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I 

F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 
İstifalar 

— Aydın Mebusu Zekâ! Beyin istifası -4:5 
— Berlin Sefiri Kemalettin Sami Paşanın; Si

nop Mebusluğundan istifanamesi 56:57 
— Urfa Mebusu Hüsrev Beyin istifası 4 

Vefatlar 
— Kırşehir Mebusu Mahbup Efendi ile Bit

lis Mebusu Resul Beyin, Siverek Mebusu Cudi 
Paşa ve Gümüşhane Mebusu Veysel Riza Be
yin vefatı 4 

I. 
Beyanat - Nutuklar 

— Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin Mesul 
meselesi hakkında beyanatı 5:21 

Birinci Reis Vekili ismet Beyin senei içti-
maİyenin hitamı münasebetiyle nutku. 107 

Muhtelif 
— Ahiren vefat eden Diyarıbekir Mebusu 

Ziya Gökalp Beyin cenaze merasiminde Mecli
si Âli namina hazır bulunduğuna dair ikinci 
Reisvekili Ali Sürurî Beyin telgrafnamesi ve Bi
rinci Reisve^cili tsmet Beyin beyanı. 54 

— Cumhuriyet İlânının senei devriyesi mü
nasebetiyle tebriki mütazammın ve Türkiye Er
meni Patrik Kaymakamı Arslanyan, 16 ncı fır
ka kumandanı Sedat, Hukuk Medresesi Reisi ^ 
Sanisi Kemal, Abana Belediye Reisi Mahir, Mü
badele Cemiyeti Adana Şubesi Kâtibi Mesulü 
Mehmet Rasim, Hilâhahmer Reisi Sanisi Akil 
Muhtar, Sinbp Halk Fırkası Reisi Kemal ve Be-

Sayja 
lediye Reisi Remzi, Balâ Belediye Reisi Sait ve 
Halk Fırkası Reisi Aziz, Orhangazi Bele
diye Reisi Derviş, Amasya Belediye Reisi Na
fiz, Millî Türk Ticaret Birliği Kâtibi Umumisi 
Ahmet Hamdi, Beşinci Kolordu Kumandanı 
Fahrettin, Amasya İhtiyat Zabitan Cemiyeti 
Reisi Agâh, Bornova Belediye Reisi Dr. Galip, 
Kastamonu Vali Vekili Şinasi, Çal Kaymakamı 
Şemseddin ve Belediye Reisi Necip Mustafa, 
Balya Halk Fırkası Reisi Osman, İstanbul Ti
caret Odası Reisi Hüseyin Hüsnü, Hahamba
şı Hayım Beceranu imzalı telgraflar. 79:80 

— Diyarıbekir Mebusu Ziya Gökalp Beyin 
vefatı mülâbesesiyle Rus Sovyet Mümessili Su-
rîç cenapları ile General Moje'nin taziyetini 
mübeyyin tezkereleri, Adana Lise Müdiriyetİ, 
İzmir Türk Ocağı ve Darülmuallimin ve Da-
rülmuallimat mezunları cemiyeti ve erkek lise
si heyeti talim iyesi, İstanbul Şehremaneti, Bar
tın Yerleşme Yurdu ve Belediye Riyaseti ve Da
day Belediye Riyasetinden mevrut taziyetname-
ler. 57 

İstizahlar 
— Menteşe Mebusu Esat Efendinin; mu

hacirin muamelâtı ve İmar harekâtı hakkındaki 
sualini, Mübadele, İmar ve İskân Vekili Refet 
Beyin verdiği cevabı kâfi görmediğinden, is
tizaha kalp eylediğine dair takriri (6/18) (ikin
ci sene) 61:62,81,107 

KANUNLAR 

No. 
516 

Cilt Sayfa 
— Erzurum ve civarı vilâyetlerde hare-
ketiarzjdan yıkılan mesakinin inşası ve fe-
lâketzejdegânın barındırılması için yapıla
cak niukayaatın pazarlık suretiyle icrası
na dait Kanun 33,49:50 

No. Cilt Sayfa 
517- —• Büyük Millet Meclisinin 1340 senesi 

Bütçesine tahsisat munzamına itasına dair 

Kanun 74,75:79,108:109 
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LÂYİHALAR 

Sayfa 
— Aşarın ilgası ile yerine ikame edilecek 

vergi hakkında kanun lâyihası (1/505) 26 
— Çanakkale » Ezine - Bayramiç - Balya 

ve Ezine - Ayvacık ve Susurluk Gönen - Biga 
yollarının turuku umumiye meyanına ithali 
hakkında (1/504) 23 

— 1341 senesi hidematı umumiyesine ait 
muvazene! umumiye kanunu lâyihası (1/506) 74 

— Trablusgarp Muharebesinden muahe-
dei sulhiyenin tarihi tasdikine kadar vuku 
bulan muharebelerde şehit düşmüş erkân, 

Sayfa 
ümera ve zabıtan ile mensubini askeriyenin er
zak elbise ve maaş mukabili fazlai mehuzların-
dan tahsil ettirilemeyen zimmetlerinin Hazinece 
takip ve tahsil olunmaması hakkında (1/501) 21 

— Tütün muamelâtının sureti idaresini ta
yin eden ahkâmı mutazammın olmak üzere ka
nun lâyihası (1/502) 22 

— Ziraatte müstamel olup hariçten ithal 
edilecek mevaddı müştaile gümrük resmine 
dair 12 Nisan 1339 tarihli kanununa bir mad-
dei müzeyyele İlâvesine dair (1/503) 23 

MAZBATALAR 

Adliye Encümeni Mazbataları 
— Hükkâm ve memurini adliyenin usulü 

intihap ve tayinlerine mütedair kanunun seki
zinci maddesinin tadili hakkında (1/428) numa
ralı kanun lâyihası 67:69 

— İstanbul Kumandanlığı Levazım üçüncü 
kısım Amiri Binbaşı İsmail Hakkı Beyin 
Konya istiklâl Mahkemesince hakkında veri
len karardaki cezai nakdinin affına mütedair 
(4/200) 30 

— İstanbul limanının umuru idare ve inzibatı 
hakkında (1/306) numaralı kanun lâyihası hak
kında 66 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
— 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefi

yeti Nakdiyesi Kanununa zeyl olmak üzere 
(1/287) numaralı kanun lâyihası hakkında 29:30,37: 

44 

Kavanİnİ Maliye Encümeni Mazbatan 
— Erzurum ve civarı harekâtı arzında 

yıkılan köprülerin inşası ve felâketzedelerin 
barındırılması için yapılacak mubayatın pazar
lık suretiyle icrası hakkında (3/205) 33,49:50 

Lâyiha Encümeni Mazbataları 
— Zonguldak Mebusu Ragıp Bey ve rü-

fekasının, Diyarbekir Mebusu merhum Ziya 
Gökalp Beyin ailesine hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisine dair teklifi kanunisi 
(2/352) ve sayam müzakere olduğuna dair 55„74 

Maarif Encümeni Mazbataları 
— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 

Şûrayı Devletin memurin muhakematına mü
teallik vezaifinin sureti ifası hakkındaki Ka
nuna zeyl olmak üzere (1/343) numaralı teklifi 
kanununîsi hakkında 22 

— Hizmeti maksureye tabi mektepler hak
kındaki 26 Kânunisani 1340 tarihli Kanunun 
ikinci maddesinin liseler kaydından Maarif 
Vekâletince bir devreli liseler anlaşıldığı hâl
de, MÜdafaai Milliye Vekâletince mezkûr ka
yıttan yalnız tam devreli liseler kasdedilme-
mekte olduğundan bu cihetin tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut (3/260) numaralı tezkere 
hakkında 62:65 

— Urfa Mebusu Ali Fuat Bey ve 48 re
fikinin Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun 
14 ncü maddesinin tadili hakkında (2/320) nu
maralı teklifi kanununîsi hakkında 22 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbataları 

— 1339 senesi Sıhhiye Bütçesinin tahsisa
tı fevkalâde faslından mecburî hizmete tabi 
etıbba zamaimi ve tıp talebesi masarifi için 
açılacak fasdlara 10,145 liranın nakline dair 65:66 

— Büyük Millet Meclisi Bütçesine tahsisat 
ilâvesine dair (2/354) 74,75:79,108:109 

— Milis zabitan maaşatının sureti tesviye
sine dair (1/159) 27:28 

— Tarife Kanununun dördüncü maddesinin 
tadiline ve neosalversanın Gümrük Resminden 
istisnasına dair (2/258) 44:49 



— 397 
fıkrai 
cetvelde 
zuhur eden 
kâfatı 
na dair 
tezkere hakkında 

Sayfa 
numaralı Kanunun birinci maddesi 

ahictsioe tevfikan evvelce gönderilen 
isimleri muharrer olmayıp bilâhare 

maluline verilmesi iktiza eden mü-
nakdiye için tahsisatı munzamma İtası-

Biışvekâleten mevrut (3/268) numaralı 
26:27 

Sayfa 
MUdafaal Milliye EncUmeni Mazbata» 

— İstanbul Limanının umuru İdare ve inzi
batı hakkında (1/306) numaralı kanun lâyihası 
hakkında 66 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
— Ticaret Sicili Kanunu lâyihası (1/438) 

hakkında 28:29 

SUALLER VE CEVAPLAR 

Maarif Vekâletinden 
Güntüşhane Mebusu Zeki Beyin: Maa

rif işlerinde bazı yolsuzluklar vuku bulduğuna 
ve bunun esbabına dair suali (6/21 ikinci sene) 74 

— Menteşe Mebusu Esat Efendinin; Ley
lî mektepli re ne kadar meccani talebe alın
dığına ve nerelerde iptidaî mektepleri açıldığına 
dair sualline Maarif Vekili Vasıf Beyin şifahi 
cevabı (6/1 ı> ikinci sene) 26,34:37 

MUmdele, İmar ve İskân Vekâletinden 

— Bok Mebusu Mehmet Vasfi Beyin; 
Konya'ya mürettep muhacirlerden birinin vefa
tına sebebiyet veren Mübadele Cemiyeti Kâtibi 
Umumisi hakkında ne düşünüldüğüne dair, su
ali (6/19 ikinci sene) 73:74 

— Menteşe Mebusu Esat Efendinin; Me-
maliki mîiıtahlasa harikzedegânının sokak or

talarına atılması esbabına dair sual takri
ri (6/15 ikinci sene) 26 

— Menteşe Mebusu Esat Efendinin; ne ka
dar muhacir geldiğinin ve ne miktarının iskân 
edildiğinin ve nerelerde imâratta bulunulduğu
nun bildirilmesine dair sualine Mübadele, İmar 
ve İskân Vekili Refet Beyin cevabı. (6/14) 
(ikinci sene) - 26,57:61 

— Zonguldak Mebusu Halil Beyin; Rum
ca konuşan kıptilerin mübadele suretiyle Zon-
guldak'a getirilmeleri esbabına dair suali, (6/20 
ikinci sene) 73 

Sıhhiye Vekâletinden 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
Mektebi Tıbbiye Müdavimlerinden leyi! kısma 
kabulleri İçin müracaat eden efendilerin ade
mi kabulleri esbabına dair suali ve Sıhhiye Ve
kili Dr. Refik Beyin cevabı (6/17 ikinci sene), 53, 

80:81 

TAKRİRLER 

Bolu (Mehmet Vasfi Ef.) 
— Ruz namenin üçüncü maddesini teşkil 

eden ve et nebi maden kömürlerinin men'i it
haline daiı olan teklifi kanuninin müstacelen 
müzakeresi ıe dair takriri 

Bozok {Ahmet Hamdi B.) 
— Vilâyatı Garbiyenin ihtiyacından fazla ka

lan etibbanın vilâyatı Şarkiyeye mecburiyeti 
izamlarını temin edecek bir kanun lâyihasının 
tanzimi ter lenniyatına dair takriri, (4/52) (ikin-? 
ci sene) 

Dersim (Feridun Fikri B.) 
— Ruzıamenin otuz beşinci maddesini teş

kil eden ve 26 Kânunisani 1340 tarihli Kanunun 

56 

56 

ikinci maddesinin tefsirine mütedair olan tezke
renin müstacel ruznameye alınarak müzakere 
ve intaç edilmesine dair takriri 33:34 

— 8 Teşrinievvel 1339 .tarihli Etibbanın Hiz
meti Mecburesi hakkındaki Kanunun ikinci 
maddesinde mevcut (deruhte olunur) cümlesinin 
tefsiri hakkında takriri (4/206) 75 

Dersim (Feridun Fikri ve Ahmet Şükrü B.) 
— Çemişkezeği Elâzİz Vilâletine raptedecek 

olan köprünün ikmali insaası zımnında kaza 
ahalisinden toplanılacak iane mazbatasının Da
hiliye Vekâletince bir an evvel tasdiki hakkın
da takriri (4/55) İkinci sene) 74 
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Sayfa 

— Çemişkezek yolunun ikmali inşaatına 
dair takriri (4/57 ikinci sene) 74 

— Hozat - Pertek yolu için muhassas meb
lâğın mahalline sürati irsaline dair takriri (4/59 
ikinci sene) 74 

Elâzığ (Hüseyin Bey) 
— Elâziz • Erzincan yolunun turuku umu

miye meyanına ithaline dair takriri (4/60) ikin
ci sene) 74 

Gaziantep (Ali Cenanİ Bey) 
—• Maliye Vekâleti, muhtacını zürraa verilen 

tohumluk bedellerini avans addederek, Ziraî 
Mahsubu Umumî Kanununun birinci maddesin
den istifade ettirmekte tereddüt ettiğinden mez
kûr maıddenin Muvazeneı Maliye Encümenince 
tefsirine dair takriri. (3/205) 55:56 

Gümüşhane (Zeki ve Kastamonu Mebusu 
Halil Bey) 

— Mech'si Âtinin tatilinden bu ana kadar ge
çen zaman zarfında siyaseti dahiliye ve hariciye
miz hakkında Başvekâletin ve şuabatı İdariye 
hakkında ait okluğu vekil beylerin Meclis ve ef
kârı umumiyeyi tenvir etmeleri hakkında talk-
riri (6/61 ikinci sene) 74 

İstanbul (Ali Rıza Bey) 
— Büyük Millet Meclisi Bütçesine tahsisat 

ilâvesine dair olup ruznameye alınan Divanı 
Riyaset tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encüme
ni Mazbatasının müstacelen müzakeresi hak
kında takriri 75 

Kângırı (Talât Bey) 
— Altı ayı mütecaviz bir zamandan beri Da

hiliye Encümeninde bulunan turuku umumiye 
ve hususiyetin âmelei mükellefe lile inşası hafc-

Aksaray (Besim Atalay B.) 
•— 1339, 1340 seneleri zarfında muhtacinİ 

zürraa dağıtılan tohumlukların affına dair 
(2/357) 74 

Sayfa 
kındaki teklifi kanunîsinin Nizamnamei Dahilî 
mucibince ruznameye alınarak müzakere edil
mesi hakkında takriri 33 

Kângırı (Talât ve Ziya Bey) 
— Polis teşkilâtı ilga edilen mahallerde mez

kûr teşkilâtmyeniden iade ve ihyası için 1341 
bütçesine tahsisatı lâzİme vazına dair takriri 
(4/51) (ikinci «ene) 56 

Kângırı (Ziya ve Talât Bey) 
— Ankara - Yabanabat ve Yabanabat - Çer

keş ve Çerkeş - Gerede yollarının turuku umu
miye meyanına ithaliyle derhal inşaata başlan
ması hakkında takriri (4/49) ikinci sene) 33 

Karahisarısahip (İzzet Ulvi Bey) 
— Zürraa verilecek tohumluk tahsisatına ait 

(kanun lâyihasının Meclise vaktiyle sevikkıe dair 
takriri, (4/5Qj) (İkinci sene) 56 

Mardin (Necip ve Abdürrezzak Bey) 
—Diyarbakır - Mardin şosesinin turuku 

umumiye meyanına ithaline dair takriri, (4/53.) 
(ikinci sene) 56 

Nİğde (Galip Bey) 
— Niğde'de cem ve idhar edilmiş olan elli-

bin İstanbul kilesi miktarındaki zehairin mııh-
tacîne tevziine dair takriri (4/58) (ikinci sene) 74 

— Niğde vilâyetinin Bor kazasının (Amen) 
köyünün mübadeleye tabi tutulmayarak meskûn 
halkına bırakılması temenniyatma dair takriri 
(4/56) {İfcmcİ sene) 74 

Sivas (Muammer Bey ve rüfekası) 
— Malatya - Darende - Aziziye - Kayseri 

tarikinin turuku umumiye meyanına ithaline 
dair takriri (4/54) {ikinci sene) 56 

Bozok (Ahmet Hamdı B.) 
— Orman Nizamnamesinin 16 ncı ve 43 

ncü maddelerinin tadili hakkında (2/356) 74 

TEFSİRLER 

46 — 26 Kânunusani 1340 tarih ve 401 nu
maralı (Muallimin ve talebenin askerlik
ten tecilleri hakkındaki 21 Şubat 1337 

tarihli Kanuna müzeyyel 
ikinci maddesinin tefsiri 

Kanun) un 
62:65 

TEKLİFLER 



I 

Dersim {Feridun Fikri B.) 
— Bilûmum cinayet mahkemeleri nezdinde 

(Jüri) teşkili hakkında (2/351) 

lâğvıyle 
letlerine 

Mütadele, İmar ve İskân Vekaletinin 
vakaifinin Dahiliye ve Nafia Vekâ-

hakkında (2/246) 32:33 devri 

dereceli 
Mebusan 
(2/350) 

Müntehibi sanilik usulünün İlgasiyle bir 
imihabm kabulü zımnında ttnihabı 

Kanununa bir zeyil ilâvesine dair 

Tarii mükellefiyeti nakdiyesİnİn ilgası-
amelsi mükellefe usulünün tatbikine dair 

55 
na ve 
(2/349) 

Ertuğrul (Doktor Fikret "BJ 
— Mübadele, imar ve İskân Vekaletinin 

lâğıvıyle vızaifinin Dahiliye Vekâletine devri 
hakkında G/345) 32 

— Rakı 
şehirli Azrç 
kümde 
retiyle 

hatsy; 

— Rakı 
sun'hı Şükri 
foroğlu Mehmet 
hatayı adlî 
fisine mütedair 

Def edede 
— Rakı 

hisar'ın 
oğlu Çil Ajradik 
hatayı adlî 
telâfisine mütedair 

_ 7 — 
Sayfa 

55 

55 

Sayfa 
Eskişehir (Abdullah Azmi Ef. ve Arif B.) 
— 1338 senesinde memaliki müstahfasa aha

lisine tevzi edilen tohumluklar • bedelâtı tahsi
linin bir sene teciline ve 1339 senesi tevzi olu
nan tohumlukların affına dair (2/355) 74 

Gaziantep (AH Cenanı B.) 
— tdarei Umumiyei Vilâyet Kanununun 

yüz üçüncü maddesinin tadiline dair (2/347) 54 
Karihisarısahip (İzzet Ulvi B.) 
— Arpa, buğday hâsılatının hastalık zuhur 

eden mahaller mültezimlerinin üçer ay tecili 
tekasitine dair (2/348) 54:55 

Urfa (Şeyh Saffet Ef.) 
— Türkiye memleketlerinin İhya ve ilâsına 

dair (2/353) 55 
Zonguldak (Ragıp B. ve rüfekast) 
— Diyarıbekir Mebusu merhum Ziya Gök-

alp Beyin ailesine hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkında (2/352) 55,74 

Başvekâlet tezkereleri 
«Af» 

ve katil maddesinden ehliyeti cezai-
cjlmadığı halde 3 sene 9 man hapse 

Alasehir'li Tenekeci Halil Efen-
Mehmet hakkında vaki hatayı 

— Cerh 
yeyİ haiz 
mahkûm 
dinin Çıraj 
adlînin af suretiyle telâfisine dair (3/294) 

ohn 

TEZKERELER 

«İade talepleri» 
— Adliye Encümeninde bulunan ve müte

addit eşhasa ait 3/5, 3/8, 3/235, 3/262 numa
ralı evrakın İadelerine dair 

— Hapishanelerin idarei umumiyeleri hak
kındaki (1/426) numaralı kanun lâyihasının 

24 

— Rak nakli maddesinden maznun Bor 
kazasının I'ertek Karyesinden Celâl hakkında 
verilen hükümde hatayı adlî, vukua getirildi
ğinden af ııuretiyle telâfisine dair (3/291) 24 

nakli maddesinden maznun Eski-
ile Hanİfe hakkında verilen hü-

ı adli vukua getirildiğinden af su-
teiâffsine mütedair (3/290) 

yeniden tetkiki zımnında İadesine dair 

24 

22 

24 

nakli maddesinden maznun Gire-
ve Kayıkçı Cıvık Hamdi ve Ana-

haklarında verilen hükümde 
vaki olduğundan af suretiyle telâ* 

(3/292) 24 

nakli maddesinden maznun Kara-
Mahallesinden Kostantİyan 

hakkında verilen hükümde 
vukua getirildiğinden af suretiyle 

(3/293) 24 

«Muhtelife. 

— Erzurum ve civarı hareketi arzından 
yıkılan köprüleri inşası ve felâketzadegânın 
barındırılması için yapılacak mubayaatın pa
zarlık suretiyle icrası hakkında (3/295) 33,49:50 

— İstanbul'un işgal altında bulunduğu es
nada MUİİ Orduya muktazî eşya, cephane 
eslihâ ve teçhizatı sairenin şevkinde fedakâ-
rane hidematı sebkeden ve İstanbul Hüküme
tince tahdidi sinne tabi tutularak tekaüt edil
miş olan Nakliye Mülâzımı Evveli Yozgatlı 
Ahmet Ağa bin Osmanın hidematı fevkalâde
sine binaen tekaüdünün Yüzbaşılık rütbesi 
üzerinden İcrasına dair (3/276) 22:23 

— İstiklâl Mücadelesinin muhaberatı muh-
telifesinde hidematı fevkalâdeleri sebkeden on 
zatın İstiklâl Madalyasiyle taltiflerine dair 
(3/277) 22 



Sayfa 
— İznikli saİt Efendizade Mustafamn iadei 

hukuku memnuasına dair (3/286) 23 
— Meclisi Âlinin müçtemi olmadığı esnada 

inhilâl eden vekilliklere İntihap edilen zevat 
hakkında 55 

— Sakarya Meydan Muharebesi ve son 
harekâtı taarruziye esnasındaki hidem atından 
dolayı iki defa istiklâl Madalyasİyle taltif edi
len Fırka, 1 Alay 4 Kumandam Kaymakam Ti-
reli Ali Cevat Efendi Bin Ali'nin işbu madal
yalarından birinin takdirnameye tahvili hak
kında (3/271) 22 

— Mücaddei Milliye esnasında İnebolu'ya 
vürut eden efrat, eslaha, mühimmat vesair leva-
zımatı harbiyenin denizden iskeleye bilâ ücret 
nakli hususunda hideroâtı meşkûreleri sebke-
den Inebolu'lu Piyade Kayıkçı Loncasının bir 
kıta İstiklâl Madalyasıyle taltifine dair (3/278) 22 

— Sisli Ahmet oğlu Mehmed'in iadei hukuku 
memnuasına dair (3/296) 55 

— Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 35, 
36 ve 39 ncu maddelerinin tefsirine dair (3/283) 23 

— Belediyelerin Beledî, idarî, cezai ve kazaî 
salâhiyetlerinin tevsii esasına müstenit olup Da
hiliye Encümeninde bulunan (1/408) numaralı ka
nun lâyihasının, tadilât icrası zımnında, iadesine 
dair 22 

— 1340 senesi Muvazene! Umumiye Kanu
nunun 22 tıci maddesinin tefsirine dair (3/281) 23 

— 1340 senesinde neşir ve tatbik olunan 
Gümrük Kanununun olbaptaki maddei mahsu-
sası ahkâmı, kanunun tarihi neşrinden İtibaren 
satın alınacak Türk vapurlarının gümrük res
minden muafiyetini âmir ise de bundan ev
vel ve daha buhranlı günlerde millî bayrak altın
da sefaİn bulunduranların kanunun dairesi şü
mulü haricinde bırakılmaları muvafıkı nasafet 
ve Adalet olamayacağından muhafiyeti temin 
eden kanunu mezkûre bir maddei muzeyyele 
ilâvesi veyahut kanunun tefsirine dair (3/275) 23 

— Büyük Millet Meclisine intihap edilen 
ve edilecek olan bilumum mensubîni askeriye-

Sayfa 
— Tirebolulu Müftüzade Şevket Efendinin 

iadei hukuku memnuasına dair (3/287) 23 

— Tirebolu'nun Reşadiye mahallesinden, 
Şalaktı oğlu Temel Efendinin iadei hukuku 
memnuasına dair (3/285) 23 

— Yozgat'ın Medrese mahallesinden Kafa-
zade İsmail Mahdumu Nâzım Efendinin iadei 
hukuku memnuasına dair (3/284) 23 

«ÖKim cezaları» 

— Hiyaneti Harbiye maddesinden 15 nci 
Fırka Divanı Harbince bİlmuhakeme idama mah
kûm edilen Kâmil namı diğeri Bekir Çavuşa ait 
karann tasdikine dair (3/828) 23:24 

— Orhangazi Kasabasına mülhak karyeler 
ahalii Islâmiyesine mezalim ika eylediğinden İs
tanbul Divanı Harbi örfisince idama mahkûm 
edilen Istepan veledi Davİt hakkındaki Hükmün 
tasdikine dair (3/289) 24 

nin tabî olacakları şerait hakkındaki 385 numa
ralı kanunun 2 nci maddesinin tefsirine dair 
(3/272) 23 

— Hampetrolterden Rüsumet İdaresince İs
tihlâk resmi alınmasında tereddüt hasıl oldu
ğundan bu baptaki tarife kanununun tefsirine 
dair (3/274) 23 

— Mahsubu Umumî Kanununun Dördüncü 
Maddesindeki kuyudata nazaran sabık Halife 
Abdülmecit Efendinin Velİahdlik zamanına ait 
maaşa ti mütedatıilesinin İtasında tereddüt hasıl 
olduğundan meselenin tefsirine dair (3/279) 23 

Matlubat ve düyunu hazinenin sureti mah
subuna mütedair 23 Nisan 1340 tarihli Mah-

- aubu Umumî Kanununun birinci maddesinin 
tefsiri hakkında (3/282) 23 

— Osmanlı ve İtibarı Millî Bankası memur
larının Ziraat Bankası memurları gibi Müec
celi yeti Askeriye Vergisi ile mükellefiyetleri 
331 numaralı avans kanununiyle kabul edilmiş 
ise de bunun makabline de şümulü olup olma-

TEFSIR TALEPLERİ 
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Sayfa 
dığında tereddüt hasıl olduğundan tefsirine dair 
(3/273) 23 

— Ticaret Müdiriyetlerinin hususî adreslere 
gönderecekleri evrakı resmiyenin bilâücret kabu
lüne cevabı kanunî olmadığına, bu husustaki pos
ta kanununun 30 ncu maddesinin tefsirine dair 
(3/280) 23 

Sayfa 
B. M. M. Riyaseti tezkere» 

— Büyük Millet Meclisi Bütçesinin inşaat 
faslına tahsisat İlâvesine dair 55 

Memurin Muhakemat Heyeti Riyaseti tezkeresi 
— Memurini Muhakemat Heyeti Azasının 

müddetleri hitam bulunduğundan, yeniden inti
habat icrasına dair 55 

— 18 
hulâsası 

ZAPTI SABIK HÜLÂHASI 

. 10 . 1340 tarihli 45 nci içtima zabıt 
26 

— 20 \. 10 . 1340 tarihli 46 ncı içtima zabıt 
hulâsası i 32 

— 24 
hülâsası 

10 . 1340 tarihli 47 nci içtima zabıt 
53 

— 27 . 10 . 1340 tarihli 48 nci içtima zabıt 
hulâsası 

— 30 . 10 . 1340 tarihli 49 ncu içtima zabıt 
hülâsası 

73 
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31 
13 
15 
19 
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41 
44 
12 
19 
19 
39 
41 
45 
46 
13 
23 
24 
28 
22 
24 
37 
26 
35 
23 

TASHİHLER 

Yanlış 

Locasının 
Dairesi 
Muhafiyetİ 
Rüsumet 
Reis - Beyefendi 
Mesul'un 
Mesul 
Talepp 
Fikrî itilâfeuyane 
ftibaen 
Mütemail 
Ruzmer'e 
Hakikatte 
Makdonald'a 
Musammen 
Şeref yadolmuşt um 
Münasebeti 
İSMET PAŞA < 
Vazayii 
Âmiişi 
Ahifeyi 
Şîmainde 
Nahifini 
Hıfzıfiile 

Doğru 

Loncasının 
Dairei 
Muafiyeti 
Rüsumat 
Reis Beyefendi 
Musul'un 
Muşu] 
Talep 
Fikri itlâfcuyâne 
tttibaen 
Müteamel 
Ruzmerra 
Hakikate 
Makdonald'da 
Musammem 
Şerefyabotmuştum. 
Münasebatı 
Silinecek 
Vakayii 
Âmizişi 
Anifeyi 
Şimalinde 
Nehrini 
Hıyizzifüle 
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16 
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Sütun 

2 
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1 
2 
1 
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Satır 

44 
45 
48 
17 
12 
19 
16-
36 
38 

Noktaya 
Noktaya 
Noktaya 
Bulunmadığım 
imkânı hukuk 
Amama 
Tessiir 
Ticariyeye 
Ferhcn 

39,40 Ticariyeye 
43 
44 
44 

Ticaret ve 
Eder 

— m — 
Yanlış 

Çok etmektedirler. 

Doğru 

Notaya 
Notaya 
Notaya 
Bulunmadığım 
imkânı hukukî 
Ammo 
Teessüf 
Ticariye 
Ferden 
Ticariye 
Ticaret etmektedir ve 
Ederler 
Çok vazifeleri vardır. Hükümetin 
de murakabe ve teftiş müzmelatı 
vardırki bunların hüsnü suretle ida
resi için usulü ticari yelerin in tarzı 
cereyanını anlamak için buna çok 
lüzum vardır ve mühimdir. 

45 

» 
y> 

47 
.» 
» 
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» 
:» 
» 

48 
» 
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» 
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» 
37 
» 

38 
.46 
47 
49 
50 
58 

» 
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> 
60 

61 
62 
64 

1 
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» 
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» 
» 
2 
1 
1 
» 
2 
s 
1 

2 
1 
1 

20 
27 
12 
24 
1 

50 
6 

12 
34 
27 
30 
6 

36 
10 

6 
39 
25 

etmektedirler. Bunlar arasında siline
cek birçok deavi cereyan vazifeleri 
vardır. Hükümetinde murakabe ve 
teftiş muamelatı tarzı cereyanını an
lamak için buna çok lüzum vardır ve 
mühimdir, 
İstihdap ttiği 
Tahiien 
Sak in esinden 
Pervane 

Mütehakkıbası 
«altı ay 
Memleketimize göretadili 
Biimünakaşa 
Müçtemİlatı da 
Dişer 
Jeürisefain 
Seronlar 
Cevap.. 
İnşaat ve tamirata şehirlerde, kasaba
larda bulduk saydık - tabiî 
Harİkzdelgân 
Senelik idi tahsil 
Mütalaalarım kendileri bu kadar 

Silinecek: 
İstihdaf ettiği 
Tadilen 
Sakinlerinden 
Perverâne 
Mütehakkikası 
«altı ay 
Memleketimize girer. Tadili 
Bİlmünaksa 
Müştemilatı 
Diğer 
Seyrisefain 
Seromfar 
Sevap.. 
Çünki şehirlerde iskân imkânı var-
di, 
Fazla bulsaydık tabiî 
Harikzedegân 
Senelik idadi tahsil 
Mütalaalarını bu dakikaya kadar 
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Yanlış 

Bir aylık ihtiyaç mukabili olarak 
nakli için nıuktazi lâyihai kanunîye 
tanzim edilmiştir. Müstacel ruzna-
meye ithaliyle kabulü Heyeti Umu-
miyeye arz olunur. 2,2.1340 
Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Gaziantep 
Reşat Ali Cenanı 

Kâtip 
Aza Aza 

Maraş İsparta 
Tahsin Mükerrem 

Aza Aza 
Denizli Bursa , 

Mazhar Müfit Osman Nuri 
Aza Aza 

Sivas Gaziantep 
Rahmi Ahmet Remzi 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü. 

1339 Senesi Sıhhiye Bütçesinin tah
sisatı fevkalâde faslından mecburi 
hizmete tabiî etibba zamaimi ve 
Tıbbiye talebesi masarifi için açılacak 
fasıllara (10 145) liranın nakline dair 
lâyihai kanuniye 

Madde 1 — 1339 Senesi Sıhhiye 
Bütçesinin 193 ncü Tahsisatı fevka
lâde faslından (10 145) liranın bit-
tenzil bundan (8 525) lira mecburî 
hizmete tabi etibba zamaimi ve 
(1 620) lira Tıbbiye talebeleri iba

te, iaşe, Ubas masrafları namlariyle 
açılacak (b/193), (c/193) fasıllarına 
naklolunmuşlar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

171L 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbatası 

«Esbabı Mucibe» 
Etıbbanın hizmeti mecburesi hak

kında 8 teşrinievvel 1339 tarih ve 
369 numaralı kanunun üçüncü mad-

Doğru 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' 
Muvazenei Maliye Encümeni 

171 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbatası 
«Esbabı Mucibe» 

Etıbbanın hizmeti mecburesi hak
kında 8 teşrinievvel 1339 tarih ve 
369 numaralı kanunun üçüncü 
maddesi mucibince Sıhhiye Vekâ* 
letince tespit ve ilân edilecek ma^ 
hâllere tâyin olunacak tabiplere 
maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri mec-
muunun nısfından noksan olmamak 
üzere verilecek zam için bütçede 
muayyen tahsisat mevcut olmadı-. 
ğından 1339 senesi Sıhhiye bütçe-: 
sinin 193 ncü Tahsisatı fevkalâde 
faslı eyyamı haliye tasarrufatından 
(35 000) liranın bu husus için açı
lacak faslı mahsusa tefriki Sıhhi
ye Vekâletinin 20 teşrinisani 1339 
tarihli tezkeresinde talep edilmesi 
üzerine keyfiyet Sıhhiye Vekili hu« 
zuruyle müzakere olundu^ 

Salifüzzİkİr kanunun üçüncü 
maddesi mucibince zammı muhas-
sasat verilmesi icap eden 156 mahal 
bulunup, bunlara şehrî 825 lira zam 
verilmesi İcap ettiği ve hükümetin 
lüzum göstereceği muhallerde üç 
sene hizmet edeceklerini elyevm 
müteahhit 54 tıp talebesi mevcut 
olup bunların leylî İkmali tahsil 
masrafları için beheri otuz liradan 
kezalik şehrî 1 620 liraya İhtiyaç 
bulunduğu anlaşılmasına ve fasıl
dan fasla nakli muhassasat bir ka
nuna mütevakkıf bulunmasına bi
naen 1339 senesi Sıhhiye bütçesinin 
193 ncü Tahsisatı fevkalâde fas
lı eyyamı haliye tasarrufatından 
10 145 liranın tenzili ile bundan 
8 525 lirasını mecburî hizmete tabî 
etibba zammiyatı ve 1 620 lirası-: 
nın tıbbiye talebeleri ibate ve iaşe, 
ilbas masrafları namları ile açıla-
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desi mucibince Sıhhiye Vekâletince 
tespit ve ilân edilecek mahallere tâyin 
olunacak tabiplere maaş ve tahsisatı 
fevkelâdeleri mecmuunun nısfından 
noksan olmamak üzere verilecek zam 
için bütçede muayyen tahsisat mev
cut olmadığından 1339 senesi Sıhhîye 
bütçesinin 193 ncü Tahsisatı fevkalâ
de faslı eyyamı haliye tasarrafatından 
(35 000) liranın bu husus için açılacak 
faslı mahsusa tefriki Sıhhiye Vekâle
tinin 20 teşrinisani 1339 tarihli tezke
resinde talep edilmesi Üzerine keyfi
yet Sıhhiye Vekili huzuruyle müza
kere olundu. 

Salifüzzikİr kanunun üçüncü mad
desi mucibince zammı muhassasat 
verilmesi İcap eden 156 mahal bulu
nup, bunlara şehri 825 lira zam ve
rilmesi icap ettiği ve hükümetin lüzum 
göstereceği muhallerde üç sene hizmet 
edeceklerini elyevm müteahhit 54 
tıp talebesi mevcut olup bunların 
leyi! ikmali tahsil masrafları için be
heri otuz liradan kezalik şehrî 1 620 
liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmasına 
ve fasıldan fasla nakli muhasarat bir 
kanuna mütevakkıf bulunmasına bi
naen 1339 senesi Sıhhiye bütçesinin 
193 ncü Tahsisatı fevkalâde faslı ey
yamı haliye tasarrafatından 10 145 li
ranın tenzili île bundan 8 525 lirasını 
mecburî hizmete tabî etibba zammi-
yatı ve 1 620 lirasının tıbbiye talebe
leri İbate ve, iaşe, ilbas masrafları 
namları ile açılacak (b/193), (c/193) 
fasıllarına 

Madde 2 — işbu kanun tarihi neş
rinden muteberdir^ 

Doğru 

cak (b/193), (c/193) fasıllarma bir 
aylık ihtiyaç mukabili olarak nak
li için muktazi lâyüıai kanuniye 
tanzim edilmiştir. Müstacel ruzna-
meye ithaliyle kabulü Heyeti Umu-
miyeye arz olunur. 2.2.1340 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Gaziantep 

Reşat Ali Cenani 
. Kâtip -

Aza Aza 
Maraş İsparta 
Tahsin Mükerrem 

Aza Aza 
Denizli Bursa 

Mazhar Müfit Osman Nuri 
Aza Aza 

Sivas Gaziantep 
Rahmi Ahmet Renizi 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

1339 Senesi Sıhhiye Bütçesinin 
Tahsisatı fevkalâde faslından mec
bur! hizmete tabii etibba zamaimi 
ve Tıbbiye talebesi masarifi için 
açılacak fasıllara (10145) liranın 
nakline dair lâyihai kanuniye 

Madde 1 — 1339 Senesi Sıhhi
ye Bütçesinin 193 ncü Tahsisatı 
fevkalâde faslından (10145) lira
nın bittenzil bundan (8 525) lira 
mecburi hizmete tabî etıbba zama-
maimi ve (1 620) lira Tıbbiye ta
lebeleri ibate, iaşe, ilbas masrafla
rı namlariyle açılacak (b/193), 
(c/193) fasıllarına naklolunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi 
neşrinden muteberdir; 
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37 
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25 
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Yanlış 

payidarına 
tahsil 
olmak ezcümle 
musukul - kelim 
azem ve kitleyi 

Doğru 

payedarma 
tahmil 
olmak üzere ezcümle 
mesukul kelim 
azîm bir kitleyi 

*>•<* 



Söz Alanlar 

Sayfa 
Abidin Bey (Sarahati) - Menteşe Mebusu 

Esat Efendinin, muhacirin muamelâtı ve imar 
harekâtı hakkında Mübadele, imar ve İskân 
Vekillerinden istizah takriri münasebetiyle 

Ali Galip (Kırşehir) - 22 Şubat 1337 tarihli 
tarik mükellefiyeti nakdiyesi kanununa zeyil 
kanun lâyihası münasebetiyle 

88 

44 

Sayfa 
Ali Rıza (tdare Memuru) (İstanbul) • Büyük 

Millet Meclisi bütçesi inşaat faslına tahsisatı 
munzamma İlâvesine dair kanun teklifi mü
nasebetiyle 77,78 

Ali Şuuri (Karesi) - 22 Şubat 1337 tarihli 
tarik mükellefiyeti nakdiyesi kanununa zeyil 
kanun lâyihası münasebetiyle 42 

Doktor Fikret B. (Ertuğrul) - Menteşe Me
busu Esat Efendinin, muhacirin muamelâtı ve 
İmar harekati hakkında Mübadele, tmar ve 
İskân Vekillerinden istizah takriri münasebe
tiyle 

Doktor Fuat B. (KırkkiIİse) - Tarife Kanu
nunun dördüncü maddesinin tadilin ve nepesal-
versan'ın gümrük resminden İstisnasına dair 
kanun münasebetiyle 

95 

48 

Doktor Mustafa B. (Çorum) • Tarife Ka
nunun dördüncü maddesinin tadiline ve nee-
sa I versan'm gümrük resminden istisnasına dair 
kanun münasebetiyle 48 

Doktor Rıza Nuri B. (Sinop) - Menteşe 
Mebusu Esat Efendinin, muhacirin muamelâtı 
ve İmar harekâtı hakkında mübadele, tmar 
ve İskân Vekillerinden istizah takriri müna
sebetiyle 84 

Esat E. (Aydın) - Milis Zabitan ma aşa t inin 
sureti tesviyesine dair İcra Vekilleri Riyase
tinden mevrut (1/195) numaralı kanun lâyi
hası münasebetiyle 

Esat E. (Menteşe) - Leyli mekteplere ne-
kadar meccani talebe alındığına ve nerelerde 
iptidaî mektepleri açıldığına dair suali mü
nasebetiyle 

27 

36 

— Muhacirin muamelâtı ve ve İmar ha
rekâtı hakkında Mübadele, imar ve iskân Ve
kilinden istizah takriri münasebetiyle 82,83 

— Ne kadar muhacir geldiğinin ve ne ka
darının iskân edildiğinin ve nerelerde imarette 
bulunulduğunun bildirilmesi hakkındaki suali 
münasebetiyle 61 

Feridun Fikri B. (Dersim) - Hizmeti maksu
reye tâbi mektepler hakkındaki 26 Kânunu
sani 1340 tarihli kanunun ikinci maddesinin li
seler kaydından Maarif Vekâletince bir devreli 

liseler anlaşıldığı halde Müdafaa! Milliye Ve
kâletince mezkûr kayıttan yalnız tam devreli 
liseler kasit edilmek olduğundan bu cihetin 
tefsirine dair mazbata münasebetiyle 64 
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Sayfa 
— Mektebi Tıbbiye müdavimlerinden lepyü 

kısma katilileri için müracaat eden efendilerin 
ademi kapulteri esbabına dair suali münasebe
tiyle 

Hafit p. (Kastamonu) - Menteşe Mebusu 
Esat Efendinin muhacirin muamelâtı ve tmar 
harekâtı hakkında Mübadele, imar ve İskân 
Vekillerinden istizah takriri münasebetiyle 

Hamdullah Suphi B. (istanbul) - Menteşe 
I,sat Efendinin, muhacirin muamelâtı 

harekâtı hakkında mübadele, imar 
Vekillerinden istizah takriri müna-

Mebusu 
ve tmar 
ve fskân 
sebetiyle 

81 

96 

90 

Sayfa 
— Menteşe Mebusu Esat Efendinin, muha

cirin muamelâtı ve imar harekâtı hakkında Mü
badele, tmar ve İskân Vekillerinden istizah tak
riri münasebetiyle 92 

H 
Hasan B. (Ticaret Vekili) (Trabzon) - Tica

ret Sicilli Kanunu lâyihası münasebetiyle 28 

— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefi
yeti nakdiyesi kanununa zeyil kanun lâyihası 
münasebetiyle 43 

Hayri B, (Saruhan) - Başvekil İsmet Paşa 
Hazretlerinin musul meselesi hakkında beyanatı 
münasebetiyle 20 

İsmet 

maiyettin 
İt. (Reis Vekili) (Çorum) 
litamı münasebetiyle 

Seneî içti-

Mazhaı 
busu Esat 
imar 
iskân 
tiyle 

Muhtar 
lisi bütçes 
ilâvesine 

— 22 
ti nakdiyefe 

Müfit B. (Denizli) - Menteşe Me-
Efendİnin, muhacirin muamelatı ve 

harekâtı hakkında Mübadele, İmar ve 
Vel illerinden istizah takriri münasebe-

107 

İsmet Paşa (Başvekil) (Malatya) - Musul 
meselesi hakkında beyanatı münasebetiyle 5:20 

M 

101 
B. (Trabzon) - Büyük Millet Mec-
inşaat faslına tahsisatı munzamma 

d ı̂ir kanun teklifi münasebetiyle 75,78 
Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiye-

kanununa zeyil kanun lâyihası 
münasebetiyle 43 

Musa Kâzım Ef. (Konya) — Milis Zabı
tan maaşatının sureti tesviyesine dair İcra 
Vekilleri Riyasetinden mevrut (1/195) numa
ralı kanun lâyihası münasebetiyle 

Mustafa AbdUlhalİk B. (Kângm) - Milis 
Zabıtan maaşatının sureti tesviyesine dair İc
ra Vekilleri Riyasetinden mevrut (1/195) nu
maralı kanun lâyihası münasebetiyle 

Ragıp X (Kütahya) - Hizmeti maksureye 
tâbi mektepler hakkındaki 26 Kânununİsani 
1340 tarihi kanunun ikinci maddesinin liseler 
kaydından Maarif Vekâletince bir devreli li
seler anlaşıldığı halde Müdafaaî Milliye Ve
kâletince mezkûr kayıttan yalnız tam devreli 
liseler kasi: edilmek olduğundan bu cihetin tef
sirine dair mazbata münasebetiyle 

Ragıp ft. (Kütahya) - Milis Zabitan maa
şatının sureti tesviyesine dair İcra Vekilleri Ri-

64 

yasetinden mevrut Jl/195) numaralı kanun lâ
yihası münasebetiyle 

— Ticaret Sicilli Kanun lâyihası münasebe
tiyle 

Recep B. (Dahiliye Vekili) (Kütahya) - 22 
Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti nakdi
yesi kanununa zeyil kanun lâyihası münasebe
tiyle 

Refet B. (Mübadele, tmar ve İskân Vekfli) 
(Bursa) - Menteşe Mebusu Esat Efendinin, ne 

28 

27 

27 

28 

38 
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miktar muhacir geldiğinin ve ne kadarının is
kân ettirildiğinin ve nerelerde imarette bulunul
duğunun bildirilmesine dair suali münasebe
tiyle 57 

Refik B. (Sıhhiye Vekili) (istanbul) - Der
sim Mebusu Feridun Fikri Beyin, Mektebi Tıb
biye müdavimlerinden leylî kısma kabulleri 
için müracaat eden efendilerin ademi kabulleri 
esbabına dair suali münasebetiyle 80 

Şefik B, (Trabzon) - Tarife Kanununun 
dördüncü maddesinin tadiline ve neesalversan* 
in gümrük resminden istisnasına dair kanun 
münasebetiyle 46,47 

Şükrü B. (Biga) - Menteşe Mebusu Esat 
Efendinin, muhacirin muamelâtı ve imar hare
kâtı hakkında Mübadele, İmar ve iskân Vekil
lerinden istizah takriri münasebetiyle 98 

Vasıf B, (Maarif Vekili) (Sttruhan) - Hiz
meti maksureye tabi mektepler hakkındaki 26 
Kânununisani 1340 tarihli kanunun ikinci mad
desinin liseler kaydından Maarif Vekâletince 
bir devreli liseler anlaşıldığı halde Müdafaa! 
Milliye Vekâletince mezkûr kayıttan yalnız 
tam devreli liseler kasit edilmek olduğundan 
bu cihetin tefsirine dair mazbata münasebe
tiyle 63,65 

— Menteşe Mebusu Esat Efendinin, Leyli 
Mekteplere ne kadar meccani talebe alındığı
na ve nerelerde iptidai mektepleri açıldığına 
dair suali münasebetiyle 34 

Vehbi B. (Karesi) - Hizmeti maksureye tabi 
mektepler hakkındaki 26 Kânununisani 1340 

Sayfa 
Rüştü Pasa (Frauruaj) - Büyük Millet Mec

lisi bütçesi inşaat faslına tahsisatı munzamma 
ilâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle 78 

— Menteşe Mebusu Esat Efendinin, mu
hacirin muamelâtı ve imar harekâtı hakkında 
Mübadele, imar ve İskân Vekillerinden isti
zah takriri münasebetiyle 103 

— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti 
nakdiyesi kanununa zeyil kanun lâyihası mü
nasebetiyle 42,43 

Şükrü B. (Çanakkale) - Tarife Kanununun 
dördüncü maddesinin tadiline ve neesalver-
san'ın gümrük resminden istisnasına dair ka
nun münasebetiyle 47 

— Milis Zabıtan maasatınm sureti tesviye
sine dair icra Vekilleri Riyasetinden mevrut 
(1/195) numaralı kanun lâyihası münasebetiy
le 28 

Vehbi B. (Dahiliye Encümeni adına) • (Ka
resi) - 22 Çubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti 
nakdiyesi kanununa zeyil kanun lâyihası müna
sebetiyle 42,43 

Tutıah HUmi (Zonguldak) - Menteşe Me
busu Esat Efendinin muhacirin muamelâtı ve 
İmar harekâtı hakkında Mübadele, imar ve is

kân Vekillerinden istizah 
tiyle 

takriri münasebe-
99 

tarihli kanunun ikinci maddesinin liseler kay
dından Maarif Vekâletince bir devreli liseler 
anlaşıldığı halde Müdafaai Milliye Vekâletin
ce mezkûr kayıttan yalnız tam devreli liseler 
kasît edilmek olduğundan- bu cihetin tefsirine 
dair mazbata münasebetiyle 
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Ytnmt Vadi B. (Menteşe) • Başvekil İsmet 
Paşa Hazretlerinin Musul meselesi hakkmda 

Zeki B, (CttmUjhaiie) - Menteşe Mebusu 
Esat Efendinin, muhacirin muamelâtı ve İmar 

beyanatı münasebetiyle 
Sayfa 

20 

harekâtı hakkında Mübadele, tmar ve iskân 
Vekillerinden istizah takriri münasebetiyle 105 
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