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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 
Mezuniyetler 

— Azayı Kiramın, mezuniyet muamelâtı 
hattında Divanı Riyaset (karadan 297:301 

BEYANAT VE NUTUKLAR 

— MecJisi Âtinin bu setteki mesaisi hakkın
da Madlıts Reisi Kazan Başa Hazretleri tarafın
dan irad olunan nutuk. 518 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
617 — Karadeniz Boğazı Tahlisiye karesinin 

(teşkilât ve vazaifi hakkımda Katma (18) 2,17: 
18 

618 — Limanlar Kanunu (18) 2,18: 
34 

619 — 4 Temmuz 1337 tarih ve 131 numa.-: 
ıralı (Şûrayı Devletin memurin muha-
Ifcematına müteallik vazaifinin sureti ıtfasf 
hakkımda) 'ki kamuna müzeyyel Kanun (15 102, 

112:114 
<18) 2,34: 

35 
62Q— Hudust ve Sevafeiti Sıhhiye Müdir&ye-

(tinin 1341 senedi Bütçe Kanunu (18) 13: 
16,36,37:38 

621 — Koraldeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 
ıl341 «nesi ©ültçe Kanunu <1«> 16: 

1-7,39:40 
622 — 13 Mart 1340 t a * ve 441 numaralı 

ıfJHttkürmet yedimde saMpslîz olarak mevcut 
ıbıûunan emlâkin, «mıvaj ve enüâkıi düş* 
man, usa* ve hastoMüzum Hükümet ta
rafından tahtfip edilbm; olanlara nispet da
hilinde tevziine mütedair) Kanunun (binin
ci ve Mncİ madidekırani ınuadktıil Ka
nun 1(18). 67: 

75 

No, Cilt Sayfa 
623 — Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci 

maldttesawi muaddit Kanun (18) 3,78, 
80:81,108:110 

624 — Yeniden üç milyon tnralık madenî 
ufaklık meskukât darbı hakkında Ka
nun {18) 3,78, 

81:85,105:ıl06 

625 — Kütahya - Tavşanlı ve temdidi detnir-
lyoiunun inşası hakkında Kanun (18) 78, 

85:87,107:108 

626 — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Kral-
Sığı arasında trıünakk muhadenet nmahsı 
denamasj hakkında Kanun f!8) 115, 

627 — 1341 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanunu 

Bütçenin heyeti umumiyesi 
Riyaseti Cumhur Bütçesi 

Divanı Muhasebat Bütçesi 

Başvekâlet Bütçesi 

(13) 
(13/1) 

13/1 

03/1) 

4,26 
203: 
2tM 

204: 
208, 
241: 
254 

255: 
268 



Cilt Sayfa 
(Maliye Vekâleti Bütçesi (13/1) 312: 

(16) 135: 
356 
154, 
237: 
239, 
271;, 
271 

Muhassesatı Zâtiye Bütçesi (13/1) 359 
36İ 

(16) 241; 
243 

Duyunu Umumiye Bütçesi (13/1) 362. 
371 

<16) 240 
Rüsuıtat Müdüriyeti Umumıtyesİ Bütçesi 

(13/1) 371. 
38S, 

394:403 
Tapu Müdüriyeti Umumiyesi Bütçesi 

(13/1) 403: 
410 

Dahiliye Vekâleti Bütçesi <13/1) 410: 
423 

(14) 32: 
62, 

103:104 

Posta Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 
Bütçesi (14) 141: 

157 
(16) 243 

Emniyeti Umumiye' Müdüriyeti Umumi-
lyesi Bütçesi (14) 162: 

166 
<I6) 243: 

244 
Umum Jandarma Kumandanlığı Bütçesi 

(14) 167: 
168 

Hariciye Vekâtetî Bütçesi (14) 178: 
188, 
195: 
197 

Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi Bütçesi 
(14) 197: 

210 
Diyamat İşleri Reisi® Bütçesi (14) 210; 

227 

Cilt Sayfa 
Adliye Vekâleti Bütçesi (14) 227: 

235, 
•247 

(16) 244: 
251 

Maarif Vekâleti Bütçesi (14) 392: 
306, 

359:372, 
373:375, 
379:387 

(15) 14: 
29, 

111:112, 
161:194, 
198:226 

(16) 240: 
241 

Sıhhiye ve Muaveneti İştimaiye Vekâleti 
Bütçesi (15) 282: 

312, 
321:325 

Nafıa Vekâleti Bütçesi (15) 325: 
345, 

398:406 

Ziraat Vekâleti Bütçesi (15) 406: 
423, 

429:433, 
436:464 

(16) 239: 
240 

Ticaret Vekâleti Bütçesi (15) 512: 
526, 

529:561 
{16) 5:29, 

34:54 
Müdafaai Mâliye Vekâleti Bütçesi 

(16) 58; 
«4, 
67: 
92, 

132:134 
Bahriye Vekâleti Bütçesi (16) 171: 

180, 
182:183, 

237 
iskân Müdüriyeti Umumiyesi Bütçesi 

(16) 194: 
215 



_ & _ 

No, CUt Sayfa 
Büyük Millet Mrcttsi Bütçesi (16) 215: 

223, 
230: 
237 

1341 Senesi Varidat Bütçesi {17) 3:11 
1341 Senesi Bütçe Kanunu , <L7) 135, 

138: 
150. 
152: 
İ60, 
165: 

167,169: 
173:188, 
189,202: 
214,215, 
218:246, 
294,297: 

301 
(1*) 4:36, 

45: 
55, 

130:134, 
150:151 

628 — Cumhuriyetin ilânına tnüsodef 29 
Teşttmfevvel gününün mim bayram addi 
hakkında kanım <18) 156: 

157,164: 
167 

629 — Çanakkale • Ezin» - Bayramiç • Bel-
•ya ve Ezine - Ayvacık ve SusıgırHc • 
Güneş - Biga yatlarının tunıkiı raşumi-
y# ra*yaı»na iönâi tafcünds kanon (18) 

158:160, 
167 

630 — 19 Mart 1337 tavMı ve 106 numaralı 
(Sevkıyat efrat ve küçük zâbtfaımra ve
rilecek yevmiyeler hakkında) ki fcaou-

<mtn birinci ve 'ikinci maddekfûdi tnuad-
m kamun (18) 157, 

41-6:519, 
530:531, 

552 

611 — Erzurum • Sarıkamış - Kars ve $u* 
abatı demiryolları idaresinin 1341 sene
si, bttty* kanunu (18> 115, 

134:137,162:163, 
220:223 

No, Cİlt Sayfa 
632 — 4 Temmuz 1337 tarih ve 131 numa

ralı (Şûrayı Devletin memurin muha-
keroatına müteallik vazaifmin sureti ifa
sı hakkında) ki kanuna müzeyyel ka
nun (18) 35:36 

633 — Türkiye Sanayi ve Mâadih Bankası 
kanunu (18) 79, 

138:147,180:182, 
226,227 

634 — Türk ve Şark halıları resminin ten
zili hakkında kanun (18) 157, 

167:176,228:229 

635 — Kanunu Cezanın bazı mevaddını 
muaddü kanun (18) 76,88: 

104,188:212,367:381 

636 — Şûrayı Askerî Kawuvu (12) 5,333: 
347,363:387 
(13) 269, 

284:296 
(15) 228, 

255:269 
(18) 396: 

397 

637 — 3 Mart I34Ö tarih ve 430 numaralı 
(Tevhidi tedrisat kanunu) nuh beşinci 
maddesine müzeyyel kanun (18) 3S&— 

638 -^ Askerî Tekaüt Ve istifa kaaunuriım 
ellinci maddesini muaddil kanunun son 
fıkrasının lağvı hakkında kanun (18) 399: 

402 

639 -" Mükellefiyeti Askeriye kanununun 
yüz otuz sekizinci maddesine müzeyyel 
kanun (18) 402: 

404 
640 —i Tedariki vesaiti nakliye kanununun 

orî sekizinci maddesi yerine kaim ka
ntat (18) 414: 

415 

641 — Askeri Cw» Kanu&ünön 200 neti 
maddesine müzeyyel kanun (18) 189, 

415:416 
" 642 — Ebuiy* hasraysiK 20, 21, 22,- 23, 24, 

25 rici maddelerini muMddil kımoa (18> 390, 
456:459 
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No, Cilt Sayfa 
643 — 24 Mart 1341 tarih ve 587 numaralı 

Mensubini Askeriyenin Tezyidi MuhaS-
sesatma dair kanuna müzeyyel kanun 

(18) 465: 
468 

644 — 9 Kânunusâni 1340 tarih ve 397 nu
maralı (istiklâl muharebatı esnasında 
malûl kalan muvazzaf, mütekait, ihti
yat, millî kuvvetler ve jandarma erkân, 

No, Cilt Sayfa 
ümera, zabıtan ve memurin ve mensu-
bini askeriye İle küçük zabıtan ve efra
da nakdî mükâfat itası hakkında) ki ka
nuna muzeyyel kanun (18) 79,234, 

249:250 

645 — Osmanlı Bankası müddeti imtiyazi-
yesinin temdidi hakkında kanun (18) 157, 

285,345:367,384 

KARARLAR 

129 — Siljfketi Kel Halil oğlu Ali'nin müd
deti mahkûmiyetinden rub'unun tenzili 
hakkında (18) 23), 

234:235 
130 — Malatyalı Hacı Hain zade Hasan 

beyin iadei hukuku memnuası hakkın
da (18) 231, 

23.5 
131 — Mebusandan Emin ve Şükrü beyler

le Salih efendiye kırmızı - yeşil ve Saf
fet beye kırmızı şeritli İstiklâl madalya
sı itası hakkında (18) 235: 

236 
132 — Meclisi Âlinin altı ay müddetle ta

tili iîçmaı hakkında (18) 237: 
239 

133 — Şark vilâyetlerinden bir kısmında 
ilân edilmiş olan idarei örfiyenin yedi 
ay daha temdidi hakkında (18) 239: 

243 , ı 
134 — İsyan sahası teşkilâtı mülkiyesinde 

tadilât icrası İçin Hükümete salâhiyet 
itası hakkında (18) 239: 

240,247:249 
135 — Ankara ve Diyarbekir İstiklâl Mah

kemeleri müddetlerinin daha altı ay 
temdidi hakkında (18) 239, 

240:243,285:286 
136 — Ankara istiklâl Mahkemesine de 

idam selâhiyeti verilmesi hakkında (18) 239, 
243:247,287:288 

137 — Müdafaaİ Mİlüye kadrolarının tezyi
di hakkında (18) 283 

138 — Halil Efe ve Parti pehlivan hanele
rinde ledettaharri müsadere olunan eş
yanın iadesi hakkında (18) 289, 

293:294 

139 — 89 zâtın İstiklâl Madalyası ile taltif
leri hakkında (18) 79,290, 

294:295 
140 — İstiklâl Madalyası İle taltif hakkın

daki inhaların gelecek senei içtimaiye 
nihayetine kadar şayanı kabul olacağı 
hakkında (18) 79,290, 

294:295 
141 — Mebuslardan Esat, tsmail Safa, Muh

tar Fikri, Mahmut beylere kırmızı -
yeşil, ve Nuri beye kırmızı şeritli İstik
lâl Madalyası itası hakkında (18) 295, 

295,295:296,296 
142 — Tıp Fakültesinin Haydarpaşa'da kal

ması hakkında (18) 333: 
334 

143 — 101 zâtın takdirname ile taltifleri 
hakkında (18) . 291, 

336:343,382:383 
144 — Birinci Türkiye Büyük Millet Mec

lisince müteşekkil İstiklâl Mahkemeleri' 
azalarına kırmızı - yeşil İstiklâl Madal
yası itası hakkında (18) 295 

145 — Mebuslardan Emin Beye kırmızı -
yeşil ve Refet Beye kırmızı şeritli İstik
lâl Madalyası itası hakkında (18) 236, 

395 
146 — Büyük Millet Meclisi ile Riyaseti 

Cumhur bütçelerine ait hesabı kati ced-
vellerinin tastık edildiği hakkında (18) 419 

147 — Valiler maaşaatının tayininde Dahi
lîye Vekâletinin serbest bırakılması hak
kında (18) '468: 

469 
148 — Yüz kırk altı zâtın İstiklâl Madalya

sı İle taltifleri hakkında (18) 390, 
468:474 
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No, Cüt Sayfa 
149 — Yüz kırk yedi zabitin takdirname 

ve bir zabitin İstiklâl Madalyası İle ta
tilleri hakkında (18) 344: 

345,426:428 

— Düzce hadisei isyaniyesinde usat tara
fından sureti feciada şehid edilen 24 ncü fırka 
Kumandanı Kaymakam Mahmut Beyle mez
kûr fırka erkânı harbi Yüzbaşı Yafcup Sa
mi Efendi ailelerine hidamatı vataniye terti
binden maaş tahsisine dair (1/703) 113 

— Evkaf MUdiriyeti Umurniyesİnİn 1341 
senesi bütçesine faslı mahsus olarak beşyüz elli 

bin lira İlâvesi hakkında (1709) 156,343, 
455:456,541,570:571 

— Gümrük Kanununun 20 itti maddesine 
bir zeyl ilâvesine dair (1/700) 77:78 

— Kambiyo, esham ve tahvilât Üzerine 
muamele ifası ile ecnebi meskukat kambiyo
sunun tereffüüne sebebiyet vermekte olan bor
sada gayrı mukayyet efrat ve müessesatnı, mem
leketin menafi! aliyeİ maliye ve iktisadiyesini 
muhil hareketlerine nihayet verilmesine dair 
(1/707)' 156 

— Karadeniz boğazı Tahlisiye İdaresinin 
teşkilât ve vazaîfi hakkında (1/472) 17:18 

— Mahsulâtımızın İhracını teşvik ve reva
cını temin için ithal olunacak kutu ve sargıla
tın kabulü muvakkat usulüne tevfikan gümıük 
resminden istisnası hakkında mütekaddim ka
nun lâyihasına ilâve edilmek üzere zeytinyağı ve 
taneleri ile emsali mahsulâtın ihracında müs
tamel, müceddet varillerin de mezkur usule, te
baan muafiyeti rüsumiyeye tabiyetine mütedair 
(1/704) 156 

— (Mandıra ve Ağü Kanunu) unvanlı 
(1/706) 156 

No, Cilt Sayfa 
150 — Bursalı Tahir Beye beşyüz ve mer

hum Ferit Recai Bey ailesine bin lira 
ikramiye verilmesi hakkında (18) 536: 

537,564:565 

— Mekteplerde münhal muallimlere ve
kil olarak tayin olunanlara kadroda muayyen 
maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmuunun nıs
fının vekâlet maaşı olarak itasına dair (1/710) %& 

— Müskürat resminin tenziline mütedair 
531 numaralı kanunun ikinci maddesine bir zeyl 
ilâvesi hakkında (1/507) 156 

— Ordu ve Donanmada Kumanda He
yeti âlîyesini teşkil eden zevata ı/ıakam tahsi
satı itası hakkında (1/701) 78,293, 

404:400326:527355:551' 

— Tarife kanununca, inek veya ıım'ı 
ipekten mâda mahlut mamulâtı lîtfjyeye mü
tedair Tarife Kanununun sekizinci maddesine 
bir zeyil ilâvesi hakkında (î/699) 77 

— Teşkili mahakim, usulü muhakematı ce
zaiye ve sulh hâkimleri hakkındaki kavaninın 
bazı maddelerinin tadiline dair (İ/708) 156, 

290343:344,481:499 
— Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci mad

desinin tadili hakkında (1/697) 3,78,80:81, 
109:110 

— Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki süfe-
rayı ecnebiyeye müsaedatı rüsumiye bahseden 
Gümrük Kanununun 33 ncü maddesi ile Tarife 
Kanununun beşinci maddesinin birinci fıkmv 
na bir zeyl ilâvesine dair (1/698) 3 

— Türk ve Şark Hali ve kuntta mm ta
butu muvakkat usulüne '.c'rf.kaa ithali hakkın
da (1/702) 113 

— Vesaiti nakliye komisyonunun sureti te
şekkül ve vazaifi hakkında (1/711) 392 

— Yeniden üç milyon liralık madeni 
ufaklık meskukât darbı hakkında (1/696) i 

7841:85,105:106 

LAYİHALAR 
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MAZBATALAR 

Sayfa 
Adliye Encümeni Mazbataları 

— 'Askeri Ceza Kanununun 200 ncü madde-
desinm tadili hakkında (I/»l) 389,415:416 

— Blâziz Mebusu Mustafa Beyin, Müdafaai 
memleket uğrunda /ika edilmiş olan ef'âl ve ha-
rekâun t&rifcn. a4tMuQBifty*ca5ı haklemdstai 10 
Teşrinisani 1339 torÜMİ fe^mıaun fıkrai ulâsjmn 
tefsirinle dair (4/229) numaralı takriri <ve tefsire 
mahal oihnadjjfc ftaldkrmda. 231,234 

— İstanbul Liman inin umuru idare ve inzi
batı nakkmda (1/306) 2,18:34 

— Kanunu Cezanın bazı mevaddtnın. tadili 
hakkında (1/54.3) 76,88:104, 

212,367:381 

— KaroibJsafi Sahip Mebusu İzzet Ulvi Be
yim; Hıyaneti Vatanîye 'Kanununun birinci mad
desinin tadiMne dair (2/214) numaralı, Bozok 
Mebusu Ahmet Hamdi Beyin Kanunu Cezanın 
197 noi maddesi ite 200 ncü maddesin» birinci 
zeylimin ve 201 fici maddesi ile zeylinin tadilina 
dair (2/239) numaralı, Rize (Mebusu Ekrem Be
yin, Kanunu Cezanın 200 ncü maddesittin muad
del 'birinci zeytinin tadiline dair (2/236) numara
lı teJktifi kanunileri ve bir muameleye mahal ol
madığı hakkında. 154,157:158 

—r Malatya'n Hacı Haflfeade Sfddık'ın iadei 
hukuku memauaaına dair (3/401) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve tuşvibimte dair. 231,235 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin; biradan maa
da bilcümle müskiratın alenen istamafcin rosm-
nuiyefcine dair (2/436) 289,293 

— Sinkaıt maddesinden maznun K«l 'HaJUtog-
lu Ali, Hini ikaı cürümde on se te yajmı İkmal 
etmemiş bulunduğu cihetle merkum hakkında 
madeteüin 'Masına dair (3/394) ouroarah Ba$vekâ^ 
let tezkeresi ve meıtkumoın mahkûm olduğu bir 
seninin rub'unua aıflfi haflekında. 231,234:235 

— Tenkili mahakim, Usulü Muhakfcmâtı Ce
zaiye ve Sulh Hâkimleri hakkındaki kavaninin 
bazı maddelerimin tadiline dah- (1/708) 156,290,343: 

344,481M99 
— Ustrumcalı müteveffa HaKl Efe ve Fanti' 

Pehlivan zevceteri haneteııbde İcra ed#en tahar-
riyat neticesinde bilmüsadere Ankara İstiklâl 

Sayfa 
Mahkemesine tevdi edilen, veznei umumî ayni
yat defterinde mevcut olarak mukayyet bulu
nan, eşya ve nUkudun .iadesi lâzım gelip, gelme
yeceğinin tayini hakkında (3/397) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve iadesi icap edeceğine dair 289, 

293:294 

Dahiliye Encümeni Mazbataları 
— İzmir Mebusu Mustafa Rahmi 'Bey ve 

rüfekasınm; Ebniye Kanununun 20, 21, 22, 23, 
24 ve 25 nci maddelerinin tadifi nafckmda {2/458) 380, 

456:459 
— Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; 311 

Kânunuevvel 1337 tarihli memurin muha'kema-
tı iıakkındaki maddel ikanuniyemin tadMine da
ir (2/315) 2,34:35 

— Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin, 
Donanma Cemiyeıinün ilga ve emvali gayrı men
kule ve mertkutesinin müsaderesi hakkında olup 
elyevm mevkii.meriyette bulunan 6 Nisan 1335 
taıihlî 'kararnamenin Meclis 'ruznamegkıe ithali 
•İle bir 'karar ittihaz olunmasına dair (4/253) 388,481 

— Memurin Muhafkemat. Heyeti ve Encü
meninin müddeti 20 Mayıs 1341 tarihinde hitam 
bulacağından müddeti tatiliyeye ait vaziyetin ta
yinine dair tezkereler ve bu bapta Giresun Me
busu Hakiki Tartk Beyin, 'takriri hakkında. 43:44, 

113,155:1«2':188,224:225 

— Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 18 
nci maddesinin tadilin» dair (1/5*1) • 289,293 

Encümeni Mahsus Mazbataları 
— Kadastro Kanunu lâyihası hakkında 

(1/628) 234,459:460,538:539,561 
— Santh'an Mebusu Mustafa Fevzi Efendi ve 

oraiki refikimin; yamk yellerinin imarı için Mr 
banka teşkiline dair (2/451) 153,157,431:437 

Hamiye Encümeni Mazbataları 
— Türkiye Cumhuriyeti üe ispanya Hükü

meti arasında münaküt muhadenet 'Muahedena-
ntesi He 'tasdikine dair kanun lâyihası (1/695) IIS.IIS1: 

119,148:149 
— Washin!gton Sefarethanesi İmamı Mehmet 

AK Efendimin; Harbi Um'urcvi esnasında tahak
kuk ettirilmemiş olması dolayısıyte tediye edil
meyen hane kirasının 'tesviyesi talebini mtıtazam-
mtn isitidası hakkında. 42,43:345 
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Sayfa 
tsfcân Encümeni Mazbatası 

— Samban Mebusu Reşat Bey ve rüfeka-
smın; Mübadele, îmar ve tsfcân Kanununun S nci 
maddesindeki bazı tabiratın tefsiri talakında 
(4/244) 167 

İstida Encümeni Mazbatası 
— Konya Hukuk. Mektebi Müdürü -sabıkı 

Refik Beyin, rrtazutivet maaşı hakkındaki istida
sına dair, 115 

— Mütegayyîbe ve mübadillerden Yorgİ ve 
Tartaş Eskindaris zimmetlermdeki matlûbatmm 
emvali gayrimıenkuiffierine müracaat suretiyle te
mini tesviyesi talebine mütedair 'Binbaşı Hasan 
Oemal imzalı istidasına dair.' 114:115 

— Washin!gton -Sefarethanesi tmamı hMetn 
met Ali Efendinin; harbi umumi esnasında tahak
kuk eÖtİ'PİImemıİş olması dolayısıyle tediye edilme
yen hane kârasının tesviyesi talebini mutazammm 
istidasına dair. 43,345 

Lâyiha Encümeni Mazbataları 
— Ardahan Mebusu Talât 'Bey ve kııikdo-

kuz refikinin; 'Balkan Harbinde şehit olan Dok
tor Nafiz Tahrir Beyin ailesine hİdematı vatani-
ye tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/469) tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 43 

— Giresun Metrosu Hakkı Tarrk ve Kâzım 
Beyle ve oribir refikinin, banka muamelâtı âe iş
tigal ve sermayesinden lâakâl üç yüz bin terasını 
tahsil eden Türk Anonim şirketlerine bahşolu-
nan muafiyet hakkında (2/468) teklifi kanuni' 
si ve şayanı müzakere olduğuna dair. 43 

— Mardin Mebusu Necip Bey ve rüfefcası-
nın; Mardin Mebusu merhum DerVis. 'Beyin aile
sine hİdematı vataniye tertibinden -maaş tahsisi
ne daîr <2/473) teklifli 'kanunisi ve sayanı müza
kere olduğuna dair, 392 

Kanunu Esasi Encümeni Mazbatası 
— Cumhuriyetin ilânına müsadif 29 Teşrini-

•evvel gününün millî bayram addi hakkında 
(1/616) 156:157,164:167 

Kavanİni Maliye Encümeni Mazbataları 
— Bolu sabik Mebusu Abdullah Efendinin; 

Zooguklaklta <bir zatın arsasına ciheti askeriye
ce İnşa edilmiş olan duvarın ciheti askeriyeye 
lüzumu yoksa üzerine medrese inşa «dilmek üze
re eVkafa devri lüzumuna dair (2/66) 392 

Sayfa 
— Divanı Muhasebattın 1339 senesi Haziran, 

Temmuz, Ağustos aylarına ait (4/123) numaralı 
raporu Ve Divanı Muhasebat Encümenince mez
kûr raporla intaç edildiğinden tayini muameleye 
mahal olmadığına dair. 79 

— Efradı ailesinin bir kısmını tölâhara celbe
den memurine, muafriıaıren celbetSİkteri efradı 
aileleri için harcırah «itası 'iktiza edip etmediğinin 
tefsiri hattında Divanı Muhasebat 'Riyasetin
den mevrut (3/320) numaralı tezkere ve îzmirf 
Mebusu Abmet Münür Beyin takriri hakfcmda. 55:56 

— Hükümet namına vuku bıriacaik müzaye
de, münakaşa ve ihalelerin suveri icraiyesi hak
kında ((1/556) 499:516 

— Hükümet yedinde sahipsiz olarak mevcut 
bulunan emlâkim, emval ve amlâki düşman, 
uısat ve hasbeUüzum Hükümet tarafmdan tahrip 
edilmiş olanlara nispet dahilinde tevziine müte
dair 13 Mart 1340 'tarihli Kanunun birinci ve 
'ikinci maddelerinin tadili hakkında (1/555) 42,56': 62 

— Malatya Mebusu sabıkı Lütfü Beyin; İt-
'tihat ve Terakki Cemiyetine aüt emvali menku
le ve gayrimenkufenin idareî hususiyelere dev-
röhınması hakkında (2/65) 78 

— Matlübât ve düyunu Hazinenin sureti mah
subuna mütedair 3 Nisan 1340 tarihli kamımın 
birinci maddesinin tefsirime dair •Başvekâletten 
mevrut {3/282) tezkere hakkında. 235 

— M em al İki müstahlasadan firar ve gaybu-
bat edenterin emval ve emlâkinin ısureti İdaresi1 

hakkında 20 Nisan 1383 tarihli Kanunun beşinci 
maddesinin tefekine dair Müdafaa1! M'Miye Vekâ
letinin <3/72) tezkeresi ve tefsire mahal oHmadı* 
ğı hakkında* 395 

— 11 Teşrinievvel 1338 tarihli altıncı AVans 
Kanununun sekizinci maddesinin tefsirine dair 
İcra Vekilleri Heyeti •Riyasetinin (3/69) tezkere
si hakkında. 392 

— Rize Mebusu sabıkı Necati Efendinin; 
aile harcırahı hakkındaki (4/31) takriri ve tayi
ni muameleye mahal olmadığına dair. 78:79 

— Sevtkâyat efrad ve küçük zabitanma verile
cek yevmiyeler hakkındaki kanunun ıtefsİr̂ İne da-> 
ir tera Vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrut 
(3/70) tezkereye dair, 157,170:180 

— Teşviki Sanayi Kanununun 6 ncı madde-ı 
srnsn tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/309) 
numaralı tezkereye dair. 78 
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Sayfa 
Maarif Encümeni Mazbata» 

— Cartifc Melbusu Cavit 'Paşanın; Takvimi 
Vakayı Maihaasi'run Maarif Vekâletine 'devri ve 
ıttk Ve orta mtetoteplere mahsus kitapların mez
kûr matbaada tabbeötİTİIecek talebelere mecca-
nen tevzii hattında (2/412) 394:395 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbataları 
— Afairen ilga edilmiş olan Aşar Kanunu

na müteferri sulama ücreti 'bıkkında (1/661) 235, 
448:455,548:549,562:563 

— Anadolu - 'Bağdat demiryolları .ve .Haydar
paşa liman ve ruhtun Sdanaürnıin 1341 senesi büt
çesi üs Anadolu demiryolları ve 'Haydarpaşa li
man ve rıhtım Hamsinin 1341 senesine mahsus 
fevkalâde bütçesi hakkında '(1/692), (t/693) 392 

— Askerî Fabrikalar 'Müdüriyeti Umumiye
tinin 1341 senesi bütçesi hakkında (1/589) I15,'119;130 

— 1341 senesi Anadolu - Bağdat Demiryol
ları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım idaresinin 
bütçesi ile Anadolu Demîryöfcn ve Haydarpaşa 
Liman ve Rıhtım İdaresinin 1341 senesinde mah-
ısus fevkalâde bütçesi hakkında. (1/692) 437:446, 

542:543,544,545,553:554,572:573 
— 1341 senesi Muvazenci Umumıiye Kanu

nu Lâyihası hafckmda (1/506) . 4:36,45:55, 
130:134,150:151 

— Çanakkale - 'Ezine - Bayramiç - Batya ve 
Ezme - Ayvacık ve Susurluk - Gönen - Biga yol-
larmm turuku umumiye meyanma ithali hak
kında <l/504) 158:160,167 

— Darülfünun emanetinin 1341 sonesi büt
çesi hakkında (1/683) 115.250:284. 

303^336,385,39firfM.Ja5 
— Erzurum • Sarıkamış - Kars ve şuabata 

demiryolları 'İdaresinin 1341 senesi bütçesi hak
kında (1/636) 115,134:137, 

162:163,220:223 
— 'EVkâf Müdüriyeti 'Umumiyesunkı 1341 se

nesi Bütçesine -faslı mahsus olanak beşyiiz elibin1 

İira ilâvesi hafcktnda (1/709) 156,343, 
455:456,541,570:571 

— Giresun Mebusu Hakkı Tank Bey ve ar-
kadaştarmın Bursalı Tabir 'Beye hidematı vata
niye tertibinden maaş tahsisine dair (2/386) ve 
Efâziz Mebusu Hüseyin Beyle arkadaşlarının 
Çorum Mebusu merhum Ferit 'Beyin ailesine hi
dematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkın
da (2/467) 344,355,426:429 

530:537,564:565 

Sayfa 
— Harita Müdüriyeti Umumtiyesi Kanunu 

(1/628) hakkında, 460:461,540:559:560 
— Hudut ve Sevah'İÎ Sıhhiye Müdürİyetiniö 

1341 senesi bütçesine dair '(1/580) 13:16,36,37:38 
— Hükümet namına vukubulacak müzaye

de, münakaşa ve ihalelerin suveri İcraiyesi hak
kında (1/556) 499:516 

— Hükümet yedinde sahipsiz olarak mevcut 
bulunan em/Kikin, emval ve andaki düşman, 
usaıt ve hasbeHUzum Hükümet tarafından tahrip 
edilmiş olanlara nispet dâhilinde tevziine müte
dair 13 Mart 1340 taniMi Kanunun birinci ve 
ikinci maıddetenînin tadili hakkında (1/555) 42,50:62 

— İstiklâl Harbi malullerine ait otup, bilâ
hare zuhur eden maluline ait Başvekâletten mev
rut (3/355), (3/440), (3/423) numaralı üç kıta 
tezkere hakkında. 79,234,249:250 

— Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1341' 
senesi bütçesine dair (1/637) 16:17,36,39:40 

— Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin, Tür
kiye'ye iıflhal olunan ecnebi halılarından alın
makta olan OTiiki misil resmin beş miste ircama 
daıir (2/358) 157,167:176,228':229 

— Kütahya - Tavşanlı ve temdidi demiryo
lunun İnşaası hakkında (1/688) 78,85:87,107:108 

— M'araş Mebusu Abdütkadir, Kozan Me
busu Ali Sadi, istanbul Mebusu Ati [Rıza, Kare
si Mebusu Mehmet Vehbi, Gaziantep Mebusu: 
Ahmet Remzi, Kocaeli Mebusu ibrahim, Gazi
antep Mebusu Kılıç Ali, Ardahan Mebusu Ta-: 
i&t beylerin; Maraş'ın isbihlâsmda şehit olan Ddk-ı 
(tor Mustafa Bey ve Evliya Efendi aileleri ile 
Kozanh şehit Saıim Beyin hemşiresi Naciye Ha
nıma, Ermeniler tarafından Tifüsle şehit edU 
ien Jandarma Mülâzımıevvel Süreyya Bey aile
sine, Şeyhülislâmı Eshak Musa Kâzım Efendi 
merhumun ailesine, Kilis ve havalisi harbinde şe
hit olan Ruhî Zade Sakıp Beyin validesi Belk'ia 
Hanıma, Topçu Bintbaşdığından müstafi mer
hum Rıza Beyin ailesine, Gaziantep istfchlâs mü
cadelesinde şehit olan Şahin Beyin oğluna, Bal* 
kan Hailinde şehit olan Doktor Nafiz Tabir Be
yin .a'Öeshre ve Düzce hâdisei isyaniyesinde usat 
tarafından sureti faciada şehit edADen 24 ncü 
Fırka Kumandanı Kaymakam Mahmut Beyle 
mezkûr fırka erkânı harbi Yüzbaşı Yakup Sa
mi Efendi ile ailelerine hrdematı vataniye terti
binden maaş tahsisine dair (1/70?) 344,419: 

426,534:535,568î569 
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Sayfa 
— Matlubat ve düyunu Hazinemin sureti 

mahsubuna müteda'ir 3 Nisan 1340 tarMi Ka
nunun birinci maddesinin tefsirine dair {3/282) 235 

— Mensubîni askeriyenin tezyidi muhassesa-
tma dair 24 'Mart 1341 tarih ve 587 numarab 
'kanuna bir zeyl 'ilâvesi hakkında. (1/712) 465:468 

— Müdafaan Milliye Vekâlefcin'in, 1341 •se
nesi bütçesiyle 'kabul olunan 'kadrolarının mu
vakkaten tezyıkü hakkında 293 

— 15 Mayıs 1335 tarihti Mülkiye Harcırah 
Kararnamesine bir zeyl ilâvesi hakkımda (1/8) 293,410: 

414,52$ 529 

— Orduda müstahdem küçük zabıtan maaşa-
t! hakkında (1/691) 157,416:419,530:531,552 

— Ordu ve donanmada (kumanda heyeti âH-
ye&im tenkil eden zevata makam /tahsisatı ita-
sı hakkında (1/701) 78,293,404:410, 

526': 527,555:557 

— Osmanlı Bankasmın imtiyaz müddetmin 
temdidi hakkında .(1/-657) 157,295,345:367,384 

— Öksüz Yurtlan Müdüriyeti Umumiyesi-
n>in 1341 senesi Bütçesi hakkında (1/660) 392,4461: 

448,546:547,558 
— Seferde bulunduktan müddet esnasında 

Bahrîye zabitanına ta&ıriiye itası hakkında. 
(1/596) 4611:465,550,566:567 

— Teşviki Sanayi Kamımunun 6 ncı madde
sinin 'tefsirine dair <3/309) 78 

— Türk Sanayi ve Maadan Bankası hakkın
da (1/672) 79,138:147,180:182,226:227 

— Valilere verilecek maaşat miktarında Da
hiliye VeıkâJeBmİn serbest 'bırakılması hakkında 
(3/449) 468:469 

— Yeniden üç milyon liralık madeni ufa'khfc 
meskukat darbı hakkında (1/696) 3,78,81-:85,105:106 

Mildafaai Milliye Encümeni Mazbataları 
— Askerî Ceza Kanununun 200 ncü madde

sinin .tadili hakkında (1/81) 389,415:416 
— Askerî Tekaüt ve İstifa •Kanununun etöin-

oi maddesini ımıadü Kanunun son fıkrasının 
lağvı hakkında (1/577) 399:402 

— Cidali milliye iştirak ederek muhtelif cep-. 
belerde veya dahiÜ isyanların itfasında bilfiil 
'hizmet eden 167 zatın fetiıkiâl Madalyası fle tal
tifine dair (3/424) 79,294:295 

— 400 numaralı Kanuna tevfikan alakadar 
makamat tarafından vuku bulan inha üzenine 

Sayfa 
(164) zaıtın takdirname ite taltifleri hakkımda 
Basvekâ'teîiten mevrut teskereye dair. (3/445) 343, 

474:477 
— İstanbul limanının umuru İdare ve inzibatı 

hakkında fl/306) 2,18:34 

— Muş Mebusu fayas Sami Ve rufekasmm; Is-
tJMâl (Mah'kemeleninde çalışan mebuslara dahi 
cephede çalışan arkadaşları gibi kırmızı - ye-ı 
şil kordelâlı İstiklâl Madalyası itası hakkmda. 
(4/286) 296:297,393:394 

— 'Mücadelei Milliye esnasında maksadı ul
vînin istihsali açın hidematı fedafkâraıveleri mes-

• bulk olan <186) zatın İstiklâl Madalyaları ite tal
tifleri hakkında Başvekâletıten mevrut beş krta: 
tezkereye dair. 469:474 

— Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 138 
net maddesine 'bir zeyl ilâvesine dair tl/582) 402:404 

— 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah 
Kararnamesine bir zeyl ilâvesi hakkında (1/8) 293,410: 

414,528:529 
— Orduda müstahdem küçük zabkan maaşa-

tı •hakkında (1/691) 157,416:419, 
530:531,552 

— Orduda ve Donanmada kumanda heye
ti âliyesini teşkil eden zevata makam tahsi
satı itası hakkında (1/701) 78,293,404:410, 

526:527,555:557 

— Rize Mebusu -Ekrem Bejsin; ıMekâtiİbl 
Ha'fbiyeden yetiştirilecek zabkan hakkındaki 
25 Şubat 1339 tarihli" Nizamnamenin tadtümcı 
dair (2/380) 397:399 

— Şûrayı Askerlinin teşkilât ve vazaffi hak
kında (1/557) 396:397 

— Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 
18 noi maddesinin tadiline dair <l/5-81) 414:415 

— Vatanın harimii ismetinde vuku bulan te
cavüze karşı ilk defa müdalfaatta bulunan Ga
ziantep ve Mtaraş Vilâyetleri şahsiyeti nvanevi-
yelerinin birer kıta kurdeleli İstiklâl Madalya-
siyle taltifleri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
<3/428) -ile Adana Mebusu Zamir Beyini', Adana* 
nın şahsiyeti maneViyesinin fstâktâl Madalyası 
•İle iaMFine dacir takriri (4/287) Aydın Mebusu 
Mithat "Beyte refikinin; Gidafö .Midiye bütün mev
cudiyetiyle iştirak eden Aydın Vilâyetinin şah
siyetli maneviyesine kırmızı fcurdelâh İstiklâl 



Sayfa 
Madalyası verilmesi hakkında 'takriri (4/289) ve 
Urfa Mebusu Refet Beyin; Cfrfa Vilâyetinin 
şahsiyeti maneviyesme 'kırmızı kurdeSlı istiklâl 
Madalyası itası balkında takririne (4/290) mü
tedair, 477:481 

Müşterek Encümen Mazbatası 
— Dîvanı Muhasebat Azasından Hacı Ziya 

Beytin vukuu istifasına mebnâ diğerinim intihabı 
halikında Divanı Muhasebat {Riyasetinden mev
rut (3/419) «umarah tezkereye dür. 160 

Nafıa Encümeni Mazbatası 
— istanbul ciheti Havagazı Şirketin© ait ev

rakın celb ve tetkiki hakkında Gümüşhane Me
busu Zekâ Beyin (4/230) Numaralı takririne da
ir. 62:73 
Sıhhiye re Muaveneti İçtimaiye Encümeni Mazbatası 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin; biradan maa
da bilcümle müskirata alenen istimalinin mem-
nuiyetme dadr (2/436) 289,293 

— feyan mmUkasıııdaîfci harekâtı askeriyenin 
•rnuVaıffakiyelffle neticelenmesi üzerine Adana, 
Aıktıtsar, AltiTfcdva, Antalya, Edirne, Ordu, Br-
ve, Ödemiş, Orhaneli, Bergama, Bodrum, Bursa, 
Bolu, Tire Saray, Samsun, SatM, Tarsus, Kars, 
Kaş, Koçhisar, Kırçehrr, Keşan, Kütahya, Göy-

SUALLER VE 

Hariciye Vekâletinden 
— Mardin Mebusu Yafcup Kadri Beyin; 

İlarya Parlâmentosunda Mebus Pedarci tara
fından Türkiye'ye karşı hasmane telâkki olu
nabilecek tarzda: irad olunan nutka dan* suali 
ve Harıciya Vekili Doktor Terfik Rüştü" Beyin 
şifahi cevabı. 3,45,87:88 

Maliye Vekâletinden 
— Botu Mebusu Mehmet Vasfi Efendinin; 

İstanbul Limanı transit antrepolarının şeddi haki 
kında verilen emre dair suali ve Maliye Vekili 
Hasan Beyin şifahi cevabı. 115:118 

— Denizli Mebusu Doktor Kâzım Beyin; 
ruhsatsız tütün zer edenlerden alınmakta bulu
nan cezayı nakdiler hakkında Maliye Vekâle
tinden suali 3:4 

Sayfa 
Ticaret Encümeni Mazbataları 

— Ahiren -ilga edilmiş olan Asar Kanunu
na mütoeferri sıifamrta ücreti hakkında (1/661) 235, 

448:455,548t549,562:563 
— İstanbul Limanının umuru idare ve inzi

batı hakkında. (1/306) 2,18:34 
—• Kayseri Mebusu Ahmet Hiknii Beyin; 

Türkiye'ye ithal olunan ecnebi hahlarmdan alm-< 
makta olan oraM misil resmin beş mklme irea-ı 
ma dair (2/358) '157,167:1176,228:229 

— Mesaî Kanunu lâyihası hakkında (1/413) 234 
— Osmanlı Batıkasımn imtiyaz müddetinin 

temdidi hakkında (1/657) 157,295,345:367,384 
— TeşvM Sanayi Kanununun 12 ncd madde

sinin tasdiii haMında (1/697) 3,78,80:81,109:110 
— Tîcarat ve Sanayi Odaları Kanun lâyi-ı 

hası hakkında (1/431) UM'14,429 
431,532:533351 

— Türk Sanayi -ve Maadin Bankası hakkın
da (1/672) 79,138:147,180:1*2,226:227 

nttk, Muğla, Lâdik'ten mevrut tebrik tetgrafnat 
meferi, 162 

— İsyan mıntikatsmdalki Haırekâtı Askeriyenin 
muroSfakıİyiette neticelenmesi üzerine Alaşehir, 
Ordu, İzmir, Of, Bursa, Çtvrîfden mevrut 'teb
rik telgrafları. 301:303 

CEVAPLA» 

Müdafaaİ MüHre Vekâletinden 
— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be

yin; Askeri Fabrikalar Müdürü Umumisi Asım 
Paşanın esbabı istifası hakkında Müdafaai Mil' 
liye Vekâletinden suali. 3 

Nafıa Vekaletinden 

— Batu Mebusu Mehmet Vasfi Efen
dinin; Adapazarı - Bohı Şimendifer hattının 
uzun zamandan beti ademî İnşaası hakkında 
Nafıa Vekâletinden şifahi sual takriri. 293 

Ticaret Bakanından 

— Bokı Mebusu Mehmet Vasfi Efendi' 
nin; istanbul Limanı transit antepolarııun şed
di hakkında verilen emre dair MaKye ve Ti
caret Vekâletlerinden sual takriri 77 

MUHTELİF 
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Sayfa 

— Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın, İstan
bul Ticaret Müdüriyeti Umumiyesmce Trab
zon ve Samsun'a sevk edilen dakikm mu
bayaasında suiistimal vaki olup olmadığına 
dair Ticaret Vekâletinden suali. 3,45 

Adana (Kemal ve Zamir Beyler) 
— Adana'nın şahsiyeti tnaneviyesinın bir is

tiklâl madalyası ile taltifine dair, (4/287). 297 
Aksaray (Besim Atalay Bey) 
— Ruznamenin onbeşinci maddesini teşkil 

eden ve yerli kumaştan elbise giyilmesine müte
dair olan kanun lâyihasının takdimen ve müsta
celen müzakeresi hakkında 236:237 

Ankara (İhsan Bey) 
— Turuku umumiyeden olan Keskin - Yatı

şman Şosesinin bu sene inşaası temenniyatına 
dair. (4/213) 393 

Antalya (Rasik Efendi) 
— Orman Nizamnamesinin ikinci faslına 

müzeyyel maddei münferîdenin tadili hakkında
ki teklifi kanuninin müstacelen ve tercihan mü
zakeresi hakkında. 303 

Aydın (Mithat ve İzmir Mebusu Osmanzade 
Hamdı Beyler) 

— Cidali milliye bütün evlât ve mevcudiye
ti ile iştirak eden Aydın Vilâyetinin şahsiyeti 
manevtyesine kırmızı kurdelâh bir istiklâl ma
dalyası verilmesi hakkında. (4/289) 297 

Bozok (Süleyman Sırrı Bey) 
— Kırşehri'nJn (Gülşehri) namı ile tesmiye

si temenniyatına dair .(4/209) 236 
Bozok (Süleyman Sırrı Bey ve rüfekası) 
— Ankara - Sivas demiryolunun Yozgat'a 

en yakın İstasyonu ile Yozgat arasında inşaa-
sına vilâyet meclisi umumisince karar verilen 
yol güzergâhına ait keşfiyatın ilerde dekovil te
sisine müsait mahallerden geçirilmesi için Na
fıa Vekâletince icrası hakkında. (4/208 müker
rer.) 162 

Canik (Talât Avni Bey) 
— Müddeti mezuniyetini, mazereti tabiiye 

dolayısıyle tecavüz ettirdiğinden mazur addi 
hakkında 297 

Çorum (Doktor Mustafa Bey ve arkadaşları) 
— Tıp Fakültesinin seririyatlan ile birlikte 

Haydarpaşa'da kalması hakkında. (4/292). 333 

Sayfa 
Ziraat Vekâletinden 

— Eskişehir Mebusu Emin Beyin; Ziraatım 
terâkkisi için nehirlerden istifade hususunda 
ne gibi teşebbüsatta bulunacagna dair Ziraat 
Vekâletinden şifahi sual takriri. 293 

Çorum (İsmail Kemal Bey) 
— Memurin muhakemat heyeti ve encüme

ninin müddeti tatiliyeye ait vaziyetin tayinine 
dair Dahilîye Encümeni mazbatasının tercihan 
müzakeresine dair 182 

Edirne (Hüseyin Rtfkt Bey) 
— Sofya'da vukua gelen infilâktan dolayı 

Sobranya Meclisine beyanı teessürat olunmasına 
dair . 2 3 6 

Ertugrul (Doktor Fikret ve Kütahya Mebusu 
Cevdet Beyler) 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Azasından 
olup, Sakarya harbinin en şiddetli sıralarında 
cepheye şevklerini tahriren Riyaseti Celileden 
talep edenlere kırmızı kurdelâh istiklâl madal
yası itasına dair. (4/285) 345 

Giresun (Hakkı Tarık Bey) 
— 31 Kânunuevvel 1337 tarihli Memurin 

muhakematı hakkındaki maddei kanuniyenin 
tadiline dair olan kanuna bir madde ilâvesi hak
kında .(4/283) 35:36 

Giresun (Hakkt Tarık ve Sivas Mebusu Rah
mi Beyler) 

— İstanbul'da Divanyolunda eski Maarif 
Nezareti binasının muallim yurdu ittihazına 
dair. (4/206) 150 

İzmir (Mahmut Celâl Bey ve rüfekası) 
— Ebniye Kanunu tadilâtına dair teklifi 

kanuninin tercihan ve müstacelen müzakeresine 
dair. 163:164 

İzmir (Necati Bey ve Rüfekası) 
— İzmir'den Almanya ve Çekoslovakya hü

kümetlerine ihraç olunan üzümlerden fazla güm
rük resmi alınmakta olduğundan Hükümetçe 
buna bir çare düşünülmesi hakkında temenni. 
(4/212) 393 

İzmir (Rahmi Beyle rüfekası) 
— Memleket dahilinde mevcut mevaddı İp

tidaiye ve muamele ve madeniyeyİ hükümetin 
hariçten iştira etmemesine dair Muvazenei 
Umumiye Kanununa bir madde ilâvesine dair 12:13 

TAKRİRLER 
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Sayfa 
Karahİsarısahip (Ruşen Eşref Bey ve rüfe-

kası) 
— Darülfünun ıslahı maksadiyleher fakül

te için Avrupa'dan birer mütehassıs celbine 
vesaireye dair. 316 

Karahİsarı sahip (Sadık Bey) 
— Köy Kanununun 29 ncu maddesinin ta

diline dair (2/283) numaralı tektifi kanunisi üç 
ayı mütecaviz zamandan beri Dahiliye Encü
meninde bulunmakta olduğundan Nİzamnamei 
dahilinin ol baptaki sarahatına binaen doğru
dan doğruya ruznameye alınmasına dair. 115 

Kastamonu (Tfalit Bey) 
—' Hacıbayram Veli makberinde matfun 

şehit Nâzım Beye, Müdafaai Milliye bütçesinin 
abideler ve şehitlik jnşaası faslından bir senki 
mezar yapılması temenniyatına dair. (4/208) 161: 

162 
Kocaeli (Saffet Bey) 
— Ruznamenin altmış birinci maddesini 

teşkil eden ve müteaddit zevata hidematı vata
niye tertibinden maaş tahsisine mütedair olan 
mazbatanın tercihan ve müstacelen müzakeresi
ne dair, 419 

Kocaeli (Saffet ve Konya Mebusu Refik 
Beyler) 

— Meclisin tatili hakkında. 237: 
239 

Konya (Refik Bey) 
— Geceleri de içtima edilmesine dair tak

riri. 164 
Mardin (Necip Bey) 
— Mardin Mebusu mefhum Devriş Beyin 

ailesine maaş tahsisi hakkındaki teklifi Kanu
ninin intacına dair. 429 

Muş (İlyas Sami Bey ve rüfekas}) 
— İstiklâl mahkemelerinde çalışan mebus

lara dahi cephede çalışan arkadaşları gibi kır
mızı - yeşil kordelâlı İstiklâl Madalyası itası 
hakkında (4/286). 296: 

297,383:384 
Sinop (Recep Zühtîİ Bey) 
— Bursa'lı Tâhİr Beye hidematı vataniye 

tertibinden maaş tahsisi hakkında muamelenin 
biran evvel intacına dair (4/288) 297 

Sivas (Muammer Bey ve otuz refiki) 
— Harbİ Umumide ve Mücadefâtı Milliye 

esnasında istilâ sebebiyle düşman tarafından 
tahrip ve İhrak olunan emlâk esbabına, kanunu 

Sayfa 
mahsus mucibince füruht olunacak, emvali met
ruke itasında ellerindeki mazbataların nakit ma
kamında kabulü ve kendilerine vaktiyle tahsis 
olunan hanelerin mazbataları mukabilinde ta
sarruf senetleri itası hakkında bir karar veril
mesine dair. 236 

Siva.s (Rahmi Bey) 
— öksüz yurdu ismini tebdiline dair 

(4/214) 448 
Sivas (Ziya Bey) 
— 1335 senesinde Zile, Yenihan, isyan ha

disesinde Sivas postasından gapsolunan parala
rın ashabına tediyesi hakkında temenni (4/207) 

162 
Trabzon (Rahmi Bey) 
— Ruznamenin 43 ncü maddesini teşkil 

eden ve damızlık ve çifte elverişli hayvanat ve
saire hakkındaki 11 Nisan 1324 tarihli Kanu
nun İlgasına mütedair olan teklifi Kanunînin 
müstaceliyetle müzakeresine dair. 431 

Urfa (Refet Bey) 
— Cidali Milliye bütün varlığı ile iştirak 

eden Urfa Vilâyetinin şahsiyeti maneviyesine 
kırmızı kurdelâlı istiklâl Madalyası itasına dair 
(4/290). 393 

Urfa (Şeyh Saffet Efendi) 
— Urfa - Birecik yolunun turuku umumi

ye meyanına ithali temenniyatına dair (4/204) 
115 

— Urfa'da Ticaret Vekâletince bir demir
hane tesisi temenniatına dair (4/205). 115 

;— Urfa Vilâyeti dahilinde ceryan etmekte 
olan Fırat nehrinden İrva ve ıska ameliyesi icra 
edilmesi hakkında temenni (4/203). 115 

Zonguldak (Tunatı Hilmi Bey) 
— Boyabat kazasının Karacavİran köyünden, 

keza nukutu mevkufe idaresinin aldığı paranın 
Köy Kanunu mucibince iadesi hakkında 
(4/215). 468 

—• Cürmü meşrutlarda taharriyat icrası sa
lâhiyetinin heyeti ihtiyariyelere verilmesi için 
köy kanununa bir madde konulması hakkında 
(4/211). 393 

— Maarif Vekâleti ile Darülfünun emane
tinin 1342 senesi bütçelerinde dil hataları ya
pılmaması hakkında (4/210), 297 

— Tayyare şehitleri ailelerine tazminat ve
rilmesine dair kanun lâyihasının müzakere 
edilmesine dair. 180 
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TEFSİRLER 

No. Sayfa 
63 — 11 Teşrinisani 1338 tarih ve 269 numa

ralı. 15 228, 

(1338 senesi Altıncı Avans Kanunu) ile 
15 Mayıs 1335 tarihli (Mülkiye Harcirah 

No. Sayfa 
Kararnamesi) nin 1, 10 ve 23 rtcü madde
lerinin tefsiri. 17 189, 

18 55: 
56 

64 — 8 Teşrinisani 1339 tarih ve 368 numa
ralı (Mübadele, imar ve iskân Kanunu) 
nun sekizinci maddesinin tefsiri. 167 

— Kayseri (Halit ve Sabit Beyler) 
— Bankalar ve bilûmum müessesatı maliye 

tarafından, ikraz ve istikraz muameltında faiz
den mada komisyon ve masraf namiyle veya di
ğer bir nam tahtında müztakrızlardan para 
alınmasının meni hakkında (2/471) 

TEKLİFLER 

— Mardin (Necip Bey) 

' — Mardin Mebusu Derviş Beyin ailesine 
hidematı • vataniye tertibinden maaş tahsisine 
dair (2/473) 162 

TEZKERELER 

Başvekalet tezkereleri 

— Almanya'da vukubulmus olan mübayaat 
hakkındaki tahkikat ve tetkİkat neticesinde 
Müdafaai Milliye Vekâletince ihzar olunan ra
por sureti müsaddakasının takdim kılındığı 
hakkında (3/430) 160 

— Altı ay için intihap edilmiş olan iki İstik
lâl Mahkemesi müddeti faaliyetlerinin daha altı 
ay temdidi hakkında (3/440) 239, 

240:243,285:286 

— Ankara İstiklâl Mahkemesine de Mec
lisi Âli tekrar içtima edinceye değin idam salâ
hiyeti verilmesi hakkında (3/440) 239, 

243:247,287:288 

— Âşâr nizamnamesinin 55 nci maddesinde, 
bir mültezimin iltizamında bulunan mahalde, 
muharebe veya İsyan gibi esbabı mecbireden 
naşı hasılatı öşriyenin miktarı kulisi 'istihsal 
ohınamayarak mültezim fevkalâde zarara uğ
radığı takdirde İşbu zararın tahakkuk edecek 
miktarının bidayet mahkemesinden sadır olan 
ilâm üzerine bairadei sehiye bedeli iltizamdan 
tenzil olunacağı muharrer ise de işbu kaydın 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun münderecatına 
nazaran kabiliyeti tatbikiyesi olup olmadığının 
tefsiri hakkında (3/437) 393 

— Cidali mitliye iştirak ederek muhtelif 
milli cephelerde veya dahili isyanların itfasın
da bilfiil hizmet eden yüz altmış yedi zatın 
istiklâl madalyası İle taltifine dair (3/424) 79, 

294:285 

— 400 numaralı kanuna tevfikan Alâkadar 
makamat tarafından vuku bulan inha üzerine 
164 zatın takdirname ile taltifleri hakkında 
(3/445) 343, 

' 474:477 

— Etibbamn hizmeti mecbur esi hakkındaki 
8 Teşrinisani 1340 tarihli kanunun birinci mad
desi ile etıbbanın stajlarına mütedair 13 Mart 
1340 tarihli kanunun beşinci maddesinin tefsi
rine dair (3/436) 393 

— istiklâl harbi malullerine ait olup, bİ-
lâhara zuhur eden malülinin yedinci defteri 
gönderildiğine dair (3/423) 79, 

234,249:250 
• 

— İstikraz olunan raebaliğ mukabilinde 
emvali gayri menkulenin teminat iraeskıe mü
tedair 25 Şubat 1328 tarihli kanunun onuncu 
maddesinin tefsiri hakkında (3/433) 392 

— isyan safhasında ve civar vilâyatta ilân 
edilmiş olan idarei örfiyemtn daha yedi ay tem
didi hakkında (3/439) 239,243 
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Sayfa 

— Kütahya Mebusu Şeyh Seyfi Efendinin, 
vukuu vefatına dair. 44 

— Meclisi Âlînin tatili mesaitsi devrinde is
yan safrası teşkilât mülkiyesinde tadilât icra ve 
tatbikî için Meclisi Âlinin tasdik veya tadil 
hakkı mahfuz kalmak üzere Hükümete salâhi-' 
yet ve mezuniyet itasına dair. (3/431) 239:240,247: 

249 
— Mücaddei Milliye esnasında maksadı 

ulvinin istihsali İçtn hidematı feda'kâraneîeri 
mesfbuk olan yirmi beş zatm istiklâl madalyası 
ile taltifleri hakkında. (3/442) 343 

— Mücahedei Milliye esnasında Çataloa'da 
maksadı ulvinin istihsali için hidematı fedakâ-' 
raneleri meşhut olan onhir zatın istiklâl madal
yası ile taltifleri hakkında. (3/443) 343 

— Mücahedei milliye esnasında fedakârane 
hizmetleri meşhud olan Gaziantep Mebusu Fe
rit Ahmet Remzi ve Birecik Kazası Posta ve 
Telgraf Müdürü Mehmet Faik ve Aksaray vi
lâyeti Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Müdürü 
Doktor Abdüilıak Hâmit Beylerin istiklâl ma-
dalyasıyle taltiflerine ait İnha evrakrnın gönde
rildiğine dair. (3/425) 79 

— Mücahedei Millîye esnasındaki hidema-
tmdan dolayı Divanı Muhasebat azasından 
Basri Beyin İstiklâl madalyası ile taltifine ait 
irthi evrakının gönderildiğine dair (3/426) 79 

— Mücahedei MHliye esnasındaki hidema-
tmdan dolayı Hâmitahât Maarif Müdürü Ah
met Feyzi Beyin; istiklâl madalyası ile taltifine 
ait inha evrakının gönderildiğine dair, (3/427) 80 

Mücahedei Milliye esnasında maksadı ulvi
nin husulü için hizmet ve fedakârlıkları meş-
hud olan dört zatın istiklâl madalyası ile taltif
leri hakkında. (3/446) 343 

— Mücahedei Milliye esnasında maksadı 
ulvinin istihsali için fedakârane hizmetleri gö
rülmüş olan seksen zatın istiklâl madalyası ile 
taltifleri hakfcm'da. (3/444) 343 

— Mücahedei Milliye esnasında maksadı 
ulvinin temini için muhtelif cephelerde bilfiil 
hizmetleri meşhud olan ahıms akı zatın İstiklâl 
madalyası ile taltifleri hakkında, (3/438) 343 

—. Mükellefiyeti askerîye kanununun 96 ve 
101 nc-İ maddelerinin tefsirine dair olan tezke
renin, meselenin tefsirine lüzum kalmadığından, 
İadesi hakkında. (3/434) 392 

Sayfa 
— Müdafaai Milliye Encümenince 400 nu

maralı kanuna tevfikan terfileri Müdafaa! Mil
liye Vekâletinin takdirine terk edilen zevattan 
Meclis takdirnamesi İle taltifleri münasip görü
lenlerin esamesjni muhtevi defterin irsal edil
diği hakkında. (3/441) 291,336:343,382:383 

— Talebe ve mualliminin askerlikten tecil
leri hakkındaki 21 Şıibat 1337 tarih ve 100 nu
maralı kanunun birinci maddesini muaddil 26 
Kânunusani 1340 tarihli kanunun İkinci mad
desi ahkâmının tefsiri hakkında. (3/435) 392 

— Vatanın harimi ismetinde vuku bulan te
cavüze karşı ilk defa müdafaatta bulunan Ga
ziantep ve Maraş Vilâyetleri şahsiyeti manevİ-
yelerinin birer kıta kırmızı' kurdelâlı istiklâl 
madalyası ile taltifleri hakkında. (3/429) 115 

— Yün örme buluzlarla 331 nci tarife nu
marasına dahil satr çorapçı eş/yalarının oniki 
misil resme tabiiyeti İktiza edip etmediğinin 
tefsiri hakkında. (3/428) 115 

Büyük Mîllet Meclisi Riyaseti Tezkereleri 
— Adana Mebusu İsmail Sefa ve Mersin 

Mebusu sabıkı Muhtar Fikri Beylerin hâmil 
olduktan istiklâl madalyaları şeritlerinin kırmı
zı - yeşile tebdiline dair. 295 

— Adana Mebusu Zamir, Kırklareli Me
busu Doktor Fuat Beylerin hâmil oldukları 
İstiklâl Madalyası şeridinin kırmızı - yeşile 
tebdili ve Zonguldak Mebusu Ragıp Beye kır
mızı kurdelâlı İstiklâl Madalyası itası hakkın
da. (3/420) 3,43 

— Bolu Mebusu Şükrü Beyin; hâmil oldu
ğu İstiklâl madalyası şeridinin kırmızı - yeşile 
tebdili ve Kocaeli Mebusu Saffet Beyin kırmızı 
şeritli İstiklâl madalyası İle taltifi hakkında. 235: 

236 
— Bursa Mebusu Sabıkı Operatör Emin 

Beyin Garp Cephesi emrinde bilfiil ateş attıtıtia 
ifayi hizmet etmiş okluğundan İstiklâl Madal
yası şeridinin 'kırmızı - yeşile tebdili hakkında 
(3/448) 395:396 

— Büyük Millet Meclisinin birinci devret 
intihabiyesinde Menteşe Mebusluğuna intihap 
edilmiş iken, Meclisi Âliye iltihak etmezden 
evvel cephede şehiden vefat eden 23 ncü fır
ka kumandanı Kaymakam Mahmut Beyin ve
resesine kırmızı - yeşil şeritli İstiklâl madalyası 
itasına dair. 295 
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Sayfa 
—: Eskişehir Mebusu Emin Bey ile Erzu

rum Mebusu sabıkı Salif Efendinin hamil ol
duktan istiklâl madalyaları şeritlerinin kırmızı -
yeşile tebdili tra'kkında. 236 

— Kütahya Mdbusu Nuri Beye kırmızı şe
ritli istiklâl madalyası itası hakkında. 295:295 

— Mücadelei Miüiyede fevkalâde hidema-
tı sdbkat eden Rize Mebusu Esat Beyin hâmil 
okluğu istiklâl Madalyası şeridinin kırmızı -
yeşile -tebdili hakktnda. 296 

— Mücadele! Millrîyedekî fevkalâde hizmet 
ve fedakârlığından dolayı Urfa Mebusu Refet 
Beyin ktrtmzı şeritli İstiklâl Madalyası ile talti
fine dair. (3/447) 395 

Divanı Muhasebat Riyaseti Tezkeresi 
— Divanı Muhasebat âzasından Hacı Ziya 

Beyin vukuu istifasına mebni yerine diğerinin 
intihal» hakkında. (3/419) 44 

Sayfa 
MffiMtfD Muhakemat Heyet] Riyaseti Tezkereleri 

— Memurin Muhakemat Encümeni müd
deti 20 Mayıs 1341 tarihinde hitam bulacağın
dan müddeti tatiliyeye ait vaziyetin tâyinine 
dair. (3/422) 44 

— Memurini MUhaıkenıat Heyetinin müd
deti 20 Mayıs 1341 tarihinde hitam bulacağın
dan müddeti tatiliyeye ait vaziyetin tayini hak
kında. (3/421) 43:44,113,155,182:183, 

224:225 

TetR&t tteöjfeat EtMttrbeni Rryasefl Tâkereai 

— Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 1336 -
1339 sehelerMe ve* Riyaseti Cumhur Batçesmm 
1339 sehtisfrie' M hesabı kati cetvelleri hak
kında. ~ 419 

ZAPTI SABIK HULASALARI 

îçttiraa 
No, içtima tarihi Gfa Sayfa 

,101 —. 13 . 4 . 1341 
102 — 14 . 4 . 1341 
103 — 15 . '4 ... 1341 
104— 16 . 4 . 1341 
105 — İS . 4 , 1341 
106 — 19 . 4 . 1341 
107 - i >20 . 4 . 1341 
108 — 21 . 4 . 1341 
109 — 22 . 4 . 13*1 

(18) 

<<19) 

2 
42 
77 

113 
155 
233 
292 
3»! 

2 

*>•<* 



Söz Alanlar 

Sayfa 
AbduHan Azmi Ef. (Eskfeehfr) - 1341 se

nesi Muvazanei U m u m i y e K a n u n föyihas* 
münasebet iyle 47,48 

— Daanü#ünun 'Emanetimin 1341 senesi büt
çesi h a k k ı n d a kamın lâyihası münaselbeitiyie 324, 

327,330 
— Karnımı cezanın fbazı mevıadınm tadiM 

h a k k ı n d a k a n u n layihası münaselbdtiyte 94jl92,197, 
201.203,208,212,371 

— Memur in Muhakema* Heyeti ve Encü^ 
'irredin6n mütdtddti 20 M a y e 134(1 tar ihinde M t a m 
fbufecaâındam müddet i taftiüyeye dit vaziyetin 
tayinine da i r ıtezikeretler ve Giresun Mdbusu 
Hakiki Tar ık •Beyin takr i r i münasebet iyle 186 

— TegMi Mahak im, Usulü Mutualkematı 
Cezaîye ve Sıfflı HâkÜftıleri hakkınldialki tavam-
rıin bazı maddeler inin tadiline dair kanun mü-
«lasabfltiyle 491,493,494 

— Türk 'Sanayi ve Maadin Barakası hakkın
d a k a n u n lâyihası münaselbetiyle 145 

Abidin B . (Saruhan) - 1 3 4 1 senesi Muvazene! 
Umumüye Kanun lâyihası nriinasebetliyle 4,54 

Ağaoğhı A h m e t B . (Kars) - Lkarülıfunun 
Emameti'niin 1341 senesi bütçesi hafckırida 
(1/683) numaral ı k a n u n lâyihası münıasdbe-
ıtıiıyte 308 

Ahmet Hilmi B . (Kayseri) - İzmir Mdbusu 
Mustafa Bey ve rüfekasmm Bbnoye K a n u n u 
nun 20, 21 , 22, 23, 24, 25 nci nunuaflalı mald-ı 
•delerinin tadffi hakk ında kanuna» mmlnasebe--
tüyde <45S 

— Kayser i Mebusu A h m e t Hilmi Beyin; 
Tünkiye'ye jıtfai o lunan ecnebi tahtandan alın* 
unafcta olan onikıı misS resmin beş misline irea-
ına «laıir teklifi kanunis i münaBetortiyl'e 175 

— Memurini M u h a k e m a t Heyeti ve ETLOÜ-
menlimin müddet i 20 Mayıs 1341 mariMrtde h i 
t a m b u t e a ğ ı n d a n müddet i tatîlliyeye ait va-
zâyeüün (tayinline dair tezkereler ve Giresun M e 
busu Haikkı Tar ık 'Beyin takriri münasefbeıt'iyte 1*7 

Sayfa 
— Muş M e b u s u l lyas Sattri Bey ve rüfeka-

ısının; îstiik«fâ(l Mahkemeler inde çalışan mebusla
r a dahi cephede çalışan arkadaşları gilbi k t cmn 
2i • yeşil kurdelalı İstiklâl Madalyası itası hak-
•ktrtda takrir i müoaselbetSyle 296 

— Saruıhan Mebusu Mustafa Fevai Efendli 
ve o n ilki ırefikİnİn; yanık .verilerin imarı ipin bir 
banka teşkiline da i r teklifi kanunîs i münasebe
tiyle . 435 

Ahmet H a m d i B. (Bozok) - K a n u n u Cezanın 
'bazı mevadmm tadili hakk ında k a n u n İâyiifaası 
müraasebetryte 92!98,102,188f214,2il6 

— Usturumcaflı müteveffa Halfl Efe ve 
Patfti Pehlivan zevceleri haruetedmle icra edilen 
taharsröyaıt neüicesirtde bilmüsaldere Ankara ls-> 
tîklâl Mahkemesine :tevdS edilen, veznea umumî 
ayniyait defterinde mevcut olanak mukayyet bu* 
lunaın, eşya ve mıkudun İadesi Hazım gelip, gel-
meyeceğİnin tâyini hakkında 'tezkere münasebe
tiyle 294 

Ahmet Muhtar B. (Trabzon) - 1341 senesi 
Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydaapaşa 
Liman ve Rıhtım İdaresi ftoüHşesî ile Anadolu 
demiryolları w Haydarpaşa Uman ve Rıhtım' 
İdaresinin 1341 senıesine mahsus fevkalâde but* 
çesi hakkında kanun lâyihaları münasebe
tiyle 442,445 

— 1341 senesi Muvazene! U m u m i y e K a 
nun lâyihası münasebet iyle 4,11 

— Darü l fünun Emanet in in 1341 senesi büt
çesi hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 250 

— İstanbul ciheti havagazı şirketine ait ev
rakın celp ve tetkiki hakkındaki takr i r mü
nasebetiyle 66 

— İstanbul limanının umuru idare ve 
ihzibatt hakkında kanun lâyihası münasebe
tiyle 33 

— Karadeniz boğazı Tahliyesi idaresinin 
teşkilât ve vazaifi hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle 17 
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— Memurini Muhakemat Heyeti ve Encü
meninin müddeti 20 Mayıs 1341 tarihinde hi
tam bulacağından müddeti tatiliyeye ait va
ziyetin tayinine dair tezkereler ve Giresun Me
busu Hakkı Tarık Beyin takriri münasebetiyle 184 

— Saruhan Mebusu Mustafa Feyzi Efendi 
ve on iki refikinin; yanık yerlerin imarı İçin 
bir banka teşkiline dair teklifi kanunisi müna
sebetiyle 431 

— Teşviki sanayii Kanununun 12 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle 80 

— Türk sanayi ve Maadİn Bankası hak
kında kanun lâyihası münasebetiyle 138,140 

— Yeniden üç milyon liralık madeni ufak
lık mesûkat darbı hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle 84 

Ahmet Remzi H. (Muvazene! Maliye En, 
adına) (Gaziantep) 

— Erzurum - Sarıkamış - Kars ev şuabatı 
demiryolları idaresinin 1341 senesi bütçesi hak
kında kanun lâyihası münasebetiyle 136 

Arif B. (Eskişehir) • Askeri taibrlka*ar Mü-
dOı'iyâtü Umurn'iyesinaı -1341 senesi ibiitçesi mü' 
nasöbdöyfe 119 

— Ordu ve Donanmakla kumanda heyeti 
âüyesini teşkil eden zevata makam 'tatasisaitı 
itası hakkında kanun lâyihası müinaıseibefâyte 406 

Akcaraoglu Yusuf B. (İstanbul) - Darülfü
nun Emanetinin 1341 ısenesi ibiitçesi hakkında 
kanun lâyihası müna'sebetİytej 253.,327 

— Osmanlı Bankasının imtiyaz müddetinin 
temdidi hakkında kanun lâyihası münasebetiyle. 35-2 

— Teşkili Mahakim, Usulü Muhakematı 
Cezaiye ve Sulh Hâkimleri hakkındaki kavani-
tıin bazı maddelerinin tadiline dair kanun mü
nasebetiyle. 497 

— Türk Sanayi ve Maadin Bankası hakkın
da kanun lâyihası münasebetiyle. 139,146 

Ali Cenani B. (Ticaret V.) (Gaziantep) - Er
zurum Mebusu Rüştü Paşanın; İstanbul Ticaret 

Sayfa 
Müdüriyeti Umunwyesince Trabzon ve Sam
sun'a sevk edilen dakikin mubayaasında suiisti
mal vaki öhıp, olmadığına dair sualine cevabı. 45 

— İstanbul limanının umuru idare ve inzi
batı hakkında kanun lâyihası münasebetiyle. 18 

— Karadeniz 'boğazı tahliyesi idaresinin teş
kilât ve vazaifi hakkında kanun lâyihası müna
sebetiyle. 17 

— Teşviki Sanayii Kanununun 12 nci mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihası münase
betiyle. 78,80 

— Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu lâyi
hası münasebetiyle. 113 

— Türk Sanayi ve Maadin Bankası hakkın
da kanun lâyihası münasebetiyle, 139,141,142,143, 

145,181 
— Vatanın harimi ismetinde vuku bulan te

cavüze karşı İtk defa müdatfaatta bulunan Ga
ziantep ve Maras Vilâyetlerinin; Adana Mebusu 
Zamir Beyin, Adana*nın, Afydın Mebusu Mifehat 
Bey ile Refikinin CMali Milliye bütün rmevcu: 
diyetiyle iştirak eden Aydın Vilâyetinin; Urfa 
Mebusu Refet Beyân, Cidali Milliye bütün varlı
ğı ile iştirak eden Uırfa Vilâyetinin şahsiyeti 
maneviyesine kırmızı kurdelâlı istiklâl Madal
yası itası hakkında takrirleri münasebetiyle. 478 

Ali Fuat Pasa (Ankara) • Altı ay içinde in
tihap edilmiş olan iki İstiklâl Mahkemesi müd
deti faaliyetlerinin daha altı ay- temdidi hak
kında tezkere münasebetiyle. 240 

Ali Rıza B. (Kırşehir) • Kanunu Cezanın 
'bazı mevadmın tadili hakkında (kanun lâyihası 
münasebetiyle. 99 

Ata B, (Niğde) - Karesi Mebusu Mehmet 
Vehbi Beyin; 31 (Kânunuevvel 1337 tarihli Me
murin Muhakenıatı hakkındaki Maddei Kanu-
niyenin tadiline dair teklifi kanunisi münase
betiyle. 36 

— Teşkili Mahakim, Usulü Muhakemat ı 
Cezaiye ve Sulh Hâkimleri hakkındaki kav ani
nin bazı maddelerinin tadiline dair kanun mü
nasebetiyle. ' 495 

B 
Besim B. (Mersin) - Kanunu Cezanın bazı 

mevadmın tadili hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 88,89,188,189, 

193,196,197,200,201,204,206,216,369,375 

— Kocaeli Mebusu Saffet ve Konya Mebu
su Refik beylerin, Meclisin tatili hakkında tak
rirleri münasebetiyle. 237 
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Sayfa 
— Memurini Mufaakemat Heyeti ve Eocü-

müninin müddeti 20 Mayı* 1341 tarifinde hi
tam bulacağından müddeti tatjLiyeye ait vazi
yetin tayinine dair tezkereler ve Giresun Me
busu Hakkt Tarık Beyin takriri münasebetiyle 182 

Sayfa 
— Teşkili Mehâkim., Usulü Mutoaheaıatt 

Cezaiye ve Sıvlh Hâkimleri Hakkındaki Ka-
vanin in bazı maddelerinin ladİKnc daior Kanun 
münasebetiyle. 485,492,498 

Cemil B. (Dahiliye V.) - Alu ay için intihap 
edilmiş olan • iki istiklâl Mahkemesi müddeti 
faaliyetlerinin daha altı ay temdidi hakkında 
tezkere münasebetiyle- 240 

— Meclisi Âlinin tatili mesaisi devrinde is
yan sahası teşkilin mülkiyesinde tadilât icra 

ve tatbiki için Meclisi Alilim tadil veya tas
dik hakkı njahfuz kainMik üzere Hükümete 
salâhiyet va mezuniyet itasına dair tezkere 
münasebetiyle. 248 

Dr., Halik! Ştaasi Pş. (İstanbul) - Darülfü
nun emanetinin 1341 senesi bütçesi hakkın
da kanun lâyihası münasebetiyle. 

Dr. Hilmi B. (Malatya) - Saruhan Mebusu 
Mustafa Fevzi Elendi ve onjki refikinin; ya
nık yerlerin imarı için, bir banka teşkiline dair 
teklifi kanunisi münasebetiyle. 

Dr. Mustafa B. (Çorum) - Darülfünun ema
netinin 1341 senesi bütçesi hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyje, 

— Kanunu Cezanın bazı mevadının tadi
li hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 

333 

432 

331 

206, 
211 

Dr. Refik R. (Sıhhiye V.) < Istım bul) . Da 
rülfünun emanetinin 1341 senesi bütçesi hak
kında kanun lâyihası münasebetiyle, 318,332 

— Hudut ve Sevŝ aili Sıhhiye Müdüriyetini» 
1341 senesi bütçesi münasebetiyle. 14 

Dr. Tevfft Küstü B. ( H a r i c i V.) (tzmh) • 
Teşkili M'ahâkim, Usulü Muhakematı Cezaiye 
ve Sulh Hâkimleri hakkındaki Kavaninin ba
zı maddelerinin tadiline dair kanun münase
betiyle. 491 

Ekrem & (Rize) - Kanunu Cezanın bazı 
mevadının tadili hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle, 211,213,380 

— Vatanın har&ni İsmetinde vukubulan 
tecavüze karşı ilk defa müdafaatta bulunan 
Gaziantep ve Maraş vilâyetlerimin: Adana Me
busu Zamir Beyin, Adana'nın, Aydın Mebusu 
Mithat Bey ile refikinin Cidali Milliye bütün 

mevcudiyetiyle iştirak eden Aydın Vilâyeti
nin, Urfa Mebusu Refet Beyin, Cidali Millîye 
bütün varlığı ile iştirak eden Urfa Vilâyetinin 
şahsiyeti maneviyesine kırmızı kurdeleli Istİ'k-
lâl Madalyası itası hakkında takrirleri müna
sebetiyle. 

Eyüp Sabri Ef. (Konya) - Türk sanayi ve 
Maadin Bankası hakkında, kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 

480 

146 

Feridun Fikri B. (Pertfp) - Ahi ay icm 
intihap edilmiş olan iki İstiklâl Mahkemesi 
müddeti faaliyetlerinin daha altı ay temdidi 
hakkında tezkere münasebetiyle, 

— Ankara istiklâl Mahkemesine de Mec-
: lisi ÂH tekrar İçtima edinceye değin idam sa

lâhiyeti verİknesi hakkındaki tezkere münase-
240 I betiyle 243 



— 31 — 
Sayfa 

— 1341 Senesi Anadolu - Bağdat demir
yolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresi 
bütçesi İle Anadolu demiryolları ve Haydarpa
şa liman ve rıhtım idaresinin 1341 senesine 
mahsus fevkalâde bütçesi hakkında kanun lâyi
haları münasebetiyle 438, 

444 
— Cumhuriyetin ilanına müsadif 29 Teşrin-

evvel gününün Milli Bayram adli hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle 166 

— Darülfünun Emanetinin 1341 senesi büt
çesi hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 304 

— izmir Mebusu Mahmut Celâl Beyle rü-
fekasının, ebniye kanunu tadiltına dair teklifinin 
tercihan ve müstacelen müzakeresine dair tak
riri münasebetiyle 163 

— Kanunu Cezanın bazı mevadının tadili 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 91, 

95,96,99,103,190,198 
— Meclisi âlinin tatili mesaisi devrinde is

yan sahası teşkilâtı mülkiyesinde tadilât icra ve 

Sayfa 
tatbiki için Meclisi âlinin tadil veya tasdik hak
kı mahfuz kalmak üzere Hükümete salâhi
yet ve mezuniyet itasına dair tezkere münase
betiyle 248 

— Memurini Muhakemat Heyeti ve* Encü
meninin müddeti 20 Mayıs 1341 tarihinde hi
tam bulacağından müddeti tatiliyeye ait vaziye
tin (tayinine dair tezkereler ve Giresun Mebusu 
Hakkı Tank Beyin takriri münasebetiyle 183 

— 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye harcırah 
kararnamesine bir zeyl ilâvesi hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle 412, 

413 
— Teşkili Mehakim, Usulü Muhakematı 

Cezaiye ve Sulh Hakimleri hakkındaki kavani-
nin bazı maddelerinin tadiline dair kanun mü
nasebetiyle, 486, 

498 
— Türk sanayi ve Maadin Bankası hakkın

da kanun lâyihası münasebetiyle 140, 
142,143,181 

H 
Hdkkı Tarık B- (Giresun) - 1341 

Muvazeneli Umumiye Kanun lâyihası münase-
ibetâyde 10 

— Cumhuriyetin ilânına müsaatüf 29 Teşri
nievvel gününün Millî Bayram atJdi hakkında 
kanun lâyihası münasebetiyle 166 

— Darülfünun Emanetimin 1341 senesi :bütj 

çsesî (hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 258,325, 
334 

— İstanbul ciheti havagazı şitketme ait ev
rakın celp ve tetkiki hakkımdaki takrir muma-
sefbetiıyle 73 

— Istambul imanmın umum idare ve ünzv 
baıtı hakkında kanun lâyihası münasdbetfyle 13 

— Kanunu Cezanın bazı mevadının taldfiıli 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 92,97,102, 

199,362 

— Karasıi Mdbusu Mehnnıet Vehbi Beyin; 
î l Kânunuevvel 1337 tarihli Memurin Muha* 
kemali.. hakkındaki madldei kanuniyenin tadiü-
ne dair tekOSfi kanuaSai münasebetiyle 35,36 

— Kocaeli Mebusu Saffet ve Konya Mebusu 
Refıik Beylerin, Meclisin tatıiü hakkında tak
rirleri münasebetiyle 238 

— Memurini Muhafcemaft Heyeti ve Encüj 

menin mtükldetİ 20 'Mayıs 1341 tarihinde Hitanı 
bulacağından müddeti taıtüliyeye ait vaziyetin: 
tayinine dair tezkereler ve Giresun - Mebusu 
Hakkı Tarık Beyin tahriri münasebetiyle 483,184,186 

— Teşviki Sanayi Kanununun 12 ı»İ roatt» 
idesinin ıtaıdiüi hakkında kanun lâyihası münase* 
'betiyle 80 

— Türk Sanayi ve Maaidin Bankası hak
kında kanun iây&ha'sı münasebetiyle 140 

Halis Turgut B. (Sivas) • Altı ay için Arttöhaıp 
ekii4ro% -olan iki İstiklâl Mahkemesi mükldeti 
faaljyetterinin daha attı ay tamdidi hattında 
'tezkere münaseSbettyle 241 

— 1341 seneSİ Anadolu - Bagdatt demirtyot-
lan ve Haydaıpaşa, Dbnan ve Rmtım tanesi 
bütçesi üe Anadolu demiryolları ve Haydarpa
şa liman ve Rıhtım İdaresinin 1341 senedine 
mahsus fevkalâde bütçesi hakkında kanun lâ
yihadan münasebetiyle 441,442 

'— 1341 senesi (Muvazeneli Umumiye Kanun 
lâyihası münasebetiyle 7 

— Otldu ve Donanmakla kumamda heyeti afi
yetini teşkil elden zevata makam tahsisatı itası 
hakkında kamın lâyihası münasebetiyle 407 
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Sayfa 
— Osmanlı Barakasının Jrniöyaz maüddıetıhıîa 

teırtttödü hakkında kamın lâyıühası ımlüaasebe-
"tüyle 362 

— Teşfcillİ Mehaküm, Usulü Muhakemaiı Ce* 
zatiye ve Sulh Hâkimleri hakkındaki kavankiiirt 
bazı m^dtteelrinin tadilimi dair kanun mümase* 
beliyle 496 

— Vatanın hamimi 'ismetinde vuku bulan te
cavüze karşı flk defa müklafaatta bulunan Ga-
ziadtep vte M araş Viföyertfer&nin; Adana Mebusu 
Zamir Beyin, Adana'mıo, Aıyttıaı Mebusu Mithafe 
Bay jile Refikiniin Cidali Milliye bütün mevcu
diyetiyle iştirak eden Aydın vilâyetinin; Urtfa 
Mebusu Refet Beyin, OMah MüÜye bütün var
lığı ile iştirak eden Urfa Vilâyetimin şalhsiyeti 
maneviye&ine kırmızı kurdeleli tstükfâıl Maıdailn 
yası itası hakkında takrirleri mönasebetiıylle 479 

Halit B. (Kastamonu) - Kastamonu Mebusu 
Halit Beyin; Hacı Bayram Veli makrebinde 
metfun Şehit Nazım Beye, Müdafaai Milliye 
bütçesinin âbideler ve şehitlikler inşası faslında 
'bir senki mezar yaptknası temenniyatına dair 
takriri münasebetiyle. 161 

Sayfa 
Hamdullah Suphi B. (Maarif V.) (İstanbul) • 

Darülfünun Emanetinin 1341 senesi bütçesi hak
kında kanun lâyihası münasebetiyle. 278,314,317,3121» 

,322,3.24,327,329,335 
Hasan B. (Maliye V.) (Trabzon) - 1341 se

nesi Muvazenei Umumiye Kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 10,11,49,51,52,131 

— Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Efendinin; 
İstanbul Limanı Transit Antrepolarının şeddi 
hakkında verilen emre dair sualine cevabı. M6:117 

— Efradı ailesinin bir kısmını bilâhara cel
beden memurine, muahharan celbettikleri efra
dı aileleri için harcırah itası iktiza edip etme
diğinin tefsiri münasebetiyle. 58 

— Osmanlı Bankasının imtiyaz müddetinin 
temdidi hakkında kanun lâyihası münasebetiy
le. 363,366 

'— Sevkİyat efrad ve küçük zabiftanına veri
lecek yevmiyeler hakkındaki kanunun tefsirine 
dair tezkere münasebetiyle. 179 

— Yeniden üç milyon liralık madeni ufak
lık meskûrat darbı 'hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 83,84 

İhsan B. Bahriye V,) (Cebelibereket) - Se
ferde bulundukları müddet esnasında bahriye 
zabitanına taamiye itası hakkında kanun lâyi
hası münasebetiyle. 461 

İsmet B. (Çorum) - 1341 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanun lâyihası münasebetiyle. I3CU33 

— Darülfünun Emanetinin 1341 senesi büt-
çati hakkında kanun lâyihası münasebetiyle. 322 

— Kocaeli Mebusu Saffet ve Konya Mebu
su Refik Beylerin, Meclisin tatili hakkında tak
rirleri münasebetiyle, 238 

— Türk Sanayi ve Maadin Bankası hakkın
da kanun lâyihası münasebetiyle. 

İsmail Kemal B. (Çorum) - 1341 senesi Mu
vazenei Umumiye kanun lâyihası münasebetiyle. 

— Memurini Muhakemat Heyeti ve Encü
meninin müddeti 20 Mayıs 1341 tarihinde hitam 
bulacağından müddeti tatili ye ye ait vaziyetin 
tayinine dair tezkereler ve Giresun Mebusu 
Hakkı Tarık Beyin takriri münasebetiyle. 

144 

48 

184 

Kâzım Karabekir Paşa (İstanbul) - Ankara 
İstiklâl Mahkemesine de Meclisi Âli tekrar içti
ma edinceye değin idam salâhiyeti verilmesi hak^ 
kındaki tezkere münasebetiyle. 243,244,245 

Kâzım Vehbi B. (Ergani) - 1341 senesi Mu
vazenei Umumiye Kanun lâyihası münasebetiyle. 8,9 nin 1341 senesi Bütçesi münasebetiyle, 

— Darülfünun Emanetinin 1341 senesi büt
çesi hakkında kanun layihası münasebetiyle. 273 

— Kanunu Cezanın bazı mevadımn tadili 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle. 95,198 

Kâzım B. (Muvazenei Maliye En. namına) 
(Giresun) • Karadeniz Boğazı Tahliyesi İdaresi -

16 
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Sayfa 

Mahmut Esat B. (Adliye Vekili) (tzmir) -
Ankara İstiklâl Mahkemesine de Meclisi âli 
tekrar içtima edinceye değin idam salâhiyeti 
verilmesi hakkındaki tezkere münasebetiyle 244, 

245,246 
— Kanunu Cezanın bazı mevadınm tadili 

hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 90,102, 
188,374,378 

— Teşkili Mahâkim, Usulü Muhakematı 
Cezaiye ve Sulh hâkimleri hakkındaki kavani-
nin bazı maddelerinin tadiline dair kanun mü
nasebetiyle 488,492 

Mehmet Vasfı Ef. (Bolu) - İstanbul Limanı 
Transit Antrepalarmın şeddi hakkındaki suali
ne Maliye Vekili Hasan Beyin cevabı münase
betiyle 117 

-!- Türk Sanayi ve Maadin Bankası hakkın
da kanun lâyihası münasebetiyle 142 

Mukerrem B. (İsparta) - Efradı ailesinin bir 
kısmım bilâhara celbeden memurine, muahha-
ran celbettikleri efradı aileleri için harcırah ita
sı iktiza edip etmediğinin tefsiri münasebetiy
le 58 

Mustafa B. (Kocaeli) - Askeri fabrikalar 
Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi bütçesi 
münasebetiyle 120 

Mustafa Malik B. (Kângın) - Efradı ailesi
nin bir kısmını bilâhara celbeden memurine, 
muahharan celbettikleri efradı aileleri için har
cırah itası iktiza edip etmediğinin tefsiri müna
sebetiyle 60 

Mustafa Necati B. (tzmir) - Altı ay İçin inti
hap edilmiş olan iki İstiklâl Mahkemesi müd
deti faaliyetlerinin daha altı ay temdidi hakkın
da tezkere münasebetiyle 241 

— Darülfünun, Emanetinin 1341 senesi büt
çesi hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 274 

— Muş Mebusu llyas Sami Bey ve rüfekası-
nın; İstiklâl Mahkemelerinde çalışan mebuslara 

Naim Hazım Ef. (Konya) • Kanunu Ceza
nın bazı mevadınm tadili hakkında kanun lâyi
hası münasebetiyle 207 

Sayfa 
dahi cephede çalışan arkadaşları gibi kırmızı • 
yeşil kurdeleli İstiklâl Madalyası itası hakkın
da takriri münasebetiyle 296 

— Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi 
ve on iki refikinin; yanık yerlerin imarı için bir 
banka teşkiline dair teklifi kanunisi münasebe
tiyle 432 

— Teşkili Mahâkim, Usulü Muhakematı 
Cezaiye ve Sulh Hâkimleri hakkındaki kavani-
nin bazı maddelerinin tadiline dair kanun mü
nasebetiyle 491 

— Usturumca'lı müteveffa Malil Efe ve Par
ti Pehlivan zevceleri hanelerinde icra edilen ta-
harriyat neticesinde bilmüsadere Ankara İstik
lâl Mahkemesine tevdi edilen, veznei umumî 
ayniyat defterinde mevcut olarak mukayyet-bu
lunan, eşya ve nukudun İadesi lâzım gelip, gel
meyeceğinin tâyini hakkında tezkere münasebe
tiyle 294 

Musa Kâzım Ef. (Konya) - Azayı kiramın 
mezuniyet muamelâtı hakkında Divanı Riyaset 
karan münasebetiyle 301 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanun 
lâyihası münasebetiyle 47 

— Ordu ve Donanmada kumanda heyeti 
âliyesîni teşkil eden zevata makam tahsisatı ita
sı hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 408 

— Teşkili Mahâkim, Usulü Muhakematı 
Cezaiye ve Sulh Hâkimleri hakkındaki kavani-
nin bazı maddelerinin tadiline dair kanun mü
nasebetiyle 487,496 

MUkerrem B. (İsparta) - Darülfünun Ema
netinin 1341 senesi bütçesi hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle 317 

Münir B. (Adliye En. M. M.) (Çorum) - Ka
nunu Cezanın bazı mevadınm tadili hakkında 
kanun lâyihası münasebetiyle 189,190,193, 

196,204,206,209,215,216 

Necmettin Molla B. (Kastamonu) - Kanunu 
Cezanın bazı mevadınm tadili hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle 97,99,102,196, 

200,210 

N 
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Niyazi B. (Mersin) - Efradı ailesinin bir kıs
mını bİIâhara celbeden memurine, muahharan 
cclbettikleri efradı aileleri için harcırah itası ik
tiza edip etmediğinin tefsiri münasebetiyle 59,60 

Rahmi B. (Trabzon) - Askerî Ceza Kanunu 
nun 200 ncii maddesinin tadili hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle. 418 

— Kanunu Cezanın bazı mevadının tadili 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle. 102,216 

— Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi 
ve en iki refikinin; yamk yerlerin imarı için bir 
banka teşkiline dair tekM kanunisi münasebe
tiyle. 337 

Raif" B. (Eskişehir) • Müdafaa! Mitliye En
cümenince (400) numaralı kanuna tevfikan ter
fileri Müdafaai Milliye Vekâletinin takdirine 
terk edilen zevattan Meclis takdirnamesi ile tal
tifleri münasip görülenlerin esamisini muhtevi 
defterin irsali münasebetiyle. 340 

Rasim B. (Sivas) - İsyan m ıntik asındaki ha
rekâtı askeriyenin muvaffakiyetle neticelenme
si üzerine Alaşehir, Ordu, izmir, Of, Bursa, 
Çivril'den mevrut tebrik telgrafnameleri müna
sebetiyle. 303 

— Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi 
ve on iki refikinin; yanık yerlerin imarı için 
bir bani» teşkiline datir teklifi kanunisi müna
sebetiyle. 434 

Raslh Ef. (Antalya) • Darülfünun emaneti
nin 1341 senesi bütçesi hakkında kamın lâyiha
sı münasebetiyle. 326,329 

Recep B. (Müdafaa! Miliiye V.) (Kütah
ya) - Askeri Ceza Kanununun 200 ncü madde
sinin tadili hakkında kanun lâyihası münase
betiyle. 416,418 

Sayfa 
— Osmanlı Bankasının imtiyaz müddetinin 

temdidi hakkında kanun lâyihası münasebetiy
le 355 

— Askerî fabrikalar Müdüriyeti Umumiye-
sinin 1341 senesi bütçesi münasebetiyle. 123 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye kanun 
lâyihası münasebetiyle. 52 

— İsyan mıntıkasındaki harekâtı askeriye
nin muvaffakiyetle neticelenmesi üzerine Alaşe
hir, Ordu, İzmir, Of, Bursa, Çivril'den mevrut 
tebrik telgrafnameleri münasebetiyle. 301 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Hacı 
Bayram Veli makrebinde metfun şehit Nazım 
Beye, Müdafaai Milliye bütçesinin âbideler ve 
şehitlikler inşası faslında bir senki mezar ya
pılması temenniyatına dair takriri münasebe
tiyle, 261 

— Müdafaai Milliye Encümenince (400) nu
maralı Kanuna tevfikan terfileri Müdafaai 
Milliye Vekâletinin takdirine terk edilen zevat
tan Meclis takdirnamesi ile taltifleri münasip 
görülenlerin esamisini muhtevi defterin irsali 
münasebetiyle. 339,342 

— 15 Mayıs 1335 tarihli MüBciye Harcırah 
Kararnamesine bir zeyl ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle: 413 

— Ordu ve Donanmada kumanda heyeti 
âliyesîni teşkil eden zevata makam tahsisatı 
itası hakkında kanun lâyihası münasebetiyle. 407, 

408 
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; metalini 

harbiyeden yetiştirilecek zabıtan hakkındaki 
25 Şubat 1339 tarihli nizamnamenin tadiline 
dair teklifi kanunisi münasebetiyle. 399 

— Sevkıyat efrat ve küçük zabitanına veri
lecek yevmiyeler hattındaki kanunun tefsirine 
dair tezkere münasebetiyle. 178,179 

Şûrayı Askerinin teşkilât ve vazaifİ hakkın
da kanun lâyihası münasebetiyle. 396 

— Vatanın harimi ismetinde vuku bulan te
cavüze karşı ilk defa müdafaatta bulunan Ga
ziantep ve Maraş Vilâyetlerinin: Adana Mebu
su Zamir Beyin, Adana'nm, Aydın Mebusu 
Mithat Bey ile Refikinin Cidali Milliye bütün 

Ragıp B. (Muvazeneı Maliye En. Namına) 
(Zonguldak) - Darülfünun Emanetinin 1341 se
nesi bütçesi hakkında kanun lâyihası münase
betiyle. 319,324,325 

Ragıp B. (Kütahya) - Kocaeli Mebusu Saf
fet ve Konya Möbusu Refik Beylerin, Meclisin 
tatili hakkında takrirleri münasebetiyle. 237 

Rahmi B. (İzmir) - 1341 senesi Muvazene! 
Umumiye Kanun lâyihası münasebetiyle. 12 
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Sayfa 
mevcudiyetiyle iştirak eden Aydın Vilâyetinin; 
Urfa Mebusu Refet Beyin, Cidali Milliye bütün 
varlığı ile iştirak eden Urfa Vilâyetinin şahsi
yeti maneviyeaine kırmızı kurdeleli İstiklâl 
Madalyası itası hakkında takrirleri münasebe
tiyle. 480 

Refik B. (Konya) - Altı ay için intihap edil
miş olan iki İstiklâl Mahkemesi müddeti faa
liyetlerinin daha altı ay temdidi hakkında tez
kere münasebetiyle. 2+1 

— Ankara İstiklâl Mahkemesine de Meclisi 
Âli tekrar içtima edinceye değin idam salâhi
yeti verilmesi hakkındaki tezkere münasebetiy
le. 245 

— izmir Mebusu Mahmut Celal Beyle rüfe-
kasınıft, ebniye kanunu tadilâtına dair teklifi
nin tercihan ve müsteceteu müzakeresine dair 
takriri münasebetiyle. 164 

— Kocaeli Mebusu Saffet ve Konya Me
busu Refik Beylerin, Meclisin tatili hakkında. 
takrirleri münasebetiyle. 238 

Reşat B. (Samban) - 1341 senesi Anadolu • 
Bağdat demiryoHan ve Haydarpaşa liman ve 
rıhtım idaresi bütçesi ile Anadolu demiryolları 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1341 
senesine mahsus fevkalâde bütçesi hakkında 
•kanun lâyihaları münasebetiyle. 438,439,443 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Hacı 
Bayram Veli makrebinde metfun Şehit Nazım 
Beye, Mutiafaaİ Milliye bütçesinin abideler ve 
•şehitlikler inşası faslında bir şeriki mezar ya
pılması temenniyatına dair takriri münasebe
tiyle. 161 

Reşit Ağa (Malatya) — Kanunu Cezanın ba
zı mevadınuı tadili hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle -205 

Sayfa 
— Memurini Muhakemat Heyeti ye Encü

meninin müddeti 20 Mayıs 1341 tarihinde hi
tam bulacağından müddeti tatiliyeye ait vaziye
tin tayinine dair tezkereler ve Giresun Mebusu 
Hakkı Tarık Beyin takriri münasebetiyle 183 

— Teşkili mehakim, usulü muhakematı ce
zaiye ve sulh hâkimleri hakkındaki kavaninin 
bazı maddelerinin tadiline dair kanun münasebe
tiyle 489, 

492 

— Yeniden üç milyon liralık madenî ufak
lık meskukat darbı hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle 84 

Ruşen Eşref B. (Afyonfcarahisar) — Darül
fünun Emanetinin 1341 senesi bütçesi hakkında 
kanun lâyihası münasebetiyle 272, 

275, 
313, 
319 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Hacı 
Bayram Veli makrebinde meffun Şehit Nazım 
Beye, Müdafaai Milliye bütçesinin abideler ve 
şehitlikler inşası faslında bir şeriki mezar ya
pılması temenniyatına dair takriri münasebetiy
le 161 

Rüştü Paşa. (Erzurum) — Efradı ailesinin bir 
kısmını bilâhara celbeden memurine, muahnaran 
celbettikleri efradı aileleri için harcırah ita
sı iktiza edip etmediğinin tefsiri münasebetiy
le 59 

— Erzurum • Sarıkamış - Kars ve Şuebatı 
demiryolları İdaresinin 1341 senesi bütçesi hak
kında kanım lâyihası münasebetiyle 35 

Saffet B. (Kocaeli) — Ordu ve Donanmada 
kumanda heyeti âliyesini teşkil eden' zevata ma
kam tahsisatı itası hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle 407 

Saffet Ef. (Urfa) — Darülfünun Emaneti- -
nin 1341 senesi bütçesi hakkında kanun lâyiha
sı münasebetiyle 303 

— Kocaeli Mebusu Saffet ve Konya Me
busu Refik Beylerin, Meclisin tatili hakkında 
takrirleri münasebetiyle 238 

Saraçoğlu Şükrü B. (Innir) — Darülfü
nun Emanetinin 1341 senesi bütçesi hakkında 
kanun lâyihası münasebetiyle 

— Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efen
di ve on İki refikinin; yanık yerlerin imarı için 
bir banka teşkiline dair teklifi kanunîsi müna
sebetiyle 

275, 
321, 
322, 
323 

336* 
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Sırn B. (Nafıa V.) (İstanbul) — 1341 se
nesi Anadolu • Bağdat demiryolları ve Haydar* 
pasa liman ve rıhtım idaresi bütçesi İle Ana
dolu demiryolları ve Haydarpaşa liman ve 
rıhtımları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım ida
resinin 1341 senesine mahsus fevkalâde büt
çesi hakkında kanun lâyihaları münasebetiyle 

439,442,445 

Süleyman Sırn B. (Bozok) — 1341 senesi 
Muvazeneî Umumiye Kanun lâyihası mü
nasebetiyle . . 1 1 . 

12 
— izmir Mebusu Mahmut Celâl Beyle rü-

fekasmın, ebniye kanunu tadilâtına dair tek
lifinin terci han ve müstecelen müzakeresine 
dair takriri münasebetiyle 163 

— Memurini Muhakemat Heyeti ve En
cümeninin müddeti 20 Mayıs 1341 tarihinde 
hitam bulacağından müddeti tatiliyeye ait va
ziyetin tayinine dair tezkereler ve Giresun 
Mebusu Hakkı Tarık Beyin takriri münase
betiyle 185, 

186 

Sayfa. 
— Miidafaaî Milliye Encümenince (400) 

numaralı kanuna tevfikan terfileri Müdafâai 
Milliye Vekâletinin takdirine terk edilen ze
vattan Meclis takdirnamesi ile taltifleri mü
nasip gârülenlerin esamisini muhtevi defterin 
irsali münasebetiyle 339' 

Süleyman Sırrı B. (Nafıa V.) (İstanbul) — 
1341 senesi Muvazeneî Umumiye Kanun lâ
yihası münasebetiyle 9 

— Hükümet namına vukubulacak müza
yede, münakaşa ve ihalelerin suveri İcraiyesi 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 515 

— İstanbul ciheti havagazı şirketine ait 
evrakın celp ve tetkiki hakkındaki takrir mü
nasebetiyle 62,. 

71 

— İsyan mıntıkasındaki harekâtı askeri
yenin muvaffakiyetle neticelenmesi üzerine 
Alaşehir, Ordu, İzmir, Of, Bursa, Çivril'den 
mevrut tebrik telgrafnameleri münasebetiyle 302 

— Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu lâ
yihası münasebetiyle 430-

Satir Bey (Muvazene! Malîye En. M. M.) -
1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanun lâ
yihası münasebetiyle, 6,9, 

46,53,131,132,133 

— Kütahya * Tavşanlı ve temdidi demiryo
lunun inşaası hakkında kanun lâyihası müna
sebetiyle, 86 

— Ordu ve Donanmada kumanda heyeti 
âliyesini teşkil eden zevatta makam tahsisatı 
itası hakkında kanun lâyihası münasebetiyle, 410 

— Seferde bulunduktan müddet esnasında 
bahriye zabitantna taamiye itası hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle, 464 

— Türk sanayi ve Maadin Bankası hak
kında kanun lâyihası münasebetiyle, 138, 

139,142,146 

Sahih Ef. (Gaziantep) * Vatanın har im i iste
minde vuku bulan tecavüze karşı ilk defa mü-
dafaatta bulunan Gaziantep ve Maraş Vilâyet
lerinin: Adana Mebusu Zamir Beyin, Adana* 

nın; Aydın Mebusu Mithat Bey ile refikinin 
Cidali Milliye bütün mevcudiyetiyle iştirak eden 
Aydın Vilâyetinin; Urfa Mebusu Refet Beyin, 
Cidali Milliye bütün varlığı ile iştirak eden 
Urfa Vilâyetinin şahsiyeti maneviyesine kırmızı 
kurdeleli İstiklâl Madalyası itası hakkında tak
rirleri münasebetiyle, 479 

Şefik Bey (Beyazıt) - Efradı ailesinin bir 
kısmının bilâhara celbeden memurine, muahha-
ran cdbettikleri efradı aileleri için harcırah ita
sı iktiza edip etmediğinden tefsiri münasebe
tiyle, 61 

— Erzurum -• Sarıkamış - Kars ve Şuabatı 
Demiryolları İdaresinin 1341 senesi bütçesi 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle, 135 

— Kanunu Cezanın bazı mevadının tadili 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle, 89,90, 

93,96,97,98,376,37$ 

— Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi 
ve on iki refikinin; yanık yerlerin imarı îçîn 
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bir banka teşkiline dair teklifi kanunîsi mü
nasebetiyle, 434 

— Teşkili Mahakim, Usulü Muhakematı 
Cezaiye ve Sulh Hâkimleri hakkındaki kava-
nînin bazı maddelerinin tadiline dair kanun 
münasebetiyle, 489,492 

Sayfa 
Şükrü Bey (Biga) - 1341 senesi Muvazenei 

Umumiye Kanun lâyihası münasebetiyle, 
Şükrü Bey (Bota) - izmir Mebusu Celâl 

Beyle rüfekasının, ebniye kanunu tadilâtına dair 
teklifinin tercihan ve müstacelen müzakeresine 
dair kanun takriri münasebetiyle, 

51 

163 

Terfik Rüştü Bey (Haricîye V.) (tztnir) -
Mardin Mebusu Yakup Kadri Beyin; İtalya 
Parlâmentosunda Mebus Pedarci tarafından 
Türkiye'ye karşı hasmane telâkki olunabilecek 
tarzda irad olunan nutka dair suali ve Hariciye 
Vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyin şifahî ceva
bı. 

Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak) i Ankara 
İstiklâl Mahkemesine de Meclisi Ali tekrar iç-

87 

tima edinceye değin idam salâhiyeti verilmesi 
hakkındaki tezkere münasebetiyle, 246 

— Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumi-
yesinin 1341 senesi bütçesi münasebetiyle, 122 

— Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihası münase
betiyle, 80 

— Türk Sanayi ve Maadin Bankası hak
kında kanun lâyihası münasebetiyle, 41 

Vasıf Bey (Saruhan) - Darülfünun Emane
tinin 1341 senesi bütçesi hakkında kanun lâyi
hası münasebetiyle, 267, 

319,322,328 

— Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi 
ve on iki refikinin; yanık yerlerin iman İçin 
bir banka teşkiline dair kanunisi münasebe
tiyle, 433 

Yusuf Kemal Bey (Sinop) - 1341 senesi Mu
vazene! Umumiye Kanun lâyihası münasebe
tiyle, 11 

— Kanunu Cezanın bazı mevadınm tadili 
hakkında (1/543) numaralı kanun lâyihası mü
nasebetiyle, 103, 

196,208,209 

Sayfa 
Zamir Bey (Adamı) - 1341 senesi Muvazenei 

Umumiye Kanun lâyihası münasebetiyle, 48 




