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ZABIT CERİDESİ 

Cilt: 5 

9 Kânunusani 1340 tarihli seksembiriııci içtimadan 

14 Nisan 1340 tarihli yüzikinci içtimaa kadar 

1 9 6 8 

Ankara 

T. B. M. Meclisi Matbaası 





Fihrist 

AZAYI KİRAM 

Sayfa 
intihaplar 

— Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti 
âzalığından istifa eden Sivas Mebusu Rah
mi Beyin yerine diğerinin intihabı 86:87 

— Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti 
ve Encümeni azaları müddeti 23 Şubat 
1340 tarihinde hitam bulacağına yeniden 
intihabat icrasına dair mezkûr encümen ve 
(heyeti riyasetlerinden mevrut tezkereler 839 

İstifalar 
— Sivas Mebusu Rahmi Beyin Memu

rin Muhakemat Tetkik Heyeti âzalığından 
istifası 86:87 

Mezuniyet 
— Azayı kiramdan bâzı zevata mezu

niyet itası ve mezuniyetlerini tecavüz etti
renler hakkında Divanı Riyaset kararları 249: 

250 
— Azayı kiramdan bâzı zevatın mezu

niyetleri hakkında Divanı Riyaset karar
ları 560,562 

3 
Cilt Tarih İnikat celse Sayfa 

•— Başvekil İsmet Paşaya İzmir'de bu
lunduğu müddetçe kendisine Şer'iye Ve
kili Mustafa Fevzi Efendinin vekâlet ede-

MUAMELÂTI 

Sayfa 
Muhtelif 

— Denizli Mebusu Mazhar Müfid Be
yin; Divanı Muhasebatın her ,üç ayda bir 
tanzim edeceği raporları tetkik etmek üze
re Nizamnamei Dahilînin 89 ncu maddesi 
mucibince teşekkülü lâzımgelen Divanı 
Muhasebat Encümeninin teşkil ve bu bap
taki raporları tetkik ve Heyeti Umumiye-
ye bildirilmesi hakkında takriri 637:638 

Teklif 

— Azayı kiramdan bâzı zevatın tahlif
leri 192 

— Hüseyin Rauf Beyin tahlifi 192 
— İstanbul Mebusluğuna intihabolunan 

Refet Paşanın tahlifi 219 
Tahsisat 

— Amasya Mebusu Nafiz Beyin tahsi
satının sureti itasına dair bir karar ittihazı 
hakkında Tetkiki Hesabat Encümeni maz
batası (4/150) 164:167 

i ceği 645 
— İstanbul Mebusu Süleyman Sırrı 

Beyin Nafıa Vekâletine intihabı 195:196,239 

5 26 . 1 . 1340 90 1 371 (Azayı kiramdan bâzılarının şahısları ile alâkalı 
mazbatalarla, Binbaşı İzzet Beye ait mazbata mü
nasebetiyle) 

5 30 •. 1 . 1340 92 3 466 (Matbuat meselesinin istihkak ettiği ehemmiyetle 
mütenasip bir surete ve etrafiyle müzakere ede
bilmek üzere) 

İORA VEKİLLERİ MUEMELÂTI 



— 4 — 
İSTİZAH 

Sayfa 
— İstanbul Mebusu İsmail Canbolat 

Beyin, mektupların açıldığına dair Dâ-

Sayfa 
biliye Vekili Ferid Beyden istizah takriri 
(6/142) 734:735,787 

KANUNLAR 

No. Cilt S*yfâ 
397 — İstiklâl muhaberatı esnasında ma

lûl kalan muvazzaf, mütekait, ih
tiyat, millî kuvvetler ve jandarma 
erkânı, ümera, zâbitan ve memurin 
ve mensubini /askeriye ille küçük 
zâbitan ve efrada nakdî mükâfat 
itası hakkında Kanun 4 597, 

643:657,681:6823707 =723,745 
5 7, 

21,38,39 

398 — Mükellefiyeti Askeriye Kanu
nunun 5, 118 ve' 121 nei maddele
rinin tadili hakkında Kanun 4 77, 

103,390,577:578,690,728:745 
5 7: 

21,21:33,56:79,80,87-:93,125 

399 — Memurini mülkiyenin teikaüdü-
ne dair olan Kanun ile Askerî 
Tekaüt ve İstifa Kanununda mu
harrer cüzdan bedelâtının tadili 
hakkında Kanun 5 102: 

105,126,138,158 
400 — 15 Miayıs 1335 tarihinden itiba

ren cidali milliye iştirak edip muh
telif cephelerde veya dahilî isyan- ~ 
ların itfasında bilfiil hizmet ederek 
fevkalâde yararlık gösterenlerin 
takdirname veya bir derece terfi 
suretiyle taltiflerine ve bunları 
idare eden müdafiaai hukuk reis 
ve âzalariyle mücahit ve müeahi-
delere İstiklâl Madalyası itasına 
dair Kanun 5 133, 

330:341,345:146 
401 — Muallimin ve talebenin asker

likten tecilleri hakkında 21 Şu
bat 1337 tarihli Kanuna müzeyyel 
Kanun 4 421, 

541 
5 384: 

400 

No. Cilt Sayfa 
402 — Müdafaai Milliye, Bahriye, 

Jandarma ve Askerî fabrikalar 
ile Muhassasatı zatiyenin 1339' se
nesi bütçelerine tahsisatı munzam-
ma ilâvesine dair Kanun 5 246, 

346:362,379:382,401,413,446 
403 — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanu

nunun otuz sekizinci mıaddesinin 
tadpine dair Kanun 4 264 

5 476: 
485 

404 — İstanbul'da av tezkereleri res
minin tezyidi hakkında Kanun 4 664 

497 : 
503,524,550,551 

405 — 5 Kânunuevvel 1329 tarihli Zâ-
bıtai ıSıhhiyei Hayvaniye Kanunu 
muvakkatinin ikinci maddesini 
muaddil Kanun 5 508: 

511,524,526,528,548,549 
406 — Telgraf ve Telefon Kanunu 5 43, 

107,108,196:218,219:236,255,292,298, 
299 :'3i24,382,384,465,'528:547,554,562,599 

407 — Rize vilâyetiyle Borçka kaza
sında fındık, portakal, limon, man
dalina ve çay yetiştirilmesi hak
kında Kanun 3 80 

5 191, 
423:444,567,596,614:622,628 

408 — Mücahedei milliyede şehidolan 
gönüllü ve Kuvayi milliye zâbitan 
ve efradı ailelerine maaş tahsisi 
hakkında Kanun 4 340 

5 84, 
285:286,623:627,629,639:640 

409 —" Yeniden inşa edilecek hapisha
neler mıasarifi için üçyüzotuzdo-
kuz senesi bütçesine üçyüz bin 
lira tahsisat konulmasınla dair Ka
nun 2 323 

5 408: 
410,705 : 708,728 



— 5 ~ . 

No. Cilt Say£a 
410 — Sayım Kanunu 4 664 

5 84: 
85,452 :<453,454$4g #66,66© :679,699: 

705,727,735:785 -

411 — Meskukât darbı hakkında Ka
nun 1 309 

5 19İ, 
523:524,708:726,729,735,786 

412 — İstanbul İstiMâl Mahkemesince 
muhtelif eeısaİ&ra inaliıum edilen 
Lûtfi Mkri Beyle Hafız İbrahim 
Etem Efendi ve Ali Osman Kâh
ya 'nın âflaıfinıa dair Kânun 5 687: 

696,798,802:805 

63 — Amasya ıMiöbu$lu#ana intiha-
bedilen Nafiz Beyin tahMsıaıtının 

-sureti itası hafekındta 5 164: 
167 

64 — Darbedfllıeoek meskukâtın şak-
M hakkında 5 329: 

330 
65 — Devıâiri Devletin. eşhas zimme

tindeki miatluibatlmn tahsiline dair 
Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin takririnin sureti tatbiki 
Hakkında 5 366: 

367 
66 — Ruznamede bulunan müstacel 

mevtat intaeedilmedikçe yeniden 
müstacelen ruznameye alman me^ 
vaddm tercdhan müzakeresine baş
lanmamasına dair 5 409: 

410 

67 — Ağnam tadıadı hakkındaki Ka
nun lâyihasının bir neticeye ikti
ranına kadar ağnam tadıadınm te
hirine dair 5 452: 

454 

68 — Hafi eeHseye aido&duğundan 
'mecmuaya dereedilmemiştir. (Mat
buat meselesinin iştikak kaybet
tiği ehemmiyetle mütenasip bir 
ısuretle müzakere edilebilmesi için 
akdoiunan celsei hafiye) 5 466 ; 

Ho. Cilt Sayfa 
413 — İstimlâk Kanunu muvakkati

nin ikinci maddesinin tadili hak
kında Kanun 5 473, 

605,846:848 

414 — 'Gümrük Kanununun ondördün-
cu ntâdâMıM mtiact'dil Kanun 5 4, 

505:508,848:849 

415 — HLemet fiiliye erbabına yeni zi
raat usullerinin ^öğretilmesi hak
kında Kanun 2 708, 

832 
5 163, 

511:514,849 

69 — İstanbul İstoiklâl Mahkemesinin 
tatili faaliyet etmesi hakkında 5 465: 

466 
70 — İstanbullu ıSuphi Bey ile Ce-

Hnabsade Hüseyin Ağa mahdumu 
Ali ve Harputlu Âsim Efendizade 
Enis'in iadei hukuk memnuaları-
na dair 5 471: 

472 
71 — Müoaddeden inşa edilecek Bü

yük Millet Meclisi binası için 
tjahsiaat itası hakkında 5 491: 

497,516:517 
72 — Maımütkık - Ilıca elektrikli 

dekovil hattı imtiyaz evrakının 
(Meclise celp ve tetkikma dair 5 638 

73 — Topçu Yüz-başısı İsmail Hakkı 
©feftdi .hakkında Divanı harpçe 
verilen hüfemün keenlemyekün 
addirie dair 5 792: 

798 
74 — Malulen terhis edilen ihtiyat 

•mülââmi Halil Efendiye emsali 
mMllû mükâfatı nakdiye itası 
hakkınca 5 838 

75 — Bigalı Hasan, Küçük Alioğlu, 
Mehmet, Kemerburgazlı Ayşe bdn-
ti Ali ve Erzineanlı Osmânoğlu Be
kir'in Bakıyei müddei cez.aiyeleri-
ıtin Affı hakkında 5 8, 

41:846 

KARAÜLAR 
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LÂYİHALAR 

Sayfa 
— 6 Şubat 1321 tarihli Damga Kanu

nunun 71 nci maddesinin tadiline dair 
(1/437) 604 

— Anadolu demiıyollamyle Haydarpa
şa liman, rıhtım, dok ve antrepolarınım 
liman şirketlerine devri hakkında Nafıa 
Vekâletiyle mezkûr şirketlerin vekâletti 
ımutlakasma haiz Mösyö Höknen arasında 
tesıbit edilen itilâf namenin kabul ve tas
dikine dair (1/289) . (Düzeltişe bak) 487 

— Aslkerî Tekaüt Kanununun 38 nci 
maddesinin tadiline dair (1/160) 476:485 

— Aşar- vergisinin yüzde ona tenziline 
ve meyan kötünden alınmakta olan aşarın 
aynı nislbetö ireaına dair (1/215) 474:475 

— Bâzı mahallerde hâkimi müçteımi 
teşkilâtının iadasine ve bâzı mahakimin 
lağvına dair (1/384) 636 

— Belediye kamunu lâyihasının inta
cına değin, İstanbul Şehremaneti Kanunu
nun, bâzı tadilât ve tenkdhat icrasiyle, 
Ankara'da tatbiki zumumda (1/440) '644,685, 

798:799,822:881,833 
— Belediye Kanununa dair (1/408) 131 
— Belediye vergi ve resimleri hakkın

da (1/423) 406,685,749:794 

— Bilfiil takım kumandanı olan jan
darma mül azimlerinden zatî hayvanları 
mevcudolanlara rayici mahallîye göre bir 
yem bedeli itası hakkında (1/414) 245 

— 1316 ve 1317 tevellütlü olup da em
salinin silâh altına celbinden evvel Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetince 
tanınmış şimendifer idarelerine intisabey-
lemiş olanların şimendifer kıtaatında bil-
münavebe üçer ay talim ve terbiyeli aske
riye görmek şartiyle vazifei hazıralarında 
terklerine dair (1/292) 132,413:422,422:423, 

447,526:527,553,566:567,645 
— 1340 senesi Meclis, Riyaseti Cum

hur, Divanı Muhasebat ve Hilâfet bütçe
lerine dair (1/256) 167:169 

— 1340 senesinden itibaren inşa edile
cek mesakin ve akaratın beş ve on sene 
müddetle vergiden muafiyeti hakkında 
(1/433) 604 

Sayfa 
— - Darüleytamlar Müdiriyeti Umuımi-

y esinin 1340 senesi Bütçesi hakkında 
(1/407) 130 

— Emniyet Sandığının 1340 bütçıesi 
hakkında (1/412) 191 

— Evrakı nakdiyenin şeraiti tesviyesi
nin tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufak 
paraya olan ihtiyacın tehvinine dair (1/29) 191, 

523:524,608:626,629,70<8:726,729 
— Gazetelere çekilecek telgraflardan 

alınacak ücret hakkında (1/144) 131,292:298, 
298:324,382.-384,465,528:547,554,5>62,599 

•—• Gümrük Kanununun 14 ncü madde
sinin tadiline dair (1/155) 4,505:508,848:849 

•— Hapisanelerin idarei umumiyeleri 
hakkında (1/426) 522,840 

— Hariçten celbolunacak faydalı ne
batat tohumlan ile meyva fidanları ve 
Amerikan asma çubuklarının Gümrük re-
simlerd için İktisat Vekâleti Bütçesine iki 
yüz bin liralık tahsisat vaz'ına dair (1/424) 451: 

452 
— Havalii Şarkiye Demiryolları İdare

sinin 1340 senesi Bütçesi hakkında (1/442) 791 
— Hizmeti fiiliyei askeriye müddeti

ne aidoimak üzere Mükellefiyeti Askeri
ye Kanunu Muvakkatinin beşinci madde
sinin tadiline dair (1/398) 7:21,21:32, 

56:79,80,87:93 
— Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdiri

yeti 1340 mülhak bütçesi hakkında (1/415) 245 

— Hükkâm ve memurini adliyenin 
usulü intihap ve tâyinlerine mütedair Ka
nunun sekizinci maddesinin tadili hakkın
da (1/428) 604 

— İkinci sınıf ihtiyat zabıtanın sınıfı 
muvazzafa nakilleri hakkında (1/10) 838:839 

— İmalâtı Harbiye Müdüriyeti umu-
miyesi teşkilâtı cediden hakkında (1/18) 697 

.— İstanlbul'da av tezkereleri rüsumu
nun dötyüz kuruşa ve yerli karır tohumu 
kutuları üzerine vaz'edilmeikte olan Band
rol! ardan istifa olunan Resmin on misline 
iblâğına dair (1/294) 497:503,524,550,551 

— İstanbul Limanının emri idare ve 
inzibatı hakkında (1/306) 792 



Sayfa ' 
— İstanbul ve tevalbiî Balıkhanesi 

"Rüsumunun tezyidi hakkında (1/52) 4 
— İtibarı zirai cemiyetleri halkkında 

(1/430) 604 
— İzmir ve havalisinin işgal müddeti 

zarfında kavanîni mevzuai Devlet daire
sinde ifa kılınmış olan emvali gayrimen-
(kulenin temellük ve tasarrufuna mütedair 
auuamelâtm muteber addi halkkında (1/78) 505 

— Kaza malmüdürlerinin vekâletçe 
tâyinine dair (1/46) 246:248 

— Köy Kanununa dair (1/399) 6,684:685 
— Maadin kanununa dair (1/411) 191 
— Maarif Vekâleti seniei haliye büt

çesinin 252 ncıi tahsisatı fevkalâde ' fas
lından otuzbeş bin liranın diğer fulsul ve 
mevadda nakline dair (1/406) 130 

— Malmüdürlerinin Maliye Vekâletin
ce tâyini hakkında (1/46) 246:248 

— Matbuat telgraf ücreti halkkında 
(1/145) 131,292:298,298:324, 

382:384,465,528:547,554,562,599 
— Memurini mülkiye ve askeriye Te

kaüt ve Isıtıifa Kanununda -muharrer 
cüzıdau bedelâtmm ıtezyidi halkkında 
(1/58) 102:105,126,133,138 

— Merakibir bahriyeden alınacak rü
sum hakkındaki Kanuna merbut tarifenin 
üçüncü maddesinin (C) fıikrasının ilgası 
hakkında (1/425) 522 

— Mesai Kanununa dair (1/13) 245 
— Meskukât darbı halkkında (1/29) 191, 

523 -524,708:726,729,735:786 

— Milis zâbitamna verilecek muhase-
sat hakkında (1/159) 285,864:868 

— Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile 
seyahat eden yolculardan alınacak Nakli
yat Resmî halkkında (1/417) 284 

— Muzır hayvanların itlafı hakkında
ki kanunun onbirinci maddesi nıücuibince 
İktisat Vekâletti Bütçesinde açılacak olan 
faslı mahsusa beş bin lira vaz'ıua dair 
(1/441) 684 

— Müdafaai Milliye, Bahriye, Jan
darma ve İmalâtı Harbiyenin 1339 senesi 
bütçelerine tahsisatı munzammıa ilâvesine 
dair (1/400) 246,346: 

362,379:382,401,413,446 

Sayfa 
— Müdafaai Milliye Vekâletinin 1339 

benesi bütçesinin (h) faslı mahsusundan 
ikiyüz bin liranın tenziliyle askerî fab
rikalar bütçesinin 338 nci faslının birinci 
mıevaddı iptidaiye .maddesine zaniimı hak
kında (1/427) 558 

— Müdafaai Milliye Vekâletinin 1339 
senesi hidematı umumiyesi için sarfına me
zuniyet verilmiş olan 47 751 224 lira yirmi 
beş kuruşluk tahsisata zamimeten daha 
2 660 000 liranın avans olarak sarfına 
mütedair (1/439) 634 

— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu 
Muvakkatinin 118 ve 121 nci maddeleri
nin tadiline dair (1/388) 93:100,125 

— 11 Receb 1327 tarihli Matbuat Ka
nununun 26 nci maddesinin tadiline dair 
(1/387) 43,508 

— öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumi-
yesinin 1340 senesi bütçesi hakkında 
(1/407) 130 

— Sefaini ticariye kaptanları ile çark
çılarına verilecek şahadetnamelerden alı
nacak hare hakkında (1/429) 604 

— Sefaini ticariyeye ait kronometre
lerle alâtı seyriyenin mukayesesi ve pusu
laların tashihi mukabilinde alınacak har
ca dair (1/435) 604 

— Sulh hâkimleri hakkındaki Kanunu 
muvakkatin üçüncü ve sekizinci maddele
rinin tadiline dair (1/409) 163 

— Sünüfu muhtelife kılavuzluk şaha
detnamelerinden ahzolunacak harca dair 
(1/436) 604 

— Telgraf ve telefon umurunun ten
kisi hakkında (1/118) 43,107,196:218,219:236, 

255,292:298,298:324,382:384,465, 
528 =547,554,562,599 

— Temettü Vergisi makamına kaim ol
mak üzere alınacak Kazanç Vergisi hak
kında (1/434) 604 

— Teşkilâtı mahakimi nizamiye Kanu
nuna müzeyyel (1/410) 163 

— Ticaret sicili hakkında (1/438) 604 
— Ticaret ve sanayi odaları hakkında 

(1/431) 604 
— Tramvay, otomobil ve kamyonlarla 

bilûmum merakibin usulü zabıtasına ve 
bey ve şira, icar ve isticarına dair (1/419) 372 



Sayfa 
—• Türkiye ile henüz Ticaret Muahede

si akdetraiyen devletlerin muvaredatma 
karşı âzami tarifenin tatbikine dair lâyi-
hai kanu-iye (1/420) 372 

— Türkiye Seyrisefain idaresinin 1340 
senesi bütçesi hakkında (1/416) 245 

— Yeniden inşa edilecek hapsaneler 
masarifi inşaiyesi için tahsisi lâzımgelen 
üç yüz bin liranın senei haliye bütçesine 
vaz'ı ve sarf edilmiyen miktarının senei 
âtiyede sarfı hakkında (1/236) 408:410, 

705:708,728 

Sayfa 
— 26 Kânunuevvel 1255 tarihli Kefa

let Nizamnamesinin birinci, üçüncü ve se
kizinci maddelerinin tadili hakkında 
(1/418) 372 

—; Zâbitanm usulü terfileri hakkında 
(1/421) 372 

— Zâbitan ve mensubîni askeriyeden 
mekâtibi mülkiyede muallim bulunanlara 
başkaca tahsisatı fevkalâde verilmemesine 
dair (1/422) 372 

— Ziraat Bankası Kanunu hakkında 
(1/432) 604 

MAZBATALAR 
Adliye Encümeni mazbataları 

— Altın kaçakçılığından mahkûm Eş-
-ef ve Hâşim efendiler hakkında (4/36) 
numaralı evraka dair 174:186,188,19i :192,238 

— Asker firar ettirmek maddesinden 
Elcezire İstiklâl Mahkemesince bir sene 
hapse mahkûm Siverekli Molla Halil'in 
(4/41) numaralı istidası hakkında 685:686 

— Aydın Mebusu îzzeddin Paşanın, 
Şekâveti tahakkuk edenlerin aile ve taal-
lûkatmm ahar mahallere nakil, haneleri
nin ihrak ve emvali gayrimenkullerinin 
zaptı ve yataklık edenlerin tecziyesi hak
kında kanun teklifine dair (2/134) 472 

— Bâzı mahallerde hâkimi müçtemi 
teşkilâtının iadesine ve bâzı mahakimin 
lağvına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/384) 636 

— Ereğli havz-ai fahmiyesinde çalışan 
amelenin hukukuna miütaallik Kanunun' 
tefsiri hakkında icra Vekilleri Riyasetin
den mevrut (3/9®) numaralı tezkereye 
dair 488:491 

— Istan'bul Baro Reisi Lût'fi Fikri Be
yin affı hakkında (4/1155) numaralı isti
dası ve affına dair '687,687:6(96 

— istanbul -istiklâl Malhkemesin'ce 
muhtelif cezalara mahkûm edilen Lûtfi 
Fikri Beyle Hafız ibrahim Etlhem ve Ali 
Osıman Kâhyanın atflarıma dair Kütahya 
Mebusu Recelb Beyin (4/157) mıımaralı 
takriri üzerine 198,802 

— Iştanlbul işgali ızamanmıda îmgiliz 
âmâldne hizmet etmesin'dem idama mah
kûm iken Sakarya Mulharehesine iştirak 
ederek ifayı hüsnü hizmet ettiğinden do
layı cezası ombeş, seme küreğe tenzil edilen 
topçu yüzbaşısı IstnıaiT Hakkı Efendinin 
lüzumu tahliyesine dair (4/199) 792:798 

— Iştanlbul Limajnının' emr i idare ve 
inzibatı hakk ındak i k a n u n lâyilhasınıa da i r 
(1/306) ' 7912 

— Iız'inir ve havalisinin işgal müddeti 
zarfında kavanini mevzuai (Devlet daire
sinde ifa kılınmış olan emvali ıgayrimen-
kulenin temellük ve tasarrufuma mütedair 
muamelâtın muteber addi hakkında 1/78 
ılâyilhai kanunîyeiye dair (d/78) 505 

— Katil maddesinıden mahkûm Har-
putlu Asım Efendizade Enis (3/206) ile 
I^tanJbullu Suphi Beyin (3/201) ve dolan-
dincı'lık m'addesinden miaJhkûm öemafeade 
Hüseyin Ağa »ımıaıhduimu Ali'nin (3/202) 
iadei hukuku memnualarıma dair Başvekâ
letten mevrut üç kıta teskere hakkımda 471: 

472 
— Memurini ziâhitanın, zaJbıtai adliye 

vazalfindem dolayı ne suretle tahtı muha
kemeye alınacaklarının tefsirine dair Da
hiliye Vekâleti tezkeresi hakkımda (3/İ47) 7B2 

— Merhum Hasan Fehmi Paşa zevcesi 
Hatice Şayan Hanımıaı istidası hakkımda 
(.2/26) : &mmı 

— Müdafaai memleket uğrunda ika 
'edilmiş olanı efal ve harekâtın cürüm ad-



Sayfa 
dolunamıyacağı hakkındaki 19 Teşrinisa
ni 1339 tarihli Kanunun birinci maddesi
nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
hakkında (3/199) 636,805 S22M2,mi,mi 

— 11 Receb 1327 tarihli Matbuat Ka
nununun 26 neı maddesinin tadiline dair 
lâyihai kanunîye hakkında (1/387) 48,508 

— 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari 
ve bakaya Kanununun birimci maddesinin 
tefsirine dair 03/209) ve maluliyetlerini 
den dolayı bakıyei müddeti eezaiyelerinin 
affına dair ('3/217) tezkereler hakkında 411, 

471,605:606,840 
— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustos 

1339 tarihine kadar geçen müddet zarfım
da müdaıfaai memleket uğrunda ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addo-
lunmıyacağı hakkındaki Kanunun Rüsu
mu îstihlâkiye Kanununla muhalif hare
ket edenlere de şümulü olup olmadığının 
tefsiri hakkında Başvekâl etten mevrut 
tezkereye dari ('3/11915) 686 

— Rakı naklinden mahkûm İnebolulu 
Bayraımoğlu İsmail (hakkında ita edilen. 
hükümde hatayı adlî vâki olduğundan af 
suretiyle 'telâfisine dair Başvekâlet tezke
resi hakkında ('3/20Ö) 636 

— Siverek Belediye Müfettişi sabıkı 
Şeyhî Dede (Darvud) hakkındaki idam 
hükmünün 'tasdikine dair (&A), Malatya'
nın Tepıebaşı mahallesinde mukim Mam-
rekli Hasan bini Yusuf hafkkmdaki idam 
hükmünün tasdikine dair (13/2), Maraş'm, 
Şükürlü mahallesinden Oseb namı diğer 
Jozef hakkındaki idam hükmünün tasdiki
ne dair (3/3), katil maddesinden idama 
mahkûm Mamıahatun karyesinden Mehme-
doğlu dinamitçi Hasan hakkındaki bük 
mün tasdikine dair (3/1131), cerh ve katil 
maddesinden idama mahkûm Mut kazasın
da Tağazari karyesinden Veysel zevcesi 
hakkındaki hükmün tasdikine dair (3/140), 
Bedri Musa'yı katilden idam'a mahkûm 
Perik hakkındaki hükmün tasdikime dair 
03/114)5)-, idama malhkûm Kiğork veledi 
Aleksi'nin hükmünün tasdikine dair 
(.3/148), idama mahkûm Erzurum'un Hı
zır karyesinden Hasamoğlu. Hüseyin hak-
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kındaki hükmün (tasdikine dair (3/149), 
idama mahkûm ismail ve ırüfekası hak-
kındaiki hükmün tasdikine dair (S/158)., 

' idama mahkûm Aksaraylı Hüseyin hak
kındaki hükmün tasdikine dair Adliye Ve
kâleti tezkereleri hakkında 48:45 

• — Şah İsmail'in keyfiyeti katlinden 
mahkûm Osmangaızi NÜmune Mektebi mu-

' allinıi sabıkı Şevket imzalı istida ve tâyini 
muameleye mahal olmadığınla dair (4/140) 68I& 

637 
— Şekavet maddesinden mahkûm Bi

galı Hasan Ibini Hüseyin (3/203) ile sir
kati cebriye maddesinden malhkûm Küçük 
Aliioğlu Mehmed'in (i3ı/204) ve yine katil 
maddesindeın malhkûm Kemerburgazlı Ay
şe binti Ali ('3/ÖÖ5) ile kasden ikaı harik 
maddesinden mahkûm Erzincanlı Bekir 
bini Osman'ın (3/207) maluliyetlerine bi
naen bakıyei müddeti eezaiyelerinin affı 
hakkında Başvekâletten mevrut dörlt kıta 
tezkereye dair 472y841:846 

— Telgraf ve telefon umurunun tensi-
kı hakkında kanun lâyihasına dair (1/118) 43, 

1*96:2U8,!21» r f iBö^ö, 1 ^ :29I8,£I9I8> :'324;3B2: 
-3184,465,5128 :l5f47,i554,5e2,599 

— Yunan amaline hizmet ve vatana 
ihanette bulunmak maddesinden İkinici 
Ordu Divanı Harbinoe mahkûm Balıkesir 
Hapsane Müdürü Ahmed ve rüfekasının 
(4/47) numaralı istidası ve hüküm kesbi 
katiyet etmemiş olduğu 'cihetle Divanı 
Temyiz Askerîce tdtkik ve ıslah edilmek 
üzere evrakın Müdafaai Milliye Vekâleti
ne tevdiine dair 644:645 

Dahiliye Encümeni mazbataları 
I — Belediye İstimlâk Kanunu muvak

katinin ikinci maddesinin tefsiri hakkında 
I başvekâletten mevrut tezkeresine dair 

(3/210) 605,645:646,846:848 
— Belediye Kanunu lâyihasının in

tacına değin İstanbul Şehramanti Kanu
nunun, bâzı tadilât ve tenkihat icrasiyle -
Ankara'da da tatbiki hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/440) 644,685,798:799, 

822 =831,841,880 

— Belediye Kanununun 38 ve 4 ncü 
I maddelerinin tefsirine dair İcra Vekilleri 
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Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında 
(3/150) 364:366 

— Belediye vergi ve resimleri hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/423) 406,685, 

749:784 
—• Köy kanun lâyihası hakkında 

(1/399) 684:685 
— Malmüdürlüklerinin Maliye Vekâ

letince tâyini hakkındaki lâyihai kanunî-
yeye dair (1/46) 246:248 

—• Memurini zabıtanın, zabıtai adli
ye vazaifinden dolayı ne suretle tahtı mu
hakemeye alınacaklarının tefsirine dair 
Dâhiliye Vekâleti tezkeresi hakkında 
(3/147) 792 

— Mülkiye Tekaüt Kanununun yirmi 
beşinci maddesinin tefsirine dair Başve
kâletten mevrut tezkere hakkında (3/187) 245. 

859:863 
— 11 Receb 1327 tarihli Matbuat 

Kanununun 26 ncı maddesinin tadiline 
dair lâyihai kanuniye hakkında (1/387) 43,508 

İktisat Encümeni mazbataları 
—• Ereğli havzai fahmiyesinde çalı

şan amelenin hukukuna mütaallik Kanu
nun tefsiri hakkında İcra Vekilleri Riya
setinden mevrut tezkereye dair (3/93) 488 :491 

— Karahisarı Şarki Mebusu İsmail Be
yin ipekli mensucattan tarifei umumiye-
deki resmin oniki misli yerine beş misli 
ahzi hakkındaki kanun teklifi ile (2/62) 
Maliye Vekâletinin, İstihlâk Resmi 
Kanununun tefsirine ait tezkeresi hak
kında (3/109) 100:102,144:155 

— İzmir Mebusu Rahmi Beyin, Ec
nebi maden kömürlerinin men'i ithaline 
dair teklifi kanunîsi hakkında (2/203) 452, 

605,839 :840 
—• Kütahya Mebusu Receb Beyin, Mil

lî teşebbüsatı iktisadiyemizin şayanı hi
maye bir numunesini teşkil eden Keskin 
Fabrikası kibritlerinin temini revacı hak
kında takririne dair (4/143) 605 

— Rize Mebusu Esad Beyin, Rize Li
vasında fındık, portakal, limon, mandali
na, çay ve dut yetiştirilmesi hakkında 
teklifi kanunisine dair (2/182) 191,423: 

444,567:596,614:622,628 

Sayfa 
Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 

— Altın ve ufaklık para darbı hak
kında bir karar verilmesine dair tezkere 
hakkında (3/47) 5,52:56,131,328,329:330 

Kavanini Maliye Encümeni mazbataları 
— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı 

Beyin Ağnam Reisinin sureti tahsili hak
kında (2/89) ve Bolu Mebusu Mehmed 
Vasfi Efendi ve rüfekasınm ağnam tadat 
ve tahsilatı hakkında teklifi kanunîlerine 
dair (2/243) 452:453,648:666, 

666:679,699:705,727 
—• Efradı askeriyenin kırk kuruştan 

fazla maaş senedatma pul ilsak edilip edil-
miyeceğinin tefsirine dair İcra Vekilleri 
Heyeti Riyasetinden mevrut tezkere hak
kında (3/88) 367:368 

—• Harcırah Kararnamesinin 22 nci 
madesinin tefsirine dair Dâhiliye Vekâle
tinden mevrut tezkere hakkında (3/60) 485: 

487 
—• Harp Kazançları Vergisi Kararna

mesinin 16 ncı maddesinin tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut tezkere hakkında 
(3/196) 559 

— İpekli mensucattan tarifei umumi-
yedeki resmin oniki misli yerine beş misli 
ahzi hakkındaki kanun teklifi (2/62) ile 
Maliye Vekâletinin, İstihlâk Resmi Kanu
nunun tefsirine ait tezkeresi hakkında 
(3/109) 100:102,144:155 

— İstanbul ve Tevabii balıkhanesi rü
sumunun tezyidi hakkındaki lâyihai ka-
nuniyeye dair (1/52) 4 

— Malmüdürlerinin Maliye Vekâle
tince tâyini hakkında lâyihai kanuniyeye 
dair (1/46) 246:248 

— Matbaa alât ve edevatı ile kitap ve 
gazete kâğıtlarının Gümrük Resminden 
istisnasına dair 9 Kânunuevvel 1336 ta
rihli Kanunun ikinci maddesinin tefsirine 
dair İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut 
tezkere hakkında (3/157) , 487:488 

— Memurini mülkiye ve askeriye te
kaüt ve İstifa Kanununda muharrer cüz
dan bedelâtımn tezyidi hakkında lâyihai 
kanuniyeye dair (1/58) 102:105,126,133,158 
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— Mülkiye Tekaüt Kanununun yirmi-

beşinci maddesinin tefsirine dair Başvekâ
letten mevrut tezkere hakkında (3/187) 245, 

859:863 
— Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Ka

nununun sekizinci maddesinin tefsirine 
dair İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 
mevrut tezkere hakkında (3/160) 245,863:864 

— Rüsumu îstihlâkiye Kanununum 
üçüncü maddesinin tefsirine dair ve ge
çen seneden müdevver İstida Encümeni 
tezkeresi hakkında (4/67) 503:505 

— Sayım Kanunu hakkında (2/89, 
2/243) 84:85,452:453,454,648:666,666: 

679,699:705,727,735,785 

— Yedinci Avans Kanununun esnayı 
müzakeresinde Heyeti Umumiyece kabul 
edilen Yozgat Mebusu Süleyman S i m Be
yin takririnin kanun ve nizamname ve tef
siri kanuniden hangisinin hüküm ve kuv
vetinde ad ve telâkki olunacağının iş'arı 
hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresine dair (3/11) 366:367 

— Ziraat Bankası Kanununun 20 nci 
maddesinin tefsiri hakkında İktisat Ve
kâleti tezkeresi ve tâyini muameleye ma
hal olmadığına dair (3/82) 559 

Lâyiha Encümeni mazbataları 
— Aksaray Mebusu Besim Atalay Be

yin, Halı dokumasına yarıyan, ip, iriş ve 
argaç gibi şeylerle yünlerin meni ihracına 
dair teklifi kanuninin şayanı müzakere ol
duğu hakkında (2/256; 246 

— Antalya Mebusu Ahmed Saki Bey 
ve rüfekasınm; bey'i bilvefa veyahut re
hin ve teminat iraesi suretiyle emvali gay-
rimenkule üzerine vnkubulan ikraz ve 
istikraz muamelelerinin üç sene müddetle 
tecili hakkında teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair (2/279) 634 

— Antalya Mebusu Ahmed Saki Bey ve 
rüfekasınm; Dâvavekilleri Cemiyeti teşek
kül eden mahallerde mezkûr cemiyet lev
hasında mukayyedolmıyan muhamilerin 
icrayı vekâletten menleri ve bebhus ve
killer cemiyetinin icabında mmbamilerin 
levhadan terkini kayıtları kararım da ver
mek salâhiyetini haiz olmalarına dair tek-

Sayfa 
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu 
hakkında (2/274) 604:605 

— Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Bey'in; Karaköse merkezinde Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri na
mına bir idadi mektebi tesis ve küşadma 
dair teklifi Kanunisinin şayanı müzakere 
olduğu hakkında (2/249) 85 

— Bayezid Mebusu Şefik Beyin, Me-
hakimi nizamiye ve devairde alınması lâ-
zımgelen harçlara ait Tarifenin 38 nci 
maddesine müzeyyel (2/266) numaralı 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair 452 

— Bolu Mebusu Vasfi Bey ve rüfeka
sınm, ağnam tadat ve tahsilatı hakkında 
(2/243) numaralı teklifi kanunisinin şa
yanı müzakere olduğuna dair 84:85 

— Bursa Mebusu Osman Nuri Beyin, 
Hîni istimalinde yıkanmaya ihtiyaç göste
ren mensucatta sun'î ipek istimalinin mem-
nuiyetine dair (2/259) numaralı teklifi 
kanunisinin şayanı müzakere olduğuna 
dair 328 

•— Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Be
yin, Kanunu Cezanın bâzı mevaddmda 
mevcudolan Osmanlı şekli Hükümetine 
ait ve saltanatı şahsiyeye müteallik tâbi-
rat ve fıkaratm ıslah ve tadiline dair 
(2/246) numaralı teklifi kanunisinin sa
yamı müzakere olduğuna dair 85 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Be
yin, Meni Müskirat Kanununun iki ve 
üçüncü maddelerinin tadiline dair (2/347) 
numaralı teklifi kanunisinin şayanı müza
kere olduğuna dair 85 

— Denizli Mebusu Yusuf ve Necib Ali 
beylerin, İzmir işgali üzerine vatan ve 
memleketi müdafaa maksadiyle teşekkül 
eden Hayatı Milliye rilesa ve azalarına İs
tiklâl Madalyası itasına dair (2/251) nu
maralı teklifi kanunisi tün şayanı müzake
re olduğuna dair 246 

— Dersim mebuısıları Feridun Fikri ve 
Ahmeid Şükrü beylerin Dersim vilâyeti
nin mulhtacoılduğu iımaratı zaruriye ve 
m'ülbreme halkkınida (2/273) nulmaralı tek-
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lifi kanunisinin şayanı ımiüızakere olduğu
na dair 605 

— Diyarbekir iMebUsu Feyzi Bey ve 
ipekasının, Arade - Diyarbekir - Ergani 
veyahut Mardin - Diyarbakır - Ergani ara
sında şimendifer kattı inşaası için Nafıa 
Vekâletinin 1340 bütçesine dlört milyon 
lira ve .Ergani madeninin işletilmesi İçin 
İktisat Vekâletinin keza 1340 bütçesine 
bir 'milyon lira ilâvesine idair ('2/257) nu-
ımaralı teklifi kanunisinin şayanı ımiüzake-
re 'olduğuna dair 246 

— Diyarbekir Mie'busıu Şeref Beyin, 
İdarei Umulmiyei Vilâyet Kanununun 136 
ve '.1/38 nci maddelerinin tadili hakkında 
(2/2T2) numaralı teblfi.fi kanunisinlin şa
yanı müzakere olduğuna dair 604 

— Edirne Mebusu. Faiik ve Tekir*dfağ' 
Mdbusıu Camii Beylerin, Men'ü Müskirat 
Kanunu mucibince Türkiye haricine çıka
rılmak üzere iddihar edilmiş ı'olan ımüslkıi-
rat ve şarapların tekiri imhası hakkında 
(2/287) numaralı teklifi kanunilerinim şa
yanı müzakere lollduğuna ;dair '697 

— Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Be
yin, Maadin Müdüriyeti Umumiyetinin ik
tisat Vekâletinden Nafıa Vekâletine dev-
rolunmasma dair (2/286) nulmaralı teklifli 
kanunisinin şayanı müzakere 'olduğuna 
dair 697 

— Ergani Mebusu Kâzılm Velhibi Be
yin 1330 ilâ .1334 ıseneılerine aıilt tekâlifi 
harbiye mazbatalarının, aslhalbının veya 
irae edecekleri eşkalsin verigi ve sair dim-
meti emüriye] erine ımalhlsnlbeldilmelsine dair 
(2/248) numaralı teklifi kanıUnisımin şaya.-
nı müzâkere olduğuna dâir #5 

— ErzurUm Mebusları Ziyaedidin ve 
Cadijm efendilerin Karsu mecrasının' taJt-
Ihiri için Nâfıa Vekâleti 1340 bütçesine yir
mi bin lira vaz'ı hakkında (2/2715) numa
ralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere 
olduğuna dair . 605 

— İstanbul Mebusu Ali Fehlmi Bey ve 
rüfeikasiinm, Ilgın'da Nane bataklığının 
kurutulması içlin Nafıa bütçesine yirtmi 
bin /lira ilâvesine dair (2/255) numaralı 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere ol
duğuna dair 246 

Sayfa 
— İstanbul Melhulsu AM Rıza Beyin, 

TrablUsıgarb ve IBalkan Mrulbarebatiyle 
Harbi Umumî malûllerinden Mücadelei 
Mlilliyieiye iştirak edenlerin mezun aldldi 
hakkında ('2/260) numaralı teklifi kanu
nîsinin şayanı müzakere olduğuna dair 328 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza ve Ahmet 
Hamldi beylerin Türkiye Cumihuiriyeti tâ
biiyetini haiz şirketler ile eşihas1 tarafın
dan mubayaa edilecelk sefainin Gümrük 
Resminden istisnasına dair (2/289) nulma-
ralı teklifi kanunilerinin şayanı .müzake
re olduğuna idair 839 

— lz!mir Mebusu MaJhlmuld Celâl ve 
Mulstafa Ralhml Beylerin Ziraat IBankaisı-
nıın teşkilinden 1324 senesi Temmuzu ipti
dasına kadar Hazinei maliyeden alacağı 
lolan melbaliğin iadesine İdair •(12/368) nu
maralı tlelklifi fcanunMnlin şayanı müza
kere olduğuna dair 522 

— Ejângırı MefbUsu Talât ve Ziya bey
lerin muallimlerin hizimieti askeriyeden 
tecilleri hakkımda (2/271) numaralı tek
lifi kanunislinin şayanı müzakere olduğu
na dair 604 

— Kjâugırı Mebusu Ziya Bey re rü-
fekasmm, Eângırı kasabası su yollarının 

- tecdit ve tamiri için 1340 bütçesine yirimi 
bin lira izamımedilmesine daür (2/253) nu
maralı teklifi kanunMnin şayanı müzake
re lollduğuna dair 246 

— Kasstamıonu Mebusu Halild Beyin, 
Ziraat Vekâleti veya ım'üsıtakil Ziraat Mü
düriyeti Umumiyelsi teşkili hakkında 
(2/241) nu'marali teklifi kanunislinin şa
yanı 'müzakere olduğuna dair 85 

— Kastamioınu Mebusu Hasan Fehmi 
Efendinin etıbbayı askeriyenin neşet ve 
sureti terfileıine dair (2/267) nufm aralı 
teklifi kanunisinin şayanı ımiüzakere ol
duğuna dair 522 

— Kastamionu Mebusu Meûnmed Fuadl 
ve Halil beylerin mulhltaoîni zürraa. Ziraat 
Bankalarından yapılacak ikraızatı deyini 
senetlerinim kâtibi aldillikılerce tasdik edil-
meyip mahallî ihtiyaç komisyonlarının 
tasdiki ile iktifa edilmeisline dair (2/2169) 
numaralı teklifi kanuninin şayanı müza
kere (olduğuna dair 522 

http://teblfi.fi
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— Kırlkkilise Mebusu Doktor Fuad! 
Bey ve rüfekasının, Sıtma ile mücadele 
hakkımda (2/263) numaralı teklifi kanu
nisinin şayanı ımüızalkere olduğuna dair 452 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin; 19 Teş
rinisani 1337 tarih ve 166 numaralı Beyiye 
ıhakkı ve gişe memurluklarının mâlûlgazi-
lere (tahsisi hakkımdaki Kanunun birinci ve 
ikinci maddelerinin tadili hakkında (2/284) 
numaralı teklifi kanunisinin şayanı müza
kere olduğuna dair 634 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin, Şüheda 
ailelerine yapılacak muavenet hakkında 
teklifine dair (2/250) 85 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin, Türkiye 
Cumhuriyeti dâhilinde bulunan bilûmum 
mebanii resmiye ve milliye üzerindeki 
tuğra ve methiyelerin kaldırılarak yerine 
Türkiye Cumhuriyeti kelimesiyle Cumhu
riyetin tarihi kabulünün hakkettirilmesine 
dair (2/245) numaralı . (teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğuna dair 85 

—» Saruhan Mebusu Edhem Beyin, 
Halı dokumasında kullanılan Avrupa ma-
mulâtınm Gümrük Resminden istisnasına 
dair (2/264) numaralı teklifi kanunisinin 
şayanı müzakere olduğuna dair 452 

— Saruhan Mebusu Edhem Beyin, 
8 Teşrinisani 3339 tarihli Mübadele, İmar 
ve İskân Kanununa zeylolmak üzere 
(2/262) numaralı teklifi kanuninin şaya
nı müzakere olduğuna dair 452 

— Saruhan Mebusu Vâsıf Bey ve rüfe-
kasmın, Etibbanın hizmeti meoburesi hak
kındaki Kanuna iki madde tezyil 'edilmesi
ne dair (2/261) numaralı teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğuna dair 328 

— Siirt Mebusu Halil Hulki Efendi
nin, Bilûmum ceraim erbabının affı hak
kında (2/277) numaralı teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olmadığına dair 634:636 

— Siirt Mebusu Halil Hulki Efendi
nin, Şer'iye Vekâletinden musaddak ica
zetnameyi malik olmıyanlarm ilmî kisveyi 
lâbis olmamaları hakkında (2/282) numa
ralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere 
olduğuna dair 634 

— Tralbzîon Mebusu Muhtar Bey ve rü-
fekasınm, Trabzon ve Rize vilâyetlerine 
ithal olunacak mısırın Gümrük Resmi hak
kında (2/288) numaralı teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğuna dair 697 

— Trabzon Mebusu Rahmi Beyin, 26 
Şubat 1330 tarihli Rüsumu Belediye Ka
nununa zeylolmak üzere (2/242) numaralı 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair " 84 

—• Zonguldak Mebusu Halil ve Niğde 
Mebusu Gaflib beylerin, Es'arm galası ve 
mesken ücretlerinin yüksekliği dolayısiyle 
Ankara şehrinde ifayı vazife eden memu
rini mülkiyeye zamaim icrasına dair 
(2/265) numaralı teklifi kanunisinin şaya
nı müzakere olduğuna dair 452 

•—• Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, Tekaüt ve İstifa Kanununun bâzı 
mevaddının muaddil muvakkat kanunun 
dördüncü ' maddesinin ilgası hakkında 
(2/276) numaralı teklifi kanunisinin şa
yanı müzakere olduğuna dair 605 

— Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya Bey 
ve rüfekasının, Bartın ağzında teraküm 
eden kumların taranması için Nafıa Büt
çesine kırkibin lira tahsisat vaz'ı hakkın
da (2/281) numaralı teklifi kanunisinin 
şayanı müzakere olduğuna dair 634 

Muvıaızeaifei Maliye Encüımıemi maiabaıtalairı 

— Anadolu Demiryollariyle Haydarpa
şa liman, dok ve antrepolarının Liman şir
ketlerine devri hakkında Nafıa Vekâletiyle 
mezkûr şirketlerin vekâleti mutlakasını 
haiz Mösyö Hökmen arasında tesbit edilen 
itilâfnamenin kabul ve tasdikına dair lâyi-
hai kanuniye hakkında (1/289) 487 
(Düzeltişe bak) 

— Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu
nun 38 nci maddesinin tadiline dair iâyi-
hai kanuniye (1/160) 476:485 

— '5 Kânunuevvel 1329 tarihli Zabıtai 
'Sihhiyei hayvaniye Kanunu Muvakkatinin 
ikinci maddesini muaddil teklifi kanunisi
ne dair (2/252) 131,508:511,527,528,548,549 

— 1340 senesi Meclis, Riyaseti Cumhur 
ve Divanı Muhasebat ve Hilâfet bütçeleri 
hakkında (1/256) 167:169 
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BuyU 
— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be

yin, Ağnam Resminin sureti tahsili hak
kında (2/89) ve Bolu Mebusu Mehmed 
Vasfi Efendinin ve rüfekasmm, Ağnam 
tadat ve tahsilatı hakkında (2/243) nu
maralı teklifi kanunilerine dair (Sayım 
Kanunu) 452:453,454,648:666,666:619, 

699:705,727,735,785 
— Evrakı nakdiyenin şeraiti tesviyesi

nin tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufak 
paraya olan ihtiyacın tehvinine dair lâyi
hai kanuniye hakkında (1/29) (Meskukât 
darbı hakkında Kanun) 191,523:524,708: 

726,729 
— Fenerler Rüsumunun tezyidi hakkın

da (2/155) ' 372,868:879 
—• Gazetelere çekilecek telgraflardan 

alınacak ücret hakkında kanun lâyihası 
(1/144), Matbuat telgraf ücreti hakkında
ki kanun lâyihası (1/145), sabık Ertuğrul 
ve Lâhik izmir Mebusu Hamdi ve sabık 
Erzincan Mebusu Emin beylerin, telgraf 
ücuratımm iki kuruşa tenzili hakkında ka
nun teklifine dair (2/157) 13.1, 292:298,298: 

324,382:384,465,528:547,554,562,599 
— Gümrük Kanununun 14 ncü madde

sinin tadiline dair lâyihai kanuniye hak
kında (1/155) 4,505:508,848:849 

— Harcırah Kararnamesinin 22 nci mal1-' 
desinin tefsirine dair Dahiliye Vekâleti tez
keresi hakkında (3/60) 485:487 

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
•müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti 
askeriye Kanunu muvakkatinin .beşinci 
maddesinin tadiline dair (1/398) numaralı 
lâyihai kanuniye ve Müdafaai Milliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları 7:211,21:33,56:79,80,87:93,125 

— idare Memuru Hakkâri Mıebusu 
Asaf ve Sivas Mebusu Râsim beylerin, mü-
ceddeden inşa edilecek Türkiye Büyük Mil
let Meclisi binasına sarf edilmek üzere 1339 
senei maliyesi bütçesinin 91 nci faslına 
üçüncü madde olarak yüz ondört bin lira 
vaz'ma dair teklifi kanuninin reddine dair 
(2/178) 491:497,516:517 

— ikici sınıf ihtiyat zâbitanıma dair 18 
Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun birinci 

Sayfa 
maddesinin fı'krai ahiresinin tefsiri hakkın
da Başvekâletten mevrut (3/185) numaralı 
tezkereye dair 4,106:107 

— ipekli mensucattan tarifei asliyede/ki 
Resmin oniki! misil yerine beş misil ahzi 
hakkında Karahisarı Şarki Mebusu ismail 
Bey ve rüfekâsmın teklifi kanunisi (2/62) 
ile Maliye Vekâletinin istihlâk Resmi Ka
nunumun tefsirine ait (3/109) numaralı tez
keresi hakkında 100:102,144:155 

— istanbul'da av tezkereleri rüsumu
nun dörtyüz kuruşa ve yerli harir tohumu 
kutuları üzerine vaz'edilmekte olan band-
rollardan istifa olunan Resmin on misline 
iblâğına dair lâyihalar hakkında (1/294) 497: 

503,524,550,551 
— istanbul ve tevabiii Balıkhanesi Rü

sumunun tezyidi hakkındaki lâyihaya dair 
(1/57) 4 

—. Kângırı Mebusu Ziya Bey ve rüfekâ
smın, Kângırı kasabası su yollarının tecdit 
ve tamiri için 1340 bütçesine yirmi bin lira 
zamımedilmesine dair teklifi kanunimin red
dine dair (2/253) 131,246,410:411 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Millî 
lücahedatta şehidolan millî efrat ve zâbitan 
ailelerine Nizamiye kıtaatındaki şehit ve 
malûller hakkındaki Kavanin ve nizamatm 
tatbikine dair takriri hakkında (4/137) 285: 

286,623 :627,629,639,640 

— Koçgiri hâdisesinde Usatm taarruzu
na uğrıyarak duçarı sefalet olanlara verile
cek tohumluk ve yemeklik hakkındaki tah
sisatın 1339 senesinde de sarfına mıesağı 
kanuni olup olmadığının tefsirime dair Baş
vekâletten mevrut (3/192) numaralı tezke
re bu bapta Kavanini Maliye Encümenince 
tanzim ledilen mevaddı kanuniye ve maz
bata ile Koçgiri ahalisine tohumluk Kanu
nu mucibince tevziat yapılması mümkün 
olduğumdan ayrıca kanun tanzimine mahal 
olmadığına dair 472:473 

— Memurini mülkiyenin tekaüdüne 
dair olan Kanun il'e Askerî tekaüt ve istifa 
:anunlarımda muharrer cüzdan bedelâtınm 
adili hakkında Hükümetin teklif ettiği ka

nun lâyihası (1/58) 102:105,126,133,158 
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Sayfa 
— Menteşe Mebusu Esad Efendinin, 

Millî mücahedede malûl düşenlere (mükâ
fatı nakdiye itasına dair (2/200) ve Mü-
dafaai Milliye Encümeninin mâl'ûlini guza-
tm te'rfihi hakkında (2/142) numaralı tek
lifi kanunilerine mütaallik Müdafaai Milli
ye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları ' 7,21,38,39 

— Meskukât darbı hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/29) 191,523:524,708: 

726,729,735,786 
— Miüis zâbitanma verilecek muhassasat 

hakkındaki lâyilhai kanuniyeye dair (1/159) 285, 
864 -.868 

— Müceddeten inşa edilecek Türkiye 
Büyülk Millet Meclisi binasına sarf edilmek 
üzere 1339 senei maliye bütçesinin 91 nci 
faslına üçüncü madde olarak yüzondört 
bin lira vaz'ma dair İdare Heyetinin tek
lifi kanunisinin reddi hakkında (2/178) 491: 

497,516:517,526:552 

— Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandarma 
ve İmalâtı Harbiyenin 1339 senesi bütçele
rine tahsisatı munzamıma ilâvesine dair lâ
yihai kanuniye hakkında (1/400) 246,346,362, 

379 :382,401,413,446 
— Mükellefiyeti askeriye Kanunu mu

vakkatinin 118 ve 121 nci maddelerinin 
tadiline dair lâyihai kanuniye hakkında 
(1/388) 93:100,125 

— Rize Mebusu Esad Beyin Rize liva
sında fındık, portakal, limon, mandalina, 
çay ve dut yetiştirilmesi hakkında teklifi 
kanunisine dair (2/182) 191,423:444,567: 

596,614:622,628 
— Rüsumu tstihil'âkiye Kanununun 

üçüncü maddesinin tefsirine dair ve geiçen 
seneden müdevver istida Encümeni Riya
seti tezkeresi hakkında (4/67) 503:505 

— Saruhan Mebusu Vasıf Bey ve rüfe-
kâsınuı, Etıbbanın hizmeti mecburesi hak- I 
kındaki Kanuna ilki madde tezyil edilme
sine dair teklif i kanunisi hakkında (2/261) 838 

— Tarife Kanununun dördüncü madde
sinin tadiline ve neosalvarsanm Gümrük 
Resminden istisnasına dair Muvazenei Ma
liye Encümeninin (2/258) numaralı teklifi 
kanunisi hakkında 245,849:855,855:859 

— Telgraf ve 'telef on umurunun ten
kisi hakkında ikanun lâyihası (1/118) ve 
posta telgraf, Adliye ve Muvazenei Maliye 
encümenleri ımazib ataları ve gazeteler ile 
resaili mevkute havadis ajanslarına ke
şide edilecek istihbarata mütaallik tel-
grafnaımeler ücoıratının tenziline dair ic
ra Vekilleri Riyasetinden mevrut 1/145144 
numaralı iki ıkıta lâyihai kanuniye ile sa
bık Ertuğrul Meboısu ve Lâhik Izımir Me
busu Hamdi ve sabık Erzincan Mebusu 
Emin beylerin, telgraf üeuratının iki ku
ruşa tenzili hakkında (2/157) numara
lı teklifi kanunîsine dair 43,196:218,219 :23>6,2:55, 

292:298,298,324,382:384,465,528:547,554,562;599 

— Yeniden inşa edilecek hapsaneler 
masarifi inşaiyesi için tahsisi lâzımgelen 
üqyüz bin liranın senei haliye bütçesine 
vaz'ı ve sarf edilmiyen miktarının senei! 
âtiyede sarfı hakkımdaki nıuimaralı lâyi
hai kanuniyeye dair (1/236) 408:410,705:708, 

728 

Müdafaai Milliye Encümenii ıma^baitalan 

— Binbaşılığa terfie istihkak ikesbet-
miş iken İstanbul Hükümetince tekaüde 
sevk olunduğu hakikında Tokad Mebusu 
Mustafa Beyin istidasına dair (4/148) 4 -.5 

— 1316 ve 1317 tevellütlli olup da 
emsalinin silâh altına celbinden evvel 
Türkiye Büyülk Millet Meclisi Hüküme-. 
tince tanınmış şimendifer idarelerinle in-
tisabeylemiş olanların şimendifer kıtaa
tında bilmünavebe üçer ay talim ve ter-
biyei askeriye görmek şartiyle vazifed 
hazımlarında terklerine dair (1/292) nu
maralı lâyihai kanunîye ve B'ozdk Mebtu-
su Süleyman Sırrı Beyin, 1316 ve 1317 te-
vellütlü telgraf muhabere memur mua-
vinlerinıin hizmeti fiiliyei askeriyelerine 
dair (2-224), Konya Mebusu Naim Nâzim 
Efendinin 1316 ve 1317 tevellütlü mual
limlerin vazifeelri devam. ettiği müddetçe 
hizmeti askeriyeden tecilllerine dair tek
lifi (kanunîleri hakkında (2/285) 132,413:422, 

422:423,44.7,526 -.527,533,566:567,645 

— Çorum Meboısu Issmail Kemal Beyin, 
askerlerle alât ve edevatı cedidei ziraiye-



Sayfa 
nin .amelî olarak öğretilmesi hakkında 
(2/198) numaralı teklifi kıııunîsine 'dair 163, 

511:514,849 
— Dersim Mtibusu Feridun Fikri 

Beyin, İhtiyat zâbitantından arzu edenle
rin sınıfı ımuvazızafa nakilleri hakkında
ki itekifi kanunîsinin reddine dair (2/128) 362: 

364 
— Ergani Mebusu Kâzını Vehbi Beyin, 

Askerliğin her seneye tenzili ile bedeli 
nakdî esasının kabulü hakkında (4/160) 
numaralı takriri ve bu 'baptaki kamun 
ikaibul edildiğinden tâyini ımıuameleye ma-
(hal olmadığıma dair 245 :246 

— Harbdkei hidematma Imebni beyaz 
kordelâlı istiklâl ımadalyasiyle taltif 
edilen Tabip Kaymakam Sadettin Beyin 
ktordelâsının kırmızıya tahvili hakkında 
Başvekâletten mevrut (3/194) numaralı 
tezkereye dair 284 

—• Hizmet fiiliyei askeriyenin ten
kisi müddetne aidolmaik üzere Mükellefi
yeti Askeriye Kanunu Muvakkatinin be^ 
şinci maddesinin tadiline dair Lâyihai 
Kanuniye hakkında (1/398) 7:21,21:33,56:79, 

80,87:93,125 
— İkinci sınıf ihtiyat zâbitanına tahsi

sat itasına dair 18 Teşrinievvel 1339 ta
rihli Kanunun birinci maddesinin fıkrai 
âhlresinin .'tefsiri hakkında BaşVekâlet-
ten mevrut (3/185) numaralı tezkereye 
dair 4,10*6:107 

— istanbul Limanının eımri idare ve 
inzibatı hakkındaki Kanun lâyihasıına 'dair 
(1/306) 792 

— istiklâl Hanbinde malûl olan ve ma
lulen terhis edilen ihtiyat mülâzımı Halil 
Efendinin (4/160) numaralı istidası ve 
ımıuımaileyhin ihtiyat zâbltanma balışolu-. 
nan mükâfattan ımüstefidolması lâzım'gel-
diğine dair 838 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin Millî 
mücahedatta şehidolam milis efrat ve zâ-
bitan ailelerine nizamiye kıtaatımdaki şe
hit malûller hakkındaki kavanin ve niza-
matın tatbikine daiı* takriri hakkında 
(4/137) 84,285,286,623:627, 

'629,639:640 

Sayfa 
— Konya Mebusu Naim Hazini Efen

di ve rüfekasımn, .Muallimin ve talebenin 
askerlikten tecilleri hakkındaki Kanuna 
üç madde ilâvesiyle medarisi ilmiye tale
besinin de tecillerine dair teklifi kanu
nisi hakkında (2/238) 84,384:400 

— Mâlûlini guzatın devair ve şuabaitı 
askeriyede ve ordunun hidcmatı sabitesin
de istihdamlarına dair Eskişehir Mebusu 
Mehnıed Arif Beyin (2/210) numaralı tek
lifi kanunîsinin reddine dair 284 :285 

— Menteşe Mebusu Esad Efendinin, 
Millî Mücadelede malûl düşenlere mükâ
fatı nakdiye itasına dair (2/200) ve Mü-
dafaai Milliye Encümeninin mâlûlini #11-
zatın terfihi hakkında (2/142) numaralı 
teklifi kanunilerine raültaallik 7y38,3:9 

—• Mücadele! Milliye esnasında bilâ üc
ret Şarktan ve İstanbul'dan esliha ve cep
hane kaçırılmasında büyük hizmetleri sebk 
eden Trabzon, İnebolu, •Samsun mavuna-
eılar loncalarının birer kıta İstiklâl Ma-
dalyasiyle taltiflerine dair Başvekâletten 
mevrut (3/198) numaralı tezkere hakkın
da 696,697 

— Mücadelei Milüyeye iştirak etmiyen 
ve hududu millî haricinde kalan erkân, 
ümera ve ızâbitan ve memurin ve mensu
bun askeriye hakkında yapılacak muame
leyi ve Cidali Milliye iştirak edenlerim te
kaüt maaşlarının sureti hesabını nâtık 
25 Eylül 1339 tarihli Kanunun üçüncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekâletten 
mevrut (1/197) numaralı tezkere hakkın
da 248,696 

—• .Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Mu
vakkatinin 118 ve 121 nei maddelerinin 
tadiline dair. (1/388) numaralı lâyihai ka
nuniye hakkında 93:100,125 

—• Sabık Saruhan Mebusu Refik Şev
ket Beyle Aydın Mebusu Esad Efendinin; 
Beylerbeyi İhtiyat Zâbitan Mektebinden 
mezun efendiler hakkında (2/14) ve ihti
yat zâbitleriyle sivil zabitlere yapılacak 
mıuavenat hakkında (2/13) teklifi kanuni
leri ile ikinci sınıf ihtiyat zabıtanınım sı
nıfı muvazzafa nakilleri hakkında (1/10) 
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numaralı kanun lâyihalarımın müzakeresi
ne mahal kalmadığına dair 838:839 

— Saruhan Mebusu Vasıf Bey ve rü-
f ekasıının Etibbanm hizmeti meeburesi hak
kındaki Kanuna iki madde tezyil edilme
sine dair teklifi kanunisi hakkında (2/261) 245, 

328,838 
,w— Tekaüt ve İstifa Kanununun 50 nci 

maddesinin fıkrai ahîresinin tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut (3/186) numaralı 
tezkere hakkında 107,108:123,142: 

143,159,174,187 

— Urfa Mebusu Hüsrev Beyin, 15 Ma
yıs 1335 tarihinden Millî Ordunun teşek
külüne kadar muhtelif cephelerde ve isyan
ların itfasında bilfiil yararlıkları görülen 
ümera ve zûbitaınıın bir defaya mahsus 
olmak üzere terfileri hakkında teklifi ka
nunîsine dair (2/190) 133,330:345,345:346 

Müşterek Encümen mazbatası 
(Dahiliye - Adliye) 

—: Köy kanunu lâyihası hakkında 
(1/399) 684:685 

Nafıa Encümeni mazbataları 

— Anadolu Demiryollariyle Haydar
paşa Liman, Rıhtım, dok ve antrepoları
nın liman şirketlerime devri hakkında 
Nafıa Vekâletiyle mezkûre şirketlerin ve
kâleti mutabakasmı haiz Mösyö Höknen 
arasında tesbit edilen itilâfnamenin kabul 
ve tasdikine dair liâyihai kanuniye hak- ^ 
kında (1/289) 487 

— Adana'nm kurtuluş günü yapılan 
rıerals'imıe dair Meclis Reisi Fethi Beyden 
mevrut Helgraf. 45 

— Altın kaçakçılığında mahkûm Eş
ref ve Hâşim Efendiler hakkındaki (4/36) 
numaralı evrak 174:186,188,191:192,238 

— Asker firar ettirmek maddesinden 
Elcezfire îstâklâl Mahkemesince bir sene 
'bapsıe mahkûm Siverekli Molla Halil'in 
(,4/41) numaralı istidası 685:686 

— G-eliboılu Mebusu Celâl Nuri Beyle 
refikinin, Rusya Şûralar Hükümeti Ba§-

ftmrU. 
— Bayezid Mebusu Şefik Bey ve rü-

fekasmın, Trabzon, arzunun» Bayezid, 
Diyarbekir, Hakkâri, Muş, Bitlis, Şiird, 
Dersim, Van şoselerinin inşa ve tamiri hak
kında (2/227) numaralı teklifi kanuni
lerine dair ' 5 

Posta - Telgraf Encümeni mazbatası 
— Telgraf ve Telefon umurunun tensi-

kı hakkında kanun lâyihası (1/118) ve 
Posta, 'Telgraf, Adliye ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları ve gazete 
ile vesaiti mevkute ve havadis ajanslarına 
keşide edilecek istihbarata mültaallik tel-
grafnameler ücuratının tenziline dair ic
ra Vekilleri Riyasetinden mevrut (1/144, 
145) numaralı iki kuta lâyihai kanuniye 
ile telgraf ücuratımm iki kuruşa terazili 
hakkında Sabık Erltuğrul ve lâhiK İzmir 
Mebusu Hamdi ve Sabık Erzincan Mebusu 
Emin beylerin (2/157) numaralı teklifi 
kanunîsi hakkında 43,196:218,219:236, 

255,292:298,298 -324,382:384,465,528 
547,554,562,599 

Sıhhiye Encümeni mazbatası 
—Saruhan Mebusu Vasıif Bey ve rü-

fekasınm, Etibbanm hizmeti meeburesi 
hakkındaki Kanuna iki madde tezyil edil
mesine dair (2/261) numaralı teklifi ka
nunisi hakkında 245,328,838 

Tetkiki Hesabat Encümeni mazbatası 
— Amasya Mebusu Nafiz Beyin tahsi

satının sureti itasına dair bir karar itti- . 
hazı hakkında (4/150) 164:167 

.komiseri Lenin Cenaplarının vefatı dola-
yjsiyle Rusya Hükümetline beyanı taziyet 
edilmesine dair takriri 328:329 

— HarbdıeM hidamaıtına mıebni beyaz 
kordeiâlı İstiklâl Madalyası ile taltif 
(edilen Tabip Kaymakam Sadettıtin Beyin 
.•kiordelıâsının kınmızıya tahvili hakkında 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/194) 6 

— İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri 
Beyin affı hakkında (4/155) nuimaralı 
istidası. 687,687:696 

MUHTELİF 
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Sayfa 
— İstanbul'da inikadeden Millî Türk 

Ticaret Birliği Kongresi azasının hissiyatı 
tazimıkârane ve minnıetıtarânelerini arz et
tiklerine dair telgraf 248:249 

— İstanbul'daki İstiklâl Mahkemiiesinin 
tatiline müsaade olunmasına dair, İstiklâl 
Mahkemesi Riyasetinden mevrut telgraf. 464: 

465 
— İstanbul İstiklâl Mahkemesince 

mahkûm edilen Lûtfi Fikri Beyin affı 
.istirhamına dair İstanbul Barosu namına 
Eeisisani Sadettin Ferid imEalı telgraf-
name (4/149) 86 

— İstanbul işgali zamanında İngiliz 
amaline hizımet etmesinden idama mah
kûm iken Sakarya Muharebesine iştirak 
ederdk ifayı hüsnü hizmet ettiğinden do- • 
layı cezası ombeş sene küreğe tenzil edilen 
Topçu Yüzbaşısı İsmail Hakkı Efendinin 
lüzumu tahliyesine dair Adliye Encümeni 
mazbatası (4/159) 792:798 

— İstiklâl Harbinde malûl olan ve 

Sayfa 
mâlolan terhis edilen ihtiyat Mülâzımı Ha
lil Efendinin (4/160) numaralı istidası 838 

— İstiklâl Mehakimi Kanunumun 12 nci 
maddesine tevfikan İstanbul İstiklâl Mah
kemesi Riyasetinden mevrut bir aylık me
saiyi mıübeyyin cetvel. 454:465 

' — Merhum Hasan Fehmi Paşa zevcesi 
Haticıe Şayan Hanımın (4/46) nulmaralı 
istidası 686:687 

— Şah İsmail'in keyfiyeti katlinden 
(inahlkûm Osmangazi Numune Mektebi" mu
allim sabıkı Şevket imızalı isitida (4/140) 636 

— Yunan amaline hizımet ve vatana 
ihanette bulunmak maddesinden İkinci 
Ordu Divanı Harbinee maıhkûm Balıke
sir Hapsane Müdürü Alhmed ve rüfe'ka-
sının (4/47) numaralı istidası 644:645 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
[Beyin, Türkiye UmUm Amele Birliği 
Jvoîngreısi İstanbul'da bulunduğu esnada 
M.eclilsıe minnet ve şükranlarını vasıtasiyle 
d,rz etmeyi 'kararlaştırdığına dair takriri 733 

SUALLER VE (CEVAPLARI 

Adliye Vekâletinden 
— Dersim Mebusu Feridun Fikri Be

yin, gaz fiyatlarının terfiine seibelbolan 
gaz Şirketlerine dair Adliye Vekâletinden 
-şifahi sual tahriri (6/133) 604 

— Dersim M'öbusu Feridun Fikri Be
yin, ıslâhatı adliye için İsitanbul'da bulu
nan mütehassısın komisyonlarının mesai
sine dair sualine Adliye Vekili Seyyid Be
yin şifahi cevabı (6/85) 374:379 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri 
Beyin, memurini adliye maaşatına vuku-
ıbulan zamaimin mahallerine tebliğ olun
maması esbabıma dair sualine Adliye Ve
kili Seyyid Beyin şifahi cevabı (6/111) 130, 

373 r374 
— Ergani Mıebusu Kâzım Vehbi, Be

yin, Ergani Sulh Hâkimi Esireddin Efen
di haikkındaki suali ve Adliye Vekili Sey
yid Beyin tahrirî cevabı (6/71) 186 

— Eskişehir Mebusu Emin Beyin; An
kara'da ticaretle meşgul esnaf ve tüccar
dan sıfat ve hüviyetleri haJkkında talebe-

dilen beyannamelere dair sual takririne 
Adliye Vekili Seyyid Beyin taıhrirî ce
vabı (6/103) 4,445 

— Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, bü
tün Türkiye'ye şâmil olmak üzere ve İstan
bul'da hüküm süren petrol inhisarı hak-
iunda İktisat ve Adliye Vekâletlerin 
den şifahi sual takriri (6/138) 684 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hillmi Be
yin, Ereğli kömür havzasına dair Adliye 
Vekâletinden suali (6/15) (6/16) 6 

Başvekâletten 
— Cebelibereket Mefoufsu Avni Be

yin, Ordı mensulbîninden olup' da Ha
rekâtı Milliyeye iştirak etimüyenler hak
kında tatbik edilecek mukarreratm ikmal 
edilip edilmediğine ve orduya mensubol-
mıyan memurin ve menisubîni devlet 
hakkında da bir muamele ifası muta-
savver olup olmadığına dair Başvekâletle 
Müdafaai Milliye Vekâletinden şifahi 
sual takriri (6/124) 406 
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t] a Sayfr 
— Erzurum Mebusu Ziyae'ddin Efen

dinin, vapurlarla tramvaylarda erkek-
ilerle kadınların arasını tefrik eden per
delerin kaldıriıması için İstanbul Polis 
Müdürlüğünce verilen emrin esbabına 
dair suali va Dahiliye Vekili Ferid Be
yin şifahi cevabı (6/89) 137:139 

— Kastamonu Mebusu Hâlid Beyin, 
İstanbul'da bulunan Türk fırıncılarının 
himaye* edilmediklerine! ve bu sebeple 
terki sanaata mecbur kaldıklarına 
dair Dahiliye Vekâletinden tahrirî sual 
takriri (6/123) / 371 

— Menteşe Mebusu Esad Efendinin, 
Aydın ve Menteşe .sahillerine taarruzda 
bulunan Yunan korsanlarına ne gibi te-
dabir ittihaz edildipi hakkında sualine 
Dahiliye Vekilli Ferid Beyin şifahi ce-

n vaibı (6/128) 470-471,737:749 

— İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi 
Beyin Mekâtihi Adliye» muallimleri tak
rirlerinin matbaai âmlirede meccanen 
tab'ı müdavimlerinin vesaiti nakliyeden 
nısıf ücretle istifade edebilmelerine 
dalir Başyekâlletten şifahi sual takriri 
(6/139) 6ı 

— Zonguldak Mebusu Halil Beyin, 
Ereğli Havzası kömürlerini ücreti nakli
yesine dair Başvekâlet ve İktisat ve 
Müdafaai Milliye vekâletlerinden' şifahi1 

sual takriri (6/106) i 
— Zonguldak Mebusu Halil Beyin, 

"Rumeli'den hicret eden bâzı Türk aile
lere memaliki metrukedeki emlâk, ara
zilerine mukabüU muhtelif (mahallerde 
verilen emlâk, ve araziye Mübadele, İmar 
ve İskân Vekâletince vaziyed edildiğine 
dair Başvekâletten sual takrliıri (6/126) 4; 

Dahiliye Vekâletinden 
— Adana Mebusu Zamir Beyin Ada-

•na'da seylâıba mâruz kalan felâketzede
lere ne suretle muamele ve muavenette 
bulunulduğuna dair Dahiliye Vekâletin
den şifahi sual takriri (6/144) 837 

— Aydın ve Menteşe sahillerine taar
ruzda bulunan Yunan korsanlarına 
karşı ne gibi tedabir ittihaz edildiğine 
dair Menteşe! Mebusu Esad Efendinin 
Dahiliye Vekâletinden şifahi sual tak-* 
ıriri (6/128) 470:471 

—• Bursa Mebusu Osman Nuri Beyin, 
iskân mıntakaısı 'olanı Bursa'da rüesayı 
memurinin uzum müddet için mezuniyet 
alarak vazife başında bulunduklarına 
dair Dahiliye Vekâletinden şifahi sual 
takriri (6/114) 130 

— Cebelibereket Mebusu Avni Be-> 
yin, Ermeniler tarafından Korfu'ya ka
çırılan Osmaniye'nin Rızaiye mahallesin
den Darandeli oğullarından Mehmed: 
oğlu Yusuf i'ld biraderi Mehlmied'in tah
mislerine dair Dahliliye Vekâletinden 
:sual takriri (6/125) 406 

— Derslim Mebusu Feridun Fikri Be
yin, yurdumuza iltica1 etmişi olan Sır
bistan Müslümanlarına dair Dahiliye 
Vekâletinden Şifahi sual takriri (6/113) 130 

— Ordu Mebusu Hamdi Beyin, Konya 
köylerine icrayı şekavet eden Serop 
çetesinin teslimi nefsedip etm'ediğine dair 
suali ve Dahiliye Vekili Ferid Beyin şi-
şahi cevabı (6/88) 139:141 

Hariciye Vekâletinden 

— Denizli Mebusu Mazhar Müfid Be
yin, Selanik Şehbenderimize Yunan Jan
darması tarafından! vukubulan teca
vüze dair Hariciye Vekâletinden şifahi 
sual takriri (6/14) .733 

— Menteşe Mebusu E'sad Efendinin, 
mübadeleye tabi manatıkta ve alelhu-
ısus Garbi - Trakya'da bulunan Türklerin 
muhafazai hayatları hakkında ne gibi te
dabir ittihaz 'edildiğine dair tahriri sual 
takririne Hariciye Vekili İsımet Paşa
nın cevabı (6/104) 4,230:1237 

— Siverek Mebusu Kadri Beyin, Se
lanik ve Kosava vilâyetleri aksamından 
olup Bulgaristan'da kalmış olan m em-
küvetler ahalisinin! 'emvali metruke ve 
Saireisi hakkında suali ve Hariciye Ve
kili İsmet Paşanın tahriri cevabı (6/97) 124 

—- Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin, Fransızlarca İskenderun ve An
takya havalisinde idarei mahsusa ile be
raber affı umumj ilânın doğru olup ol-
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Sayfa 
madığma dair ,sualine Hariciye Vekili İs
met Paşanın talhriri cevabı (6/115) 130,280, 

515 
İktisat Vekâletinden 

-— Denizli Mebusu Necib Ali Beyin, 
Muzır hayvanların itlafı hakkındaki' 
Kanunun taltibik edillmermeisi esbabına 
dair sualine İktisat Vekili Hasan Hüsnü 
Beyin şifahi cevabı (6/130) 522,698:699, 

•735 :737 
—• Dersini' Mebusu Feridun Fikri Be-> 

yin, amelenin temini terfihi ve İstan
bul'da mıünakiit Amele Kongresinin ma-
hiyetil faaliyeti hakkında suali ve İkti-
tisat Vekili Hasan Beyin şifahi cevabı 
(6/121) 327,697:608 

— Erigani Mebusu. Kâzum Vdhlbi Beyin, 
Ergani bakır madenlerinin vaziyetine 
dair İktisat Vekâletinden suali ve İktisat! 
Vekili Hasan Beyin Şifahi cevabı (6/87)'48:53 

— İstanbul Mebulsu Ali Riza Beyin, 
Adana pamuklarının ihracı için ne gibi 
tedalbire tevessül edildiğine dair İktisat 
Vekâletimden şifahi sual takriri (6/136) 604i 

— Kütahya Mebusul Ragıb Beyin, 
bütün Türkiye'ye "'şâmil olmak üzere ve 
İstanbul'da hüküm süren petrol inhisarı 
hakkında İktisat ve Adliye vekâletlerin
den şifahi sual takriri (6/138) 68* 

— Kütahya Mebusu Ragıb Beyin İz
mir üzüm ve incir istihlâk kooperatif şir
ketinin talelbettiği itibarın Zliraat Banka
sınca küşadedilmemesi esbabına dair 
sualine İktisat Vekili Hasan Beyin şifahi 
cevabı (6/120) 244,568 :566 

— Saruhan Mebusu Edhem Beyin, ha-» 
lıcılığın istikbalini temin içini ne gibi 
teşeibibüsatita bulunulduğuna dair sual 
takriri ve İktisat Vekili Hasan Beyin tah
riri cevabı (0/102) 4,156:157 

— Zonguldak M'ebusu Halil Beyin, 
Ereğli havzası kömürlerinin nakliyesine 
dair şifahi sualine İktisat Vekili Hasan 
Beyin cevabı (6/106) ' 84,133:137 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin, Ereğli komün havzasına dair İk
tisat Vekilinden şifahi sual takriri 
(6/141) 733,799:80li 

Sayfa 
—• Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 

Beyin. Izimir'del incir ve üzüm fiyatlarına 
dair İktisat Vekilinden sual takriri 
(6/18) ' • 6 

Maarif Vekâletinden 
— Bolu Mebusu Şükrü Beyin, 'mülhak 

bütçeden maaş alan memurin çocukların
dan leylî liselere kabul edilenlerin üc
retti tedrisiyelerine dair suali ve Maa
rif Vekili1 İsmail Safa1 B'eyin şifahi 
cevabı (6/91) 251:252 

— Karahisarı Sahip Mebusu Ruşen 
Eşref Beyin, Galatasaray Lisesinde se
ne! derlsiye ortasında tatbik edilen dört 
maddelik hususun izahı hakkındaki sua
line Maarif Vekili Ismaİ Safa Beyin şi
fahi cevabı (Ş/64) 251,288:293 

— Malatya Melbusu Reşit Ağanın, 
Behisni kazasındakî idadi mektebinin 
bu sene ilga edilip edilmediğine ve 
mektep muallimlerinin maaşatmm veril'-
mediğiniın esbabına dair suali ve Maarif 
Vekili İsmail Safa Bey'in şifahi cevabı 
(6/61) 254:255' 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin, Ankara'da yapılmaya başlanmış 
olan çift mekteplere dair suali ve Maarif 
Vekili İsmail Safa Beyin şifahi cevabı 
(6/105) 4,252:2554 

Maliye Vekâletinden 
—• Bayezid Melbusu ISülieyraan iSudi 'Be

yin, Şehit Kaymakam Abdülkadir Bey ve 
Mülâzim Cemal Efendi eytaımiyle mü
tekait Mülâzım Cuma Efendinin mütera
kim maaşlarının tesviye edilmemesi esba
bına dair şifahi sualine Maliye Vekili 
Abdül'hâlik Beyin şifahi cevabı (6/83) 141 

— Bozlok M'ebusu Muhteremi Ahmed 
Hamdi Beyin, tuz, damlga, saydi Berrî ve 
Bahrî rüsumuna ve sigara kâğıdı ile tü
tün fiyatlarına vukübulan zamaımji el-
yevm, cibayet edilip edilmediğine dair 
suali ve Maliye Vekili Mustafa Abdülhâ-
lik Beyin tahriri cevabı (6/66) 33:34 

— Çorum Melbusu İsmail Kemal Be
yin, Grüğeri Aşarı hakkında ne düşünül
düğüne dair Maliye Vekâletinden şifahi 
suali (6/122) 406 
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Sayfa 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyle re
fikinin, Denizli'deki Dakik Fabrikasına 
dair Maliye ve Müdafaai Milliye vekâ
letlerinden şifahi sual takriri (6/118) 191 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyle refi
kinin, Düyunu Umutmiye merkezinde 

"birtakım ecnebi mamurlara verilen yük
sek maaşıatal ve bu suretile yapılan is-
rafata dair Maliye Ve'kâletinden şifahi 
sual takriri ('6/117) 191 

— Eskişehir Möbuisu Arif Beyin muh-
tacîni zürra yemeklik! ve tohuımluk ola
rak taihsiıs kılınmış oilan ikiyüz bin lira
nın nerelere ve ne miktar tevziat yapıl
dığına dair isualiyle Maliye Vekili! Mu's-
tafa Aipdülhalik Beyin tahrirî cevabı 
(6/98) * 597 s598 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin 
kulfootaj hakkından lâyikiyle isitifade 
edebilmek için Seyrisefain İdaresinin Ha
zineden matlubu olan bir milyon lira

nın ne kadar zamanda tesviye edileceğine 
dair şifahi sual takriri (6/127) 522 

— IstambuH Mebusu Ali Rıza Beyin, 
mâlûlîn hissesi olarak} Reji İdarei 
umuımiiıyesince hıfzedilmekte olan para
nın1- malûllerin terfihi için ne suretle 
sarf edileceğine ve Anadolu'daki sivil 
bayilerden ımâlûlîn hissesi kat'eddlip «dii-
ımediğine dair Maliye Vekâletinden şi
fahi sual takriri (0/101) 4 

— Karaıhisarı Sa'hilb Mebusu Izızet 
Ulvi B'eyin; muihtacîne yemeklik tahsiastı 
alarak tevzii icabeden mebaliğa dair 
sualiyle Maliye Vekili Mustafa Abdülha-
lik Beyin tahrirî cevabı (6/52) 596:'597l 

— Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Be
yin, . Sivas'taki memurîinle eytam ve 

eramile maaş verilmediğine dair sualine 
Maliye Vekili Musltafa Abdülhalik Be
yin şifahi cevabı (6/90) 524:520 

— Sinıoıb Mebusu Yusuf Kemal Beyi© 
riif ekasınm1, incir ve üzüm kutuları! 
imal olunacak ecnebi kerestelerinin ka
bulü muvakkat usulü ile bilâresim itihali 
•esbabına dair sual takririne Maliye Ve
kili Mustafa Abdülihâtik Beyin tahrirî 
cevabıx(6/39) 37! 

Sayfa 
Mübadele, imar ve iskân Vekâletinden 

— Denizli Mebusu Mazhar Müfid Be
yin, Muhtelit Mübadele Heyetindeki mu
rahhaslarımızın mesaisine ve Garbi - Ma-
kedonya'dakıi ahalii İslâmiyeye reva görü-
len mezalime dair Mübadele, İmar ve İs
kân Ve'kâletinden şifahi sual takriri (6/137) 633 

— Karahisarı Şarki Mebusu İsmail 
Beyin, Kavalı'dan Sakarya vapuru ile 
nakledilen muhacirlerden Samsun'a kadar 
bilet ücreti alındığı halde İstanbul'a çıka
rılmaları esbabına dair şifahi sual takriri 
(•6/129) " 470 
- — Kastamonu Mebusu Hâlid Bey ile 
rüfekasınm, İmar işlerinde kullanılacak 
kerestelere dair sual takriri ve Mübedele, 
İmar ve İskân Vekili Mustafa Necati Be
yin tahriri cevabı (6/72) 34:37 

— Karesi Mebusu Mehmed Vehbi Be
yin; Mübadeleye tabi mevakideki evkaf 
'kütüphanelerinde bulunan kitaplara dair 
Şer'iye ve Evkaf, Mübadele, İmar ve İs
kân vekâletlerinden sual takriri ('6/131) 558 

— Soruhan Mebusu Abidin Beyin, G-ar-
bi - Trakya'da Yunanlılarca ahalii Müsli-
meye yapılmakta olan mezalim ve Şarki -
Makedonya ahalisinin derhal mübadeleye 
tabi tutulmaları esbabına dair Mübadele, 
İmar ve İskân Vekâletinden şifahi sual 
takriri (6/108) 84 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin, mübadele ve İmar işlerine dair Mü
badele, İmar ve İskân Vekâletinden sual 
takriri (6/116) 130 

Müdafaai Milliye Vekâletinden 

— Bozok Mebusu Avni Beyin, Kızılır
mak mansabmda karaya oturan Tirimüj-
gân Vapuruna dair sualine Müdafaai Mil
liye Vekili Kâzım Paşanın cevabı (/107) 84, 

193 :195 
— Cebelibereket Mebusu Avni Beyin, 

Ordu mensübîninden olup da Harekâtı Mil-
liyeye iştirak etmiyenler hakkında tatbik 
edilecek mukarreratm ikmal edilip edilme
diğine dair sualine Müdafaai Milliye Ve--
kili Kâzım Paşanın şifahi cevabı (6/124) 406, 

563,606:607 
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Sayfa 
—• Denizli Mebusu Yusuf Beyle refiki

nin, Denizli'deki Dakik Fabrikasına dair 
Maliye ve Müdafaai Milliye vekâletle çin

iden şifahi sual takriri (6/118) 191 
—• Gümüşane Mebusu Zekıi Beyin, Kâ

nunusani 1340 tarihinden itibaren kabo
taj hakkı ref'edileceğinden sevahilimizde 
vukubulaeak nakMyat hakkında ne gibi -
tedbir ittihaz edildiğine dair sualine Mü
dafaai Milliye Vekili Kâzım Paşanın şi
fahi cevâbı (G/92) 45:48 

— Konya Mebusu. Naim Hazini Efendi
nin muallimlik eden zabıtanın terfi ve ter
fihleri için ne düşün"'1 düğüne dair suali 
ve Müdafaai: Milliye Vekili Kâzım Paşanın 
şifahi cevabı (.6/112) . 130,562:563 

—• Menteşe Mebusu Esad Efendinin, 
Aydın ve Menteşe sahillerine taarruzda 
bulunan Yunan korsanlarına karşı ne gi
bi tedab.ir ittihaz edildiğine dair sualine 
Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşanın 
şifahi cevabı (6/1İ9) 284,411:413 

—• Zonguldak Mebusu Halil Beyin, 
Ereğli kömürlerinin ücreti nakliyesine 
dair sualine Müdafaai Milliye Vekili Kâ
zım Paşanın şifahi cevabı ('6/106) 84,250:251 

Nafıa Vekâletinden 
—• Aksaray Mebusu Besim Atalay Be

yin, İzmir - Afyon Demiryolu kumpanya
sına dair suali ve Nafıa Vekili Süleyman 
Sırrı Beyin şifahi cevabı (6/99) 646 :648 

— İstanbul Mebusu Aid Rıza Beyin, İs
tanbul'da tramvay kazalarına dair suali 
ve Nafıa Vekili Süleyman Sırrı Beyin şi
fahi cevabı (6/109) 84,611 

— İstanbul Me:busu Ali '•'Rıza Beyin, 
şirketlerde Türtk memurlar istihdamına 
dair suali ve Nafıa Vekili Süleyman Sırrı 
Tîeyin şifahi cevabı (6/22)' 012:014 

Sayfa 
— Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Be

yin, Edremit kazası dâhilinde bulunan Pa
lamut mevkii ile Ilıca iskelesi arasında 
bir dekovil hattı inşaası için verilen imti
yaza dair Nafıa Vekâletinden şifahi sual 
takriri (6/132) 558 

—• Karesi Mebusu Ali -Şuura Beyin, 
Anadolu şimendiferine dair Nafıa Vekâle
tinden sual takriri (6/26) 648 

—• Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Balya -
Karaaydm Kumpanyası tarafından Pala
mutluktan sahile tenıdid edilen dekovil 
hattına dair suallerine Nafıa Vekili Süley
man Sırrı Beyin şifahi cevabı (6/110) 130, 

607:611 

— Menteşe Mebusu Esad Efendinin, 
Büyük Menderes Nehri mecrasının tathi-
riyle arazinin irva ve İskası için ne düşü
nüldüğüne dair Nafıa Vekâletinden şifahi 
sual takriri (6/135) 604 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinden 

—• Bolu Mebusu Şükrü Beyin Bolu 
Hastanesinin 1340 Muvazene! Umumiye-
sinden hariç bırakıldığının. doğru olup ol
madığına dair Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekâletinden şifahi sual takriri 
(6/134) • 558 

Şer'iye ve Evkaf Vekâletinden 

— Aksaray Mebusu Besim Atalay Be
yin Evkafın ıslahı için ne yapıldığına dair 
Seriye ve Evkaf Vekâletinden şifahi sual 
takriri (1/143) 791 

— Karesi Mebusu Mchmed Vehbi Be
yin, Mübadeleye tabi mevakidekıi evkaf 
kütüphanelerinde bulunan kitaplara dair 
Şer'lye ve Evkaf, Mübadele, İmar ve İskân 
vekâletlerinden sual takriri (6/131) 558 

TAEEİ^LSE 

Anlkaına (İhsan B.) 

- - Müdfaıftef; ınıömMvöt uğrunda- itka 
cdl'miş olıain -eflaıl. ve. harekâtın, cürüm ad-
dol'unıaımıv'aeağı hakkındaki 19 Teşriıiiiöaııi 
1339 tıaırüihli Kaııuıııun bırri'nci maddea'mu 
bafsık'ine daiır Başvdölteıt tezkeresi hakkın

da (3/199) 

Alkalimin (Ilalid Pa§a) 

821,832,841,881 

— - Zâıbitonıtn ham ton tiaıŞMMad'armiin ıcl!!b>;'e 
•niaalni'naniJeisilnıö ' mugayir oMuğıı c'lhötlje 
men'i 'tıeirıiicınniyaitınta daûr (4/13/6) ' 286. 
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Sayfa 
Bayeaid (Şeref B.) 
—• Heyetti Umumiyetin hafltada lâakıal 

ibeş gün iç'tiania etmesi hakkında 523 
Bozlok (Ahmet Haindi B.) 
—- Ahlkâım ve m'ulkaddesiaıta Mâımiye 

alleyhıilnde miaıkaflâlt nesneden giaizıetteler hak
kında Matbuat Kianaınunun taıtlM'ikune müte
dair (4/144) ^ - 454:464 

— Evrakı nakdiyenin şeraiti tlesiviyesıi-
nin tevhidi ve (itibarının (tezyidi ile ufak 
parayo dllan .ihtiyacın tenvinıitoe datlr lâylhai 
kaınunııyeniln müisitiaoelljen ve takdimen mü
zakeresi hakkında 523:524 

— Finarii Saikaya Kanaınunun biatine! 
anıaddeteiinan tefsirine dâıir Müdatfiaaıi Mil i 
ye ye maluliyetlerinden dolayı bakiyei müd-
deti öetzaiyd'erinin affına dair olan Adüiiye 
enGÜlmıeniiefri mazbatiala/mının mülsitacielen mü
zakeresine dair 605:306 

— 18 TeşnlmUevvcfl. 1339 tanMıi Firari 
'Bakaya Kanununun bininci maddesinin tef
siri hakkımda Adiye Eındüaneni mJaztbaıtiaisı-
nın ımîüstaeeflien ve takdimen mıü^akıeresıine 
dair 605:606 

Bozok (Süleyman Sırrı B.) 

— Balık, sebze gibi im.iitiesiairiulfe.sat 
mevaddın trenlerde sürati şevkinin teimiinıi 
ve bu gilbi mevaddın tavikinde müşkülât gös-
terilmiemıesi 'temıenniyatına dair (4/125) 169 

— Haydarpaşa'dan Ankara ve Konya'
ya gitımek üzene trane tenınek istiyen hialkın 
mâruz kaldığı müşkülâtın izalesine dair 
(4/127) 169 

— 316 ve 317 tevellüM telgraf muhabe
re memurları ve şimendifer müstahdem'ini 
dle muallimlerin askerlikten isıtiî n'allarıinia 
dair olian teklif ve lâyihıai kanuniyenin 
müstacel ruzmalmeye ataması hakkımda 132 

— Yeni kanunum intacına kaldar ağmam 
badadı muaımielesin'in tehirime. daıir (4/T51 
mükerrer) 454 

Bozıok (Süleyman Sırrı B. ve rüfekâsı) 

— Devecilikle iştigal eden ve İstiklâl 
Haılbinde Ordu nakliyatında istihdamı edi
len Boğazlayan kazasının Büyük Kışla ka
fiyesi ahalisine kuraıyı (meîtfrukadeın anazi 
ütja ve (iskânlarıma daJir (4/136) 286:287 

Sayfa 
(Burdur (Hüseyin Baki B.) - • 
— Mükellefin düyununun tahsilat def

terlerinde müfredatiyle gösterilmesine dair 
(4/151)' 637 

Cebelibereket (Avni B.) 
— Ankara'da Boşta ve Telgraf Müdü

riyeti Umumiyeşince nısfulleyle kadar me-
kâtip kabul edilmesi temenniyatına dair 
(4/147) 560 

— Ecnebi istilâ kuşet ler ine vasıta ve 
alet olarak millî vahdeti Mâl edenlerin 
nev'i cürürnleriyle isimlerinin neşir ve ilânı 
hakkında (4/148) 560 

Çorum (Dr. Mustafa B. ve rüfekâsı) 
— Tekaüt,ve istifa Kanunun ellinci 

maddesinin fıkrai ahiresinin tefsirine 
dair tezjkere ile Müdafaai Milliye Encüme
ni mazJbatasınm müstaceliyetle müzakeresi
ne dair 107:108 

Çorum (İsmail Kemal B. ve rüfekâsı) 
— Alaca - Sungurlu - Yahşihan yolu

nun turku umumiye meyanma ithaliyle . 
1340 senesinde inşası temenniy atına dair 
'(4/128) 248 

Denizli (Mazhar Müfid B.) 
— Divanı Muhasebatın her üç ayda 

bir tanzim edeceği raporları tetkik etmek 
üzere Nizamnamei Dahilînin 89 ncu madde
si mucibince teşekkülü lâzımğelen Divanı 
Muhasebat Encümeninin teşkili ve bu 

' 'baptaki raporları tetkik ve Heyeti Umu-
miyeye bildirmesi hakkında 637:638 

— Mübadelei Ahali Mukavelenamesi 
mucibince şimdiye kadar ne yapıldığı 
hakkında Heyet Reisi Tevfik Rüşdü Be
yin izahat vermesine dair (4/149 müker
rer) 85:86 

Denizli (Yusuf ve Necip Ali B.) 

— İstanbul 1da bir hububat ve mahsulât 
borsası tesis ve küşadı temenıniyatına dair 
(4/138) 286 

— Mahakimi cezaiye ve hukukiyeden 
ümera ve zâbitanı askeriye haklarında sâ
dır olan ilâm ve «sair evrakın sureti tenfiz 
ve tebliğinde müşkülât gösterilmekte oldu
ğundan kanun ahkâmının ehemmiyetle 
tatbikiyle adliyenin kadir ve haysiyetinin 
yükseltilmesi temenniıyatına dair (4/133) 286 

http://im.iitiesiairiulfe.sat
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Sayfa 
Dersim (Feridun Fikri B.) 
— Altın ve ufaklık meskukât darbı 

hakkında Kanunu Esasi Encümeni mazba
tasının bugün tercihan müzakeresine dair 
(3/47) 328 

Dersim (Feridun Fikri ve Ahmed 
Şükrü B.) 

— Dersim'in (ıBaşvartinik) nahiyesinin 
(Kâzımiye) mamiyle tesmiye edilmesi te-
menniyatma dair (4/139) 286 

— Dersim'in Nazimiye kazası ahalisin
den birçoğu Kuvayı Milliyeye hizmet et
tiklerinden bunların Kuvayı Milliye hak
kındaki Kanundan müstef idoimaları temen-
niytma dair (4/134) 286 

— Müdaf aai Hukuk Cemiyeti âzasın
dan bulunan Mazgird kazası eşrafından 
Kolaıilı Aziz Efendinin Kuvayı Milliye 
mensuibîni hakkında 272 numaralı Kanun
dan istifade ettirilmesi temenniyatına dair 
(4/126) 169 

Edirne (Faik B. ve Rüfekası) 
— Men'i Müskirat Kanunu mucibince 

Türkiye haricine çıkarılmak üzere iddihar 
edilmiş olan müskirat ve şarapların tehiri 
imhası hakkında (4/150) 638 

Ergani (Kâzım Vevbi B.) 
— Askerliğin bir seneye tenzili ile 

bedeli nakdî esasının kabulü hakkında 
(4/120) 245:246 

Erzurum (Rüştü Paşa) 
•— Erzurum - Kiği - Elâziz şosesinin 

tathiri ve Kiği suyu üzerindeki ahşap 
köprünün tamiri temenniyatına dair 
(4/120) 85 

Gelibolu (Celâl Nuri B. ve Refiki) 
—• Rusya Şûralar Hükümeti Başkomi-

seri Lenin Cenaplarının vefatı dolayısîyle 
Rusya Hükümetine beyanı taziyet edilme
si hakkında 328:329 

İstanbul (Ali Rıza B.) 
—• Çanakkale muharebatı esnasında 

malûl olan kıdemli Yüzbaşı Cevad Efendi
nin ve emsalinin esbabı terfihlerinin te
mini temenniyatına dair (4/129) 248 

—• Ecnebi maden kömürlerinin men'.* 
ithaline dair İzmir Mebusu Mustafa 
Rahmi Beyin teklifi kanunîsi ve İktisat 

Sayfa 
Encümeni mazbatasının müstaceliyetle mü
zakeresi hakkında • 605 

—• İstanbul'da vukubulan tramvay 
kazaları için tedabiri katiye ittihazı te-
meniyatmın mutazammm (4/156) 798 

İstanbul (Hamdullah Subhi B.) 
— İmalâtı Harbiyede çalışan mütekait 

zâbitan ile ustalara yevmiye itası hakkında 
(4/155, 1/18) 697 

İstanbul (İsmail Canbulat) 
— Mektupların açıldığına dair Dâhi

liye Vekili Ferid Beyden istihzan (6/142) 734: 
735,787 

Kângırı (Rifat B. ve Rüfekası) 
—• Kângırı - Ankara tarikinin yapıl

mamış olan on saatlik kısmının ikmali 
için 1340 bütçesine kâfi tahsisat vaz'ı te
menniyatına dair (4/130) 248 

Karesi (Ahmed Süreyya B.) 
—• Matbuat ve neşriyatı matbuat hak

kında müzakere açılarak bir karar veril
mesine dair 475:476 

Karesi (Vehbi B.) 
— Ağnam Tadadı Kanunu çıkıncaya 

kadar ağnam tadadının tehirine dair 
(4/151) 453:454 

— Belediye İstimlâk Kanunu muvakka
tinin ikinci maddesinin tefsiri hakkında
ki tezkere ve Dâhiliye Encümen mazba
tasının müstacelen müzakeresine dair 645:646 

—• Millî mücahedatta şehidolan milis 
efr'aıt ve zâbitan aiMienine niziatmiiyie kutiaMm-
daki şehit malûller hakkımdaki kavanin ve 
nizamatın tatbikine dair (4/137) 84,285:286, 

623:627,629,639;640 

—• Palamutluk - Ilıca elektrikli dekovil 
hattı imtiyaz evrakının Meclise celbi hak
kında • 638 

Karesi (Vehbi B. ve Rüfekası) 
— Reji meselesinin halline kadar şe

hir ve kasabalara üç kilometreden yakın 
mevakide tütün zeriyatma müdahale.edil
memesi, deranbar müddetlerin zaruri ihti
yaçlara göre tatbiki ile beraber memleke
tin her tarafında zeriyata müsaade olun
ması hususlarının temini hakkında 
(4/124) 133 
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Sayfa 
Konya (Nazım Hazım Ef.) 
— Muallimin ve talebenin askerlikten 

tecilleri hakkındaki Kanuna üç madde ilâ
vesiyle Medarisi ilmiye talebesinin de tecil
lerine dair olan teklifin müstacel ruzname-
ye ithaliyle tercihan müzakeresine dair 287 

Kütahya (Receb B.f 
— Cidali Millî esnasında Erkânı Har-

biyei Umumiyeden memur edilerek is
tanbul'da ve memaliki meşgulede çalışan 
zâbitana sehven memaliki meşgulede ka
lan zâbitan gibi muamele yapılmak iste
nildiğinden ve bu baptaki kanunun (b) 
fıkrası sarih olduğundan kanunu mezkûr 
ahkâmının tamamii tatbikatı temenniya-
tma dair (4/119) 6 

— Encümende bulunan Sükna Kanunu
nun teşriî intacına dair (4/158) 733 

— istanbul istiklâl Mahkemesince muh
telif cezalara mahkûm edilen Lûtfi Fikri 
Beyle Hafız İbrahim Ethem ve Ali Osman 
Kâhya'nın aflarma dair (4/157) 798,802 

— Millî teşebbüsatı iktisadiyemizin 
şayanı himaye bir numunesini teşkil eden 
Keskin Fabrikası kibritlerinin revacı hak
kında (4/143) 605 

— Müceddeden inşa edilecek Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasına sarf edilmek 
üzere 1339 senesi Maliye bütçesinin 91 nci 
faslına üçüncü madde olarak yüz ondört 
bin lira vaz'ma dair idare Heyetinin 
(2/178) numaralı teklifi kanunîsi ve red
di hakkındaki Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatasının reddi ile tahsisatın bin 
üçyüz kırk bütçesine vaz'ı hakkında 526,552 

Malatya (Mahmud Nedim B. ve Rüfekası) 

— Malatya'da fabrikatör Ömer Efen
dinin Teşviki Sanayi Kanunu ahkâmı mah-
susatma tevfikan himayesine dair (4/194) 606 

Menteşe (Esad Ef.) 
— Meyankökü hissei üşüriyesinin tez

yidi hakkında beş ay evvel teklif ettiği 
kanun teklifi elyevm encümenden gelmedi
ğinden Nizamnamei Dahilînin 23 ncü mad
desi mucibince Heyeti Umumiyeye alına
rak ruznameye ithaline dair (2/30) 733 

Sayfa 
— Yunanistan'da Ribo zindanlarında 

inliyen Garbî - Trakyalı mazlumların halâsı 
temenniyatma dair (4/152) 697 

Rize (Ekrem B.) 
— Ankara'da yangın vukuunda yapı

lacak tedabire dair (4/141) 373 
— Düyunu Umumiye kadrosunun he

men tesbitine bir kadar itasına dair 
(4/102) 169:174 

— Muhtelif millî cephelerden yarar
lıkları görülen ümera ve zâbitandan 23 
Ağustos 1339 tarihine kadar terfi etmemiş 
olanların bir defaya mahsus olmak üzere 
terbilerine mütedair olan teklifi kanunî ve 
Müdafai Milliye Encümeni mazbatasının 
derhal müzakeresi hakkında 133 

Rize (Ekrem B. ve Rüfekası) 
— Yeniden tabedilecek Posta pulla

rında Fransızca yazı ve rakam bulunma
masına dair (4/146) 475 

Rize (Esad B.) 
— Mapavri ve Arhavi nahiyelerinde 

birer tapu kâtibi istihdamına dair 
(4/154) 697 

—* Mapavri nahiyesinde iadeten bir 
telgraf merkezi açılması hakkındaki 
(4/153) 697 

— Rize ve havalisinde eşcarı müsmire 
yetiştirilmesi hakkındaki teklifi kanunînin 
mevaddı müstacele meyanma ithaliyle ter
cihan ve müstacelen müzakere edilmesine 
dair 248 

Saruhan (Ethem B.) 
—• Saruhan vilâyetindeki yanık kaza

lar ahalisine muavenet ihrazına dair 
(4/131) 248 

Saruhan (Reşat B.) ve Gaziantep (Ali Cena
nı B.) 

— İstirdadedilen mahaller zürrama 
muavenet olmak üzere muhtelif kanun
larla tavizan verilmiş olan zahire bedelle
rinin ilk taksidinin 1340 senesinden iti
bar edilmesi hakkında (4/121) 85 

Saruhan (Sabri B. ve Refiki) 
— Telgraf ve telefon kanun lâyihası

nın müstacelen müzakeresine dair 107 
Siirt (Halil Hulki Ef.) 
— Siirt havalisindeki bâzı köy ve me-

vaki isimlerinin tebdiline dair (4/140) 373 

t 



~ 2 ö -
Sayfa 

—• Siird Vilâyeti dâhilinde yetişen ma
zı ve kitre mahsulünün Hazineye mütaal-
lik varidatı öşriyesinin bir sureti sâlimede 
cibayeti temenniyatma dair (4/137) 286 

Siirt (Mahmud B.) 
—• İstanbul Şehramaneti Kanununun 

Ankara'da tatbikine mütedair olan kanun 
lâyihasının diğer mevaddı müstaceleye 
takdimen müzakeresi hakkında 798:799 

Tokat (Hacı Kâmil Ef. ve Rüfekası) 
—• Fatsa - Reşadiye yolunun inşa edile

bilmesi için Nafıa Vekâletinin 1340 inşa 
bütçesinden onbin lira ifrazına dair 
(4/145) 454 

Tokat (Mustafa B.) 
— Binbaşılığa terfie istihkak kesbet-

miş iken İstanbul Hükümetince tekaüde 
sevk olunduğu hakkında (4/148) 4:5 

Trabzon (Abdullah B. ve Rüfekası) 
— Bayburt şosesinin turku umumiye 

meyanma ithaline dair temenni (4/143) 411 

Trabzon (Rahmi B.) 
—• Trabzon vilâyetinde Rus işgali es

nasında meskenleri ihrak ve tahribedilmiş 
olanların Mübadele, İmar ve İskân Kanu
nuna tevfikan biran evvel iskân ve terfih
lerine dair (4/155 Mükerrer) 798 

Trabzoit '('Sefih B.) 
— Lozan'da münakit Ticaret Mukave

lenamesinin sekizinci maddesi mucibince 

Sayfa 
Fransa'ya ithal edilecek mahsulâtı milliye-
mizin asgari rüsumdan istifade edeceği 
muharrer olmasına nazaran buna ait ma
lûmat ve vesaikin şimdiden izhar ettiril
mesi temenniyatma dair (4/123) 132 

Van (Hakkı B. ve Rüfekası) 
— Van vilâyeti ahalisinden emlâki 

emîriyei metrukeye yerleşmiş olanlardan 
hane icarı alınmamasına ve tamirat mas
raflarının tediye edilmesine dair (4/142) 373 

Zonguldak (Halil ve Rağıp B.) 
— Zonguldak Gümrük Ambarı saka-

fmm inşa ve tamiri temenniyatma dair 
(4/132) 286 

Zonguldak (Rağıp B.) . 
— Kabotaj hakkının istimali ve ecnabi 

kömürlerinin men'i duhulü hakkında 
(4/122) 132 

Zonguldak (Tunalı Hilbi B.) 
— Ecnebi maden kömürlerinin meni 

ithaline dair olan teklifi kanuninin müsta
eelen ve takdimen müzakeresine dair 
(2/203) 839:840 

— Hapsanelerin idarei umumiyeleri 
hakkındaki kanun lâyihasının müstaeelen 
intacına dair (1/426) 840 

— Türkiye Umum Amele Birliği Kon
gresi İstanbul'da bulunduğu esnada Mec
lise minneıt ve şüknanlarını vasıtasiyle arz 
etmeyi kararlaştırdığına dair 733 

TEFSİRLER 

No. Cilt Sayfa 
(31 — Terhis olunan ihtiyat zabıta-

mna tahsisat itasına dair Kanu
nun birinci maddesinin fıkrai ahi-
resinin tefsiri 5 106 : 

107 
(«Tahsisatı munzamıma» tâbirinin, 
maa tahsisatı fevkalâde maaşı 
•asili demek olup, elbise bedeliyle 
seferi zammın, bu tâbirin daired 
şümulünden hariç bulunduğu hak
kında.) 

32 — 15 Nisan 1339 tarihli İkinci 
Avans Kanununun dokuzuncu 
maddesiyle 7 Mayıs 1337 tarihli 

No. Cilt Sayfa 
Kanunun üçüncü . maddesinin tef
siri 5 100: 

102,144:155 

(Mıemalîki ecnebiyeden İstanbul'a 
ithal edilecek buğday ve sair hu
bubatla her nevi unlar ve bunların 
mamulâtı İstanbul'dan Anadolu'
ya ithal edilirse oniki misli resme 
tabi olması zaruri olduğu ve tâ-, 
kjim ve teıksif edilmiş bilcümle 
sütlerin hi'lâ istisna resmî aslinin 
oniki ımis'line tâbi tutulması ikti
za edeceği haklkında) 



No, Cilt Sayfa 
33 —• 23 Eylül 1923 tarihli Vilâyet 

•Belediye Kanununun 38 ve 4 ncü 
maddelerimin tefsiri 5 364: 

366 
(Bir belediye meclisinin vukuu is
tifası veya feshi halinde yeniden 
teşekkül edecek Meclisin müdde
ti intdhabiyesi hakkında.) 

34 — Besimi Danıgıa Kanununun mu
afiyet faslının kırkikinci madde
sinin tefsiri , 5 3-67: 

. . . - • : , 368 
(Efradı askeriyenin maaşları için 
ita ettikleri senedatm Damga Res
minden muafiyeti muvafık olacağı 
hakkında) 

35 — Harcırah Kararnıamesinin onun
cu, ve yirmıiikinci maddelerimin 
tefsiri 5 485: 

487 
(Memuriyeti muvakkate ile izam 
olunanlara aile harcırahı itası lâ
zım gelmiy e e e ği hakkında) 

' 36 — Matbaa alât ve edevatiyle ki
tap ve gazete- kâğıtlarının Grüm-
rük Eesminden istisnasına dair 
olan 9 Kânunuevvel 1336 tarihli 
Kanunun ikinci maddesinin tef
siri 5 487: 

No. Cilt Sayfa 
(Oümrükten istisna kararı ver- • 
mekte Heyeti Vekilenin muhtar ol

duğu hakkında.) 
37 — Ereğli havzai fahmiyesi ma

den amelesinin hukukuna mütaallik 
10 Eylül 1337 tarihli Kanunun 
tefsiri 5 488: 

491 
(Mezikûr kanun ahkâmının Ereğ
li havzai fahmiyesinde çalışan bi
lûmum maden .amelesine şümulü 
bulunduğu hakkında.) 

3 8 — 3 0 Teşrinievvel 1334 ten 23 
Ağustos 1339 tarihine kadar ge
çen müddet zarfında müdafaa! 
memleket uğrunda ika edilmiş 
oian efal ve harekâtın cürüm act-
dolunmıyacağı hakkında 19 Teş- - • 
rinisani 1339 tarihli Kanunun 
birinci maddesinin tefsiri 5 805: 

822,832,641,881 

(Mezkûr madde hükmünün ıtlakı 
üzerine imali zarureti hakkında) 

39 — Mülkiye Tekaüt Kanununun 
yirnıibeşinci maddesinin tefsiri 5 859: 

863 
(Bir memurun Avrupa'da Hükü
met hesabına tahsilde geçirdiği 
müddetin müddeti hizmetten ad-
di hakkında.) • 

TEKLİFLER 

Sayfa 
Adliye Encümeni teklifi 

—: istanbul İstiklâl Mahkemesince muh
telif cezalara mahkûm edilen Lûtfi Fikri 
Beyle, Hafız İbrahim Ethem ve Ali Osman 
Kâhya'nm aflarma dair Kütahya Mebusu 
Receb Beyin (4/157) numaralı takriri üze
rine tanzim edilen 798,802 

Aksaray (Besim Atalay) 
— Halı dokumasına yarıyan ip, eriş ye 

arkaç gibi şeylerle yünlerin men'i ihracına 
dair (2/25.6). ' 163,246 

Antalya (Ahmet Saki B. ve liifekası) 
— Bey'i bilvefa veyahut rehin ve temi

nat i'raesi suretiyle emvali gayrimenkule 

• Sayfa 
üzerine vukubulan ikraz ve istikraz1 mua
melelerinin üç sene müddetle tecili1 hak- ' 
kında (2/279) 522,634 

— Dâvavekilleri Cemiyeti teşekkül eden 
mahallerde mezkûr cemiyet levhasında mu-
kayyedol'mıyan muhamilerin icrayı vekâlet
ten menleri' ve mebhus vekiller cemiyetinin 
icabında muhamilerin levhadan kayıtlan 
kararını da vermek salâhiyetini haiz olma
larına dair (2/274) . . : - . . ' 452,604:605 

Aydım (Esad Ef. «Sabık») 

— İhtiyat zâbitanla sivil zabıtana yapı-
dacak muavenet hakkında (2/13) . 838:839 
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Sayfa 
Aydın (İzzeddin Paşa) 
—Şekaveti tahakkuk edenlerin aile ve 

taallûkatınm ahar mahallere nakiT, hanele
rinin ihrakı ve emvali gayrimenkulelerinin 
zaptı ve yataklık edenlerin tecziyesi hak
kında (2/134) 472 

Bayezid (Süleyman Sudi B.) 
— Karaköse kazası merkezinde Reisi

cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazret
leri namına bir idadi mektebi tesis ve kü-
şadma dair (2/249')" 85 

Bayezid (Şefik B.) 
— Mahakimi nizamiye ve devairde alın

ması lâzımgelen harçlara ait tarifenin 38 
nei maddesine müzeyyel (2/266) 372,452 

Bayezid (Şefik B. ve rüfekast) 
— Trabzon, Erzurum, Bayezid, Hakkâ

ri, Muş, Bitlis, Siird, Dersini, Van şosele
rinin inşa ve tamiri hakkında (2/227) 5 

Bolu (Mehmed Vasfı B. ve rüfekast) 
— Ağnam tadad ve tahsilatı hakkında 

(2/243) 84,648:666,666:679,699 =705,727,735,785 
Bozok' (Ahmet Hamdı Bey.) 
— Kanunu Cezanın bâzı mevaddında 

mevcudolan Osmanlı şekli Hükümetine ait 
ve saltanatı şahsiyeye mütaallik tâbirat ve 
fukâratın ıslah ve tadiline dair (2/246) 85 

— Müskirat Kanununun iki ve üçüncü 
maddelerinin tadiline dair (2/347) 85 

Bozok (Süleyman Sırrı B.) 
— Ağnam Resminin' sureti tahsili hak

kında (2/89) 452:453,648:666,666:679, 
699:705,727,735,785 

— 1316 ve 1317 tevellüttü telgraf mu
habere memur muavilerinin hizmeti fiiliye! 
askeriyelerine dair (2/224) 132,413:422,422: 

423,447,526:527,553:566,567,645 

Bursa (Osman Nuri B.) 
— Hini istimalinde yıkmmaya ihtiyaç 

gösteren munsucatta suni ipek istimali
nin memnuniyetine daİT (2/259)1 245,328 

Çorum (îsmail Kemal B.) 
— Askerlere askerlikte alât ve edevatı 

cedidei ziraiye istimalinin öğretilmesi! hak
kında (2/198) 163,511:514,849 

Denizli (Yusuf ve Necib Ali B.) 
— îzmir işgali üzerine vatan ve mem

leketi müdafaa maksadiyle teşekkül' eden 

Sayfa 
hayatı milliye rüesa ve azalarına İstiklâl 
Madalyası itasına dair (2/251) 43,246 

Dersim (Feridun Fikri B.) 
— Zâbitanından arzu edenlerin sınıfı 

muvazzafa nakilleri hakkında (2/128) 362:364 
Dersim (Feridun Fikri ve Ahmet Şük

rü B.) 
— Dersim vilâyetinin, muhtacolduğu 

imaratı zaruriye ve mübreme hakkında 
(2/273) 452,604 

Divanı Riyaset : 
— Bir eelsei hafiye akdi hakkında 287 
Diyarbekir (Feyzi B. ve 56 refiki) 
— Arada - Diyıartoekir - Erigani veya

hut Mardin - Diyarfoekir - Ergani arasında 
ışimendiifer hattı inşası için Nafııa Vekâle
tinin 1340 bütçesine dlört 'milyon lira ve 
Ergani madeninin isletilmesi için iîktisat 
Vekâletinin keza 1340 bütçesinin bir mil
yon lira ilâvesine dair (S/257) 168,246 

Diyaribebir (Şeref B.) 
— îdarei Villâyıat Kanununun 1316 ve 

138 nıci maddelerinin tadili Ihtakkında 
'('2/2712) 460,004 

Edirne (Faik ve Tekirdağ Cemû B.) 
— Men'i Müskirat Kanunu mucibince 

/Türkiye haricine çılkaolimiak ülgere iddilhar 
edilmiş olaın müskirat ve şaraplların teftıiri 
imlhası hakkında (2/1207) 684,6)38,<6i9l7 

Edirne (Hüseyin Bıfkı B.) 
— Maadin Müdüriyeti UımuJmiyesinin 

İktisat "Vekâletinden Nafıa Vekâletine 
devrolunmasına dair (!2/286) <numaralı 
teklifi kanunisi ve şiayanı müzakere oldu^ 
ğuna dair Lâyiha Enıciülmeni mıazlbatası 
(NaJfıa ve İktisat encümenlerine) Ö34,,09,7 

Ergani (Kâzım Vehbi B.) 
— 1330 ilâ D3SI4 senelerine ait tekâlifi 

harbiye mazbatalarının, ashalbının veya 
irae edecekleri eşhasın vergi ve sair zim-
meti eimiriye'lerine mahsulbedillmesinıe dair 
('2/248) m 

Erzurum (Ziymddin ve Gazim Ef.) 
— Karasu mecrasının taltihiri için Nafııa 

Vekâleti 1340 bütçesine yirmi bin lira vıaz'ı 
'hakkında (2/21715) 47!1,'6Ö5 

Eskişehir (Arif B.) 
•— Mâlûlîni guzatın devair ve şua/batı 
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Sayfa 
askeriyede ye ordunun hidenıatı salbitesim-
4e istilhdıamlarma dair (İ2/210) 284:285 

İdare Memurları ('Hakkâri Asaf ve Si
vas Rasim B.) 

— Müceddeden inşa edi'ledek Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasına sarf edil
mek üzere 13139 senesi Maliye Bütçesinin 
'91 nci faslıma üçüncü madde olarak yüz 
ondört bm lira vaız'ına dair (2/178) 491:497, 

• l5H!6:l5ıl7;526;5i52 
İstanbul (Ali Fethi B. ve Rüfekası) 
— Ilgın'da Name "bataklığımın kurutul-

imiası için Nafıa (bütçesine yirmilbin lira ilâ
vesinle dair 03/25"5) 16'3,246 

İstanbul (Ali Rıza B.) 
— Tralblusigarfo ve Balkan mulharefoa^ 

tiyle Harbi Umumi m^lûlilerindeın Mücade-
lei Milliyeye iştirak edenlerin me'zun addi 
hakkında (2/260) #45,828 

tstanlbui (Ali Rıza ve Ahmed Hamdi B.) 
— Türkiye Cumlhuriyeti taibiiyetini 

haiz şirketler ile eşhas tarafımdan muba
yaa edilecek: semainin 'Gümrük Resminden 
istisnasına dair (2/289) 702,839 

İzmir (Hamdi ve Sabık Erzincan Me
busu Emin B.) 

— Telgraf ücuratının iki kuruşa tenzili 
(hakkında kanun teklifi (I2/1I97) ve Mu)va-
ızemei Maliye Encümeni mazbatası 131,1916:21i8, 

2191 306,121515,2198ı 098,2818 2̂(4,13)812 r3!84,4»65, 
628 :l547v5!54,i5i6l2,5i99 

tzsmir (Mahmud Celâl ve Mustafa Rahmi B.) 
— Ziraat Bankasının teşkilimden T32'4 

senesi Temmuzu iptidasınla kadar Ha'zinei 
maliyeden alacağı olan meteliğin iadesine 
dair (2/268) 4016,922 

İzmir (Mustafa Rahmi B.) 
— Ecnebi maden kömürlerinin men'i 

ithaline dair (2/210)3*) 4i52,ı6Ö5,8®9< :840 
Kângırı (Talât ve Ziya B.) 
— Muallimlerin, hJiztmıeltli talslkeriyeden te-

c'Mieri hakkında (2/271) 452,604 
Kângırı (Ziya B. ve Rüfekası) 
— Kângırı kaisıalbaisı su yollarımın -tecdit 

ve tabüri İçin 1340 'bütçesine yirmi Mn li
ra zammedilımiesıine daiir (2/253) 131,246,410:411 

Kaırahisarı Şarki ('İsmail B.) 
— îpeMi mensucattan tarifeli umumiiye-

Sayfa 
delki Resmin foniıki milisi yerine beş misilli 
lahdi hakkında (2/62) 100:102,144:145 

Kastamonu (Halid B.) 
— Ziraat Yekâkrtii veya müstakil Zira

at Müdüriyeti Umuıriliyfeisi teşkili hakkım
da (2/244) 85 

Kalstaajtöjıu. (ğfgsmı Fehmi Ef.) 
— Etilb^^^^t^^fe^eniin ve sureti terfli-

lerâne dalir ( l ^ f | | | p 406,522 
Kastamonu (Mekmed Fuad ve Halid B.) 
— Muhtacîni zürrala Zirâat Baimkaların-

dain yapıllıacak ikrialzıat deyn senetleriinim 
kâtibi ladilMklerce tıasldiiik edilmeyip mahai-
lî ihtiyaç 'kamüsyonlianınım tiaisdüMyle iktifa 
edümösine dalir (2/269) 406,522 

Kırkklillise (Dr. Fuad B. ve Rüfekası) 
— Sıtmıa iTe mücaidıele hakkındaki 

(2/263) 328,452 
Konya (Naim Hazım B. ve Rüfekası) 
—• Muallimin ve talebenin alskterlilktem 

teci'llleri hakkındaki Kamunia üç madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiye talebesinin İde tecil-
lörâme dalir (2/238) 84,237,284:400 

Konya (Mustafa Feyzi Ef.) 
— Düşmana iltica edenler müstesmia ol

mak üzere davamı harfolier ve istiMâl maih-
kemelieri mabkûmilariylle îbidayet cözıa muaftı-
kemelerinde harekâtı üsyamîdaın dıodlayı 
mdhkûm edilen bilûmum ieşh<alsm cezaiıarımın 
atfıma dair (2/290) 802:805 

Koziam (Ali Saib B.) 
— G'azeteier veya suveri daiireaiylıe şe

ref ve haysiyeti muhil neşriyat veya işaat 
vukubulduğu takdirde düello edJilıelbillmeiSîi-
ne dair (2/270) 406408 

Menteşe (Esat Ef.) 
— Altın kaçafeçılıığınldan Menteşe Mıaıh-. 

kemesince mahkûm edilen Havain Saıbrii, 
İsmail ve diğer Ismalill lefmdlillerlin affı hak
kında (2/291) 838 

— Meyank'ökö hisseli üşürfiyesıinim tezyi
di hafelkmda (2/30) 733 

— Milî müoahedede malûl düşenlere 
mükâfatı nakdiye itasına dalir 2/200 ve Mü-
dafaü Milliye Emcünuemiinlin mâlûlîmii guzia-
tın terfihi hakkında (2/142) 7,21,38,39 

MVfVazenei Maliye Encümeni : 
— 5 Kânunuevvel 1329 tartfhlii Zıabıtai 



— 30 — 

Sayfa . 
'Sıklı'iyei Halyvalniye Kanunu muvaikfkaiti-
nin 2 noi ımaddeslkıli mu/adldil Ikainun hak
kında (2/2-52) 131,508:511,524;526,528,548,549 

— 1339 senesi Sıhhîye Bütçesinin tah
sisatı fevkalâde' faslından mecburi hizme
te tabi etıblha zaınıalimi ve tıp tıaildbcsi ma
sarifi için açılacak fasıllarn 10*. 145 'lirıanm 
nakiline 'dair tekljîi kanuÂd j(2/2J3) 559 . 

— Fenerler Rüsumunun tezyidi hak
kında (2/155) '372,868,897 

— Tarife Kanununun dördüncü ıraııd-
deslinün tadiline ve nıeosalvarsıanm Gümrük 
Resminden istisnasına dair. (2/258) 245,849 • 

:. 855,855::8İ59 
Müdafaai Milliye Emcümem 
—- BîlûmUm mâlûlîni 'a^kerüyeniin terfihi 

hakkında (2/280) 559 
— Mâ'lûlkıfi guzatm terfihi halkikın-

da (2/142) •:-.••- 7,21,38,39 

Ordu (Hamdi B.) 

— 9 Kânunuevvel 1336 taniMli Kanunun 
ikindi maddesinin İlgasına dair (2/278) 522 

Ri'zfe (Ekrem B.) 
— Beyiye hıalkkı ve gfiişe • mlelmurfllulklıamı-

nın malûl gazilere .tahsisli hakkındaki 19 
Teşriin'ilsfaini 1337 ta,r!iJh ve 166 inulmıaıriaıiı 
Kamunun hirfindi ve ifkiflucfi mjaldldıellerjilnliin 
Itadilli hakkında (2/284) 558,634 

—• Şeihit aileleırine yapılacak muavenet 
hakkında (2/2150) 6,85 

—• Türkiye Cumlhuriyeti dâhilinde bu
lunan bilûmum m'eibanii resımiiye ve milliye . • 
üzerindeki tuğra ve methiyelerin kaldırıla
rak yerine Türkiye Cumhuriyeti kelime-; 
siyle Oumlhuriyetin tarihi kabulünün hak-
keıttiritlmeısine dair (2/245) 85 ; 

Rliizie (Esat B.) 
•—• Rize livasında fındık, portakal, li

mon, mandalina, çay ve dut yetişltirilım>eisi 
hakkında (2/182) 191,248,423 -444,567:596, • 

•1614:622,1628 

Sarühiaın (İbrahim Etkeni B.) 
—• Halı dokunmasında kullanılan Av

rupa mamıulâtiinıın Grümrük Resıminıdjen is
tisnası hakkımda (2/264) 372,452 

-—• 8 Teışrinisani 1339 tarihli Mübadele, 

Sayfa 
İmar Ve İskân Kanununa zeylolmak üzere 
(2/262) 284,452 

Sarakan (Refik Şevket B. «Sabık») • 
— Beylerlbeyi İhtiyat Zâbitan Mekte

binden mezun efendililer hakkımda (2/14) 838: 
839 

ıSıairuhaın (Vâsıf B. ve rüfekası) 
'—• Etıbbanın hizmeti meciburiyeısi hak

kındaki Kanuna iki madde tezyil edilme
sine dair (2/261) 245,328,838 

"Siii'rd (Halil Huliki Ef.) 
—. Bilûmum eeraim erlb âbının affı hak

kında (2/277) 522,1634:636 
— Şer'iıye Vekâletinden musaddak ica

zetnameyi malik olmııyanıların ilmî kilsrve-
yi lâbis olmamaları hakkında (2/282) 559,634 

Trabzon (Muhtar B. ve Rüfekası) 
—• Trabzon ve Mze vilâyetlerine ithal 

olunacak mısırın Grümjrük Resmi hakkın
da (2/288) 644,697 

Trabzıon (Rahmi B.) 
i— 26 Şulbat 1330 tarihli Rüsutau Bele

diye Kanununa z'eylıolımak üzere (2/242) 84 

Unfia (Hüsrev B.) 
—• 15 Maıyıis 1335 tarihinden millî Ordu

nun teşekküllüne kadar muhtelif millî cep
helerde ve isyanların itfasında bilfüil ya
rarlıkları giörülen ümera ve zâbitanın bir 
defaya mahsus olmak üzıere terfileri hak-t 
kında (2/190) 133,330 :î345,345:846 

Zcınigu'ldaik (Halil ve Niğde Galip B.) 

—• Boanın gaîliâsı ve meısikein ücretülerülniiin 
yüksekliği dolayısiyle Ankaıra şelhrinde 
ifayı vazife eden bilciüımle memurini mül
kiye maaşatına zaımaim icrasına dair 
; (ı2/26'5) . . 372,452 

Zonlgnıddlalk (Tunalı Hilmi B.) 
— Tekaüt ve İstifa Kanununun bâzı 

ımevaddmı muaddil Muvakkat Kanunun 
4 ncü maddesinin ilgası hakkında (2/2716) 471, 

605 
Zonguldak (Ywsuf Ziya B. ve Rüfekası) 
— Bartiın ağcında teraküm eden kuim- : 

larm taranması için Nafıa Bütçesine 40 000 
lira tahsis-at vaz'ı hakkımda (2/281) '558:559,634 
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TEZKERELER 

Adliye Vekâleti teskereleri 
Sayfa 

— Siverek Belediye Müfettişi sabıkı 
Şeynî Dede (Davud) hakkındaki idam 
hükmünün tasdikine dair (3/1), Malatya'
nın Tepebaşı mahallesinde mukim Mam,e-
rekli Hasan bini Yusuf hakkındaki idam 
hükmünün tasdikine dair (3/2), Maraş'm 
Şükürlü mahallesinden Arab namı diğer 
Josef hakkındaki idam hükmünün tasdiki
ne dair (3/3,) katil maddesinden idama 
mahkûm Mamahatun kariyesinden Meh-
medoğlu dinamitçi Hasan hakkındaki 
hükmün tasdikine dair (3/131), cerh ve 
katil maddesinden idama mahkûm Mut 
kazasının Tağazari karyesinden Veysel 
hakkındaki hükm,ün tasdikine dair 
(3/140), Bedri Müsavi katilden idama 
mahkûm Ferik hakkındaki hükmün tasdi
kine dair (3/145), idama mahkûm, Kigork 
veledi Aleksi'nin hükmünün tasdikine da
ir (3/148), idama mahkûm Erzurum'un, 
Hızır karyesinden Hasamoğlu Hüseyin 
hakkındaki hükmün tasdikime dair (3/149) 
idama mahkûm İsmail ve rüfekası hakkın
daki hükmün tasdikine dair (3/158, ida
ma mahkûm Aksaraylı Hüseyin hakkında
ki hükmün tasdikine dair 43:45 

Başbakanlık teskereleri 
(Af istekleri) 

— Dolandırıcılık maddesinden mah
kûm Cem,alzade Hüseyin Ağa mahdumu 
Ali'min iadei hukuku memnualarma dair 
(3/202) 286,471:472 

— Kasden ikaı harik maddesinden 
mahkûm Erzincanlı Bekir bini Osman'ın 
maluliyetine mebni bakıyei müddeti ce-
zaiyesinin affı hakkında (3/207) 372,472,841: 

846 
— Katil maddesinden mahkûm Har-

putlu Âsim Efendizade Enis'in iadei hu
kuku memnuasma dair (3/206) 372,471:472 

— Katil madesinen mahkûm Istanbul'-
lu Subhi Beyin hukuku memnuasma dair 
(3/201) 286,471:472 

— Katil maddesinden mahkûm Ke-
merburgazlı Ayşe binti Ali'nin mâlûliye-

Sayfa 
tine binaen bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affına dair (3/205) 286,472,841:846 

— Rakı naklinden mahkûm İnebolulu 
Bayramoğlu İsmail hakkında ita edilen 
hükümde hatayı adlî vâki olduğundan 
af suretiyle telâfisine dair (3/200) 286,636 

— Sirkati cebriye maddesinden onbeş 
sene küreğe m,ahkûm Küçük Alioğlu 
Mehmed'in maluliyetine binaen bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair (3/204) 286, 

472,841:846 

— Şekavet maddesinden yedibuçuk 
sene küreğe mahkûm Bigalı Hüseyin bîni 
Hasan'ın maluliyetine binaen bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair (3/203) 286,472, 

841:846 
— 21 . 1 . 1340 tarih ve 6/232' muma-

ıralı tezkere ile maluliyeti daimesine m;ebj 

ni bakıyei müddeti cezaiyesinin affı arz 
edilen Küçük Ali oğlu Mehmet vefat et
miş olmakla hakkında, affı hususi istih
saline mahal kalmadığına dair (3/213) 559: 

560 
(iade istekleri) 

— Aşar Vergisinin yüzde ona tenzili
ne ve meyankökünden alınmakta olan! 
öşürün aynı nisbete ireama dair olup Ka-
vanin ve Muvazenei Maliye encümenlerin
de bulunan lâyihanın iadesine dair 474:475 

— Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu
nun 12 nci maddesini muaddil 16 Mayıs 
1337 tarihli Kanunun birinci maddesinin 
tefsirine dair tezkerenin iadesi hakkımda 

473 
(istiklâl Madalyası) 

— Harbdeki hidematma mebni beyaz 
kordelâlı İstiklâl madalyasiyle taltif edi
len Tabip Kaymakam Sadettin Beyin kor-
delâsmm kırmızıya tahvili hakkımda 
(3/194) 6,284 

— Mücadıelei Milliye esnasında bilâüc-
ret Şark'tan ve İstanbul'dan esliha ve 
cephane kaçırılmasında büyük hizmetleri 
sebkeden Trabzon, İnebolu, iSamsun Mav
nacılar Loncalarının birer kıta İstiklâl 
Madalyasiyle taltiflerine dair (3/198) 286,696: 

697 
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(Muhtelif) 
— Lehistan Hükümetiyle akdedilen 

muahedenanıeyi teati ve Lozan Sulh Mua-
hedenaınesiniın Fransa Hükümetine teslim, 
eylemek üzere Menteşe Mebusu Şükrü Ka
ya Beyin mamuren i'zamına müsaade olun
masına d&ir 523 

— Piyade yüzbaşısı İstanbulin Halid 
Efendi bini Ahmet Muhtarın hidem,atı 
fevkalâdesine mehni takdirname ile tal
tifi hakkında (3/214) 560 

— Sezayinur vapurunun akıbeti hak
kında Karesi Mebusu Süreyya (Bey ve rü-
fekasmm takririne cevabolarak 131:132 

(Tefsir talepleri) 
— Belediye İstimlâk Kanunu Muvak

katinin ikinci maddesinin tefsiri hakkın
da (3/210) 473,605,645:646,846:848 

— Belediye reis ve azalanının idareten 
azli mucibi ahval ile maluliyetleri halinde 
haklarında' yapılacak muamelenin tefsiri
ne dair (3/216) 697 

— Birinci Avans Kanununun dördün
cü maddesinin tefsirine dair (3/219) 839 

— Cezayı nakdilerin beş misline iblâ
ğına dair 17 Nişan 1338 tarihli Kanun 
mucibince, Gümrük Kanununda miktarı 
tâyin edilen mücezatı nakdiyenin de beş 
m,isline iblâğ edilip edilmiyeçeğiniın tefsi
rine dair (3/212) 559 

— Hafta tatili Kanunu mucibince hı-
ıtistiyan ve ecnebilere ait mekteplerin de 
Cuma günü tati l edilip edilmiyeceğinin 
tefsiri hakkında (3/211) 522 

— Ilarb Kazançları Vergisi Karar
namesinin 16 ncı 'maddesinin tefsirine dair 
(3/196) 131,550 

—- 2 Mayıs 1339 tarihli Müeoceliyeit As
keriye Vergici Kanununun tefsiri hakkın-* 
da (3./217) N 411,798 

— İıkiniei sınıf ihtiyat zâbitanına tah
sisat itasına dair 18 Teşrinievvel 1339 ta
rihli Kanunun bininci maddesinin fıkrai 
ahiresinin tefsiri hakkında (3/185) 4,106:107 

— Koçgiri hâdisesinde usatm taarıru-
,zuna uğrıyaraık duçarı sefalet olanlara 
verilecek tohumluk ve yemeklik hakkında
ki tahsisatın 1339 senesinde de sarfına me> 

Sayfa 
ısağı kanunî olup olmadığının tefsirine 
dair (3/192) 472:473 

•— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen 
ve hududu millî haricinde kalan erkân, 
ümera, zâbitan ve memurin ve menşubmi 
askeriye hakkında yapılacak muameleye 
ve Cidali Millîye liştiraik edenlerin te
kaüt maaşlarının sureti hesabını nâtılk 
25 Eylül 1339 tarihli Kanunun üçüncü 
'maddesinin tefsirine dair (3/197) 248,696 

— Müdafaai memleket uğrunda ika 
edilmiş olan ©fal ve harekâtın ıcürüm addo
lunmayacağı hakkmdaJki 19 Teşrinisani 
1339 tarihli kanunun birinci maddesinin 
tefsirine dair (3/199) 286,636,805:822,832, 

841,881 
— Mükellefiyeti Nakliye! Askeriye Ka

nunun üçüncü 'maddesinin tefsirine dair 
(3/218) 839 

— Mülkiye Tekaüt Kanununun yirmi-
beışinca maddesinin tefsirine dair (3/187)" 245, 

* 859:863 
— 30 Teşrinievveli 1334 ten 23 Ağustos 

1339 tarihine 'kadar geçen müddet zar
fında müdafaai memleket uğrunda ika 
edilmiş olan efal ve harekâtın ıcürüm ad
dolunmayacağı hakkındaki kanunun Rü
sumu listiMâkiye Kanununa muhalif ha-
relket edenlere de şümulü olup olmadı
ğının tefsirine dair (3/195) 5,686 

— 15 Nisan 1339 tarihli Kanunun al
tıncı maddesinin tefsiri 'haikkındaki mua-
'melenin teşnii intacına dair (3/208) 372 

— 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari 
ve Bakaya Kanununun birinci maddesi
nin tefsiri hakkında (3/209) 411,471, 

605:606 
— 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve 

Bakaay Kanununun birinci maddesiyle 2 
Mayıs 1339 tarihli Müecoeliyeti Askeriye 
Vergisi Kanunun tefsiri hakkında (3/217) 798, 

840 
— Tekaüt ve İstifa Kanununun ellin-' 

ci maddesinin fıkrai ahiresinin tetfsiırine 
dair (3/186) 107,108:123,142:143,159, 

174,187 
— Tekaüt Kanununun neşrinden evvel 

velileri vefat eden memurini mülkiye 
(Cüt : 5) 
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Sayfa 
evlâtlarından, kanunun neşrinden sonra 
maaş tahsisi içim. müracaat edenler hak
kında ne yolda muamele edileceğine dair 
(3/215) 637 

Dahiliye Encümeni tezkeresi 
— Köy Kanununun altınca faslı köy

lerde görülebilecek dâvalara dair oldu
ğundan Dâhiliye ve Adliye encümenleri* 
nin müştereken müzakere etmelerine dair 6 

Dahiliye Vekâleti tezkeresi 
— Harcırah Kararnamesinin 22 nci 

maddesinin-tefsirine dair (3/60) 485:487 
•— Memurini zâbıtai adliye vazaifinden 

dolayı ne suretle muhakemeye alınacak
larının tefsirine dair (3/147) 792 

Divanı Riyaset Tezkeresi 
— Azayı /kiramdan bâzı zevata mezu

niyet itası ve mezuniyetlerini tecavüz etti
renler hakkında 249:250 

îora Vekilleıii Heyeti Riyaseti tezkereleri 
— Altın ve ufaklık para darbı hakkın

da bir karar verilmesine dair (3/47) 5,52:56, 
131,328,329:330 

— Belediye Kanununun 38 ve 4 ncü 
maddelerinin tefsirine dair (3/150) 364 :366 

— Efradı askeriyenin kırk kuruştan 
fazla maaş senedatına pul ilsak edilip edil-
miyeiceğinin tefsirine dair (3/88) 367:368 

— Ereğli havzai fahmıiyesinde çalışan 
amelenin hukukuna mütaallik Kanunun 
tefsiri hakkında (3/93) 488:491 

•—• Matbaa al'ât ve edevatiyle kitap ve 
gazete kâğıtlarının Gümrük Resminden is
tisnasına dair 9 Kânunuevvel 1336 tarihli 
Kanunun ikinci maddesinin tefsirine dair 
(3/157) 487:488 

,— 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans 
Kanununun sekizinci maddesinin tefsirine 
dair (3/160) 245,863:864 

Cilt Sayla 
7 . 1 . 1340 tarihli 80 nci İçtima 

zaJbıt hulâsası 5 3:4 
9 . 1 . 1340 tarihli 81 nci İçtima 

zabıt hulâsası -5 42: 
43 

Sayfa 
— Yedinci Avans Kanununun esnayı 

müzakeresinde Heyeti Umumiyece kabul 
edilen Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin takririnin, kanun, nizamname veya tef
siri kanuniden hangisinin hüküm ve kuv
vetinde ad ve telâkki olunacağının işarı 
hakkında (3/11) 366:367 

iktisat Vekâleti tezkereleri 
— Adapazarı fabrikasına aidolup İkti

sat Encümeninde bulunan evrakın yeniden 
tetkik edilmek üzere iadesine dair 45 

— Ziraat Bankası Kanununun yirminci 
maddesinin tefsiri hakkında (3/82) 559 

İstida Encümeni tezkeresi 
— Rüsumu Istihlâkiye Kanununun 

üçüncü maddesinin tefsirine dair (4/67) 503 : 
505 

Maüye Vekâleti tezkereleri 
— Divanı Muhasebat Reisisanisi Salih 

Vahit Beyin Muhasebatı Umumiye Müdüri
yeti Umıumiyesine tâyinine müsaade olun
masına dair (3/209 mükerrer) 372:373 

—• İstihlâk Resmi Kanununun tefsirine 
dair (3/109) 100:102,144:155 

Memurin Muhakemat Encümeni tezkeresi 
— Memurin Muhakemat Heyet ve En

cümeni azaları müddeti 23 Şubat 1340 
tarihinde hitam bulacağına yeniden in
tihabat icrasına dair 839 

Muvazene! Maliye Encümeni tezkeresi 
—1340 bütçesinin takdim (kılındığına 

dair 679 
Riyaseti Cumhur tezkereleri 

— Başvekil İsmet Paşaya İzmir'de bu
lunduğu müddetçe Şer'iye Veküi Mustafa 
Fevzi Efendinin Vekâlet edeceğine dair 645 

— İstanbul Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyün, Nafıa Vekâletine intihabı hakkında 195: 

196,239 

Cüt Sayfa 
12 . 1 . 1340 tarMi 82 nci İçtima 

zabıt hulâsası 5 83: 
84 

14 . 1 . 1340 tarihli 83 ncü İçtima 
zabıt hulâsası 5 130 

ZAPTI SABIK HULÂSALARI 

(Cüt : 5) 
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Cilt Sayfa 
16 .. 1 . 1340 tarihli 84 ncü İçtima 

zabıt hulâsası 5 162: 
163 

17 . 1 . 1340 tarihli 85 nci İçtima 
zabıt hulâsası 5 190 

19 . 1 . 1340 tarihli 86 ncı İçtima 
zabıt hulâsası 5 244 

21 . 1 . 1340 tarihli 87 nci İçtima 
zabıt hulâsası 5 283 

23 . 1 . 1340 tariMi 88 nci İçtima 
zabıt hulâsası 5 327 

24 . 1 . 1340 tarihli 89 ncu İçtima 
zabıt hulâsası 6 371 

26 . 1 . 1340 tarihli 90 ncı İçtima 
zalbıt hulâsası 6 405 

28 . 1 . 1340 tarihli 91 nci İçtima 
zabıt hulâsası 5 451 

30 , 1 . 1340 tarihli 92 nci İçtima 
zabıt hulâsası 5 469: 

470 
31 . 1 . 1340 tarihli 93 ncü İçtima 

zabıt hulâsası 5 521: 
i522 

Cilt Sayfa 
2 . 2 . 1340 tarihli 94 ncü İçtima 

zalbıt hulâsası '5 557: 
558 

4 . 2 .1340 tarihli 95 nci İçtima 
zabıt hulâsası 5 60'3 

6 . 2 . 1340 tarihli 96 ncı İçtima 
zabıt hulâsası 5 633 

7 . 2 . 1340 tarihli 97 nci İçtima 
zabıt hulâsası 5 642: 

644 
9 . 2 . 1340 tarihli 98 nci İçtima 

zabıt hulâsası 5 683: 
684 

11 . 2 . 1340 tarihli 99 ncu İçtima 
zabıt hulâsası 5 732: 

733 
12 . 2 . 1340 tarihli 100 ncü İçtima 

zabıt hulâsası 5 790: 
791 

13 . 2 . 1340 tarihli 101 nci İçtima 
zalbıt hulâsası 5 837 

14 . 2 . 1340 tarihli 102 nci İçtima 
zabıt hulâsası 6 3:4 

TASHİHLER 

— Lâyiha, teklif ve tezkerelerin No. lan yeni harfli fihriste, düzeltilmiş olarak geçirilmiştir. 

— 5 nıci cilt 9 Kânunusani 1340 tarihli 81 nci . İçtimadan 12 Şubat 1*340 tarihli 10Ö ncü içtimaa 
kadar 20 birleşimi ihtiva eder, iken, sehven '6 ncı cilde ait lOl ve 10Ö nci içtima zabıtları 5 nci cil
de ilâve olunmuş ve eski harfli 5 ve 6 ncı cilt fihristleri ile yenisi arasında bu yüzden esasa mües
sir olmıyan küçük bir fark hâsıl olmuştur. Yeni haıtfli fihristte yanlışlıklar giderilmiştir. 

Cilt Birleşim 'Sayfa 

93 487 

(Sütun ıS&tır 

1 Sondan 'Kİ den önce 12 den sonra aşağıdaki başlık ve Baş
kanını sözleri eklenecektir : 

— Anadolu demiryollariyle Haydarpaşa limanı, rıhtım, dok ve anltrepoliarının liman şirketlerine 
devri hakkında Nafıa Vekâletiyle mezkûr şirketlerin vekâleti mutlâkasını haiz Mösyö Böknen 
arasında tesbit edilen itilâfnıamenin kabul ve tasdikine dair Lâyihai Kanuniye ve Muvazene! Ma
liye ve Nafıa enıcüınenleri mıazlbaJtalan (1/289') 

REİS — Efendim malûmdur ki, bu mesele henüz tetkik edilmektedir. Binaenaleyh bunu geçe
lim. Onbirinci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

'3 — Matibaa allat ve.... 

Not : 101 ve 102 nci birlepmhr eski harfU 
zabıtlarda 6 ncı cilt taşında, yeni harfli tuta
nak dergilerinde ise 5 nci cildin sonundadır. 



Söz alanlar 

Sayfa 
Abdullah Afflni Ef. (Eski§«fhir) - Ağ

nam sayın, kanım.' lâyihası ve teklifleri 
•hakkında ;661;067,'078, 

— IsStanbul Mebusu ismail Ganbulat 
Beyin, mektuplarının açıldığına dair isti
zah takriri münasebetiyle 748 

— Müdaf aai memleket uğruna ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addolu-
namıyacıağı hakkındaki Kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Endüıneni mazbatası mü
nasebetiyle 812,818 

AJbdulaJh B. (Trabzon) . Altın kaçak
çılığından mahkûm Eşref ve Hâlşim efen
diler 'hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 186 

—> Hizmeti fiiliye! askeriye 'nin ten
kisi 'müddetine aidlolmak üzere Mükellefi
yeti Askeriye Kanunu muvakkatinin 5 nci 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 29,30,31,32,33,57,<6O 

— Muaillimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiye talebesinin de te-
ıcillerine dair Konya Mebusu Niaim Hâzini 
Efendi ve rüfekasının teklifi kanunisi 'mü
nasebetiyle 3<88 

— Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandar
ma ve İmalâtı Harbiye 13l3!9 senesi bütçe
lerine tahsisatı munzama ilâvesine dair 
Lâyihayı Kanuniye ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası .münasebetiyle 361 

— Tekaüt ve istifa Kanununun 50 n>ci 
maddesinin maddei iahiresinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 122' 

— Telgraf ve telefon umurumun tensi-
ki hakkındaki lâyiıha münasebetiyle 210,220i 

22)1 
Abidin B. (Saruihan) - Hizmeti fiiliyei 

'askeriyeni1» tenkisi müddetine aido'lmak 

Sayfn 
üzere Mükellefiyeti askeriye Kanunu mu
vakkatinin 5 nci maddesinin tadiline dair 
lâyihai kanuniye münaseebltilyle 27,'75 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiye talebesinin de te
cillerine dair Konya Mebusu Naim Hâizim 
Efendi ve rüfekasının teklifi kanunisi 
ımiünasebetiyle 396 

— Müdafaai Milliye, Bahrice, Jandar
ma ve imalâtı Harbiye 11339 senesi bütçe
lerine- tahsisatı munzamıa ilâvesine dair 
lâyihai kanuniye ve Muvazene! Maliye En
cümeni mazbatası .'münasebetiyle 362 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mandalina ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistan ıMebusu 
Esat B'eyin, teklifi kanunisi münasebetiyle 426, 

427,440 
— Tekaüt ve istifa Kanununun 50 nci 

maddesinin maddei iahiresinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 116, 

117,123 
— Telgraf ve telefon umurunun tensi-

ki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 220,250, 
299. 

Afrmed Hamdi B. (Bozok) - Ağnam sa
yın kanun lâyihası ve teklifleri (hakkın
da 607,6l76,l078,!079;7Oa 

— Ahkâm ve mukaddesatı Islâımiye 
aleyhinde makalât neşreden gazeteler hak
kında Matbuat Kanununun tatbikine mü
tedair takriri münasebetiyle 454, 45<9 

— 1316, 1317 tevellütlü telgraf muha
bere memur ve muavinlerinin hizmelti fiili
yei askeriyelerine dair lâyiha ve teklifi 
kanuniler münasebetiyle 418 

— Firari ve Bakaya Kanununun birin* 
ci maddesinin tefsirine ve maluliyetlerin-
den dolayı bakiyei müddeti oezaiyelerinin 
affına dair olan mazbataların müstacelen 
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Sayfa 

m ü z a k e r e s i h a k k ı n d a t a k r i r i ımünaseİbeL 

«Siyle '840;84!1 
— Hizmeti fiiliye erlbaibma yeni ziraat 

usullerinin öğretilımıesi hakkındaki Çorum 
Melbusu İsmail Kemal (Beyin, teklifi ka
nunisi münasebetiyle 513 

— Hizmeti fiiliyei :askeriyenin tenkisi 
tmüddetine aidolmak üzere, Mükelletföyeti 
Askeriye Kanunu (Muvakkatinin beşinci 
m'addesinin tadiline dair lâyiha ve M. Mil
liye Encümeni mazlbatası mlünaselb etiyle 59,6a, 

û2,m;sı 
— İpekli miensuicattan tarifei umnmi-

yedeki resımin '12 misli yerine 5 misli alın
ması hakkındaki teklif ile İstihlâk Resmi 
Kanununun tefşirine dair teskere ve Ka-
vanini Maliye ve İktisiat encümenleri maz-

.bataları münatşeto^tiyle 14f9,'ll5l3 
— İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri Be

yin, aiffı hakkınidaki istidası ve affına dair 
Adliye Encümeni mazbatası 6$7,'6I88 

— Müdaffaai memJleket uğruna ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addolu-
naimıyacağı hakkındaki Kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
ımünasebetiyle 816 

— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu 
Muvakkatininj 11)8 ve 121 nci maddelerinin 
tadiline dair lâyiha ve madb atalar müna
isebetiyle 9»7 

— Tarife Kanununun dördüncü mad
desinin tadiline ve Neosalvarsan'ın Güm
rük Resminden istisnasına dair teklif ve 
iMuvazenei Maliye Encümeni 'mlazbatası 
münasebetiyle :$5& 

— Telgraf ve telefon umurunun ten-
siki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 224,267, 

268,273,277,297,306,310,314,316,383,536,544 

Ahmet Kaindi B. (Giresun) — Müced-
deden inşa edilecek Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binasına sarfedilrnek üzere 1339 
sonesi Maliye Bütçesinin 91 nci faslına 
3 ncü madde alarak 114 000 lira vazına 
dair İdare Memuru Hakkâri Mebusu 
Âsaf ve Sivas Mebusu Râsiım Beylerin tek
lifi kanunisi münasebetiyle 49,2,493, 

Soyf* 
Ahmed Mahir Ef. (Kastamonu) - A ğ 

nam Sayın Kanun lâyihası ve teklifleri 
hakkında 675, 

— Belediye vergi ve resimleri hak
kında lâyihai kanuniye münasebetiyle 769,771 

— İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri 
ıBey'in, affı hakkındaki istidası ve affına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 690,691 

— İstanbul Mebusu İsmail Canbulat 
Beyin, mektupların açıldığına dair istizah 
takriri münasebetiyle 748 

— Tekaüt ve İstifa Kanununun 50 nci 
ıırraddeisinin maddei ahiresinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi münaseeibtiyle 112,116 

Aihmed Remzi B. (Gaziantep) - 15 Ma
yıs 1335 tarihinden itibaren cidali millîye 
iştirak edip muhtelif cep elerde veya dahili -
isyanların itfasında bilfiil hizmet ederek 
fevkalâde yararlık gösterenlerin ' takdir
name veya bir derece terfi suretiyle taltif
lerine ve bunları idare eden Müdafaai Hu
kuk Reis ve âzalariyle mücahit ve mûcahi-
delere İstiklâl Madalyası itasına dair tek
lif ve lâyihai kanuniye münasebetiyle 335 

Ahmed SâM B. (Anta lya) — A ğ n a m 
Sayın Kanun lâyihhası ve teklifleri hak
kında 702, 

— Ahkâm ve mukaddesatı İslâmiye 
aleyhinde mafcalât neşreden gazeteler hak
kında Matbuat Kanununun tatbikına mü
tedair Bozoık Mebusu Ahmed Hamdi Bey'-
in, takriri münasebetiyle 456, 

— Belediye vergi ve resimleri hakkında 
lîâyi'hai kanuniye münasebetiyle 781 

•— İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri 
Bey'in, affı hakkındaki istidası ve affına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 688, 

— Telgraf ve telefon memurunun ten
sik! hakkındaki lâyiha münasebetiyle 276, 

295,528,529,530,535,544 

Ahmed Süreyya B. (Karesi) - Ba lye -
Karaaydın Kampanyası hakkında sualine 
ne zaman cevap verileceğine dair 611, 

— Belediye kanun lâyihasının intacına 
kaıdar İstanbul Şehiremaneti Kanununun 
bâzı tadilât ve tenkihalt icrasiyle Ankara'
da tatbiki hakkındaki lâyihai kanuniye ve 
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amfr 
Dahiliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 829,830,831 

— Belediye vergi ve resimleri hak
le mdafei lâyihai kanuniye münaseehtiyle 783 

— İstanjbul Baro Reisi Lûtfi Fikri 
Bey'in, affı hakkındaki istidası ve affına 
dair Adiliye Encümeni mazbatası 689,690,691 

— İstanbul Mebusu İsmail Canbolat 
Beyin mektupların açıldığına dair istizah 
takriri münasebetiyle 744,745 

— Matbuat ve neşriyatı matbuuait hak
kında müzakere açılarak bir karar veril
mesine dair takriri münasebetiyle 475 

— Müdafaai memleket uğruna ika edil
miş olan öf'al ve harekâtın cürüm addolun-
anıyacağı hakkındaki Kanunun birinci 
madesinin tefsirine dair Başvekâlet İtezıke-
resi ve Adliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 817,818 

— Rize Vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mandalina ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lâızistan Mebusu 
Esad Beyin, teklifi kanunîsi münasebe
tiyle 435,436,443,581,582,619 

— Sivas'taki memurinle eytam ve era-
mile maaş verilmediğine dair sualine Ma
liye Vekili Abdülhalik Beyin cevabı müna
sebetiyle 525,526 

—• Telgraf ve telef*on umurunun tensiki 
hakkındaki lâyiha münasebetiyle 539,542 

Ahmed Şükrü B. (Biga) - Telgraf ve 
telefon umurunun tensiki hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle 529,530,531,532, 

533,537,539,540,542,543,644 

Ali B. (Karahisarı Sahib) - 1316, 1317 
ıtevellütlü teligraf ımuhabere memur ve mu
avinlerinin hizmeti fiiliyei askeriyelerine 
dair lâyiha ve teklifi kanunîler münasebe
tiyle 418 

— Hizmeti fiiliyeyi askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere, Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu muvakkatinin beşinci 
maddesinin tadiline dair lâyiha ve Müda
faai Milliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 59,60,61,62 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiye talebesinin de 

Sayfa 
tecillerine dair Konya Mebusu Naim Ha
zım Efendi ve rüfekasınm teklifi ikanu-
nisi münasebetiyle 388,392,393,394,395 

— 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren 
cidali milliye iştirak edip muhtelif cephe
lerde veya dahilî isyanların itfaasmda bil
fiil hizmet ederek fevkalâde yararlık gös
terenlerin takdirname veya bir derece 
terfi suretiyle taltiflerine ve bunları idare 
eden Müdafaai Hukuk Reis ve âzalarıy-
le mücahit ve mücahidelere İstiklâl Madal
yası itasına dair teklif ve lâyihai kanunîye 
münasebetiyle 346 

Ali B. (Rize), - Rize vilâyeti ile Borçka 
kazasında fındık, .portakal, limon, manda
lina ve çay yetiştirilmesi hakkında Lâzis-
tan Mebusu Esat Beyin teklifi kanunîsi 
münasebetiyle 429,430,484 

Ali Cenani B. (Gaziantep) - 5 Kânunu
evvel 1329 tarhli Zabıitai Sıhhiyei Hayva
niye Kanunu muvakkatinin ikinci madde
sini muaddil teklifi kanunî münasebetiyle 510 

— İpekli mensucattan tarifei umumi-
yedekj resmin 12 misli yerine 5 misli az 
olunması hakkındaki teklif ile Istahlâk 
Resmi Kanununun tefsirine dair tezkere ve 
Kavanini Maliye ve İktisat encümenleri 
mazbataları münasebetiyle 145,146,147, 

148,149,152,153 
—• İstanbul'da av tezkereleri rüsumu

nun tezyidi hakkındaki lâyihai kanunîye 
münasebetiyle 497,502 

Ali Fethi B. (İstanbul) - Altın (kaçak
çılığından mahkûm Eşref ve Hâşim Efen
diler hakkındaki Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 183 

Ali Rıza Ef. (Amasya) - Enzurum Me
busu Ziyaeddin Efendinin, İstanbul'da va
purlarda ve tramvaylarda kadınlarla er
kekler arasını tefrik eden perdelerin kal
dırılması için İstanbul Polis Müdürlüğün
ce verilen emrin esbabına dair sualine Da
hiliye Vekili Ferid Beyin, cevabı münase
betiyle 138 

— Evrakı naktiyenin şeraiti tesviyesi
nin tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufaklık 
paraya olan ihtiyacın /tevhidine dair (Mes-



— 38 

Sayfa 
kukat darbı hakkında) lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 716 

Ali Rıza B. (İstanbul) - Ahkâm ve mu
kaddesatı islâmiye aleyhinde makalât neş
reden gazeteler hakkında Matbuat Kanu
nunun tatbikine mıüitedair Boaok Mebusu 
Ahmed Hamdi Beyin, takriri münasebe
tiyle 455 

— Hizmeti fiiliye! askeriyenin tenkisi 
müddetine adt olmak üzere Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu muvakkatinin 5 nci mad
desinin tadiline dair lâyihai kanuniye mü
nasebetiyle 12,14,15,18,25,27,92 

—• İstanbul'daki tramvay kazalarına da
ir sualine Nafıa Vekili Süleyman Sırrı Be
yin, cevabı münasebetiyle 611 

—• Lâzıistan Mebusu Ekrem Beyin, Dü
yunu Umumiye kadrosunun hemen tesbiti 
için bir karar ittihazına dair takriri mü
nasebetiyle 173 

— 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren 
cidali millîye iştirak edip muhtelif cephe
lerde veya dahilî isyanların itfasında bil
fiil hizmet ederek fevkalâde yanarlık göste
renlerin 'takdirname veya bir derece ter
fi suretiyle taltiflerine ve bunları idare 
eden Müdafaai Hukuk Reis ve âzalariyle 
mücahit ve mücahidelere İstiklâl Madal
yası itasına dair teklif ve lâyihai kanuni
ye münasebetiyle 331,337,343,346 

— Şirketlerde Türk memurlar istihda
mı hakkındaki sualine Nafıa Vekili Süley
man Sırrı Beyin, cevabı münasebetiyle 613,614 

Ali Saip B. (Kozan) - Ahkâm ve mu
kaddesatı İslâmiye aleyhinde makalât neş
reden gazeteler hakkında Matbuat Kanu
nunun tatbikine mütedair Bozok Mebusu 
Ahmed Hamdi Beyin, takriri münasebe
tiyle 460,462 

— Erzurum Mebusu Ziyaeddin Efendi
nin, İstanbul'da vapurlarda ve tramvay
larda kadınlarla erkekler arasını tefrik 
eden perdelerin kaldırılması için İstanbul 
Polis Müdürlüğünce verilen emrıin esbabı
na dair sualine Dahiliye Vekili Ferid Be
yin, cevabı münasebetiyle 138 

— Gazeteler veya suveri saire ile şeref 
ve haysiyeti muhil neşriyat veya işa'at 

Sayfa 
vukubulduğu takdirde düello edilebilme
sine dair teklifi münasebetiyle 406,407 

— İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri Be
yin, affı hakkındaki istidası ve affına dair1 

Adliye Encümeni mazbatası 687,689,690 
— Müdafai memleket uğruna ika edil

miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addolu-
namıyacağı hakkındaki Kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 818 

— Telgraf ve telefon umurunun tensi-
kı hakkındaki lâyiha münasebetiyle 228,229 

Ali Süruri Ef. (Karahisan Şarki) - Ağ
nam sayım kanunu lâyihası ve teklifleri 
hakkında 656,670,677,679,703,704 

— Altın kaçakçılığından mahkûm Eş
ref ve Hâşim efendiler hakkındaki Adli
ye Encümeni mazibatası münasebetiyle 182,192 

— Askerî Tekaüt Kanununun 38 nci 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuni
ye münasebetiyle 483,484 

— Belediye kanun lâyihasının intacı
na kadar İstanbul Şehremaneti Kanunu
nun bâzı tadilât ve tenkihat icrasiyle An
kara'da da tatbiki hakkındaki, lâyihai ka
nuniye ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 824,825 

— Belediye Vergi ve resimleri hak
kındaki lâyihai kanuniye münasebetiyle 771 

— Divanı Muhasebat Reisisanisi Salih 
Vahid Beyin, Muhasebatı Umumiye Mü
düriyeti Umumiyesine tâyinine müsaade 
olunmasına dair Maliye Vekâletinden mev
rut tezkere münasebetiyle 372 

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere, Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu muvakkatinin beşinci 
maddesinin tadiline dair lâyiha ve Müda
faai Milliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 79 

— İdama mahkûm 10 şahsın cezaları
nın, Affı Umumi Kanunu gereğince 15 se
ne küreğe tahvil edilmesi hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 45 

— İpekli mensucattan tarifei umumiye-
deki resmin 12 misli yerine 5 misli olması 
hakkındaki teklif ile İstihlâk Resmi Kanu-
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Sajfe 
nunun tefsirine dair tezkere ve Kavanini 
Maliye ve İktisat encümenleri mazbataları 
münasebetiyle 152,153 

— İstanbul işgali zamanında İngiliz 
amaline hizmet etmesinden idama mahkûm 
iken Sakarya Muharebesine iştirak ede-
r tk ifayı hüsnü hizmet ettiğinden dolayı 
cezası onbeş sene küreğe tenzil edilen Top
çu Yüzbaşısı İsmail Hakkı Efendinin lüzu
mu tahliyesine dair Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 793,795,796 

—• Kângın Mebusu Ziya Bey ve rüfe
kasmm Kângırı kasabası su yollarının tec
dit ve tamiri için 1340 bütçesine yirmi bin 
lira zammedilmesine dair teklifi kanunisi
nin reddine dair mazbata münasebetiyle 411 

— Köy Kanunu ile Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanunu hakkındaki lâyihaların 
biran önce müzakere edilmesi hakkında 685 

— Mecliste ekseriya nisabın bulunma
ması sebebiyle ikinci defa reye koymak 
zarureti doğmakta olduğundan Divanı Ri
yasetçe gerekli tedabirin ittihazı hakkında 527 

— Memurin Muhakemat Tetkik Heye
ti Âz alığından istifa eden Sivas Mebusu 
Rahmi Beyin, yerine diğerinin intihabı 
münasebetiyle 87 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiye talebesinin de te
cillerine dair Konya Mebusu Naim Hazım 
Efendi ve rüfekasmm teklifi kanunisi mü
nasebetiyle 398,399 

— Müdafaai memleket uğruna ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addolu-
namıyacağı hakkındaki Kanunun birin
ci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 813,814 

— 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren 
cidali millîye iştirak edip muhtelif cephe
lerde veya dahilî isyanların itfasında bil
fiil hizmet ederek fevkalâde yararlık gös
terenlerin ta'ktirname veya bir derece terfi 
suretiyle taltiflerine ve bunları idare eden 
Müdafai Hu'kuk Reis ve âzalariyle müca
hit ve mücahidelere İstiklâl Madalyası ita
sına dair te'klif ve lâyihai kanuniye müna
sebetiyle 343 

Sayfa 
— Telgraf ve telefon umurunun ten-

sikı hakkındaki lâyiha münasebetiyle 219, 
222,235,236,278,296,297,299,300, 
301,304,305,306,312,313,314,315, 

531,533,536,537,540,541 

Arif B. (Eskişehir) - Hizmeti fiiliye! 
askeriyenin tenkisi müddetine aidolmak 
üzere Mükellefiyeti Askeriye Kanunu mu
vakkatinin 5 nci maddesinin tadiline da
ir lâyihai kanuniye münasebetiyle 7,9,12,13, 

14,20,26,27,31,32,65,67,71,72,73, 
74,75,93 

— Mâlûlini guzatm devairi ve şuabatı 
askeriyede ve Ordunun hidematı sabite
sinde istihdamlarına dair teklifi kanuninin 
reddine dair Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 285 

— Muallimin ve talebenin as'kerl.ikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiyye talebesinin de 
tecillerine dair Konya Mebusu Naim Ha
zım Efendi ve rüfekasmm teklifi kanunisi 
münasebetiyle 389,390,393,399 

— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Muvak
katinin 118 ve 121 nci maddelerinin tadili
ne dair lâyiha ve mazbatalar münasebe
tiyle 96,98,99 

—• Tekaüt ve İstifa Kanununun 50 nei 
maddesinin maddei âhiresinin tefsirine da
ir Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 113, 

116,117,120,121,122,123 
Avni B. (Bozok) - Ahkâm ve mukad

desatı İslâmiye aleyhinde makalât neşreden 
gazeteler hakkında Matbuat Kanununun 
tatbikine mütedair Bozok Me'busu Ahmed 
Hamdi Beyin, takriri münasebetiyle 457,459, 

462,464 
— İstanbul İstiklâl Mahkemesince 

muhtelif cezalara mahkûm edilen Lûtfi 
Fikri Beyle Hafız İbrahim Etem Efendi ve 
Ali Osman Kâhyanın aflarma dair Kanun 
hakkındaki, ikinci maddesini tadil eden, 
teklif münasebetiyle 803 

— Kızılırmak mansabmda karaya otu
ran Tirimüjgân Vapuruna dair sorusuna 
Millî Müdafaa Vekili Kâzım Paşanın ceva
bı münasebetiyle 195 



— 40 — 
Sayfa 

'— Tarife Kanununun dördüncü mad
desinin tadiline ve Neosalvarsan'm 
Gümrük Resmimden istisnasına dair tek
lif ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 851,852 

— Telgraf ve Telefon umurunun ten-

Besim Atalay B. (Aksaray) - Ağnam 
Sayım kanun lâyihası ve teklifleri hakkın
da ; 701 

— Ahkâm ve mukaddesatı Îslâmiye 
aleyhinde makalât neşreden gazeteler 
'hakkında Matbuat Kanununun tatbikine 
mütedair Bozok Mebusu Ahmed Hamdi 
Beyin, takriri münasebetiyle 462,463 

— Altın kaçakçılığından mahkûm Eş
ref ve Hâşim Efendiler hakkındaki Adli
ye Encümeni mazbatası münasebetiyle 175,176 

—• Evrakı nak'tiyenin şeraiti tesviyesi
nin tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufaklık 
paraya olan ihtiyacın tehvinine dair (Mes-
'kûkat darbı hakkında) ki lâyihaıi kanu
niye münasebetiyle 717 

— İpekli mensucattan tarifei umumi-
yedeki resmin 12 misli yerine 5 misli alın
ması hakkındaki teklif ile İstihlâk Resmi 
Kanununun tefsirine dâir tezkere ve Ka-
vanini Maliye ve İktisat encümenleri maz
bataları münasebetiyle 101,102,144, 

146,149,153 
— İzmir - Afyon Demiryolu Kumpan

yasına dair sualine Naf ia Vekili Süleyman 
Sırrı 'Beye cevabı münasebetiyle 647,648 

siki. hakkındaki lâyiha mnüasebetiyle 
Sayfa 

534 

B 

Avni B. (Cebelibereket) - İstanbul Ba
ro Reisi Lûtfi Fikri Beyin, affı hakkındaki 
istidası ve affına dair Adliye Encümeni 
mazbatası 689 

— Martlin Mebusu Yakup Kadri Be
yin, İstanbul'da münteşir Akşam Gazete
sinde «Meclis, Riyaseti Cumhur ve Hilâfet 
bütçeleri» dol.ayisd.yle Muvazenei Maliye 
Encümeni aleyhindeki neşrettiği yazı mü
nasebetiyle 643 

— Müçeddeden inşa edilecek Türkiye 
Büyük Millet Mec'lisi binasına sarf, edil
mek üzere 1339 senesi Maliye Bütçesinin 
91 nci faslına, 3 ncü madde olarak 114 000 
lira vaz'ma dair İdare Memuru Hakkâri 
Mebusu Âsaf ve Sivas Mebusu Râsim Bey
lerin teklifi kanunisi münasebetiyle 492 

— Tarife Kanununun dördüncü mad
desinin tadiline ve Neosıaİvarsan'm Güm
rük Resminden istisnasına, dair teklif ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 851,853 

Beşim B. (Mersin) - Telgraf ve tele
fon «memurunun » tensiki hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle 272 

— Yeniden inşa edilecek hapishaneler 
masarifi için 1339 senesi bütçesine üçyüz-
bin lira tahsisat konulmasına dair lâyiha 
ve mazbata münasebetiyle 707 

Celâl Nuri İE). (Gelibolu) - Ahkâm ve 
mukaddesatı Îslâmiye aleyhinde makalât 
neşreden gazeteler hakkında Matbuat Ka
nununun tatbikine mütedair Bozok Mebu-, 
su Ahmed Hamdi Bey'in, takriri müna
sebetiyle 455,456,457 

— Altın ve ufaklık meskukât darbı 
hakkında bir karar ittihaz edilmesine dair 

icra vekilleri tezkeresi münasebetiyle 53,54 
— Rusya Şûralar Hükümet Başkomi-

seri Lenin Cenaplarının vefatı dolayısiyle 
Rusya Hükümetine beyanı taziyet edilme
si hakkındaki takriri münasebetiyle 328 

Cisim E l (Erzurum) - Telgraf ve te
lefon umurunu tensiki hakkındaki lâyiha 
.münasebetiyle 305,545 

l 

http://dol.ayisd.yle
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D 
Say/o 

Dr. Fikret B. (Ertaığrnl) - Ahkâm ve 
mukaddesatı İslâmiye aleyhinde maka-
lât neşreden gazeteler hakkında cereyan 
eden Meclis Müzakenatma dair Karagöz 
Gazetesinde çıkan (Mebus mu, zorba mı? 
yazısı münasebetiyle 470 

— 'Hizmeti fiilyei askeriyenin tenkisi 
müddetine laidolmak üzere Mükellefiyeti 
Askerliye Kanunu Muvakkatinin 5 nci 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
münasöbetiyle 27 

— tstanibul İşgali zamanında İngiliz 
amaline hizmet etmesinden idama mah
kûm iken Sakarya Muharebesine iştirak 
ederek ifıayı hüsnü hizmet ettiğinden do
layı cezası onbeş sene küreğe tenzil edi
len Topçu Yüzbaşısı ismail Hakkı Efen
dinin lüzumu tahliyesine dair Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 796 

— Köy Kanunu ile Belediye Vergi ve Re
simleri Kanunu hakkındaki lâyihaların 
biran önce müzakere edilmesi hakkında 685 

— Mezuniyeti kanuniyesini istimal etmesi
ne rağmen yeniden iain istiyen bâzı aza
yı kiramın talepleri münasebetiyle 561 

— Tekaüt ve İstifa Kanununun 50 nci 
maddesinin maddei ahiresinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 122 

— Telgraf ve telefon umurunun ten
sik! hakkındaki lâyiha müniasebetiyle, 226,277 

Dr. Fuad B. (Kırkkiüse) - Belediye 
vergi ve resimleri hakkında lâyihai ka
nuniye münasebetiyle 780 

— 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren 
cidali millîye iştirak edip muhtelif cep
helerde veya dahilî isyanların itfasında 
bilfiil hizmet ederek fevkalâde yararlık 
gösterenlerin takdirname veya bir derece 
terfi suretiyle taltiflerine ve bunları ida
re eden Müdafaai Hukuk Reisi ve âzala-
riyle mücahit ve mücahidelere İstiklâl 
Madalyası itasına dair teklif ve lâyihai 
kanuniye münasebetiyle 340,345 

— Tarife Kanununun dördüncü mad
desinin tadiline ve Neosalvarsan'ın Güm
rük Resminden istisnasına dair teklif ve 

Sayfa 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 851,858 

— Telgraf ve telefon umurunun ten-
siki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 537,541 

Dr. Mazihar B. (Aydın) - Amasya Me
busu Nafiz Beyin tahsisatının sureti itası
na dair bir karar ittihaz hakkında Tetkiki 
Hesabat Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 164 

— Tekaüt ve İstifa Kanununun 50 nci 
maddesinin maddei ahiresinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 110,120 

— Usul hakkında 143 

Dr. Mustofa B. (Çorum) - Ağnam Sa
yım Kanun lâyihası ve teklifleri hakkın
da * 656,671,672,674,675,700,701 

— Altın ve ufaklık meskukât darbı 
hakkında bir karar ittihaz edilmesine dair 
icra vekilleri heyeti tezkeresi münasebe
tiyle 55 

•— 5 Kânunuevvel 1329 tarihli Zabıtai 
Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu Muvakkati
nin ikinci maddesini muaddil teklifi ka
nunî münasebetiyle 510 

— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Be
yin, Ergani bakırlarının vasfına dair su
aline İktisat Vekili Hasan Beyin verdiği 
cevap münasebetiyle 52 

— Evrakı naktiyenin şeraiti tesviyesi
nin tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufaklık 
paraya olan ihtiyacın tehvinine dair 
('Meskukat darbı hakkında) ki lâyihai 
kanuniye münasebetiyle 711,712 

— Hizmeti fiilyei askeriyenin tenkisi 
müddetine laidolmak üzere, Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu Muvakkatinin beşinci 
maddesinin tadiline dair lâyiha ve M. Mil
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 30,60, 

64,67,72,73,74,93 

— İpekli mensucattan tarifei umumi-
yedeki restmin 12 misli yerine 5 misli alın
ması hakkındaki teklif ile İstihlâk Resmi 
Kanunun tefsirine dair tezkere ve kava-
nini Maliye ve İktisat Encümenleri maz
bataları münasebetiyle 149,150 
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Sayfa 
— Muallimin ve talebenin askerlikten 

tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiye talebesinin de 
tecillerine dair Konya Mebusu Naim Ha
zım Efendi ve rüfekasmm teklifi kanu
nîsi münasebetiyle 394 

— Mücahedei Millîyede şahidolan gö
nüllü ve Kovayı Millîye zâ'bitan ve efradı 
ailelerine maaş tahsisi hakkındaki Kanun 
dolayısiyle 626 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mıardailina ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Mebusu 
Esat Beyin, teklifi kanunîsi münasebe
tiyle 616 

— Tarife Kanununun dördüncü mad-

Ebuhekir Hazım B. (Niğde) - Tarife 
Kanununun dördüncü maddesinin tadili
ne* ve Neosalvarsaın'm gümrük resminden 
istisnasına dair teklif ve Muvazene! Ma
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 859 

Efdalûddin E. (Hapishaneler Müdürü 
Umumisi) - Yeniden inşa edilecek hapis
haneler masarifi için 1339 senesi Bütçesi
ne üçyüz bin lira tahsisat konulmasına 
dair lâyiha ve mazbata münasebetiyle 707 

Ekrem B. (Rize) - Duyumu umumiye 
kadrosunun hemen tesbiti için bir karar 
itasına dair takriri münasebetiyle 169,170,172 

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu Muvakkatinin 5 nci 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 9,20,23,69 

— İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri 
Bey'in, affı hakkındaki istidası ve affına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 692 

Emin B. (Eskişehir) - Ağnam resminin 
sureti tahsili hakkında Bozok Mebusu Sü
leyman Sırrı Bey'in teklifi kanunisinin 
müzakere usulüne dair 453 

— Ağnam sayım kanun lâyihası ve 
teklifleri hakkında 659,661,673 

Sayfa 
desinin tadiline ve Neosalvarsıan'ın Güm
rük Resminden istisnasına dair teklif ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 858 

— Tekaüt ve İstifa Kanununun 50 nci 
maddesinin maddei ahiresinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 112, 

121,123 

— Telgraf ve telefon umurunun ten-
siki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 212,224 

Dr. Refik B. (Sıhhiye Vekili «isten-
ibul») - Tarife Kanununun dördüncü mad
desinin tadiline ve Neosalvarsıan'ın Güm
rük Resminden istisnasına dair teklif ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 859 

—Aşar Vergisinin yüzde ona tenziline 
ve meyan kökünden alınmakta olan öşrün 
aynı nisbete ircama dair lâyihanın iadesi 
hakkımdaki Başvekâlet tezkeresi münase
betiyle 474 

— Belediye vergi ve resimleri hakkın
daki lâyihai kanuniye münasebetiyle 771,772 

— 1316, 1317 tevellütlü telgraf muha
bere rnenıur ve muavinlerinin hizmeti fiili
yei askeriyelerine dair lâyiha ve teklifi ka
nuniler münasebetiyle 420 

— Evrakı naktiyenin şeraiti tesviyesi
nin tevhidi ve itibarımın tezyidi ile ufak
lık paraya olan ihtiyacın tehvinine dairi 
(Meskûkatdarbı hakku*da) ki lâyihai ka
nuniye münasebetiyle 714,715,717,718,720 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiyye talebesinin de te
cillerine dair Konya Mebusu Naim Hazım 
Efendi ve rüfekasmın teklifi kanunisi 
münasebetiyle 397 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mandalina ve çay 
yetiştirilmesi hakkımda Lâzistan Mebusu 
Esat Bey'in, teklifi kanunisi münasebe
tiyle 431,436,437,575,580,581,587 

E 
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Sayfa 
— Tarife Kanununun dördüncü mad

desinin tadiline ve Neosalvarsan'm güm
rük resminden istisnasuna dair teklif ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 851 

Emin B. (Tokat) - Tekaüt ve İstifa Ka
nununun 50 nci maddesinin maddei ahire-
sinin tefsirime dair Başvekâlet tezkeresi 
münasebetiyle 115,116,118 

Esad B. (Rize) - Ağmam sayım kanun 
lâyihası ve teklifleri hakkında 702 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mandalina ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Mebusu 
Esad Bey'in, teklifi kanunisi münasebetiy
le 248,427,440,574,615,620,622 

— Yeniden inşa edilecek hapishaneler 
masarifi inşaiyesi için tahsisi lâzımgelen 
üzyüz bin liranın senei haliye bütçesine 
vaz'ı ve sarf edilmiyen miktarının semıei 
âtiyede sarfı hakkındaki lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 409 

Esad Ef. (Menteşe) - Aydın ve Mente
şe sahillerine taarruzda bulunan Yunan 
korsanlarına karşı ne gibi tedabir ittihaz 
edildiğine dair sualine Müdafaai Milliye 
Vekili Kâzım Paşa'nın cevabı münasebe
tiyle 412,413,738 

— Gündem hakkında 509 
— Hizmeti fiiliye! askeriyenin tenkisi 

müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu Muvakkatinin 5 nci 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 10,11,14,18 

— İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri 
Bey'in, affı hakkındaki istidası ve affına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 693 

— İstanbul'da av tezkereleri rüsumunun 
tezyidi hakkındaki lâyihai kanuniye müna
sebetiyle 497 

— Kozan Mebusu Ali Saip Beyin, ga
zeteler veya suveri saire ile şeref ve haysi

yeti muhil neşriyat veya işa'at vuıkulbulduğu 
takdirde düello edilebilmesine dair teklifi 
münasebetiyle 407 

— Meyanıkökü hissei öşürüyesinin tez
yidi hakkındaki teklifi kanunisinin ruzna-
nıeye ithaline dair takriri 733 

Sayfa 
—. Müeeddöten inşa edilecek Türkiye 

Büyük Millet Meclisi binasına sarf edilmek 
üzere 1339 -senesi Maliye Bütçesinin 91 nci 
faslına 3 ncü madde olarak 114 000 lira 
vaz'ma dair İdare Memuru Hakkâri Mebu
su Asaf ve Sivas Mebusu Rasim beylerin 
teklifi kanunisi münasebetiyle 492,493,495, 

497 

— 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren 
cidali millîye iştirak edip muhtelif cephe
lerde veya dahilî isyanların itfasında bil
fiil hizmet ederek fevkalâde yararlık göste
renlerin takdirname veya bir derece terfi 
suretiyle taltiflerine ve bunları idare eden 
Müdafaai Hukuk Reisi ile azalarına ve 
mücahitlere İstiklâl Madalyası itasına dair 
teklif ve lâyihai kanuniye münasebetiyle 331, 

333,334,336,339,345,346 

— Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey
le Aydın Mebusu Esad Efendinin, Beyler
beyi İhtiyat Zâihitan Mekteibi mezuniariyle, 
ihtiyat zabitlerine yapılacak yardım hak
kındaki teklifleri ve ikinci sınıf ihtiyat zâ-
bitanm sınıfı muvazzafa nakillerine dair 
lâyihai kanuniyenin müzakeresien mahal 
olmadığı hakkında Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 839 

Eyüp SabrÜ Ef. (Konya) - 5 Kânunuev
vel! 1329 tarihli Za'bıtai suhhiyei hayvaniye 
Kanunu muvakkatinin ikinci maddesini 
muaddil teklifi kanuni münasebetiyle 511 

— Evrakı nalkdliyenin şeraiti tesviye
sinin tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufak
lık paraya olan ihtiyacın tehvinine dair 
(Meskukât darbı hakkında) ki lâyihai ka
nuniye münasebetiyle 714 

—. Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere, Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu muvakkatinin beşinci 
maddesinin tadiline dair lâyiha ve M. Mil
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 74 

— İstanbul'da av tezkereleri rüsumu
nun tezyidi haikkındaki lâyilbai kanuniye 
münasebetiyle 498 

— Telgraf ve telefon rüsumunun ten-
silki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 269, 

270,272,294,297 
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Fahri B. (Posta ve Telgraf Müdürü 
Umumu) - Telgraf ve telefon umurunun 
tensiki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 2,12, 

221,222,227,228,229,256,269,270„271, 
272,279,£93„295,544 

Falih Rıfkı B. (Bolu) - İstanbul Baro 
Heisi Lûtfi Fikrıi Bey'in, affı hakkındaki 
istidası ve affına dair Adliye Encümeni 
mazbatası 690,691 

Ferid B. (Dâhiliye Vekili «Kütahya») -
Ahkâm ve mukaddesatı Islâ'miye aley
hinde makalât neşreden gazeteler hak
kında Matbuat Kanununun tatbikine mü
tedair Bozok Mebusu Ahmed Hamdi 
'Beyini, takriri münasebetiyle 458,461,462. 

— Belediye kanun lâyihasının intacı
na kadar İstanbul Şehiremaneti Kanunu
nun bâzı tadilât ve tenk'ihat icrasiyle An-* 
kara'da da tatbiki hakkımdaki 'lâyihai ka
nuniye ve Dâhiliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 828,829,830 

— Belediye Vergi ve Resimleri hak
kımdaki lâyihai kanuniye münasebetiyle 769,, 

770,776,777,778,779,780 
— Erzurum Mebusu Ziyaeddin Efen

di'nin, istanbul'da vapurlarda ve tramvay
larda kadınlarla erkekler arasını tefrik 
eden perdelerin kaldırılması için Istan- * 
bul Polis Müdürlüğünce verilen emrin es
babına dair sualine cevabı 137 

— İstanbul Mebusu ismail Canbulat 
Bey'in, mektupların açıldığına dair istizah 
takriri münasebetiyle 734,738,741,742, 

745,748 
— Menteşe Mebusu Esad Efendi'nin, 

Aydın ve Menteşe sahillerine taarruzda 
bulunan Yunan korsanlarına karşı ne gibi 
tedabir ittihaz edildiğine dair sualine ce
nabı 737,738 

—• Ordu Mebusu Hamdi Bey'in, Ünya 
köylerinde dcrayi şekavet eden Serop 
Çetesinin teslimi nefsedip etmediğine dair 
sualine cevabı 139,140 

Feridun Fikri B. (Dersim) - Ahkâm ve 
mukaddesatı Islâmiye aleyhinde makalât 
neşreden gazeteler hakkında Matbuat Ka-

S«yfa 
nununun tatbikine mütedar Bozok Mebu
su Ahmed Hamdi Bey'in, takriri müna-
isebetiyle 456 

— Altın kaçakçılığından mahkûm Eş-, 
ref ve Hâşim Efendiler hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle' 177,178,, 

179,180,181,182,183,185,192f 
—• Askerî Tekaüt Kanununun 38 nci 

maddesinin tadiline dair lâyihai kanunî
ye münasebetiyle '480,484 

— Aydın Mebusu izzet Paşa'nm, şeka
vet! tahakkuk edenlerin aile ve taallûka-
tınm ahar mahallere nakli, hanelerinin 
ihrakı ve emvali gayrıiımenkullerinin zab
t ı ve yataklık edenlerin tecziyesi hakkın
da teklifi kanunîsinin. müzakere edilip 
edilmiyeceği hakkında 472 

— Belediye Vergi ve Kesimleri hak
kında lâyihai kanunîye münasebetiyle 770,783 

— Evrakı naktiyesdnıin şeraiti tesviye
sinin tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufak
lık paraya olan ihtiyacın tehvinine dıaitr 
(Meskûkatdarbı hakkında) ki lâyihai ka
nunîye münasebetiyle 711,713,717,719,720 

— Fenerler Rüsumunun tezyidi hak
kındaki teklifi münasebetiyle 878 

— Firari ve Bakaya. Kanununun birin
ci maddesinin tefsirine've mâlûldy etlerin
den dolayı bakiye'i müddeti cezaiyelerinin 
affına dair olan mazbataların müstacelen 
müzakeresi) hakkında Bozok Mebusu Ah-

. med Hamdi Bey'in, takriri münasebetiy
le 840 

— Gündem hakkında 509 
— Hizmeti fiiliyeiı askeriyenin tenkisi 

müddetine aidolmaik üzere mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu Muvakkatinin 5 nici 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanunî
ye münasebetiyle 13,23,25,26,58,67 

— Islâhatı adliye içjin ve İstanbul'da 
bulunan komisyonlarının mesaisine dair 
sualine Adliye Vekili Seyyid Bey'in, ceva
bı münasebetiyle 376,378 

— idama mahkûm 10 şahsın cezaları
nın, Affı Umumi Kanunu gereğince, 15 se
ne küreğe tahvil edilmesi hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 45 
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— İstanbul işgali zamanında İngiliz 
amaline hizmet etmesinden idama mah-
ıkûm iken Sakarya Muharebesine iştirak 
ederek ifayı hüsnü hizmet ettiğinden do
layı cezası onbeş sene küreğe tenzil edi
len Topçu Yüzbaşısı İsmail Hkkı Efen 
di'nin lüzumu tahliyesine! dair Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 793,794,795, 

796,798 
— Memurini adliye maaşatma vuku-

ıbulan zamaimin mahalleni tebliğ olun-
mıaması esbabına dair sualine Adliye Ve-> 
kili Seyyid Bey'in, cevabı münasebetiy
le 374 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde 
ilâvesiyle medarisi ilmiyye talebesinin de 
tecillerine dair Konya Mebusu Naim Ha
zım Efendi ve riifekasanm teklifli) kanunî
si münasebetiyle 388,389,390 

— Müdafaai memleket uğruna ika 
edilmiş olan ef'al ve harekâtın cürüm ad-
dolunanııyacağı hakkındaki 19 Teşrini
sani 1339 tarihli Kanunun birinci mad
desinin tefsirine dair Başvekâlet tezke
resi) ve Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 636,810,811,814,815,818 

— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu 
MuvaJkkatinin 118 ve 121 nci madderinin 
tdiline dair lâyiha ve mazbatalar müna-
ıseetiyle 96,97,98 

—'15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren 
Cidali Millîye iştirak edip muhtelif c,e-
pelerde veya dahilî isyanların itfasm-

Hacı Bekir Ef. (Konya) - Ağnam Sayım 
kanun lâyihası ve teklifleri hakkında 661,663 

Hacı tlyas Sami Ef. (Muş) - Belediye 
(kanunu 'lâyihasının intacına kadar İstan
bul Şehiremaneti Kanununun bâzı tadilât 
ve tenkihıat icrasiyle Ankara'da da tat
biki hakkındaki, lâyihai kanunîye ve Dâ
hiliye Encümeni mazbatası münasebetiy
le 827 

— Müdafaai memleket uğruna ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm laddo-

da bilfiil hizmet ederek fevkalâde yarar
lık gösterenlerin takdirname veya bir de
rece terfi suretiyle taltiflerine vıe bun
ları idare eden Müdafaai Hukuk Reis ve 
âzalariyle mücahit ve mücahidelere İstik
lâl Madalyası itasına dair teklif ve lâ
yihai kanunîye münasebetiyle 335,336 

— Rize Vilâyeti ile Borçka ^kazasında 
fındık, portakal, limon, mandalina ve çay 
yetiştirilmesi hakıkında Lâzistan Mebusu 
Esat Bey'in, teklifi ıkanunîsi münasebe-> 
tiyle 428,440,442,443 

— Tarife Kanununun dördüncü mad
desinin tadiline ve Neosıalvarsan'm güm
rük Resminden istisnasına dair teklif 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sı münasebetiyle 855 

— Tekaüt ve istifa Kanununun 50 nci 
maddesinin maddei ahiresin tefsirine da
ir Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 113 

— Telgraf ve Telefon umurunun ten-
ısiki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 217,221, 

229,234,268,270,272,274,293,294,295, 
296,297,299,301,302,303,304,305,306, 

308,313,315,383 
— Usul haikkanda 422 
— Zâbitandan arzu edenlerin sınıfı 

muvazzafa nakilleri hakkındaki teklifi
nin reddine dair Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 363,364 

Fuad B. (Rize) - İstanbul Mebusu İs
mail Canbulat Bey'in, mektupların açıldı
ğına dair istizah takriri münasebetiyle, 740 

lunmıyacağı hakkındaki Kanunun birin
ci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi ye Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 812 

Hacim Muhittin B. (Giresun) - Ağnam 
sayın kanun lâyihası ve teklifleri hakkın
da 704 

— Mücadele! Milliyede şehidolan 'gö
nüllü ve Kuvayi Millîye zâbitan ve efra
dı ailelerine maaş tahsisi hakkındaki Ka
nun dolayısiyle 626 

H 
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— İstanbul İstiklâl Mahkemesince muh
telif cezalara mahkûm edilen Lûtfi Fıilkri 
Bey'le Hafız İbrahim Etem Efendi ve Ali 
Osman Kâhya'nm aflıarına dair Kanun 
hakkındaki, ikinci maddesini tadil edem, 
teklif münasebetiyle 804 

Hafız ibrahim Ef. (İsparta) - Ahkâm 
ve mukaddesatı Islânılye aleyhinde maka-
•lât neşreden gazeteler hakkında Matbuat 
Kanununun tatbikına mütedair Bozok 
Mebusu Ahmed Hanı di Bey'in, takriri mü
nasebetiyle 454,457,458,459,461,462 

— İstanbul 'işgali zamanında İngiliz 
âmâlıine hizmet etmesinden idama mah
kûm iken Sakarya Muharebesine iştirak 
ederek ifayı hüsnü hizmet ettiğinden 
dolayı cezası onbeş sene küreğe tenzil edi
len Topçu Yüzbaşısı İsmail Hakkı Efen-
di'nin lüzumu tahliyesine dair Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 794,795 

Hafız Şahin Ef. (Gaziantep) - Belediye 
Vergi ve Resmileri hakkındaki lâyihai 
kanunîye münasebetiyle 776 

— Mücalıedei Millîyede şehidolan gö
nüllü ve Kuvayıi Milliye zâbitan ve ef
radı ailelerine maaş tahsisi hakkındaki Ka
nun dolayısiyle 626 

— Rize Vilâyeti ille Borçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mandalina ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Mebusu 
Esat Bey'in, teklifi kanunîsi (münase
betiyle 618 

Hakkı B. (Van) - Eyrakı naktiyenin 
tiyeninıin şeraiti tesviyesinin tevhidi ve 
jitibarmm ile tezyidi ufaklık paraya olan 
Jihtiyacm telıvinine dair (Meslkukat darbı 
hakkında) ki lâyihai kanunîye münasebe
tiyle 713 

—• Usul haikkmda 143 

Halet B. (Erzurum) - Altın ve ufaklık 
meskukât darbı hakkında bir karar itti
haz edilmesine dair icra Vekilleri Heyeti 
tezkeresi münasebetiyle 88 

— Telgraf ve telefon umurunun tensi-
,ki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 273,274, 

542 
Halid B. (Kastamonu) - Hizmeti arba-

bına yenj ziraat usullerinin öğretilmesi 

Sayfa 
hakkındaki Çorum Mebusu İsmail Kemal 
Bey'in, teklifi kanunîsi münasebetiyle 513 

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu muvakkatinin 5 nci mad
desinin tadiline dair lâyihai kanunîye mü
nasebetiyle 21,28 

— İstanbul Mebusu İsmail Canbulat 
Bey'in, mektupların açıldığına dair istiziah 
takriri münasebetiyle 742 

Halil B. Zonguldak) - Akam ve mukad
desatı tslâmiye aleyhinde makalât neş
reden gazeteler hakkında Matbuat Ka
nunun tatbikine mütedar Bozok Mebusu 
Ahmet Hamdi Bey'in, takriri münasebe
tiyle 458,459 

— Altın ve ufaklık meskukât darbı 
hakkında bir karar itihaz edilmesine 
İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi münase
betiyle 55 

— Askerî Tekaüt Kanununun 38 nci 
maddesinir tadiline dair lâyihai kanunî
ye münasebetiyle 480,482 

— Balkan Harbinden sonra memleke
te gelen muhacirinin aldıkları emval ve. 
emlâke Maliye ve İmar Vekâletlerince 
vaziyed edilmesi sebebine dair sorusuna 
Başvekâletçe cevap yerilmesi dolayısiyle 699 

— Ereğli havzası (kömürlerinin ücreti 
nakliyesine dair sıualine iktisat Vekili Ha-ı 
-an Bein, cevabı münaseb etiyle 135.137 

— Ereğli kömürlerinin ücreti nakliye
sine dair sıualine Mjüdafaai Milliye Vekili 
Kâzım Paşa'nm, cevabı ımünasebetdyle 251 

— Evrakı nakdiyenin şeraiti tesviyesi
nin tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufak
lık paraya 'olan ihtiyacın tehvinine dair 
(Meskûrat darbı hakkında) iki lâyihai ka
nunîye münasebetiyle 713 

— Hizmeti fiilîytei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidfolmialk üzere, Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu Muvâkkkatinin beşinci 
maddesinin tadiline dair lâyiha ve M. 
Milliye Encümeni mazbatası ımüniasebetiy-1 

le 62,63,75,93 
— İstanbul Mebıuısıu İsmail Cahbıulâti 

Beyin, mektupların açıldığına dair istizah 
takriri ımünaiselb etiyle. 746,747 
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— Ruzname hakkında 48 
— Telgraf ve telefon umurunun ten-

siki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 211,222, 
233,234,235,264,265,2i69,2M,195,298,299,304, 

309,312 

Halil ibrahim B. (Entuğrul) - Ağnam 
sayım kanun lâyihası ve teklifleri bakkın*-
da 701,702,703 

H a l s Turguit B. (Sâvtas) - Ahkâm ve 
mukaddesatı îslâmiye aleyhinde ımalkalât 
neşreden gazeteler hakkımda Matbuat Ka
nununun tatbikine mütedair Roziok Mebu-
snı Ahmed Haımdi Beyin, takriri münase
betiyle 456,464 

— Askerî Tekaüt Kanununun 38 nci 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanunîye 
münasebetiyle 478,482, 

— Belediye Vergi ve resimleri hakikin-
da lâyihai kanunîye münasebetiyle 774,780 

— İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri 
Beyin, affı hakkındaki istidası ve affına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 690,691 

— Rize vilâyeti ile Bıorçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mandalina ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lfâzıistan Mebusa 
Esat Beyin, teklif i kanunisi münasebetiyle 592, 

594,614,623 
— Yeniden inşa edilecek hapishaneler 

masarifi için 1339 senesi Bütçesine üçyüz-
bin lira 'tahsisat konulmasına dair lâyiha 
ve mazbata münasebetiyle 708 

Hamdfl B. (Camik) - Hizmeti fiilîye! as
keriyenin tenkisi müddetine aidolmak 
üzere, Mükellefiyeti Askeriye Kanunu 
Muvakkatinin beşinci maddesinin tadiline 
dair lâyiha ve M. Milliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 62 

Hamdi B. (Ondu) - Hizmeti fiilîyei as
keriyenin tenkisi müddetine aiolımak üze
re Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Mu
vakkatinin 5 mel Im'addesinin tadiline dair 
lâyihai kanuniye »münasebetiyle 9,29,32,56,58,93 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, limlon, mandalina ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Mebusu 
Esat Beyin, teklifi kanunîsi münasebe
tiyle 619 

Sayfa 
— Telgraf ve telefon umurunun tensiki 

hakkındaki lâyiha münasebetiyle 279 
— Ünye köylerinde icmyi şekavet 

eden Serop Çetesinin teslimi nefsedip et-
ımediğine dair sualine Dahiliye Vekili 
Ferid Beyin, cevabı münasebetiyle 139,140 

Hamdullah. Suphi B. (İstanbul) - Alinin 
kaçakçılığından mahkûm Eşref ve Hâ-
şiım efendiler hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 192 

Hasan B. (iktisat Veki l «Trabzon») -
Ağnam sayım kanun lâyihası ve teklifleri 
hakkında 663 

— Denizli Mebusu Necip Ali Beyin, 
muzır hayvanların itlafı hakkındaki Ka
nunun tatbik 'edüanetmieBİ (esbabına dair 
sualine cevabı 736 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri 
Beyin, amelenin terfih ve faaliyeti hak
kındaki sualine cevabı 698 

—• Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin, 
Ergani bakır madenlerinin vasfına dair 
sualine cevabı 49,51 

— Evraki naktiyenin şeraiti tesviyesi
nin tevhidi ve itibarın tezyidi ile ufaklık 
paraya olan ihtiyacın tehvinine dair 
(Meskukat darbı hakkında) ki lâyihai 
kanuniye münasebetiyle 715,716,722,723,725 

— Kütahya Mebusu Ragıp Beyin, İz
mir üzüm ve incir istihlâk kooperatifi şir
ketinin talebettiği itibarın Ziraat Banka
sınca küşadedilmemesi esbabına dair sua
line cevabı 563 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mandalina ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Mebusu 
Esad Beyin, teklifi kanunîsi münasebe
tiyle 585,586,587,589,590,591,594,595 

— Zonguldak Mebusu Halil Beyin, 
Ereğli havzası kömürlerinin ücreti nakli
yesine dair sualine cevabı. 134 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin, Zonguldak kömür havzası hakkın
daki sualine cevabı 799,800 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - Altın ka
çakçılığından mahkûm Eşref ve Hâşim 
Efendiler hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 195 
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Sayfa 

— Askerî Tekaüt Kanununun 38 nci 
maddesinin tadiline dair lâyiha! kanuniye 
münasebetiyle 480,481,483,484 

— Fenerler Rüsumunun tezyidi hak
kındaki teklifi münasebetiyle 872,876,877,978 

—• Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenki
si müddetine aidolmak üzere, Mükellefi
yeti Askeriye Kanunu muvakkatinin be
şinci maddesinin tadiline dair lâyiha ve 
M. Milliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 79 

—• İpekli mensucattan tarifei umumi-
yedeki resmin 12 misli yerine 5 misli alın
ması hakkındaki teklif ile İstihlâk Rsmi 
Kanunun tefsirine dair tezkere ve kavanini 
Maliye ve İktisat Encümenleri mazbatala
rı münasebetiyle 149,150,152,153,154 

— 15 Mayıs 1335 tarihinden itabaren 
cidali millîye iştirak edip muhtelif cephe
lerde veya dahilî isyanların itfasında bil
fiil hizmet ederek fevkalâde yararlık gös
terenlerin takdirname veya bir derece 
terfii suretiyle taltiflerine ve bunları idare 
eden Müdafaai Hukuk Reisi ve azalarıyla 
mücahit ve mücahidelere İstiklâl Madal
yası itasma dair teklif ve lâyiha! kanuni
ye münasebetiyle 332,335 

Hasan Fehmi Ef. (Kastamonu) - Ağ
nam sayın kanun lâyihası ve teklifleri hak
kında 659,660 

—• Altın kaçakçılığından mahkûm Eş
ref ve Hâşim Efendiler hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 191 

— Belediye vergi ve resimleri hakkında 
lâyihai kanuniye münasebetiyle 775,783 

— 1340 senesi Meclis, Riyaseti Cumhur 
ve Divanı Muhasebat ve Hilâfet bütçeleri 
hakkında muvazeneyi Maliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 169 

— İpekli mensucattan tarifei umumiye-
delki resmin 12 misli yerine 5 misli alız 
olunması hakkındaki teklif ile İstihlâk Res
mi Kanununun tefsirine dair tezkere ve 
fcavaniniı Maliye ve İktisat Encüm'enleri 
ınazibataları münasebetiyle 101 

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu Muvakkatinin 5 nci mad-

Sayfa 
desinin tadiline dair lâyihai kanuniye mü
nasebetiyle, 10,11,13,90 

— Muallimin ve talebenin askerlik
ten tecilleri hakkındaki Kanuna 3 mad
de ilâvesiyle onedarisi ilmiye talebesi
nin de tecillerine dair Konya Mebusu Naim 
Hazım Efendi ve rüfekasının teklifi ka
nunîsi münasebetiyle 393 

—• Tarife Kanununun dördücü madde
sinin tadiline ve Neosalvarsanin gümrük 
resminden istisnasına dair teklif ve Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 853 

— Yeniden inşa edilecek hapishaneler 
masarifi inşaiyesi için tahsisi lâzımgelcn 
üçyüzbin liranın senei haliye bütçesine vaz'ı 
va sarf ediimiyen miktarının senei âtiyede 
sarfı hakkındaki lâyihai kanuniye münase
betiyle 408 

Hüseyin B. (Elâziz) - Divanı Muhase
bat Reisisanisi Salih Vahid Beyin Muha
sebatı Umumiye Müdüriyeti Umumiyesi-
ne tâyinine müsaade olunmasına dair Ma
liye Vekâletinden mevrut tezkere müna
sebetiyle 373 

— İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri Be
yin, affı hakkındaki istidası ve affma dair 
Adliye Encümeni mazbatası 691,692 

— İstanbul işgali zamanında ingiliz 
amaline hizmet etmesinden idama mahkûm 
iken Sakarya Muharebesine iştirak ederek 
ifayı hüsnü hizmet ettiğinden dolayı ceza
sı onbeş sene küreğe tenzil edilen Topçu 
Yüzbaşısı İsmail Hakkı Efendinin lüzumu 
tahliyesine dair Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 796,797 

—. Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mandaline ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Mebusu 
Esat Beyin, teklifi kanunîsi1 münasebetiyle 617, 

618 

Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta) - Altın 
kaçakçılığından mahkûm Eşref ve Hâşim 
efendiler hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 192 

— Askerî Tekaüt Kanununun 38 nci 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 478,479 
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Sayfa 
Hüseyin Rauf B. (İstanbul) - Ahkâm 

ve mukaddesatı îslâmiye aleyhinde maka-
lât neşreden gazeteler hakkında Matbuat 
Kanununun tatbikine mütedair Bozok Me
busu Ahmed Hamdi Beyin, takriri müna
sebetiyle 459,460,461 

— Altın kaçakçılığından mahkûm Eş
ref ve Hâşim efendiler hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 176,181, 

182,192 
— Binbaşılığa terfie istihkak kesbet-

mişken İstanbul Hükümetince tekaüde 
sevk olunduğu hakkında Tokad Mebusu 
Mustafa Beyin istidası ve Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 5 

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti 

İhsan B. (Ankara) - Müdafaai Memle
ket uğruna ika edilmiş olan ef'al ve hare
kâtın cürüm addolunmıyacağı hakkındaki 
19 Teşrinisani 1339 tarihli Kanunun 1 nci 
maddesinin tefsirine dair teskere ve maz
bata (münasebetiyle 636,808,809 

İhsan HâmM B. (Ergani) - Ahkâm ve 
•mukaddesatı Îslâmiye aleyhinde makalât 
neşreden gazeteler hakkında Matbuat Ka
nununun tatbikine mütedair Bozıolk Me
busu Aıhmed Hamdi Bey'in, takriri müna
sebetiyle 457, 

Aksaray Mebusu Rasim Atalay Bey'in, 
İzmir - Afyon Demiryolu Kumpanyasına 
dair sualine Nafia Vekili Süleyman Sırrı 
J>ey'in cevabı münasebetiyle 664 

— Altın kaçakçılığından mahkûm Eş
ref ve Hâşim Efendiler hakkındaki Adliye 
Encünneni mazbatası münasebetiyle 185 

— Amasya Mebusu Nafiz Bey'in, tah
sisatının sureti itasına dair bir karar itti
hazı hakkında Tetkiki Hesabat Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 166 

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere, Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu Muvakkatinin beşinci 
maddesinin tadiline dair lâyiha ve M. 
Milliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 57 

Sayfa 
Askeriye Kanunu muvakkatinin 5 nci 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanunîye 
münasebetiyle 15,17,18.59,60 

— İstanbul Mebusu İsmail Canbulat 
Beyin, mektupların açıldığına dair istizah 
takriri münasebetiyle 738,740,741,742,743,744 

— Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin, Dü
yunu Umumiye kadrosunun hemen tesbiti 
için bir karar ittihazına dair takriri mü
nasebetiyle 173 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, mandaline ve çay yetiş
tirilmesi hakkında Lâzistan Mebusu Esat 
Beyin, teklifi kanunîsi münasebetiyle 580,589 

— Telgraf ve telefon umurunun ten-
siki hakkındaki' lâyiha münasebetiyle 260,261, 

262,269 

— Tekaüt ve İstifa Kanunun 50 nci 
m addesinin maddei abiresinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 122 

İhsan Hâmit B. (Ergani) - Telgraf 
ve telefon umurunun tensiki hakkındaki 
lâyiha münasebetiyle 300 

— Usul hakkında 143 
İsmail B. (Karahisarı Şarki) - Rize vi

lâyeti ile Borçka kazasında fındık, porta-
kal, limon, mandalina ve çay yetiştirilmesi 
hakkında Lâzistan Mebusu Esat Bey'in, 
teklifi kanunisi münasebetiyle 575, 

— Telgraf ve telefon umurunun teıı-
s:ki hakkındaki lâyihai münasebetiyle 540,541 

İsmail Canbulat B. (İstanbul) - Bele
diye kanun lâyihasının intacına kadar İs
tanbul Şehireımaneti Kanununun bâzı 
tadilât ve tenkihat icrasiyle Ankara'da 
da tatbiki hakkındaki lâyihai kanuniye ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 827 

— 1340 senesi Meclis, Riyaseti Cumhur 
ve Divanı Muhasebat ve Hilâfet bütçeleri 
hakkında Muvazeneyi Maliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 168,169 

— Siind Mebusu Halil Hulki Efendi
nin, bilum-um ceraim erbabının affı hak
kındaki teklifi Kanununin şayani müza-

(CUt : 5) 
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Sayfa 
kere olmadığına dair lâyiha Encümeni 
/mazbatası münasebetiyle 636 

— Telgraf ve telefon um>urunun tensiki 
hakkımdaki lâyiha münasebetiyle 257,258 

ismail Hakkı B. (Karahisan Şarki) -
Evrakı maktiyenin ışeraiti tesviyesinin tev
hidi ve itibarının tezyidi ile ufaklık para
ya olan ihtiyacım tehvinine dair (Meskû-
rat darbı hakkında) ki lâyihai kanunîye 
münasebetiyle 712,718,719 

ismail Kemal B. (Çorum) - Ağnam .Sa
yım kanunu lâyihası ve teklifleri hakkın
da 665,670,701,703 

—• Altın kaçakçılığından mahkûm Eş
ref ve Haşini efendiler hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 178,192 

— Belediye vergi ve resimleri hakkında 
lâyihai kanunîye (münasebetiyle 768,775 

—• Evrakı maktiyenin şeraiti tesviyesi
nin tevhidi ve itibarın tezyidi ile ufaklık 
paraya olan ihtiyacın tehvinine dair (Mes
kukat darbı hakkında) ki lâyihai kanunî
ye münasebetiyle 712,715,722 

— Hizmeti fiiliye erbabıma yeni Ziraat 
usullerinin öğretilmesi hakkımdaki teklifi 
kanunîsi münasebetiyle . 513 

— Bize vilâyeti ile Barçka kasasında 
fmdıik, portakal, limon, mandalina ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistam Mebusu 
Esat Beyin teklifi kanunîsi münasebe
tiyle 591,593,594596,616 

— Tekaüt ve İstifa Kanununum 50 nci 
maddesinin maddei ahiresimin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 122 

Sayfa 
— 'Telgraf ve telefon umurunun tensiki 

hakkındaki lâyiha münasebetiyle 271,272, 
305,309,316,322,356 

— Usul hakkında 93 
ismet B. (Çorum) - Ağnam Sayım ka

nun lâyihası ve teklifleri hakkımda 662, 
671,677,679 

•—• Belediye vergi ve resimleri hakkım
da lâyihai kanunîye münasebetiyle 771, 

772,777,783 
— Evrakı naktiycnin şeraiti tesviye

sinin tevhidi ve itibarmtezyidi ile ufak
lık paraya olan ihtiyacın tevhidine dair 
(Meskukat darbı hakkımda) ki lâyihai ka
nunîye ımiünasebetiylc 722,723 

—• Müceddeden inşa edilecek Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasına sarf edil
mek üzere 1339 senesi Maliye Bütçesinin 
91 nci faslına 3 mcü madde olarak 114 000 
lira vaz'ma dair idare Memuru Hakkâri 
Mebusu Âsaf ve Sivas Mebusu Rasim bey
lerin teklifi kanunîsi münasebetiyle 495 

— Telgraf ve telefıom umurumun tensi
ki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 545 

ismet Paşa (Başvekil «Malatya») - i s 
tanbul'daki İstiklâl Mahkemesinin tatiline 
müsaade olunmasına dair İstiklâl Mahke
mesi Riyasetinden mevrut telgraf müna
sebetiyle 465 

izzet Ulvi B. (Karahisan Sahib) - Bele
diye kanun lâyihasının intacına kadar İs
tanbul Şehiremameti Kanununun bâızı tadi
lât ve tenkikat icrasiyle Ankara'da da tat
biki hakkındaki lâyihai kanunîye ve Da
hiliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 826, 

827 

K 
Kâzım Hüsnü B. (Konya) - (Belediye 

vergi ve resimleri hakkındaki lâyihai ka
nunîye münasebetiyle 783 

Kâzım Paşa (Müdafaai Milliye Vekili 
«Karesi») - Askerî Tekaüt Kanununun 38 
nci maddesinin tadiline dair lâyihai kanu
nîye münasebetiyle 482 

— Binbaşılığa terfie istihkak kesbet-
mişken İstanbul Hükümetince tekaüde 

sevk olunduğu hakkında Tokad Mebusu 
Mustafa Beyin istidası ve Müdafaai Milli
ye Encümeni mazbatası münasebetiyle 5 

— 1316, 1317 tcvellütlü telgraf muha
bere memur ve muavinlerimin hizmeti fi-
iliyei askeriyelerine dair lâyiha ve teklifi 
kanunîler münasebetiyle 419,420 

— Bozok Mebusu Avni Beyin, Kızılır
mak mansabasımda karaya «turan Tiri-
miüj'gân vapuruna dair sualine cevabı 193,195 
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Sayfa 
— Cebelibereket Mebusu Avni Beyin, 

Ordu mensubînin olup da Harekâtı Mil-
liyeye iştirak eıtmiyemler hakkında tatbik 
edilecek nıukarreratm ikmal edilip edil
mediğine dair sualine cevabı 606 

— >Grümüı§ane Mebusu Zeki Beyin, 
1 Kânunusani 1340 tarihinden itibaren 
ref'edileceğinden, sevahilimizde vukubula-
caJk nakliyat hakkında ne «gibi tedabir itti
haz edildiğine dair sualine cevabı 46 

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere, Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu Muvakkatinin beşinci 
maddesinin tadiline dair lâyiha ve Müda-
faai Milliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 30,31,57,68,90,91,92 

— Konya Mebusu Naim Hazım" Efen
dinin, muallimlik eden zâbitanın terfi ve 
terfihleri için ne düşünüldüğüne dair su
aline cevabı 563 

—• Menteşe Mebusu Esad Efendinin, 
Aydın ve Menteşe sahillerine taarruzda 
bulunan Yunan korsanlarıma karşı :ne gibi 
ıtedabir ittihaz edildiğine dair sualine ce-
.vabı 411,412,413 

— Muallimin ive talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiyeye talebesinin de 
tecillerine dair Koınya Mebusu Naim Hâ-
ziım Efendi ve rüfekasının teklifi kanunîsi 
münasebetiyle 394,397 

— Mücadelei Milliyede şehidolan gö
nüllü ve Kuvayî Milliye zâbitan ve efra
dı ailelerine maaş tahsisi hakkındaki Ka
nun dolayısiyle 626 

— Müdafaai Milliye, Bahriye, jandar
ma ve İmalâtı Harbiye 1339 senesi bütçe
lerine tahsisatı munzama ilâvesine dair 
Liâyihai Kanuniye ve Muıvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 346,361,362 

— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Mu
vakkatinin 118 ve 121 inci maddelerinin ta
diline dair lâyiha ve mazbatalar münase
betiyle 98 

— 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren 
cidali milliye iştirak edip muhtelif cephe
lerde veya dahilî isyanların itfaasmda bil
fiil hizmet ederek fevkalâde yararlık gös-

Sayfa 
terenlerin takdirname ıveya bir derece terfi 
suretiyle taltiflerine ve bunları idare eden 
Müdafaai Hukuk Reis ve âzalariyle mü
cahit ve mücahidelere İstiklâl Madalyası 
itasına dair teklif ve lâyihai kanunîye mü
nasebetiyle 332,333,334,335,338,342,343,344 

— Tekaüt ve İstifa Kamununun 50 inci 
maddesinin maddei ahiresinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 114, 

115,116 
•— Zabitaııdan arzu edenlerin sınıfı mu

vazzafa nakille n hakkındaki teklifin red
dine dair Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 363,364 

— Zanfguldak Mebusu Halliil Breyim, 
Ereğ'Ji kömürlerinin ücreti nakliyesine dair 
sualine cevabı 250,251 

Kâzım Vehbi B. (Ergani) - Ahkâlm ve 
mulkaddesiatı Islâm'iye alieyfhiimde makalât 
neşreden gazeteler hakkında. Matbuat Ka
nununun tatbiilkime mütedair B'ozîdk Mebu-
su Ahmed Kaimdi Beycin, takriri mümaise-
betiyle 457 

— Aşar Verlgisinin yüzide on'a tenzi
line ve aııeyan kökümden alınmakta 'olan 
öşrün aynı nislbete ircaına dair Lâyihanın 
iadesi »hakkındaki 'Baışjvdkâleıt te'zkereısi 
nıünaselbetiyle 474,475 

— Divanı Muhasebat Reisisanisi 'Salih 
Vahiid Bey'in, Mühaselbatı Umumiye Mü
düriyeti ümumiyösine tayinline müısaalde 
olunmasına ıdair 'Maliye Vekâletinlden mev
rut tezkere münaseib eltiyi e 372,373 

— Belediye Vergi ve Resitalleri thak-
kımda lâyihai kanunîye münaiselbetiyle 769, 

778,782 
— Ergani balkır ıma'denlerinin vasfıma 

dair sualime İktisat Vekili IHaisan B-ey'in 
cevaibı münasebetiyle 50,51,6'2 

— Hizmeti fiiliyei aısikeriyenüm. tenkisi 
'müddetine aidolmak üzere mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu Muvakkatinin beşinci 
maddesinin tadi lne dair lâyiha ve M. 
Milliye Encümeni mazbatası münaselbe-
tiyle 67 

— İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri 
Bey'in, affı 'hakkındaki istidası ve affına 
'dair Adliye Encümeni mazibataisı ' 687, 

688,689,692 
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Sayfa 
— Mardüın Möbuisu Yafcup Kadri Bey'-

in, İstanbul'da münteşir Akşam gazetesin-
<de «Meclis, Riyasetti Oumihur ve hilâfet 
bütçeleri!» İdloılayiisiyle Muvazcnei Malîye 
Encümeni aleyhindeki neşrettiği yazı (mü
nasebetiyle 643 

— Meızuniyeti kanunîyeîsini istimal et-
'mösine rağmen yeniden izin istiyen bâzı 
azayı • kiramın talepleri ımünasieb etiyle 561 

— Telgraf ve telefon umurunun tensi-
ki 'hakkındaki lâyiha ımünasdbetiyle 22'6. 

229,301,535 
— Yenüiien inşa edilecek hapisane-

ler masarifi için. 1339 senesi Bütçesine' 
üçyüzfoin lira tahsisat konulmasına dair 
lâyiha ve maızîbata [münasebetiyle 707 

Lûtfi 'B. (Diyaiîjbakır) - İstanbul işgali 
zamanında İngiliz amaline hizmet etme
sinden idama mahkûm iken Sakarya Mu
harebesine iştirak ederek ifayı hüsnü hiz
met ettiğinden dolayı cezası onbeş sene kü
reğe tenzil edilen Topçu Yüzbaşısı İsmail 
Hakkı Efendinin lüzumu tahliyesine dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 795 

Mahmüd IB. (ıSi'M) - Ağnam Sayım Ka
nun lâyihası ve teklifleri hakkında 658 

— İstanbul Mebusu İsmail Canbulat 
Beyin, mektupların açıldığına dair istihzan 
takriri münasebetiyle 743 

— İstanbul Şehremaneti Kanununun 
Ankara'da da tatbikine mütedair olan ka
nun lâyihasının müstacelen müzakeresine 
dair takrir münasebetiyle 798 

Mahmud Celâl B. (İzmk) - Evrakı nak-
tiyenin şeraiti tesviyesinin tevhidi ve iti
barının tezyidi ile ufaklık paraya olan ih
tiyacın tekvinine dair ('meskukat darbı 
hakkında) ki lâyühai kanunîye münase
betiyle 714,716,718,719 

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere, Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu muvakkatinin beşinci 
maddesinin tadiline dair lâyiha ve M. Mil
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 09, 

70,71,72 

Sayfa 
— Usul hakkında 246 

Keonal İ3. (Adama) - Telgraf ve telefon 
umurunun tensiki hakkındaki lâyiha mü
nasebetiyle 541 

Kılıç Ali 'B. (öazianitep) - Kozan Me
busu Ali Saip Beyin, gazeteler veya suveri 
saire il'e şeref ve haysiyeti*muhil neşriyat 
veya işa'at vukulbulduğu takdirde düello 
edilebilmesine dair teklifi münasebetiyle 407 

ı—• Müdafaa! memleket uğruna ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addolu-
namıyacağı hakkındaki Kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 815 

—• İpekli mensucattan tarifei umu-
miyedeki resmim 12 misli yerine 5 misli 
alınması hakkındaki teklif ile İstihlâk Re
smî Kanununun tefsirine dair tezkere ve 
kavanini Maliye ve İktisat Encümenleri 
mazbataları münasebetiylie 101 

:—• İstanbul'da av tezkereleri rüsu
munun tezyidi hakkındaki lâyühai kanu
nîye münasebetiyle 497,501,502 

— 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren 
cidali milliye iştirak edip muhtelif cephe
lerde veya dahilî isyanların itfasında bil
fiil hizmet ederek fevkalâde yararlık gös
terenlerin takdirname veya bir derece ter
fi suretiyle taltiflerine ve bunları idare 
eden Müdafaai Hukuk Reis ve âzalariyle 
mücahit ve mücahidelere İstiklâl Madal
yası, itasma dair teklif ve lâyihai kanuni
ye münasebetiyle 342,344,345 

— Rize ve havalisinde eşean müsmire 
yetiştirilmesine dair teklifi kanuninin ter-
cihan ve müstacelen görüşülmesi hakkın
daki önerge münasebetiyle 248 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mandaline ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Mebusu 
Esat Beyin, teklifi kanunisi münasebetiyle 427, 

436,438,439,583,588,594,615,616,618 
— Telgraf ve telefon umurunun ten-

L 
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Sayfa 
siki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 214,218, 

543,544,545 

Mazhar Müfid B. (Denizli) - Ağnam 
sayım kanun lâyihası ve teklifleri hak
kında 699 

— Ahkâm ve mukaddesatı Islâmiye 
aleyhinde makalât neşreden gazeteler hak
kında Matbuat Kanununun tatbikine mü
tedair Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin 
takriri münasebetiyle 456,463 

— Altın ve ufaklık meskukât darbı 
hakkında bir karar ittihaz edilmesine dair 
îcra Vekilleri Heyeti tezkeresi münasebe
tiyle 55 

— Belediye vergi ve resimleri hakkın
da lâyihai kanuniye münasebetiyle 778,779, 

780,782 
— Fenerler Rüsumunun tezyidi hak

kındaki teklifi münasebetiyle 875,877,878 
— Hizmeti fiiliye! askeriyenin tenkisi 

müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu muvakkatinin 5 nci 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 26,27 

— İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri Be
yin, affı hakkındaki istidası ve affına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 692,696 

— İstanbul İstiklâl Mahkemesince 
muhtelif cezalara mahkûm edilen Lûtfi 
Fikri Beyle Hafız İbrahim Etem Efendi 
ve Ali Osman Kâhya'nm afi arma dair ka
nun hakkındaki ikinci maddesini tadil 
eden teklif münasebetiyle 804 

— İstanbul Mebusu İsmail Canbulat 
Beyin, mektupların açıldığına dair istizah 
takriri münasebetiyle 745 

— İstanbul işgali zamanında İngiliz 
amaline hizmet etmesinden idama mah
kûm iken, Sakarya Muharebesine iştirak 
ederek ifayı hüsnü hizmet ettiğinden dola
yı cezası onbeş sene küreğe tenzil edilen 
Topçu Yüzbaşısı İsmail Hakkı Efendinin 
lüzumu tahliyesine dair Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 793,794,796,797 

— Mardin Mebusu Yakup Kadri Be
yin, İstanbul'da münteşir Akşam Gazete
sinde «Meclis, Riyaseti Cumhur ve Hilâfet 
bütçeleri» dolayısiyle Muvazenei Maliye 

Sayfa 
Encümeni aleyhindeki neşrettiği yazı mü
nasebetiyle 643 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiyyc talebesinin de te
cillerine dair Konya Mebusu Naim Hazım 
Efendi ve rüfekasınm teklifi kanunisi mü
nasebetiyle 395 

— Mücahedei milliyede şehidolan gö
nüllü ve Kuvayi Milliye zâbitan ve efradı 
ailelerine maaş tahsisi hakkındaki Kanun 
dolayısiyle 627 

— Müdafaai memleket uğruna ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addolu-
namıyacağı hakkındaki Kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 805 

-—• Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandar
ma ve İmalâtı Harbiye 1339 senesi bütçe
lerine tahsisatı munzama ilâvesine dair lâ
yihai kanuniye ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 359,360,361,362 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mandalina ve cay 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Mebusu 
Esat Beyin, teklifi kanunisi münasebetiyle 580, 

581,590,616,617 
—• Tarife Kanununun dördüncü mad

desinin tadiline ve Neosalvarson'un Güm
rük Resminden istisnasına dair teklif ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 852,853,859 

— Telgraf ve telefon umurunun tenisi-' 
'ki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 209,210>,226, 

227,2I56,263,276,316,319,533,534,548,539,541 

— Yeniden inşa edilecek hapishaneler 
masarifi için 1339 senesi Bütçesine üçyüz-
bin lira tahsisat 'konulmasına dair lâyiha 
ve ımazbata münasebetiyle 707 

Mehmet B. (Biga) - Ağnam sayını ka
nun lâyihası ve teklifleri hakkımda 676 

— Muallimin ve talebenin .a^kerlik'teıni 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 ımadde ilâ
vesiyle medarisi ilmiye 'talebesinin de te
cillerine dair Konya Mebusu Naim Ha
zım Efendi ve rüfekasınm teklifi kanunîsi 
münasebetiyle 390 
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— Müdafaa! Milliye, Bahriye, Jandar
ma ve İmalâtı Harbiye 1339 senesi 'bütçe
lerine tahsisatı munzama ilâvesine dair 
Lâyihaya Kanıunîye ve Muvazene! Maliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 359,361 

Mehmıed Emin B. (Karahıltsarı Şarki) -
İstanbul Mebusu İsmail Canbızlat Beyin, 
mektupların açıldığına dair istizah takriri 
münasebetiyle 743 

Mehmıed Ftıad B. (Kastamonu) - Ağ
nam sayım, kamun lâyihası ve teklifleri 
hakkında 665,667,673)675,676,677 

— Belediye vergi ve resimleri hakkın
daki lâyihai kanunîye münasebetiyle 771 

— Hizmeti fiiliye erbabına yemi ziraat) 
usullerinin öğretilmesi hakkındaki Çorıum 
Mebusu İsmail Kemal Beyin, teklifi kanu
nîsi münasebetiyle 514 

— İstanbul İstiklâl Mahkemesince 
muhtelif cezalara (mahkûm .edilen Lûtfi 
Fikri Be'yle Hafıız İbrahim Eteım Efendi 
ve Ali Osman Kâhya'hm aflarına ıdair ka
nun hakkındaki, ikinci maddesini tadil 
eden, teklif münasebetiyle 803 

— Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandar
ma ve İmalâtı Harbiye 1339 senesi bütçe
lerine tahsisatı munzama ilâvesine dair 
Lâyihai Kanıunîye ve Muvazene! Maliye 
Encümeni maızbatası münasebetiyle 358 

— Rize vilâyeti ile Borçka (kazasında 
fındık, portakal, limon, mandalina vo 
çay yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Me
busu Esat Beyin, teklifi kanunîsi münase
betiyle 616,619 

Muıhitar B. (Trıalbzion) - Ağnam sayını 
kanun lâyihası ve teklifleri hakkında 670,671 

— Belediye vergi ve resimleri bıkkın
daki lâyihai kanunîye münasebetiyle 778,782 

— Fenerler Rüsıulmumun tezyidi hak
kındaki teklifi münasebetiyle 876 

— Müdafaai memleket uğrama ika edil
miş olan efa l ve harekâtın eürüım addo-
lunamıyaeağı hakkındaki Kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair B>aşvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 812 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mandalina ve çay 

I Sayfa 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Mefcusaı 
Esat Beyin, teklifi kanunîsi münasebetiyle 576, 

557,579,580,588,620,621 
I — Tarife Kanununun dördüncü (mad

desinin tadiline ve Neosalvars'on'ıun Gü'm-
rük Resminden istisnasına dair teklif ye 

I Muvazene! Maliye Enetilmem mazbatası 
| (münasebetiyle 859 

— Telgraf ve tefelon 'umurunun tensi-
ki hakkındaki lâyiha ımünasebetiyle 215,216,220 

Musa Kâzım Ef. (Konya) - Ağnam sa
yın kanun lâyihası ve teklifleri hakkın
da £55,660,668,673 

— Altın kaçakçılığından mahkûm Eş
ref ve Hâşim efendiler hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 178,179 

— Amasya Mebusu, Nafiz Beyin tah
sisatının sureti itasına dair bir karar itti-

I bazı hakkında Tetkiki Hesabat Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 165,166 

— Askerî Tekaüt Kanununun 38 nci 
maddesinin tadiline 'dair lâyihai kanunîye 
münasebetiyle 482 

— Divanı Muhasebat Reisisanisi Salih 
Vahid Beyin, Muhasebatı Uimrumiye Mü
düriyeti Umuımiyesine tâyinine müsaade 
lolunmasma dair Maliye Vekâletinden 

I mevrut tezkere münasebetiyle 373 

— İpekli mensucattan tarife! umumiye-
deki resmin 12 misli yerine 5 misli alın
ması hakkındaki teklif ile İstihlâk Resmi 
Kanununun tefsirine dair tezkere ve Ka-
vanini Maliye ve İktisat encümenleri maz
bataları münasebetiyle 147,148,151,152 

— İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri 
Beyin affı hakkındaki istidası ve affına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 691,693 

— Mardin Mebusu Yakup Kadri Be
yin, İstanbul'da münteşir Akşam gazetesin
de «Meclis Riyaseti, Riyaseti Cumhur ve Hi
lâfet bütçeleri» dolayısiyle Muvazenei Ma
liye Encümeni aleyhindeki neşrettiği yazı 
münasebetiyle 643 

I — Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiye talebesinin de tecil-

I derine dair Konya Mebusu Naim Hazım 
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Sayfa 
Efendi ve rüfekasınm teklifi kanunisi 
(münasebetiyle 399 

— Telgraf ve (telefon umurunun tensi-
ki hakkındaki lâyiha münaselbetiyle 267,304 

— Yeniden inşa edilecek hapisaneler 
masarifi nisaiyesi için tahsisi lâzımgelen 
üçyüzbin liranın senei haliye bütçesine 
vaz'ı ve sarf edilmiyen miktarının senei 
âtiyede sarfı hakkındaki lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 409 

Mustafa AfodülhıaHk B. (Maliye Vekili 
«Kânlgırı») - Ağnam Resmittıiln sureti tah
sili hakkında Bozok Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin teklifi kanunisinin müzakere 
usulüne dailr 452 

— Ağnam sayım kanun lâyihası ve tek
lifleri hakkında 648,656,662,676,702,703 

— Belediye vergi ve resimleri hakkın
daki lâyihai kanuniye münasebetiyle 766 

— Beyazıd Mebusu Süleyman Sudi Be
yin, Şehit Kaymakam Abdülkadir Bey ve 
Mülâzim Cemal Efendi eytamiyle mütekait 
Mülâzım Cuma Efendinin müterakim ma
aşlarının tesviye edilmemesi esbabına dair 
sualine cevabı 141 

— Divanı Muhasebat Reisisanisi Salih 
Vaihid Beyin, Muhasebatı Umumiye Mü
düriyeti Umumiyesine tâyinine müsaade 
olunmasına dair Maliye Vekâletinden mev
rut tezkere münaselbetiyle 373 

— Evrakı naikdiyenin şeraiti tesviyesi
nin tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufak
lık paraya olan ihtiyacın tehvinine dair 
(Meskukât darbı hakkında) ki lâyihai ka
nuniye münasebetiyle 712,714,715,721,722 

—• Fenerler Rüsumunun tezyidi hakkın
daki teklifi münaselbetiyle 874 

—• İpekli mensucattan tarifei umumi-
yedeki resmin 12 misli yerine 5 misli alın
ması hakkındaki teklif ile İstihlâk Resmi 
Kanununun tefsirine dair tezkere ve Ka-
vanini Maliye ve İktisat encümenleri maz
bataları münasebetiyle 105,144 

— Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin, Dü
yunu Umumiye kadrosunun hemen tesbiti 
için bir karar ittihazına dair takriri müna
sebetiyle 173 

— Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Bey'-
in, Sivas'taki memurinle eytam ve erami-

Sayfa 
le maaş verilmediğine dair sualine ceva
bı 525,526 

— Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandar
ma ve İmalâtı Harbiye 1339 senesi bütçe
lerine tahsisatı munzamma ilâvesine dair 
lâyihai Kanuniye ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 379,380, 

381,382 
Mustafa B. (Elâziz) - Ağnam sayım 

kaaun lâyihası ve teklifleri hakkında 671,672, 
676,678,679,701,703, 

— Gündem hakkında 605 
— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 

fındık, portakal, limon, mandalina ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Mebusu 
Esat Bey'in teklifi kanunisi münasebetiy
le 595 

—• Yeniden inşa edilecek hapishane
ler masarifi için 1339 senesi bütçesine üç-
yüz bin lira tahsisat konulmasına dair lâ
yiha ve mazbata münasebetiyle 708 

Mustafa B. (İzmit) - Aydın Mebusu 
İzzet Paşa'nm, şekavet! tahakkuk edenle
rin aile ve taallûkatmm ahar mahallere 
nakli, hanelerinin ihrakı ve emvali gayri-
menkullerinin zabtı ve yataklık edenlerin 
tecziyesi hakkında teklifi kanuniyesinin 
müzakere edilip edilmiyeceği hakkında 472 

— Belediye Vergi ve resimleri hakkın
da lâyihai kanuniye münasebetiyle 778,779 

Mustafa B. (Tokad) - Belediye vergi 
ve resimleri hakkındaki lâyihai kanuni
ye münasebetiyle 768 

— İstanbul Mebusu İsmail Canbulat 
Bey'in, mektupların açıldığına dair isitizah 
takriri münasebetiyle 744 

Mustafa Ef. (Konya) - Siird Mebusu 
Halil Hulki Efendinin, bilûmum ceraim 
erbabının affı hakkındaki teklifi kanuni
nin şayanı müzakere olmadığına dair lâyi
ha Encümeni mazbatası münasebetiyle 635 

Mustafa Feyzi Ef. (Konya) - Ağnam 
sayım kanun lâyihası ve teklifleri hak
kında 660,701 

— Belediye vergi ve resimleri hakkın
daki lâyihai kanuniye münasebetiyle 776,777, 

778 
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Sayfa 
— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 

müddetine aidolmak üzere, mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu Muvakkatinin beşinci 
maddesinin tadiline dair lâyiha ve N. Mil
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 74 

'— İstanbul İstiklâl Mahkemesince 
muhtelif cezalara mahkûm edilen Lûtfi 
Fikri Beyle Hafız İbrahim Etem Efendi ve 
Ali Osman Kâhya'nm aflarına dair kanun 
hakkındaki, ikinci maddesini tadil eden, 
teklif münasebetiyle 803 

— Müdafaai memleket uğruna ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addolu-
namıyacağı hakkındaki kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 816 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mandalina ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Mebusu 
Esat Bey'in, teklifi kanunisi münasebetiy
le 588,591,592 

— Telgraf ve telefon memurunun ten-

N 
Naci B. (Eflâziz) - Belediye vergi ve 

resimleri hakkında lâyihai kanuniye mü
nasebetiyle 7ı6B 

— Yeniden imşa edilecek hapishaneler 
masarifi için 1389 senesi Bütçesine üçyüz-
hin lira tahsisat konulmasına dair lâyiha 
ve mazbata münasebetiyle 707 

Naim Hazım E l (Konya) - Ahkâm ve 
mukaddesatı İslâmiye aleyhinde miakalât 
neşreden gazeteler hakkında Matlbuat Ka
nununun tatbikine mütedair Bozok Mebu
su Ahmed Hamdi Beyin, takriri münasebe
tiyle 464 

— Belediye vergi ve resimleri hakkın
daki lâyihai kanuniye münaseh'etiyle 769 

— lftl'6, 1317 tevellütiü telgraf mulha-
'bere memur ve muavinlerinin hizmeti fii
liyei askeriyelerinle dair lâyiha ve teklifi 
kanuniler mümaseibetiyle 4ll7,418,t567 

— Kozan Mebusu Ali Saip Beyin, ga
zeteler veya suveri saire ile şeref ve hay
siyeti muhil neşriyat veya işa'at vukulbuk 

Sayfa 
siki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 299,302, 

303,536,537,539 
Mustafa Rahmi B. (İzmir) - Rize vilâ

yeti ile Borçka kazasında fındık, porta
kal, limon, mandalina ve çay yetiştiril
mesi hakkında Lâzistan Mebusu Esat 
Bey'in, teklifi kanunisi münasebetiyle 432,577, 

578,579,580,585 
Mükerrem B. (İsparta) - Amasya Me

busu Nafiz Bey'in tahsisatının sureti ita
sına dair bir karar ittihazı hakkında Tet
kiki Hcsabat Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 164,166,167 

— Askerî Tekaüt Kanununun 38 nci 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 479,481,484 

Münir B. (Çorum) - Altın Kaçakçılı
ğından mahkûm Eşref ve Hâşim Efendi
ler hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 174 

— Telgraf ve telefon memurunun ten-
siki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 273 

duğu takdirde düello edilebilmesine dair 
teklifi münasebetiyle 406 

— Muallimin ve talelbenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiye talebesinin de te
cille rine dair Konya Mcfbusu Naim Hâzim 
Efendi ve rüfekasmın teklifi kanunisi mü
nasebetiyle 1392,393,399 

— Muallimlik eden zâlbitanm terfi ve 
terfihleri için ne düşünüldüğüne dair sua
line Millî Müdafaa Vekili Kâızım Basanın 
^cevabı münasebetiyle 5İÖ3 

— Telgraf ve telefon umurunun tensi-
ki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 216,279, 

3120,3813 
Necip B. (Mardin) - îstanlbul işgali za

manında İngiliz amaline hizmet etmesin
den idama mahkûm iken Sakarya Mulhare^ 
'besine iştirak ederek ifayı hüsnü hizmet 
'ettiğinden dolayı ce<zası oribeş sene küreğe 
tenzil edilen Topçu Yüzbaşısı İsmail Hak
kı Efendinin lüzumu tahliyesine dair Ad
liye Enoümeni mazbatası münasebetiyle 793,794 
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Sayfa 
Neemeddin Molla B. (Kastamonu) -

Mükellefiyeti Askerîye Kanunu Muvakka
tinin 118 ve İSİ nci maddelerinin tadiline 
dair lâyiha ve mazbatalar münasebetiyle '97;98 

Neşet B. (Aksaray) - Lâzistan Mebusu 
Ekrem Beyin, Duyumu Umumiye Kadrosu
nun hemen tespiti için 'bir karar ittihazına 
dair takriri münasebetiyle 173 

Sayfa 
Nuh Naci B. (Kayseri) - Belediye ver-

ıgi ve resimleri hakkımdaki lâyihai' kanuni
ye münasebetiyle 776 

— İpekli mensucattan tarifei umumi-
yedeki resımin 12 misli yerine 5 mdlsli alım-
ması hakkındaki teklif ile istihlâk Resmi 
Kanununun tefsirine dair tezkere ve Ka-
vamini Maliye ve iktisat encümenleri maz
bataları münasebetiyle 104 

o 
Osman Kadri B. (Muş) - Siird Mebusu 

Halil Hulkî Efendinin, bilûmum 'Ceraim 
erbabının affı hakkındaki teklifi kanuni

nin şayanı müzakere olmadığına dair lâyi-
Iha Encümeni mazbatası münasebetiyle 635 

R 
Ragıp B. (Kütahya) - Ahkâm ve mu

kaddesatı îs'lâmiye aleyhinde makalât ne§>-
•reden gazeteler hakkımda Matbuat Kamu^ 
nunun tatbikine mütedair Bozok Mebusu 
Ahmed Hamdi Beyin, takriri münasebe
tiyle 457 

— Altın kaçakçılığımdan mahkûm Eş
ref ve Hâşi'm efendiler hakkındaki Adliye 
Encümeni maızbatası münasebetiyle 184 

— Hizmeti fiiliyei askeriyemin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu Muvakkatinin 5 nci 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle • 2ı6/27 

— istanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri Be
yin, affı hakkındaki istidası ve affına dair 
Adliye Encümeni mazbatası 088,-689,'fl9O,G91, 

692 

— izmir Üzüm ve incir istihlâk Koo
peratifi Şirketinin talebetitiği itibarın Zi
raat Bankasınca küşadedilmemesi esbabı
na dair sualine iktisat Vekili Hasan Beyin, 
cevabı münasebetiyle 064 

— Mecliste, ekseriya nisabın bulunma
ması sebebiyle ikinci defa reye koymak 
zarureti doğmakta olduğundan Divanı Ri
yasetçe gerekli tedabirin ittihazı hakkında 026 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiye talebesinin de te-

'cillerme dair Konya Mebusu Naim Hâzim 
Efendi ve rüfekasının teklifi kanunisi mü
nasebetiyle 895,3% 

— Müceddeden inşa edilecek Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasına sarf edil
mek üzere 1339 senesi Maliye bütçesinin 
91 nci faslına 3 ncü madde olarak 114 000 
lira vaz'ma dair idare Memuru Hakkâri 
Mebusu Âsaf ve Sivas Mebusu Râsim bey
lerin teklifi kanunîsi münasebetiyle 494,495 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mandaline ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Mebusu 
Esat Beyin, teklifi kanunîsi münasebetiyle 438, 

439,588 
— Telgraf ve telefon umurunun ten-

siki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 221,222 
Râsim B. (Sivas) - istanbul Mebusu is

mail Canbulat Beyin mektupların açıldı
ğına dair. istizah takriri münasebetiyle 742 

Receb B. (Kütahya) - Ahkâm ve mu
kaddesatı Islâmiye aleyhinde makalât 
neşreden gazeteler hakkında Matbuat Ka
nununun tatbikine mütedair Bozok Me
busu Ahmed Hamdi Beyin, takriri müna
sebetiyle 460 

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere, Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu muvakkatinin beşinci 
maddesinin tadiline dair lâyiha ve M. Mil
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 73 
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Sayfa 
— İstanbul- Baro Reisi Lûtfi Fikri Be

yin affı hakkındaki istidası ve affma dair 
Adliye Encümeni mazbatası 692,693,694 

— İstanbul'daki İstiklâl Mahkemesinin 
tatiline müsaade olunmasına dair İstiklâl 
Mahkemesi Riyasetinden mevrut telgraf 
münasebetiyle 466 

— İstanbul İstiklâl Mahkemesince 
muhtelif cezalara mahkûm edilen Lûtfi 
Fikri Beyle Hafız İbrahim Efendi ve Ali 
Osman Kâhya'nm afi arma dair kanun 
hakkındaki, ikinci maddesini tadil eden, 
teklif münasebetiyle 803,804 

— İstanbul Mebusu İsmail Canbulat 
Beyin, mektupların açıldığına dair istizah 
takriri münasebetiyle 744,745,746 

—• İstanbul Şehiremaneti Kanununun 
Ankara'da da tatbikine mütedair olan ka
nun lâyihasının müstacelen müzakeresine 
dair takrir münasebetiyle 799 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiyye talebesinin de te
cillerine dair Konya Mebusu Naim Hazım 
Efendi ve rüfekasının teklifi kanunîsi mü
nasebetiyle 391 

— Müdafaai memleket uğruna ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addolu-
namıyacağı hakkındaki Kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 805,818,819 

— Müceddeden inşa edilecek Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasına sarf edil
mek üzere 1339 senesi Maliye bütçesinin 
91 nci faslına 3 ncü madde olarak 114 000 
lira vaz'ma dair İdare Memuru Hakkâri 
Mebusu Âsaf ve Sivas Mebusu Râsim bey
lerin teklifi kanunîsi münasebetiyle 491,493, 

494,496 
— Tarife Kanununun dördüncü mad

desinin tadiline ve Naosalvarson'un Güm
rük Resminden istisnasına dair teklif ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 856 

— Tekaüt ve İstia Kanununun 50 nci 
maddesinin maddei ahiresinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 116, 

117,118,120,121,122 

Sayfa 
Refet Paşa (îstanbul) - Hizmeti fiiliyei 

askeriyenin tenkisi müddetine aiclolmak 
üzere, Mükellefiyeti Askeriye Kanunu 
muvakkatinin beşinci maddesinin tadiline 
dair lâyiha ve M. Milliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 74 

— Telgraf ve telefon umurunun ten-
siki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 265, 

266,268 

Reşad B. (Saruhan) - 1340 senesi Mec
lis, Riyaseti Cumhur ve Divanı Muhasebat 
ve Hilâfet bütçeleri hakkında Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası münasebetiy
le 167,168 

—• Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu Muvakkatinin 5 nci mad
desinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 33 

— Mardin Mebusu Yakup Kadri Bey
in, İstanbul'da münteşir Akşam Gazete
sinde «Meclis, Riyaseti Cumhur ve Hilâ
fet bütçeleri» dolayısiyle Muvazenei Ma
liye Encümeni aleyhindeki neşrettiği yazı 
münasebetiyle 642 

Reşid Ağa (Malatya) - Ağnam resminin 
sureti tahsili hakkında Bozok Mebusu Sü
leyman Sırrı Beyin teklifi kanunîsinin 
müzakere usulüne dair 453 

— Ağnam sayım kanun lâyihası ve tek
lifleri hakkında 656,657,659,660,700 

— Ahkâm ve mukaddesatı İslâmiye 
aleyhinde makalât neşreden gazeteler hak
kında Matbuat Kanununun tatbikine mü
tedair Bozok Mebusu Ahmed Haindi Beyin, 
takriri münasebetiyle 459 

—• Altın kaçakçılığından mahkûm Eş
ref ve Hâşim efendiler hakkındaki Adli
ye Encümeni mazbatası münasebetiyle 178 

—• Askerî Takaüt Kanununun 38 nci 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanunîye 
münasebetiyle 481 

—• Aşar Vergisinin yüzde ona tenziline 
ve meyan kökünden alınmakta olan öşrün 
aynı nisbete ircama dair Lâyihanın iadesi 
hakkındaki Başvekâlet tezkeresi münase
betiyle 474,475 



Sayfa 
— Besni kazasmdaki ibtidaî mektebi

nin bu sene ilga edilip edilmediğine ve 
muallimlerinin maaşatmm verilmediği es
babına dair sualine Maarif Vekili Safa 
Beyin, cevabı münasebetiyle 254 

— Belediye Yergi ve resimleri hakkında 
lâyihai kanunîye münasebetiyle 767,770 

— 1316, 1317 tevellütlü telgraf muhabe
re memur ve muavinlerinin hizmeti fiiliyei 
askeriyelerine dair lâyiha ve teklifi kanu
nîler münasebetiyle 418 

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere. Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu Muvakkatinin beşinci 
maddesinin tadiline dair lâyiha ve M. Mil
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 90,91 

— İstanbul Baro Reisi Lûtfi Fikri Be
yin, affı hakkındaki istidası ve affına dair 
Adliye Encümeni mizbatası 690,691 

— İstanbul'da av tezkereleri rüsumu
nun tezyidi hakkındaki lâyihai kanunîye 
münasebetiyle 498 

— İstanbul işgali zamanında İngiliz 
amaline hizmet etmesinden idama mahkûm 
iken Sakarya Muharebesine iştirak ederek 
ifayı hüsnü hizmet ettiğinden dolayı ce
zası onbeş sene küreğe tenzil edilen Topçu 
Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendinin lüzumu 
tahliyesine dair Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 795 

— Milis zâbitana verilecek muhassesat 
hakkındaki lâyihai kanunîye münasebetiy
le 867,868 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiyye talebesinin de 
tecillerine dair Konya Mebusu Naim Ha
zım Efendi ve rüfekasınm teklifi kanu
nîsi münasebetiyle 395 

— Müdafaai memleket uğruna ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addolu-
namıyacağı hakkındaki Kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 808 

— Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandar
ma ve İmalâtı Harbiye 1339 senesi bütçe
lerine tahsisatı munzamına ilâvesine dair 

Sayfa 
Lâyihayi Kanuniye ve Müvazcnei Maliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 360,362 

— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Mu
vakkatinin 118 ve .121 nci maddelerinin ta
diline dair lâyiha ve mazbatalar münase
betiyle 99 

— 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren 
cidali millîye iştirak edip muhtelif cep
helerde veya dâhili isyanların itfa asında 
bilfiil hizmet ederek fevkalâde yararlık 
gösterenlerin taktiruame veya bir derece 
terfi suretiyle taltiflerine ve bunları idare 
eden Müdafaai Hukuk Reis ve âzalariyle 
mücahit ve mücahidelere İstiklâl Madal
yası itasına dair teklif ve lâyihai kanunîye 
münasebetiyle 331 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
fındık, portakal, limon, mandalina ve çay 
yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Mebusu 
Esat Beyin, teklifi kanunîsi münasebetiy
le 442,444 

— Telgraf ve telefon umurunun tensiki 
hakkındaki lâyiha münasebetiyle 224,256,297, 

301,535 
— Yeniden inşa edilecek hapishaneler 

masarifi inşaiyesi için tahsisi lâzım gelen 
üçyüzbin liranın senei haliye bütçesine 
vaz'ı ve sarf edilmiyen miktarının senei 
âtiyede sarfı hakkındaki lâyihai kanunîye 
münasebetiyle 409,706,707 

Rifat B. (Kanığın) - Kângırı Mebusu 
Ziya Bey ve rüfekasınm Kângırı kasaba
sı su yollarının tecdit ve tamiri için 1340 
bütçesine yirmi bin lira zammedilin esine 
dair teıklifi kanunisinin reddine dair maz
bata münasebetiyle 410 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tescilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle medarisi ilmiyye talebesinin de te
cillerine dair Konyıa Mebusu Naim Ha
zım Efendi ve rüfekasınm teıklifi kanuni
si münasebetiyle 388,392 

Ruşen Eşref B. (Karaıhisarı Sahip) -
Ağnam Sayım Kanun lâyihası ve teklifle
ri hakkında 656 

— Ahkâm ve mukaddesatı İslâmiye 
aleyhinde makalât neşreden gazeteler hak
kında Matbuat Kanununun tatbikine mü-



Sayfa 
tedair Bozok Mebusu Ahmed Ham di Be
yin, takriri münasebetiyle 456 

— Belediye vergi ve resimleri hak
kındaki lâyihai kanuniye münasebetiyle 783 

— 1316, 13.17 tevellüttü telgraf muha- . 
bere memur ve muavinlerinin hizmeti fii-
liyei askeriyelerine dair lâyiha ve teklifi 
kanuniler münasebetiyle 419,420,421 

— Galatasaray Lisesinde senei dersiye 
ortasında tatbik edilen 4 maddelik hu
susun izahı haikkındıaki sualine Maarif Ve
kili Safa Beyin, cevabı münasebetiyle 290,291, 

292 
— İstanbul'da av tezkereleri rüsumu

nun tezyidi hakkındaki lâyihai kanuniye . 
münasebetiyle 498 

— İstanbul Mebusu İsmail Oanbulat 
Beyin, mektupların .açıldığına dair istizah 
takriri münasebetiyle 745 

Salbit B. (Erzurum) - Ağnam Sayım 
Kanun lâyihası ve teklifleri hakkında 670 

Saibni B. (Sarıılhan) - Amasya Mebusu 
Nafiz Beyin tahsisatının sureti itasına 
dair bir karar ittihazı hakkında Tetkiki 
Hesabat Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 165,166 

—• Ruzname hakkında 48,49 
— Telgraf ve telefon umurunun ten-

siki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 211,212, 
2İ3,2İ4,216,217,219,220,221,223;224,225,(229, 
230,234,235,258,262,263,2&6,267,268,274,275, 
276,277,279,296,297,308,309,313,314,315,317, 

318,319,320,322 

Sadık B. (Karahıiısarı Salıip) - Ağnam 
Sayım Kanun lâyihası ve teklifleri hak
kında 677,703 

— Altın kaçakçılığından mıahkûm Eş
ref ve Hâşim efendiler hakkındaki Adli
ye Encümeni mazbatası münasebetiyle 179 

— İstanbul Baro Reisi Lûtfl Fikri Be
yin, affı hakkındaki istidası ve affına dair 
Adliye Encümeni mazbatası 691 

Safa B. (Maarif Vakili «Adana») - Ka-
rahisarı Sahip Mebusu Ruşen Eşref Bc-

Sayfe 
— Mardin Mebusu Yakup Kadri Be

yin, İstanbul'da münteşir Akşam Gazete
sinde «Meclis, Riyaseti Cumhur ve Hilâ
fet bütçeleri» dolayısiyle Muvazene! Ma
liye Encümeni aleyhindeki neşrettiği yazı 
münasebetiyle 643 

— Telgraf ve telefon umurunun ten
sik! hakkındaki lâyiha münasebetiyle 310,317, 

320,321 
— Rize Vilâyeti ile Borçka kazasında 

fındık, portakal, limon, mandalina ve çay 
yetişi irilmesi hakkında Lâzistan Mebusu 
Esat Beyin, teklifi kanunisi münasebe
tiyle 440,441,443 

Rüştü Paşa (Erzurum) - Hizmeti fi-
fiiliyei askeriyenin tenkisi müddetine 
aidolmak üzere Mükellefiyeti Askeriye 
Kanunu Muvakkatinin 5 nci maddesinin 
tadiline dair lâyihai (kanuniye münase
betiyle 27 

yin Galatasaray Lisesinde senei dersiye 
ortasında tatbik edilen 4 maddelik hususun 
izahi hakkındaki sualine cevabı 288 

—• Malatya Mebusu Reşid Ağa'nın, 
Benisin kazaısındaki ibtidaî mektebinin bu 
sene ilga edilip edilmediğine ve muallim
lerinin maaşatmm verilmediği esbabına 
dair sualine cevabı 254 

— Muğla Mebusu Şükrü Beyin, mül
hak bütçeden maaş alan memurin çocuk
larından leyli liselere kabul edilenlerinin 
ücreti tedrisiyelerine dair sualine cevabı 252 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, Ankara'da yapılmaya [başlanmış olan 
çift mekteplere dair sorusuna cevabı 252 

iSaraçoğılu Şükrü B. (izmir) - Beledi
ye vergi ve resimleri hakkında lâyihai ka
nuniye münasebetiyle 786 

—• Evrakı nakdiyenitn şeraiti tesviyesi
nin tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufak
lık paraya olan i/htiyacın tehvinine dair 
(Meskukât darbı hakkında) ki lâyihai 
kanuniye münasebetiyle 716,718,722,723, 

725,726 
Seyid B. (Adliye Veiküi «izmir») -

Altın kaçakçılığından mahkûm Eşref ve 

s 
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Sayfa 
Haşim Efendiler hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 179,180,181, 

182,185,191,193 
— Müdafaa! memleket uğrana ika 

edilmiş olan ef al ve harekâtın cürüm 
addolunamıyacağı hakkındaki 19 Teşri
nisani 1339 tarihli Kanunun birinci mad
desinin tefsirine dair Başvekâlet tezkere
si ve Adliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 636,805,815,816,817 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin, ıslahatı adliye için ve İstanbul'da 
bulunan komisyonlarının mesaisine dair 
sualine cevabı 374,376,377 

—• Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin, Memurini Adliye maaşatma vuku-
bulan zam'aimin mahalline tebliğ olunma
ması esbabına dair sualine cevabı 373 

Süleyman Sırrı B. (Bozdk) - Ağnam 
sayım kanun lâyihası ve teklifleri hakkın
da 655,656,658,665,666,668,670,671,674, 

675,676,677,700,701,702,704 
— Ahkâm ve Mukaddesatı Islâmiye 

aleyhinde makalât neşreden gazeteler 
hakkında Matbuat Kanununun tatbikine 
mütedair Bozok Mebusu Ahmed Hamdi 
Beyin takriri münasebetiyle 457 

— Altın ve ufaklık meskukât darbı 
hakkında bir karar ittihaz edilmesine dair 
İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi münase
betiyle 54,55 

— Amasya Mebusu Nafiz Beyin tah
sisatının sureti1 itasına dai'r bir karar itti
hazı hakkında Tetkiki Hesabat Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 164,167 

— Askerî Tekaüt Kanununun 38 nci* 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 481,482,485 

— Bayezid Mebusu Şefik Beyin, Heyeti 
Umumiyenin haftada lâakal 5 gün içtima 
etmesi hakkındaki takriri münasebetiyle 523 

— Belediye vergi ve ıresimleri hakkın
da lâyihai kanuniye münasebetiyle 774,781 

— 1316, 1317 tevellütlü telgraf muha
bere memur ve muavinlerinin hizmeti fii
liye! askeriyelerine dair lâyiha ve teklifi 
kanuniler münasebetiyle 417,420,566 

— Devecilikle iştigal eden ve İstiklâl 
Harbinde ordu nakliyatında istihdam 

• Sayfa 
edilen Boğazlıyan kazasının Büyükkışla 
karyesi ahalisine kurayı metrukeden ara
zi ita ve iskânlarına dair takriri münase
betiyle 287 

— Fenerler Rüsumunun tezyidi hak
kındaki teklifi münasebetiyle 874,875 

—• Gündem hakkında 605,606 
— Hizmeti fiiliye erbabına yeni ziraat 

usullerinin öğretilmesi hakkındaki Çorum -
Mebusu İsmail Kemal Beyin teklifi ka
nunisi münasebetiyle 513 

j — Hizmeti fiiliye! askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere, Mükellefiyeti 

] Askeriye Kanunu Muvakkatinin beşinci 
maddesinin tadiline dair lâyiha ve Mü
dafaa! Milliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 67,68,75,79 

— İstanbul'da a!v tezkereleri rüsumu
nun tezyidi hakkındaki lâyihai kanunîye 
münasebetiyle 50(0 

— İstanbul Mebusu İsmail Canbulat 
Beyin, mektupların açıldığına dair istizah 
takriri münasebetiyle 740,748 

—• Koz'an Mebusu Ali Saip Beyin, ıga-
zöteler veya suveri saire ile şeref ve haysi
yeti muhil neşriyat veya işa'at vnılkubul-
duğu takdirde düello edilebilmesine dair 
'tciklifi (münasebetiyle 407 

— Memurini mülkiye ve ask\riye te
kaüt ve istifa Kanununda muharrer cüzdan 
bedelâtının tezyidi hakkındaki lâyihanın 

I ikinci defa reye va'z'ı ımünaseb'etiyle 108 

— Mezuniyeti kanıuniyesini istimal et
mesine rağmen yeniden izin istiyen bâ
zı âizayı kiramın talepleri münasebetiyle 561 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
I tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ-

"seivle .medarisi ilmiyye talebesinin de te
cillerine dair Konya Mebusu N;aim Hazım 
Efendi ve rüfekasının teklifi kanunîsi mü
nasebetiyle 390,393 

—• Müdafaa! memleket uğruna ika edil
miş -olan ef'al ve harekâtın cürüm addo-

I lunamıyacağı hakkındaki Kanunun birinci 
I maddesinin tefsirime air Başvekâlet tezke

resi ve Adliye Encümeni mazbatası mü-
I nasebetiyle % 811 



— 62 — 

Sayfa 
— Müdafaa! Milliye, Bahriye, Jandar

ma ve imalâtı Harbiye 1339 senesi bütçe
lerine tahsisatı munzamma ilâvesine dair* 
Lâyihayi Kanunîye ve Muvazene! Maliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 362 

— Mükellefiyeti Askeriye Kamunu Mu
vakkatinin 118 ve 121 nci maddelerinin 
tadiline dair lâyiha ve mazbatalar münase
betiyle 96 

— 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren 
cidali millîye iştirak edip mıuhtclif cephe
lerde veya dahilî isyanlarım itfasında' 
bilfiil hizmet ederek fevkalâde yararlık 
gösterenlerin takdlmıaıme veya bir derece 
terfi suretiyle taltiflerine ve bunları ida
re eden Müdafaiai Hukuk Reis ve âızala-
riyle mücahit ve ımücahidelere istiklâl Ma
dalyası itasına dair teklif ve lâyihai kanu
nîye münasebetiyle 336,387,344 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasında 
findik, portakal, limon, mandalina ve 
cay yetiştirilmesi hakkında Lâzistan Me
busu Esat. Beyin, teklifi fcamn;nîsi »mü
nasebetiyle 586,587,619,620,621,622,629 

— Siird Mebusu-Halil Hulkî Efendi
nin, bilûmum ceraim erbabımın affı hak
kındaki teklifi kanunînin şayanı müzake
re olmadığına dair Lâyiha Encümeni maz
batası münasebetiyle 635 

— Telgraf ve telefon umurunun tensiki 
hakkındaki lâyiha münasebetiyle 220,221,224, 

-226,229,255,258,270,274,293,294,300,311,314,315; 
384 

— Usul hakkında 143 

— Yedinci Avans Kanununun esnayi 
müzakeresine Heyeti Umumiyece kabul 
edilen takririnin, kanun, nizamname ve
ya tefsiri kanunîden hangisinin hüküm ve 
kuvvetinde ad ve telâkki olunacağının işarı 
hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 

Şefik B. (Bayezid) - Heyeti Umumiye-
min haftada lâakal 5 gün içtima etmesi 
hakkındaki takriri münasebetiyle 5231 

Sayfa 
tezkeresi ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 366,367 

— Yeniden inşa edilecek hapishaneler 
masarifi için 1339 senesi bütçesine üçyüz-
bin lira tahsisat konulmasına dair lâyiha 
ve mazbata münasebetiyle 707 

Süleyman Sırrı B. (Nafıa Vekili «is
tanbul») - Aksaray Mebusu Besim Atalay 
Beyin, İzmir - Afyon Demiryolu Kumpan
yasına dair sualine cevabı 646,647,648 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, İs
tanbul'daki tramvay kazalarına dair suali 
münasebetiyle 611 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, şir
ketlerde Türk memurlar istihdamı hakkın
daki sualine cevabı 612,613 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Balye -
Karaaydın Kumpanyası tarafından Pala-
mutluk'tan sahile temdidedilen dekovil 
hattına dair sualine cevabı 607,610 

— Telgraf ve telefon umurunun tensi
ki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 2S8 

Süleyman Sırrı Ef. (Trabzon) - Hizme
ti fiiliyei askeriyenin tenkisi müddetine 
aidolmak üzere Mükellefiyeti Askeriye 
Kanunu Muvakkatinin 5 nci maddesinin ta
diline dair lâyilbaii kanunîye münasebetiyle 11,12 

Süleyman Sudî B. (Bayezid) - Ağnam 
sayım kanun lâyihası ve teklifleri hakkın
da 660,665 

— Müdafaai memleket uğruna ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addolıı-
namıyacağı hakkındaki Kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 816 

— Şehit Kaymakam Abdülkadir Bey, 
ve Mülâzım Cemal Efendi eytamiyle mü
tekait Mülâzım Cuma Efendinin mütera
kim maaşlarının tesviye edilmemesi esba
bına dair sualine Maliye Vekili M. Abdiü-
halik Renda'nın cevabı münasebetiyle 141 

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin ten
kisi müddetine) aidolmak, üzere, Mükel
lefiyeti Askeriye Kanunu Muvakkatinin 

§ 
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Sayfa 
beşinci maddesinin tadiline dair lâyiha 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 70 

— Telgraf ve Telefon umurunun 
tensiki hakkımdaki lâyiha münasebe
tiyle 215 

— Yeniden inşa edilecek hapishane
ler masarifi içini 1389 senesi Bütçesi
nle üçyüzıbin lira tahsisat konulmasına 
dair lâyiha ve mazlbaıta münasebetiyle 706,707 

Şeyh Saffet Ef. (Urfa) - Müdafaai 
memleket uğrana ika edilmiş olan ef'al 
ve harekâtın cürüm) addoHunaımlyaca-
ğı hakkındaki kanunun birinci madde
sinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle ' 808,816 

Şükrü B. (Biga) - Ağnam sayım kanun 
lâyihası ve teklifleri hakkında 657 

— Evrakı nakdiyenin şeraiti tesvi
yesinin tevhidi ve itibarının tezyidi ve 
ufaklık paraya olan ihtiyacın tehvinine 
dair (Meskukat darbu hakkında) ki lâ-
yihai kanuniye onuna scebetiyle 721 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasın
da fındık, portakal, limon, mandalina ve 
çay yetiştirilmesi hakkında LâzJisltan Me
busu Esat Beyin, teklifi kanunisi mü
nasebetiyle 440,441 

Şükrü B. (Bolu) - Ağnam sayım kanun 
lâyihası ve teklifleri hakkında 66i6,671,'672, 

673,674,6'75;676,6771 

— Evraki nakdiyenin şeraiti tesviyesi
nin tevhidi ve- itibarının tezyidi ile ufak-

Sayfa 
lık paraya olan ihtiyacın tehvinine 
dair (Meskukât darbı hakkında) ki lâ-
yihai kanuniye münasebetiyle 714,715,717, 

720,722 
— Hizmeti fiiliyei askeriyenin ten

kisi müddetine aidolmak, üzere, Mükel
lefiyeti Askeriye Kanunu Muvakkatinin 
beşinci maddesinin tadiline dair lâyiha 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazibatası 
münasebetiyle 64,65,67,71,93 

— İstanbul Baro Reisi Lû'tfi Fikri Be
yin, affı hakkındaki istidası ve affına1 

dair Adliye Encümeni mazibatası 690' 

— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu 
Muvakkatinin 118 ve 121 nci maddele
rinin tadiline dair lâyiha ve mazbatalar 
münasebetiyle 96,97,98 

— Mülhak bütçeden maaş alan ıme-
muriin çjo'cuklarmdan leyli liselere kabul 
edilenlerinin ücreti tedrisiyelerine dair 
sualine Maarif Vekili Safa B'eyin, ce-
valbı münasebetiyle 252 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasın
da fındık, portakal, limon, mandalina ve 
çay yetiştirilmesi hakkında Lâzfetan Me
busu Esat Beyin, teklifi kanunisi mü-
naseb eltiyle 431,540,592,593 

— Telgraf ve Telefon memurunun 
tensiki hakkındaki lâyiha münaısebetiylc 212, 

213,214,234,270,271,273,274,275, 
276,278,294.303,320,531,533,543,514 

Şükrü B. (Çanakkale) - Usul hakkın
da 137 

Taihir B. (Giresun) - Ağnam sayın ka
nun lâyihası ve teklifleri hakkında 668 

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin ten
kisi müddetine aidolmak, üzere, Mükel
lefiyeti Askeriye Kanunu Muvakkatinin 
beşinci maddesinin tadiline dair lâyiha 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazibatası 
münasebetiyle 60,69 

— Rize vilâyeti ile Borçka kazasın
da fındık, portakal, limon, mandalina ve 
cay yetiştirilmesi hakkında Lâzİ'stam Me

busu Esat Beyin, teklifi kanunisi mü
nasebetiyle • 484,440,443,444,570 

571,572,573,577,580,588,589,590,595 
— Telgraf ve telefon memurunun ten

siki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 22'5, 
227,259,295,313,316,317,319,321,322,32:3, 

383;536,538,539,541 
Taihir B. (Zonguldak) - Hiztmeti aske

riyenin tenkisi müddetine aidolmak, 
üzere, Mükellefiyeti Askeriye Kanunu 
Muvakkatinin beşinci maddesinin! t adi-
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Sayfa 
üne dair lâyiha ve M. Milliye Encümeni 
mazlbatası münasebetiyle 75 

Tahsin B. (Aydın) - Rize vilâyeti ile 
Borçka kazasında fındık, portakal, limon, 
mandalina ve çay yetiştirilmesi hakkın
da Lâzisltıan Mebusu Esat Beyin, teklifi 
kanunisi münasebetiyle 439,091,595,618,620,621 

Talât B. (Ardahan) - İstanbul Baro 
Beisi Lûıtfi Fikri Beyin, affı hakkındaki 
istidası ve affına dair Adliye Encümeni 
mazbatası 689 

— Telgraf ve telefon umurunun ten-
iSİki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 279,545 

— Yeniden inşa edilen hapisaneler 
masarifi inşaiyesi için tahsisi lâzım ge
len üçyüzbin liranın senei haliye bütçesi
ne ' vaz'ı ve sarfedil'miyen miktarının 
ısenei âtiyede sarfı hakkındaki lâyihai ka
nuniye münasebetiyle 409 

Talât B, (Kanığın) - Telgraf ve tele
fon umurunun tensiki hakkındaki lâyi
ha münasebetiyle 322 

Tevfik Fikret B. (Konya) - Hizimeti 
filiiiyei askeriyenin tenkisi müddetine 
aidolimak üzere Mükellefiyeti Askeriye 
Kanunu Muvakkatinin 5 nci maddesi
nin tadiline dair lâyihai kanuniye .nıüna1-
sebetiyle 29 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri halkkmdaki Kanuna 3 madde 
ilâvesiyle ımedarisi ilmiyyei talebesinin 
de tecillerine dair Konya Mebusu Naira 
Hazım Efendi ve rüfekasınm teklifi kâ -
nunisi münasebetiyle 399 

— Müdafaai Milliye, Bahriye, Jan
darma ve İmalâtı Harbiye 1339 senesi 
bütçelerine tahsisatı munzama ilâvesine 
dair Lâyihai Kanuniye ve Muvazene! Ma
liye Encümeni mazbatası münaısebetiyle 358 

— Telgraf ve telefon umurunun ten
siki .'hak/kındaki lâyiha münasebetiyle 273, 

276,384 

Tunalı Hilmi B. (Zonguldak) - Ağnam 
Sayım Kanun lâyihası ve teklifleri hak
kımda , 703 

— Ah'kâm ve mulkaddesatı İslâmiye 
aleyhinde makalât neşreden gazeteler hak-

Sayfa 
kında Matbuat Kanununun tatbikine mü
tedair Bıozok Me'buısu Ahmed Hamdi Bey'-
in, tâkrirli münase'betiyle 45'5,456,463 

— Altın ye ufaklık meskukât darlbı 
hakkımda 'bir karar ittihaz edilmesine 'da
ir icra vekillıori heyeti tezkeresi ımünaisıobe-
tiyıle 55 

— Anikarada yapılmaya başlanmış 
olan oift mekteplere dair sorusuna Maarif 
Vekili Safa Beyıin, ccvaibı münaseibctiy-
le 2153,254 

—• Asikerî Tekaüt Kanununun 38 nci 
laidUeslinin tadiline dair lâyihai kanunîye 
liünanobotiyle 478,479,480,481 

— Belediye vergi ve resimleri hakkın
da lâyihai kanunîye münasöb etiyle 767,768, 

769,771,781,782 
— 0(316, 4317 tevellütlü telgraf muha

bere memur ve muavinlerinin hizmeti fii-
lîyıei askeriyelerine 'dair lâyiha ve teklifi 
kanunîler münase'betiyle 418 

— Ereğli kömür" havzasına dair Adli
ye vekâletinden suali münaiseibetiyle 6 

— Erzurum Mdbusu Ziyaedldin Efen-
• linin, İstanbul'da vapurlarda ve tram
vaylarda kadınlarla erkekler araısını tef
rik eden perd elerin kaldırıl ması için Iîs-
tanibul Polis MiklünlÜğünee verilen emrin 
eHbalbıına dair «sualime Dahiliye Vekili Fe-
i'-ücl IBıey'in, cevabı münasebetiyle 139 

— Evra'ki naktiyenin şeraiti tesviyesi
nin tovdihi ve itibarın tezyidi ile ufaklık 
naraya olan ihtiyacın tehvinine 'dair (Mes
kukat daıibı hakkımda) ki ılâylhai 'kanunî
ye münaseibetiyle 717 

— Hizm'efti fiiMyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidiolımak üzere Mükellefiyeti 
Askerliye Kanunu Muvakkatinin 5 nci 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanunî
ye miünaselbetiyle ,ll3,14,17,18.30;3ilj62.65,66, 

74,76,78,79,89,90,93 

— Köy Kanunu ile Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanunu 'hakkındaki lâyihaların' 
bir an ömoe mıizalkere edilmesi hakkında 685 

— Memurfin Muhakemat Tetkik Heye
ti âızalığından İstifa eden Sivas Mebusu 
Ralhımi Bey'in yerine diğerinin intihabı 
münaseibetiyle 86,87 
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Sayfa 

— Bize vilâyeti ile Borçka kazasında 

fındık, portakal, liimıon, mandalina ve 

çay yetiştirilmesi hakkında Lâzistan me

busu Esat B|ey'in, teklifi kanunîsi müna

sebetiyle 429,437,442 

Vöhbi B. (Karesi) - Adana'nm kurtu
luş günü yapılan merasime 'dair Meclis1 

Reisi Fethi Beyden Mevrut telgraf müna
sebetiyle 45 

— Ağınâm resminin sureti tahsili hak
kında Boziok Mebusu Süleyman S i m Bey'-
în tekUi'fi kanunîsinin müzakere usulüne 
dair 453 

— Ağnam sayım kanun lâyihası ve 
teklifleri hakkınlda «,067/670,671,675 

— Amasya Mebusu Nafiz Bey'in tahsi
latının sureti itasına 'dair bir karar itti
hazı hakkınlda Tetkiki Hesabat Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 16>5,167 

— Altın ve ufaklık meskukât darbı 
hakkında Mr karar İttihaz ©dilmesine da
ir icra vekilleri Heyeti teskeresi münase
betiyle 55 

— Âfjar Vergisinin yüzde ona tenziline 
ve meyan kökünden alınmakta 'olan öş
rüm aynı nisbete ircama dair lâyihanın 
iadesi hakkındaki Başvekâlet tezkeresi 
münasebetiyle 474 

— Balye - Karaaydm Kumpanyası ta
vafından PalamAitluk'tan sahile tem-
didedilen dekovil hattına dair amaline 
Nafıa VekiM Süleyman Sırrı Beyin, cevabı 
»münasebetiyle 608,609,610,1611 

— Belediye İstimlâk Kanunu muvak-
katinin ikinci maddesinin tefsiri hakkın
daki tezkerenin müstacelen müzakeresi 
hakkındaki takriri (münasebetiyle 645 

— Belediye kanun ilâydhasanın intacına 
"kadar İstanbul Şehiremaneti Kanununun 
bâzı tadilât ve tenkihat icrasiyle Ankara'
da da tatbiki hakkındaki lâyihai kanunîye 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası 'münase
betiyle 825,826 

Sayfa 
— Telgraf ve teleifon umurunun terfi

ki hakkında lâyiha 'münasebetiyle i2'26,$27,260, 
296,299,305,307,315,317 

— Zonguldak kamıür havzası hakkıaıu 
daki sualine İktisat Vekili Hasan Bey'in 
cevabı münasebetiyle 800,801 

— Belediye vergi ve resimleri hakkın
daki lâyihai kanunîye münasebetiyle 766,767, 

768,769,771,772,774,775,776,777,778,779,780,781; 
783 

— 1340 senesi Meclis, Riyaseti öulmhur 
ve Divanı Muhasebat ve Hilâfet bütçeleri 
hakkında Muvazeneyi Maliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 167,168 

— Evrakı naktiyenin şeraiti tesviyesi
nin tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufak
lık paraya olan ihtiyacın tehvinine dair 
(Meskukat darbı hakkında) ki lâyihai ka
nunîye münasebetiyle 711,713,717,718 

— Hapishan&terin idarei urauymiyeleri 
hakkındaki lâyihanın müstacelen müzake
resine dair Zonguldak Mebusu Tunalı Hil
mi Beyin takriri münasebetiyle 840 

— Hizmeti fiiliye! askeriyenin tenkisi 
müddetine a.i dolmak üzere, Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu Muvakkatinin beşinci 
(maddesinin tadiline dair lâyiha ve M. Mil
liye Eııteümeni mazbatası münasebetiy
le 29,50,91,92,93 

— İstanbul'da av teskereleri rüsumu
nun tezyidi hakkındaki lâyihai kanunîye 
münasebetiyle 502 

— İstanbul Şehiremaneti Kanunu
nsun Ankara'da da tatbikine mütedair lodan 
kanun lâyihasının müstacelen müzaker'e-
sine dair takrir münasebetiyle 798 

— Köy Kanunu, ile Belediye Vergi ve 
resimleri Kanunu hakkındaki lâyihaların 
biran önce müzakere edilmesi hakkında 684 

— Mücahedei Millîyede şehidolan gö
nüllü ve Kuvayı Millîye zâibitan ve efradı 
ailelerine maaş tahsisi hakkımdaki kanun 
dolayısiyle 627 

v 

(Cilt : 6) 



— 06 — 

Sayfa 
— Palamutluk - Ilıca lelektrikli deko

vil hattı imtiyaz evrakının celbi hakkında
ki takrir münasebetiyle 638 

— Rejinin hitamı müddetime 'kadar şe
hirlere 3 kilometreden yakın mevkide tü
tün zeriyatına müdahale edilmesi hakkın-* 
daki takriri münasteibetiyle 133 

— Tekaüt ve İstifa Kanununun 50 nıci 
ımıaddesinin ımadei ahireısinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 111,118,121, 

122 
— Telgraf ve telefon umurunun ten-

siki hakkındaki lâyiha münasebetiyle 219,229, 

Sayfa: 
2(65,270,271,293,3O7,3O9,313,314,315,316,3il8,322; 

544,546 
— Usul hakkında 143 
— Yeniden inşa edilecek hapishaneler 

masarifi nisaiyesi için tahsisi lâzimlgelen 
üçyüzbim liranın sene! haliye bütçesine 
vaz'ı ve sarf edilmlyen miktarının senei 
âtiyede isarfı hakkındaki lâyihai kanu
nîye münasebetiyle 408,409 

Veled ÇeMÂ Ef. (Kastamonu) - Altın 
ve "ufaklık meskukât darbı hakkında bir 
karar ittihaz edilmesine dair İcra Vekil
leri Heyeti tezkeresi münasebetiyle 53; 

Yahya Galip B. (Kırşehir) - Ahkâm 
ve mukaddesatı islâmiye aleyibinde miaka-
lât neşreden gazeteler hakkında Matbuat 
Kanununun tatbikine mütedair Bioiz'ofc Me
şbusu Ahmed Hamdi Beyin, takriri müna
sebetiyle 454,'45!5,45(6,4!57,i45;9,4'6!2,403,464 

— Erzurum Melbusu Ziyaeddin Efendi
nin, Istanibul'da vapurlarda Ve tramvay
larda kadınlarla erkekler arasını 'tefrik 
eden perdelerin kaldırılması için îstanfbul 
Bolis Müdürlüğünce verilen emrin eslba;-
bima dair sualine Dahiliye Vekili Ferid Be
yin, cevabı münaseflbetiyle 138 

Yakup Kadri B. (Mardin) - İstanbul'
da münteşir Akşam Gazetesinde «Meclis 
Riyaseti Cumhur ve hilâfet (bütçeleri» do-
layısiyle Muvazemei Maliye Enıcümeni 
aleyhindeki neşrettiği yazı münasebetiyle 643, 

'044 
Yusuf Akçura B. (İstanbul) - Gündem 

hakkında 524 

— Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere (Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu muvakkatinin 5 nci 
maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
'münasebetiyle ll8,i2!6;7Hy74,78' 

— İstanbul'da av tezkereleri rüsumu
nun tezyidi hakkındaki lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 502' 

— Îstanfbul Mebusu Ali Rnza Beyin İs
tanbul'daki Tramvay kaızalanma dair suali 
münaseibetiyle 611 

— Lâzistan Melbusu Ekrem Beyin, Dü
yunu Umumiye kadrosunun hemen tesbiti 
için bir karar ittihazına dair takriri müna
seibetiyle 173 

— Müceddeden inşa edilecek Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (binasına sarf edil-
im ek üzere IS'3'9 senesi Maliye Bütçesinin 
191 nci faslına 3 ncü madde olarak 1114 000 
lira vâz'ına dair İdare Memuru Hakkâri 
Melbusu Âsaf ve Sivas Mebusu Râsim bey-, 
lerin teklifi kanunisi münaisabetiyle 493,4^6 

Zamir B. (Adana) - Altın kaçakçılı
ğından mahkûm Eşref ve Hâşim efendiler 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 185,192 

— İpekli mensucattan tarifei umumi-
yedeki resmin 12 misli yerine 5 misli alın
ması hakkındaki teklif ile İstihlâk Resmi 
Kanununun tefsirine dair tezkere ve Ka-

vanini Maliye ve İktisat encümenleri maz
bataları münasebetiyle 146,148,149,154,155 

— Mükellefiyeti Askeriye Kanunu mu
vakkatinin 118 ve 121 nci maddelerinin 
tadiline dair lâyiha ve mazbatalar müna
sebetiyle 96 

— Tarife Kanununun dördüncü mad
desinin tadiline ve Neosalvarsan'm Güm-
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Sayfa 
rük Resminden istisnasına dair teklif ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 851,853,859 

Zekâi B. (Aydın) - Telgraf ve telefon 
umurunun tensiki hakkındaki lâyiha mü
nasebetiyle 219,220,231 

Zeki B. (Gümüşane) - Altın kaçakçılı
ğından mahkûm Eşref ve Hâşim efendi
ler hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 176 

— Altın ve ufaklık meskukâtı darbı 
hakkında bir karar ittihaz edilmesine dair 
icra Vekilleri Heyeti tezkeresi münasebe
tiyle 54,55 

— 1340 senesi Meclis, Riyaseti Cumhur 
ve Divanı Muhasebat ve Hilâfet bütçeleri 
hakkında Muvazeneyi Maliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 168 

— 1 Kânunusani 1340 tarihinden itiba
ren ref'edileceğinden, sevahilimizde vuku-
bulacak nakliyat hakkında ne gibi tedabir 
ittihaz edildiğine dair sualine Müdafaai 
Milliye Vekili Kâzım Paşanın cevabı mü
nasebetiyle 47,48 

—• Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine ait olmak üzere mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu muvakkatinin 5 nci 
"maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle 9,32,64 

—• İpekli mensucattan tarifei umuımi-
yedeki resmin 12 misli yerine 5 misli alın
ması hakkındaki teklif ile İstihlâk Resımi 
Kanununun tefsirine dair tezkere ve Ka-
vanini Maliye ve İktisat Encümenleri maz-
IbaJtaları münasebetiyle 101,106 

—• Ruzname hakkında 107,108 
— Tekaüt ve istifa Kanununun 50 nci 

(maddesinin maddei ahirösinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 111, 

112,1116,122 
—• Telgraf ve telefon umurunun tensiki 

•hakkındaki lâyiha münasebetiyle 220,223,226, 
227,228 

Sayfa 
Ziyaeddin Ef. (Erzurum) — Belediye 

vergi ve resimleri hakkında lâyihai kanu
niye münasebetiyle 769 

—• îsltanlbul'da vapurlarda ve tramvay
larda kadınlarla erkekler arasını tefrik 
eden perdelerin kaldırılması için Isttanfbul 
Polis Müdürlüğünce verilen emrin esbabı
na dair sualine cevabı 138 

—• Muallimin ve takibenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâ
vesiyle imedarilsi ilmiyeye talebesinin de 
tecillerine dair Konya Mebusu Naim Ha
zım Efendi ve rüfekasıniın teklifi kanunisi 
münasebetiyle 389 

—• Telgraf ve telefon umurunun tensiki 
hakkındaki lâyiha münasebetiyle 229,545 

Zülfi B. (Diyarbakır) - Belediye Vengi 
ve resimleri hakkında lâyiihai kanuniye mü
nasebetiyle 786 

— Fenerler Rüsumunum teızydıdi hak
kındaki teklifi münasebetiyle 876 

—• Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandar
ma ve İmalâtı Harbiye 1339 senesi bütçe
lerine tahsisatı munzama ilâvesine dair 
Lâyihai Kanuniye ve Muvazenei Maliye 
Encümeni ımazlbatası münasebetiyle 360,361, 

380,381 
—• 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren 

cidali milliye iştirak edip muhtelif eepe^ 
lerde veya dahilî isyanların itfaasında bil
fiil hizmet ederek fevkalâde yararlık gööi-> 
'tepenlerin takdirname veya bir derece terfi 
suretiyle taltiflerine ve bunları idare eden 
Müdafaai Hukuk Reis ve âzalariyle mü
cahit ve mücahidelere İstiklâl Madalyası 
itasına dair teklif ve lâyihai kanuniye mü
nasebetiyle 344 

— Tekaüt ve istifa Kanunumun 50 nci 
maddesinin maddei aihiresinin tefsirinle 
dair Başvekâlet teskeresi münasıebet%ie 115 

—• Telgraf ve telefon umurumun ten
siki hakkındaki lâyiha münaselbeltiyle 255,277 




