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Ankara
T, B. M. Meclisi Matbaası

Fihrist
AZAYI KİRAM MUAMELÂTI
Sayfa
İntihaplar
7:8
— Azayı kiramın şubelere tefriki
6:7
— Divanı Riyaset intihabı
— Memurini Muhakcmat Encümeni VÜ
Tetkik Heyeti âzalarının iııtihabatı
302:303

Sayfa
— Urfa Mebusu Hüsrev Beyin Peşte
"Elçiliğine tâyin muamelesi icra edilmek
üzere kendisine Meclisçe mezuniyet veril
mesi hakkında Başvekâletten mevrut tez
kere
648:649

Mezuniyetler

Muhtelif

— Azayı kiramdan bâzı zevata mezumiyet. itası ve mezuniyetlerini tecavüz
«ettirenin mahsubu hakkında Divanı Riya
set kararları
259:260
— Azayı Kiramdan bâzı zevatın mezu
niyetlerine dair Divanı-Riyaset kararı
15:!:
•155,572:57ü
— Kastamonu Mebusu Hali t Bey ve
rüfekâsınm Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun müzakeresinde sülüsnni ekseriyeti te
min içirt Azayı Kirama bir ay kadar mezu
niyet verilmesi hakkımla takriri.
8:11
— Mezuniyetlerini tecavüz ettiren Aza
yı Kiram hakkında Divanı Eiyaset karar
lan.
'
155,573

— Azayı kiram tahsisatından beşer lira
katiyle Meclis hademelerine ikramiye ola
rak itası hakkında Divanı Riyaset karan 573
— Kastamonu Mebusu Halit Bey ve
rüfekâsınm Teşkilâtı Esasiye Kanununun
müzakeresinde sülüsanı ekseriyeti temin
için azayı Kirama bir ay kadar mezuniyet
verilmemesi hakkında takriri.
8:11
— Urla Mebusu Hüsrev Beyin Peşte
Elçiliğine tâyin muamelesi icra edilmek
üzere kendisine Meclisçe mezuniyet veril
mesi hakkında Başvekâletten mevrut tez
kere
648:649

BEYANAT - NUTUKLAR
— Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin
Reisicumhur Hazretlerinin irat buyurduk
ları nutkun tab'ı ve neşrine dair takriri 11:12
— ikinci intihap devresinin ikinci iç
tima senesinin küşadı münasebetiyle Reisi
cumhur <3azi Mustafa Kemal Pasa Hazret
leri tarafından irat buyurulan nutuk iftitahı
3:6

) — İstanbul Mebusu Ali Fethi Beyin,
ikinci devre ikinci içtima senesi için
T. B. M. Meclisi Reisliğine intihabı dolayısiyle irad ettikleri nutuk
— Karâhisan Şarki Mebusu Ali Süruri
Efendinin, ikinci içtima senesi. için Reisvckilliğiııe intihabı dolayısiyje.teşekkürü

İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI
— Başvekâlete intihabokuıan Malatya
Mebusu ismet Paşanın, vekâletlere iııtiha-

bettiği zevat esamisinin borayı tasvip Mec
lisi Âliye arz olunduğu halikında Cumhu-

— 4 —

Sayfa
viyet Kiyaseti tezkeresi
147:148,149
— Esasatı eedideye göre bir Hükümet
tenkiline imkân bırakmak maksadiyle Baş
vekil îsmet Paşanın istifa ettiği ve istifayı

Sayfa
vâknn kabul edilerek Başvekâlete yiiıe
müşarünileyhin intihaboluııduğu hakkın
da Cumhuriyet Riyasetinden mevrut' tez
kere.
134

İNTİHAPLAR
— Brüksel'de inİkadedecek beynelmilel
Ticaret kongresine. İzanı olunacak iki kişi
lik- heyetin intihabı
305
— Divanı Muhasebat azaları intiha
ba ti
574,649,717
— Divanı Muhasebat âzasından Celil,

Basri Yusuf ve Ziya ve Hasan beylerin
keyfiyeti intihaplarından dolayı teşekkürü
havi tezkereleri
981
— Memurin Muhakemat Encümeni ve
Tetkik Heyeti âzalarının intihabı
302:303

KANUNLAB
No.
Cilt Sayfa
429 — Seriye ve Evkaf ve Erkânı Harbiyeî Umumiye vekâletlerinin ilga
sına dair Kanun
7 17,
21:24
430 — Tevhidi Tedrisat Kanunu

7 17,
24:27,98
431 — Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı
Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti
memaliki Haricine çıkarılmasına
dair Kanun
7 17,
27:69
432 — Ziraat ve Ticaret vekâletleri
teşkili hakkındaki Kanun
4 664
5 85
7 116:
128
433 — Suni ipekten mensucat imali
nin men'i hakkında Kanun
5 245,
328
6 275
7 19,
21,137:147
434 — Şehit Miralay Nazmı Beyin va
lidesi Libas hanıma hidematı vata
niye tertibinden dörtbin kuruş, ma
aş tahsisi hakkında Kanun
2 37
6 329
7 203,
204:209,211,234,253
435 -— Miralay Süleyman Fethi Bey
zevcesi Fatma Lâtife hanıma- hide-

No.

Cilt Sayfa
matı vataniye tertibinden dörtbin
kuruş maaş tahsisi hakkında Ka
nun
6 329
7 209:
212,234:254
436 — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi Mart ve Nisan ay
larına mahsus muvakkat Bütçe Ka
nunu
7 153,
234,278,293:294,297
437 — Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi Mart ayma
mahsus muvakkat Bütçe Kanunu 7 153,
234,278,294:296,298
438 — Etıbbanın hizmeti meeburesi
hakkındaki 8 Teşrinisani 1339 ta
rihli Kanuna müzeyyel Kanun
5 245,
328,838
6 83:
84

7 132,
381:386
439 — Orta tedrisat
nunu

muallimleri Ka
2 707
3 492,
624:627,649:655,714:717
4 48:
59,59:74,135:137,138:140
6 83,
279
7 386:
407,407,421

No.
«M Say*
440 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ma
caristan Kıraliyeti arasında is
tanbul'da münakit 18 Kânunuev
vel 1339 (1923) tarihli Muhadenat
Muahedenamesi hakkında Kanun 7 133,
301,408:411
441 — Hükümet yedinde sahipsiz ola_ rak mevcut bulunan emlâkin em
val ve emlâki düşman, usat ve hasbellüzum Hükümet tarafından tahribedilmiş olanlara nisbet dâhilin
de tevzii hakkında Kanun
3 345,
597:598
6 441
7 408,
411,420
442 .— Koy Kanunu
4 296
5
6,
684:685
6 210;
247,278 =288,289:312,384:393,40i
7 74:
89,90:96,303:313,313:323,651:658,659:669
443 — Türk Şairi Abdülhak Hâmid
Beye kaydı hayat şartiyle hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair Kanun
7 648,
649:651,658,668:669,680,717,729,756
444 — 1340 senesi Ziraat Bankası Büt
çe Kanunu
7 446:
457,474.497,588:644,717:729,740,754,757

No.

Cilt

Sayfp.

445 — 26 Kânunuevvel 1339 tarihli
Affı Umumi Kanununun birinci
maddesine müzeyyel Kanun
7 98,
329,522:523,799:803
446 — 1340 senesi Seyrisefain idaresi
Bütçe Kanunu
5 245
7 425,
729:740/755,758 ;793,79S,818:832
447 — 1340 senesi Emniyet Sandığı
Bütçe Kanunu
5 191
7 845:
847,899,931:939
448 — Arada - Diyarbekir - Ergani
arasında demiryolu inşasına dair
Kanun
5 163
7 848:
861
449 — Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy demrryoîlarmın inşası hak
kında Kanun
4 663
7 301,
798,864:876,900
450 — Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy demiryollarının inşa ve iş
letme idaresinin 1340 senesi mül
hak Bütçe Kanunu
4 663
7 301,
798,864:876,900
451 — Ziraat ve Ticaret vekâletleri
1340 senesi Mart ayına mahsus mu
vakkat Bütçe Kanunu
7 1018,
1019:1021,1058

KAKARLAR
78 — Reisicumhur Hazretlerinin nut
ku iftitahilerinin tabı hakkında 7 12
79 — Muvazenei Maliye Encümeni
âzalarının yirmiye iblâğına daiT
7 135
80 — İktisat Vekâletinin ilgası ve Zi
raat ve Ticaret vekâletlerinin ih
dası dolayısiyle iktisat Encümeni
nin lâğvedilerek Ziraat ve Ticaret
encümenlerinin teşkili hakkında 7 136
81 — Birinci devrei intihabiye azası
na istiklâl • Madalyası ita edilece
ğine ve ancak Meclise iltihaktan ev
vel istifa edenlere verilmiyeceğine
dair
7 157

82 — Beyoğlu Üsküdar vilâyetlerin
den maada bilcümle mülhak vilâ
yetlerin mütaskileni idaresi hak
kında
"
7
83 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun,
ekseriyeti mutlakanın sülüsanı ek-,
seriyetiyle kabul edilmesine dair 7
84 — «Büyük Millet Meclisinin İnti
habı dört senede bir kere icra olu
nur» fıkrasının bugünkü MecUsi
Âbye de şâmil olduğuna dair .
7
'85 —: Meclis Heyeti tahririyesinin
1339 senesi tasarrufatmdan maatahsisat birer maaş nisbetinde ik
ramiye ile taltiflerine dair
7

199

255

868

981

_ 6—
LÂYİHALAR
Sayfa
— 6 Şu<bat -13>28 tarihli Damsa Kanu
nunun 71 nci maddesinin tadiline dair
524
(1/737)
— Anadolu Demiryolları- İdaresine Hazinei maliyeden dört'yüz ibiu lira ikrazı
979
hakkında (1/4167)
— Ankara'da inşa olunacak seıfaretflıane binası içim emvali gayrimenku'lei 'metrûkeden tefrik edilen 2,90S metre muralbibaı arsanın Fransız Hükümeti namına
133
temliki ndkkında (1./453)
— Ankara - Sivas ve Ankaı^a - Musaköy DemiıyoHarımn Hükümet tarafından
inşasına ve 'bunıın için 13i3â ve 13140 senele
rinde sarfı ııutktazi metaliğe alt tahsisatın
301
itasına dair (1/403)
— Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Utnuımiyesinin 1340 senesi Mart ayma mahsus
olmak üzere Muîvaîenei Maliye ' .Encüme
nince tesfbit olunan tahsisata. ınathsıılb<?n
7*1 S&6 liranın sarfı hakkında (1/403)
T1'4
— Bâzı teşelabüsatı İktisadiye vücuda
.getirmek üzere İktisat Vekâletinin 1340
senesi Bütçesine üç ıııiltyon lira. taih'sisat
va'z'ına dair {1/445)
134
— Belediye Vengİ ve Resimleri Kanu
nunun ceza maddeleri faslının Adliye En
cümeni ile müştereken müzakeresine dair
(1/4B&)
7ıl6,1018
— 1340 senesi Bütçe kanunu hakkın
da (1/29.6)
98:104,ıl67,'2m,3#l,427/574:644,
ö69;7>40?793;ı83i6,â02i;i059;lOOL
A — Bahriye Bütçesi,
1049:1056
B — Büyük Millet Meclisi Bütçesi 104-:1'16
C — Dahiliye Vekâleti Bütçesi
157:1'6S,
108:1954,2e! âTSpTO 088,301 «00,340:341,378
D — Emniyeti Umumiye Bütçesi 427:445,
401:4173^7+^715,6*4
E — Hariciye Vekâleti Bütçesi
740:764,
«316 -940,90i :922
F — Jandarma Bütçesi 341,965,360 =378,576
G — Maliye Vekaleti' Bütçesi
1001:1023,
1075 Aim
H — Matbuat Müdüriyeti Umuraıiyesi
Bütçesi
«40 £45,903:9Öû

Sayfa
583:588,
044
,T — Mübadele, İmar ve .iskân Vekâ
leti Bütçesi
. .
1040a049^öeafı4C7l4
K — Nafıa Vekâleti Bütçesi
84® ı'SIîl.OTG:
896,940 £76
L — Posta ve Telgraf MüdSiriyeti
Umıtmiyesi Bütçesi
45® ^60,4'98 #17
1 — Mııihassesatı Zatiye Bütçesi

M — Riyaseti Cumıhur Bütçesi
576:680,6414
N — Rüsumat Bütçesi
O — Sıhhiye Vekâleti Bütçesi 6^:679,081:
710
P — Tapu Müdüriyeti Umumiyesi Büt
çesi
(580:582/644
II — Ticaret Vekâleti 1340 Bütçesi
(1/4-60 mükerrer)
#47
S — Ziraat Vekâleti .1040 (Bütçesi
(J/4100)
Ul
— Damat Ferid tarafımdan idam edi
len çarkçı yüzlıası Halil Efendi 'ailesine
hidematı vataniye tertillinden maaş tahsi
sine dair (1/192)
714
— Davul eytam Müdüriyeti Umumiye
tinin 1340 senesi Mart ayına malbsus mu
vakkat bütçesi hakkımla (1/465) 1153,278,294i:
096/298,302,324
— Emniyet Sandığının: 11340 senesi
Bütçesi hakkında (ıJ/412) 84I5.:$47,899,»31:930
— Evkaf Müdürü Umumiliğinin1 '1340
senesi varidat ve masari'fatı (hakkında
(1/405)
153
— Evkaf 'bütçesinin tnsdikuva değin
1340 senesi Mart ve Nisan aylarına mah
sus ol'mak üzei'e GOO bin lira avans itasına
dair (1/4513)
294,218,298 £94,(297,302,325
— Hükkâmı Seriye ve Memurini Şer'iyo
hakkındaki Kanunu muvakkatin tadiline
dair (l/M)
047:640
— Kambiyo ve nukut üzerine spekü
lâsyonun men'İnc dair (1/30)
20
— Konya ovası iskaisı hakkında (1/65) T3$:
'134

— Köy Kanunu hakkında (11/319»)
74:39,
90:96,3031313,319 r333,©5İl.ıfö8,65»:609-
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Sayfa

— Ormanların muhafazası için yapı
lacak teşkilâta mııktazi efradın knır'a neferata meyaımidan jandarma usulüne
<tcvfilkan tefriki- zımmında Muvazenei
Umumice Kanununa bâzı mevad ilâve
edilmesine dair (1/468)
979
— Orta tedrisat muallimleri • hakkın
da (1/264)
-386:407,407,421
— Saausun - Sivas ve Ankara - Mu?14 , saiköy detniryotEarmın Hükümet tarafın
dan inşasına ve bunun için 1339, 1340 se
— Maliye Vekâleti ile 'Osmanlı Bartnelerimde sarfı muktazi mebaliğe ait tah
(kası ınuraMıasları arasında tanzim ve im
sisatın itasına dair (1/403)
798,864:
za edilen mukavele hakkında (1/4&S)
391
— Maliye VeMleftinin mezuniyeti lâhik
876,900,981,1011
•olmaksıızm sikke veya külçe veya masnuat
— Sefahim ticariye kaptanları ile
halinde altın veya gümüşün Türkiye Cum
çankçıd arına verilen şahadetnamelerden
huriyeti haricine çıkarıl'masmını men'i hak
alınacak harçlar hakkında (1/429)
524
kında 01/464)
035
— Sefa'hini ticariyeye ait kronometre
— Meeellei ahkâmı adliyeden Katâtellerin ve âlâtı seyriyenin mukayesesi ve
IbüyuHm bâzı snevaddınm tadiline dair
pusula vaz'ıyûa tashihi muikabilinde istifa
<('l/72)
647i:'648
edilecek ücretlere dair (1/435)
524
— MerakiM bahriyeden alınaeak rü
— Sümıfiıı muhtelife kılavuzluk §asum hakkımlaki Kamına merbut tarife
hadeltnaıme!] erinden alınacak harçlara dair
nin üçüncü maddesinin (c) fıkrasının il
(1/436)
524
gası haikkında (J/425)
524
•— Tapu idarelerince istifa edilmekte
•olan rüsumdan bâzılarının tadiline dair
— Muhtacini zürraa. tavİ2en tevzi edil
(1/469)
835
mek üzere Ziraat Bankasına verilen iki
—
Tecili
Takibat
Kanununun
fer'an
milyon liradan bir milyon seldzyüz bin
zimöthal olanlara da teşmili hakkında
lirasının tohumluğa ve ımiteıbakisinin çift
(1/83)
18
'hayvanatı ile alâtı ziraiyeye tahsisi hak— Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan
lunda (1/465)
835
İKıraliyeti
arasında akit ve imza olunan
— Mübadeleye tabi ahaliye muvakka
Muhadenet
Muahedenamesinîn
tasdiki
ten ve,rileee*k etmsali gayrimenkuleye dair
thaklkmda
(1/454)
133,301,408:411
(1/446)
136
— Türkiye Seyrisefain idaresinin 1340
— Mülga Osmanlı İmparatorluğu za
senesi bütçesi hakkında (1/416)
425,739:
manına ait düyunu dahiliyenin sureti
740,755,758:7-93,798:832
mahsup ve tediyesine dair (.1/162)
381,
— Mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz
•için istimaline zaruret ve lüzum görülen
veya Türkiye'de şimdilik şeraiti matlu'ba
dairesinde imal ve istihsali mümkün ola•mıyan mevaddı iptidaiye ile zuruıfun aynı
miktarının gerek mamul ve 'gerek ithal
olunduğu şekilde ihracolunınak üzere te
minata raprten ve kafbulü muvakkat usu1lüne tevfikan 'bilâ resim ithaline dair (1/462)

803:818,819:830
— Mülkiye Harcırah Kanamamı esine
'tevfikan verilmekte olan umum harcırah
lardan yüzde kırk tenzilât icrası hakkın
daki 2 Ağustos 1336 tarihli ICanuamnun
ilgasına dair (1/459)
571
— Nafia VelcMeti He Fransız tebaasın
dan IC. Grunibilât ve şürekâsı. beyninde
ımünalkıit Mersin Liman ve Bıiutımlar ve
teferruatı imrtiyaız, mulkavele v« şartnaane<lt ri hakkında (1/237)
301

— Türkiye Seyrisefain İdaresinin 1340 .
senesi Mart ayma mahsus bir aylnk büt
çesi haikkında (1/457)
. 329,571
— Usulü Muhakeme! Hukulkiye Ka
nunu. muvakkatine müzeyyel 18 maddesi
nin tadiline müitedair (1/84)
647:648
— Yapı ve Yallar Kanunu hakkında
(1/452)
17
— Ziraat Bankasının 1340 senesi büt
çesi lıakktnda (1/404) > 153,446:457,474:497,
588:644,717:729,757

MAZBATALAR
Adliye ikLcünıeni nıasbataJıaıı
— AıiLiuya ±uewmaıı ^vnınea bıua işe
yin, zt> ü.aiıuüuevvei iböa tanım Ax£ı
Unıunu Kanununa ımuzeyyel t*Kiıxı kanmnisı naıımtınua (2/3iu)
5üz,vy9:803
:—Cezayı naKOüerin beş. misline lülâğma uaır 17 ıNosan J.33Ö tarınlı idamım
üiucıuunoe tfumi'UK n-aınuııunaan .mıiiiEarı
bayın euuen aıuv&zatı ııajsuıyenın ue ue§
ınısmıe itııag euınp eüaıuuyeeeginın tefsiri
üajctaiiua üasve&aıen*en mevrut (3/üiÜ)
numaran tezıtereye lüaır
836
— Bayezıd Meuusu Şefik Beyin, imahakim ve ttevaırae aiiıunası lazııngelen
harçlara ait tamenuı '4H nci maudesıne
-muzeyyel (2/2tifci) numaralı töklüi kanu
nîsi hakkında
1018:1019
— 1334 senesi tahsisatı mesture terti
binden 'kırk bin lirayı suiistimal etmekle
-mülga Harbİyei Nezareti Müsteşarı Ismaıü
HaKüı ve Eukânı Harbiye Kaymakamı
Sabık Beyler havlunda Icravekilleri He
yeti Kiyasetinden mevrut tezkereye dair
(3/133)
19:20
— Bursa Mebusu Osman Nuri Beyin,
hini istimalinde yıkanmaya ihtiyaç göste
ren mensucatta ipek İstihsalinin memnuiyetine dair (2/259) numaralı teklifi ka
nunîsi hakkında
19,21,137,147
— Denizli Mebusu Haydar Rüştü Be
yin hapsanede irtikâbı cürümden dolayı
lonbeş seneden fazla küreğe mahkûm olan
ların Af Kanunundan sureti İstifadeleri
nin tesbiti hakkında tefsir talebini muh
tevi takririyle Antalya Mebusu Ahmed
Saki Beyin 26 Kanunuevvel 1339 tarihli
Affı Omuma Kanununun birinei -maddesi
ne bir fıkra ilâvesine dair (2/310) numa
ralı teklifi kanunîsi hakkında
799:803
— Emvali metrukeye ait 15 Nisan
1339 tarihli Kanunun altıncı (maddesini»
tefsirine dair Başvekâletten
-mevrut
(3/172) numaralı tezkere hakkında
571
— Hutkkâmı ger' ve Memurini şer'iye
hakkındaki Kanunu muvakkatin tadilim
(1/31) ve ımecellei .ahkâma adliyeden Ki*

Sayfa
tabülbüyuun bâzı mevaddınm tadiline
(1/72) ve Usulü Mukakemei HukukiyeKanunu muvakkatine ınüzeyyel Kanunun
18 nci maddesinin tadiline mütedair üç
'kıt'a 'kanun lâyihasının Adliye Vekâlötine
iadesine dair (1/84)
647:648
— İstiklâl .m&hkemeleriniaı hufcuku
şahsiye hakkında verdikleri hükümlere
dair
(3/94) ve istiklâl mahkemelerinin
hukuku şahsiyeye mıütaallik mukarreratının icra edilip edümiyeceğinin tefsirine
dair Adliye Vekâletinden mevrut teske
reler hakkında (3/95)
524
— Katil maddesinden on'beş sene kü
reğe tmahkûm Karabigali Haliloğlu Ahmed'in uıüptelâ olduğu illetten dolayı bakıyei müddeti cezaiyesinin affı ha&jkm*
da Başvekâletten mevrut (3/227) numa
ralı teskereye dair
523
— Konya (Sabık) Mebusu Ö-mci' Vehbi
Efendinin, vilâyet ve elviyed* Adliye En
cümenlerine kadıların riyaset etmesine
dair (2/100), Konya (Sabık) Mebusu
Vehbi Efendinin usulü muhakematı hu
kukiye ve eezaiyenin lağvına dair kamın'
teiklifi (2/106), Muş (Sabık) Mebusu Abdülgani Beyin Usulü Muhakematı Ce
zaiye Kanununun tadiline dair İtamın tek
lifi (2/107), Sinop (Sabık) Mebusu Şev
ket Beyin, Usulü Muhakamatı eezaiyenin
tadili hakkında kanun teklifine dair
(2/110)

18

— Men'i Müskirat Kanununun dör.
düncü maddesinde muharrer (imha) tâ
birinin tefsiri hakkında Başvekâletten
mevrut (3/229) numaralı tezkereye dair
523
— Muş Mebusu Kadri Beyin, nnistantıklarm takdiri delâ ile salâhiyetdav ol
maları hakkında (4/111) numaralı takri
ri ve tâyini muameleye mahal olmadığına
dair
20
— Nevahi Kanununun ciheti kazaiyesi
haikkında muhavvel muhtelif takrirlere
tâyini muameleye mahal olmadığına dair
19
— Bakı naklinden mahkûm Ürgüplü
Hüseyin hakkında hatayı adlî vâki oldu-
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Sayfa
ğundan af suretiyle telâfisi, hakkında Baş
vekâletten mevrut 3/228 numaralı tezke
reye dair
523
— Sabık Erzincan Mebusu Hüseyin Bey
ve riife'kasının Tecili Takibat Kanununun
temdidi ve bâzı havalide yeniden İlânı
hakkında (2/96) numaralı teklifi kanuni
sine dair
19
— Sabık Gazdanteb Mebusu Yasin Be
yin, memaliki mustahlasaya gönderilecek
İstiklâl Mahkemelerinin emvali metruke
mesailinden 'mütevellit ceraimi dahi rüyete
mezun olmaları hakkında (2/98) numara
lı teklifi 'kanunisine dair
18:19
— Sabık Halife Vahideddin'in emlâki
nin müsaderesi hakkında Cebelibereket
Mebusu Avni Beyin (2/73) numaralı tekli
fi kanunisine dair
523:524
— TeeİÎİ Takibat Kanununun fer'an
zimethal olanlara da teşmili hakkında
(1/83) numaralı kanun lâyihasına dair

18

— 28 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari
ve Bakaya Kanununun bilinci maddesinin
(ve ceraimi mezkûreyc merbut ve müteferri alarak faili asli addedilen) fıkrasının
tefsiri hakkında Başvekâletten m evrat
(3/224) No. hı tezkereye dair
"
301
— 26 Kânunuevvel 1339 tarihli Affı
Umumi Kanununda silki askerîden tard
ile tekaütlük hakkında bir sarahat olma
masından dolayı bu gibi müeazatı mütelzim ceraim mürtekipleri hakkında ne yol
da tahfifi ceza olunacağının tâyini için
mez'kûr kanunun tefsiri hakkında Başve
kâletten mevrut tezkereye dair (3/230)
73,
•522:523
Dahiliye Encümeni mazbataları
— Belediye Vergi ve Kesimleri Kanu
nunun ceza maddeleri faslının Adliye En
cümeni ile müştereken müzakeresine dair
(1/413)
" '
' '
1018
— Siird Mebusu Halil Hulki Efendi
ve rüfekasının, Bitlis ve Çene vilâyetle- •
rinin lağvı ile Muş vilâyeti teşkiline dair
teklifi kanuni lıa'kkmda (2/311) .
1018

Sayfa
Hariciye Encümeni mazbatası
— Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan
Kıraliyeti arasında akit ve imza olunan
mühadenet Muahedenamesinin tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/454) 301,408:
411
İktisat Encümeni mazbataları
— Bursa Mebusu Osman Nnrİ Beyin,
hini istimalinde yıkanmaya ihtiyaç göste
ren mensucatta ipelt istihsalinin memnuiyetine dair teklif hakkında (2/259)
19.61,
137:147
— Diyarbekir Mebusu Feyzi Bey ve
50 refikinin Arada - Diyarbekir - Ergani
veyahut Mardin - Diyarbekir - Ergani ara
sında şimendifer hattı inşası .için Nafıa
Vekâletinin 1340 bütçesine dört milyon li
ra vaz'ına daîr (2/257) numaralı teklifi
kanuni hakkınde
714,848:861
— İzmir Mebusu Celâî ve Mustafa Rah
mi beylerin, Ziraat Bankasının teşkilinden
1324 senesi Temmuzu iptidasına kadar,
Hazinei Maliyeden alacağı olan mebaliğin
iadesine dair (2/288) numaralı teklifi ka
nunileri hakkında
134
— Kambiyo ve ntfkut üzerine spekü
lâsyonun men'inc dair kanun lâyihası hak
kında (1/30)

20

— Kastamonu Mebusu Halici Beyin,
Ziraat Vekâleti veya müstakil Ziraat Mudiriyeti Umumîsi teşkili ha'kkında Kasta
monu Mebusu Halid Beyin (2/244) numa
ralı teklifi kanunisine dair
116:128
İstida Encümeni mazbataları
— Devairi Hükümete bâistida müra
caat edenlere netice hakkında tahrirî ce
vap verilmesinin usul ittihazı hakkında
NuruosmaniyeVle Hüseyin Cahit imzalı
istidaya dair (3/183)
836
— İzmir'in hini işgalinde şehit düşen
Miralay Süleyman Fethi Beyin zevcesine
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsi
sine dair (4/161) numaralı istida hakkın
da
209:212,254

— io —
Sayfa

Sayfa
Kanunu Esasi Encümeni mazbataları
— Teşkilâtı Esasiye hakkındaki teklifi
kanuniye dair (2/302 mükerrer)
213:233,
234,234:252,255,525;543,543:567,
568,982:992,902:1010,1012:1014,
1019:1Û57
— Kastamonu Mebusu Halici Beyin,
Zivaat Vekâleti veya müstakil Ziraat Mü
düriyeti Umumiyesi tenkiline dair teklifi
kanumisi ha'kkmda (2/244)
*
116:128
Kavaniıii Maliye Encümeni mazbataları
— Emvali metrûkeye ait 15 Nisan 1339
tarihli Kanunun altıncı maddesinin tefsi
rine dair Başvekâletten mevrut (3/172)
numaralı tezkere hakkında
571
— Kareyi Mebusu Ahmcd Süreyya Be
yin; Ahar mahallere nakledilen eşhasın
emval ve düyun ve matlûbatı metrııkesi
hakkında 12 Eylül 1331 tarihli Kanunu
muvakkatin bâzı mevaddı .ile 20 Nisan 1338
tarihli Emvali Metruke Kanununu muaddil 15 Nisan 1339 tarihli Kanuna zeylolmak üzere (2/215) numaralı teklifi ka
nuni hakkında

18

— Merakim, bahriyeden alınacak rüsum
hakkındaki Kanuna merbut tariefnin üçün
cü maddesinin (e) fıkrasının ilgası hak
lımda Başvekâletten mevrut (t/425) nu
maralı kanun lâyihasına tlmr
524
— .11 Teşrinievvel 13:18 tarihli Avans
Kanılınınım aile harcırahlarına ait madde
sinin tefsirine dair İera Vekilleri Heyetin
den mevrut (3/102) numaralı tezkere hak
kında
571
— Sefaİni ticariye kaptanlariyle çark
çılarına verilen şahadetnamelerden alına
cak hare hakkında (.1/429), sunucu. muh
telife kılavuzluk şahadetnamelerinden alı
nacak harçlara (1/436) ve sefaini ticariyeye ait kronometrelerin ve alâtı seyrienin
mukayesesi ve pusula vaz'iyle tashihi mu
kabilinde istifa edilecek ücretlere (1/435)
ve 6 Şubat 1322 tarihli Damga Kanununun
birinci maddesinin tadiline dair (1/437)
Başvekâletten mevrut dört kıta kanun lâ
yihası hakkında
524

Lâyiha Encümeni mazbataları
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey
ve rüfekasnun; Bcy'İbİlvefa veyahut rehin
ve teminat iraesi suretiyle emvali gayrİmenkule üzerine vukubulaıi ikraz ve istik
raz muamelelerimin üç sene müddetle te
cili hakkındaki teklifine dair (2/279)
381
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyin,
26 Kânunuevvel 1339 tarihli Affı Umumi
Kanununa müzeyyel (2/310) numaralı tek
lifi kanunisinin şayanı müzakere olduğu
na dair
329
— Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Bey
ve rüfe'kasnım Usat tarafından şehidedilen
A'kdağ Kaymakamı Tabir Bey ailesine hidcmatı vataniye tertibinden nıuhassas ma
aşın üç bin kuruşa iblâğı hakkında (2/325)
numaralı teklifi kanunisinin şayanı müza
kere olduğuna dair
836
, — Canik Mebusu Cavid Paşanın, maaşı
Ferid Hükümeti tarafından kat'edilmiş
olan şehit Resnel.i Niyazi Bey ailesine hidematı vataniye tertibinden bin beşyüz
kuruş maaş tahsisine dair 2/318 numaralı
teklifi kanunisinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair
1017
— Çatalca Mebusu Şakir Beyin, 11 Kâ
nunusani 1339 tarihlî ve 295 numaralı
Aşar Kanununun onuncu maddesinin ta
dili hakkında (2/316) nıım'aı'alı 'teklifi 'ka
nunîsinin şayanı müzakere olduğuna dair 1017
— Çorum Mebusu Fcrid Bey ve refi
kinin, esbak Kastamonu Mebusu Mahir
Efendi zevcesİyle beş çocuğuna hidematı
vataniye tertibinden beşyüz kuruş maaş
•tohöfci Mda-nda (2/322) num&Halh teklifikanunisinin şayanı müzakere olduğuna
dair
1017
— Denizli Mebusu Mazhaı* Müfid Bey
ve riifekasmın envali gayrim en'kule üzeri
ne vukubulaıi ikraz ve istikraz muamelâ
tından mütevellit düyunun tecili tesvıiyesi
'h'aikkrnlcîa (2/305) mmnaralı 'ttMiiffi karniminin ve Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey
ve rüfekasnun bu baptaki teklifi ile tevhiden müzakere edilmek üzere gayanı müza
kere olduğuna dair
381
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— Ergani Mebusu Kâzim Vehbi Beyin
Seriye ve Sıhhiye vekâletleri tarafından
idare olunan bilûmum medaris ve mekatibin Maarif Vekâletine devrolunmasına
dair (2/237) numaralı teklifi kanunisinin
ahiren çıkan kanun mucibince müzakere
sine lüzum kalmadığına <lair
329:330
— Gaziantep Mebusu Ali Cenani Bey
ve rüfekasmm, Fransızların Maraş'a irk
tecavüzünde şehit düşen Vüzbaşı'Selim Bey
ailesine hidcmatı vataniye tertibinden ma
aş, tahsisi hakkında (2/313) numaralı tek
lifi kanunisinin şayıım müzakere olduğuna
"dair
835 :83G
— Knnıhİsarı Sahib Mebusu Kâmil
Efendi ve rüfekasının medrese ve mektep
ler talebelerinin tarik bedeli nakdisinden
istisnası hakkında (2/300) numaralı tekli
fi kanunisinin şayanı müzakere okluğuna
dair
"•
329
— Karesi Mebusu Meîımed Vehbi Be
yin, 30 Kâmı mı evvel 1338 tarihli Memurin
Mıthakematı hakkındaki ınaddoi kanuniyenin tadili hakkında (2/3.15) numaralı
teklifi kanunisinin şayanı müzakere ol
duğuna dair
1017
— 'KiaınttJİ Mebusu Süreyya Beyle çullanış
refikinin, Müeadolei mil üyede mecruh dü
şüp de hiçbir suretle terfi ve taltife mazhar olamıyan zabıtanın bir defaya mah
sus olmak üzere birer dereee terlilerine
dair ('2/236) numaralı teküt'i kanunisinin
şayanı müzakere olduğuna dair
1017
— Kayseri Mebusu Dr. Halil Beyin
eczacılığın muhafaza ve himayesi hakkın
da (2/309) numaralı teklifi kanunisinin
şayanı müzakere olduğuna dair

329

— Siirt Mebusu Halil Hul'ki Efendi ve
59 refikinin, fetaırirbull'ck scî'taı idamı 'olu
nan Urfa Mutasarrıfı sabıkı Nıısret Bey
ailesine.hidematı vataniye tertibinden alt
mış lira, maaş tahsisi hakkında (2/331)
numaralı teklifi kanunisinin şayanı müza
kere olduğuna dair
835
— Siirt Mebusu Halil Hulki Efendi ve
i'üfettsmın ©itiliş VB G-eııc vMyetltett'iııin
lağvı ile Muş Vilâyeti teşkiline dair (2/311)
numaralı teklifi kanunisinin sayam mü
zakere olduğuna dair
329

Sayfa
— Trabzon Mebusu Ahmed Muhtar
Beyin, Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin
kazaya tahviline dair (2/312) numaralı
teklifi kanunisinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair
1017
— Zonguldak Mebusu Halil Beyin, Hazinei Devletten tediye olunan bilcümle maaşat ve tahsisattan tenkİhat icrası hakkın-,
da (2/301) numaralı teklifi kanunisinin
şayanı müzakere olmadığına dair
1017:1018
Maarif Encümeni mazbatası
— Orta tedrisat muallimleri hakkında
(1/264) 'nıîmtofflilı kamın lâyihasına drer
'386:
407,407,421

Muvazene! Maliye Encümeni, mazbataları
— Ankara - ,Sias ve Ankara - Musaköy
demiryollarının Hükümet tarai'mdan in
şasına ve bunun için 1339, 1340 senelerin
de sarfı nuıktazi m oba lige ait tahsisatın
itasına dair Başvekâletten mevrut (J/403)
JS*o. hı kanun lâyihası hakkında
301
— Bayezld Mebu.su Şefik Beyin, •TiHi'hakitu ve deva ire alınması lâzımgeletı harç
lara ait tarifenin 38-nci maddesine müzeyyel (2/266) numaralı teklifi kanunisi hak
kında
1018:1019
— Bâzı ılvşt'b'lıü-tt'tı iıfıfeiıiJİJT vücuda
getirmek üzere İktisat Vekâletinin 1340
senesi bütçesine üç milyon lira tahsisat
vaz'ıııa dair Başvekâletten mevrut (1/445)
numaralı kanun lâyihası ile meblâğı mozburun .1340 iktisat bütçesine faslı mahsus
olarak ilâvesi karaıgir olduğundan ayrıca
bir nıaddoi kanuniye tanzimine mahal ol
madığına dair
134
— 1340 senesi Muvazonei Umumiye ka
nun lâyihası hakkında
98:104,157,261,
331,427,574:G44,669,740:793,
836,1021,1059,1061
A) Bahriye Bütçesi
1049:1050
B> Büyük Millet Meclisi Bütçesi 104:116
C) Dahiliye Vekâleti Bütçesi
157:168,
108:194,261:278,278:293,83i:
339,340:344
D) Emniyeti Umumiye Bütçesi
327:445,
461:473,574:575
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E)

Hariciye Vekâleti Bütçesi
740:754,
836:840,901:022
P) Jandarma Bütçesi
3441,365,366:
378,576
a) Maliye Vekâleti Bütçesi
1021:1023,
1075:1128
II)1 Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi
Bütçesi
840:845,923:930
î) Muhassesatı Zatiye Bütçesi
583:588
J) Mübadele, îmar ve İskân Vekâle
ti Bütçesi
10404049,1061:1074
. K) Naıfa Vekâleti Bütçesi
848:861,876:
986,940:975
L) Posta ve Telgraf Müdüriyeti,Umu
miyesi Bütçesi
458:460,498:517
M) Riyaseti Cumhur Bütçesi
128:129
N) Rüsumat Bütçesi
576:580
O) Sıhhiye Vekâleti Bütçesi
669:679,
081:710
P) Tapu Müdüriyeti umumiyesi Büt
çesi
580:582
R) Ticaret Vekâleti Bütçesi
647
S) Ziraat Vekâleti Bütçesi
647
— Cebelibereket Mebusu ihsan Beyin,
harekâtı milîiyenin mürevvici olmasından
dolayı idam edilen Tevfik Sükuti Bey va
lide ve hemşiresine hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi hakkında (2/143)
numaralı teklifi kanunisine daıir
714
— Dattuaıt FerCd tarafından Manı cdilcn Çarkçı Yüzbaşı Halil Efendi ailesine
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsi
sine dair mevrut (1/132) numaralı kanım
lâyihası hakkında
714
— Darüleytam Müdüriyeti Uramnîycsinin 1340 senesi Mart ayma mahsus mu
vakkat bütçe kanun lâyihasına dair
(1/455)
278,294:296,298,302,324
— Diyarbekir Mebusu Feyzi Bey ve
ellialtı refikinin, Arada - Diyarbekir - Er
gani veyahut Mardin - Diyarbekir - Er
gani arasında şimendifer hattı inşası için
Nafıa Vekâletinin 1340 bütçesine 4 milyon
lira ve Ergani madeninin işletilmesi için
Ticaret Vekâletinin ke2a 1340 bütçesine
bir milyon lira ilâvesine dair (2/257) nu
maralı teklifi kanunisi hakkında
714,848:861

Sayfa
— Edirne Mebusu Faik Bey ve rüfekasının Keşan dekovil hattının ikmali in
şası hakkında (2/296) numaralı teklifi
kanunisine dair
SG1:864
— Emniyet Sandığının 1340 senesi
bütçe lâyihası hakkında (1/412)
8413:847,
899,931:939
— Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasıııın Mübadele, imar ve İskân Kanu
nunun sekizinci maddesine zeylen (2/217)
numaralı teklifi kanunisine dair
408,411:420
— Etıbbanın hizmeti meeburesi hak
kındaki 8 Teşrinisani 1339 tarihli Kanuna
•müzeyyel kanım ıtaklifhıo dair (2/261)
148,
381,386
— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesinin tasdikine kadar 1340 senesi Mart
ve Nisan aylarıma mahsus olmak üzere
aliı yüz bin liranın avans olarak itasına
dair muvakkat bütçesi haıkkmda kanım
lâyihasına dair (1/456)
234,278,293:294,297,
302,325
— Evkaf Müdürü Umumiliğinin 1340
senesi varidat ve masarifatı hakkında
bütçe kanunu lâyihasına dair (1/405)
153
— İzmir'in hini işgalinde şehit düşen
Miralay Süleyman Fethi Beyin zevcesine
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsi
sine dair (4/161) numaralı istida hakkın
da
209:212,254
— İzmir Mebusu Celal ve Mustafa
Rahmi beylerin, Ziraaıt Bankasının teşki
linden 1324 senesi Temmuzu iptidasına
kadar Hazinei Maliyeden alaeağı olan mebaliğin iadesine dair (2/268) numaralı
teklifi kanunileri hakkında
134
— Kambiyo v* mrikut üzerine spekülâsyoaıun men'ine dair kanım lâyihası hafekında (1/30)
20
— Kângırı Mebusu Ziya Beyle arka
daşlarının, Kângırı kasabasının su boru
larının tecdit ve tamiri için 1340 senesi
Bütçesine 20 bin lira zamımedilmesine dair
kanun teklifi hakkımda (2/253)
1023:1024
— Kayseri Mebusu Sabit Bey ve refi
kinin, Miralay Nâzıım Beyin validesine hi
dematı vataniye tsııtibinden maaş tahsisi

18 —
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için geçen devrei inltihabiyede verilip Muvazenei Maliye Encümeninde bulunan tek
lifi kanunide münderiç miktarın eytam
maaşının da ilâvesiyle altmış liraya iblâ
ğıma dair (4/140) numaralı takriri hak
kında
204:209
— Konya ovası İskası hakkında İcra
Vekilleri Riyasetinde»! mevrut (2/65) nu
maralı kanun lâyihasına dair
133:134
— Merakibi bahriyeden alınacak rü
sum hakkımdaki Kanuna merbut tarife
min üçüncü maddesinin (c) fıkrasının ilbası
hakkımda Başvekâletten oıevru/t (1/425)
numaralı 'kamun lâyihasına dair
524
—. Mülga Osmanlı İmparatorluğu za
manına ait Düyunu dâhiliyenin sureti
mahsup ve tediyesine dair (1/162) nu
maralı kanun lâyihası hakkında 381,803:818,
819:830
— Nafia Vekâleti ile Fransız tebaa
sından K. (îrun'bilad ve şürekâsı beynin
de mrünakit Mersin Liman Rıhtımlar ve
teferruatı imtiyaz, mukavele ve şartname
leri hakkında (1/237) No. lu Kanun lâyi
hasına dair
'
301
— 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans
Kamununum aile harcıraıhlarma ait mad
desinin tefsirine dair tora Vekilleri Riya
setinden mevrut (8/102) numaralı tezkere
hakkında
571
— Osmanlı İmparatorluğuna ait düyu
nu dâhiliyenin sureti mahsup ve tediye
sine dair İcra Vekilleri Riyasetinden
ımevrut (1/102) numaralı kanım lâyihası
hakkında
803:818,819:830
— Samsun - Sivas ve Ankara - Musafköy demiryollarının Hükümet tarafından
inşasın-a ve bunun için 1339, 1340 senele
rinde sarfı mukltazi mebaliğe ait tahsisa
tın it asıma dair Başvekâletten mevrut
(1/403) numaralı kanun lâyihası hakkın
da
798,864:876,900,981,1011
— Seîahini ticariye kaptanları ile çark
çılarına verilen şahadetnamelerden alına
cak harçlar hakkında (1/429), sünufu
•muhtelife 'kılavuzluk şahadetnamelerinden1
alınacaflî harçlara (1/436) ve sefaini tieariyeye ait knoraametrelerin ve alâtı seyriye-

Sayfa
nin mukayesesi ve pusula vazyle tashihi
mukabilinde istifa edecek ücretlere (1/435)
ve 6 Şubat 1322 tarihli Damga Kanunu
nun 71 nci maddesinin tadiline (1/737)
dair Başvekâîettten mevrut dört kıta ka
nun lâyihası hakkında
524
— Şair Abdülhak Hamid Beye kaydı
hayatsartiyle hidematı vataniye tertibindem beş bin kuruş maaş tahsisine dair tek
lifi kanunisi hakkında (2/323)
648,649:65-1,
680,717,756
— Türİdye Seyri Sefain İdaresinin
1340 senesi Bütçe lâyihası hakkında (1/416) 425,
729:740,755,758:793,798:832
— Tünkiye Seyri Sefain İdaresinin
1340 senesi Mart, ayına mahsus bir ay<hk Bütçesi hakkında (1/457)
_
571
— Ziraat Bankasımın 1340 senesi vari
dat ve masarifaıtı hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/404) 153,446:457,474497,588:644,
717:729,757
— Ziraat Bankasının Hazinedeki matlubatmın tesviyesi için Muvazenei Umumi
ye Kanıınauna 15 ve 16 ncı olarak iki mad
de ilâvesine dair Muvazenei Maliye Encü
meninin teklifi hakkında (2/308)
133
— Ziraat ve Ticarat vekâletlerinin
Maırt ayına mahsus muvaıkkat Bütçesi
hakkında
1018,1019 =1021,1058
— Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya Bey
ve rüfekâsınm Bartın ağzında teraküm eden •
kumların taranması için Nafıa Bütçesine
kmk bin lira (tahsisat vaz'ı hakkında
(2/281) numaralı teklifi kanunisine dair 524,
896:898
Mübadele, İmar ive iskân Encümeni mazbatası
— Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rü
fekâsınm, Mübadele, tmar ve İskân Ka
nununun sekizinci maddesine. müzeyyeİ
teklifi hakkında (2/217) .
408,411:420
Müdafaai Milliye Encümeni mazbataları
— EtÜfbbanın hizmeti - ımeoburesi ihakkınldalki 8 Teşrinisani 1339 tarühli kanuna
müzeyyeİ 'kanun teklifine dair (2/261) 148,381:
886
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Hay fa
—• İHİtuııbnl Mebusu. Abi.iuiTa.hmim Şe
rci: Bey ve rüfekasmın. •TCtiUbanın 'hizmeti
medburesi hakkmidak-i Kamına iki madde
t e zyl eti ilmesi ne dair Sarulıan CUdbusu
Vâsıf Bey ve rüfe'kasınm (2/2-GJ.) nu'ma-rah
teklifi kanunîsine dair
148

— •S«ınsıın - Sivas ve Ankara - Mırsaköy Idenıiryullarınm Hüküimet tarafından
inşasına ve bunun için 1:339, 1340 sesneloi'iıı'dc sarfı mukia-zi mabaliğe ait talısisatın itasına dair ıBaşve'kâletten mevrut
(f/403) numaraılı (kanun lâyi'hası hakkın
da
301,798,804,876,900,981,1011

Müşterek Encümen mazbası

— Zonguldak Mdbusıt Yusuf Ziya Be
yin; Bartın ağ'zmkla teraldiiını eden İkııınların taranması için !Naifia .Bütkjeısfine kırk
bin lira tahsisat <va<z'ına klair kanun tek
lifi hakkında (2/281)
.,
524,896:898

•— Köy
(1/399)

(Adliye - Dahiliye)
Kanunu lâyihası halfckınicla
74:89,
90,96,303,313.313:323,63i:658,6Ö9 :töJ9

Sıhhiye Encümeni mazbataları

Nafia Encümeni mazbataları
— Ankara - Sivas ve Ankara - Mıısaküy demiıyollarının Hükümet tarafın
dan inşasına ve 'İramın için 1339, 1340 sjeneleriakle sarfı ımıfktazı 'inelbaliğe ait tah
sisatın itasına dair lâyiha hakkında
(1/403)

— Etibbannı ihizımetİ nıeöbtıresi hak
kındaki 8 Teşrinisani 1S39 tarihli kamına
mü'zeyyel kamın teklifine klair ('2/2&J)
148,
88'1 38$
301

— Diyarbekir Mebusu Feyzi Boy ve
50 refikinin Arakla - Diyaı'beldr - Ergani
veyahut llardiıı - Diyarbekir - Ergani ara
sında şimemMer 'hattı inşası için Nafia
Vekâletinin 1340 bütçesine d'ftrt ımilyon
lira vazma dair (2/2571 numaralı teklifi
kanunîsi Iıa'kkmda
714,848:861
— Rlirne 3Iobu.su Faik 'Bey' ve riife'kasının Keşan ddkovi] hattının iktııaM in
şası hakkınkla (2/296) numaralı teklifi
'kanunîsine (dair
861:864
— Karahisarı Sahip Mebusu Kâmil
Efendi ve ı'iifekasının medreseler ve mek
tepler talebelerinin Tarik bedeli Na'kdisin'den istisnası hakkınkla (2/300) numaralı
teklifi kanunîsine dair
329,797:798
— Konya ovası İskası hakkınkla İcra
Vdkilleri Riyaset imlen -mevrut (.1/65) nu•marah kanun lâyihası hakkımla
133:134
— Nafia Vekâleti ile Fransız tebaasın
dan K, Grunbilat şürdkâsı beyııin'de münakit Mersin Liman ve Rıhtımlar ve t!eferruatı imtiyaz, mukavele ve şartnamele
ri Ihakkınlda 0/237) No. lu -kamın Iâyifoa-_
sına klair
301

— İstanbul Mieıbnsu Allkliiirraitomam Şe.ref Bey ve Rüfeltasınııı, Etİljbaıım hizımeti meeburesi hakkınklalki Kantına İki nnadde tezyit edilmesine dair Samllıan İlebusıı Vâsıf Bey ve R'iifdkasmm
(2/261)
numaralı teklifi kanunîsine kla.ir

148

Ticaret Encümeni mazbataları
— C'ebelübeıeket Mebusu Avııi Beyin,
muhtelif suretlerle ifakle oklilen saatlerin
tevhidi ve yirmi dörtle iblâğı hakkınkla
(4/87) numaralı takririnin mhliinc Uair
714:715
— Edirn'e Mebusu Hüseyin 'Rıf-ltı Be
yin, 'Maadin Müdüriyeti Uınnmİyesiııin
İktisat Vekâlet iııVlon Nafıa Vekâletine'
devroluramasına klair (2/286) nntmaralı
teklifi kanunîsinin naklidîne dair
715
— Salbık Kars Mdbusu Cavid -Beyin,
inşaat malzemesinin demiryollariyle nak
linde yalnız tarifei asliye üzerinkleıı ücret
ahımıası •haldkmda (2/68) numaraılı teklifi
kanunîsinin reddine klair
715:716
Ziraat Encümeni mazbataları
— Ziraat •'Banîkasınıtı 1(3-40 seaıesi va
ridat ve ımasarifatı 'hakkımda kanun lâyi-.
hasına dair (1/404)
688:644
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— Brüksel'de inikaıdeidecek •beynektıilel Ticaret Konferansına izam olunacak
îki kişilik heyetin mtöıaibı
•
303
— Devairi Hükümete baistîda müra
caat ekilenlere netice hakkında takriri ce- vap verilmesinin usul ittihazı hakkm'da
Nuruosmaniye'â'e Hüseyin Cahİd imzalı
istidaya listi'da Encümeni mazbatası (3/183) 83&
— Dîvanı Muhaselbat âzasından Celil,
Basri, Yusuf Ziya ve Hasan ^beylerin key
fiyeti İntihaplarımdan idalayı teşje&ek'ürü (ha
vi teskereleri;
— Hitdematı vataniye tertibinden maaş
tahsisi dlolayısîyle teşekkürü mutazaımsmın
Abdülhak HâmM imzalı telgraf vardır.
— Hilâfetin ilgası ve hanedanı hilâ
fetin hu'dut haricine çıkarılması 'dolayısiyle Adana, Erzurum, Payas, Tckirldağ,
Tire, Havza, Seyrfegazi, Tosya, Kastamo
nu'dan mevrut telgraflar

981

836

261
v

— Hilâfetin ilgası ve handdanı hilâfe
tin te>b'idi ıdolayısfiyle teıhrild mutazamının Aldana'nm Tuzla Naîhiyesiyle Beypa
zarı, Bünyan, Çorlu, Dörtyol, Gaziantdb,
Kiğı, Karaisalı, Mut ve Malatyaldan mev
rut telgraflar.
573
— Hilâfetin ilgası ve hanedanı hilâfe
tin Üıuklnt haricine çıkarılması dıolayısiyle Artvin, Adana, Avartote, Erdenlk, Elâziz,
ödeımiş, İncesu, İBaSbaeskü, Bayburt, Baym>dır, Tezcan, Çerkezköy, Haymana, Hasmane, Ulukışla, Hasankale, Hmı&, Düzce,
Dikili, Zonguldak, Saray, Söke, Şalfsat,
Şcmdinan, Kam, Karalburan, KaıUgal, Ko
caeli, Mersin, Namnau ve Yusufelî'lden
mevrut tebrilk telgrafları.
157
— Hilafetin iLgası (ve harteidaıı âızasının ümidut haricine çikanlması diolayısîyle tebriki mutazaımtaım A/kçasehİr, İzmir,
Eskfişelhir, İpsala, Rize, Salihli, Kocaeli,
Keşan, Kemalpaşa ve Mürtefelden mevrut
telgraflar.
.
204

Sayfa
— Hilâfetin ilga>sı ve Halifenin Tür
kiye iharicirine çıkarılmasından tlolayı (teb
riki tmutazam'mın Denizli, Antalya., Tekirdağı, Kaklıköy, Zile, Keskin, Kıışelıir,
Kârcgırı, Kandınhanı, Avanos, Uluborlu,
Gerede, Ka&taimıonu, Aldapazar, Mudurnu,
Çanakîkale, Tc^kat, Bolu, Konya, Merain,
Göynük ve A'danaVlan mevrut telgraflar. 136:
137

— Hilâfetün ilgası ve Oıanedam hilâ
fetin Sıuklut haricine çıkarılması dalayısiyle Erzurum, İnebolu, Çifteler, Resaldiye,
Kula ve Kütahya'dan ımevru't teibrik tel
graflar.
330
— Hilâfetin ilgası ve Hane'denı Hilâ- ,
fetin te'b'idi doîayısiyle tebriki mııitazâım•ıııııı ISilüfke ve Sivas'tan ınnevrcıt telgraflar. 836
— İzmir'in hini işgalinden şehit düşen
Miralay Süleyman Fethi TBeyiıı zıevcesine
Mrte-matı vataniye tertibuYden maaş tahsi
sine ıdair 4/1G1 numaralı ÜstKla haklktııtda
istida ve Muva'zeııei 'maliye encümenleri
ımazibataları,
209:212,254
— Meclîs de tomini inzibat için (dilim
liye varakası olmıyan zovatın Meclise aklemi itihali ve hat'içten "hiçbir ferttin encü'men ve şıtbc -(Malarına itflıal leditoıdm ele li
nin usul iddîhazı (halk'kııula Büyük Millet '
Meclisi Riyaseti tezkeretei
260:V26'.I
— Ui'fa Mebusu Hüsrev Keyiıı Peşte
Elçiliğine tâyin muamelesi icra Edilmek'
üzere kendisine Meclisçe mezuniyet veril
mesi hakkmida Başvekâletten mevrut tez
kere'6484549
— 23 Temmuz 1924 dîe Brüksel İde inika'dekllecek Beynelmilel Parlâmentolar Ti
caret Konferansında Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin »de tsmsili için anııralMıas
izamı için mezkûr (konferans Kâtibi uımumiîiğin'den 'mevrut davetnameye Idair Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti Tezkeresi,' T5'5:Î56
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Sayfa

Sayfa
Başvekâletten
— Rumeli'den 'hicret eden .bâzı Türk
ailelere verilen mamalüld metrukeidek'i1
emval ve arazilerine mukabil .mutıtelif
'inalhaller'de verilen - emlâk ve araıziye Mü'badıele ve İmar Vekâletince vaziyed edil
diğine (dair Zonguldak 'Mebusu Halil Be
yin sual takrirlerine Başvekil İsmet Paşa
nın tahriri cevabı (6/121)
69:70
Hariciye Vekâletinden
— Menteşe Mebusu Esaid Efendinin
Yunanistan'da Riyo zindanlarında inliyen
Müslümanlarla mübadeleye talbi manatıktaki vaziyeti elimiyeye daür şifaihi sual
takriri (6/1)
380
Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinden
— Muş Mdbnsıt

Osman Kadri

Beyin

Vilâyeti Şarkiye mültecilerimin iskânı ka
tiye tabî tutulup tutulmıyaeaklarına dair
şifahi sual takriri (6/3 mükerrer)
571
Müdafaai Millîye Vekaletinden
— Muş Mebusu Osman 'Kadri Beyin
Mektebi Harbiye ve Tıbbiyei Askeriyeden
16 Kânunuevvel 1339 tarihinde ikmali tah
sil edenlere yüzellişer lira fasında tereMdüdedildiğine dair sual takririne Müdafaai Mîllîye Vekili Kâzım Paşanın tahri
rî cevabı (6/147)
831
Ziraat Vekâletinden
— Çanakkale Mebusu Mefhmed Beyin
İstanbul Hükümeti zailesi tarafından Ça
nakkale ve mülhakatı Ziraat Bankası şualbatının İstanbul'a alınan nukunu mevcudiyesine dair Ziraat Vekâletinden şifahî
sual takriri (6/2)
457:458,521

TAKRİRLER
Aksaray (Vehbi B. ve 104 Refiki)
— Eslbafc Şeyhülislâm merhum • Hayri
Efendinin zevcesi ile mahdumlarına hıdematı vatanîye tertibinden biner kuruş ma
aş tahsisine dadr (4/181)
798
Antalya (Ahmed Sakı B.)
— Muallimlerin tstanbul Hükümeti za
manında mütedahil kalan masaşlannın tedi
yesine "medar olacak mebaliğin bütçeye ithalÜ hakkında (4/8)
*
426
Bitlis (Resul B.)
— Bitlîs vilâyeti muhtaç zürraına 1330
senesinde verilen ikib'in liranın affı hakkın
da olup Muvazeneli Maliye Encümeninde
bulunan teklifi kanunînin teşnii intacına
dair
524:525
Burdur (Hüseyin Baki B.)
— Dinar - Eğridir hattından Burdur'a
bir şube inşası veyahut Kumpanya ile bu
bapta münakit mukavelemin feshli hakkın,da (4/3)
203

Bursa (Osman Nuri B-)
— Hiyııi istimalinde yıkanmaya ihtiyaç
gösteren mensucatta suııli 'ipek istimalinin
memnuiyetine dair olan teklifi kanuninin
Perşembe günü tercihan müzakeresi hak
kında (2/259)

21

Bursa (Osman Nuri B. ve 57 Refiki)
— Emvali metrûkeden dlup eîyevm
Bursa Türk Ocağının isticarı altında bu
laman binanın, kıymeti mukayylidesi muka
bilinde ocağın şahsiyeti mânevtiyesme bey
ve ferağı hakkında (4/5)
330
Cebelibereket (Avni B.)
— Saatlerin teVhidi ve yirmidorldle ib
lâğı hakkında (4/87)
714:715
Cebelibereket (İhsan B. ve Refiki)
— Üsküdarlı Tevfik Sükuti merhum
ailesine de Nâzım Beyin validesine tahsis
edilen miktarda maaş tahsisine dadr (4/171) 212
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ÇJaııaikkale (Mehmed B.)
—• Ezine civarında mevcut Müslüman
kabristanının Yunanlılar tarafından diki- .
len âbidenin 'biran .evvel fcaddırılması hak:
kında (4/13)
426
— Tütünün serbestçe eHciîmesİniin sürati
temana haMcuı'd-a' (4/7)
426
Denizli (Haydar Rüştü B.)
— Hapsanede irtikâbı cürmederek onbeş seneden farla küreğe mahkûm edilmiş
olanlar hakkında Affı Umumi Kanunu sa
kıt bulunduğundan tefsirine dair (4/1
sene 2)
98,789:803

Sayfa

Elâzığ (Hüseyin)
— Dr. Eeşid Bey merhumun ailesine
lıidcmatı vatanîye tertibinden maaş tah
sisi hakkındaki kanun lâyihası Muvazeneİ
Malîye Encümenince bir karara raptedil
memiş olduğundan Heyeti Umumiyece in
tacı hâikkında
649
Emmim (Rüştü Paşa ve rüfekası)
—- Muhassesatı zatiyeden maaş alan
umum ashabı istihkakın müstahsil bir
vaziyete sokulması için alâkadar müteka
itler ile mütehassıslardan mürekkep bir
komisyon teşkili hakkında (4/9) ikinci
sene)
, 5 7 2
DejılizJü (Haydar Rüştü B. ve Rüfekası)
Eskişehir (Arif B. ve rüfekası)
— Harb ve yangın felâketinden yurt
— Bilûmum mâlûliıvin terfihine müte
suz kalan İzmir ahalıısi, emvali metruke ha
dair olup Mııvazenei Maliye Encümenin- .
nelerine yerleşmişler iken şimdi muhacir
fh1 bulunan teklifi kanuninin tesrii intacı
iskânı dolayısiyle ikamet ettikleri haneler
ma dair takriri
524
den tabiiye edilmekte olduklarından -bu
Gaziantep, (Ali Cenanı B.)
mıntıkanın on son gelecek muhacir kafile
•— Güller - Gazianteb - Akçakoyunlu
sine tahsis edilmesine ve hali ısbada bulu
masında bir dekavil hattı inşası hakkın
nan bu şehre iskân mümkün olup olmadığı
da
302
nın tekrar tetkiki tomenniyattna dair (4/1G
Gelibolu (Celâl Nuri B.)
ildnci sene)
981
— Reisicumhur Hazretlerinin irat bu
yurdukları nutkun tab'ı ve neşrine dair 11:12
Denizli -(Yusuf B. ve iki arkadaşı)
— Uzunköprü - Keşan dekovilinin in
— Denizli vilâyetinin Pal kabası halkı
şası hakkındaki teklifi kanuninin müsta
nın hububatın noksan olarak idrakinden
cel ruznauıeye alınmasına dair (2/296) 203:204
mütevellit açlığına Hükümetin yardım, ve
Hakkâri (Araf B. ve 61 refiki)
muavenet etmesine dair (4/13) sene 2) 798
—
Di ram Temyizi Askerînin adlî âza.
— Denizli vilâyetindeki mektebi ik
ve
müddeiumumileri
maaşlarının asker
mali inşası için Maarif Vekâleti bütçesinin
ai'kadaşlariylc Mahkemesi Temyiz azala
inşaat faslından altmış bin liranın ikrazı
rı misillu tezyidine dair (4/182)
798
tcmenniyatına dair takriri, (4/14).
798
İstanbul (Abdiirrahvıan Şeref B. ve
Denizli (Yusuf B. ve refekası)
rüfekası)
— Denizli vilâyetine tâbi Çal kazasın
— Etıbbanın hizmeti mecburesi hak
da tütün zeri memnuniyetinin ref'i tc
kındaki Kanuna iki madde tezyil edilme
menniyatına dair (4/12)
649 sine dair Saruhan Mebusu Vâsıf Bey ve
— izmir'de hane buhranı dolayısiyle
Rüfekasmın (2/261) numaralı teklifi kaemvali metrukede ikâmet edenlere hane
nunisiyle Müdafai Milliye,-Muvazeneİ Ma
lerinin üçer misil ile ihale edilmesi ve
liye ve Sıhhiye encümenlerinin mazbatası
Kanununun biran evvel intacı temenniyanın tercihan bugün müzakeresi hakkında
148
tına mütedair (4/17) ikinci sene)
SS1 .
îamfir (Saraçoğlu Şükrü B. ve rüfekası)
— Cumhııriyetâmrüle Macaristan Kw
Dora'-m (Feridun Fikrî i>. ve 9.2 refiki)
r-allığı
arasında münaklt Muhadenet
— Meclis Heyeti tahiriyesine 1339 se
Muahed^namesinin derekap müzakeresine
nesi tasarruf atından maıa tahsis at birer
•
•
••• 4 0 8
maaş
msbetin.de
ikramiye
itasına
• dair
(Cilt : 7)
dair (4/184)
' 980:981 '
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K a m » (Vehbi B, ve rüfekası)
— Kütahya - Balıkesir - Edremit
Körfezi - Çanakkale halttı hakkında {4/10
ikinci sene)
469
Kafi'jaırtomı (II(Aid B. ve rüfekası)
— Teşkilâtı Esasiye Kanımtumn mü j
zakeresinde söüsanı ekseriyeti temin için
azayı kirama bir ay kadar mezuniyet1
verilmemesi hakkında
8:11
Kastamonu (Mehmet Fuad B.)
— Ankara Ziraat Mektebi binasının1
Erkânı Harbiyei Umumîye Dairesi tara
fından tahiliyesiyle mektebe iadesi hak
kında (4/1 mükerrer)
203
Ktasfcaınıonu (Mehmed Fuad B. ve 38
refiki)
— Kastamonu'ya tabi Göl nahiyesin-*
de mevcut Ziraat mektebinin 1340 sene
di bütçesine ithali hakkında (4/174) 425:430
Kayseri Ahmed Hilmi B. ve rüfek-ası)
— Mübadele, İmar ve İskân Kanu
nunun sekizinci maddesinin zeylen Erzu
rum Mebusu Rüştü Paça ve rüfekasınm
(2/217) numaralı teklifi
kanunisi ve
Nafıa ve Muvazenei Maliye -eııcülmenleri
mazbataları bugün müstaeelen müzake
resine dair
408"
>K&Yseri(Sdbİt B.)
— Şehit Miralay Kâzım Beyin validesi
hanıma hi d em atı vataniye tertibinden
maaş taıhsisi hakkındaki kamın lâyihası
nın müstacelin ve takdimen müzakeresi
ne dair
203
Kayseri (Sabit B. ve refiki)
— Şetot Miralay Kâzım Beyin vaiidesimte hSdetaıaîtı vataniye tertibinden m'aaş
faîıısisî İçin geçen devreS intihaibiyede veriifMp Muvazenel Maliye Encümeninde bıılıınan teklifi kanunide mümlderJç miikltarın
eyt-aım msaaşEnm aütnuş liraya iblâğına dair
(4/140)
204:209,253
Konya (Kâzım Hüsnü B. ve rüfekası)
— Karaman kasaba/sına su isaiesi için1
Maliye Bütçesinin masarifi gayrimelhuze
fashna 15 bin lira ilâvesine dair
1024:1039
Malatya (Dr. Hilmi B,)
— Malatya Vilâyet ve kasabası unva
nının. (İsmet Paşa) vilâyet ve kasabasına

Sayfa
tahJvili' hakkında (4/9 mükerrer ikinci
sone)
572
"Menteşe (EsadEf. ve rüfekası)
— Anavatana kavuşan mübadeleye
tabi kardeşlere nisböt dâhilinde emvali
gayri'menküle itasına dari olup Mübadele,
îmar ve İskân ve Adliye ve Usmnrıv Tasarrufiye encümenlerinde bulunan kanun
•lâyihasının encümenlerce müstaeelen mü
zakeresine dair (1/446)
136
Mleralin (Niyazi B.)
— Mersin limanı hakkındaki Mnvazenei Maliye Enciümeninin mazbatasının
tercihan 'müzakeresine dair
876'
•Muş (Osman Kadri B.)
— Muıstantıklarm takdiri delâile salâhiyattar olmaları hakkında (4/111) nu
maralı takriri ve tâyini muameleye ima-1
hal olmadığına dair Adliye Encümeni
mazbatası
20
— Ziraat Bankası Müdüriyeti Umıvmiyesi nezdine bir ziraat muavininin tefriki
hakkında (4/11)
649
Rize (Ekrem B.)
— Tedrisatın tevhidi ve akaarati va'kfİyenîn malî bir müessese halinde idaresi
'haikkındaki teklifi kanunisinin ruzn'mayc
alınması hakkında

98

Sinop (Dr. Hiza Nur B.)
— Dolnıabahçe Sarayının müze yapıl
mak üzere Maarif Vekâletini devri ve1
Topkapı Sarayının müze halinde halka
açılmasının temini hakkında (4/2)
20Ü
Sivas
(Halis Turgut B. ve rüfekası)
— Ankara - Sivas, Samsun Sivas de
miryollarının inşası hakkındaki Ttanunun
terci.han ve müstaeelen müzakeresine dair 7981
Urfa (Şeyh Saffet Ef.)
— Şubelerce Nizamnamci Dahilî En
cümenine intibabedilecek âzanm bir müd
deti daimi suretle Nizamname! Dahilî tadüât ve tanzim atiyle iştiigal
edebilecek
zevattan intihabı hakkında

20

Zonguldak (Tımalı Hilmi B.)
— Ereğli - Ankara şosesine ait feanıraı
lâyihasının Nafıa Vefeâleti Bütçesinden
evvel «müzakeresine d a k
876:896
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TEKLİFLER
Sayfa
Aksaray^Besim Atalaıj B.)
— Kanunların sade ve açık ya-zılmannı temrin için Mecliste bir (Dil Encü
meni) teşkil edilmesi hakkında (2/324)
714
Antalya (Ahmet Sâkİ B).
— Bey'ibitvefa veyahut rehin ve te
minat âraesi suretiyle emvali gayrimen'laıle üzerine vukııbuılan ikraz ve istikraz
M namellelerinin üç, sene müddetle tecili
haManda (2/279)
381
— 26 Kânunuevvel 1339 tarihli Affı
Umumi Kanununa müzeyycl (2/310) 153,329,
522,799:803
Beyazıd '(Şefik B.)
— Mahaikiımi nizamiye ve devairde
a'hnıması lâzınıgelen harçlara ait tarife
lin 38 nei maddesine müzevyel (2/266) 1018:
1019
Bozok (Ahmet Hamdi B. ve riifekası).
— Uîiat tarafından şedıidedilcn Akdağ
Kaymakamı Tahir Bey ailesine hidomatı
vataniye tertibinden mıuhassas maaşın
üç bin kuruşa iblâğı ha'bkmda (2/325)
714,
836
Bursa (Osman Nuri B.)
—illini istimalde yıkanmaya ihtiyaç
gösteren mensucatta suni ipek istimalinin
menmııiyeftme dair (2/259)
19,21,137:147
Cani'k (Cavid Pasa)
— Maaşı Feııid Hükümeti tarafından
İ-:aft'ocliHmiş olan şehit Resneli Niyazi Bey
ailesine hidematı vataniye teııtnıbindeıi
bin beş yüz kuruş maaş tahsisine dair
(2/318)
521,1017
Cebelibereket (Avni B.)
— Sabık halife Vahdettin'in emlâkinin
müsaderesi hakkında (2/73)
523:524
"Cetbeliberekot (thsan B.)
— Harekâtı (milliyenin .ımirevvdci olmasınıd-au dolayı idam edilen Tevfik
Sükuti Beyin valide ve hemşiresine hideımatı vataniye tertibinden maaş tahsisi
-hakkında (2/143)
711

Sayfa
Çatalca (Şakir B.)
— 11 Kânunusani 1339 tarihli Kanu-.
mın onuncu maddesinin tadili hakkında
(2/316)
424:425,1017
Oor.mii (Ferİd B. ve 49 refiki)
— Esbak Kastamonu Mebusu İsmail
•llahir Efendi zevcesiyle beş çocuğuna hiKİematı .vataniye tertibinden beşer yüz ku
ruş maaş tahsisi hakkında (2/321)
647,1017
Denizli (Mazhar Müfid B. ve rüfekast)
— EmvaJi gayrimenkule üzerine vukuIjulaıı ikraz ve istikraz muamelâtından
müterve'Mit düyunun tecili tesviyesi hak- '
tında (2/805)
17,381
Diyai'bdkir (Feyzi B. ve 50 refiki)
— .Arada - Diyarbakır - Ergani ve-'
yahut Mardin - Diyarbakır - Ergani ara
sımla şimendifer hattı inşası için Nafıa
Vekâılatinin 1340 Bütçesine dört milyon
lira vaz'ına dair (2/257)
714,848:861
* Kdirıne (Faik B. ve rüfekast)
— Keşan dekovil hattının ikmali in
cisi ha'kkımta (2/296)
203:204,861:864
Mime (Hüseyin Rtfkı B.)
— Maadin Müdüriyeti Umum'iyesinin
iktisat Vekâletinden Nafıa Vekâletine dev•rolmasına dair (2/286)
T15
Ergani (Kâzım Vehbi B.)
— Ergani Mebusu Kazwn Vehtbi Beyin
Seriye ve Sıhhiye vekâletleri .tarafımdan
idare olunan bilûmum medaris ve mekâti'bi
Maarif Vekâletine d^vMunmasma' töair
(2/237)
329:330
Erzincan ('«tfctbifr» Hüseyin B. ve Rüfe• kast)

.— Tecili Takibat Kanununun tamidîdi
ve ıbâzı havalide yeniden ilânı hakkında
(2/96)
' •
' '• 19
Emmimi (Rüştü Pasa ve Riifekası) '
— Mübadele imar ve iskân Kanunu
nun 8 nci maddesine nrözrçyyel (2/217) 408,411:
• 420
Gaziantep (Ali Genani ve Rilfekası)
— Fransızların Maraş'a ilk tecavüzün
de şehit düşen Yüzib'aşı Yörük Selim Bey
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Hat/fa
ailesine hirlomatı vataniye tertibinden
ınaas tahsisi hakkında (2/312)
259,835:836
Gaziantep («Sabık» Yasin Ti.)
— Memaliki müstahlasaya gönderilecek
İstiklâl Mahkemelerinin emvali metruke
mesailmden mütevellit cemimi dalhi rüyete
anezıın olmaları hakkında (2/98)
18:19
izmir (Mahmııd Büâl ve Mustafa Rah
mi B.)
— Ziraat Bankasının teşkilinden 1324
sonesi Temmuzu iptidasına kadar Hazinei
Maliyeden alacağı olan nıebaliğin iadesine
dair (2/268)
134
Karağın (Ziya B. ve Rüfeka&ı)
— Kâııgın su yollarının, tecdit ve ta
miri için 1340 Bütçesine yirmi bin lira zam.medilmasine dair (2/253)
1023:1024
— Kanunu Esasi Encümeni Teşkilâtı
Esasiye kanun teklifi (2/302 mükerrer)
213:
233,234,234:252,525:543,543:567,568,982:992,992:
1010,1012:1014,1019,1057
Karaihisarı Sahip (Kâmil B. ve Itüfekası)
— Medreseler ve mektepler talebeleri
nin tarik bedelü nakdisinden isftisnası hak
kında (2/300)
320,707:798
Karesi (Ahmed Süreyya B.)
— Ahar mahallere nakledilen eşhasın
emval ve düyun vo matibuaîtı metrökesi
hakkında 12 Eylül 1331 tarihli kamımı.
muvakkatin bâzı mevaddı ile 20 Nisan 1338
tarihli Emvali Metruke Kanununu mııaddil 15 Nisan 1330 tarihli kanuna zcylolmak
üzere (2/215)
18
Karesi (Ahmed Süreyya B. ve 64 refiki)
— Mücahodei miiüyede mecruh düşüp
de hiçbir suretle terfi ve taltife mazlıar ol j
TOiyan zabıtanın bir defaya mahsus olmak
üzere bir derece terlilerine dair (2/226)
707,
1017
Karesi (Vehbi B.)
~~ 30 Kânunuevvel 1337 tarihli Me
murin Muhakematı hakkındaki maddei kanuniyenin tadili hakkında (2/315)
424,1017
Kars («SöM'» Cavİt B.)
— inşaat malzemesiıun demiryollariyIe naklinde yalnız tarifei asliye üzerinden
ücret alınması hakkında (2/68)
715:716

Sayfa
Kastamonu (HalidB.)
— Ziraat Vekâleti veya ıımistakil Ziraat
Miüdıtrıyeti Umumisi teşkili hakkında
(2/244)
116:128
Kayseri (Dr.iİaUtB.)
— Eczacılığın muhafam Ve himayesi
lıaMunda (2/309)
153,329
Konya («Sabık» Ömer Vehbi Ef.)
— Usulü mu'halîematı hukukiye ve cezaryenin lağvına dair (2/106)
18
— Vilâyat vo elviyede Adliye encümen
lerine kadıların riyaset etmesine dair
(2/100) (2/106)
18
Kozan («Sabıka Dr. Fikret B.)
— Dördüncü Fırka Kumandanı iken
şcıhit düşen Nâzım Beyin Validesine hidennatı vataniye t eritil) miden maaş tahsisine
dair (Devre I 2/342)
204:209
Mafetya (Reşid Ağa)
— Aşara deyni ölaıı mültezimler, borçla-rım tamamen tediye ettikleri halde güzeştelcrüıin affı hakkında (2/317)
521
Mus, («Sabık» Abdülgani B.)
— Usulü Muhakeraatı Cezaiye Kanu
nunun tadiline dair kanım töklifi (2/107)
18
Muvazenei Maliye Encümeni
— Şair Abdülhak Hamkl Beye kaydı
h.*ıy;i/t şaııtiyle lıidcuııatı valtaıniyc tertibin
den beş bin kumş 'maaş tahsisine dair
(2/323)'
648,649:651,680,717:756
— Ziraat Bankasının Hazinedeki mafthııbatıııın tesviyesi için Muvazcnei Umumi
ye Kanununa 15, 16 neı madde olarak iki
madde ilâvesine dair (2/308)
133
— Ziraat ve Tiearclt vekâleti erinin Mart
ayına mahsus muvakkat bütçeleri hak
kında
1018,1019:1021,10ö8
Saır-utaı (Vastf B. ve elli yedi refüci)
— Tevhidi tedrisat hakkında (2/304)
17:
18,24:27
ıSaıruhiaın (Vasıf B. ve rüfekası)
— Etıbbanın hizmeti mecburesi halt'
Imıdaki Kamına iki madde tezyil edilme
sine dair (2/261)
148,381:386
Smxl (Halil Hulki B. ve refiki)
— Seriye ve Evkaf ve Eıtkânı Harbiye
Vekâletlerinin ilgasına dair Hulki Efendi
ile elli refikinin teklifi kanunisi (2/303)
17,
21:24,329
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Sayfa
Sâird (Halil llulki B. ve 59 refiki)
— İstamlbnlMa şaibem idam olunan Urfa
Mutasarrıfı sabıkı Nıısreft Bey ailesine hide-matı vataniye tertibinden altmış lira
maaş tahsisi hakkında (2/321)"
647,835
Sii>rd (Halil Hulki ve rüfeka&ı)
— Bitlis ve genç ve vilâyetlerinin lağvı
ile Muş' vilâyeti teşkiline (2/311) 194:199,329;
330,1018
Skıop (zSahtb» Şevket B.)
— Usulümuihakematı Cezaiyenin tadili
hakkında kanun teklifi (2/110)
18
Trabzon (Ahmet Muhtar B.)
— Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin
kazaya tahviline dair (2/312)
194,1017
Uröa (Ali Fuaâ B. ve 48 refiki)
— Ondu Tedrisat Muallimleri Kanu
nunun ontlördüneü maddesinin (tadili hak
kında (2/320)
647

Sayfa
Unfia (Şeyh Saffet Ef, ile 53 refiki)
—• Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Os•maninin Türkiye haricine çıkarılmasına
dair (2/307)
17,27:69
Zonguldak (Halil B.)
— Hazinei Devletten tediye olunan bil
cümle nıaaşat ve tahsisattan tenkihat icrası
hakkında (2/301)
1017:1018
Zonguldak (Tunah Hilmi B.)
— (Lâkab Kanunu) hakkında (2/314). 301
— (Tünkçe Kamunu) hakkında (2/306)
18
ZongoılMı&ık (Yusuf Ziya B.)
— B a ı t a ağzında teraküm eden kum
lamı taranması için Nafıa Bütçesine kırk
bin lira tahsisat vaz'ıııa dair (2/281) ' 896:898
Zonigııldiak (Yusuf Ziya B. ve rüfekası)
— Bartın ağzında teraküm kumların
taranması için Nafıa Bütçesine kııık bin
lira (tahsisat vaz'ı hakkında (2/281)
' 524

TEZKERELER
Adliye Vekaleti tezkereleri
— İstiklâl Mahkûm el eıînin hukuku
şahsiye hakkında verdikleri hükümlere
dair (3/94)
524
— İstiklâl Mahkemelerinin hukuku
gahsiyeye mütaalük mukarreratınm icra
edilip edi'lmiyeccğüün tefsirine dair
(3/95)
524
Başvekâlet tezkereleri

— Mahkumini giyabiyenin emval ve
emlâkinin sureti idaresine dair nizamna
me lâyihasiyle Meni Müskirat Kanunu
nun bâzı mevaddımn ve Usulü Muhakeuıatı Cezaiye Kanıınmıun yedinci ve sulh
hâkimleri hakkındaki kanunu muvakka
tim üçüncü ve sekizinci maddelerine mua
dil ve Teşkilâtı Mahakiıııa Nizamiye Kknmıuııa müzeyyel olan levayİhi kanımiyenin iadesine dair (3/241)
153

«Af»

«Muhtelif»

— Katiİ maddesinden onbeş sene küre
ğe mahkûm Kora-bigaüı Haliloğlu Ahmedin
müptelâ olduğu illetten dolayı bakıyei
müddeti cezaiyesinin affı hakkında (3/227) 523
—- Rakı naklinden mahkûm Ürgüplü
Hüseyin hakkında adlî vfdkı olduğundan
af suretiyle telâfisi hakkında (2/228)
523

— Ashabı tarafından ziyaa uğratılan
tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye maz
bataları hakkındaki Maliye Vekâleti tez
keresinin tesrii intacına dair (3/242) .
980
— Belediye Vergi ve resimleri Kanu
nundan fevaidi nıatlubenm istihsali için
derdesti tetkilk bulunan Belediye Ka
nunun ceza maddeleri faslının müstace
ldi müzakere ve intacı hakkında (3/240) 716
— 1340 senesi Muvazenei Umumiye
Kanununa., 1330 senesinden 1338 senesi
nihayetine kadar nıalsandıklarınea ta
hakkuk ettirilip de tahsil edilemâyerek
1339 seesi iptidasına devrolunan menai
maarif hissei ianeleri bakayasından vu-

«iade talepleri»
— idama (mahkûmiyeti mahkemei
Temyizce tasvibcdilen ihtiyat zâbitanından Mülâzımsanıi Muğlalı Kemal Efendi
hakkındaki evrakın iadesine dair (3/139) 73:
74
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Sayfa

Sayfa
(kubııiacak tahsilatın varidat tahakkukatından tenzil suretiyle vilâyat idare i
hususiyelerine tesviyesine dair bir mıacl-do ilâvesi hakkında (3/238)
— İstanbul Emval ve Eytam Sandığı
nın mülga. Maliye Nezaretine ikraz cyledidiği mebaliğiin tediyesi için 1339 senei
maliyesi bütçesinde açılacaik faslı mah
susa ıdrtyüz bin Lİra tahsisatı munzamına
aam ve ilâvesine mütedair olan kanun
'lâyihasının Meclisçe henüz .tasdik edil
memiş olmasına binaen meblâğı uııczbıtrun 1340 senesi' bütçesine ithali hakkın
da (3/324)
— İstiklâl nnıharebatı malûllerine nak
dî mükâfat itası hakkındaki 397 numara
lı Kanunun birinci maddesinin fıkrai âhiresîme tevfikan evvelce takdim edilen
cetvelde isimleri muharrer olmıyan ve
bîlâhara zuhur eden mâlûlme verilmesi
riktiza eden mükâfatı nakdiyeyc mütaalilik tahsisatı ıınınzanıanın itası haklkında (3/239)
— Maarif Vekâleti 1340 bütçesiyle müf
redat kadrosunda icra kılınan tadilât dolayısiyle yeniden tortiboluııun bütçe ve
kadronun rapten takdim olunduğuna, dair
(3/241)
979
— Son harekâtı tııari'uziye ve takibiyedemesbuk hidemat ve fedakârlık lan» a
binaen on zabitin takdirname ile taltifleri
hakkında (3/244)

571

«Tefsir talepleri»
302

648

:f)80

980

— Telgraf ve Telefon Kanununun otuz
ve otuzüçüncü maddelerindeki tearuzun
ii-ef'i için otuzüçüneü maddenin tamamen
tayyedilmesi ve mütaaıkıp madde numa
ralarının ona göre .tashihi hakkında
(3/231)
73
— TJrfa. Mebusu Hüsrev Beyin Peşte
Elçiliğine tâyini muamelesi icra edilmek
üzere kendisine Meclisçe mezuniyet ve
rilmesi hakkında
048:649
«Ölüm cezaları»
— Düşmana kılavuzluk ve hizmet eden
Kepsutlu Salim ıkızı Hanifeniiı idamına
dair sadır olan hükmün tetkik ve tasdiki
hakkında (3/236)

—• Hiyancti harbiye cürmüne ictİsarlîii'i olduğu cihetle idam ve söıir muhtelit'
rezaları mahkûm edilen Mustafaoğlu To
pal Hüseyin ve diğer kisatıa ait lıüiküm
evrakının rabtan takdim, kılındığı hak
kında (3/235)
302
— Hıyaneti Harbiye cüntıüyle mıaznummaleyh Bergamalı Değirmenci Hüseyin'
in idamına dair Mazbata ve evrakı müte
ferrikasının gönde rildiğm-e dair (3/237)
330

330

— Baytar mektebi âlisinden neşet
•eden tıp fakültesi j!nezu;nları misillıı hiz
meti maksureleri zama-nmda ımüessesatı
bay fıtriyede tatbikat görmeleri ve 'bu,
müddet esnasına 'kendilerine tahsisat itası
hakkında tefsir talebi (3/233)
301
— Bir veya müteaddit
mekteplerde!
jmıaHimlîkte bulunan zabıtan ve ımeıısubîni askeriyeye ıiıe suretle tahsisatı fev
kalâde verileceğinin tesirine dair (3/332) 157
— Cezayı nakdilerin 'beş misline iblâ
ğına dair 17 Nisan 1338 tarihli Kanun nmıcibİııce, G-îimrük Kanununda miktarı tâyini
edilen mücazatı naîkdiyonin de be§ misline
iblâğ edilip edilmeyeceğinin tefsiri ha^kkîiulft (3/212)
—• Emvali ıııotıuikcye ait 15 Nisan
1339 tarihli Kanunun altıncı maddesinin!
tefsirine dair (3/172)
— Hafta tatili Kanununun anc(vaddi i.stisnaiycsindcn istifade etmek istiyenlero usulü dairesinde ruhsatname itasiylo
mükellef bulunan «mahallî belediye ımcclisîcri) tâbirinin İstanbul'da hangi mercie
aidolduğunun tefsirine dair (3/243)
— Men'î Müskirat Kaoumtnun dördün-*
eü .maddesinde muharrer (îmha) tâbirinin
tefsiri hakkında (3/229)
— Mücadelei MiUiyeye iştirak etimi•yen Ümera, zabıtan ve erkân halk!kındaki
kanunun üçüncü maddesinin tefsirine dain
(3/197)
*
— 28 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari
ve Bakaya Kanununun birinci maddesi
nin (ve eeraimi -medîûreye merbut müteıferrî olarak faili aslî addedilen)
fıkra
sının tefsiri hakkında (3/224)

836

571

980

523

259

301

Sayfa

Sayfa

— 26 •Kânunuevvel 1339 tarihli ve 391
numaralı Affı Umumi Kanununda, silki
askerîden tard ile tekaütlük taMnıuda'
;
bir sarahat lodan-amasından dolayı îbu gibi
mücazatı müstelzdm cerahn mürtekipleri
•hakkında ne yolda tahfifi ceza ohınacagı-ı
nın tâyini için mezkûr kanunun tefsiri
hakkında (8/230)
73,522:523

izamı hakkında mezkûr (konferans kâtibi
umumiliğinden mevrut davetnameye dair 155:
156

Birinci Şube Riyaseti tezkeresi
— Muvazenei Maliye Encümeninle
yirmi .âza intihabına mahal olm'adığınm -ekseriyetle taıkarrur ettiğine dair 134:135

İcra Vekilleri Biyaseti tezkereleri
— 1334 senesi tahsisatı mesture terti- 1
fobiden kırk -bin Mrayı suiistimal etmekten
mahkûnu Mülga Harbîye Nezareti ' Müs
teşarı Esbekı İsmail Hakkı ve Erkânı Har
biye Kaymakamı S?,bih Beyler hakkında
(3/133)
19,20
— 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans
Kanununun aile harcırahlarına ait madde
sinin tefsirine dair (3/102)
571

B, M. Mecfllisiı EâyasaÖ tezjtoer*leri
~ Âaayı Kiraımdan bâzı zevatın mezu
niyetlerine dair
153:195,572
— Azayı kiramdan bâızı zevata (mezu
niyet itası ve mesuliyetlerini tecavüz et
tirenin mahsubu hakkında
259 ;260
— Azayı kiramdan mezuniyetlerini te
cavüz ettirenler hakkında
572573
— Azayı <kiram tahsisatından 'beşer
lira kafiyle Meclis hizmetlilerine ikrami
ye 'olarak itası haîkkında
573
— Brüksel'ce inikadedecek 'beynelmilel
ticaret (konferansıma izam olunacak iki
'kişilik heyet için altı namzet irae olun
duğu hakkın'da
260
— Mecliste teanind inzibat için duhuli
ye varakası olmayan zevatın ademi ithali
ve hariçten hiçbir ferdin -encümen ve şube
odalarına ithal edilmetmelerinin iusn.il itti
hazı hakkında
260:261
— Mesıuıiyetleritıi tecavüz -ettiren Aza
yı Kiram hakkında
155
— fSadbık Kayseri Mebusu A'tılf ve
Lâzi:ztan Mebusu Necati Beylere kırmızı "
ve yeşil k-ordedâlı istiklâl Madalyası
itası hakkında
571:572
— Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
rinci intihap devresi azalarına verilecek
İstiklâl Madalyaları hakkında
156:157
— 23 Temmuz 1924 te Bürüksel^de
inikadedecelk 'beynelmilel parlâmentolar
ticaret konferansında Türkiye Büyük
Millet M'eclisinin de temsili için murahhas

İktisat Encümeni Riyaseti tezkeresi
— İktisat Encümeni azasının yirmi
ye iblâğı takarrür etmişken Birinci ve
Beşinci şu1>elerce, İntihabedüdiğinden mez
kûr şubelerce birer âza daha intihabının!
teminine dair
135:136
Maliye Vekâleti tezkeresi
— Esbabı tarafından uğratılan tekalifi
maliye ve vesaiti nakdiye ma-zbataları
hakkında (2/242)
980
Muvazenei Maliye Encümeni tezkeresi
— 1340 senesi bütçelerinde icrası lâzımgelen tadilâtın biran evvel tesbiti hak
kında
330
'Müdafaai Milliye Encümeni Riyaseti tezkeresi
— Mücadelei Müliyeye iştirak etmiyen Ümera, tzabitan ve Erkan hakfkmdaki
Kanunun üçüncü maddesinin tefsirine
dair olup ruznamede bulunan' onazhatanıd
tekrar tetkik «dilmek üzere iadesi hakkında (3/197)
259
Riyaseti Cumhur tezkereleri
— Başvekâlete intihaholunan Malat
ya Mebusu İsmet Paşanın vekâletlere intihabettiği zevat esamisinin berayı tasvip
Meclisi Aliye arız -olunduğu fca/kkında 147:148,
149

— 2İ —

Sayfa
•— Esasatı ccdidcyo göre bir Hükümet
teşkiline imkân 'bıı-a'kımı'k nta'ksadiylc Baş
vekil İsmet Paşanın 'istifa ettiği ve is
tifayı vâ'kıın 'kabili edilerek Başvclkâlete
yine müşarünileyhin intihal) olduğun a dair 134

Sayfa
Tetkiki Hesap Encümeni Kiyaseti teakeresi
— İstanbul İstiklâl ita Mte m esince
yapılan sarfiyatın bu baptaki 'kamımın iha
tası daii'csiııde bıılnırup bııkııımadığinın
Meclisçe 'tâyini hakkında
425

ZAPTI SABIK HULASALARI

28 . 2 . 1340 tarihli 114 neü İçtima
7 • 2:3
eabıt hülâsası
1 . 3 . 1340 tarihli 1 ııci İçtami
7
17
zabıt hülâsası
3 . 3 . 1340 tarihli
zabıt hülâsası

2 nei İçtima

4 . 3 . 1340 tarihli
zabıt hülâsası

3 neü İçtima

5 . 3 . 1340 (tarihli
zabıt hülâsası

4 neü İçtima

6 . 3 . 1340 tarihli
zabıt hülâsası
8 . 3 . 1340 tarihli
zabıt hülâsası
9 . 3 . 1340 tarihli

i

72:
73
98 .

7 132:
133

5 nei •içtima
7 152;
153

6 nei İçtima
7

7 258:
259

10 . 3 . 1340 tarihli
zabıt hülâsası

8 ııci İçtima

. U . 3 .1340 tarihli
wılut hülâsası

!) ncu

7

380

7

424

7

521

7

570:
571

İçtima
îçitima
İçtima

17 . 3 . 1340 tarihli 14 nen İçtima
zabıt hülâsası
7

300:
301

İçtima
7 328:
329

646:
•647

18 . 3 . 1340 tarihli 15 nei İçtima
zabıt hülâsası
7

713:

714
19 . 3 . 1340 tarihli 16 nei İçtima
zabıt hülâsası
7

796:

797

20 . 3 . 1340 tarihli 17 nei İçtima
rabıt hülâsası
7
22 . 3 . 1340 tarihli 18 ııci İçtima
zabıt hıılâs ası

7

İçtima

202

7 ııci İçtima

zabıt hülâsası

12 . 3 . 1340 tarihli 10 nçu
zabıt hülâsası
13 . 3 . 1340 tarihli 11 nei
zabıt hülâsası
15 . 3 . 1340 tarihli 12 nei
zabıt hülâsası
16 . 3 . 1340 tarihli 13 neü.
zabıt hülâsası

7

835
978:
979

23 . 3 1340 t irildi 19 ncıı İçtima
zabıt hülâsası
7 1016:
1017

24 . 3 . 1340 tarihli 20 nei İçtima
zabıt hülâsası
8

2:3

TASHİHLER
Cilt

YANLIŞ

DO&BU

Son
2

mütemaildir
tŞeyh Saffet Bf; (Koşa
ya)
1709
hazası
erşat
Tüneli Hilmi B. (Zon(gııldak) - Hatta küçük
çocuklar.,.
Efendiler, Meclisin ve
receği...

müt e ameldir
Şeyh Saffet Ef. (Urfa)

EefetB. (Bursa)

Teşikilâıh Esasiye hak
kında Kanunu Esasi
Encümeni mazbata ve
teklifi kanunîsi (2/302
mükerrer)
RefetB. (Bursa)
f
Kitâbülbüyufun
Reis Beyefendi
(Denizli)
okunsun biz
lirama ikrazı
Ali Şuurî
tahsisasmdan
Ali Şuurî B. (Karesi)

«Sayfa

1
2

12
3

1
2

31
31
31
63

. 1
2
2
3

.20
4
13

İST

2
2
2
2

»

7.

234

1

29

7
»
• »

»
»

Sütun

Satır

İnikad.

7/1
15 • 647
2 'mazbata 3
7/1
15
649
1 intihaplar 8
»
15
674
2
25
»
16
715
2
21
»
17
795
: • 2 ' "' '5 "
»
32
17
817
1
1
1 4 jıeü Bşk. 3
19
980
>
18
»
20 ' 1043
1
— 1340 senesi Muvazenei Umumiye kanun
lâyihası eski metinden 6 ncı cildin 106 ncı. İnifeat sonuna bağh iken yeni harfli metinde 7 nei
cilt 12. inikat sonuna eklenmiştir. .

Kitâbüllüyuum
Reis Beğendi
(Aydın)
okunsun bez
uranın ihrazı
Ali Sururi
t asri katından
Şükrü 'B, (Karesi)

1779
enzası
erşet
Tunalı Hilmi B. (Zon
guldak) - Hatta küçük
çocukları...
İsmet Paşa (Devamla)
Efendiler, Meclisin -vecereği...

Söz Alanlar

Sayfa
Abdullah Azmi Ef. {Eskişehir) - 1340
senesi Maliye Vekâleti Bütçesi münasebe
tiyle
1036,1037
— 1340 senesi Nafıa Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
894,8 95
— Koy Kanunu münasebetiyle
652,655,
659,660
— Osmanlı İmparatorluğuna ait düyu
nu dahiliydim sureti mahsup ve (tediyesi
ne dair lâyiha ve 1324 Temmuzundan İti
baren 1330 senesi gayesine kadar bileümle
matlûbat ve düyunun Hazinenin sureti
mahsubuna dair kanun münasbetiyle
825,629
— Tşekilâtı Esasiye halkkmda Kanunu
Esasi Encümeni teklil! ve mütalâası müna
sebetiyle
248,249y561,987,989
Abdullah B. (Trabzon) - Emniyet San
dığı 1340 senesi Bütçesi münasebetiyle
847
Abidin B. (Saruhan) - 1340 senesi Da
hiliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
187
188,189
— 1340 senesi Mübadele, imar ve iskân
Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
1047,
1048,1049
— Köy Kanunu münasebetiyle
74,75
— Teşkilâtı Esasiye hakkında 'Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası mü
nasbetiyle
228,231,987,1009,1010
Ağaoğlu Ahmed B. (Kars) - Teşkilâtı
Esasiye hakkında Kamımı Esasi Encümeni
teklif ve mazbatası münasebetiyle
527
Ahmed Hamdi B, (Bozok) - 1340 senesi
Dahiliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 272,
277
— 1340 senesi Emniyeti Umumiye Büt
çesi münasebetiyle
445
— 1340 senesi Tapu Müdüriyeti Unramiyesi Bütçesi münasebetiyle
580

Sayfa
—. 1340 senesi Sıhhiye ive Muaveneti
içtimaiye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 671
— Köy kamın lâyihası münasebetiyle
79,
304,317,655
— Osmanlı imparatorluğuna ait düyuaıu dahiliyenin sureti mahsup ve -tediyesi
ne dair lâyiha ve 1324 Temmuraımdan iti
baren 1339 senesi gayesine kadar bilcümle
matlubaıt ve düyunu Hazinenin sureti
mahsubuna dair kanun münasebetiyle 820,230
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası müna
sebetiyle
536,543,550
— 26 Kânunuevvel 1339 tarihli Affı
Umumi Kanununun birinci maddesine nvüzeyyel teklifi kanunî münasebetiyle
801,
802,803
Ahmed Hilmi B. (Kayseri) - Arada - Diyarbekir - Engani arasında demiryolu in
şasına dair teklifi kanunî münasebetiyle 860
— 1340 senesi 'Dahiliye Vekâleti Büt
çesi münasebetiyle
278
— 1340 senesi Emniyeti Umumiye Büt
çesi münasebetiyle
429,432,436,-143
— Köy Kanunu münasbetiyle
74
— Mübadele, îronr ve Iskam Kanunu
nun 8 nei maddesine nıüzeyyel, Erzurum
Mebusu IMştü Paşa ve r&fekasmm teklifi
kanunîsi münasebetiyle
415
— Samsun - Sivas ve Ankara - Musakoy
demiryollarının inşaatı hakkındaki lâyihai
kanunîye münasebetiyle
871,872
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası müna
sebetiyle
989
Ahmed Mahir Ef. (Kastamonu) • 1340
senesi Dahiliye Vekâleti Biütçesi münase
betiyle
275,276

— 21

Sayfa
— Köy Kamum münasebetiyle
79,82,655,
.
656,660
— Otta 'tedrisat muallimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle
397
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası müna
sebetiyle
247
Akmed Saki B. (Antalya) - 1340 senesi
Jandarma Kumandanlığı Bütçesi münase
betiyle.
. 3 6 0
— Orta tedrisat muallimleri hakilunda]d kanun lâyihası münasebetiyle
394,397,404
— Suni ipekten mensucat imalinin
men'i hakkındaki kamın teklifi münasebe
tiyle
145
— 26 -Kânunuevvel 1339 tarihli Affı
Umumi TCamımınım birinci maddesine
ınüzeyyel teklifi kanuni münasebetiyle 800,801
Ahoıed -Siineyya B. (Kayseri) - J340
senesi Dahiliye Vekâleti Bütçesi münase
betiyle
187,191,269,399
— 1340 senesi Maliye Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
1032,1033,1034
— 1340 senesi N'afıa Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
885
— Kastamonu Mebusu Jlalid Boy ve
riif akasının, Teşkilâtı Esasiye Kamı mi
min müzakeresinde siilüsam ekseriyeti te
min için Azayı Kirama bir ay kadar mezu
niyet verilmesi hakkındaki takrirleri mü
nasebetiyle
9,11
— Köy kanun lâyihası münasebetiyle 3*20
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası mü
nasebetiyle
242,536,537,540,548,561,502,
563,564,984,985,992,1000,1003,1004,1005,1010
— Urfa Mebusu Hüsrev Beyin Peşte
Elçiliğine tâyin muamelesi icra edilmek
üzere kendisime JMecliisçe mezuniyet veril
mesi hakkında Başvekâletten mevrut "tez
kere •münasebetiyle
648
A l Cenani B. (Gaaiaatep) - 1340 sene
si Dahiliye Vdkâleti Bütçesi ' münasebe
tiyle
159,160,266,268,272,273,274,275,
276,250,286,292
— 1340 senesi Emniyeti Umumiye
Bütçesi münasebetiyle
439,440,441,445

Bayfa
— 1340 senesi Emniyet Sandığı Bütçe-'
si münasebetiyle
846,847
— 1340 senesi Jandarma Kumandanlı
ğı Bütçesi münasebetiyle
363
— 3340 senesi Muhasebatı Zatiye Büt
çesi münasebetiyle
584,588
— 1340 senesi Riyaseti Cumhur Bütçe
si münasebetiyle
129
.— 1340 senesi Sıhhiyeti ve Muaveneti
îçt-imadye Vekâleti (Bütçesi münasebetiyle 672,
"«78
— 1340 senesi Tapu Müdüriyeti Umuıııiyesi Bütçesi münasebetiyle
581
— 1340 senesi T. B. M. Meclisi Bütçesi
münasebetiyle
108,110,111,112,114,115,116
— Köy Kanunu münasebetiyle 657,658,666
— Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi
1340 senesi Bütçesi münasebetiyle
844
— Muvazene! Maliye Encümenine yir
mi âza intihabına mahal olmadığının ekse
riyetle takarmi ettiğine dair Birinci §u-be
Riyasetinden mevrut tezkere münasebe
tiyle ,
135
,— Mübadele, imar ve İskân Kanunu
nun sekizinci anıddesiııe müzeyyel, Erzu
rum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfckasının
teklifli kanmnisi münasebetiyle
413,414,415,
418,419,420
— Orta 'tedrisat muallimleri hakkında
ki kanun lâyihası münasebetiyle
393,395,
396,398,399,400,406,407
— Osmanlı imparatorluğuna -ait dü
yunu dâhiliyenin sureti mahsup ve tedi
yesine dair lâyiha ve 1324 Temmuzundan
itibaren 1339 senesi gayesine kadar bil
cümle matlûba t ve düyunun Hazinenin
sureti mahsubuna dair kanun müııasöbetiylc
819,820,822,823,826,829,830
— Posta - Telgraf Müdüriyeti Umuıııiyesinin 1340 senesi bütçesi münasebe
tiyle
460
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanu
nu Esasi Encümeni teklif ve mazbatası
münasebetiyle
554,558
— Zabtı sabık hakkında
133
— Ziraat Bankasının 1340 senesi va
ridat ve masarifi hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle
454,456,590,591,593,594,
598,599,603,604

Sayfa
Ali Fethi B. (İstanbul) — Beyoğlu ve
Üsküdar vilâyetlerinin kazaya tahvili,
Bitlis ve Genç vilâyetlerinin lâğviyle Muş
vilâyeti teşkili hakkındaki teklifler mü
nasebetiyle
196,197
— 1340 senesi Dâhiliye Vekâleti büt
çesi münasebetiyle
160,161,162,191,192
— Ziraat Bankasının 1340 .senesi vari
dat ve masarifi hakkındaki kanım lâyiha
sı münasebetiyle
'591,594
AK Fethi B. (Reis) - İkinci devre iç
tima senesi için T. B. II. Meclisi Reisliği
ne intihapları münasebetiyle
7
AM Rıza E. (Amasya) - Teşkilâtı Esa
siye hakkında Kanunu Esasi Encümeni
teklif ve mazbatası münasebetiyle
988
Ali Rıza B. (İstanbul) - 1340 senesi
Nafia Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 887,888,
890
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı - Osnıanimn Türkiye haricine çıkarılmasına
dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi İle
olliüç refikinin teklifi kanunisi münase
betiyle
"
31
— Tevhidi Tedrisat hakkındaki tek
lifi kanuni münasebetiyle
18
Ali Rıza E. (Kastamonu) - 1340 senesi
Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Büt
çesi münasebetiyle
1052,1055
AM Rıza B. (Kırşehir) - Koy Kanu
nunu münasebetiyle
87
Ali Sahip B. (Kozan) - 1340 senesi
Dâhiliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 173,
174,288,289,290
— 1340 senesi Jandarma Kumandanlı
ğı Bütçesi münasebetiyle
347
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye haricine çıkarılmasına
•dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile
el'liüç refikinin teklifi kanunisi münase
betiyle
32
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası müna
sebetiyle
532,534,535,986,998,1007
Ali Sururi Ef. (Karahisari Şarki) Azayı Karamdan bâzı zevatın mezuni
yetlerine dair Divanı Riyaset k a r a n mü
nasebetiyle
155

Sayfa
— Memurin Muhakcnınt Encümeni ve
Tetkik Heyeti âmâlıkla n intihabı münase
betiyle
302
Ali Sururi B. (ikinci Reis), (Karahisari Şarki) - İkinci devre ikinci İçtima se
nesi için T. B. M. Meclisi İkinci Reisli
ğine intihapları münasebetiyle
8
— 23 Temmuz 1924 tö Biuükscl'ılc inikadedecek Beynelmilel Parlâmentolar Ti
caret Konferansında Türkiye Büyük Mil
let Meclisini tcmsileu murahhas izamı için
mezkûr Konferans Kâtibi Umum iliğinden
mevrut davetnameye dair Riyaset tezke
resi münasebetiyle
155,15G
Ali Şuuri B. (Karesi) - Beyoğlu ve
Üsküdar vilâyetlerinin kazaya tahvili, Bit
lis ve Genç vilâyetlerinin lâğvİyte Muş
vilâyeti teşkili hakkındaki teklifler müna
sebetiyle
195
— 1340 senesi Dâhiliye Vekâleti Büt
çesi münasebetiyle
162,103,191
— 1340 senesi Malîye Vekâleti Bütçesi
miinasebctiyl e
1023
— .1340 senesi Mübadele, İmar ve İskân
Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
1043
— 1340 sonesi T. B. M. Meclisi Bütços".
münasebetiyle
108
— Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyi»,
Reisicumhur Hazretlerinin irad buyurduk
ları nutkun tabı ve nesrine dair takrir mü
nasebetiyle
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osnuıninm Türkiye haricine çıkarılmasına da
ir UıTa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile
elliüç refikinin teklifi kanunîsi münasebe
tiyle
— Köy Kanunu münasebetiyle
Arif B, (Eskişehir) - Bilûmum mfılûliniıı terfihine mütedair teklifin teşrii in
tacına dair takrir münasebetiyle
— 1340 senesi Emniyeti Umumiye Büt
çesi münasebetiyle

11

51
77

524
429

— 1340 senesi Muhassesatı Zâtiye Büt
çesi münasebetiyle
584,585
— 1340 senesi Nafia Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
882,890
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu -

— 29 —
Sayfa
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası müna
sebetiyle

Sayfa
Ata B. (Niğde) - Köy kanun lâyihası
münasebetiyle

982

307

B
Bc3im Atalay B. (Aksaray) - Arada Diyarbekir - Ergani arasında demiryolu in
şasına dair teklifi kanuni münasebetiyle
858,
859
— 1340 senesi Dâhiliye Vekâleti Bütçesi .„
münasebetiyle
.165
— Köy Kanunu münasebetiyle
664,665
— Ziraat Vekâleti veya müstakil Ziraat
Müdüriyeti Umumiyesi teşkili hakkında
Kastamonu Mebusu Halid Beyin teklifi ka
nunîsi münasebetiyle
121,122,127

Besim B. (Mersin) - Osmanlı İmpara
torluğuna ait düyunu dâhiliyenin sureti
mahsup ve tediyesine, dair lâyiha ve 1324
Temmuzundan itibaren 1339 senesi ga
yesine kadar bilcümle matlûbat ve düyu
nun Hazinenin sureti mahsubuna dair ka
nun münasebetiyle
822,827
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası müna
sebetiyle
543,567

C
Oâzim Ef, (Erzurum) - 1340 senesi
Tapu Müdüriyeti Umumiyesi Bütçesi mü
nasebetiyle

münasebetiyle

581

Celâl Nuri B. (Gelibolu) - 1340 senesi
Dâhiliye Vekâhti Bütçesi münasebetiyle
ICO
— 1340 senesi Hariciye Vekâleti Büt
çesi münasebetiyle
746,747,748
— Kastamonu Mebusu Halid Bey ve
rüfekasıııın Teşkilâtı Esasiye Kanılınınım
müzakeresinde sülüsanı ekseriyeti temin
için azayı kirama bir ay kadar mezuniyet
verilmesi hakkındaki takrirleri münasebe
tiyle
8,9,10
— Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi
1340 senesi Bütçesi münasebetiyle
840,842,843
— Teşkilâtı Esasiye haklımda Kamu
nu Esasi Encümeni teklif v« mazbatası

224,220,228,246,532,533,534,535,
. 536,537,557
— Uzunköprü - Keşan "dekovilinin inş/a-sı hakkındaki teklifi Ikaınınîniıı anüstacelen ruzrıanıeye alınması hakkındaki taltriri
raünase'betiyle
203
— 23 'İVııi'iiHiz .1924 t* Bürüksel'do
iııikadodeecfk Beynelmilel Parlâmentolar
Ticaret Konferansında Türikİye Büyük
Millet Meclisini temsilen murahhas izamı
için jnojflcût* Konferans Kâtibi Uımımıiliğinden mevrut davetnameye dair Riyaset
tezkeresi münasebetiyle
156
üemal Hüsnü B. (Ziraat Bankası Mü
dürü Umumi Mııavinâ) - Ziraat Bankası
nın 1340 senesi varidat vo masarifi hak
kındaki ikamın iâyihns) münasebetiyle 450,597,
721,727

D
Dr. Fikre* B, (Ertuğrul) - 1340 senesi
Dahiliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
175,
176
— 1340 senesi Sıhhiye ve Muaveneti iç
timaiye Vdîâlefci bütçesi münasebetiyle
678
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Ka
nunini Esasi Encümeni teklif ve nrnzbatatsı
müntasebetiyl-e
991

— Ziraat 'Bankasının 1340 senesi 'büt
çesi münasebetiyle
453,545
Dr. Fu-ad B. (Kuifckffiıse) - 1340 senesi
Muva-aenei Unmıımiyc Kaımuıu münasebetiyl-c
1012,103
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye haricine çıkarılırn-asma
dair Urla Ketem
Şeyh Saffet Efendi

30 _
Sayfa '
ile elliüç refikinin teklifi kanunîsi müna
sebetiyle
32
— Köy Kamum ıımıijisefoctiyle 76,77,78,8<>,9Ö
I>r, Mustafa; B. (Çorum) - 1340 senesi
Dahiliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle
179
— Köy 'kanunu ımünasebctİylc 78,86,93,94,95,
319
— Mübadele, imar ve İskân Kanaıııııımn sekizinci maddesine müzeyyel, Erzu
rum Mebusu Küstü Paşa ve rüfçkasmm
teJklifi 'kanunîsi münasebetiyle
414
— Orta tedrisat muallimleri hak'kında'ki'kajttin lâyihası münasebetiyle
301
— Osmanlı İmparatorluğuma ait düyumı dâhiliyenin sureti mahsup ve tedi
yesin* dair lâyiha ve 1324 TönMirâznmlan
itibaren 1339 senesi gayesine kadar bil
cümle matlûbat ve düyûııım hazinenin su
reti mahsubuma 'dair kanun münasebetiyle 827,
830

Emin B, (Eskişehir) - 1340 senesi DaHliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
167,
Ebıibelrir Hâsını B. (Niğde) - 1340 sct esi Hariciye Vekâleti Bütçesi münasebe
tiyle
'
743
— 1340 senesi ilnvazoııei Umtımiye Ka
tınım münasebetiyle
101
Ekrem B. (Rize) -Hilâfetin i] («ısımı ve
Hanedanı Osııtaninin Türkiye haricine çı
karılmasına dair Ui'i'a Mebusu Şeyh Saf
fet Efendi ile clliüç refikinin teklifi kat.nııisi mÜMobetiyle
29
168,291
— 1340 senesi Hariciye Vekâleti BütVrsİ münâsebetiyle
747,748,749
— Köy Kanım Lâyihası münasebetiyle
93,307
— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
nun sekizinci maddesine müzeyyel, Erzu
rum Mebusu Küstü Paşa ve riiıekasımn
teklifi kanunîsi münasebetiyle
4.13,414,41 fi
— Osmanlı İmparatorluğuna ait dü
yunu dahiliyenin sureti mahsup ve tedi
yesine dair lâyiha ve 1324 Temmuzundan
itibaren 1339 senesi gayesine kadar bil

Sayfa
— n '.tYıumuız 1924 tu
Bürüksel'de
•imkmledceek Beynelmilel
Parlfümentolar
Ticaret Konferansında Türkiye Büyüfk:
Millet Meclisini temsildi murahhas iza-mı
için mezkûr Konferans Kâtibi Umumili
ğinden mevrut davetnameye, dair Riyaset
t<v.kernsi. münasebetiyle.
1.56
— Ziraat Barikasnım 1340 senesi vari
dat, ve masarifi hakkındaki kamın lâyiha-1
sı münasebetiyle
601
Dr. Refik B. (Sıhhiye ve Muaveneti îçtiiına'iys Vekil) (İ3fcanbul) - 1340 scneısi
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vdkâleti
Bütçesi 'münasebetiyle 670,671,672,675,676,677,
678,679
Dr. Rıza Nur B. (Sinop) • Dolmabaıhçe.
Saray unu ımüs» yapılmak üzere. Maarif
Vekâletine, devri ve Topkapı Sarayının
•müze halinde halka, açılmasının temini
ludvkmdald takriri (münasebetiyle
203

cümle matlûbat ve düyunun Hasuncnin
sureti mahsubuna dair kanun münasebe
tiyle
826,827
— Teşkilâtı Ksasîye hakkında Kanunu
KKÜSÎ Küçümeni teklif ve mazbatası mü
nasebetiyle
531,544
— Ziraat Bankasının 1340 senesi vavidat ve masarifi luıkkmdn.ld Kanun Lâ
yihası münasebetiyle
23,727
•— Ziraat Vekâleti veya müstakil Zi
raat JIİKİüıiyctİ rnıumiye.si teşkili lıak4 imla Kastamonu Mebusu Halici Bey'in
•teklifi kanunîsi münascbeyitle
120,122
Emin B. (Tokat) - 1340 senesi Dahiliye
Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
173,187,
1.89,265,266,268,
— Gelibolu île busu Celâl Nuri Bey'in,
Reisien'mlrar Hasretlerinin i m i buyur
dukları nutkun tabı ve neşrine dair tak
rir münasebetiyle

12

— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
nun sekizinci maddesine müzeyyel, Erzu
rum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasmııı
•teklifi kanunîsi münasebetiyle
419

a •

«
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Sayfa
Esad Ef. (Menteşe) - 1340 senesi Da
hiliye Vekâleti Bütçesi 'münâsebetiyle 267,279
— 1340 senesi. Haricîye Vekâüeiti Büt
çesi nıünaseibertiyfle
740,741,742
— 1340 sonesi Mııvezenei Umıuımiye KaMinu mranaseıbetiyle
103
— 1340 senesi Nafia Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
883^884,892,896,897
— 1340 senesi Türkiye Büyük Millet
Meclisi Bütçesi münasebetiyle
107
— İdama
mahkûmiyeti
Mahkemei
Temyizce tasvibedilen ihtiyat zabıtanından Mülâzımısani Muğlalı Kemal Efendi
hakkındaki evrakın iadesine dair Başve
kâlet tezkeresi münasebetiyle
73,
— Şehit Miralay Bey'in validesi Libas
Hanımla, İzmir'in, hini İşgalinde şehit dü
şen Miralay İFethi Bey'in Zevcesi Fatma
Lâtife Hanıma ve Üsküdarlı Tevfik Sü
kuti merhum ailesine hidematı vataniye
tertibinden maaş tahsisine dair teklifler
münasebetiyle
208,209,211

Sayfa
— Zîr&at Bankasının 1340 senesi vari
dat ve masarifi hakkındaki kanun lâyiha
sı münasebetiyle
728
— Ziraat Vekâleti veya müstakil Zira
at Müdüriyeti Umumiyesi teşkili hakkın
da Kastamonu Mebusu Halid Bey'in tek
lifi kanunisi münasebetiyle
120
Eyüp Sabri Ef, (Konya) - Osmanlı İm
paratorluğuna ait düyunu dahiliyenin su
reti mahsup ve tediyesine dair lâyiha ve
1324 Temmuzundan İtibaren 1339 senesi
gayesine kadar bilcümle matlubat ve dü
yunun hazinenin sureti mahsubuna dair
kanun münasebetiyle
828
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası mü
nasebetiyle
533,543,554
— Ziraat Bankasının 1340 senesi vari
dat ve masarifi hakkındaki kanun lâyiha-'
sı münasebetiyle
600,601,603,723

F
Palih Pıfkı B. (İBolu) - Şair Abdülhak
Hanıjd Bey'e kaydı hayat sartiyla hide
matı vaıtaniye tertibinden beşbin kuruş
maaş tahsisine dair Muvazenei Maliye En
cümeninin teklifi münasebetiyle
650,651
Ferid B, (Çorum) - 1340 senesi Muha
sebatı Zatiye bütçesi münasebetiyle
587
— Orta tedrisat muallimleri hakkında
ki kanun lâyihası münasebetiyle
401,407

Feridun Fiferi B. (Dersim) - Antalya
Mebusu Ahmed Saki Bey'in 26 Kânunu
evvel 1339 tarihlî Affs Umumi Kanunu-.
na müzeyyel teklifi münasebetiyle
522
— Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin
kazaya tahvili, Bitlis ve Genç vilayetleri
nin lâğviyle Muş vilâyeti teşkili hakkın
daki teklifler münasebetiyle
195,196
— 1340 senesi Dahiliye Vekâleti bütçe
si münasebetiyle
158,159,161,162,163,175,176,
•Ferid B. (Dahiliye V«küi), (Kütah
181,182.184,185,186,188,189,272,273,274,275,334,
j
ya) - 1340 senesi Dahiliye Vekâleti bütçe
.339
si münasebetiyle
158,159,162,170,173,176,179,,
— 1340 senesi Emniyeti Umumiye Büt
180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,
çesi münasebetiyle
431,432,435,436,439,440,
266,267,268,269,270,274,275,27S,277,279,280,281, .
441,444,445
282
— 134Û senesi Hariciye Vekâleti Bütçe
— 1340 senesi Emniyeti Umumiye
si münasebetiyle
744,746
Bütçesi münasebetiyle
427,428,429,430,431,
— 1340 senesi Jandarma Kumandanla
432,433,434,435,436,441,442,443
ğı bütçesi münasebetiyle
342;s47,348,349,
350,:354,35S
—: 1340 senesi Jandarma Kumandanh— 1340 senesi Maliye Vekâleti Bütçe
.ğı bütçesi münasebetiyle
342,344,348,353,354,
1036,1037
356,357,358,359,360,361,362,363 si münasebetiyle
— 1340 senesi Mübadele, İmar ve is
— Köy Kanunu münasebetiyle 658,662,663,
1046
664,665 kân Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
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— 1340 senesi Nafia Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
880,881
— 1340 senesi Türkiye Büyük Millet
Meclisi Bütçesi münasebetiyle 104,105,106,111,
112,113
— İktisat Encümeni azasının yirmiye
iblâğı takarrür etmiş fakat Birinci ve Be
şinci şubelerce İntihabedilmediğinden mez
kûr şubelerce birer âza daha intihabının •
teminine dair İktisat Enenmeni tezkeresi
münasebetiyle
"
135
— ;Meclîs Heyeti tahririyesine, 1339 se
nesi tahsisatından, matahsisat birer maaş
nisbetinde ikramiye verilmesine dair 92
arkadaşiyle birlikte verdiği takrir müna
sebetiyle
981
— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
nun sekizinci maddesine ıniizevyel. Erzu
rum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasmm
teklifi kanunisi ünasebetiyle
418,420
— Osmanlı İmparatorluğuna ait düyu
nu dahiliyenin sureti mahsup ve tediyesi
ne dair lâyiha ve 1324 Temmuzundan iti
baren 1339 senesi gayesine kadar bilcümle
matlubat ve düyunun Hazinenin sureti
mahsubuna dair kanun münasebetiyle
815
~ Suni ipekten mensucat imalinin
men'i hakkındaki îtanun teklifi münase
betiyle
145
— Şehit Miralay Nâzım Bey'in validesi

Galip B. (Niğde) - 1340 senesi Jandar
ma Kumandanlığı Bütçesi münasebetiyle 341,
342,343,344
Gazi Mustafa Kemal Fasa Hazretleri

•Sayfa

Libas Hanımla, İzmir'in hini işgalinde şe
hit düşen. Miralay Fethi Bey'in Zevcesi
Fatma Lâtife Hanıma ve Üsküdarlı Tevfik Sükuti merhum ailesine Mdenıatı va
taniye tertibinden maaş tahsisine dair tek
lifler münasebetiyle
209,211
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu Esası En
cümeni teklif ve mazbatası münasebetiy
le
224,228,233,238,242,246,250,251,532,534,535,
540,542,543,549,550,551,552,553,554,556,557,558,
560,564,986,995,1010
— Türkiye Seyrisefain İdaresinin 1340
senesi Bütçesi münasebetiyle 730,731,732,734,
739
— 26 Kânunuevvel 1339 tarihli Affı
Umumi Kanununun birinci maddesine
müzcyyel teklifi kanuni münasebetiyle 801,802,
803
— Ziraat Bankasının 1340 senesi büt
çesi münasebetiyle
950,452,453
— Ziraat Bankasının 1340 senesi vari
dat ve masarifi hakkındaki kanım lâyiha
sı münasebetiyle
593
— Ziraat Vekâleti veya müstakil Zi
raat Müdüriyeti Umumiyesi teşkili hak
kında 'Kastamonu Mebusu Halid Bey'in
teklifi kanunisi münasebetiyle
122,126
Puad E. (Bize) - 1340 senesi. Dahiliye
Vekâleti bütçesi münasebetiyle
282,283,331,
337

(Reisicumhur) - İkinci devrenin 'ikinci iç
tima senesinin küşadı münasebetiyle irat
buyurdukları nutuk

H
Hacı Bekir Ef, (Konya) - Osmanlı İm
paratorluğuna ait düyunu dahiliyenin su
reti mahsup ve tediyesine dair lâyiha ve
1324 Temmuzundan itibaren 1339 senesi
gayesine kadar bilcümle matlubat ve dü
yunun Hazinenin sureti mahsubuna dair
kanun münasebetiyle
828
— Suni ipekten mensucat im,alinin

men'i hakkındaki kanun teklifi
betiyle

münase
145,146-

Hacim Mubiddin B. (Giresun) - Hilâ
fetin ilgasına ve Haüedanı Osmani'nm
Türkiye haricine çıkarılmasına dair UVfa
Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile elliüç refi
kinin teklifi kanunisi münasebetiyle

68
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Sayfa
312,
663

— Orta tedrisat muallimleri hakkınkmdaki kanun lâyihası münasebetiyle 401,407
— Teşkilâtı Esasiye hakkındaki Kanu
nu, Esasi Encümeni teklif ve mazbatası
münasebetiyle
985,1010
Hafız İbrahim OB. (İsparta.) - 1340 se
nesi Dahiliye Vekâleti bütçesi münasebe
tiyle
282
Hakkı B. (Van).- 1340 senesi Sıhhiye
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
670
— Ziraat Bankasının 1340 senesi varidart ve masarifi hakkındaki kanüH'lâyihası münasebetiyle
726,727j728
Hakkı T a n k B. (Giresun) - Matbuat
Müdüriyeti Umunüycsi 1340'senesi Bütçe-,
si münasebetiyle
'
, t
842,844
— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle 390,396,397,
^399^01,402,403,404
— Teşkilâtı Esasiye hakkıntlalri Kamı- '
nu Esasi Encümeni teklif ve mazbatası
münasebetiyle _
532,533/537,545,551,554,561,
565,566,984,986,987
— Ziraat Bankasının 1340 senesi varı- j
dat ve masarifi hakkındaki kanun lâyiha^ i
sı münasebetiyle
'723
Halet B. (Erzurum) - 1340 senesi '"•Mu
hasebatı Zaıtiye bütçesi münasebetiyle
584

Sayfa
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Ösmaninin Türldye haricine çıkarılmasına
dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile
elliüç refikinin teklifi kanunisi münase
betiyle
•
_
35,36
— Teşkilâtı Esasiye Kanununun müza
keresinde sülüsâui ekseriyeti temin için
Azayı Kirama bir ay kadar mezuniyet ve
rilmesi hakkında vüfakası ile birlikte ver
dikleri takrir münasebetiyle
8.9,10,1.1.
— Tevhidi Tedrisat hakkındaki teklifi
Kanunî'münasebetiyle •
18
— Ziraat Bankasının 1340 senesi vari
dat ve mesarîfi hakkındaki kanun lâyihası
münasebetiyle
726
;ı Halid Paşa (Ardahan) - 1340 senesi
Dâhiliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
287,
• • • • ' - , .

'

"
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• , .^.HaÜ\ B. (Zonguldak) - Beyoğlu ve
Üsküdar vilâyetlerinin kasaya- tahlili, Bit
lis ve Genç vilâyetlerinin 'l.îğviylc Muş
vilâyeti teşkili hakkındaki teklifler müna
sebetiyle
'" ','
199
'•" —1340 senesi Dâhiliye Vekâleti Bütçesi
m'üAas.ebetiyle
176,178,1.82,190:272
— 1340 senesi Jandarma Kumandanlığı
lîütçesi münasebetiyle
••.
348,350,352
— Teşkilâtı''Esasiye hakkıiıda Kamımı
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası mün«ücbfttiyle -j ı. {•,•;*">
'•'•: ''
554,986
MiHaljl HulM^Ef.;;';^Sürd) --HiUifetin ilga;s;ına;..ve Hanedanı lOsmanimlt -Türkiye
haricine çıkarılmasına dair Urfa Mebusu
Şeyh Saffet Efendi ile clliü*: refikini» tek
lifi kanunîsi münasebetiyle
42

Halid B. (Kastamonu) - 1340' senesi
Dahiliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle
190,
282,283
— 1340 senesi' Hariciye Vekâleti Büt
çesi mimasebetiyle
,';'
749,750
Halis Turgut B. • (Sivas) - ;1340 senesi
;—--! 1340. isenesi Jandarma Kumandan-'j
(Dâhiliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
276,
;
lığı. bütçesi münasebetiyle
.344,345,357'359,
";:
'
•
27S,288,2S9
361,362.968
— 1340 senesi Hariciye Vekâleti Büt
— 1340 senesi Maliye Vekâleti' Büt
çesi münasebetiyle
' 746
çesi münasebetiyle
1022,1023,1038
— 1340 senesi Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
. -678
— 1340 seîıeâi- Mübadele, îmar ve İs
93,663
kân Vekâleti Bütçesi münasebetiyle .,-, s 1041 - • - • î İ.TT=- Koy; Kanumı^üııasebetiylc
•,-^* Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
— 1340 senesi Nafia Vekâleti İB.ütçesi ;
nun;; sekizinci majdd,eaine miueyyel, Erzu
münasebeitiyle
- ,:;\> '889,890,891
rum; Mcbusı\j.1Jî^tjJL^Paşa.-i,jç. rüfckasının
.— 1340 senesi Sıhhıye've Muaveneti j
,steklifi kanunîsi münasebetiyle;1
,.
413,417
İçtimaiye Vekâleti Bütçesi münasebeti^- ;•
le
676
-.!'.
(Güt = 7)

Sayfa
Hay İ ii
— Çanakkale Mebusu Melımed Beyin.
~ Tcçkilâtı Esasiyi' hakkında Kanunu
Hükümeti Kaile tarafından
Çanakkale
Esasi Encümeni tekti T ve mazbatası müna
ve
mülhakatı
Ziraat
Bankası
§nalıatınm
sebetiyle
233,243,534,5:58
İstanbul'a alınan mıknchı mevcnclesinı;
Hamdi B. (Ordu) - Arada - Diyarbedair Ziraat Vekâletinden sorusu münasckir - Ergani arasında demiryolu inşasına
ııcil-îyle
457
tlair teklifi kan'.iiıî i-siinr.-vbetiyli!
$M
—
İktisat
Uncümeni
azasının
yirmiye
— 1340 senesi Dâhiliye Vekâleti Büt
iblâğı takarrür etmiş fakat Birinci ve
çesi münasebetiyle
334
Beşinci .şubelerce intihalrcdıilmcdiığindcn,
— 1340 sonesi t a l i y e Vekâleti Bütçesi
ıııcükûf şubelerce birer âza daha intihabı
münasebetiyle
1021,1022
nın teminine dair Iklisait Encümeni tez
— 1340 senesi Mübadele, I'mav ve İskân
keresi münasebetiyle
136
Vekâleti Bütçesi münavebetiylc
1047
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
— inşaat malzemesinin denıiryol)arın
Esasi Kııcİhr.eiıi teklif ve mazbatası müna
da naklinde yalma ıtaviîci asliye ürerin
sebetiyle
rııiı|ıı 082,9S6
den ücret alınması hakkında sabık IÇars^ ' :
Hasan B. (îkiisat Vekili), (Trafcadn)Mebusu Cavit Beyin teklifi .kanunisinin
Tevhidi tedrisat hakkındaki teklifi kanunî
ı
ri'cddin© dair Ticaret Encümeni mazbatası
münasebetiyle
27
münasebetiyle
716
— Ziraat Vekaleti veya müstakil Ziraat
• — Kastamonu'ya 'tabi Gül nahiyesinde
Müdüriyeti Umıınıiyosi teşkili hakkında
''mjcvcÜt'' Ziraat Mektebinin 1340 senesi
Kastamonu Mebusu îlalid Beyin teklifi ka
'Bütçesine ii-lıali ha.kknula.ki takrir müna
nunîsi münasebetiyle
123,124,125,126,127
sebetiyle
426
Haşan B. (Ticaret Vekili), (Trabzon^.
—
Mübadele,
imar
ve
iskân
Kanu
;
1340 "senesi Maliye Vokaleti],,RiUÇ-c.si ,müI
nun™!: sekizinci maddesine
müzeyycl,
nasebctiyle
1034
Erzıuıum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfeka— Samsun - Sivas ve Ankara - Mıısasmın teklifi kanunisi münasebetiyle
41.8^119
küy dcmirycliannnı inşaatı hakkındaki lâyİlıai kanunîye münasebetiyle
873,870,
— Osmanlı imparatorluğuna ait düyu
— Türkiye Seyrisefain İdaresinin S340 '(':nu dahiliyenin .sureti mahsup vb tediy?senesi Bütçesi münasebetiyle
733,737,739,740)
:«ne dair lâyiha ve 1324 Tcmni'u/.undan
Hassa Fehmi E. (Gümüşane) - 1340
itibaren' 1339 s'Gn'Sşi( gayesine kadar bilsenesi Dahiliye Vekâleti Bütçesi müıi'asc-'
. cüınMİKaathjbai- \A:&- düyıuran hazinenin
'betiyle
263.270,276,281,289,200,291.334, <snreti;iniahsubıııia'' dair kanun münasebe
335,337,338:339,341
tiyle ' ''•'••'•• S12,8l'3,Si5,816,817,Ş18,820,S21,S23,
824,82â,S27,829,830
— 1340 senesi TJaniley tamlar Müdü
riyeti Umum iyesi Bütçesi münasebetiyle
275
— Posta - Telgraf Müdüriyeti Uııra— 1340 senesi Emniyeti Umumiye
, nıiyesininil"l340. senesi Bütçesi münasebeBütçesi 'nıihmc-beti>yle: ^'''•••"'-••• '••••;< .- ; 434',4I( ' l ı y î c ^ ' I'' 1 '" : .
'
458,459
— "1340 senesi Maliye Ve.kâlcti'Bütçe
— Irjclut Miralay Nazvm Beyin validesi münasebetiyle _
1030,1031,1032,1034,103 ( si Libas Hanımla, izmir'in hini işgalin
— 1340 sen'esi Muhasebatı Zatiye Büt
de şehit düs;en Miralay Fethi Beyin zeveeçesi münasebetiyle
' L:588
si Fatma Lâtife ilanıma ve Üsküdarlı
— 1340 senes'i'1 ÜsâîÜa Vekâleti Bütçesi
Tevfik Sükûtî merhum ailesine bklcmatı
münasebetiyle
• 376,885,886
vataniye tertibinden Jjnujaş tahsisine dair
— 1340 senesi Sılıhiyeti ve Muaveneti r " j
teklifleri münasebetiydi
):
2.12
içtimaiye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
678
— LİIeskilMı Esasüyoj hakkında Kanunu
- r 1340 senesi R ü s u m a t b ü t ç e s i ınüna;
Esasi Encümeni:.t«i#fi):vo mazbatası mü
sebeüyle
''&7&
nasebetiyle
'
'.aı ; ı îiic'j' 243,538,54=5,556

_ 35 —
Sayfa

Haydar Rüştü B, (Denizli) -1340 sene
si Jandarma Kuımandanlığı Bütçesi mü
nasebetiyle
358
— 1340 senesi Mübadele, İmar ve İskân
Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
1043,1047
— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
nun sekizinci maddesine müzeyyel, Er-

Sayfa
carımı Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasının
teklifi kanunisi münasebetiyle
412,413,
415,417
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kaa û n u Esasi Encümeni teklif ve mazba
tası münasebetiyle
544,552,987
— Osmanlı İmparatorluğuna ait dü
yunu dâhiliyenin sureti mahsup ve tedi
yesine dair lâyiha ve 1324 Temmuzun
dan itibaren 1339 senesi gayesine kadar
bilcümle matlübat ve düyunun Hazine
nin sureti mahsubuna dair kanun müna
sebetiyle
821,822
— Ziraat Bankasının 1340 senesi va
ridat ve masarifi hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle
594
Hulusi B, (Karesi) - 1340 senesi Maliye
Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
1033
Hüseyin Baki B. (Burdur) -1340 senesi
Maliye Vckâle>ti Bütçesi münasebetiyle
1028
Hüseyin B. (Elâ^z) - Divanı Muhase
bat azalan intihabı münasebetiyle
649
— Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı Osmaııinîn Türkiye haricine çıkarılmasına
dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile
elliüç refikinin teklifi kanunisi münase
betiyle
31
— Köy Kanunu münasebetiyle
76,78,653
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanu
nu Esasi Encümeni teklif ve mazbatası
münasebetiyle
550
Hüseyin Rıflkı B. (Edirne) - 1340 se- •
nesi Nafia Vekâleti Bütçesi münasebe-, :
tiyle
.. 886
— Suni ipekten mensucat imalinin
meıı'i hakkında kanun teklifi münasebe-'
tiyle
.144,145
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanu
nu Esasi Encümeni teklif ve mazbatası
münasebetiyle
884

îbrabJim B. (Van) - 1340 senesi Dâhili
ye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
162
— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
nun sekizinci maddesine müzeyyel, Er
zurum Mebusu Rüştü Paga ve rüfekasının
teklifi kanunisi münasebetiyle
413,415

İhsan B. (Ankara) . 1340 senesi Dâhi-- Hye Vekâleti Bütçesi •münasebetiyle 190,262,
239
İhsan B. (Cebelibereket) - 1340 senesi
Dâhiliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 177,
178,179

— Türkiye Seyrisefain' İdaresinin 1340
senesi Bütçesi münasebetiyle
738,739
— Ziraat Bankasının 1340 senesi vari
dat ve masarifi hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetiyle
450,454,456,590,592,
593,604
— 1340 senesi DaJıiliye Vekâleti Büt
çesi münasebetiyle
' 177,178,186
— iktisat Encümeni Azasının yirmiye
iblâğı takarrür etmiş fakat Birinci ve Be
şinci şubelerce infcihabedilmcdiğmdcn mez
kûr şubelerce birer âza daha intihabının
teminine dair İktisat Enenmeni tezkeresi
münasebetiyle
135
• — Köy Kanunu münasebetiyle
95,668
— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
nun sekizinci maddesine müzeyyel, Erzu
rum İföbusu Rüştü Paşa ve riife'kasmm
"teklifi kanunisi münasebetiyle
417
— Teşkilâttı Esasiye hakkında Ka
mımı Esasi Encümeni teklif ve mazba
tası münasebetiyle
24G,252,534
— Türkiye Seyri fes a fin
İdaresinin
1340 senesi Bütçesi münasebetiyle
730,731,
734,735,737,738,
— 2G Kânunuevvel 1339 tarihli Affı
Umumi Kanununun bininci maddesine mü
zeyyel teklifi kanuni münasebetiyle
803
— Ziraat Bankasının 1340 senesi varidalt ve masarifi hakkındaki kamın lâyi
hası münasebetiyle
599,726

Sayfa
İsmail B. (Karahisan Şarki) - 1340
, ' : \iuvızi'i»'i Umumiye Kanunu mü-

Say f fi

— Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye haricine
çıkartana
dair Urfa M e t a Şeyh Saffet Efendi ile
elime, refikinin teklifi kanunisi * * » » « •

""

_ i;V(0 senesi Mübadele, imar ve Is-ri Vek-YMi liütcesi münasebetiyle
1044
' _ Köy Kanunu münasebetiyle
•>*
p ıu ',i ipekten mensucat imalinin
„n>i hakkındaki kanun teklifi münase",<:nl tM
144,145,146

gi(fi{.

betiyle
*..,
- Şehit Miralay Nâzmı Beyin valide
si Libas Hanımla, İzmirin hini R a i m d e
şehit düşen Miralay Fethi Beyin zevcesi
Fatma Lâtife Hannua ve Üsküdarlı l e v l ı k
Sükuti merhum ailesine hidematı ^ t a n ı y e
tertibinden maaş tahsisine dair teklıiler
münasebetiyle
— Sedye ve Evkaf ve Erkanı Harbıyeı
Umumiye Vekâletlerinin ilgasına dair
Sürt Metrom Halil Hulki Efendi ile elli
refikinin teklifi kanunisi münasebetiyle
__ Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu

^

E M n i ,e,diI ye mazbat s,

s- r

" o8r997,«ı«

nasebetıyle

U n a Hamid B. (Etfaıü) - 1340 »msı

«*• ™

M Bütî

%™tS,1B7!ıW.

— 1340 senesi Hariciye Vekâleti Bütçesi münâsebetiyle.
„
— 1340 enesi Jandarma Kumandanlığı^ ^
Bütçesi münasebetiyle
_
'"
__ Orta tedrisat muallimleri hakkındakî kanun lâyihası münasebetiyle
— Osmanlı İmparatorluğuna ait duyu
nu dâhiliyenin sureti mahsup ve tediyesi
ne dair lâyiha ve 1324 Temmuzundan iti
baren 1339 senesi gayesine kadar bilcüm
le matlÛbat ve düyunun hazinenin sureti
mahsubuna dair kanun münasebetiyle
_ Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanu
nu Esasi Encümeni teklif ve mazbatası
^
münasebetiyle
îlyas Sami Ef. (Muş) • 1340 senesi Emniyeti Umumiye Bütçesi münasebetiyle 43.5,44.
— Kastamonu Mebusu Halid Bey ve
ritfekttnnm Teşkilâtı Esasiye Kanumuııuı
müzakeresinde sülüsanı ekseriyeti temin
için azayı kirama bir ay kadar mezuniyet
verilmesi hakkındaki takrirleri müuasebc^
tiyle
_ Teşkilâtı Esasiye hakkında Kamı- :
nu Esasi Encümeni teklif ve m a z i m i
münasebetiyle
232,2W

_ - Türkiye Seyrisefaİn İdaresinin 1340
«•nesi BİHcvsi münasebetiyle
739
' _ - Ziraııl Bankasının 1340 senesi vaP-«lııi ve maarifi hakkındaki kanun lâyihascı mıınasrbclıyie
_ Ziraat Vekâleti veya müstakil Zi„ a t Müdüriyeti Ummmiyesi t e c i l i hakL n d a Kastamonu Mebusu HaUdl Bey m
teklifi k a n t i n i münasebetiyle
ı-u
ismail Oanbulat

B. (İstanbul) - 1340

«enesi DfihiKy Vekâleti Bütçesi ™ M £ f i y j 3 9
'C* "L Teşkilâtı Esasİve hakkında Kanunu
ıı «„i VıiıMimeııi teklif ve mazbatası mü<, s,ısı
'
.
539
rıasebetiyu1
ismail Kemal B. (Çorum) - 1340 senesi
iVrtnMve Vukaletl Bütçesi münasebetiyle lo9,
,) Lln J
'
160,267,276,334
_

1340

senesi

Emniyeti

Umuımiyo

Bütçesi münasebetiyle
4 30 >* 31
1
v u o *>tıesi Malive Vekâleti Bütçesi
~~ , , „ , ,
1037,1039
TMO nenesi Muvazenei Umumiye
Kamum münasebetiyle
__

(; vıo

senesi Safia

^ s i mun.sebe.iyle

Vekâleti

Bütmm>gJ^

__ ] 3 4 0 senesi Tapu Müdüriyeti Umumiyesi Bütçesi münasebetiyle
580,604
__ Divanı Muhasebat azaları intihabı
, t. ,
649
münasebetiyle
TCiiv Kanunu münasebetiyle
'*,ÖU,
—
81,83,86,657
__ Osmanlı İmparatorluğuna ait düyû
,nıı d-ıhitivnıiıı sureti mahsup ve tediye,
«İne İMr V i h a ve 1342 Temmuzundan
itibaren 1339 senesi gayesine kadar bil
cümle matlÛbat ve düyunun
Haznenin

— 37

Sayfa
sureti mahsubuna dair kanun (münasebe
tiyle
813,828,
829
İsmail Safa B. (Adana) - Orta tedri
sat muallimleri hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetiyle'
404,406
'— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanu
nu Esasi Encümeni teklif ve - mazbatası
münasebetiyle
539
İsmet B, (Çorum) - Beyoğlu ve Üskü
dar vilâyetlerinin kazaya tahvili, Bitlis
ve Gene vilâyetlerinin lâğviyle Muş Vilâ
yeti teşkili hakkındaki teklifler münase
betiyle
457
— Çanakkale Mebusu Mehaned Bey'in, Hükümeti zaile tarafından Çanakkale
ve mülhakatı Ziraat Bankası şuabatının
İstanbul'a alman nukudu mevcudesine
dair Ziraat Vekâletinden- sorusu münase
betiyle
• 457
— 1340 senesi T, B. M. Meclisi Bütçesi
•münasebetiyle
'
110,111,
112,115
— Emniyet Sandığı 1340 senesi Büt
çesi münasebetiyle
847
— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
nun sekizinci maddesine müzeyyel, Erzu
rum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasının
teklifi kanunîsi münasebetiyle
415

Sayfa
— Teşkilâtı Esasiye hakkında : Ka
nunu Esasi Encümeni teklif ve mazbatası
ımünasöbetiyle
.252,1009
— Ziraat Bankasının 1340 senesi vari
dat ve masarifi hakkmdaiki kanun lâyi
hası münasebetiyle
447,453,454,456,
599,601,717,720,722,723,724,726,728
İsmet B. (Reisveküi), (Çorum) - Zabtı
•sabı'k hakkında
,
, 133
İsmet Paşa (Başvekil), (Malatya) Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaı«nin Türkiye haricine çıkarılmasına dair
Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile elliüç
refikinin teklifi kanunisi münasebetiyle

61,
62,63

— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanu
nu Esasi Encümeni teklif ve mazbatası
münasebetiyle
996,997
— Ziraat Vekâleti veya müstafkü ZU
ta art Müdüriyeti Umumiyesd teşkili hakikmda Kastamonu Mebusu Halid Bey'in
•teklifi kanunisi münasebetiyle ,
116
ismet Paşa (Başvekil ve Hariciye Veİnli) - 1340 senesi Hariciye Vekâleti Büt
çesi münasebetiyle
836
İzzet Ulvi B. (Karahisarı Sahip) . Hi
lâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin
Türkiye haricine çıkarılmasına dair Urfa
'Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile elliüç
ı-efikİnin teklifi kanunisi münasebetiyle
33

K
Kaidri Ahmed B. (Siverek) - 1340 se
nesi Emniyeti Umumiye Bütçesi müııase'betiyle
441
— 1340 senesi Jandaııma Kuıma'nsdanhğı
Bütçesi münasebetiyle
348,349
1340 senesi Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâleti Bütçesi nıünasefbetiyle
672
'Kâzım Paşa (Müdafaa Milliye Vekili),
(Karesi) - 1340 senesi Dahiliye Vekâleti
Bütçesi münasebetiyle
331,334,338,339
— 1340 senesi Maliye Vekâleti Bütçesi
[münasebetiyle
1035
— Türkiye Seyrisefaîn İdaresinin 1340
senesi Bütçesi münasebetiyle
731,732,733

Kâzım Vehfbi (Ergani) - Arada - Diyar'bekir - Ergani arasında demiryolu inşasına
•dair teklifi pkanuni münasebetiyle
848
— Beyoğlu ve Üsküdar Vilâyetlerinin
Kazaya tahvili, Bitlis ve Genç vilâyet
lerinin lâğviyle Muş vilâyeti teşkili hak
kındaki teklifleri münasebetiyle
İ94,
195,196,199
— 1340 senesi Dahiliye Vekâleti Büt
çesi münasebetiyle
157,158,159,160,
161,162,172,173,180,181,182,183,186,187,192
— 1340 senesi Hariciye Vekâleti Büt
çesi münasebetiyle
749
— 1340 senesi Jandarma Kumamıdarilığı .
Bütçesi münasebetiyle
356,358,361,362

— 38
Sayfa

Sayfa

— 1340 senesi Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 669,
672,678
— Köy Kanun Lâyihası münasebetiyle 317,
318,321,322
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osaııaninin Türlüye Haricîne çıkarılmasına
4air Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile
eJliüg refikinin teklifi kanunisi münase
betiyle
67

rafından idare olunan bilûmum medaris ve
mekâitibin Maarif Vekâletine devrolunuıasına dair teklifin müzakeresine lüzum olimamlığına dair Lâyiha Encümeni nıa«ıbatası
uıniııaseıb etiyle
330
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanu
nin Esasi Enenmeni teklif ve mazbatası
'nıünaseıbetiylç
552,555,563

— Şair A'bdülhak Hanıid Bey'e kaydı
bayat şartiyle nidama ti vataniye tertibin
den bedbin kuruş maaş tahsisine dair
Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi
•münasebetiyle
648
— Seriye ve Sıhhiye Vekâletleri ta-

(Kemal B. (Saruhan) - 1340 senesi Mübedele, İmar ve İskân Vekâleti Bütçesi müııaseıbotiyle
1046
— 1340 senesi Nafıa Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
895
— Teşkllâ'tı Esasiye hakkında Kaimim
Esasi Encümeni teklif ve lîLa^batası müna
sebetiyle
984

M
— Ziraat Bankasının 1340 senesi vari
Mahmud B, (Siird) - Teşkilâtı Esasiye
dat ve masarifi hakkındaki kanun lâyihası
hakkında Kanunu Esasi Encümeni teklif
münasebetiyle
594,602,603
VÖ mazbatası münasebetiyle
985,995
Mehmed
B.
(Big-a)
1340
senesi
Sıh
Mahmud Esad B. (izmir) - Teşkilâtı
i
;
hiye ve Muaveneti İstiıuaiyy Vekâleti Büt
Esasiye hakkında Kanunu Esasi Encümeni
çesi münasebetiyle
670
teklif ve mazbatası münasebetiyle
239,240
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Os-,
Mazhar Müfid B, (Denizli) - 1340 se|
maninin Türkiye haricine çıkarılmasına da
nesi Dâhiliye Vekâleti Bütçesi münasebei
ir Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile
tiyle
166,182
olliüç refikinin teklifi kanunîsi münasebe
— 1340 senesi Emniyeti Umumiye
j
tiyle
37
Bütçesi münasebetiyle
430,431,432,433,435 I
— Köy Kanunu münasebetiyle
83,86,92.94,
— 1340 senesi Hariciye Vekâleti Büt{
95,652,657
eesi münasebetiyle
748,749 {
Mehmed Fuad B. (Kastamonu) - 1340
— 1340 senesi Maliye Vekâleti Bütçesi
senesi Dahiliye Vekâleti Bütçesi münasebe
münasebetiyle
1033,1034
tiyle
291
— 1340 senesi Sıhhiye ve Muaveneti İç
— Kastamomıya tabi Gol nahiyesinde
timaiye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
674
mevcut Ziraat mektebinin 1340 senesi Büt
— 1340 senesi T. B. M. Meclisi Bütçesi
çesine ithali hakkındaki takrir münasebe
münasebetiyle ""
113
tiyle
425,426
— Emvali gayrimenkul e üzerine vuku
— Koy Kanunu lâyihası münasebetiy
bulan ikraz ve istikraz muamelâtından mü
le
88,89,308,309,318,321,322,661,662
tevellit düyunun tecili tesviyesi hakkında
ki teklifi hakkında
381
— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle .
398
-r- Matbuat Müdürüiyeti Umurmyesi
1340 senesi Bütçesi münasebetiyle
841
— Ziraat Bankasının 3340 senesi Büt
— Orta tedrisat muallimleri hakkında
çesi münasebetiyle
446,455,456,457
ki kanun lâyihası münasebetiyle
394,395,404
Muhtar B. (Trabzon) - Arada - Diyav— Türkiye Seyrisefaİn İdaresinin 1340
bekir - Ergani arasında demiryolu İnşasına
senesi Bütçesi münasebetiyle
730,733,734,736
dair teklifi kanunî münasebetiyle
858,859

89
Şayia
— 1340 senesi Dahiliye Vekâleti büt
284
çesi münasebetiyle
— 1340 senesi Hariciye Vekâleti büt
çesi münasebetiyle
747,749
— 1340 senesi Muvazenei Umumiye
Kanunu münasebetiyle
100
i — 1340 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi
münasebetiyle
877,878,879,884,
887,802,890
— 1340 senesi Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekâleti bütçesi nıünasebetiyle C75
— 1340 senesi T.. B. M. Meclisi bütçesi
106
münasebetiyle
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye haricine çıkarıpasına ,
dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile
elliüç refikinin teklifi "kanunîsi münasebe- t
tiyle •
,
06,67
— Köy • Kanunu münasebetiyle
74,78,
79,83
— Matbuat Müdüriyeti , Umumiyesi
,,;
1340 senesi bütçesi -münasebetiyle; .
844,845
— Samsun - Sivas ve..AîiJ>aiîft,-T._Mnsa- ,
köy demiryollarının ingaatı,..'hakkındaki '
lâyihai 'kanunîye münasebetiyle
7S2.873
— Türkiye, ŞcyriscCain İdaresinin 1340
senesi bütçesi münasebetiyle
735
. Murad B. (Antalya) - 1340 senesi Mu- !
vazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle j 103,
-.1

104

Musa Kâzını Ef. (Konya) - Arada - Diyarbclcir - Ergani arasında demiryolu in
şasına dair teklifi kanuni münasebetiyle 857
— Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin
kazaya tahvili, Bitlis ye Ooııç1 Vilâyetleri
nin lâgriyle Muş vilâyeti teşkili hakkın
daki teklifler münasebetiyle
" ••-;
197
\ •'•*«- 1340 senesi Dahiliye Vekâleti-bütçe ';<-i
si münasebetiyle
.;. •%.-. • 268'
— 1340 senesi Emniyeti Umumiye büt
çesi ınîV&asebeüyle
\ .
430
— 1340 senesi Maliye Vekâleti bütıçeşi
münasebetiyle-; \ .
1029
— 1340 senesi Mübadele, İmar ve İs
kân Vekâleti bütçesi -münasebetiyle - 1R44 1047
:,;::••!•
1048
.— Kastamonuya .tabjı.Orpl nahiyesinde
mevcut Ziraat Mektebinin 1340 senesi bü*-

Sayfc
çeşme ithali hakkındaki takrir münasebe
tiyle
42G
— Konya Mebusu Kâz"ım Hüsnü Beyle
rüfekasınm, Karaman kasabasına su isa>esi için Maliye Bakanlığı masarifi gayrimcthuzc faslına 15 'bin ]ira ilâvesine dair
takrirleri münasebetiyle
102G
— Köy İcanumı lâyihası münasebetiyle 308
— Memurin Muhakeıııat Encümeni ve
Tetkik Heyeti alınlıkları iiil.ilia.bi münase
betiyle
302
— Mübadele, imar ve İskân Kanunu
nun sekizinci maddesine müzeyyel, Erzu
rum Mebusu lîüştü Paşa ve rüfekasının
teklifi kanunîsi münasebetiyle
' ' '
415
— Osmanlı İmparatorluğuna ait düyu
nu dâhiliiyenin sureü mahsup ve,, tediyesi
ne dnir lâyiha ve 1324 Temmuzundan iti
baren 1339 senesi gayesine kadar bilcümlc'matlûbat ve- düyunun Hazinenin sure
ti mahsubuna dair 'kanun münasebetiyle
SU,
812,819,821,S24,825,S2y
• "— ''Şehit Miralay Nazım Beyin valide
si Libas Hanımla, İzmirin huni işgalinde
şth'it düşen Miralay Pclhİ Beyin Zevcesi
Fatma Lâtife ilamına ve Üsküdarlı Tcvfik Sükuti merhum nilcsİno hİdcmatı va
taniye tertibinden maaş tahsisine döir tek
lifler münasebetiyle
•"'
• 2j 2
"^— •'Teşkilâtı' Esasiye hakkındaki Kammlı Esasi feıt*ümeni teklif-"ve mazbatası
münasebetiyle '!'
233,535,536,545,561,08:-),
'' :
990,994
—Iİ!*İG Kânunuevvel 1339 tarihli Affı
Umumi Kanununun birinci maddesine müzeyyeİ--teklifi' kanunî münasebetiyle
803
23 Temmuz 1924 tc BürükscPde inikadedecek Beynelmilel Parlâmentolar Ti
caret Konferansında Türkiye Büyük Mil
let Meclisini temsilen murahhas'izamı için
mezkûr Konferans Kâtibi Umumiliğinden
mevrut davetnameye dair Kiyaset tezke
resi münasebetiyle""1 -!.'•
156
";",'T-

ı .r r - Ziraat Bankasının-1340 senesi va
ridat ve maşsa-rifi .hakkındaki- kanun lâyi
hası münasebetiyle
- ."
727
"

"1ı

,ı

ilini
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Sayfa
Mustafa Abdülhalik S. (Maliye Veki
li), (Kânsın) - 3340 sonesi Maliye Veka
leti bütçesi münasebetiyle
.1021,1022,102;),
1027,1058,1029,1030,1037,103:)
— 1340 senesi Muhassesatı Zatiye büt
çesi münasebetiyle
588
— 1340 senesi Muvazenci Umumiye
Kanunu münasebetiyle
98,100,101,102,103,104
— 1340 senesi Nafıa Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
896
— 1340 senesi Rüsumat bütçesi müna
sebetiyle
.
578,579
— 1340 senesi Tapu Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle
580
~- llübedele, İmar ve İskân Kanunu
nun sekizinci maddesine müzeyyel, E m i - '
runı Mebusu Rüştü Pasa ve rüfekasnun
teklifi kanunîsi münasebetiyle
,
418,419
— Osmanlı İmparatorluğuna ait düyu
nu dâhiliyenin sureti /mahsup ve tediyesi
ne dair lâyiha ve 1324 Temmuzunda.]! iti
baren 1339 senesi gayesine kadar bilcüm
le matlûbat ve düyunun Hazinenin sure
ti mahsubuna dair Kanun münasebetiyle
S17,
8-24,825,826,828,829
Mustafa B. (Eiâaia) - Orta tedrisat mu
allimleri hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetiyle
402
Mustafa B. (îsmit) - 1340 senesi Dahi- ,
tiye Vekâleti b üt resi münasebetiyle
178,'179,
184,280,287,290
— 1340 senesi Hariciye Vekâleti büt
çesi münasebetiyle
747,748
— 1340 senesi Jandarma Kumandanlı
ğı bütçesi münasebetiyle (
348,349,350,
351,350,357,358
— 1340 senesi Xafıa Vekâleti bütçesi
münasebetiyle
S77,878,S79,SS0,S82,
883,834
— 1340 senesi T. B. ir. Meclisi bütçesi
münasebetiyle
• 113
— Samsun - Sivas ve Ankara - îlıısaköy
'clomin-oliamnın '/nşa'&tı hakkındaki îlâyUvasi
kanunıiye münasebetiyle
872,873
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Kuası Encümeni »teklif ve mazbVta<sj ıııüiı'nsdbetiylc
251,252 j

— Kıraat Vekâleti veya ım.ii'staikSl Ziraat
Müdüriyeti Umumiyeti 'f'oşk-Mi •ha-Mîtıııckı
IvaıShı'niJCMiu Mebusu İfaH'd B'eyin '"«rd'Ki'i foı•nunisi -ntü'nasebetıly'k1
12!
Mustafa Feyzi E l (Konya) - 1340 so•neai Maliye. Vekâleti 'bütçe:-); ıtıi'iirJa:x Vtiyle 1030,
1031
— Kay kanunu ;lâyJlı.T>-ı mü'ivaı.seib'efciyl'e
87,
" 307,055
— Mübadele, tııvaır »ve İskân [Çamımınun
ısdlîizmci ım'addesino 'inibıcyyel, E m m i m
Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekaısmın 'teklifi
taıımîsi münasebetiyle
418,420
— OrtU ıteclrteat 'inualiimileri IraikikTmla•ki teımın lâyihası •müıvatföbelî'yl'ü 338,402,403,400
— Osmanlı İmparatorluğuna ait düyu
nu dâhiliyenin sureti mahsup ve tediyesi
ne dair lâyiha ve 132-1 Temmuzundan i t i bareır>1339 senesi gayesine kadar bilcüm
le matlûbat ve düyunun Hazinenin sureroti Turashısııbıuıa dair Kanun mimıase-bölıiylc 812,
S 1G,S 17,827,829
"•— »Seriye vo Evkaf ve Erkâ>nı ILımbvyei
Umumiye VdîâleSleramı ûVvissımı. dair Siirt
lM)Lvsu Halil Kıılkİ Efendi 'ile öil'i rcf.kiırrn tdkli fi kanunisi münasebetiyle
23
— Ziraat Bank'asımn .1340 »ııe-^i vari
dat. vo mn^arlfİ hakkındaki ka-mm lâyihası
nıünaseibötiyle
595,(H)l,720,728
.Mustafa Necati B. (Adliye Vekili), (İz-,
mir) - Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
nun sekizinci maddesine müzeyyel, Erzu
rum Mebusu Büstü Paşa ve rüfekıısımn
teklifi kanunisi münasebetiyle
4Hî
Mustafa Necati B. (Mübadele 1 i m a r ve
İskân Vekâleti Vekili) (izmir) - 1340 se
nesi Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti
Bütçesi münasebetiyle
1040,1041,1042,1043,
1044,1045,1046,1047,1Û4'8,:1Û49
— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
nun sekizinci maddesine raüzeyyel, Erzu
rum Mobıısu Rüştü Paşa vre rüfekasınm
teklifi kanunîsi mıünasobatiyle
Mustafa KahmiB. (İzmir) - 134Û sonesi
Nafıa Vekâleti Bütçesi ıımüıascbet'iylc
— İktisat Encümeni azasının yirmiye
iblâğı takarrür etmiş, fakai 'birinci ve ıbe-

410
893
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Sayfa
şinei şubelerce intihabediimediğinden mez
kûr şubelerce 'btirer âza daha intihabının
teminine İdair İktisat Encümeni tezkeresi
münasebetiyle
135
— İnşaat malsjettnesinin demiryollarında'
naklinde yalnız tarifeİ asliye "üzerinden
ücret alınması (hakkında Sabılk Kars Me
busu Cavi8 Beyin teklifi kanunMnin red
dine dair Ticaret Encümeni mnaızlbatası m!ünasöb etiyle
716
— Ziraat Bankasının 1340 senesi vari
dat ve masarifi hakkındaki kanun lâyiha
sı münasebetiyle
590,591,600,601,602,719
Mustafa Vasfi B, (Tokat) -1340 senedi
Maliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
1037
— 1340 senesi Muıhassesatı Zatiye büt
çesi •münasebetiyle
583,585
— 1340 senesi T. B, M. Meclisi Büt
çesi münasebetiyle
107
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osnıanin'İn Türkiye haricîne çıkarılmasına
dair Urfa Mebusu Şeyih Saffet Efendi dlc
elliüç refikinin teklifi kanunîsi münasebe
tiyle
31,,33,66
Mustafa Vehbi (B. (Aksaray) - Ziraat
Bankasının 1340 senesi varidat ve (masari
fi hakikmdalri kanun lâyihası ınıünasdbetiyle
602
Mükerrenı B, (İsparta) - 1340 senesi
Dahiliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 2o4,
277,280,281

Sayfa
— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kanun lâyihası tmünasdbetiyle 401,405,406
— Osmanlı İmparatorluğuna ait Üüyıınu dahiliyenin sureti mahsup ve tedi
yesine dair lâyiha ve 1324 Temmuzundan
itibaren 133$ senesi gayesine 'kadar bil
cümle matlûbat ve (duyunun hazînenin su
reti mahsubuna . dair kanun nnünaiseJbetiyle
811,815,822
— Şair AbdHilhaik Hamid Bey'e kaydı
hayat şartfiyle Tıidematı vatânıiye tertibin
den beşfoin kuruş -maaş tahsisine »dair Mu
vazenei Maliye Encümeninin teklifi müna
sebetiyle
650,651
— Şdhit Miralay Nâzım Bey'in validesi
Libas Hanımla, îzm'ir'in hini işgalinde şe
hit ıdüçen Miralay Feflhi ,Beyin Zevcesi Fat
ma Lâtife Hanıma ve Üsküdarlı Tevfik
Sülkûti merhum ailesine Ihideimatı vatani
ye tertibinden maaş tahsisine daiİr teklif
ler münasebetiyle
209
— Türkiye Seyrisefain İdaresinin 1340
senesi bütçesi /münasebetiyle
740
Münir B, (Çorum) - Köy Kanunu mü
nasebetiyle
65-3
— Osmanlı İmparatorluğuna ait düyu
nu dahiliyenin sureti mahsup ve tediyesi
ne dair lâyiha ve 1324 Tcıni'imıızundan itiba
ren 1339 senesi gayesine kadar (bilcümle
matlııbat ve düyunun hazinenin suretimahsubuna dair 'kamın münasebetiyle 823,824
825

N
Kaim Hazım Ef. (Konya) - Orta ted
risat muallimleri hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetiyle
402,404
— Osmanlı İmparatorluğuna ait düyu
nu dâhiliyenin sureti mahsup ve tediyesintdair lâyiha ye 1324 Temmuzundan itibaren
1339 senesi gayesine kadar bilcümle matİûbat ve düyunun Hazinenin sureti mahsu
buna dair kanun münasebetiyle
822
— Şair Abdülhak Hamid Beye kaydı
hayat şartiyle hidematı vataniye .tertibin
den be'şbin kuruş maaş tahsisine dair
Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi mü
nasebetiyle .
651

— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası mü
nasebetiyle
544,555,557,980
Necati B. (B.ursa) - Teşkilâtı Esasiye
hakkında Kanunu Esasi Encümeni teklif
ve mazbatası münasebetiyle
246
Necip Ali B. (Denizli) - 1340 senesi
Emniyeti Umumiye Bütçesi münasebetiyle 428
— 1340 senesi T. B. M. Meclisi Büt
çesi münasebetiyle
106
Necmeddin Molla B. (Kastamonu) Ziraat Bankasının 1340 senesi varidat ve
masarifi hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle
722
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Sayfa
Neşet B, (Aksaray) - J;J40 senesi -Jan
darma Kumandanlığı Bütçesi mimasehetiylo
359
Niyaai B. (Mersin) - .1340 senesi Dâhi
liye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
158.167.
168,174,180,180,280,28 5,286
-» 1340 senesi İTaıieiye Vekâleti Büt
çesi münasebetiyle
753,830
•— 1340 senesi Jîuhnssesatı Zatiye Büt
çeli münasebetiyle
583,586,587
—. 1340 senesi Nafıa Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
876,8S6;857,S88,88"9,S01,836,897
— Orta tedrisat muallimleri hakkındaki
kamın lâyihası münasebetiyle
398

Sayfa
— Samsun - Sivas ve Ankara - Mıısaköy demiryollarının inşaatı, hakkındaki lâ
yiha! kanunîye münasebetiyle
'
874
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası mü
nasebetiyle
533,534,536,537,982,083,
995,998,1010
— Ziraat Bankasının 1340 senesi vari
dat ve masarifi hakkındaki kanun lâyiha
sı münasebetiyle
594,596
Nuri E, (Kütahya) - 1340 senesi Dahiu
liye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 284,285,
286,289

Osman Kadri B. (Muş) - 1340 senesi
Dahiliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 172,
173,174
— 1340 senesi Mübadele, imar ve İs
kân Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 1041,1042
— 1340 senesi Sıhhîye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 672
— Mübadele, İmar ve iskân Kanunu
nun sekizinci maddesine müzeyyel, Er
zurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasınııı teklifi kanunîsi münasebetiyle
419

Osman Nuri B. (Bursa) - Suni ipekten
mensuc'at ümalİnin men'i hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle
143
-— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası müna
sebetiyle
556,558,560
— Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan
Kıralijyeti arasında İstanbul'da münakit
18 Kânunuevvel 1339 (1923) tarihli Muhadenet Mukavelenamesinin tasdiki hakkın
daki Kanun münasebetiyle
410

Ömer E t (Kars) - 1340 senesi Müba
dele, İmar ve İskân Vekâleti Bütçesi mü
nasebetiyle
1046

— Türkiye Seyrİsefaitu idaresinin 1340
senesi Bütçesi münasebetiyle
739

Eagıp B. (Kütahya) - 1340 senesi Em
niyeti Umumiye Bütçesi münasebetiyle
437
— 1340 senesi Maliye Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
1032,1036

ile elliüç refikinin teklifi kanunîsi! müna
sebetle
31,32,67
— Kastamonu Mebusu Ilalkl Bey ve
rüfekasmın Teşkilâtı Esasiye Kanununun
müzakeresinde şülüsanı ekseriyeti temin
için azayı kirama bir ay kadar mezuniyet
verilmesi hakkındaki takrirleri münasebe
tiyle
9,11
— Köy Kanun lâyihası münasebetiyle 81,82,
95,310,311,322,654,656
— .Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle
401,407

— 1340 senesi Mübadele, İmar ve İs
kân Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
1045
— 1340 senesi T. B. M. Meclisi Bütçesi
münasebetiyle
105
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedatm Osmanüıin Türkiye haricine çıkarılmasına
dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi
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Sayfa
— Suni ipekten mensucat imalinin
men'i hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle
- 144
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kaim
im Es-ası Encümeni teklif ve mazbatası
münasebetiyle
246,247,525,997,988
—. Ziraat Bankasının 1340_ senesi vari
dat ve masarifi hakkındaki kanun lâyihası
münasebetiyle
598,720
Kalbini B. (Trabzon) - Hilâfetin ilga
sına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye ha
ricîne çıkarılmasına dair TJrfa Mebusu
Şeyh Saffet Efendi ile clliüç refikinin tek
lifi kanunisi münasebetiyle
31
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası mü
nasebetiyle
982,986
Raif Ef. (Erzurum) - Osmanlı İmpa
ratorluğuna ait düyunu dâhiliyenin sure
ti mahsup ve tediyesine dair lâyiha ve
1324 Temmuzundan itibaren 1339 senesi
gayesine kadar bilcümle matlûba! ve dü
yunun hazinenin sureti mahsubuna dair
kanun münasebetiyle
824
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanu
nu Esasi Encümeni teklif ve mazbatası
münasebetiyle
" 989,1009
— Türkiye Scyrisefain İdaresinin 1340
senesi Bütçesi münasebetiyle
735
Rasim B. (Sivas) - Şair Abdülhak
Hamid Beye kaydı hayat şartiyle hidematı vataniye tertibinden beş bin kuruş
maaş tahsisine dair Muvazeneİ JMiyc En
cümeninin teklifi münasebetiyle
650
Rasim B. (İdare Memuru), (Sivas) 1340 senesi T. B. M. Meclisi Bütçesi mü
nasebetiyle
109,111,115,116
Recai B. (Traîbzon) - 1340 senesi Mü
badele, İmar ve İskân Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
1049
Recep B. (Kütaıhya) - Beyoğlu ve Üs
küdar vilâyetlerinin Kazaya tahvili, Bit-.
Us ve' Genç vilâyetlerinin lâğviyle Muş
vilâyeti teşkili hakkındaki teklifleri mü
nasebetiyle
196,198,199
— 1340 senesi Dâhiliye Vekâleti Büt
çesi münasebetiyle
337,338,339,340

Sayfa
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Os
maninin Türkiye Haricine çıkarılmasına
dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile
clliüç refikinin teklifi kanunisi münase
betiyle
31,55,67,68
— Şehit Miralay Nâzım Beyin valide
si Libas Hanımla, İzmir'in huni işgalinde
şehit düşen Miralay Fethi Beyin Zevcesi
Fatma Lâtife Hanıma ve Üsküdarlı Tevfik Sükuti merhum ailesine hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisine daİF,
teklifler münasebetiyle
211
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanu
nu Esasi Encümeni teklif ve mazbatası
münasebetiyle
247,248,249,532,538,539,541,542,
549,555,556,993,996,1007,1009
Rsfet B. (Bursa) - Teşkilâtı Esasiye
hakkında Kanunu Esasi Encümeni teklif
ve mazbatası münasebetiyle
234,235,236,532
Rsfik B. (Konya) - 1340 senesi Dâhili
ye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
280
— 1340 senesi Emniyeti Umumiye
Bütçesi münasebetiyle
,
. 438,444
— 1340 senesi Nafıa Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
888,892
— 1340 senesi T. B. M. Meclisi Bütçe
si münasebetiyle
106,107
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Os
maninin Türkiye haricine çıkarılmasına
dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile
clliüç refikinin teklifi kanunisi münasebotiyle
33
— Osmanlı İmparatorluğuna ait dü
yunu dâhiliyenin sureti mahsup ve tedi
yesine dair lâyiha ve 3324 Temmuzundan
itibaren 1339 senesi gayesine kadar bil
cümle matlııbat ve düyunun hazinenin su
reti mahsubuna dair kanun münasebetiy
le
815,821,822,826
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve ma^atası mü
nasebetiyle
543,5'60,5®1,5>02,&66,966
Reşad B. (Saruhan) . 1340 senesi Malt
ye Vekaleti Bütçesi münasebetiyle 1030,1031,
1032,1034,1036,1037
— 1340 senesi Mübadele, İmar ve is
kân Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
1048
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Sayfa

Sayfa

— Teşkilâtı Esasiye hakkında K a n u n u
Esasi Encümeni teklif ve 'mazbatası mü
nasebetiyle
&87,l905;996,9ff7,'.1 010
Reşid A ğ a (Malatya) - Arada. - Diyarh e k i r - Ergani arasında demiryolu inşası
na dair teklifi kammi münasebetiyle
ÖGO
— 1'3'40 .senesi Dahiliye Vekaleti Rüt•nesi münasebetiyle
170,557,34i

— Ziraat Vekâleti veya mfiistaki! Zira
at Müdüriyeti Umıımiyesî teşkili h a k k ı n d a
Kastamonu Mebusu Halici Beyin teklifi
•kanunisi münasebetiyle
127
Eifat E. ( K â n g ı n ) - Kân-gırı Mebusu
Ziya Beyle arkadaşlarının, Kanığın Kasa
basının su borularının tecdit ve tamiri için
1'340 senesi Bütçesine 20 'bin lira zanımcdilmesine dair teklifleri münasebetiyle
1026
Rıza B. (Muş) - Mübadele, î m a r ve Is- .
kân K a n u n u n u n sekizinci maddesine m ü ızsyyel, Erzurum Mebusu Rülsfcü Paşa ve
liüifeka-smın teklifi kanunisi münasebetiyle '4&§
Ruşen Eşref B. (Karafcisan Sahip) 'Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin kazaya
tahvili, Bitlis ve 'Crenıç. vilâyetlerinin lâğviyle Muş vilâyeti teşkili h a k k ı n d a k i tek
lifler münasebetiyle
195
— Orta tedrisat muallimleri hakkında
ki kanun lâyihası münasebetiyle
SI&GjOîSS.SSg,
;
Wl , 3&2,393395,39S,OT9,4Cd ,402,404,406,407
Eü|tü Paşa (Erzurum) - 1340 senesi
Dahiliye Vekâfcti bütçesi münasebetiyle 173,178,181,188,334,335.
— 1340 senesi Maliye Vekâleti B ü t 
çesi münasebetiyle
1032
— 1340 senesi Muhasesatı Zatiye Büt
çesi münasebetiyle!
587
— 1340 senesi Nafia Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
887,889,892,893
— 1340 senesi Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye V-akâleti Bütçesi münasebe
tiyle
671,672
— Türkiye Scyriscfain Merisinin 1340
senesi Bütçesi münasebetiyle
734

— 1340 senesi Emniyeti Umumiye Büt
çesi münasebetiyle
4,â8
—' 1340 senesi J a n d a r m a Kırmandanlığı Bütçesi münasebetiyle
3$2
— 1840 senesi Sıhhiye ve Muaveneti
içtimaiye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle 675,
677
— 1340 senesi Tapu Müdüriyeti Umu
miyeti Bütçesi münasebetiyle
581
—- K ö y kanun lâyihası münasebetiyle
79,
85,88,95^906^08,063,064
— ıMatlbııat Müdüriyeti Umumiyesi
•1340 senesi Bütçesi münasebetiyle
8-14
— Mübadele, imar ve iskân Kanunu
nun sekizinci maddesine müzeyyel, Erzuram Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasınm
teklifi kanunisi münase'betiyle
. 413,414
— Osmanlı imparatorluğuna ait dü
yunu dâhiliyenin sureti mahsup ve tedi
yesine dair lâyiha ve 1324 Temmuzundan
itibaren 1339 senesi gayesine k a d a r bil
cümle matlûba t ve düynmnı Hazinenin su
reti mahsubuna dair Kanun münasebetiyle 817
— Teşkilâtı Esasiye hakkında K a n u n u
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası mü
nasebetiyle
238,547,558

S a b i t B . (Erzincan) - Mübadele, İ m a r
ve î s k â n Kanununun sfikizinci maddesi
ne 'müzayyeî, Erzurum Mebusu Rüştü
P a ş a ve rüfekasmın t e ki i £i kanunisi
münasebetiyle
417,418
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kamımı
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası mü
nasebetiyle
559
Sabit B , (Kayseu) - 1340 senesi Emni
yeti Umumiye Bütçesi münasebetiyle
444*

Sabri B . (Saruhan) - 1340 senesi E m niye'ti Umumiye Bütçesi münasebetiyle
437
— 1340 senesi Harieiye
Bütçesi münasebetiyle

Vekâleti
751

— Çanakkale Mebusu Mehmed B e 
yin, H ü k ü m e t i zaile tarafından Çanak
kale ve mülhakatı Ziraat Bankası şuab a t m ı n İstanbul'a almanı n u k u d u mevcudesine dair Ziraat Vekâletinden s o r u s u '
münasebetiyle
457-
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— Posta - Telgraf Müdüriyeti Umrıumiyesinm 1340 senesi bütçesi müııase•betiyle
459
— Teşkilâtı Esasiye hakkında" Ka
nun Esasi Encümeni teklif ve mazbatası
münacebetiyle
550,561,990
— Türkiye Seyrisefain
İdaresinin
1340 senesi Bütçesi münasebetiyle
740
Sadık E. (KaraMsan Sahip),- 1340
senesi Jandarma Kumandanlığı bütçesi
münasebetiyle ı
349,350
— Köy Kanunu münasebetiyle
85
ISamih Bifat B. (Biga) - Orta tedrisat
muall imleri hakkındaki kanun lâyihası
(münasebetiyle
388,391,394,395,396,397,
404,405,406,407
— Şer'İye ve Evkaf ve Erkânı Harbiyei Umumiye vekâletlerinin ilgasına
dair Siirt Mebusu Halil Hulld Efendi ile
eMi refikinin teklifi kanunisi
münase
betiyle
23
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esatsi Encümeni teklif ve mazbatası
münasebetiyle
989
Saraçoğlu Şükrü B, (İzmir) - 1340 se
nesi Dahiliye Vekâleti bütçesi münasebe
tiyle
176,184,189,190,281
— 1340 senesi Haricîye Vekâletai Büt
çesi münasebetiyle
7471
— Tlillâfetin ilgasına! ve Hanedanı
Osmaninin Türkiye haricine çıkarılmaisma dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet
Efendi ile elliüç refikinin teklifi kanu
nîsi münasebetiyle
"•
60
— Matbuat Müdüriyti Umumiyesi 1340
senesi Bütçesi münasebetiyle
842,843,844,845
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kamara
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası müna
sebetiyle
226,235,526,527,531,540
— TüHkiye Cumhuriyeti ile Macaristan .
Kıraliyetl arasında İstanbul'da münaldt
18 Kânunuevîvel 1339 (1923) tarihli Muhadenet Mukavelenamesinin tasdiki hak
kındaki Kanun münasebetiyle
409,410
— Ziraat Vekâleti veya müstakil Zi
raat Müdüriyeti Umumiyesi teşkili hak
kında Kastamonu Mebusu Hâlid Beyin
teklifi kanunîsi münasebetiyle
125,127 |

Sayfa
Seyid B. (İzmir) - Teşkilâtı Esasiye hak
kında Kanunu Esasi Encümeni teklif ve
mazbatası münasebetiyle
559,560,562,
563,564,566
Seyid B, (Adliye Vekili «İzmir») - Hi
lâfetin ilgasına ve Hanedanı. Osmaninin
Türkiye haricine çıkarılmasına dair Urfa
Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile 53 refiki
nin teklifi kanunîsi münasbtieyle
40,42,
50,51,55,56,58,60,67
Süleyman Sırrı B, (Bozok) -1340 senesi
Dahiliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
170,.
172,186,190,192,264,265,267,268,
274,275,276,277,286
— 1340 senesi Emniyeti Umumiye Büt
çesi münasebetiyle
427,430,435
— 1340 senesi Jandarma Kumandanlı
ğı Bütçesi nıünasebteiyle
350,351,361
— 1340 senesi Maliye Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
1027,1036,1037
— 1340 senesi Muvazenei Umumîye Ka
nunu münasebetiyle
101
— 1340 senesi Nafıa Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
890,891,895
— 1340 sonesi Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaîye Vekâleti Bütçesi -münasebetiyle
670,
675,676
— 1340 senesi T. B. M. Meclisi Bütçesi
münasebetiyle
114
— Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Üeyîn,
Reisicumhur Hazretlerinin irad buyurduk
ları nutkun tab'ı ve neşrine dair takrir mü
nasebetiyle
11,12
— Hilâfettin ilgasına ve Hanedanı Os
maninin Türkiye haricine çıkarılmasına
dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile
53 refikinin tdklifi kanunîsi münast betiyle 39,66
— iktisat Encümeni azasının yirmiye
iblâğı takarrür etmiş fakat Birinci ve Be
şinci şubelerce intihap edilmediğinden
mezkûr şubeurce birer âza daha intihabı
nım' teminine dair iktisat Encümeni tezke- •
resi münasebetiyle
135,136
— Köy kanunu lâyihası münasebetiyle 75,
76,85,86,88,308,310,312,314,319,821,322
654,655,665,669
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— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kanım lâyihası münasebetiyle
389,391,
392,393,395,396,400,401,-103,407
— Osmanlı İmparatorluğuna ait düyu
nu dahiliyenin sureti mahsup ve tediyesi
ne dair lâyiha ve 1324 Temmuzundan iti
baren 1339 senesi gayesine kadar bilcüm
le matlııbat ve düyunun Hazinenin sureti
mahsubuna dair Kanun münasebetiyle
818
— Suni ipekten mensucat imalinin
men'i hakkındaki kamun teklifi münasebe
tiyle
145,146
— Tevhidi tedrisat hakkındaki teklifi
kanuni- münasebetiyle
26,27
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası ınıinasebteiyle
239,246,251534,549.552,983,991,1000
— Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan
Kıraliyeti arasında İstanbul'da münakit
18 Kânunuevvel 1339 (1923) tarihli Mu*
hadenet Mukavelenamesinin tasdiki hakkmdaıki Kanun münasebetiyle
410

Şefik B. (Bayazit) - 1340 senesi Dâhi
liye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
275
— 1340 senesi Emniyeti Umumiye Büt
çesi münasebetiyle
*
429,430
— 1340 senesi Mübadele, İmar ve İskân
Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
1044
— Malıakimi nizamiye ve devairdc alın
ması lâzımgcleıı harçlara ait tarifenin
38 nci maddesine müzeyyel (2/266) nu
maralı teklifi kanunîsi münasebetiyle
1019
— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
nun sekizinci maddesine müzeyyel, Erzu
rum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasımn
teklifi kanunîsi münasebetiyle
414.418,420
— Osmanlı İmparatorluğuna ait düyu
nu dâhiliyenin sureti mahsup ve tediye
sine dair lâyiha ve 1324 Temmuzundan
itibaren 1339 senesi gayesine kadar bilcüm
le matîûbat ve düyunun Hazinenin sureti
mahsubuna dair kanun münasebetiyle 817,818
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası müna
sebetiyle
537,540,559

Sayfa
— Ziraat Bankasının 1340 senesi vari
dat ve masarifi hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetiyle
,
593,722
Süleyman Sırn B. (Nafıa Vekili «istan
bul») - Ankara - Sivas ve Ankara - Musaköy demiryollarının Hükümet tarafından
in§asma dair olan lâyihai kanunîyenin
müstaceleıı müzakere edilmek üzere ruznameye alınması hakkında
301
— Arada - Diyarbekir - Ergani arasın
da demiryolu inşasına dair teklifi kanunî
uıoin as ebe tiyle
860
— 1340 senesi Nafıa Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
885,887,888,889,890,891.892,
893,894,895,896,897
— -Sararışım - Sivas ve Ankara - Musakö'y demiryollarrımı inşaatı hakkındaki lâ
yihai kanuniye (münasebetiyle
871,876
Süleyman Sırrı Ef. (Trabzon) - 1340
senesi mübadele, İmar ve îslcân Vekâleti
Bütçesi münasebetiyle
1047

Şefik B. (Trabzon) - 1340 senesi Muh.ıssesatı Zatiye Bütçesi münasebetiyle
585
— 1340 senesi Eiisumat Bütçesi müna
sebetiyle
577,579
— Şair Abdülhak Hamid Beye kaydı
hf.yat şartiyle hidcmatı vataniye tertibin
den besbin kunıs maaş tahsisine dair Mııvazenei Maliye Encümeninin teklifi müna
sebetiyle
650,651
— Şehit Miralay Nazmı Beyin validesi
Libas Hanimin, İzmir'in hini işgalinde şe
hit düşen Miralay Fethi Beyin Zevcesi
Fatma Lâtife Hanıma ve Üsküdarlı Tcvfik
Sükuti merhum ailesine hklematı vataniye
tertibinden maaş tahsisine dair teklifler
münasebetiyle
209
Şeref B. (Diyarbekir) - Teşkilâtı Esa
siye hakkında Kanunu Esasi Encümeni
teklif ve mazbatası münasebetiyle
9S6
Şeyh Saffet Ef. ((Ma) - Hilâfetin il
gasına ve Hanedanı Osınaninîn Türkiye ha
ricine çıkarılmasına dair elliüç refikiyle
birlikte vâki toküfi kanunileri münasebe
tiyle
'
34
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Şükrü E, (Biga) - Beyoğlu ve Üsküdar
vilâyetlerinin kazaya tahvili, Bitlis ve
Genç vilâyetlerinin lâğviyle Muş vilâyeti
teşkili hakkmdald teklifler münasebetiyle
— 1340 senesi Dâhiliye Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle

Sayfa
77,80,81,85,
660,664.
— Türkiye Seyriscfain İdaresinin 1340
seneai Bütçesi münasebetiyle
733,736
Şükrü B . ' (Bolu) - Köy Kanunu münasebetiyle
79,89
— Köy Kanunu münasebetiyle

196
170

Tahsili B. (Aydm) - 1340 senesi Dahi
liye Vekaleti Bütçesi münasebetiyle
173
— Köy Kanunu münasebetiyle
657
Talât B. •• (Ardahan) - 1340 senesi Dâ
hiliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
181
— 1340 senesi Hariciye Vekâleti Büt
çesi münasebetiyle
742,743
— 1340 senesi Jandarma Kumandanlığı
Bütçesi münasebetiyle
'}»&
— 1340 senesi Kafia Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
878,881,892,803
— 1340 senesi Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
609,670,671,67*2,673,677,677
— 1340 senesi Tapu Müdüriyeti UnuıTniyeai Bütçesi münasebetiyle
581
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osuııaniııin Tünkİye haricine çıkarılmasına
dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile
elliüç refikinin teklifi 'kanunisi münasebe
tiyle
32
•— Türkiye Seyrisefain İdaresinin 1340
senesi Bütçesi münasebetiyle
732
Talât B, (Katığın) - 1340 senesi Dahi
liye Vakâltfti Bütçesi münasebetiyle
158
— Köy Kanun Lâyihası münasebetiyle
74,78,84,86,87,95,305,306,307,311,312,314,315
— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle 388,402,404
Terfik Fikret B. (Konya) - Köy Ka
mımı münasebetiyle
655,658,664

Vasıf B. (Sarulhaai') - Hilâfetin ilgasına
ve Hanedanı Osananİnin Türkiye haricine
çık anlım asma dair Urfa Mebusu Şeyh Saf
fet Efendi ile elliüç refikinin teklifi kanu
nisi münasebetiyle
36,37,38,39,40

Tıuaalı Hilmi B. (Zonguldak) .- Arada Piyp.v.bekir - Ergani arasında demiryolu
inşasına dair teklifi kanuni münasebetiyle 858
— 1340 senesi Dahiliye Vekâleti Büt
çesi münasebetiyle
165,166,172,173,
174,175,176,177,189,190,265,267,275,283,284
— 1340 senesi Nafia Vekâleti Bütçesi
rmünasebe tiyle
881
— 1340 senesi T. B. M. Meclisi Bütçesi
münasebetiyle
106,107,108
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osüiaıitiıiıı Tüııkiye haricine çıkarılmasına
dair UrEa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile
elluıç refikinin teklifi kanunisi münase
betiyle
31,33,34,36,37,38,40,42,50,55,
56,58,63,68
— Köy Kanunu münasebetiyle
76,81,90,
91,94,664,666,668
— Seriye ve Evkaf ve Erkânı Harbi
ye Umumiye Vekâletlerinin ilgasına dair
Siint Mebusu Halil Hulki Efendi ile elli
refikinin teklifi kanunîsi münasebetiyle

23

— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu
Esati Encümeni teklif ve mazbatası münatdbetiyle
228,236,249
— Ziraat Vekâleti veya müstakil Zi
raat Müdüriyeti Umumiyesi teşkili hak
kında Kastamonu Mebusu Haîid Bey'in
'teklifi kanunisi münasebetiyle
122,126

— Kastamonu Mebusu Halîd Bey ve
ve rüfekatsının Teşkilâtı Esasiye Kanunu
mun müzakeresinde siüüsaıu ekseriyeti te
min için azayı kirama bir ay kadar mezu
niyet verümesi hakkındaki takrirleri münasebötiyıle
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Vasıf E. (Maarif Vekili), (Sarufcan) Orta tedrisat muallimleri haıldundaiki ka
nun lâyihası münasebetiyle
387,389,
394,398,400,405,406,
Vehbi B. (Karesi) - 1340 senesi .DaMliyc Vekâleti bütcetsi ımiuasdbeitiylc n,9,"!.i80J2G5l
'366,274,340
— 1340 senesi 'Emniyeti Um miniye Büt
çesi ımiünaseb etiyle
437,441
— 1340 senesi Jandarma Kuıman'danhğı !bu>tçesi münasebetiyle
352
— Çanakkale Mebusu llöh'mckl Beyin,
Ezine civarındaki Müslüman Kabristanın
da mevcut Yunanlılar tarafından dikilen
abidenin biran evvel kaldırılması ıhalkkmdaki takriri münasebetiyle
• 426
— îlktfoat Encümeni azasının yirıriiye
İblâğı takarrür etmiş iken, Birinci ve Be
şinci şubelerce intihabedilmeldiğmiden,
mezkûr şubelerce bireu âza (daha mtihatbıııııı tem'inine dair iktisat Encümeni tezke
resi 'münasebetiyle.
135,136

Sayfa
— Köy Kanunu in ıünas ebe tiyle 74,75,76,78,
79,80,81,82,83,84,85,S6,87,89,91,92(Ö3,94,95,305,
306,307,308,309,3!Ja;312,314,31,53M,318,322, 652,
053,655,657,658,659,060,861,062,065,665,668
•— Mübadele, Imıa.r ve iskân Kanunu
nun sekizinci 'maddesine mıüzeyyel, Erzu
rum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasmın
teMifi kanunîsi ımünasdbetiyle
414,419
— Teşkilâtı Esasiye holdtınida Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası müna
sebetiyle
534,535,552,553,556,992,995,1010
— Ziraat Bankasının 1340 senesi varti*dat ve masarifi hatkkındaki kanını lâyihası
münasebetiyle
725,728
— Ziraat Vdkâleti veya müstakil Zira
at MiMüriyeti Umumiyosî teşkili hakkın
da Kastamonu Miefbusu Ha:îid Beyin teklifi
kanunîsi münasebetiyle
122
Veled Çelebi (Kastamonu) - Köy Ka
mın lâyihası münasebetiyle
79,81,93,308,309

Yahya Galip B. (Kırşehir) - 1340 sone
si Daflıiliye Vekaleti .Bütçesi münasebetiy
le
165,166

Esasi Encümenî teklif ve mazbatası mü
nasebetiyle
240,536,551,552,561,982,983,
984,990,992

— 1340 sene.si Emniyeti Uınıtıniye Büt
çesi münasebetiyle
441,443,444

Yusuf Akçura B. (İsteunlbul) - 1340 se
nesi T. B, M. Meclisi Bütçesi münasebe
tiyle
105,107
— Zaptı sabık hakkında
133

— 1340 .senesi .Maliye Vekâleti Bütrosi
münasebetiyle
1030,1032
— 1340 senesi T. B, M. Meclisi Bütçesi
münasebetiyle
uI0,l.U,.U3
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninm Türkiye haricine çıkarılmasına
dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi
ile eMiüç refikinin teklifi kanunîsi müna
sebetiyle
32,33,34,37,42,60,62,67
— Koy Kanunu münasebetiyle
81,82
Yunus Nadi B, (Mearteşe) - Kastamo
nu Mebusu Halîd Ü^y ve rüfekasınm, Teş
kilâtı Esasiye Kanununun müzakeresinde
sülüsanı ekseriyeti temin için Azayı Ki
rama bir 'ay kadar mezuniyet verilmesi
hakkındaki takrirleri münasebetiyle
10,11
— Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu

Yusuf B. (Deudeli) - 1340 senesi Emniyetü Umumiye Bütçesi münasebetiyle
439
— Mübadele, imar ve İskân Kanunu
nun se'lnziızcî maddesine müzeyyel, Erzu
rum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasınm
teklifi kanunîsi münasebetiyle
4]4
— Orta tedrisat muallimleri hakkın
daki kamın lâyihası münasebetiyle
395
— Şehit Miralay Nazım Beyin valide
si Lifbas Hanımla, izmir'in hini işgalinde
şehft düşen Miralay Fethi Beyin zevcesi
Fatma Lâtife Hanıma ve Üsküdarlı Tevfifc
Sükuti merhum ailesine hMeınaftı vataniye
tertibinden maaş tahsisine dair tekîffleri
münasebetiyle
211
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Sayfa

Sayfa

Zailidir 3 . (Adana) - 1340 senesi Dahili
ye Vekâleti 'Bütçesi münasebetiyle
291
— 1340 senesi Jandarma Kumandan
lığı Bütçesi münasebetiyle
363
— 1340 senesi Mübadele, İmar ve İs
kân Vekâleti Bütçesi münasebetimle 1043,1046
— Köy kanun lâyihası münasebetiyle
78,
308,318
— Teşkilâtı -Esasiye hakkında Kanunu
Esasi Encümeni teklif ve mazbatası müna
sebetiyle
532,549
— Tevhidi tedrisat hakkındaki teklifi
'kanunî -münasebetiyle
26
— Ziraat Bankasının 1340 senesi Büt
çesi münaselbetiyle
446,4'52

— 1340 senesi Rüsumat Bütçesi müna
sebetiyle
»7-6,57-8,
57«
— 1340 senesi Sıihhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
672,
674,677,679
•— Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Bey'in,
Reisicumhur Hazretlerinin irad 'buyurduk
ları nutkun tatVı neşrine dair takrir münaselbetiyle
12
— Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye haricine
çıkarılmasınadair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile
elliüç refikinin "teMifi kanunisi münasdbetiyle
31,32,
33,34,37,^8,40
— Köy Kanun lâyihası münasebetiyle
380;G52
— Matbuat
Müdüriyeti
Uımumiyesi
1340 senesi Bütçesi münasebetiyle
84-3,845
— Mübadele, îmar ve îskân Kanunu
nun sekizinci (maddesine müzeyyel, Erzu
rum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasınni'
teklifi kanunisi münasebetiyle
414
— Osmanh imparatorluğuna ait düyu
nu dâhiliyenin sureti mahsup ve tediyesine
dair lâyiha VQ 1324 Temmuzundan itiba
ren 1389 senesi gayesine kadar bilcümle
'in'atlü'bat ve düyunun Hazinenin sureti
mahsubuna dair kanun münasebetiyle
829

— Ziraat Vekâleti veya müstakil Zi
r a a t Müdüriyeti Unmmiyesi teşkili hak
kımla Kastamonu Mebusu Halid Beyin
teklifi kanunisi <münaseb etiyle T211,1<2!6,1'27
Zekâi B. (Ziraat Vekili), (Aydın) Çanakkale Mebusu Meüımed Beyin, Hükü
meti zaile tarafından Çanakkale ve mül
hakatı Ziraat Bankası şuabatinıu İstan
bul'a alınan mıkudu" meveııdesinc dair
Ziraat Vekâletinden sorusu münasebetiyle 4'58
— Ziraat Bankasının .134^0 senesi Büt
ç e s i münasebetiyle
449
Zeki B, (O-ihmişane) . 1340 senesi Da
hiliye Vekâleti Bütçesi münaselbetîyle
T90,
19] ,281
— 1840 senesi Emnîydti Uımımiye Büt
çesi münasebetiyle
438,434
— 1640 senesi Hariciye Vekâleti Büt
çesi münasebetiyle
744
— 1340 senesi Jandarma Kumandan
, !
lığı Bütçesi münasebetiyle
3 43,345',34"G,^47,
i3î48,3Öl,3eO
— '11340 senesi Maliye Vekâleti Bütçesi
münasebetiyle
TOB^İOGO.İOSO
— 1340 senesi Muhassesatı Zatiye Büt
çesi münasebetiyle
583,585
— 1340 senesi Mübadele, imar ve Isltân Vekâleti Bütçesi münasenetiyle 1042,1044
— .1340 senesi N'atfia Vekâ'löti Bütçesi
rıaunasebeıUTİe
880,881

— Teşkilâtı Esasiye hakkımda Kanunu
Esası Encümeni teklif ve mazbatası mü
nasebetiyle
943,645 !$4%m&$&},
'96(2,9'87,9SH,1010
— Türkiye -Seyrisefain idaresinin 1340
senesi Bütçesi münasebetiyle
730,761,
734,735

— Ziraat Bankasının '1340 senesi vari
dat ve masarifi hakkındaki kanun lâyiha
sı, münasebetiyle
- 997,69e.6O3(,l6Ö4-,720
Ziyaeddin Ef. (Erzurum) - Hilâfetin
il'g-asma ve Hanedanı Osmaninin Türkiye
(haricine çıkarılmasına dair Uıtfa Mebusu
Şeyh Saffet Efendi ile elliüç refikinin tek
a ü t : 7)
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Sayfa
lifi kanunisi münaadbdtiyle
42
Zülfü B. (Diyartbekir) - 1340 senesi
Dahiliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
26^(287

Hay fa
— li&J-O senesi Emniyeti Umumiye Büt
çesi münasebetiyle
429'
— 1340 senesi Jandarma Kumandanlı
ğı Bütçesi ntiinaselbetiyle
*
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