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Fihrist
AZAYI KİRAM MUAMELÂTI
Sayfa
İntihaplar
— Aydın Mebusluğuna intihap olunan
Mühendis Mithat ve Doktor Reşit Galip Bey
ler hakkında birinci şube mazbatası.
190,
288:289

— Bitlis Mebusluğuna intihap olunan Mu
hittin Kami Beye ait intihap mazbatasının lef
fen takdim kılındığı hakkında Başvekâlet tezke
resi.
— Bursa Mebusluğuna intihap olunan Nu
rettin Paşa hakkında ikinci şube mazbatası.

30,
358
90:
96

— Diyarbekir Mebusluğuna İntihap olu
nan Cavit Bey hakkında üçüncü şube mazba
tası.
31
— Gümüşhane Mebusluğuna intihap olu
nan Cemal Hüsnü Beye ait intihap mazbatası
nın leffen takdim kılındığı hakkında Başvekâ
let tezkeresi.
31
— İstanbul Mebusluğuna intihap 'olunan
Hakkı Şinasi Paşa hakkında ikinci şube maz
batası,
129
— İzmir Mebusluğuna intihap olunan Ah
met Münir ve Kâmil Beylerin intihap maz
bataları,
158,
190:191

Sayfa
— Kırklareli Mebusluğuna intihap <olunan
Şevket Beyin inttihap mazbatası.
190,
28Ş

— Sinop Mebusluğuna intihap olunan Re
cep Zühtü Beyin İntihap mazbatası.
90,
253:254
— Siverek Mebusluğuna intihap olunan
Halil Fahri Bey hakkında üçüncü şube mazba
tası.
31
— Urfa Mebusluğuna intihap olunan Refet
Beye ait intihap mazbatasının leffen takdim kı
lındığı hakkında Başvekâlet tezkeresi.
30,
128;1&9
Mezuniyetler
— Azayı Kiramdan bazı zevatın mezuni
yetleri hakkında Divanı Riyaset karan.
191:
192
Tahlifler
— intihap mazbataları kabul olunan Azayı
Kiramın tahlifleri.
158
Divanı Riyaset Kararı
— Sabık izmit Mebusu Fuat Beyin Mücahedei Milliye esnasında bilfiil ateş hattında ça
lıştığı sabit olduğundan, hâmil olduğu istiklâl
madalyası şeridinin kırmızı - yeşile tebdili hak
kında Divanı Riyaset kararı,
129

İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI
— Recep Beyin istifasıyle inhilâl eden Da
hiliye Vekâletine Tekfurdağı Mebusu Cemil Be

yin intihap edildiğine dair
mevrut telgraf nam eler.

Riyaseticumhurdan
10

LÂYİHALAR
— Ahkâmı, ihtiyaca ti hazıraya ve Lozan
Ahitnamesine tevafuk etmiyen 30 Teşrinisani
1330 tarihli ecnebi anonim ve sermayesi eshama
münkasim şirketlere mütedair kanunun birinci
faslının 'tadiline dair (1/597)
356
— Ankara'da İnşaası takarrür eden mesakin
ve mebarti ile sair müessesat için şehi rem atleti
ne birbuçuk milyon lira ikrazına dair (1/593) 127

— Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinİn 1341 senesi bütçesi hakkında (t/589)

55

— Aydın Demiryolları şirketiyle aktolunan
ihtilâfnamenin imza ve teatisi hakkında hükü
mete mezuniyet verilmesine dair (1/574)

4

— 1340 senesi bütçesine 7 321 588 lira 89
kuruşluk tahsisat ilâvesi hakkında (1/587)

55

Sayfa
— 1340 senesi Muhassesatı zatiye bütçesi
ne yüzyirmibin Ura tahsisatı fevkalâde itası hak
kında (1/583)
•
5
— 1326 tarihli Teşkilâtı Sıhhîye Nizamna
mesinin 12 net maddesine bir fıkrai müzeyyele
ilâvesi hakkında (1/595)
320
— Evkaf tarafından idare edilmekte olan
ormanların Ziraat Vekâletine devri hakkında
(1/578)
5
— Hariçten celbolunacak meyanköklerinin
kabulü muvakkat suretiyle ithaline dair (1/576)
4
— Hudut ve Savahili Sıhhiye Müdüriye
tinin 1341 senesi bütçesine dair (1/580)
5
— Hükkâm Kanunu Lâyihası (1/588)
55
— Hükümet ile Fenerler İdaresi arasında
münakit 11 Temmuz 1339 tarhli itilâfnamenin
tasdiki hakkında (1/594)
320
— Memleketin bahren temini müdafaası
maksadıyle. tedarik olunacak vesaiti harbiyei
bahriye için bu seneden itibaren takarrür ede
cek seneler zarfında mukassatan tediye olun
mak üzere ondört milyon yüzkırkbeşbin liranın
bahriye bütçesinin faslı mahsusuna ilâvesi hak
kında (1/592)
127
— Hükümeti sakıta zamanında mahallî mal
sandıklarınca bazı memurin ile mütekaidin ve
eytam ve eramile tesviye olunan maaşatın istir
dat edilmemesi hakkında (1/575)
4
— Kastamonu Vilâyetine tabi Cide kazasın
da «gâhınöbet» usulüyle Beyneşşürekâ tasar-

4 Sayfa
ruf ve ziraat edilen arazinin furuhtuyla şüyuunun izalesine dair (i/579)
5
— Memleketin zahire ihtiyacını teshif mak
sadıyle mubayaa olunacak stok mal hakkında
(1/585)
55
— Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 se
nesi bütçesinde münakale icrası hakkında
(1/590)
87
— Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 138
ncİ maddesine bir zeyil ilâvesine dair (1/582)
5
— Seferde bulundukları esnada bahriye zabitanına taamiye itası hakkında (1/596)
320
— Takaüt ve İstifa Kanununun elinci maddei muaddelesinin tadili hakkında (1/577)
4
— Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 18
nci maddesinin tadiline dair (1/581)
5
— Tütün inhisarı hakkındaki kanun lâyihasısımn Marttan evvel iktisabı kanuniyet edebil
mesi meşkûk olmasına binaen inhisar usulünün
bir müddeti muvakkate için doğrudan doğruya
Hükümetçe idaresi hakkında (1/591)
127
— Tütün ve Sigara kâğıdının inhisar tah
tında idaresi hakkında olup, evvelce takdim kı
lınan kanun lâyîhasınca icra kılınan tadilât hak
kında (1/584)
5
— Yunanistan dahil ve haricinde mukim
Türkiye tebasının Yunanistandaki emvali gayrımenkulesine Yunan Hükümeti
tarafından
vazıyed edildiği cihetle Türkiye'de bulunmayan Yunan tebasına ait emvali gayrime nku ley ede
vazıyed edilmesi hakkında (1 /586)
55

KANUNLAR
No.
Cilt
541 — Pamuklara arız olan haşarat ve em
razın İmha ve tedavisi ve tohumlarının
ıslahı hakkında Kanun
542 — Yol Mükellefiyeti Kanunu
543 — Yunan tebasına ait emvali gayrimenkulenin İdaresi hakkında Kanun.
544 — 1340 senesi bütçesinin fusul ve mevaddı muhtelif esine tahsisatı munzam
ına itasına ve bazı vekâletler bütçesinde
münakale icrasına dair Kanun.
545 — Ziraat Vekâletinin 1340 senesi büt
çesinde (Ziraat Vekâletine merbut mü-

Sayfa

No.

Cilt Sayfa
essesat İnşaatı) namiyfe açılan fasla altı
yüz bin lira yazı hakkında Kanun.

546 — Memleketin zahire ve un ihtiyacının
teshili hakkmda Kanun.
547 — Afyonkarahisarı Vüâyeti mesabininin
tehvini ihtiyacı hakkında Kanun.
548 — Ereğli - Karadere şimendiferleri in
şaat ve işletmesi hakkında Kanun.
549 — Ziraat müesseselerine sermaye vazına
dair Kanun.

_ 5—
KARARLAR
No.
Cilt
104 — İstanbul ciheti havagazı şirketi ile
miinakit itilâfnameye ait evrakın Mec
lise celbi hakkında

Sayfa

105 — Nureddin Paşanın Bursa Mebuslu
ğuna intihabının keenlemyekün addedil
mesi hakkında

No.
Cilt Sayfa
106 — Divanı muhasebatta münhal olan
reisi san iliklere vekâleten tâyin edilmiş
olan azadan iki zatın vekâlet maaşları
nın sülüs derecesine iblâğı hakkında
107 — istanbul istiklâl mahkemesince ya
pılan fazla sarfiyat esmanı baliğasının
Meclis bütçesinden tesviyesi-hakkında

MAZBATALAR
Adliye Encümeni mazbataları
— Bayezit Mebusu Süleyman Sudi Be
yin; firara sebebiyet maddesinden mahkûm
Karaköse Kazası ahalisinden Karsh Malımutağazadc Hâşim Efendinin; Af Kanunun
dan istifade ettirilmesi esbabının istikmaline
dair (4/218) numaralı takriri ve affa mahal
olmadığına dair
190
— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Ra
kının bira ve likör meyanına dahil olup ol
madığının tefsirine dair (4/212)
241:244,256:
257,281:282
— Pamuk mahsûlüne arız olan haşerattn
İmhası
hakkında
Başvekâletten
mevrut
(1/542) numaralı kanun lâyihası hakkında
98:108,
120:121
Dahiliye Encümeni mazbatası
— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin; «Yol Kanunu» unvanlı (2/371) numaralı
teklifi kanunisi ve tayini muameleye mahal
olmadığına dair
— Cebelibereket Vilâyeti ile Müddeiumu
milik arasında tahaddüs eden ihtilâfı merciin
halli talebini havi evrakın tetkiki salâhiyet
haricinde görüldüğünden tayini muktezası
hakkında Mamur in Muhakemat Heyeti Riya
setinin (3/333) numaralı tezkeresi hakkında

6

89:90

— Cemiyetler Kanununun üçüncü mad
desinin tadiline dair (1/559) numaralı kanun
lâyihası hakkında
356
— înşası mukarrer Yenİşehİre muktazi
arazi ile sıhhati umıımiyesi beldeyi siyaneten
tefeir ve teşcirİ İktiza eden bataklık ve merzağı mahallerin istimlâki hakkında (1/563)
158
— Karesi Mebusu Vehbî Beyin; 31 Kânu
nuevvel 1337 tarihli Memurin Muhakemat! hak

kındaki maddei kanun iyenin tadiline dair (2/315)
numaralı teklifi kanunisine dair
87
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; Muamelâtı
kırtasiyenin hadda asgarisine tenzil ve müracaat
ve takibi şikâyet kalemi teşkili hakkında
(2/415) numaralı teklifi kanunisi ve reddine
dair
356
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) numaralı
Kanun lâyihası ve Kângın Mebusu Talât Be
yin turuku umumiye ve hususiyede amelei mü
kellefe usulünün tatbikine dair Kanun teklifi
(2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin;
tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına ve
amelei mükellefe usulünün tatbikine dair Kanun
teklifi (2/349) ve îzmit Mebusu İbrahim Beyin
tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve belediyesi ile
ilgili kanun teklifi hakkında (2/366)
14:25,32,
108:119,162:175,185:186
— 26 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi ve
Resimleri Kanununun onbeşinci maddesinin
tefsirine dair
6
— Yunanistan dahil ve haricinde mukim
Türkiye tebasının Yunanistandaki emvali gayrimenkulesine Yunan Hükümeti tarafından vaziyed edildiği cihetle Türkiye'de bulunmayan
Yunan tebasına ait emvali gayrimen kuleye de
vaziyed edilmesi hakkında kanun lâyihasına
dair (1/586)
176:184
— Mahalli İskânlarını büâ mezuniyet tebdil
eytiyen muhacir ve mültecilerle aşair hakkında
(1/558)
356
Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası
•—• 1339 sene i Maliyesi Haziran - Şubat ay
ları hesaba tına ait Divanı Muhasebatın üç kıt'a
raporu hakkında
321

_
Sayfa
— Münhal bulunan Divanı Muhasebat Reisi
Saniliklerini vekâleten idare eden azadan Hac:
Ziya ve Abdülcelil Beylere ait vekâlet maaşla
rının sülüs olarak İtasına dair
257:259,266.267
Hariciye Encümeni mazbatası
— Yunanistan dahil ve haricinde mukim
Türkiye tebasının Yunanistan'daki emvali gayrimenkulesine Yunan Hükümeti tarafından vazi
yet edildiği cihetle Türkiye de bulunmayan Yu
nan tebasına ait emvali gayri menküleye vazi
yet edilmesi ile ilgili kanun lâyihası hakkında
(1/586)
176:184
İkinci Şube mazbatası
— Bursa Mebusluğuna intihap olunan Nu
rettin Paşa hakkında
131
Kanunu Esasi Encümeni mazbataları
— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; İcra
Vekillerinin sureti İntihabına dair (2/161) nu
maralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye ma
hal oümadığına dair
88
— Bursa Mebusu Mustafa Fehmi Efendi
ve rüfekasının; «Türkiye'li» tabirinin kimler
hakkında istimal edildiğinin teklifine dair
(4/93) numaralı takriri ve tayini muameleye
mahal olmadığına dair
89
— İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; Ni
sabı Müzakere Kanununun dördüncü maddesi
nin tadiline dair (2/22Ü2) numaralı teklifi kanu
nisi ve tayini muameleye mahal olmadığına
dair
88:89
— Saruhan Mebusu Vasıf Bey ve rüfekası
nın; Darülfünun Müderrisliği ile Mebusluğun
içtimai hakkında bir karar itasına dair (4/100)
numaralı takriri ve tayini muameleye mahal ol
madığına dair
87:88
— Saruhan Mebusu Sabıkı Refik Şevket Be
yin; irade ile mensup memurların azil ve nasıplarında Büyük Millet Meclisi kararının esas it
tihazına dair (4/69) numaralı takriri ve ittihazı
karara mahal olmadığına dair
89
Kavanini Malîye Encümeni mazbataları
— 1340 Senesi Muvazenei Maliye Kanu
nunun tefsirine dair (3/281) numaralı Başvekâ
let tezkeresi hakkında
252
— Efradı ailesinin bir kısmını bilâhare cel
beden memurine, muahharen celbettikleri ef
radı aileleri için harcirah itası iktiza edip et
mediğinin tefsiri hakkında (3/320)
288

6 _
Sayfa
— Hükümet namına vukubulacak müzayede
ve münakaşa ve ihalelerin suveri icraiyesi hak
kında (1/556)
287:288
— İstanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan
sarfiyatın bu baptaki kanunun ihatası dairesin
de bulunup bulunmadığının Meclisçe tayini hak
kında (4/175)
331:333
— Kastamonu Mebusu Halİt Beyin; Rakı
nın bira ve Hkor meyanına dahil olup olmadı
ğının tefsirine dair (4/212)
241:244,256:257,
281:282

— 11 Mart 1338 tarihli Seferberlik ve Zam
mı Maaş Kanununun ikinci maddesinin tef
sirine dair Müdafaai Milliye Vekâletinin (3/45)
Seferberlik ve Zammı Maaş Kanununun birinci
maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri Riyase
tinin (3/57) ve Seferberlik ve Cephe Zammı
hakkındaki Kanunun (A) fıkrasının lüzumu tef
sirine dair (3/59), Seferî Zammı Maaş Kanunu
nun lüzumu tefsirine dair (3/84)
89
— Tekaüt Kanununun neşrinden evvel ve
lileri vefat eden memurini mülkiye evlâtların
dan, kanununun neşrinden sonra maaş tahsisi
için müracaat edenler hakkında ne yolda mua
mele edileceğinin tefsirine dair (3/215)
127
Lâyiha Encümeni Mazbataları
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyin; Muhamat Kanununun iki, üç, beş ve onikinci mad
delerinin tadili hakkındaki (2/431) teklifi kanu
niye dair
_
253
— Bolu Mebusu Mehmet Vasfi efendinin;
intikali ve ahara devr ve ferağı caiz olan kö
mür madenlerinin envali gayrİmenkulei saire gi
bi teminat iraesine cevaz verilmesi hakkında
(2/432) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair
321
— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin;
îdarei Umumiye Vilayat Kanununun 138 ncİ
maddesinin tadili hakkında (2/408) numaralı
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna
dair1
30
— Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Beyin;
Usulü Muhakemei Hukukiye ve Usulü Muhakematı Cezaiye kanunlarıyle Sulh ve İcra kanun
larının bazı mevadını muadil 21 Mart 1340 ta
rihli Kanunun kırkbirinci maddesinin tadiline
dair (2/414) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı
müzakere olduğuna dair
90

—7
Sayfa
— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin;
istiklâl Madalyası Kanununun altıncı maddesi
nin tadili hakkında (2/435) numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair
321
— Canİk Mebusu Cavİt Paşanın; Takvimi
Vakayi matbaasının Maarif Vekâletine devri ve
ilk ve orta mekteplere mahsus kitapların mez
kûr matbaada tabettirilerek talebelere meccanen
tevzii hakkında (2/412) numaralı teklifi kanuni
si ve şayanı müzakere olduğuna dair
90
— Çorum Mebusu ismail Kemal Bey ve rüfekasımn; Çorum - Sungurlu - Çerikli yolunun
turuku umumiye meyanına ithaline dair (2/403)
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere
olduğuna dair
6
— Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; (Hi
mayeyi etfal vergisi) unvanlı ve (2/402) numa,rah teklifi kanunisi ve şayanı müzakere oldu
ğuna dair Encümeni mazbatası.
6
— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; Bi
rinci Büyük Millet Meclisi Azasından olup da
mebus veya memur olmayan zevata hidematı
vataniye tertibinden maaş tahsisine dair (2/433)
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere
olup, bu bapta Kayseri Mebusu Sabit Beyin
teklifi ile tevhiden müzakere edilmesi hakkın
da
321
— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi ve Zongul
dak Mebusu Tıınalt Hilmi Beylerin; istanbul
Birinci Ceza Mahkemesince üç ay hapse mah
kum muharrir Rauf Beyin affı hakkında (2/417),
(2/418) numaralı teklifi kanunileri ve şayanı
müzakere olduklarına dair
158
— Erzincan Mebusu Sabit Bey ve dokuz re
fikinin; turuku umum iyeden olan Elâziz - Der
sim - Erzincan yolunun acilen inşaası için 1341
senesi Nafıa Vekâleti bütçesine bir milyon lira
tahsisat vazına dair (2/413) numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair
90
— Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Beyin;
3 Nisan 1340 tarih ve 460 numaralı Muhamat
Kanununun 11 ve 12 ne i maddelerinin tadili
hakkında (2/429) numaralı teklifi kanunisi ve
şayanı müzakere olduğuna dair
253
— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Tür
kiye'ye İthal edilecek unların gümrük resmine
dair (2/425) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı
müzakere olduğu hakkında
252:253

ÛÜt Sayfa
— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; Aske
ri fabrikalar müdurüyeti emrinde bulunan Kay
seri, izmit, Defterdar Mensucat fabrikalarıyle
Makriköy Bez ve Beykoz Debbağ ve Kundura
fabrikalarının Ticaret Vekâletine raptı hakkın
da (2/430) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı
müzakere olduğuna dair
253
— istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; Aske
rî Fabrikalar Müdüriyeti Utnumiyesİ emrinde
metruk bir halde bulunan Ayazmadere ve Ağaç
lı maden ocaklarıyla mevcut hututu hadidiye
ve alât ve edevatı muharrike ve müteharrikesinin istanbul Şehremanetine devri hakkında
(2/423) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair
,
— istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; Erme
niler tarafından Tiflis'te şehit edilen Jandarma
Mülâzımıevveli Sürayya Bey ailesine hidamatı
vataniye tertibinden maaş tahsisine dair (2/424)
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere
olduğuna dair
— istanbul Mebusu Doktor Refik Beyin;
Tıp Fakültesi Tıp Kanunu Müderrisi merhum
doktor Vasfi Beyin ailesine hidematı vataniye
tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/399) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair
— izmit Mebusu İbrahim ve Zonguldak
Mebusu Halil Beylerin; Budaklar Nahiyesi Mü
dürü Halit Efendinin cürüm ve cezasının affına
dair (2/428) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı
müzakere olduğu hakkında

252

252

.

6

253

— Karahisarı Sahip Mebusu Sadık Beyin;
Köy Kanununun 29 ncu maddesinin tadiline
dair (2/411) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı
müzakere olduğuna dair
90
— Karesi Mebusu Vehbi Bey ve rüfekasının; Şeyhülislâmı esbak Musa Kâzım Efendi
merhumun ailesine hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkında (2/426) numaralı tek
lifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair
253
— Kayseri Mebusu Sabit. Beyin; Birinci
Büyük Millet Meclisi Azasından olup, maluliyet
ve şeyhuhet dolayısıyla duçarı sefalet ve muh
tacı muavenet olanlara hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi hakkında (2/427) numa
ralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere oldu
ğuna dair
253

8—
Sayfa
— Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin;
Muhamat Kanununun onikinci maddesinin ta
dili hakkında (2/407) numaralı teklifi kanunisi
ve şayanı müzakere olduğuna dair
7
— Kozan Mebusu Ali Sadi Bey ve yedi re
fikinin; Kozanlı şehit Saim Beyin hemşiresi Na
ciye hanıma hidematı vataniye tertibinden maaş
tahsisine dair (2/419) numaralı teklifi kanunisi
ve şayanı müzakere olduğuna dair
158
— Maraş Mebusu Abdülkadİr Bey ve rüfekasının; M araş'in istilâsında şehit olan doktor
Mustafa Bey ve Evliya Efendi ailelerine, hide
matı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair
(2/404)-numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair
— Niğde Mebusu Ebubekir Hazım Beyin;
3 Mart 1340 tarihli kanunun Türkiye Cumhu
riyeti haricine çıkarılan hanedanı osmaninin
mutasarrıf oldukları emvali gayrimenkulenin
tasfiyesi hakkındaki yedinci maddesinin tadili
ne dair (2/401) numaralı teklifi kanunisi ve red
dine dair
— Saruhan Mebusu Kemal ve Ethem Bey
lerin; inşaatta müstamel kereste vesair mevaddm gümrük resminin tenzili hakkında (2/409)
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere
olduğuna dair

6
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— Rİze Mebusu Ali Beyin; 29 Nisan 1340
tarihli mükellefiyeti Askeriye Kanununun 138
nci maddesinin tadili hakkında (2/422) numa
ralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu
na dair
252
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; (Askerî elkap Kanunu) unvanlı ve (2/406) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair
7
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; (Askerî Si
cil Kanunu) unvanlı (2/416) numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair
158
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; berrî bah
rî, havaî ve jandarma erkân ümera ve zabitanı
ile memurin ve mensubini askeriye maaş ve tah
sisatı fevkalâdelerine mütedair kanunun, binek
hayvanatı iaşesine dair olan beşinci maddesi
nin tadili hakkında (2/400) numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; biradan maa
da bilcümle müskiratın alenen istimalinin mem-

t

6

Sayfa
nuiyetine dair (2/426) numaralı teklifi kanunisi
ve şayanı müzakere olduğuna dair
288
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; Muamelâtı
kırtasiyenin haddi asgarisine tenzil ve müracaat
ve takibi şikâyet kalemi teşkili hakkında (2/415)
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere
olduğuna dair
90
— Rize Mebusu Ekrem Bey ve rüfekasının; turuku umumiyeden olan Rize - Erzurum
yolunun 1341 senesi zarfında inşaası için Na
fıa Bütçesine tahsisat vaz'ına dair (2/405) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair
6:7
— Trabzon Mebusu Nebi Zade Hamdi Bey
ve yüz iki refikinin; Sami Paşa Zade Sezai Be
ye hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi
hakkında (2/434) numaralı teklifi kanunisi ve
şayan müzakere olduğuna dair
321
— Van Mebusu Hakkı Bey ve dört refiki
nin; Hakkâri'den Van'a, Van'dan Erzurum'a
müntehi tarikin Bayezit'le Erzurum meyan in daki şoseye Eleşkirt'te iltisak etmek üzere turu
ku umumiye meyanına ithali hakkında (2/410)
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair
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Maarif Encümeni Mazbatası
— Mıntıka ziraat mektebi mezunlarının lise
mezunları hukukuna malik oldukları hakkında
(1/532) numaralı kanun lâyihasına dair
129
Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası
— Afyon Kar ahi sar Vilâyeti hareketzedegânımn tehvini ihtiyacı için elli bin lira tahsisi
hakkında (1/564) numaralı kanun lâyihası hak
kında
5,267:269,283:284
—- Ankara'da inşaası takarrür eden mesakin ve mebanî ile sair müessesat için şehir
emanetine bir buçuk milyon lira İkrazına dair
(1/593) numaralı kanun lâyihası hakkında
321
— 1340 senesi bütçesine 7 321 588 lira 89
kuruşluk tahsisat ilavesi hakkında (1/587) ve
1340 senesi Muhassesatı zatiye bütçesine 120
000 lira tahsisatı fevkalâde itasına mütedair
(1/533) ve Müdafaai Milliye Vekaletinin sene i
mezkûre bütçesinde münakale icrasına dair
(1/590) numaralı üç kıt'a kanun lâyihasıyla ida
re Heyetinin; Riyaseticumhur Bütçesinde Tel-

Sayfa
graf Ücuratı namiyle açılan (A/16) faslına yirmibin lira tahsisat ilâvesine dair (2/420) nu
maralı teklifi kanunisi hakkında
127,197:230
— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun tefsirine dair (3/281)
252
— 1340 senesi Ziraat Vekâleti bütçesinde
(Ziraat Vekâletine merbut müessesat inşaatı)
namiyle açılan A/342 faslına 600 000 lira ilâve
sine dair (2/415)
228:128,230,247:248
— 1341 senesi hidematı umumîyesine ait
Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihası hak
kında (1/506)
253
— Canik Mebusu Cavit Paşanın; Açıkta
kalan ümera ve zabıtanın iktidarlanna göre or
duda muavin olarak istihdamları veya mektep
muallimliklerine tayini hakkında (2/185)
127
•— Ereğli - Karadere şimendifer hattının in
şa ve işletilmesi için 1340 senesi bütçesine mev
zu tahsisatın 1341 senesinde dahi sarfı hakkın
da (1/541)
5,269:271,294:299,
299:300,315:316
— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin;
Mektebi Tıbbiyeyi Askeriyeden neş'et edecek
etıbbayı askeriyeye İkmali nevakıs ve teçhizat
ları için yüzellişer lira verilmesine dair 2 Ey
lül 1339 tarihli kanunun Askerî Maaşat ve Tah
sisatı Fevkalâde Kanunundaki dördüncü mad
de ile ifa edilip edilmediğinin tefsiri hakkında
(4/213)
265:266
— Kurabayı Müslimin Hastanesi Röntgen
Mütehassısı olup, Esnayı vazifede her iki eli
kat edilen Doktor İbrahim Vasıf Beye hidematı vataniye tertibinden maktuan elli lira
maaş tahsisi hakkında (1/507)

9

— Bilumum malul ini askeriyenin
terfihi
hakkında (2/280) numaralı mazbata ve teklifi
P^mmlııi ve Harp Malulleri Cemiyeti Murah
hasları tarafından verilen teklİfnamenin Muva
zenesi Maliye Encümeninde bulunan terfih ka
nunuyla birleştirilmesi hakkında (3/319)
158
— Mekâtibi ziraiye şuabatı fenniyesinden
olan, konservehane ve tamirhaneler İle mekte
be merbut çiftliğin idamei faaliyeti için her
müesseseye faslı mahsus tahsisatından onbîn
liradan otuzbİn liraya kadar sermaye vaz'ı Hak
kında (1/569)
. 6,300:310,313:314

Sayfa
— Mektebi bahriyeden neş'et edip Donan
mada tatbikatta bulunan mülâzımlar ile (1/392),
Mülkiye Baytar Mektebinden Asker
olarak
mezun baytarlara yüzellişer lira itasına dair
(1/141)
259:263,266:267
— Memleketin zahire ihtiyacını teshil mak
sadıyla mubayaa olunacak stok mal hakkın
da (1/585)
127,230:241
— Memlekette kuvvetli bir telsiz tesisatı vücüda getirilmek ve Ankara şehrinde merkezî
batarya sisteminde telefon şebekesi yapılmak
ve Ankara ile İstanbul arasında bir telefon hat
tı tesisiyle posta ve telgraf ve telefon inşa edil
mek üzere Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinin senei haliye bütçesine bir milyon li
ra tahsisatı munzamma İtası hakkında (1/497) 320:321
— Pamuk mahsulüne arız olan haşeratın
imhası hakkında (1/542)
58:82,99:108,120:121
— Senei haliye Muvazenei Umumiye Ka
nununun otuzbeşinci maddesinin tefsirine dair
Başvekâletten mevrut (3/316) numaralı tezkere
ve tefsire mahal olmadığı hakkında

5

— Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci maddei muaddelesinin tadili hakkında (1/577)
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IVfabadete, İmar ve İskân Encümeni Mazbatası
—. Mahalli iskânlarını bilamezuniyet tebdil
eyleyen muhacir ve mültecilerle aşa ir hakkında
(1/558)
•
356
Miidafaai Milliye Encümeni Mazbataları
— Canik Mebusu Cavit Paşanın; açıkta ka
lan ümera ve zabıtanın iktidarlarına göre or
duda muavin olarak istihdamları veya mektep
muallimliklerine tayini hakkında (2/185)
127
— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyîn;
Mektebi Tıbbıyei Askeriyeden neşet edecek
etıbbayı askeriyeye ikmali nevakıs ve teçhizat
ları İçirt yüzellişer lira verilmesine dair 20 Ey
lül 1339 tarihli Kanunun Askerî Maaşat ve
Tahsisatı Fevkalâde kanunundaki dördüncü
madde ile ifa edilip edilmediğinin tefsiri hak
kında (4/213)
265:266
— Mektebi Bahriyeden neş'et edip donan;
ma tatbikatında bulunan mülâzımlar (1/392) ile
Mülkiye Baytar mektebinden asker olarak me-

i?

zun baytarlara
(1/141)

yüzellişer

lira

Sayfa
itasına dair
259:263,266:267

— Mıntıka Ziraat Mektebi mezunlarının li
se mezunları hukukuna malik oldukları hak
kında kanun lâyihasına dair (1/532)
129
— Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 138
nci maddesine bir zeyl İlâvesine dair (1/582)
numaralı kanun lâyihası hakkında
127
— 11 Mart 1338 tarihli Seferberlik ve Zam
mı Maaş Kanununun, ikinci maddesinin tefsi
rine dair Müdafaaİ Milliye Vekâletinin (3/45),
Seferberlik ve Zammı Maaş Kanununun birinci
maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri Riya
setinin (2/57) ve Seferberlik ve Cephe Zammı
hakkındaki Kanunun (a) fıkrasının lüzumu tef
sirine dair (3/59), Seferi Zam Maaş Kanunu
nun lüzumu tefsirine dair (3/84)
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; Mekâtibi
Harbİyeden yetiştirilecek zabitan hakkında 25
Şubat 1329 tarihli nizamnamenin tadiline dair
(2/380)

'89
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— Şûrayı Askerinin teşkilât ve vazaifi hak
kında (1/557) numaralı kanun lâyihası hakkın
da
5,333:347,363:387
Nafıa Encümeni Mazbataları
— Ereğli - Karadere şimendifer hattının
inşa ve işletilmesi için 1340 senesi bütçesine
mevzu tahsisatın 1341 senesinde dahi sarfı hak
kında (1/541)
5,269:271,294:
299,299:300,315:316
— Eskişehir Mebusu Arif Beyin; Eskişe
hir - tnönü yolunun turuku umumiye meyanına ithaline dair (2/393)
127:128
— 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefi
yeti Nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) nu
maralı kanun lâyihası ve Kangırı Memusu Ta
lât Beyin turuku umumiye ve hususiyede amalei mükellefe usulünün tatbikine dair kanun
teklifi (2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fik
ri Beyin tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilga
sına ve amelei mükellefe usulünün tatbikîne
dair kanun teklifi (2/341) ve îzmİt Mebusu İb^ r a h i m Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve
* bedeniyesi ile ilgili kanun teklifi hakkında
(2/366)
14:25,108:119,162:175,185:186

Sayfa
Fosta ve Telgraf Encümeni Mazbataları
— 1 Teşrinisani 1340 tarihinden evvel pos
ta ve telgraf hidematına dahil olan memurini
muvakketinin sureti tavzifleri hakkında (1/554)
127
— Memlekette kuvvetli bir telsiz tesisatı vüende getirilmek ve Ankara şehrinde merkezi ba
tarya sisteminde telefon şebekesi yapılmak ve
Ankara ile istanbul arasında bir telefon hattı
tesisiyle Posta ve Telgraf ve Telefon binası inşa
edilmek üzere Posta ve Telgraf Müdüriyeti
Umumiyesiriin senei haliye bütçesine bir milyon
lira tahsisatı munzamma itası hakkında (1/497)
numaralı kanun lâyihası hakkında
320:321
— Ticaret Müdüriyetlerinin hususi adres
lere gönderecekleri evrakı resmiyenin bilâ üc
ret kabulüne cevazı kanuni olmadığından Pos
ta Kanununun otuzuncu maddesinin tefsirine
dair Başvekâletten mevrut (3/280) numaralı tez
kere ve madde sarih olduğundan tefsire mahal
olmadığı hakkında
127
Sılıhİye ve Muaveneti İçtimaiye
Encümeni Mazbatası
— Sıtma Mücadelesi hakkında (1/515), Sıt
ma Mücadelesi ve tahsisat hakkında (1/522),
Devlet Kinini tedarik ve füruhtu hakkında
(1/523) Meccanen kinin tevzi hakkında (1/524),
Etıbbanın Sıtma Enstitülerinde staj mecburiye
ti hakkında (1/525), Sıtma Küçük Sıhhiye Me
murları hakkında (1/526)), Şehir ve Köylere su
tedariki hakkında (1/527)
'

87

Tedkiki Hesabatı Encümeni Mazbatası
— İstanbul istiklâl Mahkemesince yapılan
sarfiyatın bu babdaki kanunun ihatası dairesinde
bulunup bulunmadığının Meclîsçe tayini hak
kında
331,333
Ticaret Encümeni Mazbataları
— Elyevm taharri veya derdesti ihale dev
resinde bulunan bilumum petrol ve neft ve
müştakkatı madenleri hakkında (1/519) numa
ralı kanun lâyihası ve Sabık Ardahan Mebusu
Server Beyin; Petrol imtiyazlarının sureti itası
hakkında (2/123)
356
— Memleketin zahire ihtiyacını teshil maksahiyle mubayaa olunacak stok mal hakkında
(1/585)
127,2301241
— Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair
icra Vekilleri Riyasetinden mevrut (1/12) nu
maralı kanun lâyihası hakkında
90

-11Sayfa

Sayfa

Ziraat Encümeni Mazbataları
— Antalya Mebusu Murat Beyin; Orman
Nizamnamesinin babı ganisinin İkinci faslına
müzeyyel 22 Nisan 1340 tarihli maddei münferidenin tadili hakkında (2/395)
127
— Bolu Mebusu Şükrü Beyin; Devlet or
manlarından köylülerin intifa hakkı kanununun
ikinci maddesine bir fıkra tezyiline dair (2/382)
263:365,271:272

— Mekatibi ziraiye şuabatı fennİyesinden
olan, konservehane ve tamirhaneler ile mekte
be merbut çiftliğin idameİ faaliyeti için her
müesseseye faslı mahsus tahsisatından on bin
liradan otuz bin liraya kadar sermaye vazı hak
kında (1/569)
6,300:301,313:314
— Pamuk mahsulüne arız olan haşaratın im
hası hakkında (1/542)
68:82,99:108.120:121

MUHTELİF
— Adana'nın kurtuluş bayramına bir he
yeti mahsusa izamı suretiyle Meclisin iştirakine
teşekkürü mutazammın Adana Belediye Riya
setinden mevrut telgraf nam e
— Bahriye Vekâletinin teşkilinden dolayı te-
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şekkürü mutazammın İstanbul Ticareti Bahriye
Odası Reisi Sudi imzalı telgrafname.
— Ergani, Balıkesir, Sinop, Gümüşhane
meclisi umumilerinin inikat ettiğine dair, mezkûr
vilâyetlerden mevrut telgrafnameler.
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SUALLER VE CEVAPLAR
Adliye Vekâletinden
— Bayezit Mebusu Şefik Beyin Bayezit
Vilâyeti dahilindeki bazı kazaların mahkemele
rine dair suali ve Adliye Vekili Mahmut Esat
Beyin şifahi cevabı.
4,32,57:58
—Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin;
aleyhine ikâıtıi dava eylediği Bozok Valisi Abdülaziz Bey namına mahkeme tarafından gön
derilen davetiye hakkında suali.
126
— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Harbi
Umumi ve İstiklâl Muharebatında hayat ve mematı meçhul kalan efrat ve zabıtanın miktarı
ve zevceleri hakkında suali ve Adliye Vekâleti
Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyin cevabı.
287,329
— Kastamonu Mebusu
Hasan Fehmi
Efendinin; Mahakim üzerine yapılmak isteni
len tesirat karşısında Adliye Vekâletine teret
tüp eden vazife hakkında şifahî suali.
356
— Rize Mebusu Ali Beyin; İstanbul Bezmiâlem Kız Lisesi talebelerinden bir- hanımın
biliğfal kaçırılması suretiyle tahaddüs eden va
ziyet hakkında suali ve Maarif Vekili Saraçoğlu
Şükrü Beyin şifahi cevabı.
•
126,196
Başvekâletten
— Kastamonu Mebusu Ahmet Mahir ve
Hasan Fehmi Efendilerin Celâlîye ve emsali
vakfına ait dergâh ve tekkelerin sureti idaresine

ve bu bapta ihzarı mutasavver lâyihai kanuniyeye dair suali ve Başvekil Ali Fethi Beyin ce
vabı. '
.
361:363
— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Ecnebi
Mütehassıslar hakkında suali ve Başvekil Ali
Fethi Beyin şifahi cevabı.
86,131,161,192:195
— Kastamonu Mebusu Mahir Efendinin;
Celâliye ve emsali vakfına ait dergâh ve tekke
lerin sureti idaresine ve bu bapta ihzarı muta
savver lâyihai kanuniyeye dair suali.
320
Dahiliye Vekâletinde»
— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin;
Dersim'in, Başvartanik Nahiyesi asiyisi hak
kında suali.
126,254
— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin;
Keskin Gazetesinin esbabı tatili hakkında suali
ve Dahiliye Vekili Cemil Beyin cevabı.
320,361
— İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Be
yin; Ahırkapı Misafirhanesinde iskân edilen
mübadillerin vaziyeti elimesine dair suali.
189
— Diyarbakır Mebusu Zülfü Beyin; Er
meni komitelerinden gizli olarak Türkiye'ye da
hil olan bazı eşhas hakkında Dahiliye Vekili
Cemil Beyin cevabı.
14,32,57,96
— İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Be
yin; Ahırkapı misafirhanesinde iskân edilen mü
badillerin vaziyeti elimesine dair suali ve Da
hiliye Vekili Cemil Beyin şifahi cevabı. 291,326:328
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•— Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Köy Kanu
nunun vilâyette tatbik edilip edilmediğine vesaireye dair suali ve Vekil Cemil Beyin şifahi
cevabı.
.86,131,160:161
— Malatya Mebusu Reşit Ağanın Urfa Valiliiğnden mazul İzzet Bey hakkında suali ve
Dahiliye Vekili Cemil Beyin şifahi cevabı.
55,99
— Mersin Mebusu Besim Beyin; Urfa Va
lisinin mucibi şikâyet bazı harekâtı hakkında
sualui ve Dâhiliye Vekili Cemil Beyin cevabı. 320,
358:361
Hariciye Vekâletinden
— Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; Ermeni
'komitelerinden, gizli olarak Türkiye'ye dahil
olan bazı eşhas hakkında suali Hariciye Vekili
Şükrü Kaya Beyin cevâbı
14,32,
57,96
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; Musul'a gi
den Cemiyeti Akvam Heyeti Mura'hhasası refa
katindeki Türk Heyetinin İngilizler tarafından
mâruz kaldığı tecavüz hakkında şifahî suali.
356
— Zonguldak Mebusu Hali1! 'Beyin, Yunan
istan'a karşı ilân edilen mukabele 'bilmisil kararı
nın esbabı tehiri hakkında suali ve Vekil Şükrü
Kaya Beyin şifahî cevabı.
86,131,
159:160
Maarif Vekâletinden
— Denizli Mebusu Kâzım Beyin; Darülfü
nun müdavimlerinin, haysiyeti miHİyeyi lefcedar
edecek hareketlerde bulundukları hakkındaki
neşriyata dair suali.
361
361
— Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; Tıp Fa
kültesinin Haydarpaşa'dan İstanbul'a nakli esba
bı hakkında suali
30,58,
98,130,159
— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; Da
rülfünun Tıp ve Hukuk fakülteleri müdavimini
'beyninde mütehaddis vakaya dair suali ve Maa
rif Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyin şifahî cevabı
157,255;
256
— Rize Mebusu Ali Beyin; 'Bezmialem Kız
Lisesinden bir hanıma ait hadiseye dair şifahî
suali
126
Maliye Vekâletinden
— Dersim Mebusu Ahmet Şükrü Beyin;
Dersim ve Blâzİz vilâyetlerinin telâkisinde kâin

Sayfa
Akşün'ü - Avşan köprüsü hakkında suali ve Ma
liye Vekili Mustafa AbdüBıalik Beyin cevabı
1320,361
— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; Malulinigüzat İle mütekaidini askeriyeye balışolunan
bey'iye hakkına dair suali ve Maliye Vekili Mus
tafa Abdülhalik Beyin şifahî cevabı
157,
255
— izmit Mebusu Mustafa Beyin; İtalya tez
gâhlarında matlû'batımıza mukabil bir tahtelbahfir inşa ettirileceği hakkındaki neşriyata dair
suali ve Malîye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin
şifahî cevabı
157,
'25'5,289:!291
—• Kastamonu Mebusu Halİt Beyin; Kabulü
muvakkat usulüyle hariçten celbine müsaade
olunan kututuk keresteler hakkında suali ve Ma
liye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin şifahî cevabı.
86,
•131,161,192
— Trabzon Mebusu Abdullah Beyin; Güm
rük resminin oniki misline 'iblâğından evvel ve
sonra Türkiye'ye giren halılardan alınmakta
olduğuna dair suali ve Maliye Vekili Mustafa'
Abdülhalik Beyin tahriri cevabı.
273:
'277
— Trabzon Mebusu Muihtar Beyin; emlâki
milliyeden addolunan saraylardaki eşyaya dair
Maliye Vekâletinden suali ve Veikil Mustafa Ab
dülhalik Beyin şifa'hî cevabı
11:13
Müdafaai Milliye Vekâletinden
— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin;
Türk üserasının celbi için Rusya'ya gönderilen
heyet hakkında suali ve Müdafaai Milliye Ve
kili Fethi Beyin şifahî cevabı.
252,
'294,328:329
— Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin;
Ordu'da daimî küçük zabıtan istihdamına dair
suali ve Müdafaai Mili i j^e Vekili Ati Fethi Be
yin şifahî cevabı.
4,32,
58,130,159,97:98
— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Harbi
Umumî ve İstiklâl Muharebatında hayat ve mematı meçhul kalan efrat ve zabitanın miktarı ve
zevceleri hakkında suali ve Müdafaai Milliye Ve
kili Ali Fethi Beyin cevabı.
287,
329

„ı$_
Sayfa
Nafla Enctİmenînden
— Dersim Mebusu Feridun Ffkri Beyin;
Dçrsim ve Elâziz vilâyetlerinin telâkisinde kâin
Aksünü - Aşvan köprüsü hakkında suali.
320,
361
— Kars Mebusu Ömer, Beyin; demiryolla
rına ferş olunan traverslerin ağaçtan imal edil
meyerek hariçten demir traversler celbedtlnıesi
esbabına dair suali
287,
331,358
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinden
— Rize Mebusu Ali Beyin; Rize ve Mülha
katının ahval ve teşkilâtı sıhhiyesine dair suali ve
Sıhhiye Vekili Doktor Mazhar Beyin şifahi ce
vabı.
126,196
Ticaret Vekâletinden
— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; Er
gani Bakır Madeni hakkında suali ve Ticaret
Vekili Ali Cenani Beyin şifahî cevabı.
126,
254:255

Sayfa
— Kastamonu Mebusu Hali t Beyin, Ka
bulü muvakkat usulüyle hariçten celbine mü
saade olunan kutuluk keresteler hakkında sua
li.
86,131,161
Ziraat Vekâletinden
— Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; bazı
vilâyetlerde haşarat yapmış olan çekirgeler hak
kında suali ve Ziraat Vekili Hasan Fehmi Beyin
şifahi cevabı.
13:14
— Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Be
yin; Ziraat Vekâleti Müdürlerinden bazıları
nın lüzumsuz seyahat İcra ettiklerine ve saireye
dair suali ve Ziraat Vekili Hasan Fehmi Be
yin şifahi cevabı.
189,
291:294
— Rize Mebusu Ali Beyin; 6 Şubat 1340
tarihli Kanunun dördüncü maddesi mucibince
Rize'de tespit edilen gars mıntıkası miktarına
vesaireye dair ve Ziraat Vekili Hasan Fehmi Be
yin şifahi cevabı.
30,58,
98:99

REY İSTİHSALİ
— • Afyonkarahisar Vilâyeti hareketzedegânm tehvini ihtiyacı İçin elh* bin lira tahsisi hak
kındaki kanunun ikinci defa reye vaz'ı,
289,
311:312
— Eğerli - Karadere şimendifer hattının in
şası ve İşletmesi hakkındaki kanunun ikinci
defa reye vaz'ı,
325:326,350:351

— Zahire ve un ihtiyacını teshil hakkında
ki kanun neticeyi arasının tebliği ve İkinci defa
reye vaz'ı.
254,278,279:280
— Ziraat Müesseselerine sabit sermaye vaz'
ına dair kanunun ikinci defa reye vaz'ı
325:
326,348:349

TAKRİRLER
Afyon Karahisar (izzet Ulvi Bey)
— Ruznamede bulunan ve Afyon Karahi
sar hareketzedegânı için ellibin liralık tahsisat
itasına dair olan kanun lâyihasının müstacelen
ve tercihan müzakeresi hakkında

31

Ardahan (Hafit Paşa ve Seksensekiz refiki)
Ruznamede bulunan bilumum malûlini as
keriyenin terfihi hakkındaki kanun lâyisasının
müstacelen müzakeresine dair
322:324
Bozok (Ahmet Hamdi Bey)
— Âdap ve ahlâkı milliyenin nezahetini ih
lâl edecek mahiyette neşriyatta bulunanlar hak
kında takibatı kanuniye icrasının Müddeiumu
milere temimi temenniyatına dair (4/136).
357

Bozok (Süleyman Sim Bey ve rüfekası)
— Boğazlıyan Kazasına merbut Büyukkışla karyesi ahalisine emvali metnıkeden Çak
mak köyünün bedeli misliye tefviz edilme
sine dair (4/119)
90
Canik (Cavit Paşa ve Süleyman Necmi Bey)
— Erbaa'dan - Çarşambaya kadar gelmek
te olan kayıklar Üç Kayalar denilen mevkiden
geçemediklerinden, bu kayaların temini imha
sının Nafıa Encümenince
teemmül edilmesi
hakkında (4/240)
357
Denizli (Kâzım Bey ve rüfekast)
— Tavas su yollarına muavenet edilmek
üzere 1341 senesi Bütçesine otuz iki bin lira
vaz'ıne dair (4/120)
128

— 14^
Sayfa
Denizli (Yusuf ve Haydar Rüştü Beyler)
— Hariçten memleketimize ithal edilen örtü
ve sarıklara azamî gümrük resmi vazı esbabı
nın istikmali hakkında (4/126)
158
Denizli (Yusuf ve Necip Ali Beyler)
— Geçen sene Dahiliye Encümenine havale
edilen ve aşairi seyyarenin sureti iskânına dair
olan teklifi kanunileri Nizamnamei Dahilinin
sarahati mucibince doğrudan doğruya ruznameye alınarak müzakeresi hakkında (4/242)
357:
358
Denizli (Yusuf ve Necip Ali Beyler)
— Geçen sene Muvazene! Maliye Encümeni
ne havale edilen tavaslızade Fazıl Beye ait tek
lifi kanunilerinin Nizamnamei Dahilinin sara
hati mucibince doğrudan doğruya ruznameye
alınarak müzakeresi hakkında (4/441)
357
Ergani (Kâzım Vehbi Bey)
— Birinci Büyük Millet Meclisi Azasından
ölüp da Mebus veya memur olmayan zevata hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair
teklifi kanunisi (2/433).
190
Gaziantep (Ali Cenanı Bey)
— Zahire ihtiyacını teshil rhaksadiyle mu
bayaa olunacak stok mal hakkındaki kanun lâ
yihasının müstacelen müzakeresi hakkında tak
riri.
,
161:162
Gümüşhanef/Zoyan Fehmi Bey)
— Perşembe içtimainin pamuk mahsulüne
arız olan haseratın imhası hakkındaki kanun
lâyihasının müzakeresine hasr ve tahsisine dair.
51
Gaziantep (Kılıç Ali Bey)
— Takdirname ile taltif edilen zevata bir alâ
meti mahsus tesbiti temenni yatma dair takriri
(4/135).
288
Gümüşhane (Zeki Bey)
— Yedikule Havagazı Şirketi ile münakit iti
lâfa ait evrakın celbİyle Nafıa Encümenince tet
kikine dair takriri (4/236)
\
56
İstanbul (Ali Rıza Bey)
— istanbul Süt müstahsilleri Cemiyetine Zi
raat Vekâletince ve Ziraat Bankasınca muavenet
ifa edilmesi temenniyatına dair takriri (4/112)
31
— istanbul Tramvay Şirketinde müstahdem
amele hukukunun temini ve gayri Türk amele
nin ihracı ve buna mütedair mütalâanamenin
nazarı dikkate alınması temenniyatına dair tak
riri (4/121)
128

Sayfa
izmir (Mustafa Rahmi Bey)
— Ruznamede bulunan Ereğli - Karadere
Demiryolu hakkındaki kanun lâyihası ile mekâtîbi ziraiye şuabatına sabit sermaye vaz'ı
hakkındaki kanun lâyihasının Cumartesi günü
müstacelen müzakeresine dair takriri.
253
Karahisarışarkif'/'M* Sururi Bey)
— Düğünlerde meni israfat hakkındaki ka
nunun temini tatbikine dikkat ve itina olunma
sının Başvekâletçe temimi temenniyatına dair
takriri (4/131).
190
Karahisarışarki (Ati Sürurİ ve İsmail Beyler) ''
— 3 Nisan 1339 tarhili kanunun ikinci mad
desiyle muhasses bir milyon liradan otuz bin li
rasının 1331 senesinde yanan Karahisarışarki
Kasabasına tahsisi temenniyatına dair takriri.
(4/132)
253
Karahisari şarki (Ali Sûrun ve ismail Beyler)
— Suşehrine bir doktor tayin ve izamına
dair temenni takriri (4/129).
190
Karesi (Ali Şuuri Bey)
— Yoklamalarda bilâmazeret is batı vücut
etmeyenlerin gazete ile isimlerinin İlânı hak
kında takriri.
325
Karesi (Vehbi Bey)
— Yoklamada bulunmayanlar hakkında kıstalyevm icrası hakkında takriri,
324:325
Kastamonu (Halit Bey)
— Rakının bira ve likör meyanına dahil ol
madığı hakkında .Adliye Encümeni mazbatası
nın müstacelen ve tercihan müzakeresine dair
takriri.
10:11
Kayseri (Halit Bey)
— Londra sefaretine otomobil tahsisi temen
niyatına dair takriri. (1/111),
31
Maraş (Abdulkadlr Bey ve rüfekası)
— istikrazı Dahilî güzeştelerinin Osmanlı
Bankası olmayan yerlerde badema Ziraat Ban
kalarınca da tediyesi esbabının İsti km ali ne dair
temenni takriri. (4/115)
90
Menteşe (Esat Efendi)
— Marmaris Kazasına seyrisesefain vapur
larının uğratılması temenniyatına dair takriri
(4/130)
190
— Menderes nehrinin tathirî mecrası zımnın
da iki tarak makinesinin celbi temenniyatına dair
takriri (4/128)
158

-15 —
Sayfa
— Menteşe Vilâyetinde İmam ve Hatip Mek
tebinin küşadı hakkında temenni takriri (4/128)
158
Malatya (Nedim Bey)
— Sultansuyu Çiftliğinin numune ziraat mek
tebi ve numune çiftliği halinde İşletilmesi hakkında takriri (4/116)
90,
Ordu (Hamdi Bey ve ondokuz refiki)
— Karadeniz iskelelerine her hafta sefer ic
rası ve uğrak postalarının azimet ve. avdetinde
Ünye, Fatsa, Görele, Of iskelelerine uğrama
larının temini hakkında temenni takriri (4/134).
288
Ordu (Recai Bey)
— Donanma Cemiyetinin yeniden ihyası te
menniyatına dair takriri (4/133).
253
Rize (Ali Bey)
— Yunanistan'dan gelen mübadillerin elle
rindeki vesaik Rumca olduğundan izmir İskân
dairesinde bulunup memuriyeti lâğvedilen müter
cimin ipkası temenniyatına dair takriri. (4/114)
90
Rize (£«ı/ Bey)
— Marttan itibaren Rize'de müstakil Cinayet
Mahkemesi ile Hukuk Dairesi, Atina Kazasın
da Hâkim Muavinliği ve Mapavril Nahiyesin
de de Sulh Hâkimliği teşkili hakkında temenni
takriri (4/125).
158
— Hopa - Borçka yolunun biran evvel ik
mali lüzumuna dair temenni takriri (4/133).
357
Rİze (Ali Bey)
— Hammer tarihi ile Büyük tarihi umu
minin telif ve tercüme heyetinin tetkik ve kabul

Sayfa
ettiği kitaplara tercihan tabıları hakkında te
menni takriri (4/122).
128
— Hopa kazasında bir rüsumat ambarı in
şasının 1341 bütçesinde nazarı dikkate alınma
sına dair temenni takriri, (4/113)
M
— Rize'de Karadere'de bulunan kırk odalı
kârgir medresede leylî mektep tesisi hakkında
temenni takriri. (4/118)
90
Rize (Esat Bey)
—Hopa Leyli Mektebine iki muallimin ta
yin ve izamı temenniyatına dair takriri (4/127).
158
— Rize Vüâyetinin Atina Kazasına bir idadi
mektebi küşadı temenniyatına dair takriri
(4/123).
158
Saruhan (Ethem ve Kemal Beyler)
— Salihli'den Borlu'ya bir hat temdidine dair
temenni takriri. (4/11-7)
Saruhan (Kemal Bey)
— Memaliki ecnebiyeden ithal olunan lâstik
tabanlı ayakkabılarından tarifenin hangi mad
desi mucibince gümrük resmi alınması lâzım gel
diğinin tefsiri hakkında takriri. (3/237)

90

90

Trabzon (Nebizade Hamdi Bey ve otuzaltt refiki)
— Talebesi ve talibi olmadığından kapa
nan izmir İmam ve Hatip Mektebinin Of'ta kü
şadı temenniyatına dair takriri (4/137).
• 357
Trabzon (Nebizade Hamdi Bey ve yüziki refiki)
— Sami Paşazade Sezai Beye nidam atı va
taniye tertibinden maaş tahsisi hakkında teklifi
kanunisi (2/434).
190

TEFSÜ
No :

Sayfa

57 9 Nisan 1340 tarih
Men'i

Müskirat

ve 470 numaralı

Kanununun tadiline

dair kanunun altıncı maddesinin tefsiri

No.
Sayfa
58 20 Eylül 1339 tarih ve 346 numaralı
(Mektebi Tıbbiyei Askeriyeden neşet
edecek efendilere yüzellişer lira itası hak
kında) ki kanunun birinci maddesinin
tefsiri.

TEKLIFLER
Antalya (Ahmet Saki Bey)
— Muhamat Kanununun 2, 3, 5 ve 12 nci
maddelerinin tadili hakkında (2/431)
153
Bolu (Mehmet Vasfi Efendi)
— Biliştirak tasarruf edilen arazii emiriye
ve mevkufe ile müsakkafat ve müstagallât ve

vakfiyede şuyuun izalesi hakkındaki 1 Kânunu
evvel 1329 tarihli kanuna bazı mevad tezyiline
dair (2/443)
356
— intikali ve

ahara

devir ve ferağı caiz

olan kömür madenlerinin emvali gayrimenku-

— 16,—
Sayfa
lei saire gibi teminat iraesine cevaz verilmesi
hakkında (2/432)
189
Bozok (Ahmet Hamdı Bey)
— Usulü Muhakemei Hukukiye ve Usulü
Muhakematı Cezaiye Kanunlariyle Sulh ve icra
Kanunlarının bazı mevadını muaddil 21 Mart
1340 tarihlî kanunun kırkbirinci maddesinin ta
diline dair teklifi kanunisi. (2/414)
30
Bozok (Süleyman Sırrı Bey)
— istiklâl Madalyası Kanununun altıncı
maddesinin tadili hakkında (2/435)
252
Canik (Cavit Pasa)
—- Takvimi vekayi matbaasının Maarif Ve
kâletine devri ve ilk ve orta mekteplere mah
sus kitapların mezkûr matbaada tap ettirilerek
talebelere meccanen tevzii hakkında teklifi ka
nunisi (2/412)
5
Dersim (Feridun Fikri Bey)
— Hâkimlerin nakil ve azlinden evvel hakkı
müdafaalarının istimal ettirilmesi hakkında tek
lifi kanunisi (2/442)
356
— Muhamat Kanununun bazı mevaddının
tadili hakkında teklifi kanunisi (2/441)
356
Diyarbekir (Zülfü ve Erfuğrul Mebusu Dok
tor Fikret Beyler)
— istanbul Darülfünunun şahsiyeti hükmiyesine ait kanunun ilgasiyle Maarif Vekâletine
raptma ait teklifi kanunisi (2/439)
356
Ergani (Kâzım Vehbi Bey)
— istanbul Birinci Ceza Mahkemesince üç
ay hapse mahkûm Muharrir Rauf Beyin affı
hakkında teklifi kanunisi (2/418)
87
Erzincan (Sabit Bey ve dokuz refiki)
— Turuku umumiyeden olan Elâziz • Der
sim - Erzincan yolunun acilen inşaası için 1341
. senesi Nafıa Vekâleti bütçesine bir milyon lira
tahsisat vaz'ına dair teklifi kanunisi (2/413)
5
Erzurum (Rüştü Paşa ve rüfekası)
— Damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı bakariye vesairenin sureti muhafazası hakkındaki
11 Nisan 1334 tarihlî Kanunun ilgasına dair tek
lifi kanunisi (2/437)
320
— Havalii Şarkiye muhacirlerinin İadesi ve
meskenlerinin tamir ve inşaası için 3 Nisan 1339
tarihli Kanunla verilen tahsisattan henüz sarf
edilemeyen miktarının 1341 senesinde de sarfı
hakkında takriri (2/446)
320

Sayfa
Eskişehir (Emin Bey)
— (Kurt Kanunu) unvanlı teklifi kanunisi
(2/444) .
Gaziantep (Ahmet Remzi Bey)
— Kilis ve havalisi tstihlâs Harbinde şehit
olan Ruhizade Sakıp Beyin validesi Belkis ha
nıma Hidematı Vatanîye tertibinden maaş tah
sisi hakkında teklifi kanunisi (2/445)
— Muhamat Kanununun 11 ve 12 nci mad
delerinin tadili hakkında teklifi kanunisi (2/429)
Giresun (Hakkı Tarık Bey)
— Türkiye'ye. ithal edilecek unun jGümrük
Resmine dair teklifi kanunisi (2/425)
Giresun (Tahir Bey ve rüfekası)
— Muhamat Kanununun onbirînci madde
sinin tadili hakkında teklifi kanunisi (2/440)

356

356
127

127

356

istanbul (Ali Rıza Bey)
— Askerî Fabrikalar Müdüriyeti emrindeki
Kayseri, izmit, Defterdar mensucat fabrikalariyle Makrıköy Bez ve Beykoz Debboğ ve Kun
dura Fabrikalarının Ticaret Vekâletine raptı
hakkında teklifi kanunisi (2/430)
158
— Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umum iyesi
emrinde metruk bir halde olan Ayazmadere ve
Ağaçlı maden ocaklanyle mevcut hududu hadidiye ve alât ve edevatı muharrike ve müteharrikesinin istanbul Şehiremantine devri hakkın
da teklifi kanunisi (2/423)
127
— Ermeniler tarafından Tiflis'te şehit edilen
Jandarma Mülâzımı evvel i Süreyya Bey ailesine
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine
dair teklifi kanunisi (2/424)
127
izmir (Ahmet Münür Bey ve onüç refiki)
— Mübadillerden fazla kalan arazi ve emlâk
ve akaratın bey'i hakkında teklifi kanunisi
(2/438)
356
izmit (İbrahim ve Zonguldak Mebusu Halil
Beyler)
— Budaklar Nahiyesi Müdürü Halit Efendi
nin cürüm ve cezasının affına dair teklifi ka
nunisi (2/428)
127
Karahisansahİp (Sadık Bey)
— Köy Kanununun 29 ncu maddesinin ta
diline dair teklifi kanunisi (2/411)
5
Karesi (Vehbi Bey ve rüfekası)
— Şeyhülislâm esbak Musa Kâzım Efendi
merhumun ailesine hidematı vataniye tertibinden
maaş tahsisi hakkında teklifi kanunisi (2/426)
127

17 —
Sayfa
Kayseri (Sabit Bey)
— Birinci. Büyük Millet Meclisi âzasından
olup da maluliyet ve şeyhuhet dolayısıyle duça
rı sefalet ve muhtacı muavenet olanlara hidematı vataniye tertibinden maa; tahsisi hakkında
teklifi kanunisi (2/427)
127
Kozan (Ali Sadi Bey ve yedi refiki)
— Kozan'h şehit Saim Beyin hemşiresi Na
ciye hanıma hidematı vataniye tertibinden maaş
tahsisine dair teklifi kanunisi (2/419)
87
Rize (Ali Bey)
— 29 Nisan 1340 tarihli Mükellefiyeti Aske
riye Kanununun 138 ncİ maddesinin tadili hak
kında teklifi kanunisi (2/422)
127

Sayfa
Rize (Ekrem Bey)
— (Askeri Sicil Kanunu) unvanlı teklifi ka
nunisi (2/416)

87

— Biradan maada bilcümle müskiratın ale
nen istimalinin memnuiyetine dair teklifi kanu
nisi (2/436)
252
— Muamelâtı kırtasiyenin haddi asgarisine
tenzil ve müracaat ve takibi şikâyet kalemi teşkili
hakkında teklifi kanunisi (2/415)

30

Zonguldak (Tunalı Hilmi Bey)
— Üç ay hapse mahkûm muharrir Mehmet
Rauf Beyin; affı hakkında teklifi kanunisi
(2/417)

87

TEZKERELER
Başvekâlet tezkereleri
— Aşar nizamnamesinin 66 ncı maddei muaddelesinîn tefsirine dair (3/357)
158
— Beykoz civarında denizden doldurulan
mahallerin toedelâtı m isli yelerin in itası hakkın
da Standortovil gaz şirketi tarafından vukuu
bulan müracaat üzerine Hazineyle sehiremaneti
arasında mütehaddis ihtilâfın halline dair-(3/349) 30
— 1908 senesinde Lizbon'da telgraf ve 1920
senesinde Madrit'te posta için inikat edip hükü
met tarafından iştirak edilmiş olan beynelmi
lel kongrelerce tespit edilen mukavelât ve nizamata Büyük Millet Meclisi Hükümetince de
iştirak edilmesi Heyeti Vekilece tensip edildiğin
den tasdikine dair icra Vekilleri Riyasetinden
mevrut (3/23) numaralı tezkerenin iadesine daİ>55:56
— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun yirmiikinci maddesinin tefsiri hakkında
(3/352)
30
— Elyevm mer'i bulunan Maadin ve Taş
ocakları nizamnamelerinin bazı mevadı ile Havzai fahmiye talimatnamesinin tadiline dair ka
nun lâyihasının tekrar tetkik edilmek üzere ia
desi hakkında (3/361)
321
— Gümrük Tarifei umumiyenin üçyüzaltmışbeşincı numarasının tefsiri hakkında (3/353)
— Hariciye Vekâletinin 1338 senası bütçesi
nin 208 nci faslının birinci harcırah maddesine

30

mevzuu tahsisat tamamen sarfedilmiş olduğu
cihetle senei mezkûrede tahakkuk edip, tediye
edilemeyen (7 382) liranın 1341- senesi Hariciye
bütçesine ilâveten vaz'ı hakkında (3/358)
190
— Idarei Umumiye! Vılâyat mucibince na
sıp ve azilleri mahalli rüesayı memurine ak bu
lunan küçük sıhhiye memurlarının doğrudan
doğruya vekâletçe tayinleri İçin bir karan tef
siri ittihazı hakkında (3/365)
357
— Idarei Umumiyei VİIâyat Kanununun dör
düncü fıkrasının tefsiri hakkında (3/354)
55
— istiklâl Harbine İştirak eden Kuvayı Milli
ye- mensubininin affına mütedair 29 teşrinisani
1339 tarihli kanunu müfessir Adliye Encümeni
mazbatasında muharrer «takibat icrası» tabiri
nin esnayı tahrirde menfi yazılacak iken -sehven
müspet bir şekilde yazıldığı varidi hatır oldu
ğundan, bunun tavzihi hakkında (3/346)
357
— istiklâl Muhaberatı esnasında malûl ka
lanlara mükâfatı nakdiye itasına mütedair 397
numaralı Kanunun birinci maddesi mucibince
bilâhare zuhur eden malûline ait defterin gön
derildiğine dair (3/355)
128
— Jandarma sınıfına mensup on dört zatın
takdirname ile taltifine dair (3/350)
30
— Seferber kıtaatın hazerî garnizonlarına
hareketleri halinde zabıtanın garnizon merkez
lerine nakleyleyecekleri ailelerine verilecek har
cırah hakkında tefsiren bir karar itasına dair
(3/363)
321:322
Cilt : 12

18 —
Sayfa

Sayfa
— Sirkat maddesinden ve tekerrür cürümün
den dolayı taz'İfen iki sene hapse mahkûm
Adem oğlu Alinin evvelki cürmü 19 Teşrinisani
1339 tarihli Af Kanununun dairei şümulüne da
hil bulunmak itibariyle cürüm addedilmemesi
icabettiği ve keyfiyetin turuku kanuniye ile ıslâh
ve tadili münselip bulunduğu cihetle cezasından
bir senenin affı hakkında (3/356)
— Tapu İdarelerince isttyfa edilmekte olan
rüsumdan bazılarının tadiline ve bedeli öşrü
mukataalannın ikfouçuk kurusa iblâğına müte
dair (1/465) numaralı Kanun lâyihasının tekrar
tetkik olunmak üzere iadesi hakkında (3/359)
— Teşkilâtı Milliye ve Müdafaai Hukuk
Cemiyetleri mensubin ve efradından yetmişsekiz zatın, mahiyeti hizmetlerinin icabettireceği
derecata göre taltifleri hakkında (3/360)
— 26 Kânunuevvel 1255 tarihli Kefalet Ni
zamnamesinin birinci, üçüncü ve sekizinci mad
delerinin tadili hakkındaki kanun lâyihasının
tekrar tetkik edilmek üzere iadesine dair (3/362)
Divanı Muhasebat Riyaseti
tezkereleri
— Eskişehir'de Dördüncü Kolordu Kumandanlığınca karargâh ittihaz kılınan kulüp bina-

128

190

288

sının sureti iştirası istimlâk Kanununa tevfikan
vaki olmadığı için Müdafaa i Milliye Vekâleti
ile Divam Muhasebat arasında zuhur eden ihti
lâfın tefsiren halline dair (3/347)

10

— Eylül, Teşrinievvel ve Teşrinisani ayları
na ait raporun gönderildiğine dair (3/346)

10

— Kavanin ve nizamatın usulü neşir ve ilânı
hakkında 18 Mayıs 1327 tarihli kanun ile Heye
ti Vekilinin 29 Temmuz 1339 tarihli karama-'
mesi mümkünün elif görülememekte olduğundan
tefsiri hakkında (3/351)

30

— Silâh altına alınan bilûmum memurin
ve katefeeye verilecek maaş hakkındaki 14
Şubat 1331 tarihli Kanunun üçüncü maddesinin
tefsirine dair (3/348)

10

Memurin Muhakemat Encümeni Riyaseti
tezkereleri
321

— Niğde Mebusu Ata Beyden iııhilâl eden
a2alığa diğer bir zatın intihabına dair
9:10
— Sivas Mebusu Muammer Beyin; yerine di
ğer bir zatın intihabı hakkında
123
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(Söz Alanlar)
Adlarının alfabetik sırasına göre

A
Sayfa
Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) — Bursa
Mebusluğuna intihap olunan Nurettin Paşa hak
kında İkinci Şube mazbatası münasebetiyle,
145
— 3 Mart 1340 tarihli kanunun, Türkiye
Cumhuriyeti haricine çıkarılan hanedanı Osmanİnin mutasarrıf oldukları emvali gayrimenkulenin tesfİyesi hakkındaki yedinci maddesisinin tadiline dair (2/401) numaralı teklifi ka
nunisi münasebetiyle,

8

— 22 §ubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdiyesİ kanununa müzeyyel (1/287) numaralı
kanun lâyihası ve Kangn Mebusu Talât Beyin
rturuku hususiyee ve umumiyede amelei mü
kellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi
(2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin; Türk mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına
ve amelei mükallefe usulünün tatbikine dair
kanun teklifi (2/349) ve izmit Mebusu ibrahim
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesİ ve beledi
yesi hakkında kanun teklifi (2/366) münasebe
tiyle.
46,
113,114,168,174
— Yunanistan dahil ve haricinde mukim
Türkiye tebaasının
Yunanistan'daki emvali
gayrimenkulesİne Yunan Hükümeti tarafından
vaziyet edildiği cihetle Türkiye'de bulunma
yan Yunan .tabaâsına ait emvali gayrimenkuleye vaziyet edilmesi hakkında kanun lâyihası
(1/486) münasebetiyle,
180
Ahmet Hnmtli Boy (Sozok) — Pamuk
mahsulüne arız olan haşaratın imhası hakda (1/542) numaralı kanun layihası münasebe
tiyle,
100
Alime* Hilmi Bey (Kayseri) - 22 Şubat 1337
tarihli tarik mükellefiyeti nakdiyesİ kanununa
müzeyyel (1/287) numaralı kanun lâyihası ve
Kângırt Mebusu Talât Beyin; turuku hususiye
ve umumiyede amelei mükellefe usulünün tat
bikine dair kanun teklifi (2/135) ve Dersim Me-

Sayfa
busu Feridun Fikri Beyin; tarik mükellefiyeti
nakdiyesinin ilgasına ve amelei mükellefe usu
lünün tatbikine dair kanun teklifi (2/349) ve
İzmit Mebusu İbrahim Beyin; tarik mükellefi
yeti nakdiyesİ ve belediyesi hakkında kanun
teklifi (2/366) münasebetiyle.
14,22,24,32,38,39,
40,42,44,46,108,113,164
Ahmet Mahir Efendi (Kastamonu) - Celâlİye ve emsali vakfına ait dergâh ve tekkelerin
sureti idaresine ve bu bapta ihzarı mutasavver
lâyihai kanuniye hakkındaki suali münasebe
tiyle.
362
Ahmet Süreyya Bey (Karesi) • Pamuk mah
sulüne arız olan haşeratın
imhası hakkında
(1/542) numaralı kanun lâyihası münasebetiy
le.
67,69,105
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiye
ti nakdiyesİ kanununa müzeyyel (1/287) numa
ralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât
Beyin turuku hususiye ve umumiyede amelei
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi
(2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin; tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına
ve amelei mükellefe usulünün tatbikine dair
kanun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesİ. ve bedeniyesî hakkında kanun teklifi (2/366) münasebe
tiyle.

no

Altçoraoğhı Yusuf Bey (İstanbul) - Mem
leketin zahire ihtiyacını teshil maksadıyla mu
bayaa olunacak stok mal hakkında (1/535) nu
maralı kanun lâyihası münasebetiyle
233
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdiyesİ kanununa müzeyyel (1/287) numara
lı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Be
yin turuku hususiye ve umumiyede amelei mü
kellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi
;2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin; tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına

— 20 —
Sayfa

Sayfa

ve amelci mükellefe usulünün tatbikine dair ka
nun teklifi (2/349) ve îzmit Mebusu İbrahim
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve beden iyesi hakkında kanun teklifi (2/366) münasebe
tiyle.
34,36,174
Ali Cenanı Bey (Ticaret Vekili) (Gazian
tep) - Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; Er
gani bakır madeni hakkında Ticaret Vekâletin
den sualine cevabı.
254
— Memleketin zahire ihtiyacını teshil maksadıyle mubayaa olunacak stok mal hakkında
(1/585) numaralı kanun lâyihası münasebetiy
le.
238
AH Fethi Bey (Başvekil) (İstanbul) • 1340
senesi Bütçesine 7 321 588 lira 89 kuruşluk tah
sisat ilâvesi hakkında (1/587) ve yine 1340 se
nesi Muhasebatı Zatiye Bütçesine 120 000 lira
tahsisatı fevkalâde itasına mütedair (1/583) ve
Müdafaaî Milliye Vekâletinin senei mezkûre
bütçesinde münakale icrasına dair (1/590) nu
maralı Başvekâletten mevrut üç kıt'a kanun lâyihasıyle idare heyetinin Riyaseti Cumhur Büt
çesinde telgraf ücüratı namıyle açılan (A/16)
faslına yirmi bin lira tahsisat ilâvesine dair
(2/420) numaralı teklifi kanunisi münasebetiy
le.
_
219
— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin;
Türk üserasının celbi için Rusya'ya gönderilen
heyet hakkında Müdafaa! Milliye Vekâletinden
sualine cevabı.
328

— Şûrayı Askerînin Teşkilât vazaifi hak
kında (1/557) numaralı kanun lâyihası münase
betiyle.
303,375,379,385

— Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin;
orduda daimî küçük zabitan istihdamına dair
sualine cevabı.
97
— Kastamonu Mebusu Ahmet Mahir ve
Hasan Fehmi Efendilerin; Celâlİye ve emsali
vakfına ait dergâh ve tekkelerin sureti İdaresine
ve bu bapta ihzarı mutasavver lâyihai kanun iyeye dair cevabı.
362
— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; ecnebi
mütehassıslar hakkında sualine cevabı.
193,195
— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Harbi
Umumî ve İstiklâl Muharebatında hayat ve mcmatı meçhul kalan efrat ve zabıtanın miktarı
ve zevceleri hakkında cevapları.
329

— 22 Şubat 1337 tarihli tarîk mükellefiyeti
nakdiyesi kanununa müzeyyel 0/287) numa
ralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât
Beyin turuku hususiye ve umumiyede amelei
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun tek
lifi (2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesinın İlgasına
ve amelci mükellefe usulünün tatbikine dair
kanun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeniyesİ hakkında kanun teklifi (2/366) münasebe
tiyle.
166
Ali Rıza Bey (Rize) - Mektebi bahriyeden
neş'et edip Donanmada talbiîıaita bulunan mü
lâzımlar ile (1/392) Mülkiye Baytar Mektebin
den asker olarak mezun baytarlara yüz ellişer
lira İtasına dair (1/141) numaralı iki kıt'a ka
nun lâyihası münasebetiyle.
262
Alî Rıza Bey (Siraat Miidicî Umumîsi) - Pa
muk mahsulüne arız olan haşaratın İmhası hak
kında (1/542) numaralı kanun lâyihası münasebe
tiyle
67
AJİ Sıırari Bey (Karalıisın Şarki) - Ardahan
Mebusu Halit Paşa ve seksensekiz refikinin; rııznamecle bulunan bilûmum malûlini askeriyenin
terfihi hakkındaki kanun lâyihasının müstaeelen
müzakeresine dair takriri münasebetiyle
324
Arif Bey (Erzurum) - Bursa Mebusluğuna in
tihap olunan Nurettin Paşa hakkında ikinci Şu
be mazbatası münasebetiyle
151
— Şûrayı Askerînin Teşkilât ve vazaifi hak
kında (1/557) numaralı kanun lâyihası münase
betiyle
330,382
— istanbul istiklâl Mahkemesince yapılan
sarfiyatın bu baptaki Kanunun ihatası daire
sinde bulunup bulunmadığının Meclisçe tayini
hakkında Tetkiki Hesabat Encümeni Riyasetin
den mevrut (4/175) numaralı tezkere münasebe
tiyle
333

~21 —
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Sayfa
Besim Bey (Mersin) - Bursa Mebusluğuna in
tihap olunan Nurettin Paşa hakkında ikinci Şu
be mazbatası münasebetiyle
150
— Pamuk mahsulüne arız olan haşaratın im
hası hakkında (1/542) numaralı kanun lâyihası
münasebetiyle
101
— Urfa Valisinin mucibi şikâyet bazı harekâ
tı hakkındaki suali münasebetiyle
358
— 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefiyeti
hakkındaki Kanuna muzeyyel 1/287) numaralı

Sayfa
kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Beyin;
tu rüku hususiye ve umumiyede amali mükellefe
usulünün tatbikine dair kanun teklifi (2/135)
ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Tarik
mükellefiyeti nakdiyesintn ilgasına ve amafi mü
kellefe usulünün tatbikine dair kanıta teklifi
(2/349) ve izmit Mebusu ibrahim Beyin; Tarflt
müeköefiyeti nakdiyesi ve bedeniyesi hakkında
kanun teklifi (2/366) münasebetiyle
43

c
Cafer Tayyar Paşa (Edime) - Yunanistan da
hil ve haricinde mukim Türkiye tebaasının Yu
nan Hükümeti tarafından vaziyet edildiği cihetle
Türkiye'de bulunmayan Yunan tebaasına ait em
vali gayrimehkuleye vaziyet edilmesi hakkında
kanun lâyihası (1/586) münasebetiyle
179>
Cemil Bey (Dahiliye Vekili (Tekirdağ) - Di
yar bek ir Mebusu Zülfü Beyin; Ermeni komite
lerinden, gizli olarak Türkiye'ye dahil olan bazı
eşhas hakkında sualine cevabı
96i
— istanbul Mebusu Hamdullah Suphi Beyin;
Ahırkapı misafirhanesinde iskân edilen mübade
lelerin vaziyeti eiîmesine dair sualine cevabı
326,327

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Köy Kanu
nunun viliyatta tatbik edilip edilmediğine vesaireye dair sualine cevabı
160
— Malatya Mebusa Reşit Ağanın; Urfa VaUliğinden mazui izzet Bey hakkında sualine ce
vabı

99

— Mersin Mebusu Besim Beyin, Urfa Valisinin mucibi şikâyet bazı harekâtı hakkında Da
hiliye Vekaletinden suali ve Dahiliye Vekili Cemil
Beyin cevabı
358,360

D
Dr. Mustafa Bey (Çorum) • 1340 senesi büt
çesine 7 321 583 lira 89 kuruşluk tahsisat ilâ
vesi hakkında (1/587) ve yine 1340 senesi Muhassesatı Zatiye bütçesine 120 000 Ura tahsisatı
fevkalâde itasına mütedair (1/583) ve Müdafaai
Milliye Vekâletinin senei mezfcûre bütçesinde
münakale icrasına dair (1/590) numaralı Başve
kâletten mevrut üç kıta kanun lâyihasıyle İdare

Heyetinin Riyaseti Cumhur

bütçesinde telgraf

ücürah namiyle açılan {A/l 6) faslına yîrmibin li
ra tahsisat ilâvesine dair (2/420) numarah tek
lifi kanunisi münasebetiyle
— Pamuk mahsulüne arız olan haşaratın im
hası hakkında (1/542) numaralı kanun lâyihası
münasebetiyle

221

66

E
Etmbefcfer Bâzım Bey (Nüde) . 3 Mart 1340
tarihli kanunun, Türkiye Cumhuriyeti haricine
çıkarılan Hanedanı Osmaninfa mutasarrıf ol
dukları emvali gayrimenkukam tasfiyesi hak
kındaki yedinci maddesinin tadiline dair (2/401)
numaralı teklifi kanunisi münasebetiyle

7

&rçm Bey (Rize) - Mektebi bahriyeden
neş'et edip Donanmada tatbikatta buhman anilâzımlar ile (1/392) Müflcij» Baytar MefcUfctaden asker olacak u m u t baytarJar» yöaffişer
Ura itasma dair (1/141) numaralı iki kafa ka
nun layihası münasebetiyle,
261

Sayfa
— Şûrayı Askerînin Teşkilât ve vazaifi hak
kında (1/557) numaralı kanun lâyihası münase
betiyle
345
Emin Bey (Eskittir) - 22 Şubat 1337 tarihli
tarik mükellefiyeti nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) numaralı kanun lâyihası ve Kângırı
Mebusu Talât Beyin turuku hususiye ve umumiyede ameleî mükellefe usulünün tatbikine dair
kanun teklifi (2/135) ve Dersim Mebusu Fe
ridun Fikri Beyin; tarîk mükellefiyeti nakdiye^
sinin ilgasına dair kanun teklifi (2/349) ve İzmit
Mebusu ibrahim Beyin; tarik
mükellefiyeti
nakdiyesi ve bedeniyesi hakkında kanun teklifi
(2/366) münasebetiyle
171,172
Emin Bey (Tokat) - 3 Mart 1340 tarihli Ka
nunun, Türkiye Cumhuriyeti haricine çıkarılan
Hanedanı Osmaninin mutasarrıf oldukları em
vali gayrimenkulenin tesfiyesi hakkındaki ye
dinci maddesinin tadiline dair (2/401) numara
lı teklifi kanunisi münasebetiyle,
Esat Efendi (Aydın) - Yunanistan dahil ve
haricinde mukim Türkiye tebaasının Yunanis-

Sayfa
tan'daki emvali gayrİmenkulesine Yunan Hü
kümeti tarafından vaziyet edildiği cihetle Tür
kiye'de bulunmayan Yunan tebasma ait emva
li gayrimerikuleye vaziyet edilmesi hakkında ka
nun lâyihası (1/586) münasebetiyle
180
Eyüp Sabri Efendi (Konya) - Pamuk mah
sulüne arız olan haşaratın imhası hakkında
(1/542) numaralı kanun lâyihası münasebetiyle 101
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefi
yeti nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) nu
maralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât
Beyin turuku hususiye ve umunriyede ameleî
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi
(2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin;
Tarik mükellefiyeti
nakdiyesinin ilgasına ve
amelei mükellefe usulünün tatbikine dair ka
nun teklifi (2/349) ve izmit Mebusu İbrahim
Beyin; Tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedem
yesi hakkında kanun teklifi (2/366) münasebe
tiyle

8

33

F
FaOc Bey (Tekirdağ) • 22 Şubat 1337 tarihli
tarik mükellefiyeti nakdi yesi Kanununa müzeyyel (1/287) numaralı kanun lâyihası ve Kângırı
Mebusu Talât Beyin turuku hususiye ve umumiyede amele! mükellefe usulünün tatbikine dair
kanun teklifi (2/135) ve Dersim Mebusu Fe
ridun Fikrî Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına dair kanun teklifi (2/349) ve İzmit
Mebusu ibrahim Beyin; tarik
mükellefiyeti
nakdiyesi ve bedeniyesi hakkında kanun teklifi
(2/366) münasebetiyle
168
Feridun Fikri Bey (Dersim) • Bursa Mebus
luğuna intihap olunan Nurettin Paşa hakkında
İkinci Şube mazbatası münasebetiyle
139
— Pamuk mahsulüne arız olan haşaratın
imhası hakkında (1/542) numaralı kanun lâyi
hası münasebetiyle
74,76,100,103,105
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefi
yeti nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) nu
maralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât
Beyin turuku hususiye ve ummrüyede ameleî
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi

(2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin;
Tarik mükellefiyeti
nakdiyesinin ilgasına ve
amelei mükellefe usulünün tatbikine dair ka
nun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim
Beyin; Tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeni yesi hakkında kanun teklifi -(2/366) münasebe
tiyle
18
Ferit Bey (Çorum) - Şûrayı Askerînin Teş
kilât ve vazaifi hakkında (1/557) numaralı ka*
nun lâyihası münasebetiyle
363
Feyzi Bey (Nafıa Vekili) (Diyarbekk) 22 Şubat 1337 tarihti tarik mükellefiyeti nak
diyesi kanununa müzeyyel (1/287) numaralı
kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Be
yin turuku hususiye ve umumiyede amelei mü
kellefe ususlünün tatbikine dair kanun teklifi
(2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin;
tarik mükellefiyeti nakdiyesinin İlgasına ve
amelei mükellefe usulünün tatbikine dair ka
nun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeni
yesi hakkında kanun teklifi (2/366) münasebe
tiyle
17,116

^28

-

H
Sayfa
Hacı Bekir Efendi (Konya) - Memleketin za
hire ihtiyacım teshil maksadiyle mubayaa olu
nacak stokuma] hakında (1/585) numaralı kanun
lâyihası münasebetiyle
237
Hacim Muhittin Bey (Giresun) • Gurebayı
Müslimin Hastahanesi röntgen mütehassısı olup,
esnayı vazifeye her rfci eli katedilen Doktor ib
rahim Vasıf Beye hidematt vataniye tertibinden
maktuan elli lira maaş tahsisi hakkında (1/507)
numaralı kanun lâyihası münasebetiyle
9
Halil Bey (Zonguldak) - Bursa Mebusluğuna
ân t itap olunan Nurettin Pasa hakkında ikinci
Şube mazbatası münasebetiyle
143
— Yunanistan dahil ve haricinde mukim
Türkiye tebaasının Yunanistan'daki emvali gayrimenkuksiıne Yunan Hükümeti tarafından vazi
yet edildiği cihetle Türkiye'de bulunmayan Yu
nan tebaasına ait emvali gayrîmenkuleye vazi
yet edilmesi hakkında kanun lâyihası (1/586)
182
Hafit Bey (Kastamonu) - 1340 senesi bütçe
sine 7 32] 588 lira 89 kuruşluk tahsisat ilâvesi
hakkında (1/587) ve yine 1340 senesi Muhassesatı Zatiye bütçesine 120 000 lira tahsisatı fevka
lâde itasına mütedair 1/583 ve Müdafaali Milliye
Vekâletinin senei mefkure 'bütçesinde münakale
icrasına dair (1/590) numaralı Başvekâletten
mevrut üç kıt'a kanun lâyihasıyle idare Heyetinin
Riyaseti Cumhur bütçesinde telgraf ücüratı na-miyte açılan (A/16) faslına yİrmibin lira tahsi
sat ilâvesine dair (2/420) numaralı teklifi kanunisi
münasebetiyle
220,
— Ecnebi mütehassıslar hakkında suali mü
nasebetiyle
224,
227

Hamdullah Suphi Bey (İstanbul) - Ahırkapı
misafirhanesinde iskân edilen mübadillerin va
ziyeti elimesine dair suali münasebetiyle
326
— 1340 senesi bütçesine 7 321 588 lira
89 kuruşluk tahsisat ilâvesi hakkında (1/587) ve
yine 1340 senesi Muhassesatı Zatiye bütçesine
120 000 lira tahsisatı fevkalâde itasına mütedair
1 583 ve Miidafaai MUl'iye Vekâletinin seneî
mezkûre -bütçesinde münakale icrasına dair
1/590) numaralı Başvekâletten mevrut üç kıt'a
karnın lâyihasıyle idare Heyetinin Riyaseti

Sayfa
Cumhur bütçesinde telgraf ücüratı namiyle açı
lan (A/16) faslına yirmibin lira tahsisat ilâvesine
dair (2/420) numaralı teklifi kanunisi münasebe
tiyle:
223
Hasan Bey (Trabzon) - Mekâtİbi ziraiye şuabatı fenmyesînden oran, konservehane ve tamir
haneler ile mektebe merbut çiftliğin İdameİ
faaliyeti İçin her müesseseye fastt mahsus tahsisa
tından on bin iİlradah otuz bin liraya kadar ser
maye vazı hakkında < 1/569) numaralı kanun lâ•üshası münasebetiyle
306
— Münhal bulunan Divanı Muhasebat Reisi
sanilîklerini Vekâletten idare eden azadan Hacı
Ziya ve Abdüfcelil beyîere ait vekâlet maaşları
nın sülüs olarak itasına dal Divanı Muhasebat
Riyasetinin (3/334) numaralı tezkeresi münase
betiyle
258,
259
Hasan Fehmi Bey (Ziraat Vekili*) - (Gümüş
hane) - Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; bazı vi
lâyetlerde haşarat yapmış olan çekirgeler hak
kında suaErte cevabı.

13

— Ereğli - Karadere şimendifer hattının inşa
ve isletilmesi için 1340 senesi bütçesine mevzu
tahsisatın 1341 senesinde dahi sarfı hakkında
Başvekâletten mevrut (1/541) numaralı kanun
lâyihası münasebetiyle
295,
298
— Kastamonu Mebusu Fuat Beyin Ziraat
Vekâleti müdürlerinden bazılarının lüzumsuz se
yahat icra ettiklerine vesaireye dair sualine ce
vabı
291,
294
— Kastamonu Mebusu Hatit Beyin; rakının
bira ve likör meyanına dahil olmadığı hakkında
Aîdliye Encümeni mazbatasının müstacelen ve
•tercihan müzakeresine dair takriri münasebetiyle
=11
— Mefcâtibİ ziraiye şuabatı fenniyesinden
olan, konservehane ve tamirhaneler ile mektebe
merbut çiftliğin idaoıci faaliyeti için her müesse
seye faslı mahsus tahsisatından on bin liradan
otuz bin liraya kadar sermaye vazı hakkında
(1/569) numaralı kanun lâyihası münasebetiyle 303,
306

-

24

-

Sayfa
— Pamuk mahsulüne arız olan haşaratın imhası hakkında (i/542) numaralı kanun lâyihası
münasebeti yie
68,72,
75:79,80,102,103,106
— Rize Mebusu AK Beyin; 6 Şubat 1340 ta
rihli kanunim dördüncü maddesi mucibince Ri
ze'de tespit edilen gars mıntıkası miktarına vesaİreye dair sualin cevabı.
98
HUseyln Rıfkı Bey (Edirne) - Mekâtibi zirai
ye şuabattı fennîyesinden olan k'onservehane ve
tamirhaneler İle mektebe merbut çiftliğin İdaind
faaliyeti ficin her müesseseye faslı mahsus tahsi
satından on bin -liradan otuz bin liraya kadar

Sayfa
sermaye vazı hakkında (1/569) numaralı kanun
lâyihası münasebetiyle
303
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdİyesi kanununa müzeyyel' (1/287) numaralı
kanun lâyihası ve Kasığın Mebusa Talât Beyin;
turuku hususîye ve umumiyede amelei mükellefe
usulünün tatbikine dair kanun teklifi (2/135)
ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Tarik
mükellefiyeti nakdiy esinin ilgasına ve amele* mü
kellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi
(2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim Deyin; tarik
mükellefiyeti nakdİyesi ve bedeniyesi hakkında
kanun teklifi (2/366) münaseibe-tiyle
16,32

İbrahim Bey (Kocaeli) - 22 Şubat 1337 ta
rihli tarik mükellefiyeti nakdiyesî kanununa
müzeyyel (1/287) numaralı kanun lâyihası ve
Karığın Mebusu Talât Beyin; turuku hususiye ve
umumiyede amelei mükellefe usulünün tatbikîn*
dair kanun teklifi (2/135) ve Dersini Mebusu
Feridun Fikri Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesünin ilgasına ve amelei mükellefe usulünün
tatbikine dair kanun teklifi (2/349) ve İzmit
Mebusu İbrahim Beyin; tarik mükeflefiyeti1
nakdİyesi ve bedeniyesi hakkında kanun tekiifi
(2/366) münasebetiyle
İhsan Hnmft Bey (Ergani) - 22 Şubat 1337 ta
rihli tarik mükellefiyeti nakdİyesi kanununa
müzeyyel (1/287) numaralı kanun lâyihası vç
Karığın Mebusu Talât Beyin; turuku hususiye ve
umumiyede amelei mükellefe usulünün tatbikine
dair kanun teklifi (2/135) ve Dersim Mebusu

Feridun Fikri Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına ve amelei mükellefe usulünün
tatbikine dair kanun teklifi (2/349) ve İzmit
Mübusu İbrahim Beyin; tarlük mükellefiyeti
nakdİyesi ve bedeniyesi hakkında kanun teklifi
(2/366) münasebetiyle
163
tsüKia Kemal Bey (Çorum) - 22 Şubat İ337 ta
rihli tarik mükellefiyeti nakdİyesi kanununa
müzeyyel (1/287) numaralı kanun lâyihası ve
Kângırı Mebusu Talât Beyin; turuku hususiye ve
umumiyede amelei mükellefe usulünün tatbikine
daür kanun teklifi (2/135) ve Dersim Mebusu
Feridun Fikrî Beyin; tariSc mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına ve amelei mükelMe usulünün
tatbikine dair kanun teklifi (2/349) ve îzmdt
Mebusu tbrafcjm Beyin; tarik mükellefiyeti
nakdİyesi ve bedeniyesi hakkında kanun tekiifi
(2/366) münasebetiyle
169

32

K
Kâmil Bey (Adana) • 22 Şubat 1337 ta
rihli tarîk mükellefiyeti nakdİyesi kanununa
müzeyyel (1/287) numaralı kanun- lâyihası ve
Kângırı Mebusu Talât Beyin;, turuku hususiye ve
umumiyede amelei mükeütefe usulünün tathikine
dair kanun teklifi (2/135) ve Dersim Mebusu
Feridun Fikri Beyin; tari'k mükellefiyeti nakdiyesinîn ilgasına ve amelei mükellefe usulünün
tatbikine dair kanun teklifi (2/349) ve İzmît
Mebusu İbrahim Beyin; tarik mükellefiyeti
nakdİyesi ve bedeniyesi hakkında kanun teklifi
(2/366) münasebetiyle
38,48

Kâzıim Bey (Ergani) - 1340 senesi bütçesine
7 321 588 lira 89 kuruşluk tahsisat ilâvesi hak
kında (1/587) ve yine 1340 senesi Muhassssatı
Zatiye bütçesine 120 000 lira tahsisatı fevkalâde
itasına mütedair 1/583 ve Müdafaai Milliye Ve
kâletinin seneî mezkûre bütçesinde münakale
icrasına dair (l /590) numaralı Başvekâletten mev
rut üç kıt'a kanun lâyihasıyle İdare Heyetinin
Riyaseti Cumhur bütçesinde telgraf ücüratı namiyîe açılan (A/16) faslına yirmi bin lira tahsi
sat İlâvesine dair (2/420) numaralı teklifi kanuni
si münateesetiyle
225

Sayfa
Kâzım Karabettir Paşa (İstanbul) - Şûrayı
Askerinin teşkilât ve vazalfi hakkında (1/557)
numaracı kanun lâyihası münasebetiyle
338,
369,378,379
Kâzım Vehbi Bey (Ergani) - Ergani bakır
madeni hakkında suali münasebetiyle
254
— Darülfünun Tıp ve Hukuk fakülteleri mü
davimini beyninde rnütehaddis vafckaya suali mü
nasebetiyle'
256
Kemal Bey (Adana) - 22 Şubat 1337 ta
rihli tarik mükellefiyeti nakdiyesi kanununa

Sayfa
müzeyyel (1/287) numaralı kanun lâyihası ve
Kângırı Mebusu Talât Beyin; turuku hususiye ve
umumiyede amelei mükellefe usulünün tatbikine
dair kanun teklifi (2/135) ve Dersim Mebusu
Feridun Fikri Beyin; tarik mükellefiyeti nakdi
yesinin ilgasına ve amelei mükellefe usulünün
tatbikine dair kanun tek'b'fj (2/349) ve izmit
Mebusu İbrahim Beyin; tarik mükellefiyeti
nakdiyesi ve bedeniyesi hakkında kanun teklifi
münasebetiyle
162,

M
Mahmut Esat Bey (Adliye Vekili) - (İzmir) Bayazıt Mebusu Şefik Beyin, Bayazıt Vilâyeti
dahilindeki bazı kazaların mahkemelerine dair
•suali ve cevalbı
57,58
Mazhar Bey (Sıhhiye Vekili) - (Aydın) - Rize
Mebusu Ali Beyin, Rize ve havalisinin ahval ve
teşkilâtı sıhhiyesine dair sualine cevabı
196
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdiyesi kanununa müze yy el (1/287) numaralı
kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Beyin;
t uruk u hususiye ve umumiyetle amelei mükellefe
usulünün tatbikine dair kanun teklifi (2/135)
ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Tarik
mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına ve amelei mü
kellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi
(2/349) ve izmit Mebusu ibrahim Beyin; tarik
mükeHefryeOi nakdiyesi ve bedeniyesi hakkında
kanun teklifi T2/3Ö6) münasebetiyle
— Yunanistan dahil ve haricinde mukim
Türkiye tebaasının Yunanistan'daki emvali gayrimenkulesine Yunan Hükümeti tarafından vaziye*
edildiği ciheüe Türkiye'de bulunmayan Yunan
tebaasına ait emvali gayrimenkuleye vaziyet edil
mesi hakkında kanun lâyihası (1/586) münasebe
tiyle
1
Mehmet Arif Bey (Eskişehir) - Ordu da
daimî küçük zabitan İstihdamı hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinden suali münasebetiyle
1
Mehmet Fuat Bey (Kastamonu) - Kastamo
nu Mebusu Mebusu Fuat Beyin Ziraat Vekâleti

müdürlerinden bazılarının lüzumsuz seyahat icra
ettiklerine vesaireye dair sualine cevabı
293
— Pamuk mahsulüne arız olan haşaratın im
hası hakkında (1/542) numaralı kanun lâyihası
münasebetiyle
103
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdiyesi kanununa müzeyyel (1/287) numaralı
kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Beyin;
turuku hususiye ve umumiyede amelei mükellefe
usulünün tatbikine dair kanun teklifi (2/135)
ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Tarik
mükellefiyeti ttakdtiyeainin ilgasına ve amelei mü
kellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi
(2/349) ve flrtit Mebusu brahim Beyin; tarik
mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeniyesi hakkında
kanun teklifi (2/366) münasebetiyle
38,48
Muhtar Bey (Trabzon) - 1340 senesi bütçe
sine 7 321 588 lira 89 kuruşluk tahsisat ilâvesi
hakkında (1/587) ve yine 1340 senesi Muhassesatı Zatiye bütçesine 120 000 üra tahsisatı fevka
lâde itasına mütedair 1/583 ve Müdafaad Milliye
Vekâletinin senei mezfcûre bütçesinde münakale
icrasına dair (1/590) numaralı Başvekâletten
mevrut üç kıt'a kanun lâyihasıyle İdare Heyetinin
Riyaseti Cumhur bütçesinde telgraf ücüratı namiyle açılan (A/l 6) faslına yirmîbin lira tahsi
sat ilâvesine dair (2/420) numaralı teklifi kanunisi
münasebetiyle
216,
218,223
— Emlâki Milliyeden addolunan saraylardakİ eşyaya dair suali münasebetiyle
12
Cilt : 12
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Sayfa
— Memleketin zahire ihtiyacını teshil maksadiyle mubayaa olunacak stok. mal hakkında
(1/585) numaralı kanun lâyihası münasebetiyle
236
— Pamuk mahsulüne arız olan haşaratın
imhası hakkında (1/542) numaralı kanun lâyi
hası münasebetiyle

79

— 22 Şırbat 1337 tarihti tarife mükellefiyeti
nakdiyesi kanununa müzeyyel (1/287) numaracı
kanun lâyihası ve Katığın Mebusu Talât Beyin;
Luru'ku hususiye ve umuraîyede amelei mükellefe
usulünün tatbikine dair kanun teklifi (2/135)
ve DersSm Mebusu Feridun Fikrî Beyin; Tariık
mükellefiyeti nafediyesinhı İlgasına ve ameleli mü
kellefe usulünün tatbikine dair kamın teklifi
(2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim Beyin; tarik
mükellefiyeti naikdiyeSi ve bedeniyesi hakkında
kanun teklifi (2/366) münasebetiyle
16,23,
118,163
Musa Kâzım Mendi (Konya) - Ardahan
Mebusu Hal i t Paşa ve seksensekiz refikinin;
ruznamede bulunan bilûmum malûlini askeriye
nin terfihi hakkındaki kanun lâyihasının müstacelen- müzakeresine dair takriri münasebetiyle. 325
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdiyesi kanununa müzeyyel (1/287) numara
lı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Be
yin; turuku hususîye ve umum iyede amelei mü
kellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi
(2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin; tarik mükellefiyeti nakdi yesin in ilgasına ve
amelei mükellefe usulünün tatbikine dair ka
nun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim
Beyin tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeni-

Sayfa
yesi hakkında kanun teklifi (2/366) münasebe
tiyle.
49
Mustafa AbdUlhaKk Bey (Maliye Vekili) •
(Kângın) - 1340 senesi Bütçesine 7 321 588 lira
89 kuruşluk tahsisat ilâvesi hakkında (1/587)
ve yine 1340 senesi Muhassesatt Zatiye Bütçesi
ne 120 000 lira tahsisatı fevkalâde itasına müte
dair (1/583) ve Müdafaaİ Milliye Vekâletinin
senei mezkûr© bütçesinde münakale icrasına
dair (1/590) numaralı Başvekâletten mevrut üç
kıt'a kanun lâyihasıyle İdare heyetinin Riyase
ti Cumhur Bütçesinde telgraf ücüratı namıyle
açılan (A/16) faslına yirmi bin lira tahsisat ilâ
vesine dair (2/420) numaralı teklifi kanunisi
münasebetiyle.
216,227
— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; malulintguzat ile mütekaidini askeriyeye bahsolunatt
beyiye hakkına dair Maliye Vekâletinden suali
ve cevabı.
255
— İzmit Mebusu Mustafa Beyin; İtalya tez
gâhlarında matlubatımıza mukabil bir tahtel
bahir inşa ettirileceği hakkındaki neşriyata dair
sualine cevabı.
289
— Trabzon Mebusu Muhtar Beyin; Emlâki
Milİİyeden addolunan saraylardaki eşyaya dair
Maliye Vekâletinden sualine cevabı.
11,12
Mustafa Bey (İzmit) - İtalya tezgâhlarında
matlubatımıza mukabil bir tahtelbahir inşa et
tirileceği hakkındaki neşriyata dair suali müna
sebetiyle.
290
— Şûrayı Askerînin Teşkilât ve vazaifi hak
kında (1/557) numaralı Kanun lâyihası müna
sebetiyle,
336
Mustafa Necati Bey (İzmir) - Şûrayı Aske
rimin Teşkilât ve vazaifi hakkında (1/557) nu
maralı kanun lâyihası münasebetiyle.
381

Osman Nuri Bey (Bursa) - Bursa Mebuslu
ğuna intihap olunan Nurettin Pasa hakkında

İkinci Şube mazbatası münasebetiyle.

Ragıp Bey (Kütahya) - Bursa Mebusluğu
na intihap olunan Nurettin Paşa hakkında İkin
ci Şube mazbatası, münasebetiyle.

Rahmi Bey (İzmir) - Pamuk mahsulüne
arız olan haşeratın imhası hakkında (1/542)
numaralı kanun lâyihası münasebetiyle
66,71

136

131

— 27Sayfa
Ratf Efendi (Erzurum) - Pamuk mahsulü
ne arız olan haşeratın imhası hakkında (1/542)
numaralı kanun lâyihası münasebetiyle
79,107
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdiyesi kanununa müzeyyel (1/287) numa
ralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât
Beyin turuku hususiye ve Umumiyede amelei
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi
(2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin;
tarik mükellefiyeti nakdiyesinin İlgasına ve ame
lei mükellefe usulünün tatbikine dair kanun tek
lifi (2/349) ve tzmit Mebusu ibrahim Beyin;
tarik mükellefiyeti n ak diyesi ve beden iyesi
hakkında kanun teklifi (2/366) münasebetiyle

Recep Bey (Kütahya) • Bursa Mebusluğu
na intihap olunan Nurettin Pasa hakkındaki
ikinci Şube mazbatası münasebetiyle
147
Reşit Ağa (Malatya) - Malatya Mebusu Re
şit Ağanın; Urfa Valiliğinden mazul İzzet Bey
hakkında sualine cevabı.
99

46

Rasttı Efendi (Antalya) - 22 Şubat 1337 ta
rihli tarik mükellefiyeti nakdiyesi kanununa
müzeyyel (1/287) numaralı kanun lâyihası ve
Kângırı Mebusu Talât Beyin turuku hususiye
ve umumiyede amelei mükellefe usulünün tat
bikine dair kanun teklifi (2/135) ve Dersim
Mebusu Feridun Fikri Beyin; tarik mükellefi
yeti nakdiyesinin ilgasına ve amelei mükellefe

Sabrî Bey (Saruhan) - Yunanistan dahili ve
haricinde mukim Türkiye tebaasının Yunanis
tan'daki emvali gayrimenkulesine Yunan Hükü
meti tarafından vaziyet edildiği cihetle Türki
ye'de bulunmayan Yunan tabaasıha ait emvali
gayrimenkuleye vaziyet edilmesi hakkında ka
nun lâyihası (1/586) münasebetiyle,
173
Saraçoğlu ŞUkru Bey (Maarif Vekili) (İz
mir) - 1340 senesi bütçesine 7 321 588 lira 89
kuruşluk tahsisat ilâvesi hakkında (1/587) ve
yine 1340 senesi Muhassesatı • Zatiye bütçesine
120 000 - lira tahsisatı fevkalâde itasına müte
dair (1/583) ve Müdafaai Milliye Vekâletinin
şenel mezkure bütçesinde münakale İcrasına
dair (1/590) numaralı Başvekaletten mevrut üç
kıt'a kanun lâyihasiyle idare Heyetinin Riyaseti
Cumhur bütçesinde telgraf ücüratı namiyle açı
lan (A/16) faslına yirmi bin lira tahsisat ilâve
sine dair (2/420) numaralı teklifi kanunusİ mü
nasebetiyle
218,220,221,222
— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin;
Darülfünun Tıp ve Hukuk Fakülteleri müdavi-

usulünün tatbikine dair kanun teklifi (2/349)
ve tzmit Mebusu ibrahim Beyin; tarik mükel
lefiyeti nakdiyesi ve bedeniyesi hakkında kanun
teklifi (2/366) münasebetiyle.
168

— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdiyesi kanununa müzeyyel (1/287) numaralı
kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Beyin
turuku hususiye ve umumiyede amelei mükel
lefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi
(2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin
tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına ve
amelei mükellefe usulünün tatbikine dair ka
nun teklifi (2/349) ve izmit Mebusu İbrahim
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeni
yesi hakkında kanun teklifi (2/366) münase
betiyle.
18,45,63

mini beyninde mütehaddis vakkaya dair suali
ve cevabı
255
— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Harbi
Umumî ve istiklâl Muharebatında hayat ve mematı meçhul kalan efrat ve zabitanın miktarı ve
zevceleri hakkında cevaplan,
329
Süleyman Sırrı Bey (fiozok) - Pamuk mah
sulüne arız olan haşaratın imhası hakkında
(1/542) numaralı kanun lâyihası münasebetiyle, 105
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) numa
ralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât
Beyin turuku hususiye ve umumiyede amelei
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun tek
lifi (2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilga
sına ve ameli
mükellefe
usulünün tatbi
kine dair kanun teklifi (2/349) ve tzmit Mebusu
ibrahim Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi
ve bedeniyesi hakkında kanun teklifi (2/366)
münasebetiyle,
14,23,32,33,35,43,46,47,
49,109,168,170

— 28 —

S
Sayfa
Şefik Bey (Bayazıt) - Bayazıt Vilâyeti dahi
lindeki bazı kazaların mahkemelerine dair
suali münasebetiyle,

Sayfa
Şükrü Bey (Bolu) - Pamuk mahsûlüne arız
olan haşaratın imhası hakkında (1/542) numa-.
ralı kanun lâyihası münasebetiyle,
78
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) numa
ralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât
Beyin turuku hususiye ve umumiyede ameleî
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun tek
lifi (2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilga
sına ve atnelei mükellefe usulünün tatbi
kine dair kanun teklifi (2/349) ve izmit Mebusu
İbrahim Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi
ve bedeniyesi hakkında kanun teklifi (2/366)
münasebetiyle.
15,40

57

— Pamuk mahsulüne arız olan haşaratın im
hası hakkında (1/542) numaralı kanun lâyihası
münasebetiyle,
101
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdıyesİ Kanununa müzeyyel (1/287) numa
ralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât
Beyin turuku hususiye ve umumiyede ameleî
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun tek
lifi (2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilga
sına ve ameli mükellefe usulünün tatbi
kine dair kanun teklifi (2/349) ve izmit Mebusu
İbrahim Beyin; tarik mükellefiyeti uakdiyest
ve bedeniyesi hakkında kanun teklifi (2/366)
münasebetiyle.

Şükrü Kaya Bey (Dahiliye Vekili) (Muğ
la)'- Yunanistan dahil ve haricinde mukim Tür
kiye tebaasının Yunanistan'daki emvali gayri
menkul es i ne Yunan Hükümeti tarafından va
ziyet edildiği cihetle Türkiye'de bulunmayan
Yunan tabaasına ait emvali gayrimenkuleye
vaziyet edilmesi hakkında kanun lâyihası
(1/586) münasebetiyle.
176,178,180,181,182

108

Şükrü Bey (Çanalmklc) - Pamuk mahsûlüne
arız olan haşaratın imhası hakkında (1/542) nu
maralı kanun lâyihası münasebetiyle,

60,70

T
Tiihsüı Bey (Aydın) - Ereğli Karadere şi
mendifer hattının İnşaa ve işletilmeni için 1340
senesi bütçesine mevzu tahsisatın 1341 senesinde
dahi sarfı hakkında Başvekâletten mevrut
(1/541) numaralı kanun lâyihası münasebetiyle, 271
— Ereğli - Karadere şimendifer hattının in
şa ve işletilmesi için 1340 senesi bütçsine mev
zu tahsisatın 1341 senesinde dahi sarfı hakkın
da Başvekâletten mevrut (1/541) numaralı ka
nun lâyihası münasebetiyle,
294,297
— Mekâtibi ziraiye şuabatı fenniyesinden
olan, konservehane ve tamirhaneler ile mektebe
merbut çiftliğin idamei faaliyeti için her mües
seseye faslı otuzbin liraya kadar sermaye vazı
hakkında (1/569) numaralı kanun lâyihası mü
nasebetiyle,
304
— Pamuk mahsûlüne arız olan haşaratın im
hası hakkında (1/542) numaralı kanun lâyihası
münasebetiyle,
102
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) numa-
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ralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât
Beyin turuku hususiye ve umumiyede ameleî
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun tek
lifi (2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilga
sına ve ameleî mükellefe usulünün tatbi
kine dair kanun teklifi (2/349) ve izmit Mebusu
tbrahim Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi
ve bedeniyesi hakkında kanun teklifi (2/366)
münasebetiyle,
34,49
— Yunanistan dahil ve haricinde mukim
Türkiye tebaasının Yunanistan'daki emvali gayrimenkulesine Yunan Hükümeti tarafından va
ziyet edildiği cihetle Türkiye'de bulunmayan
Yunan tebaasına ait emvali gayrimenkuleye va
ziyet edilmesi hakkında kanun lâyihası (1/586)
münasebetiyle,
179
Talât Bey (Kangın) - 1340 senesi bütçesine
7 321 588 lira 89 kuruşluk tahsisat ilâvesi hak
kında (1/587) ve yine 1340 senesi Muhassesatı Zatiye bütçesine 120 000 lira tahsisatı fev-

- » Sayfa
kalâde İtasına mütedair (1/583) ve Müdafaa!
Milliye Vekâletinin seneî mezküre bütçesinde
münakale İcrasına dair (1/590) numaralı Baş
vekâletten mevrut üç kıt'a kanun lâyihasiyle
idare Heyetinin Riyaseti Cumhur bütçesinde
telgraf ücüratı nanüyle açılan (A/16) faslına
yirmibin lira tahsisat ilâvesine dair (2/420) nu
maralı teklifi kanunisi münasebetiyle,
221
Tamdı Hflmi Bey (Zoagunldak) - 22
Şubat
1337 tarihli
tarik
mükellefiyeti
nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) numa-

Vasıf Bey (Samban) - 1340 senesi bütçesine
1 321 588 lira 89 kuruşluk tahsisat ilâvesi hak
kında (1/587) ve yine 1340 senesi Muhassesati Zatiye bütçesine 120 000 lira tahsisatı fev
kalâde itasına mütedair (1/583) ve Müdafaa!
Milliye Vekâletinin seneî mezküre bütçesinde
münakale icrasına dair (1/590) numaralı Baş
vekâletten mevrut üç kıt'a kanun lâyihasiyle
İdare Heyetinin Riyaseti Cumhur bütçesinde
telgraf ücüratı namiyle açılan (A/16) faslına
yirmibin lira tahsisat ilâvesine dair (2/420) nu
maralı teklifi kanunisi münasebetiyle,
222,224
Vehbi Bey (Karesi) • 1340 senesi bütçesine
7 321 588 lira 89 kuruşluk tahsisat ilâvesi hak
kında (1/587) ve yine 1340 senesi Muhassesatı Zatiye bütçesine 120 000 lira tahsisatı fev
kalâde itasına mütedair (1/583) ve Müdafaa!
Milliye Vekâletinin seneî mezküre bütçesinde
münakale icrasına dair (1/590) numaralı Baş
vekâletten mevrut üç kıt'a kanun lâyihasiyle
idare Heyetinin Riyaseti Cumhur bütçesinde
telgraf ücüratı namiyle açılan (A/16) faslına
yirmibin lira tahsisat ilâvesine dair (2/420) nu
maralı teklifi kanunisi münasebetiyle.
217,218
— Köy Kanununun Vilâyatta tatbik edilip
edilmediğine ve saireye dair suali münasebe
tiyle,
160
— Mekâtibi ziraiye şuabatı fenniyesinden
olan, konservehane ve tamirhaneler ile mekte
be merbut çiftliğin idamei faaliyeti için her

ralı kanun lâyihası ve Kangırı Mebusu Talât
Beyin turuku hususiye ve umumiyede ameleî
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun tek
lifi (2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilga
sına ve ameli mükellefe usulünün tatbi
kine dair kanun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu
ibrahim Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi
ve bedeniyesı hakkında kanun teklifi (2/366)
münasebetiyle,
17,40,45

müesseseye faslı mahsus tahsisatından on bin
liradan otuzbin liraya kadar sermaye vazı hak
kında (1/569) numaralı kanun lâyihası münase
betiyle,
305,308
— Münhal bulunan Divanı Muhasebat Reisi
Saniliklerinİ Vekâleten idare eden azadan Hacı
Ziya ve Abdülcelil Beylere ait vekâlet maaşla
rının sülüs olarak itasına dair Divanı Muhase
bat Riyasetinin (3/334) numaralı tezkeresi mü
nasebetiyle.
258
— Pamuk mahsûlüne arız olan haşaratın im
hası hakkında (1/542) numaralı kanun lâyihası
münasebetiyle,
77,80,102
— Seferber kıtaatın hazart garnizonlarına
hareketleri halinde zabıtanın garnizon merkez
lerine nakleyleyecekleri ailelerine verilecek har
cırah hakkında tefsiren bir karar itasına dair
Başvekâlet tezkeresi (3/363)
322
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti'
nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) numa
ralı kanun lâyihası ve Kangırı Mebusu Talât
Beyin turuku hususiye ve umumiyede ameleî
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun tek
lifi (2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesinin tatbi
kine dair kanun teklifi (2/349) ve îzmit Mebusu
ibrahim Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi
ve bedeniyesı hakkında kanun teklifi (2/366)
münasebetiyle,
22,40,42,44,48,113,164

Sayfa
Zamir Bey (Adana) • Pamuk mahsûlüne
anz olan haşaratın imhası hakkında (1/542)
numaralı kanun lâyihası münasebetiyle.
64,107
Zeki Bey (Gümüşlüme) • Mekâtibi ziraiye
şuabatı fenniyesinden olan; konservehane ve
tamirhaneler ile mektebe merbut çiftliğin ida
me! faaliyeti için her müesseseye faslı mahsus
tahsisatından onbin liradan otuzbin liraya ka
dar sermaye vazı hakkında (1/569) numaralı
kanun lâyihası münasebetiyle,
303

Sayfa
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdi yesin in tatbi
kine dair kanun teklifi (2/349) ve izmit Mebusu
ibrahim Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi
ve bedeniyesi hakkında kanun teklifi (2/366)
münasebetiyle,
115,172

— Pamuk mahsûlüne arız olan haşaratın im
hası hakkında (1/542) numaralı kanun lâyi
hası münasebetiyle,
102
— Yedikule Havagazı Şirketi ile münakit
itilâfa ait evrakın celbiye Nafia Encümenince
tetkikine dair takriri (4/236) münasebetiyle
56

81

— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) numa
ralı kanun lâyihası ve Kangın Mebusu Talât
Beyin turuku hususiye ve umumiyede ameleî
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun tek
lifi (2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri

Zülfü Bey (Diyarbakır) - Ermeni komitele
rinden gizli olarak Türkiye'ye dahil olan bazı
eşhas hakkındaki sorusu münasebetiyle,
— Pamuk mahsûlüne arız olan haşaratın im
hası hakkında (1/542) numaralı kanun lâyihası
münasebetiyle,

96

— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti
nakdiyesi Kanununa müzeyyel (-1/287) numa
ralı kanun lâyihası ve Kangın Mebusu Talât
Beyin turuku hususiye ve umumiyede ameleî
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun tek
lifi (2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdİyesinin tatbi
kine dair kanun teklifi (2/349) ve tanıt Mebusu
ibrahim Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi
ve bedeniyesi hakkında kamın teklifi (2/366) '•••
münasebetiyle,
35
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