Vilâyat 

Başvekâlet tezkereleri 
(Af talepleri) 

— Katil maddesinden onbeş sene kü
reğe mahkûm Karabigalı Haliloğhı Ah 
medin müptelâ olduğu illetten dolayı ba-
kiyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında 
(3/227) 275 

— Müskirat füruhtu maddesinden mah
kûm Eskişehirli R«fik Çavuş haklımda ha
tayı adlî vâki olduğundan af suretiyle telâ
fisine dair (3/220) 7,401 

— Müskirat istimali maddesinden mah
kûm Eskişehirli Refik Çavuş hakkında ha
tayı adlî vâki olduğundan af suretiyle telâ
fisine dair (3/221) 7,401 

— Müskirat istimali maddesinden mah
kûm Bartınlı İbrahim hakkında hatayı aidi 
vâki olduğundan af suretiyle telâfisine da
ir (3/222) 7,401 

— Rakı naklinden mahkûm Ürgüplü 
Hüseyin hakkında hatayı adlî vâki oldu
ğundan affı suretiyle telâfisi hakkında 
(3/228) 275 

(İade talepleri) 
— İcrayı tababet hakkında olup Sıh

hiye Encümeninde bulunan kanun lâyi
hasının bâzı mevadının tadili iğin iadesine 
dair 7:8 

— Seferberlikte orduda zatî hayvaniyle 
istihdam edilen efradın sunu taksirleri ha
ricinde mürdolan hayvanatının tazmini 
hakkındaki kanun lâyihasının iadesine da
ir 122:123 

(Tefsir talepleri) 
— Belediye Reisi ve âzalarının idareten 

azli mucip ahval ile maluliyetleri halinde 
haklarında yapılacak muamelenin tefsirine 
dair (3/216) 6 

— Hafta Tatili Kanunu mucibince hıns-
tiyan ve ecnebilere ait mekteplerin de 
Cuma günü tatil edilip edilmiyeceğîmn tef
siri hakkında (3/211) 441 

Sayf» 
Kanuniyle Tedrisatı iptidaiye Kararname
sinin tadiline dair Kanunun üçüncü (mad
desinin tadili hafckmda (2/213) 440,435.491 

— Men'i Müskirat Kanununun dördün
cü madde3İnde muharrer (imha) tâbirinin 
tefsiri hakkında (3/229) 365 

— 11 Kânunisani 1339 tarihli Kanun 
mucibince mevaddı iptadaiyesi oniki misil 
üzerinden tarifeye tâbi olan bâzı mamu-
Iâtın beş misle tâbi tutulması bir eseri zü
hul olacağı cihetle bu bapta bir karar tef
siri İstihsali zımnında (3/223) 7 

— 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari 
ve Bakaya Kanununun birinci maddesiy
le 2 Mayıs 133P tarihli Müecceliyeti Aske
riye Vergisi Kanununun tefsiri hakkında 
(3/209) 32:34 

— 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari 
ve Bakaya Kanununun birinci maddesin
de (ve ceraimi mezkûreye merbut ve müte-
ferri olarak faili asli addedilen) fıkrasının 
tefsiri hakkında (3/224) 83 

— Seferberlik ve cephe zam maaşına 
mütaallik olan Kanunun birinci, maddesi
nin (A) fıkrasının tefsiri hakkında 
(3/225) . 83 

Divam Muhasebat Riyaseti tezkeresi 

— Divanı Muhasebatın Eylül, Teşrini
evvel ve Teşrinisani aylarına mahsus üç 
ayhk raporu gönderildiğine dair (4/1C5) 275 

Divam Eiyaset tezkeresi 
— Azayı Kiramdan bâzı zevatın mezu

niyetlerine dair 189:191 
Maliye Vekaleti tezkeresi 

— Deyne mukabil Hazine namına teffiz 
olunan emlâkin deyni tamamiyle tesviye 
edildiği takdirde â§ar hakkında tatbik 
olunan muameleye kıyasen iadesi caiz olup 
olmadığının tefsirine dair (7/170) 25.1 
Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti tezkeresi 

— Vazifei memurelerini suiistimal mad
desinden mahkûm Elmalı Belediye Reisi 
Hacı Hasan ve refiki Zİver haklarında
ki hükmün tetkikine dair (4/28) 164 

Tf ı f in ril^nTıKt\ 
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Sayfa 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti tezkeresi 

— Dariileytamlar bütçesinin muhtelif 
fusul ve mevaddı beyninde vekâletçe yapı
lan münakaleye Divanı Muhasebat tara
fından itiraz edilmekte olduğundan bu 

Sayfa 
bapta bir karar ittihazına dair Sıhhiye 
ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinden 
mevrut 3/226 numaralı tezkere ve Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası 200:201,273: 

275 

ZAPTI SABIK HULÂSALARI 

Oilt Sayfa 
14 . 2 . 1340 tarihli 102 nci içtima za-

<!>i!t 'hüHâsaısa 6 3:4 
1 - 6 . 2 . 1340 itianfflııM 103 n*ü kjtûm«. 

îjalbalt hülâsası 6 . 44 
17 . 2 . 1340 toııMi 104 racü içtûı» 

•zabıt hülâsatsı 6 82: 
83 

18 . 2 . 1340 -taaıihli .105 nd içtuıtm 
aaıbut foüllâsalsı 6 120: 

121 
19 . 2 . 1340 tarihli 106 ncı ijbima 

Habıt tıü'lâtsiasî 6 162; 
163 

20 . 2 . 1340 üanihl i 107 uöi içtima 
mhıt hülâsası 6 189 

Cilt Sayf» 
21 . 2 . 1340 titovlM 108 ndi içtima 

aabııt hülâsalgı 6 250: 
251 

23 . 2 . 1340 'teıdhli 109 nvıa içtima 
aaıbııt hülâaaısı 6 272 

24 . 2 . 1340 tarihli 110 ucu 'jçıtlma. 
•zabıt hülâsası 6 328 

25 . 2 . 1340 tarihli 111 nci ^tûma, 
ssaıbıt hm\®m 6 364 

26 . 2 . 1340 tarifeli 112 nci rçtfema. 
mhti hülâsası 6 400 

27 . 2 . 1340 tarihli ] 13 noü içtima 
^abıt hülâsası 6 43S: 

439 
28 .'2 . 1340 taıKMıi 114 aıeii ^tunm 

aaibıt ihülâsöısı >:3 

.1. — 6 ncı cilt, eski harfli orijinal nüsha
sında 101 - 114 neü içtima zabıtlarını ihtiva et
tiği halde bir sehiv neticesi 101 - 102 nci içtima 
zabtılan 5 nci cilde ithal edilmiş olduğundan, 
bu içtima zabıtları 5 nci cilt fihristinde, 103 -
114 neü içtima zabıtları ise 6 ncı cilt fihristinde 
gösteril miştıir. 

2. — Zabıtların; teklif, tezkere ve lâyiha nu-
maralarmdaki noksan ve yanlışlar fihristte dü
zeltilmiş olarak gösterilmiştir. 

DÜZELTİŞLER 

3. — 17 . 2 . 1340 tarihli 104 neü içtima zap
tının ilk sayfasında (Mündenecat) mcyanındaki 
sorular; Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine 
gönderilmiştir. 

4. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye kanun 
lâyihası eski metinden ti ncı ciMin 106 neı bir
leşim sonuna bağlı iken yeni harfli metinde 
7 nei eil-t 12 nci birleşim sonuna eklenmiştir, 
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Söz Alanlar 
Sayfa 

Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) - Be-
lediye Vergi ve Resimleri hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 367,369,372,373, 

375,377,37&,379 
— 1340 senesi Mart ayma mahsus mu

vakkat- bütçe hakkındaki lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 483 

— Koy Kanunu lâyihası münasebetiyle 284, 
289,294,297 

Ağaoğlu Ahmed B. (Kars) - 1340 sene
si Mart ayına mahsus muvakkat bütçe hak
kındaki lâyihai kanuniye münasebetiyle 473, 

477 
Ahmed Hamdi B. (Bozok) - Anadolu 

halkının mâruz bulunduğu sıtma, frengi 
hastalıklarına dair sualine Sıhhiye Tekili 
Refik Bey'in cevabı münasebetiyle 126,127 

— Belediye Vergi ve Resimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyJe 61,72,143, 

193 
— Evrakı varide hakkında 45 
— Köy Kanunu lâyihası münasebetiyle 244, 

283,284,287,388,389,390 

— 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari 
ve Bakaya Kanununun birinci maddesiyle 
2 Mayıs 1339 tarihli Müecceliyeti Askeriye 
Vergisi Kanununun tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve 316 ve 317 tevellütlü 
olup İstiklâli Millî Harbi esnasında has-
bellüzum hizmeti fiiliyeleri tehir edilmiş 
olan mükellefin hakkındaki kanun müna
sebetiyle 39 

Ahmed Hilmi B. (Kayseri) - Bâzı ma
hallerde hâkimi müçtemi teşkilâtının iade
sine ve bâzı mehakimin lağvına dair teklif 
ve lâyihai kanuniyeler ile Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 465 

— 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası mü
nasebetiyle 408 

— Kütahya Mebusu Ragıp Beyin Teş
kilâtı Esasiye Kanununun müzakeresi için 

Sayfa 
bir gün tâyinine dair takriri münasebetiy
le 442 

Ahmed Mahir Ef. (Kastamonu) - Bele
diye Kanununun intacına değin İstanbul 
Şehir Emaneti Kanununun, bâzı tadilât ve 
tenflsMıait iena'aiyle Arikana'dia tiartihiıkı zjmnm-
daki kanun lâyihası münasebetiyle 17 

— Belediye Vergi ve Resimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle 375,383 

— 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası mü
nasebetiyle 335,350,406,423 

— Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 297 
— Kütahya Mebusu Ratgıp Bey'in Teş-

kilâtı Esasiye Kanununun mriizakeresi için 
'bir gün tâyinine dair takriri münasebet 
•tiyle 442 

— 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve 
Bakaya Kaınutnıununı birinci maddesiyle 
2 Mayıs 1339 .tarMi Müeccelıyetti Askeri
ye Vergisi Kanununun tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezikeresi ve 316 ve 317 teveJ-
lötlü oİTEp İstiklâli Millî Hartri esnasında 
hasıbellüzutm hizmeti fiiliyeleri tehir edil
miş olan mükellefin hakkımdaki kanfuın 
münasebetiyle 36 

Ahmed Remzi B. (Gaziantep) - 8 Ni
san 1339 tarihli İdarei Vilâyat Kanunu 
il« Tedrisatı İptidaiye Kararnam'esinon ta
diline dair Kanunun 3 neü maddesinin ta
diline'dair Zonıgulrak Mebusu Yusuf Ziya 
Bey'in teklifi kanunisi ile Çorum Mebusu 
İsmail Kemal Bey'in Teldrîsaltı rpttidaiye 
Kanıuımnıın hâizi maddelerinin tadiline da
ir kanun teklifleri münase'beıtîyle 490 

Ahmed Saki B. {Antalya) - Bâzı ma
hallerde hâkimi müetemî teşkilâltımn iade
sine ve bâzı nıehaikim&a lağvına dair tek
lif ve lâyihai kanuniyeler ile Adliye En-
«ümeni mazbatası müna<seJbetryİ6 461 

—. Belediye Vıetfgi ve resimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle 134,135,138 

(ant : 6> 
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Sayfa 
— Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 30i 
-— Türkler ve Türk şüıkctleri tarafın

dan iştira olunan bulharlı sefainin Gümrük 
Resmîmden istisnasına dair kanun teklifi 
fmSinaseibeitiylo 156,157 

Ahmed Süreyya B. (Karesi) - Bâzı ma
hallerde hâkimi müçlteani teşkilâltmm iade

sine ve bâzı möıhaki'mm lağvına dair tek
lif ve layihai kanmnîyeller ile AJclliye Encü
meni ımazIbaJtası müo&setbetiyle 455,468,459,461, 

462,463,464,465,467 

— Belediye Kanunumun iıütacma değin 
İstanbul şeihiremanöti Kanununu^ bâzı ta
dilât ve temkilıat icrasiyle Ankara'da tat
biki ziıinnındafki kanuın lâyihası münasebe
tiyle 20,21,22,23,25,26,29,30 

— Belediye Vergi ve resimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle 101,109 

—• 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası 
münasebetiyle 183,339,342,343 

— 1340 senesi Marlt ayına maîhsus mu-
vakkait Mitçe hakkındaki lâydhai kaıuınîye 
münasob eltiyle 474,480 

— Köy kanunu lâyihası raıünasesbötiyle 242, 
243,247,208,299,307,306 

— Trafbzon, Rize vilâyeti eri ne ifthal olu
nacak mısırım Gümrük Resmi hakkındaki 
ıteıklifi kanuninin tereihan ve takdiımem 
müzalkere ve intacına dair Giresun Mebusu 
Hacim Muıhiddin ve rufekasınm takriri 
'münasebetiyle 445 

— Türkler ve Türk şirketleri tarafın
dan iştira olonan buharlı sefainin Gümrük 
Resmînden istisruasına dair kamun teklifi 
'münaselbetiyle 157,158,159 

Ali E. filize) -1340 senesi Bütçe 'kanun 
lâyihası münasebetiyle 265 

—> Köy kanunu lâyihası münasebetiy
le 310-

Ali Cenanı B. (Gaziantep) - Beledi- -
ye Vergi ve Resimletil hakkındaki Kanun 
Myİhası münasebetiyle 191,192,194 

—1340 senesi Bütçe kanun lâyihası mü
nasebetiyle 174,170,177,179,180,181,182, 

183,256,259,266,401,402,403,404,, 
405,406,408„431 

— 1340 senesi Mart ayma mahsus mu
vakkat bütçe hakkındaki lâyihai kanunî

ye münasebetiyle 
Sayfa 

473,478,479,480, 
481,482,483 

— 8 Nisan 1339 tarihli îdarei Vilâyet 
Kanunu -ile Tedrisatı İptidaiye Kararına- \ 
ımesİnin tadiline dair Kanunun 3 neü mad
desinin tadiline dair Zonguldak Mebusu 
Yusuf Ziya Bey'in teklifi kanunîsi ile, 
Çorum Mebusu İsmail Kemal Bey'in Ted
risatı İptidaiye Kanununun bâzı madde
lerinin tadiline dair ikamın teklifleri mü
nasebetiyle 489,490,491 

— Trabzon ve Rize vilâyetlerine ithal 
alunaeak .mısırın Gümrük Resmî hakkm-> 
daki teklifi kanunî münasebetiyle 494,495 

— Trabzon ve Rize vilâyetlerine ithal / 

olunacak mısınn Gümrük Resmî hakkın-ı 
daki teklifi kanunînin tereihan ve takdi-
men müzakere ve intacına dair Giresun 
Mebusu Hacim Mıılıkldin ve rüfckasınm 
trikrJri münasebetiyle 444 

Ali Fethi B, (İstanbul) - Besledi-
ye Vergi ve Resimlera hakkındaki Kanun 
lâyihıiKi münasebetiyle - 98,99,116,117 

— İkinci Devire Birinci İçtima senesi
nin hitamı münasebetiyle irad buyurduk
ları nutuk 446 

Ali Rıaa B. (İstanbul) - Beledi
ye Vergi ve Resimleri hakkındaki Kanun 
lâyi'hası 'münasebetiyle 70,107,116 

— 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası mü
nasebetiyle 346,410,427,428,429,430,431" 

-̂ -- Köy kanunu lâyihası münasebetiy
le 238,242 

— Tünkiye Cumhuriyeti tabiiyetine 
haiz şirketler ile «ışhas tarafından mu
bayaa edilecek sefainin Gümrük Resmin
den istisnasına dair teklifi kanunîsi mü
nasebetiyle 122 

— Türk ve Türk sirkelileri (tarafından 
iştira olunan buharlı sefainin Gümrük 
Kesiminden istisnasına dair kanun tekli
fi münasebetiyle 148,152,156 

— Usul hakkında 46 
Ali Rıza Ef. (Amasya) - Beledi

ye Vergi ve Resimleri 'hakkındaki Kanun 
lâyihası münasebetiyle 194 

— 1340 senesi Bütçe kanun lâyihasa mü
nasebetiyle 335 
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Ali Sahip B. (Kozan) - Beledi
ye Vergi ve Resimleni hakkındaki Kamın 
münasebetiyle 197 

— 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası mü
nasebetiyle 335,414,430 

Ali Sururi B. (Karahisari Şarki) - Bolu 
Mebusu Şükrü Bey'in, Bolu Hastanesinin 
1340 bütçesinden hariç bırakıldığının 
doğru olup olmadığına dair sualine ceva
bı 124 

Cazını El. (Erzurum) • Belediye Kanu-
aıınun intacına değin istanbul Şehrema
neti Kanununun bâzı tadilât ve tenkihat 
ierasiyle Ankara'da tatbiki zımnmdaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 24 

Celâl Nuri B. (Gelibolu) - Nisabı Muza-

Dr. Fikret B. (Ertuğrul) - Belediye 
Vergi ve resimleri hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetiyle 130,132 

— 1340 senesi bütçe kanun lâyihası 
mıiinasebeltiyle 265 

— Trabzon, Bize vilâyetlerine itha) 
olunacak mısırın Gümrük Resmi hakkın
daki teklifi kanunînin t er cihan ve takdi-
men mikakere ve intacına dair Giresun 
Mebusu Hacim Muhiddin ve rüfdkasımn 
takriri münasebetiyle 445 

Sayfa 
Ali Şuuri B. (Karesi) - 1340 senesi 

Bütçe kanun, lâyihası münasebetiyle 342,423 
— Köy kamum lâyihası münasebetiy

le 291,294 
Avni B. (Bozok). - Beledi

ye Vergi ve Besinden hakkındaki Kanun 
lâyihası 'münasebetiyle 378 

— Köy kanunu lâyihası münasebetiy
le 285 

kere Kanununun altıncı ve sekizinci mad
delerine dair teklifi kanunî münasebetiyle 203 

— Tünklcr ve Tünk şirketleri tarafın
dan iştira olunan buharlı sefainin Güm
rük Resminden istisnasına dair kanun tek
lifi münasebetiyle 149,153,154,156 

Dr. Puad B. (KırkMlise) - Belediye 
vergi ve resimleri hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle 97,'98 

— Bolu Mebusu Şükrü Beyin, BfOİu 
Hastanesinin 1340 Bütçesinden hariç bı
rakıldığının doğru olup olmadığına dair 
sualine cevabı 125 

— Köy kanunu lâyihası nıünasebeitiyle 304, 
305,309,311,387 

Dr. Mustafa B. (Çorum) - Bâzı mahal^ 
lerde hâkimi mü-çtemi teşkilâtının iadesi
ne ve bâzı mehaldmin lağvına dair teklif 

B 
Besini Atalay B. (Aksaray) - Beledi- [ 

,yo Vergi ve 'Resimlem hakkındaki Kanun i 
lâyihası (münasebetiyle 374,376,377 ! 

— Köy kanunu lâyihası münasebetiy- ; 
•L 288 ,291 | 

i 
— TüriklcT ve Türk şirketleri tarafın- j 

dan iştira olunan buharlı sefainin Gümrük 1 
Resminden istisnasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 148,150,151,152 

Besim B. (Mersin) - Azayı Kiramdan 
bâzı zevatın mezuniyetlerine dair tezke
re münasebetiyle 190 

— Bâzı mahallerde hâkimi müçtemi teş-
ıkilâtmın iadesine ve bâzı mehakimin lağvı
na dair teklif ve lâydhai kanunîyeler *:ilo 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 453,454,455,464,466,467i 

—. Köy kanunu lâyihası münasebetiy
le 247 

— Trabzon, Rize vilâyetlerine ithal 
(ulunacak mısırın Gümrük Resmi hakkın-
KÎaiki teklifi kanunîsinin terciha.n ve tak-
dinıen müzakere ve intacına dair Giresun 
Mebusu Hacim Muhİddin ve ıüfokasınm 
takriri münasebetiyle 444 
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ve lâyihai karaunîyeler ile Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 458 

—- Belediye Kanununun intacına değin 
İstanbul Şehremaneti Kanununun, bâzı 
tadilât ve tenkihat icrasiyle Ankara'da 
tatbiki zımnmdaki (karnım lâyihası müna
sebetiyle 30 

— Belediye veıtgi ve resimleri hakkın
daki kamum lâyisası münasebetiyle 47,51. 

56,59,102,103,107,109,116,371 

— Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Bolu 
Hastanesinin 1340 Bütçesinden hariç bı
rakıldığının doğru oluıp lOİmadığma dair 
sualine cevabı 126,127 

Starta 
— Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 294, 

300,305,307,309,310,385,386,390,393 
•— Türkler ive Türk şirketleri tarafın

dan iştira olunan buharlı sefainin Oüm-
nük Resminden istisnasına dair kamın tek
lifi miünasebeltiyle ' 149,156,158 

Dr. Refik B, (Sıhhiye Vekili «İstan-
bul») Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
Anadolu halkının mâzuz bulunduğu sıtma, 
firenigi haftalıklarına dair sualine cevabı 124, 

125,128 

— Hudut /ve Sevahili Sıhhiye Müdüri
yetinin Mart 1340 ayma ait muvakkat 
bütçe kanun lâyihası münasebetiyle 497 

Emin B. (Eskişehir) - Belediye Vcngi 
ve resimleri hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 50,54,55,71,88, 

102,103,369,370 
— 1340 setnesi Bütçe kamun lâyihası 

münasebetiyle 355,356,431,432,433,434,435,436 

— Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 243, 
384 

Emin B. (Tokad) - Azayı Kiramdan bâ
zı zevatın mezuniyetlerine dair tezkere mü
nasebetiyle 190 

— Belediye vergi ve resimleri hakkm-
daki karnın lâyihası münasebetiyle 110,197 

— Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 296, 
390,392,093 

— Nisabı Müzakere Kanumuımm altıncı 
ve sekizinci maddelerine dair teklifi ka
nunî münasebetiyle 204 

Esad Ef. (Menteşe) - Büyük Menderes 
Nehri mecrasının tathiri ile arazinin irva 
ve isîkası için ne düşüniüldüğüne dair suali
ne Nafıa Vekili Süleyman Sırrı Beyin ce
vabı münasebetiyle 85 

Faik B. (Ordu) - Köy kanunu lâyihası 
mlünaseibetiyle 28B 

Ferid B. (Çorum) - Türkler ve Türk 
şirketleri tarafımdan iştira olunan huMmrlı 
sefainin Görmrük Resminden istisnasına 
dair 'kanuni teklifi münasebetimle 159 

Ferid B. (Dalhliye Vekili Kütahya») -
Belediye Kannnıumn intacına değin îs-
tamtal şehremaneti 'Eanunnmın, bâeı ta
dilât ve tenkihat icrasiyle Ankara'da tat-
ibiki zromıındaki karnın lâyihası .mıiûıaselbe-
tiyle ' ::a6^,ll7,'19,(30,ai,(2»^)36;2f7J

t36î2f9,31 
— Belediye Vergi ve Resimleri hakkın

daki kanun lâyihası nifünaselbetiyie 68,60,70, 
tl,MB 

— tstanlbui MeHrasu ismail Oanfbulaıt 

Beyin, İ>âzı mebusların) mektuıpilarmını açıl
makta oldniğuna dair 'sualine ceıvalbı 8,10 

— Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 234, 
!23S,2l3&,24Ö,2t*l ̂ 319^4/916^6,290^ ,282 

Feridun Fikri B. (Dersim) - Bâaı nıa^ 
'hail/erde hâkimi müiçjteımi teşkilâtının iade
sine ve (bâzı nnehakimin lâğvm'a, dair teMif 
ve lâyihai kanuniyeler ile Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 459,461,482,4&&,4!66 

— Belediye Vergi ve Resimleri hakkın
daki kanun lâyihası münaseîbetitylıe 109,105,136, 

107jlS6,3fl8yB89,OTl,OT8 
— Beyiye hakkının ve gişe mesmırlnk-

lannm -malûl gaeilere talhsisi hakkındaki 
(11 Teşrinisani K33T ttarühli Kanuna m!ü-
'zeyyel kanun teklifi müıııaseibe'tiyle 190,2X10 
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— 1340 senesi Biütiçe kanunu lâyihası 
münasebetiyle a84,3B5,S96#?7,2a8£S&t3fl8, 

364,403,430 
— 1340 senesi Mart ayına mahsus mu-

jvıakkalt (bütçe hakkındaki lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 47l9,4f&2,484 

— Koy kanunu lâyihası münasebetiyle 234, 
!396,'2)3r7^2^80^91î2l83,SS8)eia0J292,294 

— .18 Teşrinievvel D3Ö9 tarihlî Firari 
•ve Bakaya Kanununun birinci maddesiyle 
2 Mayıs l$3l& tarihli Müeeceliyeti Askeriye 
Vergisi Kanunumun tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve 316 ve 317 tevellutîjü 
olup istiklâl! Millî Harbi esnasıanda hıasbel-
lüzum hizmeti fiiliyeleri tehir edilmiş, olan 

Sayfa 
.mükellefin hakkımdaki Kanun münasefoe-
rtiyle 67,38,39 

— Ruzname hakkında 83 
— Seferberl'Ükifce vaBüüîlyed edilecdk gay-

rim,enkull|er halkîkındalki Kanunim tadiline 
dah> lâyiha hakkında 5 

— Tüccardan Dağıstanlı Zade Hacı Ce
lâl Efendiye ait istida hakkında ıbâyini 
'muameleye mahal olmadığına dair Adliye 
Eraoümıeni mazbaitası mıünasebetiyle 7 

— Türkler ve Türk şirketleri tarafın
dan iştira olunan buİharlı sefainin: Gümrük 
Besiminden istisnasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle lW,im;m)m,W6,lW,im,lW 

H 
Hacı Bedir A£a (Malatya) - Belediye 

Vergi ve Resimleri hakkındaki kanım lâ
yihası mlünaselbetiyle 3S1 

Haoı B*Wr Ef. (Konya) - Belediye 
Vergi ve Resimleri hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle 144 

— 1340 senesi Bürtıçe kanunu' lâyihası 
münasebetiyle 411 

Hacı îlyas Sami Ef. (Muş) - Belediye 
Vergi ve Resimleri hakkındaki kamun lâ
yihası münasebetiyle 99 

— Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 680, 

Hafız İbrahim ET. (İsparta) - 1340 se
nesi Bütçe kanun lâyihası münasebetiyle 384, 

335 
— Türkler ve TSirk şirketleri tarafın-

dam iştira olunan ibuöıarb sefainin Giümrük 
Resimlinden istisnasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 157 

Hakkı B. (Van) - Belediye Vergi ve 
Resimleri hakkındaki kanun lâyihası 

münasebetiyle 53,105,109,144 
— 1340 senesi Mart ayına mahsus 

muvakkat bütçe hakkındaki lâyihai ka
nunîye münasebetiyle 478,479,480 

HaMd B. (Kastamonu) - 1340 senesi 
Bütçe kanun lâyihası (münasebetiyle 258,417, 

418,419,420,423,408 
— Muhltacini zürrâa Zirata Banka

sından yapılacak ikrazat deyin senetleri

min kâtibi âdiliiklerıce tasdik eddlmeyitp 
mahallî ihtiyaç komisyonlarının tassdi-
kiyle iklüfa edilmesi hakkında'ki teklifi1 

kanunînin müstacelen vö tercihan muza-* 
keresine dair takriri münasebetiyle 276 

Halil B. (Zonguldak) - Belediye Vergi 
ve resimleri hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 93,107,378,3871 

— 1340 senesi Bütçe kanun . lâyihası 
münasebetiyle 333,357 

— KÖy kanunu lâyihası münasebetiyle 233, 
241,280,(289,290,310,388 

— Trabaon ve Rize vilâyetlerine ithal 
olunacak mısırın Gümrük Resmi hakkın
daki teklifi kanunîsi münasebetiyle 494 

— Türkler ve Türk şirketleri tarafın-
dar iştira olunan buharlı sefainin Güm
rük Resminden istisnasına dair kanun 
.teşlifi münasebetiyle 156,150 

Halis Turgut B. (Sivas) • Belediye 
Kanununun intacına değin istanbul şe
hir emaneti Kanununun, bâzı tadilâU ve 
tenkihaıt icrasiyle Ankara^da tatbiki zım-
mıhdaki kanun lâyihası münasebetiyle! 18, 

19,23,25,31 
— Belediye Vergi ve Resimleri hak

kındaki kanun lâyihası münasebetiyle 57,59, 
62,63,$4,77,'78,80,97,98,100,101,114,115, 

117,133,144,368£72,374,37!8$79,388 
— 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası 

münasebetiyle 268,269,343,347,404! 
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— Köy kanunu lâyihateı münasebetiyle 286, 
287. 

— 18 Teşrinievveli 1339 tarihli Firari 
ve • Bakaya Kanununun birinci <madde-
isiyle 2 Mayıs 1339 tarihli Müstaceliyeti. 
Askeriye Vergisi Kanununun tersin 
hakkında Basvekâle/t teskeresi ve 316 ve 
317 teveûlütlü olup-İstiklâli Mil'lî Harbi1 

anas ında basbellüzum hizmeti fiiliyetleri 
tehir edi-lmis. .olan mükellefin hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 37,38,39 

—. Türkler ve Türk şirketleri tarafın
dan iştira olunan buharlı sefainin 
Gümrük Resminden istisnasına dair ka
nun teklifi münasebetiyle 155,156 

Hamdi B, (istanbul) - Belediye Vergi 
ve Resimleri hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 57,58,96 

— Türkler ve Türk şirketleri tarafını 
dan iştira olunan buharlı sefainin Güm
rük Resmînden istisnasına dair kanun 
teklifi münasebetiyle 150 

Hamdi E. (Ordu) - 1340 senesi' B'ü'fc-
çe kanun lâyihası münasebetiyle 433 

Hasan B, (Trafozon) - Bâzı mahallerde 
hâkimi müçjtemi teşkilâtının iadesine ve 
bâzı mehakimin iâğvma dair teklif ve 
lâyihai kanunîyeler ile Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 455,461,463 

Hasan B. (iktisad Vekili «Trabzon» ) -
Beîediye Vergi ve Resimleri hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle 88,89,116,377 

— 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası 
•münasebetiyle 255,256,263,333 

— Tünkler ve Tünk şirfketleri tarafın
dan iftira olunan buharlı sefainİri Gümrük 
RessmiiKİen istisnasına dair kanun teklifi 
münajsefbdtiylo 153,154 

Haisan FeJfami B, (CHimüşane) - 1340 se
nesi Maıft ayına mahsus muvakkat bütçe 
hakkındaki lâyihai kanuniye münaseibe-
tiyİG 483 

:— Trabaon ve Rize vilâyetlerine ithal 
jolufliaeak misırm Grüım.'riik Resini hakkın
daki teklifi kanunisi münasebetiyle 495,496 

Hasan Fehmi Ef. (Kastamonu) - Be
lediye Kanununun intacına değin İstanbul 

Sarf» 
şehir emanetti Kanununun, bâzı tadilât ve 
tenldhat ierasiyle Ankara^da taltibiki zı>m-
nmdakî 'kanun lâyihası münasebetiyle 22 

— Belediye Vergi ve Resimleri hak
kındaki kamın lâyihası münasebetiyle 60 

— Tünkler ve Türk şirketleri tarafım-
dan iştira olunan buharlı sefainin Gümrük 
Resminden istisnasına dair kanun teklifi 
ınünasebetJıyle 152 

Hilmi B. (Artvin) - Köy kanunu lâyi
hası mün as eb etiyle 307 

Hüseyin B. (Elâzız) - Belediye Vergi 
ve resimleri hakkındaki 'kanun lâyihası 

.münasebetiyle 71,72,73,75,01,92,194,196 
— Köy ikanunu lâyihası münasebetiyle 281, 

287,288,291,205,297,298,391 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta) - Belediye 

Vcügi ve resimleri hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle 57,76^79,143 

— 1340 senesi Bütçe kamun lâydihası 
münasebetiyle 334 

— Köy kanunu lâyihası münaselbeiMyle 389 

I 
İbrahim-B, (Ertuğrul) - Belediye Vergi 

ve resimleri hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 93,105 

İhsan Hamid B. (Ergani') - Belediye 
Kanununun intacıma değin îstanibul şehir 
emanetti Kanununun, bâzı tadilât ve temflri-
hat ierasiyle Ankara^da tatbiki zıınmn-
'dalci kanun lâyihajsı müınaselbetiyle 14,15,17,23, 

<24,25 
•—• Belediye Vergi ve resimleri hakkın

daki kanun lâyihası münaseıbeltiyle 49,59,97,99, 
117,132,1411,195,365,383 

—. Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 389 
—. 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari 

vo Bakaya Kanununun birinci maddesiyle 
2 Mayıs 1339 tarihli müeceeliyeti Askeriye 
Veııgisi Kanununun) tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Z\% ve 317 tevefllıültlü 
olup istiklâli Millî Harbi esnasında has-
bellüzum hiameti fiiliyeleri tehir edilmiş 
»îan mükellefin haıkkındaki kanun müna-
seıbetiylo 36 

— Tünkler ve Türk şirketleri tarafın
dan iştira olunan buharlı sefainin Gümrük 
Resminden istisnasına dair kanım teklifi 
m ün asebetiyle 157 



- 23 — 

Bfff* 
İsmail B. (Karaıhisan Şarki) - Belediye 

Vergisi ve resimleri hakkınida'ki kanun lâ
yiham münasebetiyle 60,61,195 

— 1340 senesi BiÜtç.e kanını lâyihası <ni;ü-
nasöbetiylo * 332 

İsmail Carilbolat B. (istaaibnıl) - 1340 
senesi Bütçe kanun lâyihası münasebetiyle 357; 

358 
İsmail Kemal B. (Çorum) - Belediye 

Kanununun inltaeına değin Isıtanibul şeihire-
maoeti Kanununun, bâzı tadilât ve tenki-
haıt icrasiyle Anıkara'da tattlbikd zımaımıda-
ki kanun' lâyihası münaıselbetiyle 15,28 

— Belediye Vergi ve resimleri halkkın-
daki karnın lâyihası münasebetiyle 59,63,66,50, 

lill,114/lft3,l,94,87S,376^79,383 
— 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası 

münasebetiyle 173,181,338,356 

— G-Öğeri Aşarı haManda ne düşüıirül-
düğüne dair sualine Maliye Vekili Musta
fa Abdülihalik Bey'in cevabı nıünasöbe-
tiyi!*) 11,12 

— Köy kanunu lâyihası miiinaseibe-
titrf» 288,311,380 

— 8 Nisan 1339 tarihli İdarei Vilâyat 
Kanunu ite Tedrisatı iptidaiye Kararna
mesinin tadiline dair Kanunun 3 neü mad
desinin -tadiline dair Zonguldak Mebusu 
Yusuf Ziya Beyin teklifi Kanunîsi ile 
Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin Ted-

Sayfa 
risah iptidaiye Kamıntrnun bâzı madde
lerinin tadiline dair kanun teklifleri mü
nasebetiyle - 490 

— Türkler ve Türk şirketleri tara
fından iştira olunan buharlı safainin Güm
rük Kesininden istisnasına dair kanun 
teklifi münasebetiyle 150,152 

İsmet B. (Çorum) - Belediye Vergi ve 
Resimleri hakkındaki Kanun lâyihası mü
nasebetiyle 136 

— 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari 
ve Bakaya Kanununun birinci maddesiyle 
2 Mayıs 1339 tarihli Müeceeliyeti Askeriye 
Vergisi Kanununun tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve 316 ve 317 tevellütte 
olup İstiklâl Millî Harbi esnasında has-
bellüzunı hizmeti fiilİyetleri tehir edilmiş 
olan mükellefin hakkındaki kanun müna
sebetiyle * 39 

izzet Ulvi B. (KaraMsarı SaMp) • Bele
diye intacına değin İstanbul şehir emaneti 
Kanununun, lıâzı tadilât ve te-nkihat ie-
rasiyle Ankara'da tatibiki zummmdaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 22,23,24,27,30 

— Belediye 'Vergi ve Kesimleri 
hakkındaki ICanun lâyihası münasebetiyle 130, 

131 
— 1340 senesi Bütçe Kanun lâyihası 

münasebetiyle 430,431,433,434,436 

K 
Kajdri Ahmed B. (DiyarToekir «Sive

rek») - Belediye Kanununun intacına de
ğin İstanbul şehir emaneti Kanununun, 
bâzı tadilât ve tenkihaA ierasiyle Anka
ra'da tatbiki zımmmdaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 26 

— Belediye Vergi ve Kesimleri hak
kındaki Kanun lâyihası -münasebetiyle 48 

Kâzım Hüsnü B. (Konyıa) - Belediye 
Vergi ve Resimleri hakkındaki Kanun lâ
yihası 'münasebetiyle 60,65 

Kâzım Vehbi B. (Ergani) - Âzayi Ki
ramdan bâzı zevatın mezuniyetlerine dair 
tezkere münasebetiyle 190 

—• Belediye Vergi ve Resimleri hak
kındaki Kanun lâyihası münasebetiyle 56,57 

58,62,63,70,72,94,142 
— 1340 senesi Bütçe Kanun lâyihası 

münasebetiyle 263,264,265,347,402,403,424,425 
— 1340 senesi Mart ayına mahsus mu

vakkat büt<;e hakkındaki lâyihai kanpımî-
ye münasebetiyle . 485 

— Köy Kanunu lâyihası münasebetiy
le 203,297,298,302 

— 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari 
ve Bakaya Kanununun birinci maddesiyle 
2 Mayıs 1339 tarihli Müeceeliyeti Askeriye 
Vergisi Kanununun tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve 316 ve 317 tevellütlü 
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Sayfa 
olup İstiklâli Millî Harbi esnasında hasbel-
luzum hizmeti fiiliyetteri tehir edilmiş 
olan mükellefin 'hakkmdaiki kanırt mü
nasebetiyle 39 

Kemal B. (Adama) - Belediye Vergi 
ve Resimleri hakkındaki Kanun lâyihası 

Mahmud S. (Siird) - 1340 senesi Büt
çe Kanun lâyihası münasebetiyle 405,408 

— Mâlûlini guzatın Beyiye inhisarın
dan sureti istifadelerini temin edıen teklifi 
Ifaaıuninin müstacele n müzakeresine dair 
taikriri münasebetiyle 191 

Maalıar Müfidi B. (Denfeli) - Belediy.e 
Vergi ve Resimleri halkkındaki Kanun 
Lâyihası münasebetiyle 379 

— 1340 senesi Bütçe Kanun lâyihası 
.münasebetiyle 403,428,429,430 

— Köy Kanunu lâyihası münasebetiyle 292, 
299,387,390,391 

Mehmed B. (Biga) - Belediye Vergi ve 
Resimleri hakkmdaiki Kanun lâyihası mü-
narobertiyle 65,71 

MeJhmed Emin B. (Karahisarı Sahip) -
Bâzı mahallerde hâkimi 'müçtemi teşkilâtı
nın iadesine ve bâzı mehakimin lağvına 
<3air teklif ve Lâyihai Kanıunİyeler ile Ad
liye Enffümeni mazbatası münasebetiyle 461 

— 1340 senesi Bütçe Kanun Lâyihası 
«tünasetetiyle 261,268,403,430,431 

Mûhmed Puad B, ((Kastamonu) - Bele
diye Vergi ve Resimleri hakkındaki Ka
nun Lâyihası münasebetiyle 65,67,68,69, 

71,72,73,76,77,90,104,737,142,145, 
197,369,370,373,379,380 

— 1340 senesi Bütçe Kanun Lâyihası 
münasebetiyle 350,353,426,432,433 

— 1340 senesi Mart ayma mahsus 
Truıvaıkkat bütçe hakkındaki Lâyihai Ka
nunice münasebetiyle 482 

— Köy Kamunu lâyihası münasebe
tiyle 241,246,247,286,292,295, 

305,306,386,387,393 

Muhtar B. (Trabam) - Belediye Ka
nununun intacına değin İstanbul Şehir 

Sayfa 
•münasebetiyle 65,66,70,140 

— Köy Kanunu lâyihası münasebe
tiyle 288,299,300 

Kemal B. (Samban) - Belediye Vergi 
Resimleri hakkındaki Kanun lâyihası mü
nasebetiyle 105,106 

Emaneti Kanununun, bâzı tadilât ve ten-
kihat ieraszyle Anfltara'da tatbiki zımnın-
daki Kanun Lâyihası münasebetiyle 28,30 

— Belediye Vergi "ve Resimleri hak
kındaki Kanun Lâyihası münasebetiyle 48,55, 

60,61,63,103,106,107,132,133,134, 
136,140,368,369,371,373 

— 1340 senesi Bütçe Kanun Lâyi
hası münasebetiyle 256,347,351,409,429,435 

—- Köy Kanunu Lâyihası münasebe-
liyle 310,311 

Mustafa Abdülhalik B. (Maliye Ve
kili •»Kângırı») - 1340 senesi Bütçe Ka
mun Lâyihası münasabetayle 166,167,169, 

171,172,173 
— 1340 senesi Mart ayma mahsus nm-

va'kkat bütçe hakkındaki Lâyihai Kanu
niye münasebetiyle 478 

— Çorum Mebusu İsmail Kemal Bey'in, 
Oöğeri Asan hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sualine cevabı. 10,11 

- — istanbul Mebusu Ali Rıza Bey'in, 
Kaibataj halkkımdan istifade edilmek için 
öeyrisefain İdaresinin Hazineden matlubu 
•elan bir milyon liranın zamanı tediyesine 
dair sualine cevabı. 12 

—- fettanM. Mebusu Ali Rıza Bey'in, 
Reji İdaresince feıfzedilmeHrbe olan paranın 
malûllerin terfihine ne suretle sarf edi
leceğine ve sivil bayilerden anâlMin !his>-
sesi kateidüip eıdilıniyeoeğine tdair sualine 
Ceıvalbı 13 

— Trabzon ve Rize vilâyetlerine itlhal 
olunacak mısırın Oülmrük Resmi Ihaklnmfda-
ki teklifi kanunisi ımünasejbeltiîyie 494,495 

Mustafa B. (İzmit) - Belediye Vertgî ve 
Resimleri hakkınidalki 'kamın lâyihası (mü
nasebetiyle 47,48,49,50,57,58,66,619,73,106 

M 
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Soy/a 
— 1340 senesi Bütge kamun Jâyilıası 

mıunaSebetiyle 173^7«y17T^52,353,3ö«,429,434 
— Köy Kanunu lâyihası fmjünatsefbelfciyle 306 
— 18 Teşrinievvel 11339 starttı! Firari 

ve Bakaya Kanun/unıan 'birinci maldldesiyle 
2 Mayıs 1339 tariMi OVDu«oeel:i'y)eıti A^fceriye 
Vergisi Kanununun (tefsiri (hakkınida Baş
vekâlet teskeresi *ve '316 've 317 tervellüttliü,1 

ölüp MMMâli Millî Haılhi esnasınlda h&&-
bellüzuuı htometi fiiliyeleri tethir eldilnıitji 
olan mükellefin hakkınldaki kanun mıüna-
sebtetiyle 35,36,37,38,39,40 

[Mustafa B. (Tokad) - Bâzı mahallerde 
hâkimi müçtemi töj/küâtının iadetsfaiıe ve 
bâzı ünehaM'min lağvına !dair teklif ve Jâ-
yfflıai kanunîyeler ile A*dliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 454 

— 1340 senesi Büitoge kanun lâyilhası 
(münasebetiyle 430 

Mustafa Efendi (Konya) - 18 Teş-
rinie»v<vel 1339 Firari ve Bakaya 
Kanununun birimci Imaldtdiesiyle 2 Ma-

Sayfa 
yıâ 1339. tarihli MÜeceeliyeti As
keriye Verçpsfi Kanununun tefsiri hak
kında Bakvekâlet tazfcerasi ve 318 ve 317 
tevellüttü olup îsıtükMli Millî Harbi esna
sında hasibellüzuını 'hizmeti fiiliyeleri tehir 
ekUmis olan mükellefin hakkınldaki (ka
nun ımünasefbetiyle 38 

Mustafa Feyzi Ef, (Konya) - Beleldiye 
Vergi ve Heısimleira haMsınldaiki Kamun ;lâ-
yJham münasebetiyle 47,l53,54,ei,«9,72,86,87,92, 

97^30,H31,,13e)a34,îl39)140;i4i;i42,14S,!193,373 
— 134Q senesi Bütçe ikanun ilâyilhası 

mümasefbetiyle 425,428,433 
— Koy Kanunu lâyihası münasebetiyle 282, 

284,a85)290;292J29i5,29(6,3Ol,3O8^86,386, 
389,390,392,353 

Mükerrem B. (İsparta) - 1340 senesi 
'Btüliçe Kamun lâyihası ıriüınaselbetiyle 419 

Mirnib B, (Van) - (BeMiye Vergi ve re
simleri hakkınSdaki İkanun lâyihası müna
sebetiyle •. • 57 

N 
İNaci B. (Elazığ) - Betodiye Vertgi ve 

resimleri hakkımdaki kanom lâyihası unü-
masebetiyle 

Nebizade Hamdi B. (Trabzon) - Beie-
'diye Vergi ve Resimleri îha'klkınldaiki kanun 
lâyihası münasebetiyle 

— 1340 senesi Mart ayına ımaJlsuB mu
vakkat bütçe hakkiîidatki lâyihai kanunî
ye münasebetiyle 

Necip B. (Mardin) - 1340 senesi Büt
çe kanun lâyihası münasebetiyle 

369 

136 

476 

169 

Necmettin Molla B. (Kastannonu) -1340 
senesi Bütçe kanun lâyihası mııünasıelb̂ ttiy-
le 255,257 

Neşet B, (Aksaray) - Türkler 've Türk 
şirketleri tarafınidan iştira 'olunan buharlı 
sef aklin Gümrük Resmînden istisnasına 
'dair kanun teklifi ımlüna&elbeltiyle 154 

Nuh Naci B. (Kayseri) - BeıleJdiye Ver
gi ve Resimleri hakkındaki İkanun lâyihası' 
münasebetiyle 5>1 

Osman Kadri B. (Muş) - Belediye Ver
gi ve resimleri hakkındaki kanun layihası 
münasebetiyle 

— 1340 senesi 
münasebetiyle 

Bütçe ikanun lâyihası 

— 1340 senesi Mart ayına mahus mu-

60 

253 

vakkat bütçe hakkındaki lâyihai kanunîye 
münasebetiyle 478 

Osman Nuri B. (Bursa) - Bâzı mahal
lerde hâkimi müetemi ^teşkilâtımın iadesine 
ve bâzı mehakimkt lâğrvına dair teklif ve 
lâyihai kanunîyeler ile Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 454 
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Sayfa 
Ragıp B. (Kütahya) - Belediye Kanunu

nun intacına değil İstanbul Şehrema-
laeti Kanunumun bâzı tadilât ve tenkihaıt 
ierasiyle Ankara'da tatbiki zımnındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 17 

— Belediye vergi ve resimleri hakkın
daki ikamın lâyihası münâsebetiyle 74,102 

.— 1340 senesi Mart ayma mahus mu
vakkat bütçe hakkındaki lâyihai kanunîye 
münasebetiyle 474 

—. 1340 senesi Bütçe Atanım lâyihası 
münasebetiyle 351,352,408,430 

— jKöy kaounu lâyihası münasebetiyle 233, 
234,235,236,240,241,242 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun terci- -
han ve muntazaman müzakeresi için bir 
gün tâyinine dair takriri münasebetiyle 441, 

442 

Ragıp B. (Zongıuldak) - Belediye Vergi 
ve resimleri hakfcındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 102,103 

Rahmi B. (Trabzon) - 'Belediye Vergi 
ve resimleri hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 47 

Recai B. (Ordu) - Köy kanunu lâyihası 
münasebetiyle 306 

Recep B. (Kütahya) - Tekirdağ Mebu
su Cemil Beyin, müskiratın ve şarapların 
tehiri imhasına dair teklifi kanunîninin 
müstacelen müzakeresi hakkındaki tezke
resi münasebetiyle 201 

Eefet B1. (Bursa) - Köy kanunu lâyihası 
münasebetiyle 296,207,298,309 

Reşad B. (Samban) -1340 senesi Bütçe 
kanun lâyihası münasebetiyle 183,422,436 

— 1340 senesi Mart ayma mahus mu
vakkat bütçe hakkındaiki lâyihai kanunî
ye münasebetiyle •'- . . . , . 474,478 

— Trabson ve Rize vilâyetlerine ithal 
okunacak mısırım Gümrük Besimi hakkında
ki teklifi kanunisi münasebetiyle 495,496 

Reşid Ağa (Malatya) - Bâzı mahaller
de hâkimi müçtemi teşkilâtının iadesine 
ve bâzı mehakimin lağvına dair teklif <ve 

Sayfa 
lâyihai kanunîyeler ile Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle . 453 

— Belediye Kanununun intacıma değin 
İstanbul Şehremaneti Kanununun, bâzı 
tadilât ve tenkihat ierasiyle Aaılkara'da tat
biki zımnındaki kanun lâyihası münasebe
tiyle 17,24,30' 

— Belediye vergi ve resimleri hakkın
daki ıkanun lâyihası münasebetiyle 55,69,93, 

110,130,135,192,376 
— Koy kanunu lâyihası münasebetiyle 281, 

295 
— Nisabı Müzakere Kanununun G nci 

ve 8 mci maddelerine dair teklifi kanunî 
münasebetiyle 203 

— 18 'Teşrinievvel 1339 tarihli Firari 
ve Bakaya Kanununun ] nci maddesiyle 
2 Mayıs 1339 tarihli Müecceliyeti Askeri
ye Vergisi Kanununun tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve 316 ve 317 tevel-
lütlü lohıp istiklâli Millî Harbi esnasında 
hasbellüzum hizmeti fiiliyeleri tehir edil
miş.olan mükellefin hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 35,36 

Ruşen Eşref B. (Karabisan Sahip) -
Belediye vergi-ive resimleri hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 79 

— 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari 
ve Bakaya Kanununun 1 nci maddesiyle 
2 Mayıs 1339 tarihli Müeccel iyçti Askeri
ye Vergisi Kanununun tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve 316 ve 317 tevel
lüttü .olup istiklâli Millî Harbi esnasında 
hasbeîlüzum hizmeti fiiliyeleri tehir edil
miş olan ımükellefin hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 38 

— Türkler ve Türk şirketleri tarafın
dan iştira olunan buharlı sefainin Güm
rük Resminden istisnasına dair kanun tek
lifi münasebetiyle 156,156,159 

Rüştü Paşa (Erzuruum) - 1340 senesi 
Mart ayına mahsus muvakfkat bütçe hak
kındaki lâyihai kanunîye münasebetiyle 479 

— 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası 
münasebetiyle 265,405,428,429 
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S 
Sırf* 

Salbri B. (Adana) - Türkler ve Türk şir
ketleri tarafından iştira olunan buharlı se
fainin Gümrük Resminden istisnasına dair 
(kanun teklifi münasebetiyle 150 

Sadık B. (Karahiaajrı Saıbip) - Belediye 
Vergi ve Resimleri hakkındaki kanun "lâ
yihası münasebetiyle 145 

^- 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası 
münasebetiyle -406 

— Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 384 
— Türkler ve Türk şirketleri tarafın

dan iştira olunan baharlı sefainin Güm-
rük Resminden istisnasına dair kanun 
teklifi münasebetiyle 154 

Saraçoğlu Şükrü B. (izmir) - Belediye 
Vergi ve resimleri hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle 49,50,66,67,70,71, 

,93,97,101 
,— 1340 senesi Bütçe kamun lâyihası 

münasebetiyle 329,332,333,334,335,336,338-
— 1340 senesi Mart ayma mahsus 

muvakkat bütçe hakkmdaki lâyihai ka
nuniye münasebetiyle 474,475,476 

•— Türkler ve Türfc şirketleri tarafın
dan iştira olunan buharlı sefainin Güm
rük Resminden istisnasına dair kanun 
teklifi münasebetiyle 149,151,152,154, 

156,157,158 
Seyid B. (Adliye Vekili «îzmir») -

Bâzı mahallerde hâkimi müçtemi teşkilâ- . 
tının iadesine ve bâzı meflıakinıM lâğvma 
dair teklif ve lâyihai kanuniyeler ile Ad
liye 'Encümeni mazbatası münasebetiyle 459, 

461,462,463,464,466 
— 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası 

münasebetiyle 183 
— Trabzon, Rize vilâyetlerine ithal 

olunacak mısırın Gümrük Resmi hakkın
daki teklifi kanuninin terea'han ve takdi-
men .müzakere ve intacına dair Giresun 
Mebusu Hacim Mıuhiddin • ve rüfekasmın 
takriri münasebetiyle 444,445 

Süleyman Sun B. (Bozok) - Bâzı ma
hallerde hâkimi müetemi teşkilâtının ia-

Sayfa " 
desiwe ve bâzı mehakimin lağvına dair 
teklif ve lâyihai kanuniyeler ile Adliye 
Encümeni maabatası münasebetiyle 464 

— Belediye Kanununun intacına değin' 
İstanbul Şehremaneti Kanununun bâzı 
tadilât ve tenkihat icrasiyle Ankara'da 
tatbiki zımnındakî kanun lâyihası müna
sebetiyle 24,25 

— Belediye Vergi ve resimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle 59,88,89, 
92,101,103,109,133,136,141,142,145,140,370 

— 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası 
münasebetiyle 183,257,259,266,268,269, 

347,351,352,355,358,405,406,418,420 
— Evrakı varide hakkında 45 

>— Köy 'kanunu lâyihası münasebetiyle 233, 
235,242,280,292,296,295,384,386,388 

— 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari 
ve Bakaya Kanununun birinci maddesiyle 
2 Mayıs 1339 tarihli Müeceeliyeti Askeri
ye Vergisi Kanununun tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve 316 ve 317 tevel-
lütlü olup istiklâli Millî Harbi esnasında 
hasbellüzum hizmeti fiiliyeleri tehir edil
miş olan mükellefin halkJkındaki kanun 
münasebetiyle 37,38,39,40 

— Tüccardan Dağıstanlı Zade Hacı 
Celâl Efendiye ait istida hakkında tâyini 
muameleye mahal olmadığına dair Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 7 

— Türkler ve Türk şirketleri tarafın
dan iştira olunan buharlı sefainin Gümrük 
Resminden istisnasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 122,150,158 

Süleyman Sırrı B, (Nafia Vekili «İs
tanbul») - Menteşe Mebusu Esad Efendi'-' 
nin, Büyük Menderes nehri mecrasının 
tathiri ile arazinin irva ve İskası için ne 
düşünüldüğüne dair sualine cevabı 84,85 

Süleyman Sadi B, (Bayezıd) - Belediye 
Vergi ve Resimleri hakkındaki Kanun lâ
yihası münasebetiyle 77,78,92 



faş/f* 
Şefik E. (BayezuL) - Belediye Kanunu

nun intacına değin istanbul şehremaneti 
Kanununun, bâzı tadilât ve tenkthat ie-
rasiyle Ankara'da tatbiki zımparadaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 14,16 

— Belediye Vergi ve Resimleri hak
kındaki Kanun lâyihası münasebetiyle 54 

— 1340 senesi Bütçe Kanun lâyihası 
münasebetiyle 252 

— 1340 senesi Mart ayına mahsus mu
vakkat bütçe hakkındaki lâyihai kanuni
ye münasebetiyle 478 

— Şevket Bf. (Giresun) - Köy Kanu
nu lâyihası münasebetiyle 244 

Şeyh Saffet Ef, (Urfa) - Belediye Ver
gi ve Resimleri hakkındaki Kanun lâyi
hası münasebetiyle 140,143 

— 1340 senesi Mart ayına mahsus mu
vakkat bütçe hakkındaki lâyihai kanuni
ye münasebetiyle 479 

Sayfa 
Şükrü B. (Biga) - Belediye Vergi ve 

Resimleri hakkındaki Kanun lâyihası mü
nasebetiyle 57,77,100,376,381 

— Evrakı varide hakkında 45 
— Köy Kanunu lâyihası münasebetiyle 241, 

284,285,296,300,301,303,304,309 
Şükrü B. (Bolu) - Belediye Vergi ve 

Resimleri hakkındaki Kanun lâyihası mü
nasebetiyle 55,56,57,60,61,65,76,79,112,115, 

117,371 
— 1340 senesi Bütçe Kanun lâyihası 

münasebetiyle 427 
— 1340 senesi Mart ayına mahsus mu

vakkat bütçe hakkındaki lâyihai kanuni
ye münasebetiyle 481,484 

— Köy Kanunu lâyihası münasebetiyle 234, 
235,242,385,388 

—- Türkler ve Türk şirketleri tarafın
dan iştira olunan buharlı sefainin Gümrük 
Resminden istisnasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 148 

Tahsin B. (Aydm) - Belediye Vergi ve 
'Resimleri hakkındaki Kanum lâyihası mü
nasebetiyle 51,87 

— Köy Kanunu lâyihası ınünasebetiy-
le 244 

— Türkler ve Türk şirketleri tarafın
dan iştira olunan buharlı sefainin Gümrük 
Resminden istisnasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 150 

Talat B. (Ardahan) - Belediye Vergi 
ve Resimleri hakkındaki Kanun lâyihası 
münasebetiyle 58 

— 1340 senesi bütçe kanun lâyihası 
münasebetiyle 423,424,425,426,427,428 

— Köy Kanunu lâyihası münasebetiyle 247, 
310,390 

Talât B. (IKâıagırı) - Belediye Vergi ve . 
Resimleri hakkındaki Kanun lâyihası mü
nasebetiyle 64,103,369 

— Köy Kanunu lâyihası münasebetiy
le 241,280,283,287,301,309,384,387,391,392,393 

— Ruzname hakkında 83 

Tunalı Hilmi B. (Zonguldak) - Beledi
ye Vergi ve Resimleri hakkındaki Kanun 
lâyihası münasebetiyle 53,63,79,110,111,112, 

116,117,141,374,376,377 

— Belediye hakkının ve gişe memur
lukların] n malûl gazilere tahsisi hakkın
daki 14 Teşrinisani 1337 tarİHi Kanuna 
müzeyyel kanun teklifi münasebetiyle 199 

— 1340 senesi Bütçe kanun lâyihasî 
münasebetiyle 258,265,266,268,335,336,351,434 

— Köy Kanunu lâyihası münasebetiyle 233, 
236.237,238,240,247,279,280,311,385,386,388,389, 

391,392 

— Kütahya Mebusu Ragıp Bey'in Teş
kilâtı Esasiye Kanununun müzakeresi için 
bir gün tâyinine dair takriri münasebe
tiyle 442,443 

— Trabzon ve Bize vilâyetlerine ithal 
olunacak mısırın Gümrük Resmi hakkın
daki teklifi kanunisi münasebetiyle 494,495 
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Sayfa 
Vasıf B. (Sarulıan) - 1340 senesi Büt

çe Kanun lâyihası münasebetiyle 334,335,346, 
413,414,417 

— 1340 senesi Mart ayına mahsus mu
vakkat bütçe hakkındaki lâyihai kanuni
ye münasebetiyle 476 

— Köy Kanunu lâyihası münasebetiyle 279 

Vehbi B. (Aksaray) - Belediye Vergi 
ve Kesimleri hakkındaki Kanun lâyihası 
münasebetiyle 54,105 

Vehbi B. (Karasi) - Belediye Vergi ve 
Resimleri hakkındaki Kanun lâyihası mü
nasebetiyle 47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60, 

61,62,63,64,65,67,71,72,73,76,77,78,79,80,86,87,88, 
89,91,92,93,95,96,97,99,102,103,104,105,106,107, 

109,110,112,113,114,115,116,117,131,132,133,134, 
135,136,138,139,140,141,143,144,145,146,191,194, 
195,196,197,367,368,369,370,371,372,373,375,377, 

378,379,380,383,383 

—. 1340 senesi Mart ayma mahsus mu
vakkat bütçe hakkındaki lâyihai kam^-iye 
münasebetiyle 473,475 

— Çorum Mebusu İsmail Kemal Bey
in, Tedrisata Ibtidaiye Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair teklifi kanunisi 
münasebetiyle 121 

Sayfa 
— Köy Kanunu lâyihası münasebetiy

le 238,242,243,244,281,282,283,285,286,287, 
288,289,290,294,295,296,297,298,300,301,304,305, 

308,384,385,387,388,389,390,391,392,393 
— Kütahya Mebusu Rağıp Bey'in, Teş

kilâtı Esasiye Kanununun müzakeresi 
için bir gün tâyinine dair takriri münase
betiyle 441 

— Seferberlikte vaziyed edilecek gay-
rimenkuller hakkındaki kanunun tadiline 
dair lâyiha hakkında 5 

— 8 Nisan 1339 tarihli tdarei Vilâyet 
Kanunu ile Tedrisatı İptidaiye Kararna
mesinin tadiline dair Kanunun 3 neü mad
desinin tadiline dair Zonguldak Mebusu 
Yusuf Ziya Bey'in teklifi kanunisi ile, 
Çorum Mebusu İsmail Kemal Bey'in Ted
risatı İptidaiye Kanununun bâzı maddele
rinin tadiline dair kanun teklifleri müna
sebetiyle 489,490,491 

— Türkler ve Türk şirketleri tarafın
dan iştira olunan buharlı sefaînin Gümrük 
Resminden istisnasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 157 

Veled Çelebi (Kastamonu) • 1340 se
nesi Bütçe Kanun lâyihası münasebetiy
le 335 

Yusuf Abçura (İstanbul) - Belediye 
Vergi ve Resimleri hakkındaki Kanun lâ
yihası münasebetiyle 62,63,86,87,89,113 

— 1340 senesi Bütçe Kanun lâyihası 
münasebetiyle 173,180,182,255,259,344,346, 

347,350,351,352,405,406,433 

— 1340 senesi Mart ayına mahsus mu

vakkat bütçe hakkındaki lâyihai kanuni
ye münasebetiyle 473,476 

Yusuf Ziya B. (Zonguldak) -Köy Ka
nunu lâyihası münasebetiyle 389 

— Türkler ve Türk şirketleri tarafın
dan iştira olunan buharlı sefainin Güm
rük Resminden itsisnasma dair kanun tekj 

lifi. münasebetiyle 150 

Zamir B. (Adana) - Belediye Vergi ve 
Resimleri hakkındaki Kanun lâyihası mü
nasebetiyle 49,52,57,61,66,70,71,92,100,102, 

104,105,115,134,138,143,192,196,197,379,380 
— 1340 senesi Bütçe Kanun lâyihası 

münasebetiyle 261,263,350 

— 1340 senesi Mart ayına mahsus mu
vakkat bütçe hakkındaki lâyihai kanuni
ye münasebetiyle 474,475 
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le 

Sayfa 
Köy Kanunu lâyihası münasebetiy-

236,237,309 

— Tüccardan Dağıstanlı #ade Haeı Ce
lâl Efendiye ait istida hakkında tâyini 
muameleye mahal olmadığına dair Adliye 
(Encümeni mazbatası münasebetiyle 6 

— Türkler ve Türk şirketleri tarafın
dan iştira olunan buharlı sefainin Güm
rük Resminden istisnasına dair kanun tek
lifi münasebetiyle 149 

Zeki B. (Öiimüşane) - Belediye Vergi 
ve Resimleri hakkındaki Kanan lâyihası 
münasebetiyle 92,93,100,106,109,111,113,130, 

139,140,141,143,144,196,369,372 

— 1340 senesi 'Bütçe Kanun lâyihası 
münasebetiyle 166,167,169,171,172,252,263, 

355,357,408,409,410,411,424,425 

— 1340 senesi Mart ayma mahsus mu
vakkat bütçe hakkındaki lâyihai kanuni
ye münasebetiyle 478 

Sayfa 
— Köy Kanunu lâyihası münasebetiy

le 242,244,245,246,282,255,305,307,310 
— Nisabı Müzakere Kanununun altıncı 

ve sekizinci maddelerine dair teklifi kai
nimi münasebetiyle 203,204 

— Türkler ve Türk şirketleri tarafın
dan iştira olunıan buharlı sefainin Güm
rük Resminden istisnasına dair kanun tek
lifi münasebetiyle 148,149,150,151,152 

Ziyaeddin Et (Erzurum) - Belediye 
Vergi ve Resimleri hakkındaki Kanun lâ
yihası münasebetiyle 197 

— 1340 senesi Bütçe Kanun lâyihası 
münasebetiyle 260,261,334,336 

Zülfü B. (Diyatfbe-kir) - Belediye Ver
gi ve Resimleri hakkındaki Kanun lâyi
hası münasebetiyle 62,69,70,72,134,197 

— Türkler ve Türk sirketleıri tarafın
dan iştira olunan buharlı sefainin Gümrük 
Resminden istisnasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 149,151 
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