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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

Sayfa 
İntihaplar 

— Ankara Mebusluğuna intihap olunan 
Ali Beyin intihap mazbatası. 58,96 

— Ardahan Mebusluğuna intihap olunan 
Tahsin Beyin intihap mazbatası. 58,% 

— Çorum Mebusluğuna intihap olunan 
Ziya Bey hakkında Üçüncü Şube mazbatası. 

96 
—, Azayı kiramın şubelere tefriki 13:15 
— Divanı riyaset intihabı 12:13 
— İstanbul Mebusluğuna intihap olunan, 

Edip Servet ve Tevfik Kâmil Beyler ile Çorum 
Mebusluğuna intihap olunan Ziya ve Kütahya 
Mebusluğuna intihap olunan Hâkim Rıza Bey
lerin İntihap mazbataları. 25 

— Nizatnnamei dahilinin 162 nci maddesi 
mucibince Kütüphane encümeni intihabı hak
kında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkere
si. 152 

— istanbul Mebusluklarına intihap olunan 
Tevfik Kâmil ve Edip Servet Beyler hakkında 
ikinci Şube Mazbatası. 96 

— Kütahya Mebusluğuna intihap olunan 
Hâkim Rıza Bey hakkında Beşinci Şube maz
batası. 96 

Sayfa 
— Mardin Mebusluğuna intihap 

Ali Rıza Beyin intihap mazbatası. 
olunan 

58,96 

İstifalar 
— Londra Büyük Elçiliğine tayin edilen 

Kütahya Mebusu Ferit Beyin istifanamesi. 
— Prag Elçiliğine tayin edilen Sarupan Me

busu Vasfı Beyin istifanamesi. 

— Şark İstiklâl Mahkemesi Riyasetinden 
istifa eylediğine dair Denizli Mebusu Mazhar 
Müfİt Beyin telgrafnamesi. 

— Viyana Elçiliğine tayin edilen (Erzincan 
Mebusu Hamdi Beyin istifanamesi. 

21 

Kiramın 
Tahlifler 

— Yeni intihap olunan Mebusaoı 
tahlifleri. l&S 

4 

— Yeni intihap olunan mebuslardı tahlif
leri. 109 

Vefatlar 
— Dİyarfoekir Mebusu Mehmet leyin ve

fat ettiği hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
— Kastamonu Mebusu Mahir Berin ve

fat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi; 
— Rize Mebusu Rauf Beyin vefat ettiğine 

dair Başvekâlet tezkeresi. 

4:5 

BEYANAT — NUTUKLAR 

Beyanat 

— Başvekil İsmet Pasa Hazretlerinin; 
Devletin siyaseti umunüyesl hakkında beyanatı. 

60 

Gazi Pasa hazretlerinin — Reisicumhur 
nutku 

Nutaklar 
'— Reis Kâzım Pasa Hazretleri İ taraf ni

dan Meclisin Küşadı münasebetiyle İrat buynı-
lan nutuk, ! 

8:11 

2:3 

İKİNCİ DEFA REY 
İSTİHSALİ 

— Açıkta kalan ümera ve zabıtan tahsisat
ları hakkındaki kanunun tayini esami ile ikin
ci defa reye vazı̂  

— Askerî fabrikalarına ait mevadı intisa-
281 

riyenin Maliye Vekâletine devri hakkımdaki 
nutuın tâyini esami ile ikinci defa reyle 

ka-
vazı 251, 

268: 
269 
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Sayta 
— 1341 senesi Rİyaseticutnhur Bütçesinde 

münakale icrasına ve tahsisatı münzamma 
ilâvesine dair Kanunun tâyini esami ile ikinci 
defa reye vazı. 251, 

266:267 
— Nafıa Vekâletinin 1341 senesi bütçesi 

ile Demi ryo 11ar inşaat ve İşletme Müdiriyeti 
Umumİyesi mülhak bütçesine tahsisatı munzam-

Sayfa 
ma itasına dair kanunun tayin! esami ile ikin
ci defa reye vazı. I2Ö< 

137:138 
— Trablusgarp, Balkan, Harbi Umumî ve 

istiklâli millî muharebatmda şehit olan erkân, 
ümera ve zabıtan İk mensubini askeriyenin ba-

,zı borçlarının affına dair ola# [kanunun tayini 
esami ile ikinci defa reye varı. 281 

İNTİHAPLAR 

— Divanı Muhasebata aza intihabı. 
— Divanı muhasebata bir aza İntihabı. 

47 
27 

— Memurin Muhakemat Heyeti ve Encü
meni intihabı. ' 8Kj, 

109:111 

— Memurin Muhakemat Encümeni Aza-
lığı için ikinci defa intihan. 118 

— Memurin Muhakemat Encümenine in
tihap edilen aza. 126 

— Memurin Muhakemat Heyeti Azalıgına 
intihap edilen zevata ait neticei aranın teb
liği. 118 

— Şark İstiklâl Mahkemesi Reisi intihabı. 1CI9 
— Şark İstiklâl Mahkemesi Reisliği için 

ikinci defa intihap. 118 

KANUNUAB 

No, CÜt Sayfa 
662 — Nafija Vdkâfcfcinin 1341 senflsi 'büt

çesiyle Demiryollar İnşaat ve İşletme 
iMödirityötli Uımumlİıyjöst raülhalk 'bütçesi--
ne taihstöşatı munzamma «itasına dair 
Kanun"' 19 46,1119, 

120437 
663 — Müdafaa! MSlföye Vekâfeti 1341 se>-

oesi, ıbittçasünlde münafcafe Semasıma ttaiı* 
Kanun' ' ' 19 143; 

144,145:146 
664 — MüÖafaai -MUfiye Vıekâfellftae yüz «Ki 

milyon 'Jiratofc taahhüSdlait forası hak
kında Kamum (MiŞllfleraıar) 39 3,140, 

- 152,155,163:3)64 
665 — Büyük Millet 'M^Bsmîn 134(1 sene-

si bütçdainlîn ımlü̂ ıçlfenılika "ve tim$a!a£ £w-
sıferma (26/703). Otonın ıtaîhBiisaıtt trauç* 
zamma olanafc ilâvesi haKkırtda Kah 
nun 19 77,148, 

H55:166,165:166 
666 — Samsun ışehrimkı elektotikle ıteavM VB 

BU tesisatı Eçîn mahalli ıbefBsdiyesü'nce 
akdedilecek ifÇyüzbin liralık istikraza 
(Hükümetçe kefalet ddiitmıetâ ımsaurii-
yetine daıir Kanun 19 3,59, 

I24yl28jl57:359,167:168 

No, cilt Sayfa 
•667 — BüjyKük. MilJet •MjecisHn 334.1 semeni 

bütçesinin üçüncü faslına (60 000) lira 
ilâvesi- 'hakkında Kanun r19 147, 

149,159:I6<U69:17Û 

663 — Vaaifefi mnıemunetetıi haricinde «taraF 
zı sarityai hayvaniye inıücıaldjeletsliae tnnes-
mur ekülecek mıemurini fenaiie ve satî-
meye verilecek yevmiyeler hakkında 
Kanun 19 

669 

58, 
150,174:179 

Şûoayı ttevtat Kanunu 19 80: 
91 jli30:l'36,3 79: 1S420K2M 

670 — Ziraat Vekâleti 1341 senesi taiifcçe-
skûn muhlteMf £aNt ve unafdUeflleırinıe 
ceman (2(25 flOO) lironm taMsaltı ınaun-
'zamtaa «famak Üâvösıine tflaftr (kamun 19 59, 

150*190,199:200 

Şapka iktisası hakkında Kanun ^9 125, 
»3 14(1,220:232 

672 — Aı&erî fabrikataıriina aSlt mevakU inM-'. 
Ssairtyenim MaKye Vdkâlatfe». devri ihakı 
kında Kanun il9 192, 

:242;'2l43j244;245,268 
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No, Cilt Sayfa 
673 — Riyasetti Cumhur 1341 tnülşasMe 

tmünafcafe dorasma vs KaMsaltı muıneıahıt-' 
mia 'katana tfaıir Katran 19 141, 

243,246:247,251,2«6:267 

674 — 1 Teşniriİısamî 1340 ıtatâtofinkten evvel 
posta ive .teilsralf IMdemaltııra elalhl ülaö 
faamüM smiDvaJklkaitemm Jutteltlİ Kömaffiteri -
'hakkmcta Kanun 119 170, 

•1)85,253:254 
675 — M-aMB fckâûlaruu Mâ nMainliyet 

ıteoM eykjyan raıühacSr w mültecdteıfe 

No, 
âşaük ıhattırida Kamın 

Cilt Sayfa 
Jİ9 172, 

186:187,254 

(676/— Oetza Kanununun 13ÎI mcd m^ddösi' 
ni muiEuJdiI Kanun / S "W 125, 

1*1,276,381*282 

C^7J Tdfcfcb ve zaMİyeferfe 'l̂ ült̂ idDenns 
ıseddlme ve »üılböââlHklar güle' ittir Itakıiftt 
unvanların nueaı ve lügaısıma daljr Ka
nun ( ö « 9 - 125, 

141,278,281 

KARARLAR 

151! — Resin» mÜbakHDlerinkİeö PByMzal*! 
Hüsnü Beyin beraberinde getirdiği ori-
tyadi (fıçı ıteffemuri fcafldfo&ne iafctessli 
baikkıdck {19 

152 — EiEuıUmâı Ali Beyzakle Şervloi Be-
<ySn, BrauıMm'ım (hürü . jftgaünide duçar 
•olduğu zanar ve zâyaaun «e^âfisâne 
ftrikâıu (kanuni ıolmatfi& ljalküsmda 19 

153 — Mal ısankMJanraca kaıbzioAuoan v&* 
ırildatu hususiye içün.- mail raükJürtarias 
iaödalt f̂ edflenieyeeegi hıakkaıtdla 19 

154 — Bâdbaşı Hipoloğ Hasam Gana! Beyin 
eşhası müiBegayyîbe v« ımübaKJeierfec 
Yorgfı .ve Tamaş Eksiittdanis ztatmıelâle--
rlindetkii nraMübaftı Mkkııdaa. 19 

155 — Konya mdâxH hukuk ımkKirii sa
bıkı Refik Beyin maaşatı hakk«Kla 19 

156 — Yüzbaşı Yunus Efendinin iade! rüt-
Ibtasİ taakfcn*Sa 19 

157 — Refik. Beyin Divanı Muhasebat aza-
lığına (Mhaftu hakfctKİâ 1« 

19, 

158 — BaşMöka iCstanet !Pıa$a HaErietterinlâı 
(beyanaftKiıln, rtaisnriip ödüldS î tua&fcııaJa 19 

159 — -MtaniaEikİ Metrukte IbâfekSijte ve 9dartüi 
(hususSyeJani masul ımömorffaıri maaşato-
ma 1340 senesi 'Muvazeneli Umutaıiye 

47 

47: 
4$ 

48: 
49 

49: 
50. 

49: 
50 

49: 
50 

106 
27, 
44 

60 

Kanununun mnesvklli meriyete Mamulden 
flüilbaınen ıMutaasasatı zatöye ibutçetfaden 
flesvıiyeSlinıe tojkanı kanunî {&naldı& hak-
tunda 19 98: 

99,99:100 

160 — Harp fcatzançtaı vemgisi badyadaki 
14 Kânunuevvel 1335 tarihli kararriame-
ıniio >yinnü laDünoı maddecine dalar 

HM*— MemıaliM ecoelböyede liktaaâ ;ttahajfl 
lekton. Tliıtk e^lbbaruû hüamötL »nwc&>U!neıs8 
fotaîdktfiıcte 19 115 

{162 — fetiiklaî imıflıairetoabMa isttiırak «ederek' 
muhtelif tofttendte $eh8t ottan' dofcsan . 
idört aalbfit ajibsinıe dtsJfflâJ ıraKblyası' 
itası hakkında 19 • 26. 

115:117 
163 — jtdameıi örffiiye tmıükttetten: tejmidM" 

bafckHilda 19 173 

I-

164 — KtayseMÜİ Behçet Bey niaHdutnu Sa-
ibft nanıiyle maruf îffilmü ve Mtidalaai 
Milliye Vekâleti üsera şubesi yazıcıla
rından Yozgatlı Musaoğİu Osman ve 
kahveci çırağı Yozgatlı Mehnietoğlu 
Mustafa'nın idamları hakkında 19 

ıl^6 — Aslderl i ablukalar nniMmiyatıi uttumd-
yeainm 1340 senesi miÜhaÜc BOtçö Ka-' 
nununun altanc-ı ımitesatıüe muftamer 
«Askerî ve millî» tabiri hakkında ! 19 

167 — Erauruoı vMyBSi tfahilırtfe ıbî c ajy 
mükid!e*.ıidaınei orfüy» ÜSnı ihalldfcınlfc 19 

158 — Ank'aita dstikfââ mrabl^şnednoetveti-
tecek Üdaim hökiülmflm fateıüda , 19 

26, 
173 

192 

219: 
. 220 

219 
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LÂYTHALAR 

Sayfa 
— Askerî fabrikalarına alt mevaddı inhi-

sariyenin Maliye Vekâletine devri hakkında. 
(1/751) 115 

— Bahriye muallimleri hakkında (1/758) 212 
— 1341 senesi Hariciye Vekâleti bütçesinin 

187 nci faslına 100 000 lira tahsisatı munzam-
ma ilâvesine dair. (1/759) 277 

! T i ' 

— 1341 senesi Müdafaai Milliye Bütçesinin 
füsul ve mevaddı muhtelifesinde münakale ic
rasına dair. (1/752) 115 

— 1341 senesi öksüz yurtlan Müdüriyeti 
Umumiyesİ bütçesinin muhtelif fasıl ve madde
lerine (40 000) lira tahsisatı munzamına ilâvesi 
hakkında. (1/760) ' 277 

— 1341 senesi tazmin kanunu lâyihası. 
0/753) 115 

— 1342 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
Lâyihası. (1/734) 20 

— 1338 senei Maliyesi Hazine hesabı katisi 
hakkında. (1/733) 20 

— Eğlence ve istihlâkatı hususiye vergisi 
hakkında. (1/742) 59 

— Elyevm mevki! tedavülde bulunan evrakı 
nakdiye yerine,, aynı evsafı kanuniyeyi haiz ol
mak ve aynı miktarda bulunmak üzere, yeni ev
rakı nakdîye ihracı hakkında. (1/750) 115 

— Ereğli - Karadere Şimendifer hattının 
inşası ve işletilmesi hakkındaki 26 Kânunusani 
1341 tarihli kanunun ilgası ile mezkûr hattın 
Ereğli - Ankara olmak üzere geniş hatta tahvili
ne ve Nafıa Vekâletince inşa ve işletilmesine 
datir. (1/719) 3 

— Erzurum - Sarıkamış - Kars demiryolları 
idaresi bütçesinin üçüncü faslına tahsisat ilâve
si hakkında, (1/747) 59 

— Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 
senesi bütçesine tahsisatı munzamına ilâvesine 
dair. (1/757) 192 

— Gazete ve kitap kâğıtları ile matbaa 
alât ve edevatının Gümrük resminden muafiye
tine mütedair 9 Kânunuevvel 1336 tarihli Ka
nun 1342 senesi Martından İtibaren ilgası hak
kında. (1/730)' 20 

— Gümrüklerce icra edilecek muayene! sıh
hiyeye dair 21 Mayıs 1321 tarihli nizamname
nin 16 ncı ve 17 nci maddeleri ahkâmına tevfi-

Sayfa 
kan ithali menedilmış olan ecza ve mevadı tıbbi
yenin serbestii ithali hakkında. (1/717) 3 

— Gümrük Tarifeİ Umumiyesinin tadiline 
mütedair, (1/726) 19 

— Hayvanatı ehliye rüsumu hakkında. 
(1/737) 59 

— Idarei Umumiyei VUâyat Kanunu mu
vakkatinin üçüncü faslının Meclisi idare teşki
lâtına ait 62 nci ve 64 ncü maddelerinin tadili 
hakkında, d/715) 3 

— Jandarma efrat ve küçük zabitanııun ted
risatı iptidaiye vergisinden muaf tutulmalarına 
dair. (1/713) 3 

Î— Jandarma vazaif ve teşkilâtı esasiyesiyle 
ciheti merbutiyeti hakkında. (1/714) 3 

— Kazanç Vergisi hakkında. (1/736) 59 

— Kırbekçileri hakkındaki 20 Temmuz 1330 
tarihli Kanuna zeyil olmak üzere Kanun lâyi
hası. (1/731) 20 

— Madenlere ait rüsum ve tekâlifin sekiz 
misline iblâğı hakkında. (1/754) 149 

— Muvazenei Umumiyede dahilinde bulu
nan devair için tedariki muktezi kâğıt vesair 
bilcümle kırtasiyenin sureti mubayaası hakkında 
(1/761) 278 

— Müdafaai Milliye Vekâletince bazı taah-
hüdat İcrası hakkında. (1/720) 3 

— Mülkiye Baytar Mektebi Âlisinden neşet 
eden mülkiye baytarlarının hizmeti mechuresi 
hakkında. (1/728) 19 

— Nafıa Vekâletinin 1341 senesi bütçesinin 
260 ncı faslının birinci maddesine tahsisatı mun-
zamme itası hakkında. (1/735) 46 

— Petrol İnhisarı hakkında Kanun. (1/739) 59 
— Petrol Kanunu Lâyihası. (1/732) 20 

— Pdsta Kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkında. (1/744) 59 

— Posta nakliyatını bilmünakasa deruhte 
eden müteahhitlerle münakit mukavelâta ait ücu-
rat hakkında. (1/723) 19 

— Rumi takvimin ilgasıyle beynelmilel tak
vimin resmi devlet takvimi ittihazı hakkında. 
(1/749) 97 

— Rüesai memurini sıhhiyenin meclisi idare
ye azayı tabiiye sıfatıyla iştirakleri hakkında. 
(1/729) 19 
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Sayfa 
— Saatlerin yirmi dörde taksimi suretiyle 

istimaline dair (1/748) 97 
— Samsun'un elektrikle tenviri ve şehre 

su isalesi için Samsun Belediyesi namına hazi
nenin kefaleti ile üç yüz bin.liraük istikraz akdi 
hakkında (1/721) 3 

— Sivil etıbbanın hizmeti mecburesine ve 
etibba, eczacı ve dişçileri stajları hakkındaki 
kanunlara tezyil edilmek üzere (t/745) 59 

— "Şahsi vergi hakkında (1/738) 59 
— Şeker İnhisarı hakkında (1/74Ö) 59 
— Tahtelbahirlerle sefaini havaiyenin İda

re ve şevkinde istihdam olunacak zabftan ve ef
radın maaşlarına zamimeten verilecek tahsisat 
hakkında (1/722) 1 

— Tedariki vesaiti nakliye Kanununun 52 
nci maddesine bazı mevad tezyiline dair (1/755) 

149 
— Ticaret Vekâletine merbut Ticaret, İk

tisat, Sanayi ve Mesai Müdürleri tarafından 
umuru hükümete ait olmak üzere vukubutacak 
muhaberatın posta ücretinden muaf tutulması 
hakkında (1/725) 19 

Sayfa 
— Ticaret Vekâletinin senei haüye teşvi-

katı sınaiye faslına tahsisatı munzamına lâvesi-
ne dair (1/718) 

— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu tlmumî 
Kanununun 4 ncü maddesine bir fıkra j tezyili 
hakkında (1/727) 

— Umumî tstihlâk Vergisi hakkında (1/741) 
i 

— Vazifei memureleri haricinde emrazı sa-
riyeyi hayvaniye mücadelesine memur edile
cek memurini fenniye vesaireye verilecek yev
miyeler hakkında (1/743) 

— Vebayı bakari hastalığının men'i inti
şarını temin için her cins sığır hayvanatı İle ham 
derilerin, hastalığın hükümferma olduğu za
manlarda men'i ithali hakkında (1/756) 

— Vefaen beyüferağ veya teminat ir4e olu
nan emvali gayrimenkulenin müzayede ve iha
le ve teffiz muamelâtının icra dairelerince ifa
sı hakkında (1/724) 

— Ziraat Vekâleti bütçesinin 333, 335, ve 
341 nci fasıllarına tahsisatı munzamma ilâvesi 
hakkında (1/746) 

19 

59 

59 

149 

19 

59 

MAZBATALAR 

Adliye Encümeni Mazbataları 
— Antalya Mebusu Murat Beyin; Orman 

Nizamnamesinin babı sanisinin İkinci faslına 
Müzayyel 22 Nisan 1340 tarihli maddei münfe-
ridenin tadili hakkında (2/395) 252 

— Askeri Ceza Kanununun 52 nci mad
dei muaddelesinin tadili hakkında (1/599) 125 

- — Elâziz Mebusu Mustafa Beyin; Müda
faa! Memleket uğrunda ika edilmiş olan ef'al ve 
harekâtın cürüm addolunmayacağı hakkındaki 
19 Teşrinisani 1339 tarihli Kanunun fıkrai ula
şırım tefsirine dair (4/329) 240 

— Kayserili Mustafa Behçet Bey mahdu
mu Sabit namiyle maruf Hilmi ve Müdafaaİ 
Milliye Vekâleti Usera Şubesi yazıcılarından 
Yozgat'lı Musa oğlu Osman ve kahveci çırağı 
Yozgat'a Mehmet oğlu Mustafa haklarında 
verilen hükmü idamın tasdfti hakkında. (3/483) 

173 
— Konya Mebusu Refik Beyin, Ceza ka

nununun 131 nci maddesine bir fikra ilâvesi 
hakkında (2/480) 278, 

281:282 

— Konya Mebusu Refik Bey ve | riife-
kastnın; Şapka İktisası hakkında (2/479^ 220: 

232 

— Konya Mebusu Refik Bey ve riîEekası-
nın; Tekke, zaviye ve türbeler hakkında (2/478) 

— Niğde Mebusu Ebubekir Hazım Be
yin; 3 Mart 1340 tarihli kanunun, TfUrkiyç 
Cumhuriyeti hududu haricine çıkarılan Hane
danı Osmanİrûn mutasarrıf oldukları emvali 
gayrimenkulenin tasviyesi hakkındaki yedinci 
maddesinin tadiline dair (2/4Cjl) 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin; Biradan 
maada bilcümle müskiratın alenen istimalinin 
memnuiyetlne dair (3/436) 

236 

187 

240: 
241 

Dahiliye Encümeni Mazbataia^ 
— Cemiyetler Kanununun üçüncü maddesi

nin tadiline dair. (1/559) 187 
— Cemiyetler Kanununun Üçüncü maddesi 

tün tefsirine dair. (3/327) 187:188 
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Sayfa 
— tdarei Umumiyej YUİYŞrf Kanununun 

yüzaltıncı madd.eşjm'n dördüncü forasının tef
sirine dair Başvekâletten mevrut (3/354) numa
ralı tezkere hakkında. 188,205 

— Konya Mebusu Refik £ey ve rüfekası-
nın; şapka iktisası hakkında (2/479) . 220:232 

— Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekası-
mn; tekke ve zaviye ve türbeler hakkında 
(2/478) 278 

— Mahallî iskânlarını bilâ mezuniyet teb
dil eyleyen muhacir ve mültecilerle aşair hakkın
da (1/558) 186:187,254 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin; muamelâtı 
kırtasiyenin haddi asgarîsine tenzili ye müracaat -
ve takibi şikâyet kalemi teşkili hakkında (2/415) 

185:186 
— Şûrayı Devlet Teşkilâtı hajtkında (1/27) 

8MİU3ÜMI 36,179:184,200:204 

— 26 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanununun on beşinci maddesinin 
tefsirine dair 'Başvekâletten mevrut (3/340) 120 

Encümeni Mahsus Mazbatası 
— Mesaî Kanunu Lâyihası (1/413) 28:44 

Evkaf Encümeni Mazbatası 
— Müstesna evkafın ref'i istisnaiyeti hakkım 

da (1/493) 206 

îtfida Eşpüpenj; IVjfoafrafrsı 
— Efradı askeriyenin, kendi yerlerine bedeli 

şahsî ikâme etmelerine müsaade eylemek mad
desinden Elcezire İstiklâl Mahkemesince altı ay 
hapse mahkûm edilen Siverek Ahzı asker şubesi 
sabık reisi Yüzbaşı Yunus Efendinin iadei rütbesi 
iktiza edeceği hakkında. 50 

— Konya Hukuk Mektsbi Müdürü Sabıkı 
Refik Beyin, Magzuliyet. maaşı hakkındaki isti
dasına dair 50 

— Muhtelif kanunların suyçri tatbikiyesin-
de vukubulan yanlışlıkları mutazammın olup, 
münderecatlan İtibariyle muhtacı tefsir görülen 
(28/6) 47:48 

— MUtegayyİbe veı mübadillerden. Yorgi ve 
Tanaş Eskindark zimmetleriadeki matlubatmın 
emvali gayrı menkülelerine tnüfacaat suretiyle 
temin vq .t^sviyşsi talebine,njüterfajr binhaşt Ha
san Cemal imzalı istida hakkında. 49:50 

Sayfa 
Kavaaitd Maliye Ewrüm»ni Maktalar ı 

— Aşar nizamnamesinin 66 ncı maddeî mu-
addelesinin tefsirine 4air Başvekâletten mevrut 
(3/357) 205 

IBolu sabık Mebusu Abdullah Efendinin; 
Zonguldak'ta bir zatın arsasına ciheti askeriyece 
inşa edilmiş olan duvarın ciheti askeriyeye lüzu
mu yoksa üzerine medrese inşa edilmek üzere 
EVkafa devri lüzumuna dair (2/66) 240:242 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; 
harcırahlarını ahpta mahalli memuriyetlerine git
meyenler hakkında bazı tedabir ittihazına dair 
(2/140) numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair 

100:101 
— Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; 

«Hİmayei etfal vergisi» unvanlı ve (2/402) nu
maralı teklifi kanunisi ve reddine dair 216 

— Erzincan Mebusu Hamdi ve Gelibolu 
Mebusu Celâl Nuri beylerin; İstanbul'dan sair 
şehirlere gelecek mamul ekmek, peksimet ve fı-
rancalahın gümrük resmi hakkında (2/170) nu
maralı teklifi kanunisi ve reddine dair 216 

— Gümrük tarifei um ilmiyesine mütedair 
10 Mart 1332 tarihli Kanuna merbut tarifei umu
miyetim 365 nci numarasının tefsiri hakkında 
Başvekâletten mevrut (3/353) 239 

— Harp kazançları vergisi hakkındaki 14 
Kânunuevvel 1335 tarihli kararnamenin yirmi 
altıncı maddesinin tefsirine dair (3/110) 99:100 

— Harcırah kararnamesinin 36 ncı maddesi
nin tadiline mütedair kararnamenin birinci mad
desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/376) 160:162 

— Hayvanatı ehliye rüsumu hakkında 
(1/737) . 280 

— Malatya Mebusu Reşit Beyin; 1335 se
nesi nihayetine kadar asar, ağnam, emlâk ve 
arazi ve temettü vergileri ile tohumluk zahire ve 
tespit bedelâtı ve. ahali zimmetindeki sair bilû
mum matlubatı hazinenin affına dair (2/233) 
numaralı vê  Menteşe Mebusu Esat Beyin; istir
dat olunan mahallerdeki vergilerin affı hakkın
da (2/125) 77:78 

— Malatya, Mebusu sabıkı tyütfü Beyin; İtti
hat ve.,. Terâkki Cemiyeine ait emvali menkule 
ve gayrimenkul lerin idarei hususİyelere devro-
lunması hakkında (2/65) 239,259 
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.Sayfa 
— Matluba! ve düyunu hazinenin sureti mah

subuna mütedair 3 Nisan 1340 tarihli kanunun 
birinci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut (3/282) 48:49 

— Muhtelif kanunların suveri Utbjkiyesinde 
vukubulan. yanlışlıkları mutazammtn olup, mün-
derecatları itibariyle muhtacı tefsir görülen 
(28/6) 47 

— Müstesna Evrakın ref'i istisnaiyeti hak
kında (1/493) 206 

— 11 Mart 1338 tarihli seferberlik ve zam
mı Maaş Kanununun birinci ve ikinci madde
lerinin tefsirine dair Müdafaai Milliye Vekâle
tinin (3/57) ve (3/45) ve Maliye Vekâletinin se
feri zammı Maaş Kanununun (3/48) ve Sefer
berlik ve Cephe Zammı hakkındaki kanunun 
(A) fıkrasının tefsirine dair (3/59) - 120, 

126:128 
— 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Altıncı Avans 

Kanununun sekiznki maddesinin tefsirine dair 
icra Vekilleri Heyeti Riyasetinin (3/69) 242 

— Orda elinde ihtiyaçtan fazla kalacak bay- ' 
vanat ite arabaların maktacini ahaliye sureti tev-
zİhi hakkında (1/62) 217:218 

— Tekaüt Kanununun neşrinden evvel ve
lileri vefat eden memurini mülkiye evlâtların
dan, kanunun neşrinden sonra maaş tahsisi için 
r/iüraenaıfr edenler ndttJootia ne yolda muamete 
edileceğinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/215) t85 

— Teşviki Sanayi Kanununun altıncı mad
desinin tefsirine dair Başvekaletten mevrut 
(3./309) 239 

— Trabzon Mebusu Rahmi Bey ve ondört 
refikinin; Trabzon, Rize ve Giresun vilâyetlerine 
ithal olunacak mısırın gümrük resmi hakkında 
(2/385) numaralı teklifi kanunisi ve bu husu
sa ırıüteaftik Artvin Mebusu Hibni ve Rize Me
busu Esat beylerin; (3/233), (4/235) 214, 

263:264 

— AfyonkacsfaisaM Msbua» Sadık Beyin; 
Köy Kanununun i$ ncü maddetimn 29 ncu 
fıkrasının tadiÜn* date (2/441)- x 239:240 

-r- Biga Mebusu Şükrü Beyin; 11 Kânunu
sani 1339 tarife w 295- mumtraU Kanunun al
tıncı maddesin* bir zeyiüfcwibakl«nda (2/487) 278 

Sayfa 
— Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyiıİ, Bakara 

ve rulet gibi kurtlardan madut taühj oyunları 
oynanan gazino, kulüp ve müessesatı | Türkiye 
Cısnharilyeti töbaaaaan dutuduuun mta'i hak
kında (2/481) 

— Çorum Mebusu Doktor Müstafi Bey ve 
on bir refikinin «Sıhhiye ve Muavenet jiçtimaiye 
vergili» tmvanb ve (2/486) 

235 

278 

— Gaziantep Mebusu Şahin Beyi^ 14 Ni
san 1334 tarihli gümrük kanununun kırft üçüncü 
maddesinin fıkrai ahİresinin tadili hakkında 
(2/485) 278 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fİhmi Be
yin; Emval ve emlâki düşman, usât ve |hasbellü-
zum hükümet tarafından tahrip edilmiş olanla
rın maliyeye intikâl eden emlâk müzayedelerin
den, alacakları mesken bedellerinin Mahsubu 
Umumî Kanunu mucibince takas ve mahsubuna 
Malîye Vekâletinin mezuniyeti hakkınd^ (2/484) 235: 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fahmİ Be
yin;'Henüz ücret muahedesi aktedilmejmiş olan 
memkâcetterîın rnuvaredâttodan almaca^ • rüsum 
İle icabında mukabelei bilmİsİl icrasına dair 
(2/475 Mükerrer) ] 125 

— Kayseri Mebusu Halit ve Sab|t Beyle
rin; Bankalar ve bilûmum müessesatt maliye 
tarafından ikrar ve- istikraz muamelâtımda faiz
den maada komisyon ve masraf namı^le veya 
diğer bir nam tahtında mustakrazalanjan para 
abnmasının meni hakkında (2/471) 273 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin; 
Şoförler hakkında (2/475) j 125 

— Konya Mebusu Refik Beyin; Ceza Kâ
nununun 130 ncu maddesine bir kelimi s ve 131 
nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında (2/480) 141 

— Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekası-
run; şapka iktisası hakkında (2/479) 141 

— Konya* Mebusu Refik Bey ve frifekası-
nın, Tekke, zaviy* ve türbeler hafcfearda; (2/478) 141 

— NKğiie Meftun» Hali* Bayın- «tt̂ iayı cü
rüm Kanunu* uMvank ve (2/489) muma nak tdk-
lifi katmnişi ver şayanı müzakere olduğu m dair 278 

— Rize Mebusu Efer«m Beyiö; Banısın ya
pılması ve satılmasının hükümet inhisarına alın
ması Ksüaaftd* (2/27İS) numanili teKBfi kanuni
si ve sayam müzâkere olduğuna dair* 125 
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Sayfa 
— Urfa Mebusu Refet Beyitu Hizmeti ma-

tıureye tabi muallimlerin dokuz aylık vazifei 
askeriyelerini iki sene zarfında ifa etmelerine 
dair (2/488) numaralı teklifi kanunîsi ve şaya
nı müzakere olduğu hakkında lâyiha 278 

Maarif Encümeni Mazbatadan 
— 1340 .senesi Maarif Bütçesinde, Muraze-

n«İ Maliye Encürnenıinç© tıeıspiıt edftknı muallim 
Havanlarının, müfredat kadrosundaki miktarı 
'tecavüz etmemek üzere,- zanurat 'halinde teb
diline Maarliıf VdkâbtJn'ün sadâhiyıaıttar kılın
ması hakkımda (3/313) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve tayini muameleye mıaftıâl aknaıdiğıiua 
ıdaür 150 

— Sa'btk Gaziantep Mebusu Yalsın Beyin; 
evlâdı şüheda ile fakru zarurettefi ttsahakfcuk 
«den taiteibe ve tali batın me&âlıifbt taftyeye mec-
canen (kabulleri hakkında (2/127) , 150: 

151 
— Sab»k Kozan ve eîtyevm Çorum Mebusu 

Doktor Mustafa Beyin; Maarifi Uırnuırnli<yetı:n 
tensip ve -tanzimi hakkında (2/54) 151 

— Sivas Mebusu Rahmi Ekıyin; Orta Ted
risat Kamımı mucibince muaflllnâetre maaş ve
rileceğimden, muaUimlerin 'kıdemleri tdspÜ «dH-
mek üzere Maarif Encümenince dosyalannın 
toffldki hakkında (4/208) nuımarab takriri ve ta
yini muameleye manâl oynadığına dair 150 

Muvazenei Matiye Encümeni 
Mazbataları 

— Aksaray Mebusu Besim Atalay Beytin; 
Ereğli - Aksaray ve Aksaray - Koohisar jjnitlh-
t'mın turuku umum'iye arasına ataması hakfcm-
da (2/295) numaralı teklifi banıurttei ve radkli-
ne <taıir 236:237 

— Askerî fabrikalarına ait mevaddı onhi-
sadiyenin Maliye Vekâletine devri hakkımda. 
(1/751) 192,242: 

243,244:245 
— Askerî Fabrikaların Levazıma IJtaumi-

ye Daıkıedne ıtahviÜ irtibatı hakkafda İcra Ve- • 
killeri Heyeti Riyasetinin (3/103) numaralı tez
keresi ite İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin 
mezkûr lâyihanın .teşrii tetkik ve intacına dair 
(4/101) numaralı takriri ve tayini (muameleye 
mahal olmadığından radldioe dair 213:214 

— Askerî Fabrikalar Müdüriyeti umumi-
yedinin 1340 senesi, mülhak bütçe KaoumMun 
akıncı maddesinin tefsirine dair (3/387) 192 

Sayfa 
— Beyazıt Mebusu Şefik Beyle rüfekatsımn; 

Trabzon, Erzurum, Beyazıt, Diyarbefcir, Hak
kâri, Muş, Bitlis, Sürt, Dersim, Van şaseterirtin 
(inşa ve tamttri için muktezü tahsisatın 1340 bütçe
sine ilâvesi hakkında (2/227) numaralı ve Erzin
can Mebusu Sabit Beyle rüfekaısınm, turdku 
«rmımiyeden olan, Elâzlz, Dersim-- Erzincan 
yohrnun acilen inşası için 1341 oafia 'bütçasfoe 
bîr rdÜUyon üra ilâ vasine dıadr (2/413) numaralı 
va Rize Mebusu Ekrem Beyte rüfakasman, Ri
ze - İspir yohınun inşası için. azami üç senede 
sarf edilmek ve her sene sarfı icap eden mûkltar 
bütçeye 'konulmak üzere sekiz yüz bin liranın 
'.sarfı hakkında (2/405) numaralı ve ~ Erzurum 
Mebusu Ziyaıeüin ve Cazım Beylerin, Karasu 
mecrasının tathiri İçlin 1340 nafıa bütçesine yir
mi bin lira ilâvesine dair (2/275) numaralı dttnt 
'kıta teklifi tamimleri ve redtenine dair 102:104 

— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 30 ncu maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâletten mevrut (3/344) 205:206 

— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 35 nci maddesinin tefsirine dair (3/338) 98: 

99 
— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanu

nunun beşinci maddesinin tefsirine dair Başve
kâletten mevrut (3/453) 59:60 

— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu-
nununun 20 ncî maddesinin tefsirine dair 
(3/457) 98,238:239 

— 1341 MUdafaai Milliye bütçesinin füsul 
ve mevadı muhtelif es inde münakale icrasına 
dair (1/752) 143,143:144, 

145:146 
— Bitlis Mebusu Resul Beyin; Ahlat kazası 

muhtacini zikrama verilen tohumluk esmanın 
affı hakkında (2/183), Eskişehir Mebusu Ab
dullah Azmi Efendinin; 1333 senesinde mema-
liki müstahlâsa ahalisine tevzi edilen tohum
lukla bedelâtı tahsilinin bir sene teciline ve 1339 — 
senesinde tevzi olunan tofauraluklarm affına 
dair (2/355), Aksaray Mebusu Besim Atalay 
Beyin; 1339 ve 1340 seneleri zarfında muhtacini 
zürra dağıtılan tohumlukların affına dair 
O mi) . . . 78 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin har
cırahlarını alıpta mahalli memuriyetlerine git-
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Sayfa 

meyenler hakkında bazı tedabir İlıtihazına dair 
(2/140) 100:101 

— Canik Mebusu Cavit Paşanın; açıkta ka
lan ümera ve zabıtanın iktidarlarına göre or
duda muavin olarak istihdamları veya mektep 
muallimlerine tayinleri hakkında (2/185) İM, 

252:253,270:271 

—- Çoruto Mebusu ismail Kemal Bey ve 
lüfdkasjnın; Çorum - Sungurlu - Çeriklt yolu
nun tuTîutku umumiye meyatıına İthalime dair 
(2/403) No. lu tekllifi kanunisi hakkında 236 

— Denizli Mebusu Mazhar Müfit Bey ve 
rüfekasırem; emvali gayri menkule üzerine vu-
kubulan ikraz ve istikraz muamelâtından. mü
tevellit düyunun tecili tesviyesi hakkındia (2/305) 
numaralı teMfl kanunisi ve reddine daılr 216: 

216 
— Denizli Mebusu Yusuf ve Necip A l Bey

lerin; Aydın havalisinde icrayı şekavet eden 
ve TavaBÜızade Fazıl Beyi dağa kakhraırak beş 
hin Üra fidyei necat mukabilinde tahliye «den 
Mestan Çetesli tenkil edıtöfikıten sonra metru-
kâtından tahsil edüerak Haziraai Devlete 'teslim 
edilme*, üzere (mumaileyh Fazıl Bey? meblâğı 
mezkûrun defaten tesviyesi hakkında (2/241) 
numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair 100 

— Dersim mebusları Feridun Fikri ve Ah
met Şükrü beylerin; Dersim vilâyetinin muh
taç olduğu imaratteı zururiye ve mülbreme hak
kında (2/273) numaralı teklifi kanunisi ve red
dine dair 215 

— Düşman tarafından tahribata mâruz ma-
hadüer inşaatı İçin ocaklardan resim atamama
sına dair (1/142) numaralı kanun layihası ve 
Samban Mebusu EMıem Beyin, 8 Teşrinisani 
1339 tarihli Mübadele, İmar ve Mân Kanu
nuna zeyl olmak üzene (2/262) numaralı tdklift 
'kanunisi ve her ikisinin de reddine dair 192: 

193 

— Hâziz Mebusu Hüseyin Beyan; EÜZJZ 
• Kaban • Arapkir ve Kemaliye - Erzincan yo
lunun turuku umuımtiye nreyanıua ithaline dair 
(2/397) numaralı teklifi kanunisi ve reddine 
dair . 2 7 9 

— Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı 'Beyin; hi
maye! etbal vergisi unvanh ve (2/402) numara
lı teklifi kanuni» ve reddine dair 216 

Sayfa 
— Erzincan Mebusu Hamdı ve Gelibolu Me

busu Celâl Nuri Beylerin, İstanbul'dan sair se- -
birlere gelecek mamul «kmak, peksimet ve fi-
rancalamn gümrük resmî hakkında (2/170) nu
maran mefcif'î (kanunisi ve reddine dair 216 

— Erzurum - Sarıkamış - Kars DeoıkyoHıarı 
klamai bütçesinin üçüncü rastına tahsisat ilâve
si hakkında (1/747) numaralı kanun lâyihası 278 
. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık 'Beyim!; Tür

kiye'ye JttıaiE edilecek unun gâimrük retsınin© 
dair (2/425) numaralı teklifi kanunisi ve reddi
ne dair 78,242 

— Hariciye Vekâletince gerek merkezde va 
gerek Sefarethane ve Ş^benderhanefer vası
tası ile hariçte ıtetiıyfa edilmekte olan harç ve 
resimlerin tezyid ve kanunen muayyen haddi as
lisine ircaı için İcra, VekiBeri Heyetine salâhi
yet İtasına dair (1/135) numaralı ve Evkaf Ni
zamnamesinin 20-21-22 nci bendlerinde tamirat 
ve inşaatı cüziye için muayyen olan 2 500 ku
ruşun 10 000 kuruşa iblâğı hakkında (1/152) 
numaralı ve mekteplerde münhal muallimlik
lere tayin edilecek memurini muvazzafa âe mu
vakkat muallimlere verilecek maaş hakkında 
(1/710) numaralı, Türkiye dahilinde 1338 sene
dinden itibaren müoaddeden inşa edilecek mte-
sakin He istilâ ve harikterden harab olan ma
hallerde yapılacak akarat vergöîerinin beş sene 
müddette affı hakkında (1/158) numaralı, me
yan kökleri ite batlarından rayice tevfikan öşür 
'istiıyfaıaı hakkında (1/64) nurnıarah kanun lâyi
haları ile, Kastamonu Mebusu Fuat Bey ve 
rüfdkasının Kaıstamcmu'ya tabi Göl Nahiyesin
de mevcut Ziraat Mektebinin Ziraat Vekâletinin 
1340 bütçesine ithaE hakkında (4/174) numa
ralı, Menteşe Mebusu Esait Bey ve rüfakasının; 
sefameti kobralarda şimdiye kadar olduğu gibi, 
Sefaret İmarnbgımn ipkasjna ve tahmattarı-
ınan 1340 bütçesine ithaline dair (4/122) numa
ralı, BitSİS Mebusu Resul Sıtkı Beyin 1338 se
nesinde (Bitlis v&âyeiti rnUhftacini zürraasına 
verilmiş olan 2 000 liranın affı hakkındaki tek
lifi fcanunismm -biran evvel intacına dair (4/177) 
numaralı takrirleri ve tayini muameleye ma
hal olmadığına dür 193:196 

— Harp kazançları vergisi hakkındaki 14 
Kanunuevvel 1335 tarihli kararnamenin, yirmii 
aftıncı maddösinin tefajrino dair (3/110) 99:100 
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Safyfa 
— Hayvanatı ehffliıye rüsumu fcaıkknııaa (1/737) 

numaralı taretin •föyîhası hakkında 280 
— tdare Heyetinin 1341 smmi R'iyais&IÜ-

cumhur bütçaâılin 12, 13, 14, ve 16 ftca faKâtar! 
aiı'KioıiHJa münafcaift teramrta ve önüçancü fas
lımın ffidnci maddesine tahsisatı munzama ilâ-
vdsine dair (2/482) 212 

— kikin Mûdürtiyötıi Uımuınilyesinlan 1340 $fe 
nosi 'bütçesinin 325 noi faslıadto sarf edileme
yen 248 000 İiıianiln 1341 senesiine devren sar
fı hattında (1/664) numaralı kanun lâyihası 
ve reddine dair 216.24Î, 

246: 24? 
— Kars MöbusU Ömer Beyin; Kara - Ka

ğızman - Kulp ve ISöff şdseîerirtin turuku umu
miye rneyanana ithali bakfcuıda (2/389) numa
ralı. teklifi kanunisi ve radfcdfae darir 280 

— Kastamonu Mebusu Haüıt ve Hasan Feh-
mi Beylerin; Amkara- - Yaibanaıbat ve Çerkeş 
• Safranbolu yolunun turriku umurriaye meya-
nına ithaline dair (2/362) numaralı teküfi ka-
nuniisî ve redcEne dair 236 

— Kayseri Mebusu Sabit Beyin; Kayseri' 
inlin Bünyan kazasına merbut Atkımla nahiyesi 
markez ve arazisinin tseyLâpitatti ıfcuntartlrna--
sı için bütçenin VÜSyata Muaıvenet falsiflckn 
5 000 liranın sarfı hakkında (2/177) ve Kır-
şetabr Mebusu saMu Sadik Bjeylio, Gürınhak ba
taklığının ıslâhı 'için CanCk vilâyeti fdarei hu-
«jsiyesine nafıa bütçesinden 10 0Ö0 lira muar 
venet oüLmasi hakkımda (2/122) numaralı tdk-
lifi kaırauınM ve reddine daiir 101:102 

— Konya Mebusu «Kâzım Hüsnü 'Beyin; 
Konya Hasttanıesine celp olunan eşyamın güm
rük ve aııdiye ııoMmlerfoden affına darir (2/171) 
numaralı teklifi 'kanunisi ve reddine dair. 214: 

215 
— Komya Mebusu Refik Bey ve rütfefcaisi-

nın; Tekke, zaviye ve türbeler batkında (2/478) 
notnaraîı teklifi -kapmnıtet 'hakkında. 278 

— Malatya Mebusu RfcfJk Beyin; MaSat-
ya - Besni - Gatââttte^ yöhınım turufcu ufcmMr 
ye mroyamna ithaline' tfaû' (2/363) nüfaâfâli tek-
lif t fcamiHtiısli ve reddir ha94kuüa; 297 

— Malatya Mebusu Reşit Beyifl; 1335 sferieisi 
niibayatıJın© IkakSar aişaa-, ağriant; emlâk-ye: arazi 
temıattfr vergSari İle töhuiinlufc z&h&'e" ve" *eÖpii 
bodifâtı ve ahali zmtaetİıtit&adr sair baûnfeım 

Sayfa 
Tnaüıiba-tı hazinenin affına dair (2/233) numa
ralı ve Menteşe Mebuısu Esat Beyin; jstürdat 
olunan ırraahaîî&rdt-ki vergöerin affı halkkında 
(2/125) 'numaralı teklifi kanuniteri ve taıyim 
muameleye mahal olmadığına. dair 77:78 

— Matluba! ve düyunu hazinenin sureti 
mahsubuna mütedair 3 Nisan 1340 tarihi» ka
munun birinci maddesinin tefsirine dair (3/282) 48: 

49 
— Meciis, İdare Heyetinin; 1341 senesi Bü

yük Millet Meclisi bütçesünîn beş ve altıncı fa
sıllarına tahsisatı muozaımıtm itası hdkıkınıda -
(2/477) 151455: 

İ57,165:166 
— Meclîs, İdare Heyelftnlin;; 1341 ıstnesi 

Büyük Millet Meclisi bütçeMriin üçüncü falsh-
ntn ıharcirah maddesine 34 500 Kra ve faslı mez-
küre 'yeniden açılacak onuncu otomobil mu
bayaa ve masarifi maddesine 25 500 lira tah
sisatı munzamına ilâvesi hakkımda kamun tek
lifi hakkında. (2/483) 159:160, 

169:170 

— M'üdafaai MSltiye Vekâletince bazı taah-
hüdai icrası halkkında kanun lâyihası hafldkm-
da (1/720) ' 143,152: 

155,163:164 
— Mühendis Mektebinde ikinci derecede 

müheıMs yöfn#ronök için Nafıa Vekâleti '134Q 
Ibüffiçestoe 5 336- Üm kırk kuruş tatefeaih mun-' 
aaımmıa itabına dalir (1487) numtatnalli, Tabiiyet 
kaleminden alınan rüsum ile Umuru Hukukiyei 
ıMutotoalte Kalernlnce alınan Basdâk harç4aranm 
ıbeş misline iMâğıma dalk <ıl/l'37) «umarak, 
TMcktiye'yi «erk ive fârar «fttüş teshasa alt «m-
valili ımteftııkerâtı toazı kuyut w şunit taifttrrtda 
muhaıikiHie ve harpte ırnutaızanrır oHup muhKact 
tnuatvemet bir halde bulunaciaca >ve «avfidi şü
hedaya temSdıne dalir (1/130) ve muzu hayvan^ , 
larm Wdı içki -1339 senfâsi Ifctisaıt Vekâtetıi Bült-1 

çastüıe bej ibin Kra vaz ve saırfıma • «dSalûr (1/441) 
tnumıaralı, •Askerî Faforâkafar MİMlrfiye* Uhuu-
ıtıîyeslniıt 1340 senesi MaJrt ajyma. mahsus «HUH 
valldkalt bütçesanıe kMr <l/4'63) oumajrallı, ha- -
rdçten celp oiunıaoak faydalı töebatat ıfiahunıiuk-
lavı" i*e meyve füanten ive lAmerlika üsnua ÇUL 

tıuktamm gümîiiiflt: ateslbılerd Hiçin tkfeat Veka-
latüıuin 1339 büttçesfiınie ilci yife- ibin İra taihsfeat 
vazına dair (1/434) numaıralı, Asbarî FalbrJka" 
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y-;: Sayfa, 
dar ıMüikİİJİyeÜ Umum^esia» (t&r ö # a 'Mefctefcti 
ttM&fe ive ttgbu fti&tobûı masarifi iiçin ma? 
kûr IMudittöyıeti Uknutnliyeıofiıı 1138 seöesti tbüt-
çesttride mKtoakafe iorrasmıa daâr (1/lfiö) mımaj 

Katı, Havalı Şarlk&yöde esnayı tharçrt» btdmü 
Ifonak «diten çnesalkllnliıı ıtainûr Ve lidgaisı dçfeı 1339 
Malîye Bjitşesâıne mezvu tahsişatt ıbakiıyıesliBö 
'İkrtaır VekâMclin 1340 'hütşasinE naMi hakkın* 
Ida -(1/500) mtnahnlt, 1339 Dahiliye Büteeşj-
wa 155 indî faslımın 'bir ve flkintfi nmiddlejfae 
150 -b*İn Hm tahsisatı munzaUıtna ilâ-vesii*»e İMr 
(1/443) nunâıralb., 1339 Maıaıttif "Vökâütötü Biit-
peötain tateiEsaltı fcvfcajlâlcte fa&tatkian (35) ttn 
uranın diğer ffüısul ve (mavalda nakline Idıaüp 
(fl/406) mumıaiıiaslı ve 1339 -Müidafaai -MıMye 
VekâMi 'Bütçesiaden 200 bin İkanın Aisfcerî 
FaMpafcr IBliiltçeskîa nsakfoe dair (1/427), çu* 
maralı, düşmam ttanıafıddan yaSkılafli şeJüktemı 
haldİtaîafinı yapmak üzene {1338) Nafia Bük' 
çasfiıua talhsSsaltı Jâajtrrıe vazına dair .(1/128) nu; 

(maralı* •onükli kfta kanun Jâyihaısı ile Mec
lîs 'İdare (Hayeekıiİo TürfeBye Büyük MÜte* 

'MecSitşâ 134Û ffii)t£ö»e 13Û Ifeıa ıtateisalt mum-
zaJmena, İcabına dair (2/390) oumaıtaAı, K»n-
ya M b̂ü|SU tyusa Kâzım Efendi -ve rtifiefcaşn 
nın, Karaman kasabasına ianet ahali ile celp ve 
faale »otoöiajkita elan su içŞn muuaveıKit ttoüsaıaı 
kfeür HJ2/201) nıuimıaınalt, Samulhian Mdbuisu saj 

ibıfct Refik Şevket ıBey ve riifefcaisıoiın dravali 
metruktensin stmeö ad&pasS hattında (2/144) mı-< 
maralı, Meclis idare Heyetinin Türkiye Bü
yük Millet Med&iriin 1340 ttütçaslmkı, İMnri 
lıafçaıah ıflasfaa otuz bin ffiaja ilâvesine tdaöri 
(2/340) nutmaraifı, Saruhan Metana Sabri Bey 
ve ındfflkmja; Mülbftfelk, İmar ve tskân Vfefc&tetii 

' 1340 bütçesine on milyon lira tahsisatı munzam
ına İtasına dair (2/359) numaralı, Konya Me
busu Kâzını Hüsnü Beyin, Konya harefoöü 

ajrja öeiicösiade bamap oka yerlerini fcnşaşıoai 
ımukfflezi toteSflefcrtdlen resim afanmamaeı vıe ımu-
terlkin verçfilsrfın affı hakktnda (2/148) nu
maralı, ZoaguSdafc Mebusu TuoaSfct Wtiâ Ben 
tytiın, EreJK havza* fahm/iyafljne aöt fbcddE- imik 
katanın EKtoEa verSlhiflfc şartüyte mezkur 
Havzanın doğrudan doğruya. Mafyeoe ffldanesi -
Mdkuntda (2/136) numaralı yedi kıta teklifi 
ktamınfoin mııairfleieden tnıjstağm takınması 
Üasöbüyle hıfzıma M * 104:108 

Sayfa 
— Nafm VakâMJoin 1341 smoâ. bütUsimn, 

'Jkiyüa aftmı^acı faslmm ıbirtoci maddesine 
«atosisatı ff*UHzaramıa üffiası haÜdEiifcta (1/71^) 46, 

• . i 119:120 
-x- Ötdu «lînrfe ftutdyaçtaa fazla kalacak hay-

vartat 'ile arabalaj-m muhtacânü ahafiye] sureti 
tevzft tıakjjmyl» (1/Q) aunıaralı k^nun l^yohası 
ve teŞğm&k* . İ 217"218 

— CN^ Mebusu FaJt 1*9? ve a& rrfıikmm, 
Ünye - Niksar yoiumm turUku ymmrıijie me-
yanında ithalinle dair (2/394) numaralı i töküfi' 
kanunigi- ytt &&fom #İT- \ 278:279 

— Rfee Mtfeımı Eesat Beyin; Nevaıhü cesS-
me ve miühülmtnede Klapu 'idareleri teskS hak
kında (2/84) numaralı teklifi fcanoo'isi vp red-
dime daür. | 218,264 

— Sabıtk Erzurum Mdbusu Saüiı Efendi
nin; befedryeter tartatfmdan memleket h4*ame-
leriyte belediye eezaharueteri namına c&)j> edi-
teoe'k eczayı tMGyenin gilmıük restndndjen >k-
ıtrsiKtöicra daltr (2/149) nomarak tetküfi kalûuniâi 
ve reddine dair. . ' 102 

— Samsun'un ©MttrMe tenviri ve şerire su 
<isaM âçtin Samsun Betediyesİ namına I^aaine-
riin kefatolH' '8e Üçyüz bin Jirahk datâkra^ -akti 
hakkmda, (1/72*) j 59,157: 

1159,167:168 
— Saruhan Mebusu Reşat 'Beyin; Öemar-

ci : Simajx. »î^ttmn, tMP̂ Ml «esiflriö^ mdfaoma 
ithali i h a m d a (?/-4i8) ragmarajjı te*Wİ lOAuni-
si ve r^Jdfesi, daiü;. | 237 

— Şûrayı Devlet Tetsktfatı hakkında j îcra 
VeküOeri Rfyasatin.d«n mevrut (1/27). nuiıaralı 
kanun lâyma» hoMkunda. I 80:91, 

13Oıl36,179:I84,20O:204 
— Tasvdki Sanayi Kanunundu 6 ncı madde-

riiam tüefsirâıe daftr B^şvekaastea mevrut (î/309) 
numamfa «cefan» hakkında. 239 

— Tratonwgaıp M**^b*şinden. 
sulbîyeMm tarihli tosdUcim» kadar vt(ku 
mUhanebeterde şefait düşen erkân, ümera 
bitara i » ıtmmAûrâ askeriyeıı&ı erzak, 
maaş mükslbüli f-azlUt nsebuzlanndan 
temeyen zteımettoriolm Ifasfeece takip vej tah
sili olunmaması hakanda. (1/501) ] 213,260, 

' 272:273 
— Trabzon Möbusu Rahmi Bey ve onj dört 

reeyetnin; Traıbzon, Rize ve Giresun vilâyetle-

http://Msfeu.su
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Sayfa 
time Sthal olunacak mısrrın gümrük resmi hak
kımda <2/385) Mmraralı tekffifi kanunisi ve bu 
hususa müteallik Artvin Mebusu Hîimıi -ve Rjiae 
Melbutsu Esat Beylerin (4/233) (2/235) numaralı 
takrirleri ve reddine dair. 214,263: 

264 
— VaaMei memurelteri haricinde emrazı sa

riye] hayvaniye mücadelesine memur edMecek 
tneumırinıi fenniye vesaireye verilecek yevmiye
ler hakkında. (1/743) 150,174: 

179 
—' 25 Eylül 1339 tarihli Askeri Tekaüt Ka

nununun besinci muaddel imaddesinin tefsiri 
hakkında. (3/456) * 213,260: 

263 
— Zahire, un, kepek ve emsalinin. indeteace 

meri İftiracı hakkında, (1/652) 220 
— Ziraat Vekâleti BütçesinMi 333, 335 • ve 

341 nci fasıllarına tahsisatı munzamına flâvüsi 
'halkkında kamun lâyihası hakkında, (1/746) 150,199: 

. 2 0 0 
— Zonguldak Mebusu Tunaiı Hilmi Beyin; 

«İmar armağanı» üroivaob ve (2/195) numaralı 
teklifli kanunM Ve reddine daiir. 215,264 

— Zonguktafc Mebusu Tunaiı Hilmi Be
yin; Mükâfat Kanunu ünivaırtLı ve (2/298) numa
ralı tdkltfli kanunîsi ve tayini muameleye ma
hal otmadığmdan reddhVe dalir. 193 

Mübadele • İmar ve İskân Encümeni 
— Mahallî 'iskânlarını Mâ mezuniyet tebdil 

eyleyen muhacir ve ımıültöcilere aşair hakkında. 
(1/558) 186:187, 

254 
— Resmo Mübaıdaftonmiden Hüsnü Beyin 

'beraberinde getirmiş üfcen, Maliye Vekâletince 
•iştirası cihetinle ıgtdifen 'ispirtoların, büâ resim 
kenıdâsine tesJkrii hatkkmda. 47 

— Zonguldak Mebusu Tunaiı Hifent Beyin; 
«İmar armagam» unvanlı v»'(2/-195) numaralı 
tidklifü fcanunfeli ive «ıddine dair. 215,264 

Müdafaa! MÜtiye Encümeni 
— Askerî Ceza Kanununun 52 nçi maddei 

muaddelesinin tadili hakkında (1/599) 125 
— Canik Mebusu Cavit Paşanın; açıkta ka

lan ümera ve zabıtanın iktidarlarına göre ordu
da muavin olarak istihdamları veya mektep mu
allimliklerine tayinleri hakkında (2/185) 184:253, 

270:271 

Sayfa 
— Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin; 

22 Teşrinievvel 1339 tarihli maaş ve tahsisatı fev
kalâde kanununun ikinci maddesine zeylen 
(2/211) numaralı teklifi kanunisi ve tayini mua
meleye mahal olmadığına dair 141 

— İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi 
teşkilâtı cedidesi hakkında (1/18) numaralı ka
nun lâyihası ve tayini muameleye mahal ol
madığına dair 141:142 

— istiklâl muharebatına iştirak ve tevarihi 
muhtelifede rubbei şehadeti İhraz ettikleri anla
şılan yüz doksan altı zabit ve yüz on yedi ne-
fer ile doksan dört zatın ailelerine birer İstiklâl 
Madalyası itasına dair (3/486) 115:117 

ı— Malatya Mebusu Mahmut Nedim Beyin; 
Harita Dairesi kadrosunun tevsii ve Müdafaai 
Milliye Vekâletine mülhak bir bütçe ile idaresi 
hakkında (2/329) 125 

— Musiki Heyeti hakkında 28 Mart 1334 
tarihli kanunun tefsir edilmesine dair (3/450) 

143 
— Mücahedei Millİyede sebkeden hidema-

tından dolayı beyaz şeritli istiklâl madaiyasiyle 
taltif edilmiş olan Kayseri'Ii Hasan Efenin cep
helerde meşhut olan hidematı fedakârisİne met
ni kırmızı kurdeleli madalya İle taltifi hakkında 
(3/466) 97 

— Müdafaai Milliye Vekâleti birinci sınıf 
kâtiplerinden Alâattİn Efendinin takdirname ile 
taltifine dair (3/463) 98 

— Müdafaai Milliye Vekâletince bazı taah
hüt icrası hakkında (1/720) 143, 

152:155,163:164 

— 11 Ağustos 1330 tarihli mükellef sivil 
memurini baytariye ve etıbba hakkındaki kanu
nun dördüncü maddesine zeyl 0/19) numaralı 
kanun lâyihası ve tayini muameleye mahal ol
madığı hakkında • 141 

— 11 Mart 1338 tarihli Seferberlik ve Zam
mı Maaş Kanununun ikinci ve birinci maddele
rinin tefsirine dair Müdafaai Milliye Vekâletinin 
(3/57) ve (3/45) ve Maliye Vekâletinin sefer 
zammı maaş kanunun (3/84) ve seferberlik ve 
cephe zammı hakkındaki kanunun (A) fıkra
sının tefsirine dair (3/59) 120, 

126:128 
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Sayfa 
— Rize Mebusu Ekrem Beyin; «Askeri El-

kab Kanunu» unvanlı ve (2/406) numaralı tek
lifi kanunîsi hakkında 237, 

264:265 
— Rize Mebusu Sabıkı Necati ve Menteşe 

Mebusu Esat Beylerin; ihtiyat ve milis zabıtanı-
nın terfih ve ikdarı hakkında.(2/1) ve (2/8) nu
maralı teklifi kanunileri ve tayini muameleye 
mahal olmadığına dair. 142 

— Sabık Ertuğrul ve Elyevm izmir Me
busu Osman Zade Hamdi Beyin; hîdematı va-
taniyede bulunan zabıtana kıdem zammı itası 
hakkında (2/11) numaralı teklifi 'kanunisi ve ta
yini muameleye mahal olmadığına dair 142:143 

— Trabîusgarp muharebeslinden muahede? 
suiniyetlin tarihi tasdikine kadar vukubulan mu
harebelerde şehit düşen erkân, ümera ve zabitan 
ile mensubini askeriyenin erzak, elbise ve maaş 
mukabili fazlai mehuzlarından tahsil edileme
yen zimmetlerinin Hazinece takip ve tahsil olun
maması hakkında (1/501) 213, 

260,272:273 
— Van Mebusu sabıkı Haydar Beyin Millî 

Mücadele esnasındaki hidematma binaen istik
lâl madalyasıyle taltifine dair (3/487) 97:98 

— 25 Eylül 1339 tarihli Askeri Tekaüt Ka
nununun 5 nçi muaddel maddesinin tefsiri hak
kında (3/456) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Müdafaa! Milliye Encümeni mazbatası ile tef
sire mahal olmadığına dair 213,260:263 

Nafiz Encümeni Mazbataları 
— Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyîn, 

Ereğli - Aksaray ve Aksaray - koçbisar yoMarı-
nın tunıku umumiye arasına alınması hakkın
da (2/295) numaralı teklifi kanunisi ve reddine 
dalir. 

— Çorum Mebusu ismail Kemal Bey ve rü-
fekasının; Çorum - Sungurlu - Çerikli yolu
nun tunıku umumiye meyanma İmaline dair 
(2/403) 236 

— Dersim mebusları Ferudun Fikrî ve Ah
met Şükrü Beylerin; Dersim vilâyetinin muhtaç 
olduğu imaratı zaruriye ve mübreme hakkında 
(2/273) 215 

—< Elâzİz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz-
Keban - Arapkir ve Kemaliye - Erzincan yolu
nun tunıku umumiye meyanına ithaline dair 
(2/397) 279 

Saıyfia 
— Erzurum - Sarıkamış - Kars DemiryoBan 

idaresi bütçesinin üçüncü faslına tahsilat ilâve
si hakkında (1/747) | 278 

— Kars Mebusu Ömer Beyin; Kars! • Kağız
man - Kulp ve İğdır şoseterinlin tunıku tamımı ye 
meyanına ithali hakkında (2/389) 280 

— Kastamonu Mebusu Hâlit ve Hsjsan Feh
mi Beylerin; Ankara - Yabanabât ve!Çerkeş -
Safranbolu yahınun tunıku umumiye meyanma 
İthaline dair (2/362) 236 

— Malatya Mebusu Reşit Beyin; Malatya -
Besni - Gaziantep yokunun turuku umuftıiye me
yanına ithaline dair (2/363) 279 

— Ordu Mebusu Faik Bey ve altı refikinin, 
Ünye - Niksar yolunun Turuku umumîye meya* 
nına ithaline daSr (2/394) 278:279 

— Saruhan Mebusu Reşat Beyin; Demirci -
Simav yolunun turuku umumîye meyaıuna ithali 
hakkında (2/448) 237 

Posta ve Telgraf Encümeni 
Mazbataları 

— 1 Teşrinisani 1340 tarihinden evvel pos
ta ve tegraf hidematma dahil olan memurini 
muvakkatenin sureti tavzifleri hakkında 
(1/554) 185 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Encümeni Mazbataları 

— Etibbanm hizmeti mecburesi hakkında
ki 8 teşrinisani 1340 tarihli Kanunun birinci 
maddesiyle stajlarına mütedair 13 Mart 1340 
tarihli Kanunun beşinci" maddesinin tefsirine 
dair Başvekaletten mevrut (3/436) 115 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
— Elyevm taharri veya derdesti îhjale dev

resinde bulunan bilumum petrol ve neft ve 
müştakkatı madenleri hakkında (1/519) numa
ralı kanun lâyihası ve petrol imtiyazının sureti 
itası hakkında sabık Ardahan Mebusu Server 
Beyin teklifi kanunisi hakkında (2/123)1 187 

— Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyin; 
Türkiye'ye ithal edilecek unun gümrük res-
mina diar (2/425) 78,242 

— Mesai Kanunu lâyihası hakkında. (1/413) 
50:56. 

I & 
— Zahire, un, kepek ve emsalinin i^defhace 

meni ihracı hakkında (1/652) 220 
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Sayfa 
Ziraat Encümeni 

— Antalya Mebusu Murat Beyin; Orman 
Nizamnamesinin babı ganisinin (kinci faslına 
müzeyyel 22 Nisan 1340 tarihli maddei raünfe-
ridenin tadili hakkında (3/395) 252 

— Erzurum Mebusu Rüştü Pasa ve ruf ©ka
sının; damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı ba-
kariye vesairenin sureti muhafazası hakkındaki 
11 Nisan 1324 tarihli Kanunun İlgasına dair 
(2/437) 11*: 

119,121: 
122,252 

Sayfa 
— Vazifei memureleri haricinde emrazı 

sariyei hayvaniye mücadelesine memur edile
cek memurini fenniye vesaireye verilecek yev
miyeler hakkında kanun lâyihası (1/743) 150, 

175:179 
— Vilâyet numune fidanlıklarında yetişti

rilen müsmir ve gayrı müsmir fidanların lüzu
munda meccanen tevzii hakkında (1/621) 258 

— Zabıtai sıhhiyeyi hayvaniye kanunu 
muvakkatinin 7 nci, 18 ııci ve 19 ncu maddele
rinin tadili hakkında (1/568) 258: 

259 

MUHTELİF 

Tebrikler 
— Cumhuriyet Bayramımızın yıl dönümü 

münasebetiyle Acıbadem, Artvin, Ardanuç, 
Ardahan, Adana, Adapazarı, Afyon, Akçaabat, 
Akçaşehir, Aksaray, Akşehir, Amasya, Antal
ya, Ankara Alaşehir, Aydın, Ayvalık, Edirne, 
Ordu, Erzurum, izmir, İsparta, İstanbul, İskilip, 
Eskişehir, Eskifoça, Elbistan, Elâziz, Elmalı, 
Ödemiş, Orhangazi, Urfa, Uzunköprü, Of, Oltu, 

Elâziz, Ilsu, İncesu, Babaeski, Bartın, Bafra, 
Beyazıt, Bayındır, Bayburt, Bitlis, Bergama, 
Bursa, Borçka, Bozdoğan, Burdur, Bornova, 
Bozok, Bozcaada, Bolvadin, Bolu, Boyabat, Bey
rut, Biga, Bigadiç, Bilecik, Prag, Tekirdağ, To
kat, Tire, Çal, Çankırı, Çeşme Çanakkale, Çor
lu, Çorum, Çine, Hasanmansur, Honaz, Daren
de, Dersim, Denizli, Devrekani, Diyarhekir, Di
nar, Zile, Reşadiye, Zonguldak, Siirt, Seferihisar, 
Söğüt, Silifke, Söke, Sinop, Simav. Siverek, §ar-
kikarahisar, Salihli, Samsun, Trabzon, Tar
sus, Torbalı, Arapsun, Arapkir, Gaziantep, Fat
sa, Kars, Kırkağaç, Kırklareli, Karaburun, Ka
resi, Kastamonu, Kasaba, Kandıra, Kangal, Ko
caeli, Kula, Konya, Kojtuluhisar, Kmsehir, 
Kayseri, Germencik, Keşan, Kütahya, Küçüfc-
k'apı, Gönç, Gönen, Göynük, Giresun, Lüle-
burgaz,Maçka, Mardin, Mersin, Maraş, MÜ-

refte, Malkara, Muğla, Manisa, Milas, Niğde, 
Viranşehir, Lâdik, Hamburg, Yenipazar, Yeni-
foça, Yumurtalık'tan mevrut tebriknameler, 21:22 

— Kurtuluş gününü tesit ettiklerine dair 
Lüleburgaz Türk Ocağından mevrut telgraf. 80 

Telgraflar 
— Büyük Millet Meclîsinin küşadı müna

sebetiyle tebriki mutazartımın Afganistan sefiri 
Sultan Ahmet Han hazretlerinden mevrut tez
kere. 5 

— Erzurum'da vukua gelen irticai telin ettikle
rine dair Erzurum'dan mevrut telgraf 219: 

220 
— Kurtuluş Bayramıma dönüm yılını tesit 

i eylediklerine dair Edime'dea mevrut telgraf. 251 

— Kuşat edilen Vilâyet Meclisi Umumisinin 
| şükran ve ihtiramlarının kabulüne dair Bursa Vi-
| lâyetmden mevrut telgraf. 27 

— Maraş şehri namına ita edilen İstiklâl 
madalyasının merasimi mahsusa ile talig edildi
ğine dair tetgrafname. 5 

— Meclisin, fcüşadı münasebetiyle Antalya, 
Ordu, İstanbul, Bolu, Boyabat, Bigadiç, Çaycu
ma, Hasanmajuuı,, Dij&übeür, Trabzon, Arap
kir, Gaziantep, Kastamonu,. Kayseri, Kâhta, 
Muğla ve Haruniyedea mevrut telgraflar. 5 

— Musul müzakeratı münasebetiyle Ber
lin'deki Türkler arızası ite mevrut telgrafname-
nin gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi. 5 

— Yeni içtima senesinin küşadı münasebe
tiyle Pra$ Sefiri Vasıf Beyden mevrut tebrik 
telgrafnamesit 47 
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SUALLER VE CEVAPLAR 

Sayfa 
Dikiliye Vekâletinde» 

— Diyarbekir Mebusu Zülfİ Beyin; Posta 
ve Telgraf ve Telefon muhaberatı hakkında 

212, 
238,252 

— Kastamonu Mebusu Haiit Beyin; Ulus 
Muhiti ormanındaki yangının derecei sıhhat ve 
vüsati ve İtfa tedabirine dair suali ve Ziraat Ve
kâleti Vekili ve Dahiliye Vekili Cemil Beyia 
tevabi» 1%: 

Maliye Vekâletinden 
— Karesi Mebusu Ali Şuuri Beyin; mah

sulâtı arziye vergfamin mükerrer istiyfası sure
tiyle yapıla» tasibatın izalesi için ne gibi teda-
bir ittihaz olunduğuna dair 212, 

296,238, 

Sayfa 
252,254: 

258 
— Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Mahsulâtı 

araziye vergisinin,, mükerrer istiyfasına imkân 
kalmamak üzere ne gibi tedabir alındığına dair 

149, 
174,220 

— Eskişehir Mebusu Arif Beyin; Orduda 
daimî küçük zabıtan yetiştirilmesi içki ne gibi 
tedabir ittihaz olunduğuna dair suali ve Müda
faa! Milliye Vekili Recep Beyin cevabı. 173, 

198:199 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Ulus 
Muhiti Ormanlanndakİ yangının derecei: sıhhat 
ve vüs'atı ve itfa tedabirine dair 149, 

174 

TARtRLER 

Biga (Samih Rıfat ve Vrfa Refet Beyler) 
— Biga Mebusu Samih Rıfat ve Urfa Me

busu Refet beylerin; resmî muhaberatın asri 
bk şekütde İslahına dair. ' 219 

Biga (Şükrü B.) 
— Biga Mebusu Şükrü Beyin; Rtıznattüede 

bulunan ve harcırah karamamesirrâı 36 ncı 
maddc*nîtt tadSBoe miifcedaıjr okn kararname-
din Wttoci maddesinin tefsiri ha&fcmda Baş-
vekâtet tezkeresi ile Kavaokıi 'Maliye Encümeni 
tnazlbacasmm müstaoelen müttakeresaıre dair. 152 

BazdkfAHmet Hamdi B) 
— Bozdk Mebusu Ahmıet Hamdi Beyin; 

memurine elbise ve şapka BedariSöi İçin verilen 
avansın ikramiye addi hafckında. (4/217) 3:4 

Bozak (Süleyman Sırrı ve Ahmet Hamdi 
Beyler) 

— Bozok Mebusu Sütoyınan Sim ve Aîımet 
Hasisi Beylerin, (BozoJO'a tebdil otun&n daire» 
iotıMıafciyesi (üsnikıkı (Yozgat) olarak ipkası te-
Ttnenoüıyaitına dair. 26 

— Yeasgat Mebusu Şüteyman &m Beyin; 
Aşarm ilgası döl*yjSijte daüm Hit*aS?iy«ssinMi 
Estki tuJaijMsl afaafiri «acafından gönderi!*» bk 
teşeMcüraan» ite M adet buğday başağau talk-
<üm «(fiğine dair. (4/216) 3 

Caniik (Cavit Paşa ve rüfekası) 
— Oamk Mebusu Caıvit Paşa ile rüfiekas*-

nm; Samsun'un ekkıtmikle tenviri ve şehre su 
•İsalesii İçki Samsun BetedJyeöi narama -İstikraz 
•akili battuödaıki lâyühai kanumyenja «üstace-
ien nnüzakeresine dair. 123 

Canik (Cavit Paşa) 
— Ğamik Mebusu Çavk Paşamın; 347 nu-

. maralı Kânunun blMredi ımadüesinfin DefsUri bat
kımda. (4/297) 

Diyarbakır (Cavit B.) 
— DilyarbeMr Mebusu Cavit Beym;| ıŞûrayı 

Devlet Kanonunun beşinci maddesinde ımündief-
riç Üiç sene -vaâyetîe ibuluomak. kaydında is
tanbul Vilâyetinin t U g olup, oknasbğMun tef
sirime dair. (4/296) 196 

Elâziz (Hüseyin B.) 
— Efâaİz Mebusu Hüseyin. Beyin;; Efâziz' 

"m asîter .tarafından lişgaftnıde eşyaları \ yağma. 
edlem zabitan zarariarınm şündWk hükümet 
taraf undan taftrfini nafclkmda-tafcrM. 196 

Giresun (Hakkı Tarik B.) 
— Giresun Mebusu Hakkı Tarik Be/p; Mü

badeleye gayrı tabi eşhasa ait olup» hüfettoaıet 
yedinde bulunan metruk emlâk ev «mşttar es-
maninin, emval ve emlâki düşman, usat ive hafi" 

ı 
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Sayfa 
bdlüzıım hükümet tarafından tahrip edilmiş 
olanlara, zayiatlarının derecesi nisbatİnde tev
ziine dair 15 Nisan 1341 tarihli Kamımın tet-
Siı<i hakkımda. (4/295) 196 

Gümüşbanef/faran Fehmi B.) 
— Giimüışhane Mebusu Hasan Fehmi Be

yin; blklinoi devre mebuslarından ülken, yolda 
e$kİya tarafından şehid edilen Gümüşhane Me
busu merhum Ziya Beyin, büyük çocuğu Enver 
efendin'iıı, İstanbul liselerinden biline leylî odla-. 
ralk Ucaydı ite yol vesalir 'masrafının maarifi 

Gümüşhane (Hasan Fehmi B.) 
— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beytin; 

Sıfatı tnebusiyeti 'kalmayan zevatın teklifi ka
nunî haklan kalmayacağından o kabul evrakın 
encümenlerce keenlemyekün addedilmesine 
dair. 242 

İsparta (Mükerrem B.) 
— İsparta Mebusu Mükerrern: Beyin; 11 

Ağustos 1325 tarihli Müiklrye Tekaüt Kanunu
nun 19 ncu maddesinin son fikrasınm tefsirine 
daiîr. (3/295) 60:64 

İzmir (Münir B.) 
— İzmir Mebusu Münür Beyin; Memurin 

Muhakemaıt Heyetli (ile TeiMk Encümeninin 
müddetlinin hitamı dofayısryte yenliden 'intihap-
darı hakkında. 71 

izmir (Osman Zade Hamdİ B.) 
— İzmir Mebusu Osman Zade Hamdı Be

yin; Düyunu umutrılityietıısn foararryle Fiça Lima
nından memlahaıtara kaldırılan tuz nakliyat mer
kezlinin yine Foça Limanma iadeli temenmliyatı
na. 230 

Karesi (Ali Şuuri B.) 
—• Karasu Mebusu Ali Suuri Beyin; Yerli 

kumaştan elbise ifcsası hakkındaki kanun lâyi
hasının bir hafta zarfında tetkik ve iade edil
mek üzere Encümene lidadesme dair, 128:130 

Konya (Mustafa Feyzi B.) 
— Konya Mebusu Mustafa Feyzd Beyin; 

İdarei Vilâyat Kanununun Mwfei Umumi aza
ları yevmiyelerine ait maddelerinin t&dli hak-
kımdalkfi :tekttfi kanunisi geçen seneden beri Da
hiliye 'Bncumenıîödıe bulunmakla olduğumdan' 
ntiızamnamei dahilimin olbaptakj sarahati muci
bince doğrudan doğruya, ruznasmeye alınması: 
hakkında. 237:238 

Sayfa 
Konya (Naim Hazım B.) 
— Konya Mebusu Nalim Hâzini -Beyin; 

ruznamedeki 'hutkutou satısiyeye müteallük bazı 
mazbataların bugün müzakere edilmesine daik. 27 

— Konya Mebusu Naim Hazım Beyin; 
Ruznamede mevcut ve Hukuku şafcsiyeye müte
allik (mazbataların derhal kıraat ve intacı hakkın* 
da, 46:4-7 

Konya (Refik B.) 
— Konya Mebusu RefJk Beyin; Ruzname-

nin 10 ve 11 nci numaralanndaki teklifli kanuni
lerin müstacelen ve derhal müzakeresi hattında. 

280 

Meclisi İdare Heyeti 
— Meclisi İdare Heyetimin; 1341 senesi Bü

yük Millet Meclisi bütçesinin üçündü fasuneı 
harcırah maddesine 34 500 ve faslı mezkûrda ye
niden acıtacak onuncu otomobil mubayaa ve 
masadifi maddesine 25 500 lira tahsisatı mun
zamıma liEvesd'haikikındaıki teklifi 'kanuninin me-
vadı «adreye terdihan nıüzarekssine dalir, 149:150 

Menteşe (Esat B.) 
— Menteşe Mebusu Eatst Beyin; Torbah na

hiyesinde vaki Cellât golümün ıkıurutufenası hak
kında temenni. 280 

Menteşe (Yunus Nadi B.) 
— Menteşe Mebusu Yunus Nadi Beyin; 

Ankara İstiklâl Mahkemesince mahkûm gazete
cilerin afları hakkındaki takririnin (3/293) bazı 
nevakısının ikmali zımnında İadesine dair. 26 

— Menteşe Mebusu Yunus Nadi Beyin; İs
tiklâl Mahkemesince mahkûm edilen gazeteci 
Hüseyin Cahit, Muammer, Nurettin, M. Zekar-
ya beylerle Ata Çelebi'nın mazhan af olmaları
na dair, 3 

Muş (İlyas Sami B.) 
— Muş Mebusu İlyas Sami Bey ve sekiz 

refikinin; Posta Kanununun muafiyet faslının 
dördüncü fıkrasından Tayyare Cemiyetinio de 
istifade ettirilmesi temenniyatma dair. 79:80 

Rİze (Ekrem B.) 
— Rİze Mebusu Ekrem Beyin; Biradan 

maada bilcümle müskiratın alenen istimalinin 
memnuiyetine dair teklifi kanunisinin biranın 
inhisar altına alınmasına dair teklifi kanuni ile 
birlikte müzakeresi hakkında. 240:241 
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Sayfa 

— Rize Mebusu Ekrem Beyki; Rize sahil 
yollarıyle Rize * Kürrayı Seba yolunun vilâyet 
idarei hususiye varidatından yapılması temen-
niyatına dair. 280 

Rize {Esat B.) 
— Rİze Mebusu Esat Beyin; Memurin Ka

nunun hükümeten gelmiş ise müstacelen ruzna-
meye alınması, gelmemiş ise celbi hakkında. 126 

— Rize Mebusu Esat Beyin; Rize vilâyetin
de balık ve meyveler için konserve fabrikaları 
yapılması temenniyatına dair. 280 

— Rize Mebusu Esat Beyin; Rize Fidanlığı 
için para irsali lüzumuna dair temenni. 280 

Sinop (Recep Zühtü B.) 
— Sinop Mebusu Recep Zühtü Böy ve İs

tanbul Mebusu Hakkı Şİnasi Paşanın; «Matbuatı 

Sayfa 
ecnebiye hulâsaları» unvaniyle her gün neşro
lunan mecmuaya edilen masraf zait ve bifaîde 
olduğundan İşbu masrafla daha faydalı i; görül
mek üzere mezkûr mecmuanın nesrinden sarfı 
nazar edilmesine dair, 219 

Urfa (Refet B.) 
— Urfa Mebusu. Refet Beyin; îstanml Kız 

Lisesi binasında bulunan müftülük d. tiresi yi e 
tahsil şubesinin başka bîr daireye çıkarılmaları 
hakkında. 219 

Zonguldak (Tunalı Hilmi B.) 
— Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Beyin; 

Lakab Kanunu teklifinin ruzoameye alıı imasına 
ve Rize Mebusu Ekrem Beyin; (Askert Elkab 
Kanunu) lâyihası ile birleştirilmesine dair. 237 

TEFSİRLER 

No. Cilt Sayfa 
65 — 3 Nisan 1340 tarih ve 159 mumıantU 

t(Mattufoa)t ve düyunu haainmin suretti 
mahsubuna daıir) kamunun birinci mtaıd-
destinin ttefcirî. 19 

66 — 26 Şubat 1340 tarih ive 423 numaralı 
(Belediye vengi ve «siimferi fcanunu)'nun 
on beşinci matddesmtin tefsiri. 19 

48: 
49 

120 

67 — 11 Mart 1333 tarih ve 201 numaralı 
(Seferberlik ve cephe zammı maaş ka-
nunu)'nun tefsiri. 19 120, 

126:128 

68 — Hamttan taramameskiin otuz altıncı 
ımaıddesjnün tatiline mütedair fcararna-
menfa bininci majdktesrâin tefsiri. 19 148, 

. 160:162, 
69 — Tekaüt kanununun neşrinden evvel 

veHteıü vefat eden (memurini mülkiye 
evtötfarırca Uoanunun neşrinden sonra 
maaş tahsisi için müracaat edenler kak-

No. 
muaımete e*Meoı§İnİa Uuntiıa ne yolda 

tefisnri. 
70 — 9 Haziılran 1321 tarihli (Aşar 

nattiesi)'n(in akmış altAcı maddeti ııuad-
deteskıfo tefsiPİ 19 205 

71 — 20 Şubat 1340 fcarih ve 490 nuıharah 
(1340 Senidi muvazenfdi ıfrmımiyıs ka* 
nunu)'nun. otuzuncu maddestinii *ef-
siri. 

72 — 18 Nisan 1341 «amin ve 627 niHharalı 
(1341 senesi muvazamdi 'Umumiy; 
mınu)'nun yâımiadi maddesinin 

73 — Gümrük taritfei utmımiyesirıe 
dalir 10 Mart 1332 tarihli kanuna 
but taTüfai umumtiyentin 365 nti 
rasınm tefsiri 

74 — Teşvftd sanayS (kanununun 
maddasirtkı tefsiri. 

Cilt Sayfa 

19 185, 

19 205: 
206 

fea-
<tjef«iri. 

19 20, 
98,23»:239 

mute
met 

tfium&r-
19 239 

. Jtmcı 
19 239 

TEKLİFLER 

Biga. (Sükrii B.) 
— 11 Kânıunusaalİ 1339 tarîh've 295 mı-

maralı Kanunun aJttmıcı maddesine bir zeyi 
Yavesine daür, (2/487) 212 

Bokı (Fdih Rıfkt B.) 
— BaJkajra ve rulet g5lbî kumardan 

taun oyunku-ı oynanan gazlino, kulüp 
esseaota Türk Omhuriyetlİ tabasının 
nün menli batkımda. (2/481) 

tnadud 
ve mit-
duhulü-

125 
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Sayfa 
Corum (Dr. Mustafa B, v* riifehm) 
— .«Sfhfaiye ve Muaveneti içtimaiye Ver

gisi» unvanlı CckM kanunisi. (2/486) 212 
Gaziantep (Hafız Şahin &,) 
— 14 Nisan 1334 tonihli Gümrük Kanunu-

inin (kırik üçündü maddesinün fıfcrad aMıesinm 
tanM halkkuıda. (2/485) 212 

Giresun (Hakkı Tarık B.) 
— Giresun Mebusu Hakiki Taırık Beyin; 

1341 işemesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
61 udi maddesi hükmü Üle üçsenıelk Darüknu-
aüisnin mezunlarına teşmil edilmiş olan müstes-
rtiyaiıo iki seraSk mezımlam da. teşmiline dalir 
WkM fcanunfeS. (2/490)' 25i 

Gümüşhane (Hasan Fehmi B.) 
— Bmval ve emfâkâ düşman, ussal ve has-

beflüzum hükümet «arafından tahrip «dikiliş 
olanların Maliyeye intikal «den, -emlâk <mtaaye-
idelerinden aHacakları mesken bedellerinin mah
subu Umumî Kanunu mucibince takas ve 
mahsubuna Maliye Vtikâfetündn mezuniyeti 
ha'kikında. <2/434) 192 

— Henüz Ticaret Muahedesi afotedHmemİ} 
«dan memlökıetlerin trauvaredatmdan alınacak 
rüsum üa «abanda nnukabetei &&ras3 icımma 
daık kamraîsi, (2/475) 77 

Kırfckreii (Dr, FIM* fl.) 
— Şoförler hattında. (2/475) 59 

Konya (Refik B.) 
— Ceza Kanonumla '130 ocu nuuddetfne b5r 

(kelime ve 131 oca maddeüne bir fskra ilâvesi 
hakkında. (2/48Û) 125 

Başvekâlet Tejfcmferi 
— Ali Kızı Huniye hakkında verilea hükmü 

•damın •tasdikine mütedair. (3/480) 26 
—' Ankara tstüfdü Mahkemesince verilecek . 

idam hükümlerinin Meclisi Mam. tasdikine arz 
edifeneJosrain inf asına dalir. 219 

— Anonim sirkatler hakkındakli <1/561> nu
maralı kanun lâyihasının baza tadilât ve üâvat 
fora «dilmdk üzıere iadesine dalLr. 79 

— Askerî Tofcaüt ve İstife Kanununun 22 
Mart 1330 tarihfi beşinci muaddel maddetsiriBi 
teMr» hakkında, (33/456) 20 

— Ayvalık'ta mumiik, KaıysertTS bakkal He-
Jdimıo oğlu Mustafa Çavuş bkı AbdutEah ite Hacı 

Sayfa 
Konya (Refik S. ve rüfekcat) 
— Şapka mism. hakkında. (2/479) 125 
— Tekke, zaviye ve Dürbeter hakkında. 

(2/479) 125 

Meclis İdare Heyetti 
— 1341 senesi Riyasetti Cumhur bütçesinin 

12, 13, 14 ve 16 ncı fasıMarı arasKida münakale 
icrasına ve 13 ncü faıslmtn fikkıcî laaddesitıe 
tahsisatı muneamma fifâve&İrae dalir. (2/482) 141 

— Büyük • M'iöet Mec«sinin 1341 gene» trut-
çeslinin beşimcS ve altıncı fasdfeırma ttafansatt 
munzamma ilâvesi hakkında kanunîsi. (2/477) 77 

— 'Biiyü'k Millet MeeMsi 1341 bü«çaskıSa 
üçüncü faslının harcırah maddesine 34 500 £ra 
ve fash mezkûrda yediden açılacak onuncu oto
mobil mubayaa ve masarifi maddesine 25 500 
lira tahsisatı munzamma -ilâvesi hakkında Ka
nun. (2/483) 149 

— İstiklâl Mehakftnj Kanonunun onükînçiı 
maddesinin» tadflS hakkında. 280 

— Biranın yapılması ve ^satâmasımn Hükü
met inhisarına alınması hakkında. (2/47<>) 77 

Niğde (Haîit B.) 
— «itfayı Cürüm Kanunu» hakkındk 

(2/489) 212 

Urfa (Refet B.) 
— Hizmetli maksureye tabi mualfimterin do

kuz ayhk vaatfei askeriryeterinii İM sene zarfında1 

ifa etaeteribe dair. (2/488) 212 

Ramazan oğfcı Çolak Ahmet bin Mustafa hakla
rında verilen hükmü idamım temMMuB dair. 
(3/478) 26 

— Bazı knioaî tafcuiatat görünmesi üzerin* 
Erzurum Vmyak dahilinde bir ay müddetle 
'ildarei örfiye »ân edMgli hattında. 218:219 

— Beledilye Vergâ ve Resimleri Kanununun 
5 noî tmaddosMn tefsiri hakkında. (3/451) 20 

— 'BaUedüiye Vergi ve Reatonleıi Kanununun 
8 noi maddesinin «ff*ri haUkmda. (3/452) 20 

— 1341 senen Muvazıeni Umumiye Kanu
nunun 5 ndi ıntaddesiniin tefsirine daar. (3/453) 20 

— 1341 senesli Muvazeneli Umumiye Ka
nununun 13 ocü "maddesi nuKÜbİnce Tetfcâtifi 

TEZKERELE» 
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Sayfa 
maSüyenfcö rouafâyeöerS lağvedilmiş olan muha
cirinin MâtoeBefliyeti Askeriye Kanununun 135 
nci rnaddöskrdeJd müsaedaıttaaı müstefit ohm 
olamayacaklanıun *etfk!îk <ve tefsirin» mütedair 
0/460) ' * 20 

— 1341 «enedi Muvazeneli Umumiye Kanu
nunun 20 ncü maddesMn tefsirine dair. (3/457) 

20 
— 1341 senedi Muvazene! Umumiye Ka-

nunuırun 41 nci madıdeSinikı son fıkrasının tef
sirine dair. (3/499) 151 

— Bolvarfmlli Aziz oğlu MevBt rtte Süleyman 
oğlu AM ve Abdullah oğhı Gazi ttn Ahmet 
halklarında affı hususi istihsaline mutedalir. 
(3/467) ı 25 

— Bölvadinü Kadri oğhı Köse Mehmet ve 
Karalbıçaik oğhı Himmet ve lülfdka'sımn arlarına 
ıdaiiî. (3/471) 26 

— ©arnova'li Hamza oğlu Hasan haSckında 
verilen, hükmü İdamın tasdikline 'dair. (3/482) 26 

— Cazkır öğuHarmdan Şükrü oğhı Ziya hak
kında verilen httkmü idamın ıcaısdıîküme dair. 
(3/481) 26 

— Çorum'lu Kd Yusuf oğuMarwdan 'Mus
tafa oğlu Mehmet'in 'iadei hukuku mernnuasına 
dalir. (3/477) 26 

— Derviş oğlu Çolak Mahmut hattında 
Affı hususî fetâhsafjoe dalir, (3/474) 26 

— Efraddan Ahmet oğhı Asım'ın affı hak
kında, (3/476) 26 

— Entuğrul Vilâyeti 'dahilinde kâin ÇM 
maden suyu içtin Memurin Muhaikemat Heye
tince müttehaz kararın ıfcadıil ve tahsisi lüzumuna 
'dalir. (3/462) ' 20 

— FeyauMı oğlu Hüseyin hakfcımdafci hapis 
cezasının affma daür. (3/475) 26 

— Jandarma sınıfına mensup üç yüzbaışı, 
b'k mülâztmrevvel ve müıteka;İt tıir yüzbaşı ile 
bir mülâzım lev velin (takdirname ile taltiften 
hakkında, <3/485) 26 

— Hacı Mehmet oğuHarıırfdan Beldir oğlu 
Satılmış ha'kkında affı hususî istihsaline müte
dair. (3/473) 26 

— Hasan oğhı Halil <fle Halil oğlu Ahmet ve 
İbrahim oğlu Mehmet hakkımda affı hususî is
tihsaline daiir. (3/502) 196 

— HütsnÜoğfflu Mehmet Salbri Efenfdıinin '/akildi' 
hutoftu rraemrjuaJsum daûr (3/496) -79 

Sayfa 
— IspartaTı Paşa Efendi Zade Hâ$t Efen-' 

dinfn; al.'ıdtei hulfoulku memnuaısma, daâr. (3/468) 
— tsffiaaılbult Hükümötmoe akdedfflen ıblilcum-

le Jmıuficavefât ve ımwaârefdat vesaliırenlm kfeenlBem-
yekûn ladatıme dalir 7 Hazünan 1336 taafthti Ka
nunun tfcftMue dafir. (3/465) 

— fettamlbul Posta ve Tefflgraıf Başmjidür&ye-
«i vezrasdariığmıdlafnı mülga Postta ve Telgtfaf Mü
düriyeti Umumiyesi pul muhafızlığına nakledi
len ve IkıefeMi maîlıibeyii ita «demediğinden 
açığa çıkarılan Ali Haydi EfemdÜnlin mazul ad-
d? Mızımgetecegi hakkında Memurin MuhaCce-
onat Heyelinoe [ilitiihaz dunıam tararın tefsir ma-
hrydîinde olduğuna dalir, (3/458) 

25 

25 

20 

— İstMâil muhlaı^baıtına 'İstüıtak ve *evaıih5 
muhteiafedle rütbei şalhadetii lihraız ettülkleri anla
şılan 1% zalblît ve 117 nefer ile 94 zatta aûMe-
ninıe türer ikrt'a îsffldâl Mlatdtallyası itasına dair. 
(3/486) 26 

— İsyan SatosKiıda «ve dJvaaunldaiki vfflayaat-
ta litân edilmüş olan frdaneî örtfÜyenin bet seöe 
dana temdidi hakkında. (3/501) 173 

— 'Kajyserilîi Mustmfa fldhçelt Bey ımafaScfcı-
mu Salbtft mardîyle matrııf Hitol, ve Müdafaa* 
Milliye Vekâleti Üsara Şuteedi Yagıcifarmdan 
Yozgatlı MUsâ oğlu Osman ve Ikahved çırağı 
YoagaJtîı Metanet oğlu Mustafa ıhaikiariîida ve-' 
ıtton hJülkmü Udaınm taısdİHdi hakkında, (3/483) 26 

— Kııiklareli'ide Halim oğlu Tahsinrve Sü
leyman oghı Kömürdü Hüseyin halkJarmdaki' 
hükmü idamın tasdikine mütedair. (3/484) 26 

— Mahsubu Umumu Kıanumunun 3 ıutü mad-
deslidin «effelîılinie mütıedaiir odan mtaren^ı iade
li ihalklkmda. 126 

— Memudinljn HatTp Ksasmı^aın Vergilisi ite 
mütoltefSyeflJtemi lioaıp «dliip etmTjyeceğınıin tefsi-
rti'ne dair. (3/459) " 20 

— 'Meskukât darbı haklkjrtdl&M 12 Şubat 
1340 «aırMİ «damımın, tetfislJrlİne muteldafe'. (3/454) 20 

~ Müdafeıaıi Müllîye VelkaMi blipaıd sıratf 
MdJpteılJndien AfâatUm EfeödüMİn; 'takflimame 
itte taltifine daiir. (3/463) 21 

— Musiki heyeti hakkında 28 M a t 1334 
«arahli Kamunun taföir edOmıeöinıe daHr. (3/450) 20 

— MücahacM Mıiffliyode sebtkeıden ûKdema-
tmdan dolayı 'beyaz şerM1 fotükîâl Madalyası 
Sile «aluif «tdömriş olan Kaysani'li Hasan Efe'nü»), 
cepheHerde meşhut olan hüüem&tı fedatârîsSne 
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Sayfa 
mdbüi tntouzı üooddeleü madalya ıfe taltifi hafc-
tonda, (3/466) 25 

— Müddeti tHiamettUed 25 seneye vanmaksı^ 
zan rnaâüJiyötlerlirıe mdtmli teüatitterü Sema, edilen 
ve bâlâta» h&s4 otan fiizum Üaertoe vazifeye 
davet edfflefek maaışatindaıi: aiiriatı HdöaÜdti.ye İkan 
«adimi}' olan erkin, ümera ve HaJbtİBajı ve men!* 
sdhinli tasüceniyeriin taiatteffi rratüteahhaPeittlL aaı-
maoıedla tatemlş olduktan aikfautı ımedtûre-
riin tekaüt maaışlanna tesirli olup olmadığı frafc-
Qatw±aM ihtö&ftn tefeinen Wte_ taam raptraa -
dalir. (3/455)1 2} 

— M^âzunmairıli LüUifB Bülent EferodAnkı affı 
Itttand*. (3/470) 25 

— Nasuh ogbı Ömerli trtal&Ûrrtİyetİrikl 
ontt^buçulk (ayanım affına ve (künök cezasının 
hapse tahvilime d̂ Br. (3/472) 26 

— Posa Kaounıunıun üifüıııoü mualiyato ücu-
tfafl üasbnırt ottuzutKU maddesi * 19 Mart 1340 
ifarîhli Zliıraa* Bariktası Bütçe KJanumımın owal-
tma maiddesU 'yeÜdiJaıSyİe taamız «Önekte ol
duğundan tefsirim» dtafir, (3/464) 25 

— R'iaeli Molla Saüh oğlu AlbdiBmedit hin 
Atumet ve Bahar oğlu Roa fcıin Mehmet hak* 
Harında vertülan hükmü 'idamımı tasdM 'bafckında. 
(3/47?) 26 

— Ruznamede butuna» Askerî Ceza Kk-
nUöuram 52 ntii maddeli muadlcfaktsinia «aküî* 
traîküandalkıi ıkanun lâylihaBraıa 'iadesine dair. 219 

— Satutdkârhktaa iHafokûm. müDeÜûalk Ah
met Hütrrii 'Bey hakkında haftayı atili vakti ot-
duğundan affı hakkında, (3/500) 151 

. — SÜgorte kumpaoyalaa haMjodtafci (1/514) 
mımarıalı tanun (t&yihasjnıaı toazı tadilât ve fiâ-
vat tara edflmeık üzere liaıdesânte dair, 79 

— Tdkfrdağttaını İffleüBc MahayeaSrKfett Hasan 
oğlu HaM <1B Halfl ogftı Ahmet ve ftjrahtfm 
oğlu Mehmet haklarında affı hususi istihsaline 

(3/469) 25 

Sayla 
— Tutfcfiye Sanayii ve Mbadiu Bankası Ra-

nunıurniR 7 IDCÜ rmddıe&ıarı (B) f*rasmrn tef-
«M <ta!kkında, (1/491) 46 

— 3 Nisan '1340 tamh ve 460 numaralı ma-
hamait Kanununun ikindi maddesinde muhar
rer ^HJdematı adliye» tahMnün dataû şumuKl* 
ne §ûrayı Devlet MuUdiye Dairesi MtHâzâıı ve 
MuaVİnligmin dafolfl olup olamayacağınım tefsi-
rti tMdkıMda. (3/505) ' • • 219 

— Vara Mebusu Sabitu Haydar Beyim- Mü» 
aadekH Mifliye esnasrodaM htödematıoa binaen 
hmm MadallyaSiyto flaütüflme daflr, (3/487) 26 

— 7 Haairan 1336 tarih ve 7 mımarab Kan 
nunıun tefsiri hÖklkroda^^f603) 219 

— 25 Eylül 1339 «arlı ve 347 numaralı Ka-
nıunıurr fcikliındi nnaddeöliMirı Ue&iri hakkında. 
(3/504) 219 

— Vûsbaşöatîe R'afamU EfetmdMea iiadıef hu
kuku ınemımmsına dair. (3/495) 79 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Tezkeresi 
— SaMk Rize Mebusu Ddlflor AtMn ve 

Erakroan Mehusu Tevfulk ve Tdklirdağı MetU' 
su Palîk Beytaim Mm» oldulldfan fetflklal madal-
dalyaJlan şerukünm kMrmzı * yeşHe tiahvüne dair 151: 

152 
Divan Muhasebat Riyaseti Tezkereleri 

— 1341 «nesli 'birindi üç a/ykfima ak Dîva
nı Muhatsehaıt raporu haikflunda. (3/497) 117:118 

— Harcutab KaıranaanııesıMn d^rdüactt ınıad-
deöiain, dördüncü fiknasıma flefsüri hattında 
DUvanı Muhasebat RliyaBötli «ezkıerietst (3/506) 251 

Istikfil Mahkemesi MUddel Umumü^i 
— Ildaırülaj-*ıa (hüktmiedUıesa Hüseyun Ağa oğ

lu Kafaz ve Totao Oaman oğlu Mustofa haikla-
truıdakü hükmün «asdiküne dolir. (3/498) 143 

Memurin Muhakenaf Heyeti Riyaseti Tezkeresi 
— Antalya'da Kocamustafazade Mustafa 

Efendiye ait ve Orman Mukavelenamesine mü
tedair evrak vazife ve salâhiyet haricinde bu
lunduğu hakkında. (3/461) 20:21. 
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ZAPTI SABIK HULÂSALARI 

No. 

110 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

İçtima tarihi 

26 
1 
2 
4 
7 
8 
11 
12 
14 
16 
18 
19 
21 
23 
25 
26 
28 
30 

10 
11 
.11 
. 11 
,11 
,11 
,11 
,11 
.11 
. 11 
. 11 
. 11 
.11 
. 11 
. 11 
. 11 
, 11 
11 

.1341 

.1341 

.1341 

. 1341 

. 1341 

. 1341 

. 1341 

. 1341 

.1341 

.1341 

. 1341 

. 1341 

.1341 

. 1341 

.1341 

.1341 

.1341 

. 1341 

cat 
19 
19 
19 
W 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
20 

SkUfe 

11 
19 
25 
46 
58 
76 
9 5 *• 
114 
124 
140 
149 
172 
191 
211 
235 
251 
277 
3 

! 



Söz Alanlar 

Sayfa 
AbkHn B. (Sanman) - Beyazıt Mebusu Şefik 

Beyle Rüfekasınm Trabzon, Erzurum, Beyazıt, 
Diyarbekir, Hakkâri, Muş, Bitlis, Siirt, Dersim, 
Van şoselerinin inşa ve tamiri için muktazi tah
sisatın 1340 bütçesine ilâvesi; Erzincan Mebu
su Sabit Beyle rüfekasınm; tunıku umumiye-
den olan Elâziz - Dersim - Erzincan yolunun 
acilen inşası İçin 1341 Nafıa Bütçesine bir mil
yon lita ilâvesi; Rize Mebusu Ekrem Beyle rü
fekasınm Rize - İspir yolunun inşası için azamî 
üç senede sarfedümek ve her sene sarfı kap 
eden miktar bütçeye konulmak üzere sekiz yüz 
bin liranın sarfı; Erzurum Mebusu Ziyaettin va 
Cazim beylerin, Karasu mecrasının tathiri için 
1340 Nafıa Bütçesine yirmi bin Ura ilâvesi hak
kındaki teklifi kanunilerinin redlerine dair maz
batası münasebetiyle 

— Şurayı Devlet Teşkilâtı hakkında kanun 
münasebetiyle, 

Ağaoğhı Ahmet B. (Kars) - Konya Mebusu 
Refik Bey ve rüfekasınm, şapka iktirası hak
kındaki kanun münasebetiyle, 

104 

134' 

224 

Sayfa 
— Şurayı Devlet Teşkilâtı hakkında kanun 

münasebetiyle, 131, 
133,134 

Ahmet Hamdı B. (Bozok) - Matlusat ve du
yunu hazinenin mahsubuna dair 3 Nisan 1340 
tarihli kanunun birinci maddesinin tefsirine dair 
mazbata münasebetiyle, 48 

— Mesai Kanunu lâyihası münasebetiyle, 33, 
43 

— Şurayı Devlet Teşkilâtı hakkında kanun 
münasebetiyle, - 89 

Akçoraoğlu Yusuf B. (İstanbul) - Mesai Ka
nunu lâyihası münasebetiyle, 31, 

32,34,35,36,42,51,53,66,68,69,70 
Ali Cemini B. (Ticaret V.) (Gaziantep) -

Mesaî Kanunu lâyihası münasebetiyle, 30 
Ali Şuuri B- (Karesi) - Mahsulâtı arziye ver

gisinin mükerreren istiyfası suretiyle, yapılan ta-
sibatın izalesi için ne gibi tedbirler ittihaz olun
duğuna dair suali münasebetiyle, 256 

Ali Şİİruri B. (Şarkikarahisar) - Şurayı Dev
let Teşkilâtı hakkında kanun münasebetiyle, 84 

Besim Atalay B, (Aksaray) - Karesi Mebu
su Ali Şuuri Beyin; yerli kumaştan elbise ihsası 
hakkındaki kanunun komisyona iadesine dair 
takrir münasebetiyle, 

B 

129 

1 — Mesaî Kanunu lâyihası münasebetiyle, 35, 
37 

Besim B. (Mersin) - Şurayı Devlet Teşkilâtı 
hakkında kanun münasebetiyle, 180 

Cemal HUsnii B. (Gümüşhane) - Karesi Me
busu Ali Şuuri Beyin; yerli kumaştan elbise ik-
sası hakkındaki kanunun komisyona iadesine 
dair takrir münasebetiyle, 

Cemi] B. (Ziraat Vekâleti Vekili ve Dahili
ye V.) (Tekirdağ) - Kastamonu Mebusu Halil 

128, 
123 

Beyin; Ulus muhiti ormanındaki yangının dere-
cei sıhhat ve vüsati ve İtfa tedbirlerine dair suali' 
ne cevabı, 197 

Cemil B. (Dahiliye V.) (Tekirdağ) - Mahallî 
iskânlarını bilâ mezuniyet tebdjl eyleyen muha
cir ve mültecilerle aşaİr hakkında kanun müna
sebetiyle, 186 
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0 
Sayfa 

Dr. Fuat B. (Kırklareli) - Mesai Kanunu lâ
yihası münasebetiyle, 33 lây 

Dr. Mustafa B. (Çorum) 
lâyihası münasebetiyle, 

Mesai Kanunu 
Sayfa 

30, 
34.67 

Esat B. (Rize) - Şurayı Devlet Teşkilâtı hak-
Scında kanun münasebetiyle, 201 

Faik B. (Tekirdağ) - Şurayı Devlet Teşkilâtı 
hakkında kanun münasebetiyle, 82 

Feridun Fikri B. (Dersim) • Şurayı Devlet 
Teşkilâtı hakkında kanun münasebetiyle, 82, 

132,135 

H 
Hakkı Ştnast Paşa (İstanbul) * Mesaî Kaim* 

au lâyihası münasebetiyle, . 66 
Hakla Tank B, (Giresun) - Konya Mebusu 

Refik Bey ve rüfekasının, şapka iktisası hak
kındaki kanun münasebetiyle, 230 

—- Mesai Kanunu layihası münasebetiyle, 30, 
32,40,43 

— Şurayı Devlet Teşkilâtı hakkında kanun 
münasebetiyle, 90,133 

— 25 Eylül 1339 tarihli Askeri Tekaüt Ka
nununun beşinci muaddel maddesinin tefsiri 
hakkındaki mazbata münasebetiyle, 263 

HaKt B. (Kastamonu) - Ulus muhiti orma-
ftlfldaki yangının derecei sıhhat ve vüsati ve if-
fa tedbirlerine dair suali münasebetiyle, 197 

Halit B. (KırklareU) - Mesai Kanunu lâyi
hası münasebetiyle, 35 

Hasan B. (Maliye V.) (Trabcon) - Karesi 
Mebusu Ali Şuuri Beyin; mahsulâtı arzjy« ver

gisinin mükerrere» istifası suretiyle yapılan ta
kibatın izalesi için ne gibi tedbirler ittihaz olun
duğuna dair suali münasebetiyle, 

— Malatya Mebusu Sabıkı Lütfi B^yin; İtti
hat ve Terakki Cemiyetine ait emvali menkule 
ve gayrimen kulenin idarel hususiyelere devro-
lunması hakkındaki kanun münasebetiyle, 

Hasan Fehmi B. (Gümüşhane) - Bolu Sabık 
Mebusu Abdullah Efendinin; Zonguldak'ta bir 
zatın arsasına ciheti askeriyece İnşa edilmiş olan 
duvarın cfheti askeriyece lüzumu yoksa, üzerine 
medrese in;a edilmek Üzere Evkafa dfvri lüzu
muna dair kanun münasebetiyle, 

254, 
258 

259 

241 

— Vazifei memureleri haricinde efnrazı sa-
riyei hayvaniye mücadelesine memur edilecek 
memurini fenniye vs saireye verilecek^ yevmiye
ler hakkındaki kanun münasebetiyle, 177 

Byas Sami B. (Muş) - Beyazıt Mebusu Şefik 
Beyle rüfekasımn Trabzon, Erzurum, Beyazıt, 
Diyarbekir, Hakkâri, Muş, Bitlis, Siirt, Dersim, 
Van şoselerinin inşa ve tamiri için muktazl 
tahsisatın 1340 bütçesine ilâvesi; Erzincan Me
busu .Sabit Beyle rüfekasının; turuku umumiye-
den olan Elâzîz - Dersim • Erzincan yolunun 
acilen inşası için 1341 Nafia Bütçesine bir mil
yon lira ilâvesi; Rize Mebusu Ekrem Beyle rü

fekasımn Rize - İspir yolunun inşası için azamî 
Uç senede sarfedllfnek ve her sehe sarfı icap 
eden miktar bütçeye konulmak Üzere sekiz yüz 
bin liranın sarfı; Erzurum Mebusu Ziyaettin ve 
Gazim Beylerin, Karasu mecrasının tâthiri için 
1340 Nafia Bütçesine yirmi bin lira ilavesi hak
kındaki teklifi kanunilerinin redlerine dair maz
batası münasebetiyle. 103 

[ 
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Sayfa 
— Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasının 

Tekke, zaviye ve türbeler hakkındaki kanun 
münasebetiyle. 263 

İsmet Faşa (Başvekil) (Malatya) - Devletin 
siyaseti umumiyesi hakkında beyanatı. 60 

Kâzım Paşa (Karesi) - Meclisin küşadı mü
nasebetiyle irat buyurdukları nutuk. 2 

Mahmut Esat B. (Adliye Vekili) (tzmir -
Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasının, şap
ka iktirası hakkındaki Kanun münasebetiyle. 221 

Muhtar Bey (Trabzon) - Mesai Kanunu lâ
yihası münasebetiyle, 39,50,53,67 

— Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkında Ka
nun münasebetiyle. 81,83,84,89 

Musa Kâzım Bey (Konya) - Mesaî Kanunu 
lâyihası münasebetiyle, 52 

Mustafa Abdülbalik B, (Çankırı) - 25 E ŷlûl 
1339 tarihli Askeri Tekaüt Kanununun beşinci 
muaddel maddesinin tefsiri hakkındaki mazba
ta münasebetiyle. 261,262 

Ragıp B. (Kütahya) - Konya Mebusu Re
fik Bey ve röfefcasınım, şapka İktirası hakikın-
daflu kanun münasebetiyle 227 

— Mesai Kanunu lâyihası münasebetiyle 53, 
68,69,70 

Rahmi B. (tzmir) - Vazİfei memureteri hari
cinde emrazı sariydi h&vvaüiyo mücadelesine 
memur edilecek memurini fenniye ve sadreye 
verilecek yevmiyeler hakkındaki kanun mü
nasebetiyle, 174 

Rahmi B. (Sivas) - Konya Mebusu Re
fik Bey ve rüfekasının; Tekke, zaviye ve tür
beler hakkındaki kanun münasebetiyle, 285 

Sayfa 
— Bazı İrticai tahrikat görülmesi üzerine, 

Erzurum vilâyeti dahilînde bir ay müddetle İda-
ret Örfiye ilân edildiği hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresi münasebetiyle. 218,223,223: 

— Meclis Reisliğine tekrar seçilmesi mü
nasebetiyle beyanatı. 12 

Mustafa Kemâl Pasa (Reisicumhur) (Anka
ra) - Meclisin küşadı münasebetiyle irat buyur
dukları nutuk. S 

Mustafa Necati B, (tzmir) - Konya Mebusu 
Refik Bey ve rüfekasının, şapka İktirası hakkın
daki Kanun münasebetiyle. 22$ 

Mustafa Rahmi B. (tztnfr) - Mesai Kanunu 
lâyihası münasebetiyle. 32,33,38,39 

Münir B. (Dahiliye Ene M. M. (tzmir) - Şû
rayı Devlet Teşkilâtı hakkında Kanun münase
betiyle. 81,83,91,179,200,202 

Nuri B. (Kütahya) - Konya Mebusu Re
fik Bay ve rüfekasınin, Tekke zaviye ye türbe
ler hakkındaki kanun münasebetiyle, 284 

Rasttı B. (Antalya) - Koçuya Mebusu Re
fik Bey ve rüfekasının; Tekke, zaviye ve türbe
ler hakkındaki kanun münasebetiyle, 285 

— Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkında kanun 
münasebetiyle* 134 

Recep B. (Müdafaa. Milliye V.) (Kütahya) -
Eskişehir Mebusu Arif Beyin; ordu da küçük 
Zabıtan yetiştirilmem için ne gibi tedbirler itti
haz otunduğuna dair sualine cevabı. 198 

— 25 EyhH 1339 tarihli Atskerî Tekaüt Ka
nununun beşinci muaddel maddesinin tefsi* 
ri hakkındaki mazbata münasebetiyle, 260, 

261,263 

K 

N 
Nurettin Paşa (Bursa) - Kanıya Mebusu Re

fik Bey ve rüfekasının, şapka iktirası hakkın
daki kanun münasebetiyle 221 

R 
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Sayfa 
Refik B. (Konya) - Şapka Bctirası hattında

ki kanun münasebetiyle, 220, 
282 

— Şûrayı Devlet TeşfcSİâtt hakkında fca-
nun münasebetiyle, 81,82 

— Takke, zaviye ve türbeler hakkındaki 
kanun münasebetiyle, 263, 

Reşit B. (Malatya) - Konya Mebusu Re
fik Bey ve rüfefca&ının; Tekke, zaviye ve tür
beler hakkındaki kanun münasebetiyle, 285 

— Köy kanununun 13 ncü madderfnin { 

Sayfa 
29 ncu fıkcasmın tadfüoe dair kanun müna
sebetiyle, 240 

— Matluba! ve duyunu hazinenin mahsu
buna dair 3 Nisan 1340 tarihti kanunun birin
ci maddesinin tefsirine dair mazbata münase-
botûyle, 49 

—! Mesai Kanunu lâyihası münasebelüyte, 41 
—Şûrayı Devtet Teşkilâtı hattında ka

nun münasebetiyle, 201 
— 25 Eyfcil 1339 tarihli Askerî Tekabt ka

nununun beşinci muaddel maddesinin j tefsiri 
hakkımtaki mazbata münasebetiyle, 263 

Sadık B. (Afyonkarahfear) - Köy kanunu
nun 13 ncü maddesinin 29 ncu fıkrasının tadi
line dadı1 Kanun münasebetiyle, 239 

Saffet B, (Urfa) - Konya Mebusu Re
fik Bay ve rüfckasınm; Tekke, zaviye ve türbe
ler haMmdafci kanun münasebetiyle, 264 

Süleyman Sırn B. (Bozok) - Bolu s a b i Me
busu Abdullah Kendinin; Zonguldak'ta bir 
zatin arsasına ciheti askeftiyece inşa ediİmiB 
olan duvarın ciheti askeriyece «inşa edüknek üze
re evkafa devri lüzumuna dair kanun münase
betiyle, . 2 4 1 

— Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekası-
nm, tekke, zaviye ve türbeler hakkındaki ka
nun münasebetiyle. 284,288 

— Malatya Mebusu sabıkı Lütfi Beyin; it
tihat ve Terakki Cemiyetline ait envali menku
le ve gayrimeokutenin tdarai hususiyetere dev- -
{Olunması hakkındaki kanun münasebetiyle. 259 

— Matluba* ve düyunu hazinenin mahsu
buna dair 3 Nisan 1340 tarihli Kanunun birin
ci maddesinin tefsirine dair mazbata münase
betiyle. 48 

— Müdafaoi Mffliıye Vekâletince bazı taah-
hüdat terası hakkındaki kanun raünasebeCiylB. 162 

— Şurayı Devlet Teşkilâtı lıafckmdaj kanun 
münasebetiyle. 130^203 

Süleyman Sim B, (Nafıa V.) {İstanbul) -
Beyazıt Mebusu Şefik Beyte rü£efcasnwii Trab
zon, Erzurum, Beyazıt, Dİyarbekir, Hakkâri, 
Muş, Bitlis, Siirt, Dersin, Van şoselerimin mşa 
ve tamhü için muktazi tahsisatın 1340 bütçesi
ne ââıvesi; Erzincan Mebusu Saıbtt Beyte rüfe-
kasmm; turuku umumdyeden olan Etazîg - Der-
sim • Erzincan yolunun âoiien inşası için 1341 
Nafıa Bütçesine bir milyon lira ilâvesi; Rize 
Mebusu Ekrem Beyte rüfekasımn Rize -. tapir 
yolunun inşası için azamî Üç senede ^affedil
mek ve her sene sarfı İcap eden miktar büt
çeye konulmak üzere sekiz yüz bin Uranın sar
fı; Erzurum Mebusu Ziyaettkt ve Cazfen bey
lerin, Karasu mecrasının tathio için 1340 Na
fıa Bütçesine yiımi bin lira ilâvesi hakkındaki 
fleJalMi kanunilerinin redlerine dair mazbatası 
münasebetiyle. 103 

Süreyya B. (Ziraat Vekâleti Mussşan) • 
Vazifeİ memureteri haüiciode emrazı sariye* 
hayvanfiye mücadelesine memur edilecek me
murini fennîye ve saİreye verilecek yevmiye* 
ler haüdkmdafci kanun münasebetiyle. 177 

Şakü* Bey (Mnvazenei Maftye En. Namına) 
(Çatalca) - Mesai Kanunu lâyihası münasebe
tiyle. 30 

Şefik Bey (Bayazıt) - Müdafaai MİHiye Ve
kâletince bazı taahhüdatt icrası hakkındaki Ka
nun münasebetiyle. ı 162 

ı 
I 
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Sayfa 
Şükrü Bey (ffiga) - Şûrayı Devlet TeşkMtı 

hattında kanun müntasebetiyle. 200 
Şükrü Bey (Bolu) - Mesai Kanunu lâyaıası 

münasebetiyle. 32 

Sayfa 
Şükrü Kaya Bey (Menteşe) - Konya Mebu

su Refik Bey ve rüfdcasmm, şapka iktisası 
hakfkmdaki Kanun münasebetiyle. 227 

— Mesai Kamunu lâyihası münasebetiyle. 28,33 

Tahsin Bey (Aydın) - Mesai Kanunu lâyi
hası münasebetiyle. 

Tunafa Hilmi Bey (Zonguldak} - Konya Me-
68 

busu Refik Bey ve rüfekasmtn; tatake, zsviye 
ve türbeler hakıkındaskİ Kanun münasebetiyle. 285 

— Mesai Kanunu lâyihası münasebetiyle. 29, 
31.4235 

Vehbî Bey (Karesi) - Karesi Mebusu Ali 
Şuurİ Beyin; yerii kumaştan etbise inşası halk-
(undaki Kanunun komisyona iadesine dair 
takrir münasebetiyle. 128 

— Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkımda Kanun 
•münasebetiyle. 84,89,90 

Yusuf Kemal Bey (Sinop) - Şurayı Devlet Teşkilâtı hakkında kanun münasebetiyle. 130,131, 
132,134,135 

Zeki Bey (Gümüşhane) - Tekaüt Kanunu
nun neşrinden evvel velileri vefat eden memu
rini müliriye evlâtlarmdan, kanunun neşrinden 

sonra maaş tahsisi içm müracaat edenler hak
kında ne yolda muamele edileceğinin tefsirine 
dair mazbata münasebetiyle. 185 


