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F i h r i s t 

AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 

— Eilâziz 'Mebusluğuna intihap olunan- Süley- -
man Bey hakkında ikinci şube mazbatası. 94,96 

— Münhal bulunan Divanı Riyaset Kâ'tipîiği 
intihabı, 293,296 

İstifalar 
— 'izmir Metasu Necati Beyin, Ahikara İstik

lâl Mahkemesi Müddeû'umömiHğinden istifana
mesi. 66,80 

Sayfa 
— -Paris Büyükelçiliğine tayin olunan AK 

Fethi Beyin istanbul Mebusluğundan (istifası. 228,230 
Mezuniyet 

— Azayı kiramdan mezuniyetlerini tecavüz 
'ettirenler haikfcında Divani Riyaset fcararı. 192,193:194 

Muhtelif 
— Sabık Maraş Mebusu Aslan Beyin, hâmil 

olduğu İstiklâl Madalyası kurdelâsmın kırmızı -
yedile tebdili hattında Divanı Riyaset 'kararı. 192,193 

Tahfifler 
— "Eiâzriz Mebusu Süleyman 'Beytin taaM. 94,% 

İNTİHAPLAR 

— Ankara istiklâl Mahkemesi mÜdderunnHni-
d «iltihabı. 66,96:98 

— 'Divanı Muhasebat Reisi saoiiîeri (intihabı. €6: 
67,96 

— Münhal olan Divanı Muhasebat R«ri$i sa-
offiği -intihabı. 124,131':132 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
585 — İki jandarma hudut tavurunun 1 

Mart 1341 tarihinden itibaren teşkiline 
dair Kanun 16 31, 

33:34 

586 — Ankara Memurin- Kooperatifi teş
kili İçin Ankara'da bulunan bilûmum 
memurinin maaş tahsisat nısıf maaşları
nın avans olarak itası hakkında Ka
nun 16 31, 

33,55:58 

587 — 22 Teşrinievvel 1339 tarih ve 360 nu
maralı {Beni, 'bahri ve havai ve jandar
ma erkan, ümera ve zabıtan ile memu
rin ve mensubim askeriye maaşat ve 
tahsisatı fevkalâdeleri hakkında) Kanu
na müzeyyel Kanun 16 124, 

154:155,170:171 
588 — Erkanı Harbiye! Umumiye Reisinin 

makam tahsisatına dair Kanun 16 124, 
155:160 

No. Cilt Sayfa 
589 — Mektebi harbiye ve bahriye ile tat

bikatı baytariye mektebinden neşet eden 
efendilere teçhizat bedeli itası hakkın
da Kanun 11 281 

12 259: 
263,266:267 

16 164, 
180:182,188:189 

590—26 Kânunusani 1340 tarih ve 401 nu
maralı (MuaHimİnin ve talebinin tecilleri 
hakkındaki 21 Şubat 1337 tarihli Ka
nunun birinci maddesini muaddü) Kanu
na müzeyyel Kanun 16 258, 

261:262,265:266 

.591 — Seyri Sefain idaresine, 1341 senesi 
Bütçesine mahsuben, avans kasma dair 
Kanun 16 258, 

251:252 
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No. Cilt Sayfa 
592 — Evkaf Müdİriyeti Umumiyesine 1341 

senesi Bütçesine mahsuben, avans itası 
hakkında Kanun 16 258, 

252:253 
593 — öksüz Yırtılan Müdİriyeti Umumiye

sine, 1341 senesi Bütçesine mahsuben, 
avans İtasına darir Kanun 16 228, 

253:255 
594 — Demiryolları İnşaat ve işletme Mü

dİriyeti Umumiyesi 1341 senesi Bütçe 

119— Avrupa'dan ithal edilmekte olan 
ayakkapian hakkında 1,29:30 

120 — Yüzbaşı zade Abdullah bin Ahmet' 
İn iadei hukuku memnuası hakkında 93,95 

— Ahiren itga edilmiş olan Aşar Kanunu
na müteferri sulama ücreti hakkında kanun 
(1/661) 163, 

166 
— Aşar mültezimlerinden edayı deyneden-

lerin emlâki merhume ve mütefevvızalarının 
iadesine dair olup, 1 Kânunusani 1339 tarihi 
kanun ile müddeti 1340 Martı iptidasına kadar 
temdit edilmiş olan 29 Eylül 1336 tarihli Ka
nunun 1342 senedi Şubat gayesine kadar temdidi 
hakkında (1/668) 192, 

193 

—Demliryollar inşaat ve işletme müdü-
rüyeti umumiyesinin 1341 senesi Bütçe Kanu
nunun üçüncü maddesine ilâvesine lüzum görü
len fıkra ile yeniden inşaa edilecek ve 'işletilecek 
olan şimendiferler hakkında tarzda mua
mele ifasına dair (1/663) 163, 

166 

— Demiryolları inşaat ve İşletme Müdİ
riyeti Umumiyesünİn 1341 senesi bütçesinin 
mevkii meriyete vaz'ına kadar tahakkuk edecek! 
hidemata sarfolunmak üzere 83,343 liranın te
diyesine dair (1/665) 37, 

128,255:256 

No. Cilt Sayfa 
Kanununun mevkii meriyete vazına ka
dar ifa olunacak hideoıat hakkında Ka
nun 16 228, 

255:256 
595 — Harp ve isyan sahalarındaki îdarei 

örfiye rnmtakalannda müteşekkil umum 
Divan Harplerden verilecek idam karar
larının sureti icrasına dair Kanun 16 95, 

295,297:315,316:317 

121 — Şark vilâyetlerinin' bir kısmında ilân 
edilmiş olan îdarei örfiyertin bir ay da
ha temdidi hakkında 123,128 

122 — Ergene vadisindeki bataklığın kuru* 
tutması hakkında 257,260:261 

—Düveli ecnebiye sefaret ve konsolosha
neleri iiçin bazı kulud İle tapu senedi İtası 
hakkında (1/662) 163, 

166 
— Eskişehir'de Çifteler Çiftliği dahilinde 

kısmen zurraa tevzi ve tefviz edilmiş ve bir kıs
mı derdestü tevzi bulunmuş olan arazi İcarei ze
mini olarak tamakkuk ettirilen meblâğın affı 
hakkında (1/666) 163, 

166 
— Hükümein bizzat veya efrat ile müş

tereken tahtı idare ve tasarrufunda bulunan mü-
essesatı sınaiyenin sureti idaresi hakkında 
(1/659), 123, 

128 
— İskân Müdüriyeti Umumliyesinin 1340 

bütçesinin 325 nci faslından sarf edilemeyen 
(248 9O0I) liranın 1341 senesine devren sarfı 
hakkında (1/664) 163, 

167 
— Kibrit inhisarına müteferri (1/676) 258, 

260 
— Memlekette istimal olunacak ölçü vahidi 

kıyasîlerinden usulü aşarî istimalinin tahtı mec
buriyete vaz'ı hakkında (1/655) 65, 

66 

KARARLAR 

LAYİHALAR 
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Sayfa 

— Osmanlı Bankasının imtiyaz müdde
tinin temdidi hakkında (1/657) 123, 

128 
— öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiye-

sİrun 1341 senesi bütçesine dair (1/660) 123, 
128 

— Taşacakları Nizamnamesine tevfikan ce
reyanı muktazi muamelâtın tarzı icrası hak-
kında (1/658) ' 123, 

128 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Düveli 

müttehidesi arasında münakit ikamet ve şeh
benderî ve ticarî hu susalına müteallik ahitname 
iie mücrimin ahitnamesunin tasdiki hakkında 
(t/675) 258, 

260 
— Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriyeye 

Adliye Encümeni mazbataları 
— Divanı Harplerden sadır olan idam hü-

kümlerfinin sureti infazı hakkında bir kararı 
tefsiri İttihazına dair (3/399) 295, 

297:315,316:317 
— Elâziz'in Kürek kariyesinden yüzbaşı-

oğlu Abdullah Bin Mehmed'in iadei hukuku 
memnuasma dair (3/375) 95 

— Kanunu Cezanın bazı mevadınm tadÜH 
hakkında (1/543) 1,4 

Dahiliye Encümeni mazbataları 
— Bayazit Mebusu Şefik Beyin; Muhaci

rin nizamnamesine muvakkat bir zeyil ilâvesi 
hakkında (2/391) 164, 

169 
— Burdur Mebusu Hüseydn Baki Beyin, 

Belediye Kanunun bazı mevadınm tefsirine1 

dair (4/256) 123, 
128:129 

— Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Bey 
ve rüfekasmın; 28 Şubat 1340 tarihli Tedrisatı 
iptidaiye Kanununun tefsiri hakkında (4/203) 
numaralı takriri ite aynı kanunun birinci mad
desinin tadiline dair Kastamonu Mebusu Hâllt 
Beyin (2/350) numaralı teklifi kanunisi hak
kında u 293, 

296 

Sayfa 
ve limanlarla karasuları dahilinde icrayı sanat 
ve ticarete mütedzlİr (1/606) 65, 

66 
— Türk Sanayii ve Maadin Bankası hak

kında (1/672) 258, 
260 

— Türk tebaası ile tebeai İraniyenin izdi
vaçları hakkında olan memnuiyetin muhafa
zasına dair 24 Eylül 1290 tarihli nizamnamenin 
tadMi hakkında (1/674) 258, 

260 
— Varidata! gayrî safiyeleri hali hazırdaki 

bedeli icarlara nazaran takdir edilmiiş olan mü
sakkafatın ferağ harçlarının 28 Şubat 1328 ta
rihli kanun mucibince istiyfaası hakkında 
(1/673) 258. 

Evkaf Encümeni Mazbatası 
— Müstesna -evkafın, refi isusnajyettâ hakkın

da <l/493) 31,32 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
— Türkiye Cumhunîyeti tfie Arnaivutİufc Hü

kümdü arasmda akit ve İmza edilen Müfoadenet 
muahedenameslryte 'ikamet mukavelenamesi ve 
«atbtiiyet ırtflâfnamesi hakkında (1/550), (1/551), 
(1/552) 293,295 

tskan Encümeni Mazbatası 
— Bayazit Mebusu Şefik Beyim; Mufaaci-

rai «izanınaımesine muvakkat bir zeyil ıfiâVesi 
hakkında <2/391) «numaralı Höktrfi kanunisine da
ir. 164,169 

İstida Encümeni Mazbataları 
— Efradı tadkmyenm kendi yerlerine bedeli 

şahsî lîkâıme etmelerine müsaade eylemek mad
desinden Efoezore istiklâl Mahkemesince altı ay 
'hapse mahkûm edilen Siverek afazi asker şubesi 
sabıfc Reisi Yüzbaşı Yunus Efendinin, iadei rüt
besi »iktiza edeceği hakikında. 1,2:3 

•— Muhtelif kammfaının suveri taJtbikiyesİode 
vufcufeujan yantışiyktarı mutazammm ölüp, tnün-
derecartfon itibariyle muhtacı ıtesfir görülen dört 
adet isJtida haückında. 1,3-: 4 

MAZBATALAR 
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Sayfa 
Kanunu Esasi Encümeni Mazbataları 

— Teşkilâtı 'Esasiye Kanununun yinröüçün-
cü maddesinin tefsiri hakkında (3/323) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ile Feridun Fikri 'Beyin; 
(4/210) numaralı takririne dair. 1,4 

— Ur>fia Mebusu Şeyh Saffet Efendiom; Ni-
zafoMiame ve Talimatnameler hakkında (2/172) 
numaralı teküfi 'kanunisi muameleye mana! ol
madığına daıir, • 1,4 

Kavaram Maliye Encümeni Mazbafalan 
— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu

numun tefsirine dair (3/52 ve 3/281) numaralt 
Başvekâlet tezkereleri hakkında. 95,116:120 

— -Müstesna evkafın refii istiısnaiiyeti hakkın
da (1/493) 31,32 

— Şeker fâbnifcalarmuı ijeessüsürtü teşvike 
dair (1/606) 257,260 

Lâyiha Encümeni Mazbataları 
— Bozök Mebusu Ahmet Haindi Beyin, Usu

lü Hukukiye ve Usulü Muhafcemat Cezaiye Ka
nunları ite Sulh ve İcra Kanunlarının bazı mevad-
dmı muaddil Kamunun 83 ncü maddesine bir ftk-
ra tezyili hakkında (2/461) 293,295 

— Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin, 
Burdur'un Belönü Nahiyesi dahifadeki afoaîiye 
tefviz olunan çiftlrkât 'bedelâtının affı hakkın
da (2/462) 293,295 

Maarif Encümeni Mazbatası 
— Mıntıka ziraat mefcteolİ mezunlarıının lise 

mezunlar hukukuna malik oklukları hakkında 
(1/532) 258,265:267 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbataları 
— Ankara'da bir memurun kooperatifi teş-

ifoili hakknda (1/651) 31,33,55:58 
— 1341 senesi Miuvazeneİ Umumiye Kanu-ı 

mı Lâyihası hakkında (1/506) l,5:29,34i 
54,58:64,67:92,l32:l34,l:35:154,l7l:l80,l82: 

I83,l94:2l'5,2l 5:223,230:237,237:239,239 
240,24Ö:24l,24k243,243:244,244:25l,2?lf 

272,273:283 
A) Ticaret Vekâleti 'Bütçesi : 5:29,34:54 
B) 'Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi : ' 58:64, 

67:92,132:134 
C) Maliye Vekâleti büStçesİnin 50 ncı faslı. 135': 

154,237:239,271':272,272 
O) Bahriye Vekâletti Bütçesi : 171:180, 

1S2:183,237 

Sayfa 
E) iskân Miidirivefei 'Umumiyesi Bütçesi : 194:215 
F) Büyük Mİtlet 'Meclisi Bütçesi : 215:223, 

230:237 
G) Ziraat Vekâleti Bütçesi (Fasıl : 331 ve 

334) 23?;240 
H) Düyunu Umumiye Müdiriyeti Umumi

yesi Bütçesi (Fasıl i 63) • 240 
I) Maarif Vekâleti Büfeci (Fasıl <: 237/A) 240: 

241 
J) Muhassesatı Zâtiye Müdİriyetİ Umumi

yesi Bütçesi (Fasıl: 57) 241:243 
K) Posta, Telgraf ve Telefon Miküriyefti 

Umumiyesi Bütçesi (Fasıî : 150) 243 

L) Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Bütçesi 
(Fasıl : 161/A) 243:244 

;M) Adliye Vekâleti 'Bütçesi (Fasıl': 220, 222 
ve 225) 244:251 

•N) 1341 senesi varidatı 'umumiye bütçesi. 273: 
283 

— 1341 •senesi Muvazenei Umum'iye Kanu
nu Lâyihası hakkında (1/506) 259,267:283 

•A) Maarif, Jandarma, Müdafaaıi Millîye, 
Bahriye bütçeleri kadrolarında tashîhat ve Mü-
dafaai Milliye, 'Nafıa, Dahiliye, Maarif bütçe
lerinde tadilât. 267:271 

— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 'tefsirine dair (3/52) ve (3/281) 94,116:120 

— Oenun ve Cenubî. Şarkî hudutlarımızın1 

setir ve muhafazasını temin için iki hudut tabu
runun 1 'Mart 1341 bidayetinden rtibaren teşki
line mezuniyet verilmesi hakkında (1/646) 31,33>:34 

— Demiryolları inşaat ve İşletme Müdiri
yeti Umumiyesi 1341 senesi Bütçesinin mevkii 
meriyete vazına kadar tahakkuk edecek hidema-
ta sarf olunmak üzere 83 343 liranın tediyesine 
dair (1/665) 123,128:225:256 

— Demiryoilar İnşaat ve İşletme 'Müdiriyeti 
Umumiyesi ile suabatNUn 1341 senesi bütçesi ka
nun lâyihası hakkında (1/571) 93,95 

— Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinıin 1341 
Bütçesine mahsuben ver-iümiş olan 500 000 lira
ya ilâveten daha 500 000 liralık tahsisat itası 
hakkında (1/669) 227,252:253 

— Mektebi Bahriyeden neşet edip donanma
da tatbikatta bulunan mülâzımlara yüzeÜLiser lira 
itasına dair (1/141) ve Mülkiye Baytar mekte
binden asker olarak mezun baytarlara yüzellişer 
lira itasına dair (1/392) 163,180:182,'I88:1-89 



Sayfa 
— Mensubini skeriyeoia tezyidi muhassesatı 

hakkında (1/610) 123:154:155, l':5,l 70:1 ?I 
— Müdafaai Mâliye Vekâletinin 1341 senesi 

bütçesinin, fusul ve mâ vadi ımuhteliifesine 
(10 997 000) lira tahsisat ilâvesi hakkında <l/644) 
numaralı, Müdafaai Milliye V^âletinlin 1341 se
nesi bütçesine tahsisat ilâvesi hakkında. <( 1/647) 
numaralı ve J341 senesi bütçesine mevzu tahsisatı 
mestureden Müdafaai Milliye Vekaletime ait 
(50 000) liraya daha (600 000) lira ilâvesi hak
kında (1/649) numaralı üç krta kanun lâyihası 
hakkında. 6S:«0 

— öksüz Yurtlan Müdirryeti Umıumiyesinin 
1341 senesi Bütçesinin tasdikline kadar tahak
kuk edecek maaş, ücret ve tahsisatı fevkalâde 
olarak 30 500 üranm sarfına mezuniyet itası 
hakkında (1/671) 228,253:255 

— Seyri Sefata İdaresinin 1341 denesi bütçe
sine mahsuben verilmiş olan 500 000 liraya ilâ
veten daha 500 000 liralık tahsisat itası hak
kında (1/670) 227,251':252 

— Şeker fabrikalarının teessüsünü teşvike 
dair (1/606) 257,260 

— Zabıtan muhassesatına mütedair 360 nu
maralı kanunun birinci 'maddesine bîr zeyil ilâ
vesi hakkında (1/529) 123,155:160 

— Zahire, un, kepek ve emsalinin jndelhaee 
menli ihracı hakkında (1/652) 93,95 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbataları 
— Mensubini askeriyenin tezyidi muhas

sesatı hakkında (1/610) 123,154:155,170:171 
— Mıntıka ziraat mektebi mezunlarının lise 

mezuntan hukukuna malik oldukları hakkında! 
(1/532) 257,2651:267 

Sayfa 
— Zabitan muhassesataa mütedair 360 nu

maralı kanunun birinci maddesinebir, zıeyil ilâ
vesi hakkında (1/529) 123,155:160 

Müşterek Encümen Mazbataları 
— 'Münhal bulunan Divanı Muhasebat R1^-

si SanulikHerine münasiplerinin intihabı hakkın
da (3/390) 31,33 

— Müstesna evkaf m ref i jsfcjsnaıiyetıi haklkın
da 1(1/493) 31,32 

Nafıa Encümeni Mazbataları 
— Ergene vadisinde hasıl otan bataklığın tey-

hİ&İ hakkmda Uzunköprü ve Kavaklı kazaları 
halkının mahzarına dair. 257,260:261 

— Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin; İstanbul 
ciheti Havagazı Şirketine alt evrakın celp ve tet
kiki hakkında (4/236) 293,295>296 

Ticaret Encümeni Mazbataları 
— 'Maadıin Nizamnamesinin bazı maddete-

fenmin tadili hakkında 0/650) ve taşocakları ni
zamnamesine tevfikan cereyanı ınuktazi muame
lâtın tarzı icra* hakkmda (1/658) 293,296 

— Seker fabrikalarının teessüsünü teşvike da
ir 1(1/493) 3|,32 

— Zahire, un, kepek ve emsalimin lindelhace 
meni ihracı hakkında (1/652) 93,95 

Tütün Encümeni Mahsusu Mazbatası 
— Tütün muamelatımın sureti idaresini tayin 

eden ahkâma dair ve tütün ve sigara kâğıdının 
inhisar tahtında idaresi hakkında evvelce tak
dim kılınan kanun lâyihasında tadilât icrasına 
dair (1/502) ve (1/584) 94,98:116,121;122 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
— Vilâyat numune -fidanlıklarında yetişti

rilen müsmir ve gayrı müsmir •fidanların lüzu
munda rneccanen tevzii hakkmda. (1/621) 293,296 

MUHTELİF 

— Aşarta Ağasından dolayı Smdırgı'dıan 
mevrut (teşekkür telgrafnamesi. 94,96 

— İnşa ediüecek Sarayonü - Aksaray hattı
na iştirakten dolayı Arapsun Belediye Riyasetin
den mevrut (teşekkür telgrafhamesi. 94,96 

— İrtica harekâtımın red ve takbihi hakkm
da Erzin, ödemiş, Bitik, Burdur, Boyabat, Bol
vadin, Borçka, The, Hacıbektaş, Dörtyol, De
mirköy, Siirt, Şavşat, Sason, Dazkır, Arapkir, 

Kemah, Mustafakemalpaşa, Mardin'den mevrut 
telgraflar. • 94,96 

— İrtica harekâtının red ve takbihi ve Şeyh 
S aidi derdest edene bin İha mükâfatı nakdiye ve
rileceği hakkmda Kaş Kazasından mevrut tel
graf, 258,262 

— Tütünün bandrol usutüylıe idatesine dair 
verifon karardan dolayı istanbul Tİcarelt ve Sa
nayi Odası ftiyasetMiden ve MıîMÎ Türk Ticaret 
Biriliği Heyeti idaresinden mevrut ve teşekkürü 
motazammın telgraflar. 258,262 
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TAKRİRLER 

Sayfa 
Ardahan (Talât B.) 
— Kil madeninin beher kilosunun bîr (kuru

şa iblâğı batkımda <4/I*5) 1,10 
Aydın (Doktor Mazhar Bey ve rüfekası) 
— Stajiyer eczacı ve diş ötibbası ıraaaşaitiftin 

tesrült ve baytarlar maasatı Me tevhitten -bütçe
ye vaz'ına dair (4/265) 123,134:135 

Bozok (Ahmet Hamdı B.) 
— Emvali, gayri menkule hakkımda senedi 

aidi ile ffcasaırof iddiasının mesmu olmıyaca-
gına dair olan idaremin tefsiri hakkındai 
(3/270) »191,193 

Bozok (Süleyman Strn B.) 
— istiklâl Madalyası Kânununun 6 ncı 

maddesinin tadi'IK hakkında mütekaddim teklifi 
kanunisinin teşrii intacı hakkında (3/628) 164,170 

Ergani (İhsan Hâmit B.) 
— Divanı Muhasebat Möddeiumuın'iliğiom 

nıünıtehap olup olmayacağaın tefsirin* dair 
«3/269) 164,169 

Eskişehir (Abdullah Azmi Ef.) 
— Çifteler Çifttigi dahilinde bulunan kura

dan arazi İcara zemini olarak tahakkuk ettiri-
ilen meblâğın affı hakkındaki lâyihai (kanuni-
yenin Encümende rnüstacelen müzakeresine dair 
(3/266) 164,166 

Gaziantep (Ali Cenanı B.) 
~~ Taşoca&lannın idarei hususiyelıete ter-

ikine ve maden nizamnamesinin dört maddesi
nin 'tadilin© dair alan Lâyihai kamııraiyenirc 
rnüstacelen ve tercShan müzakeresine dair 293,296 

Gümüşhane (Zeki B.) 
— Herekıe ve Feshane fabrikalarının Tkamet 

Vdkâtatıine rapitına dair 3244:55 

İsparta (Mükerrem Bey ve ondört refiki) 
— Divanı Muhasebat Riyasetinin yeni bir Di

vanı Muhasebat Kanunu Lâyihası hazırlaması 
ıhaltdkında (4/192) 293*296 

İstanbul (Ali Rıza B.) 
— ıMüJga Reji tdaıedi hesalbatı mektumesi-

min 8 - 10 mflyon İka raddesinde okluğuna dair 
bazı İhbara* ve malûmatı muıtazatrımın ve Ma
liye Heyeti Teftöşiye Reisi İbrahim Beyin 
raporlarının ehemmiyetine mütedair tsmearfi 
(4/İSİ) 257,262 

Sayfa 
tzmir (Kâmil B.) 
— Zeytin ağaçlarının fen dairesinde knar 

ve thnaırının mütehassıslar marifetiyle ahaliye ta-
Ihn ve telkin edilmesi hakkımda temenni (4/190) 257,261 

tzmir (Mustafa Necati B.) 
— Yanık yerterin iman ûçin bir ' banka 

teşkiline dair Saruton Mebusu Mustafa Fevzi 
Etendi ve on iki refikimin (2/45:1) numaralı tek
lifi fcanunSsinİn Tapu, Kavaniııi Maliye ve Mu-
vazetıei Maliye Encümenlerinden intihap «ta-
nacak üçer azadan mürekkep bir encümeni 
mahsus marifetiyle rmistacefen müzakere ve 
İötacı hakkında (3/273) 257,262:263 

Kângırı (Talât B.) 
—Ajansın tebliğ ettiği havadislerde yanlas-

lnklar vukua get&ritoeraesii hakkında temenni 
(4/186) 123,129 

Karahisanşarki (Ali Sururi B.) 
— Meskenleri muhıterik olanlar için ve

rilen mablağın âdilâne tevzi olunmadığı hak
kında aldığı telgrafname suretinin merbut ol
duğundan bahs ile hu hususta muktezayı adil 
ve kanunun temini (İcrasına dair temenni (4/189) 228, 

230 

Karesi (Vehbi Bey ve yirmi yedi refiki) 
— Ruznamnede bulunan ziraat mektepleri 

mezunlarının hizmetti maksureye .tabi olması 
hakkındaki lâyihanın müstacelea ve hemen 
müzakeresine ;dair 261:262,265:266 

Kastamonu (Ahmet Mahir Ef.) 
— Kastamonu'nun Eflânî nahiyesinde bfc 

tapu memurluğu ihdası temermiyatıoa dair 
(4/184) 1,4 

Kırklareli (Doktor Fuat B.) 
— Srtma ile mücadele hakflundalki kanun

ların sürati mümküne ne Heyeti Umunriyeye 
ısavki hakkında (3/267) . 163,170 

Kocaeli (Mustafa B.) 
— Karadenz boğazı sahiHlerindeM tahlisiye 

müstahdeminin harfci umumî senelerine ait mü
terakim temettü vergiLerkun affedilmesi halk-
kında Muvaaenei Umumiye Kanununa 22 nci 
madde olarak bir madde Dâvesline dair (3/273) 257, 

261 



Sayfa 
Niğde (Hâtit B.) 
— Bor kasabasında müteşekkil Zürra ve Tüc

car Bankasına Ziraat Bankasının muavenet et
mesi temenniyatına dair. (4/187) 124,129 

Rize (Esad B.) 
— Müstacel ruznarnede bulunan Şûrayı Dev

let Teşkilâtına ait kanun lâyihasının bütçeden 
gayrı mevada tercihan müzakeresi hakkında 228,230 

Sanıhan (Sabri B.) 
— Askerî müessesatı baytariye ve mülâzımı-

sani rütbe ve munassesatı ile staja tabi bulunan 
kırkyedi baytarın maaşat ve tahsisatı fevkalâde
leri karşılığı olan 33 840 liranın Müdafaaİ Mif-

Bozok (Ahmet Hamdı B.) 
— Usulü hukukiye ve usulü muhamematı 

cezaiye kanunları ile Sulh ve icra kanunlarının 
bazı mevaddını muaddil Kanunun 83 ncü mad
desine bir fıkra tezyidi'hakkında, (2/461) 191,193 

Başvekâlet Tezkereleri 
— Ahvali hazıra hasabiyle tahtı silâha alı

nan ihtiyat zsalbitanına, memuriyeti daime üe 
bir tarafa 'izam olunanlar misillu 'harcırah ve 
yevmiye itası için Harcırah Kararnmesinin ba
zı mevadınm tefsirine dair. (3/404) 164,167 

— Aşarın ilgası He yerine ikame edilecek 
vergi hakkında 552 numaralı kanım ahkâmının 
minelkadim öşre tabi oları eşhas, evkaf orman
ları maktuat, maroulât, mahrukat ve mahsulâ
tına da şamil bulunup bulunmadığının ve or
manların fennî usulü idare ve işletilmeleri hak
kında (504) numaralı 'kanunda mürıderiç hususî 
ormanlardan aimacaık öşre müteallik ahkâmın 
meriyetten sakıp olup olmadığının tefsiri hak
kında. (3/408) 2S7.261 

— Aydın demiryolları şirketi ile aktolunan 
itilâf namenin imza ve teatisi dçin hükümete me-

Sayfa 
liye Vekâleti 1341 senesi bütçesine vaz'ına dair 
(3/264) 64,84 

Sinop (Recep Züktii B.) 
— Avrupa'dan ithal edilmekte olan ayakka

bıların altı ne olursa olsun gümrüklerimizde 
ayakkabı gibi muamele görmesi icabettiği hak
kında. (2/185 Mükerrer) 1,29:30 

Trabzon (Muhtar B.) 
Müdafaai Milliye Vekâleti kadrosunda han

gi makamlara otomobil verilmesi lâzım oldu
ğunun suret isarihada tespiti hakkında (4/188) 123, 

138:139 

ZonughJak (Halil Bey. ve doksansekiz refiki) 
— Kayseri - Aziziye - Gürün • Darende -

Malatya şosesinin imalâtı sınaiyesine senede 
yüzbin lira sarfedilmek üzere Nafıa Vekâleti 
şoseler tahsisatından 300 000 lira ikrazına dair. 
(2/463) 258,260 

zunİyet verilmesine dair olup, 21 kânunuevvel 
1340 tarihlî tezkereye terdifen takdim edilmiş 
olan kanun lâyihasına merbut İtitâfname müs
veddesinin tashihi hak/kında. (3/409) 257,261 

— Buharlı sefaittin gümriik resminden istis
nası hakkında 4C8 numaralı 'kanun ahkâmından 
mavna ve salapuryalar için celbedilecek olan 
motorların müstefid olup olamayacağının tefsiri 
hakkında. (3/407) 257,261 

— Cumhuriyetin İlânına müsadif 29 teşrini
evvel gününün millî bayram addı hakkındaki 
kanun lâyihasının tesrii intacı. (3/413) 293,296 

— Divanı harplerden sadır olan idam hü
kümlülerinin sureti infazı hakkında bir karan 
»efsiri ittihazına dair. (3/399) 93,95,295,297:315, 

316:317 
— Hadisei isyaniye mıntıkasında evvelce 

ilân edilmiş olan idarei Örfiye müddetinin bir 
ay daha temdidi hakkında. (3/402) 121,128 

TEFSİRLER 

60 — 20 Nisan 1340 tarrh ve 490 numaralı I (Muvazeneİ Umumiye Kanunu) nun yinni-
I ikinci maddesinin tefsiri. 116 

TEKLİFLER 

TEZKERELER 
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Sayfa 
— İstiklâl muharebatı malullerine mükâ

fatı nakdiye itasına mütedair kanundan istifa
deleri lâzım gelen maluline ait altıncı defterin 
gönderildiğine dair. 93,96 

— îstromca'lı müteveffa Halil Efe ve 
Parti Pehlivan zevceleri hanelerinde İcra edilen 
taharriyat neticesinde bilmüsadere Ankara is
tiklâl Mahkemeline tevdi edilen ve veznei umu
mî ayniyat defterinde mevcut olarak mukayyet 
bulunan eşya ve nukudun iadesi lâzım gelip 
gelmeyeceğinin tayini hakkında, (3/397) 31,33 

— Malatya'n Hacı Halil zade Sıddik'in 
iadei hukuku memmıasına dair. (3/401) 93,96 

— Mebuslukla dava vekâletinin içtima 
edip edemeyeceğinin tefsiri hakkındaki tez
kerenin berayı tetkik iadesine dair, $3,95:96 

— Memurini fenniyenin geştigüzar ettik
leri müddet zarfında vesaiti nakliye için tesviye 
ettikleri ücuratın ashabından alınmış senedat 

Sayfa 
iare edilmedikçe Divanı Muhasebatça vize edil
mediğinden bu bapta bir karan tefsiri ittihazı 
hakknıda. (3/405) 163,167 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 
Hükümeti arasında münakit ahitnamenin tas
dikine mütedair kanun lâyihasının tesrii intacı 
hakkında. (3/403) 163,167 

Divanı Muhasebat Riyaseti tezkereleri 
— Kânunuevvel 1340, Kânunusani 1341 ve 

Şubat 1341 aylarına ait raporun gönderildi
ğine dair. (3/410) ' 257,261 

— Münhal olan Reüsi Sanİtiklere intihap 
olunan azadan Âbidin ve Âlim Beylerden İnhi-
lâl eden azalıklara münasiplerinin İntihabı hak
kında. (3/406) 163,167:169 

Memurin Muhakemat Heyeti tezkereleri 
— Memurin Muhakemat Heyeti Azasından 

uzun müddet mezun bulunan Erzurum Mebu
su Arif Beyin yerine diğerinin intihabına dair 163, 

167 

SUALLER VE CEVAPLAR 

Dahiliye Vekaletinden 
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; şahsî men

faatler temini maksadiyle bazı müessesatı tica
riye ve ilmiyeye haylulet edenler hakkında ta-
fcLbat ve tahkikat neticesinin İzahına dair 
suali. 163,165: 

166,194030 
Ticaret Vekâletinden 

— Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Beyin; 

Ereğli ile Zonguldak arasında şimendifer inşa 
edilmemesi esbabına dair suali ve Ticaret Ve
kili Ali Cenani Beyin cevaba 163,165, 

194.230,263:264 
Ziraat Vekâletinden 

— Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Beyin; 
Ereğli - Karadere şimendifer hattı hakkında 
suali ve Ticaret Vekili M. Sabri Beyin cevabı. 65, 

66,129:131 

ZAPTI SABIK HULÂSALARI 

içtima No. içtima tarihi Cilt Sahife 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
30 
31 

3 
. 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 

16 

17 

2 
32 
66 
94 
124 
165 
192 
229 
259 
294 
2 



Söz Alanlar 

A 
Sayfa 

Abdullah Azmi Ef. (Konya) - 1341 senesi 
Muvazeneİ Umumiye Kanunu münasebetiyle 6 

Âbİdin B. (Sanman) - 1341 senesi Muvaze-
nei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 199,244 

— Divanı harplerden sadır olan idam hü
kümlerinin sureti infazı hakkında bir kararı 
tefsiri ittihazına dair Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle. 297 

Ahmet Mahir Ef. (Kastamonu) - 1341 sene-
nesi Muvazeneİ Umumiye Kanunu münasebe
tiyle. 178 

Ahmet Muhtar B. (Trabzon) - 1341 senesi 
Muvazeneİ Umumiye Kanunu münasebetiyle 87, 

88,136,213,217,221,233,234,241,247,248 
— Tütün muamelâtının sureti idaresini ta

yin eden ahkâma dair ve tütün ve sigara kâğı
dının inhisar tahtmda idaresi hakkında evvelce 
takdim olunan kanun râyihasında tadilât icrası 
hakkında kanun lâyihaları münasebetiyle. 115 

— Z^batan muhasse&atma mütedair 360 
numaralı Kanunun birinci maddesine bir ze
yil ilâvesi hakkında 'kanun lâyihası münasebe
tiyle, 157 

Ahmet Remzi B, (Muvazeneİ Maliye Gn. 
M. M.) (Gaziantep) - 1341 senesi Muvazeneİ 
Umumiye Kanunu münasebetiyle, 206,213 

Besim Atalay B. (Aksaray) - Divanı harp
lerden sadır olan idam hükümlerinin sureti in
fazı hakkında bir karan tefsiri ittihazına dair • 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 305 

Cavit Paşa (Canik) - 1341 senesi Muvaze
neİ Umumiye Kanunu münasebetiyle. 88 

Cemil B. (Dahiliye V.) (Tekdurdağı) - 1341 
senesi Muvazene! Umumiye Kanunu münase
betiyle. 202,204,206,209,211,213 

Sayfa 
AH B. (Ankara İstiklâl Mahkemesi Reisi) 

(Afyon Karabisar) - Ankara İstiklâl Mahke
mesi Müddei Umumisi intihabı münasebetiyle. 96 

Ali Cenaıri B. (Ticaret V.) (Gaziantep) -
Ankara'da bir memurin kooperatifi teşkili hak
kında kanun lâyihası münasebetiyle. 57 

— 1341 senesi Muvazeneİ Umumiye Kanu
nu münasebetiyle. 9,23,28,35,250 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hümi Beyin; 
Ereğli ile Zonguldak arasında şimendifer kışa 
edilmemesi esbabına dair suali ve Ticaret Ve
kili Ali Cenanı Beyin şifahî cevabı münasebe
tiyle. 263 

Ali Rıza B, (Heyeti İdareden) (İstanbul) -
1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanunu mü
nasebetiyle. 218,220,221,230,233,235,236 

Ali Şuuri B. (Karesi) - 1341 senesi Muva
zeneİ Umumiye Kanonu münasebetiyle. 207,245 

— Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; Av
rupa'dan ithal edilmekte olan ayakkaplannın 
attı ne olursa olsun gümrüklerimizde ayakkabı 
gîbi muamele görmesine dair takriri münase
betiyle. 29 

Arif B, (Eskişehir) - 1341 senesi Muvaze
neİ Umumiye Kanunu münasebetiyle, 5,58,81,142, 

Besim B. (Mersin) - Divanı harplerden sadır 
olan idam hükümlerinin sureti infazı hakkın
da 'bir kararı tefsiri ittihazına dair Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle. 302 

— Cenup ve Cenubişarkî hudutlarımızın 
setir ve muhafazasını temin için iki hudut ta
burunun 1 Mart 1341 bidayetinden itibaren 
teşkiline mezuniyet verilmesi hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle. , 33 

B 

C 
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Sayfa 
Dr. Fuat B. (Kırklareli) - 1341 senesi Muva-

zenei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 206 

Sayfa 
Dr. Mustafa B. (Çorum) - 1341 senesi Mu-

vazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 231,239 

Kerem B. (Rize) - 1341 senesi Muvazene! 
Umumiye Kanunu münasebetiyle. 68 

— Tütün muamelâtının sureti idaresini ta
yin eden ahkâma dair ve tütün ve sigara 'kâğı

dının inhisar tahtında idaresi hakkında evvel
ce takdim olunan kanun lâyihasında tadilât 
icrası hakkında, kanun lâyihaları münasebe
tiyle. 98 

Feridun Fikri B. (Dersim) - 1341 senesi Mu-
vazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 201,217, 

220,239,242,272,275 
— Divanı harplerden sadır olan idam hü

kümlerinin sureti infazı hakkında bir kararı 

tefsiri ittihazına dair Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle, 298,310 

Ferit B. (Kütahya) - 1341 senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanunu münasebetiyle. 10,45 

H 
Hakkı B. (Van) - 1341 senesi Muvazene! 

Umumiye Kanunu münasgbetdyte. 201 
Hakkı Tank B. (Giresun) - 1341 senesi 

Muvazene! Umumiye Kanunu münasebetiyle. 272 
Halis Turgut B. (Sivas) - 1341 senesi Muva

zene! Umumiye Kanunu münasebetiyle. 235,247 
HaHt B. (Kastamonu) - 1341 senesi Muva-

zenei Umumiye Kanunu münasebetiyle. 5,37,85, 
135,140,175,176,196 

— Zabıtan muhassesatma mütedair 360 
numaralı Kanunun birinci maddesine bir zeyil 
ilâvesi 'hakkında kanun lâyihası münasebetiy
le. 157,159 

Hamdullah Suphi B. (Maarif V.) (istanbul) -
1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanunu mü
nasebetiyle. 251,270,272 

Hasan Bey (Maliye Vekili) (Trabzon) - An
kara İstiklâl Mahkemesi Müddei Umumisi inti
habı münasebetiyle 97 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanu
nu münasebetiyle 27,39,84,135,150, 

171,172,173,237,238,242,248, 
249,271,273,274,275,277,278,281 

— Münhal olan Reisi Saniliklere intihap olu
nan azadan Âbidin ve Âlim Beylerden inhilâl 
eden azalıklara münasiplerinin intihabı müna
sebetiyle 168 

— Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; Av
rupa'dan ithal edilmekte olan ayakkabılarının 
altı ne olursa olsun gümrüklerimizde ayakka
bı gibi muamele görmesine dair takrir! müna
sebetiyle, 29 

— Tütün muamelâtının sureti idaresini ta
yin eden ahkâma dair ve tütün ve sigara kâğı
dının inhisar tahtında idaresi hakkında evvelce 
takdim olunan kanun lâyihasında tadilât icrası 
hakkında kanun lâyihaları münasebetiyle 165 

İhsan B. (Bahriye Vekili) Cebelibereket) -
1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanunu mü
nasebetiyle 174,175,176, 

178,182 

— Djvan harplerden sadır olan idam hü
kümlerinin sureti infazı hakkında bir karan 
tefsiri ittihazına dair Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 310 
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Sayfa 
İhsan Hânüt Bey (Ergani) - Münhal olan 

Reisi Saniliklere intihap olunan azadan Âbidin 

Kâmil Bey (İzmir) • 1341 senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanunu münasebetiyle 278 

Kuzun Knrabekİr Paşa (İstanbul) - 1341 se
nesi Muvazene! Umumiye Kanunu münasebe
tiyle;. 34,59 

—Divanı harplerden sadır olan idam hü
kümlerimin sureti infazı hakkında bir kararı tef-

Mahmut Esat Bey (Adliye Vekili) (İzmir) -
1341 senesi Muvazeneî Umumiye Kanunu mü
nasebetiyle 244,246,247 

Mazbar Müfit Bey (Denizli) - Ankara'da bir 
memurun kooperatifi teşkili hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle 57 

Muhittin Nami Bey (Bitlis) - 1341 senesi 
Muvazene! Umumiye Kanunu münasebetiyle 133,146 

Masa Kâzun Efendi (Konya) • 1341 senesi 
Muvazene! Umumiye Kanunu münasebetiyle 214, 

234,277 
— Mektebi Bahriyeden neş'et edip, donan

mada tatbikatta bulunan mülâzımlara yüz eUi-

Sayfa 
' Recep Bey (MUdafaaf MiBiye V.) (Kütahya) 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanunu 
münasebetiyle, 71, 

82,85,86,87,137,138, 
139,140,141,88,91,132, 

133, 148,144,152,154 
— Divanı harplerden sadır olan idam hü

kümlerinin sureti infazı hakkında bir kararı tef
siri ittihazına dair Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 295, 

305311,315 

Sayfa 
vo Âlim beylerden inhilâl eden âzalıklara mü
nasiplerinin intihabı münasebetiyle 167 

siri ittihazına dair Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 309,314 

Kâzım Vehbi Bey (Ergani) - Münhal olan 
Reisi Saniliklere intihap olunan azadan Abidin 
ve Âlim Beylerden inhilâl eden âzalıklara mü
nasiplerinin intihabı münasebetiyle 168 

şer lira itasına dair ve Mülkiye Baytar Mekte
binden asker olarak mezun baytarlara yüz elli
şer lira itasına dair kanun lâyihaları münasebet 
tiyle 182 

Mustafa Feyzi Efendi (Konya) - 1341 senesi 
Muvazeneî Umumiye Kanunu münasebetiyle 6 

Mükerrem Bey (İsparta) - 1341 senesi Mu
vazeneî Umumiye Kanunu münasebetiyle 238 

— Münhal olan Reisi Saniliklere intihap 
olunan azadan Âbidin ve Alim Beylerden inhi
lâl eden âzalıklara münasiplerinin intihabı mü-

j nasebetiyle 167 

Sayfa 
— Zabitan muhassesatına mütedair 360 

numaralı kanunun birinci maddesine bir zeyil 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 

156, 
158, 
160 

Refik Bey (Adliye En. Namına) (Konya) — 
Divanı harplerden sadır olan idam hüküm

lerinin sureti infazı hakkında bir karan tefsiri 
ittihazına dair Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 303 

K 

ö 
Sayfa 

Ömer Bey (Kars) - 1341 senesi Muvazeneî 
Umumiye Kanunu münasebetiyle 6 
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Reşat B. (Saruhan) — 1341 senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanunu münasebetiyle 

Sayfa 

152, 
211, 
234, 

Reşit Ağa (Malatya) — 1341 senesi Muvaze
ne} Umumiye Kanunu münasebetiyle 

Ruşen Eşref B. (Afyonkarahisar) — 1341 
senesi Muvazene! Umumîye Kamımı münase
betiyle 269, 

270 

Sayfa 
— Mensubini Askeriyenin tezyidi muhasse-

satı hafckmda kamın lâyihası münasebetiyle, 
— Mıntıka Ziraat Mektebi mezunlarının li

se mezunları hukukuna malik oldukları hakkında 
feamın lâyihası münasebetiyle 

Rüştü Paşa (Erzurum) — 1341 senesi Muva
zene! Umumiye Kanunu münasebetiyle 

154 

267 

67, 
83, 

133, 
138, 
210 

Sabri B. (Zjraat V.) (Saruhan) — 1341 senesi 
Muvazene! Umumîye Kanunu münasebetiyle, 82 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 
Karadere şimendifer hattı hakkında suali ve Sab-
•ri Beyin şifahî cevabı münasebetiyle 130 

Saraçoğlu Şükrü B. (tank) — 1341 senesi 
Muvazene! Umunâye Kanunu münasebetiyle, 39, 

148 

Süleyman Sim B. (Bozok) — Ankara İstik
lâl Mahkemesi Müddei Umumisi intihabı mü-
«asebetiyıle 

— 1340 senesi Muvaizeneî Kanununun tef
sirine dair mazbata münasebetiyle. 

97, 
98 

120 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanu
nu münasebetiyle, 35, 

139, 
232, 
238, 
274, 

— Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; Av
rupa'dan ithal edilmekte olan ayakkabılarının 
altı ne olursa olsun gümrüklerimizde ayakkabı 
gîbİ muamele görmesine dair takriri münasebe
tiyle, 29 

Süleyman Sırn (Trabzon) — 1341 sene
si Muvazene! Umumiye Kanunu münasebetiy
le, 176 

Şahin Ef. (Gaziantep) — 1341 senesi Muva
zene! Umumiye Kanunu münasebetiyle 270 

Şakir B, (Muvazene! Maliye Ene. R.) — 1341 
senesi Muvazene! Umumiye Kanunu münase
betiyle, 144, 

154,183,234,236,239, 
241,244,248,267,278 

— Mensubini askeriyenin tezyidi muhas-
sesatı hakkında kanun lâyihası münasebetiy
le 

— Münhal olan Reisi Saniliklere intihap 
olunan azadan Abidin ve Âlim Beylerden inhi-

170 

lâl eden azalıklara münasiplerinin intihabı 
münasebetiyle. 

Şükrü Kaya B. (Menteşe) •— 1341 senesi 
Muvazene! Umumiye Kanunu münasebetiyle 

Şükrü B. (Biga) — 1341 senesi Muvazene! 
Umumiye Kanunu münasebetiyle, 

Şükrü B. (Bolu) — Ankara istiklâl Mah
kemesi Müddei Umumisi intihabı münasebe
tiyle 

169 

152 

8, 
9, 

139, 
173 

97 
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Sayfa 
Tahsin Bey (Aydın) - 1341 Senesi Muvaze

ne! Umumiye Kanunu münasebetiyle, 

Talât Bey (Ardahan) - 1341 Senesi Muva
zene!̂  Umumiye Kanunu münasebetiyle, 

Talât Bey (Kângırı) - 1341 Senesi Muvaze
ne! Umumîye Kanunu münasebetiyle, 

Sayfa 
Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak) • 1341 Senesi 

Muvazene! Umumiye Kanunu münasebetiyle, 5, 
141,174,198,205,248,270 

ı— Ereğli ile Zonguldak arasında şimendi
fer1 inşa edilmemesi esbabına dair suali ve Ti
caret Vekili Ali Cenanı Beyin şifahî cevabı mü
nasebetiyle, 263 

Vasıf Bey (Samban) - 1341 Senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanunu münasebetiyle, 194,214 

Vehbi Bey (Karesi) - 1341 Senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanunu münasebetiyle, 86,87, 

215,246 
— Cenup ve Cenubî Şarkî hudutlarımızın 

setir ve muhafazasını temin için iki hudut ta
burunun 1 Mart 1341 bidayetinden itibaren 
teşkiline mezuniyet verilmesi hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle, 34 

— Divanı Muhasebat Reisi Sânileri intihabı 
münasebetiyle, 66 

— Münhal olan Reisi Sâniliklere intihap 
olunan azadan Âbidin ve Âlim Beylerden in hi
lâl eden azalıklara münasiplerinin intihabı mü
nasebetiyle, 168 

— Sinop Mebusu Recep Zühte Beyin; Av
rupa'dan ithal edilmekte olan ayakkabılarının 
altı ne olursa olsun gümrüklerimizde ayakkabı 
gibi muamele görmesine dair takriri münase
betiyle, 29 

Yusuf Kemal Bey (Tütün Encümeni Mah
susu R.) (Sinop) - Tütün muamelâtının sureti 
idaresini tayin eden ahkâma dair ve tütün ve 
sigara kâğıdının İnhisar tahtında idaresi hak
kında evvelce takdim olunan kanun lâyihasında 
tadilât icrası hakkında kanun lâyihaları müna
sebetiyle, 115 

Zeki Bey (Gümüşhane) - 1341 Senesi Mu
vazene! Umumiye Kanunu münasebetiyle, 26, 

38,91 

v 




