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1973 
T. B. M. Meclisi Matbaası 





F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 
İntihaplar 

— Büyük. Millet Meclisi Riyaseti için in
tihap. 386,387 

— Divanı Riyaset kâtipleri intihabatı. 275 
— Memurini Muhakemat Encümeni ve 

tetkik heyeti azaları intihabatı. 275:313 
— Nizamnamei dahilinin 162 nci maddesi 

mucibince Heyeti Umumiyece Kütüphane En
cümenine intihap olunacak âza için namzet 
gösterildiğine dair Meclis Reisvekilliğinin tez
keresi. 

istifalar 
— Adana Mebusu Kemal Beyin, Divanı 

Riyaset Kâtipliğinden istifası. 
— Birinci ve İkinci Ordular Müfettişleri Kâ

zım Karabekir ve AH Fuat Paşalar Hazeratı-
nın müfettişlik vazaifinden istifa eylemeleri ve 

117 

172 

Sayfa 
Elâziz Mebusu Cevat Paşa ile Edirne Mebusu 
Cafer Tayyar Paşanın vazaifi askeriyelerine hi
tam verilmesi dolayısıyle inhüâl eden müfettiş
likler ile Kolordu Kumandanlıklarına tayin 
olunan zevat hakkında Başevkâletten mevrut 
tezkere. 

— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; 
Divanı Riyaset kitabetinden istifanamesi. 

— Müşir Fevzi Paşa Hazretlerinin İstanbul 
Mebusluğundan ve Fahrettin İzzetin, Ali 
Hikmet,, Şükrü Naili Paşalar Hazeratının İz
mir, Aydın, Bursa ve Kırkkilise Mebusluk
larından istifaları. 

237 

5:6 

Mezuniyetler 
— Azaı ı Kiramdan bazı zevatın mezu

niyetleri hakkında Dîvanı Riyaset kararı. 201:204 

BEYANAT — NUTUKLAR 

I. Reisicumhur Gazi Mustafa Keme] Paşa Hazretlerinin ikinci intihap devresi ikinci içtima 
senesini kuşat nutukları. 2:4 

İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

Başvekil Fethi Beyin programı ve bu bapta cereyan eden müzakere. 397 
408,409:410 

İSTİZAHLAR 

İcra Vekilleri Heyetinden umumi istizah. 
38:69 

73:113 117:166,167:168 
Menteşe Mebusu Esat Efendinin; Mu

hacirin muamelâtı ve imar harekâtı hakkında 
Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinden istizahı 
(6/18 ikinci sene) 24:38 

No. 
518 — Merhum Ziya Gökalp Beyin ailesinin 

terfüne dair kanun 

KANUNLAR 

Cilt Sayfa No, Cilt Sayfa 
519 — Büyük Millet Meclisinin 1340 senesi 

bütçesine tahsisatı munzama itası hak
kında kanun 



_ 4 _ 
Nû. Cilt Sayfa 
520 — Tarife kanununun dördüncü madde

sinin sani a$ar fıkrasının ilgası ve bazı 
ilâçlar ve alâtı gümrük resminden mua
fiyeti hakkında kanun 

521 — 21 Kânunİsani 1338 tarih ve 183 nu
maralı (Tecili takibat) kanununun feran 
zimethal olanlara da teşmili hakkında 
kanun 

522 — 9 Kânunİsani 1340 tarih ve 397 nu
maralı (istiklâl Muharebatı esnasında 
malûl kalan muvazzaf, mütekait, ihtiyat, 
millî kuvvetler ve jandarma erkân üme-

No. Cilt Sayfa 
ra, zabitan, memurin ve mensubİni as
keri ile küçük zabitan ve efrada nakdi 
mükâfaat itası hakkında) kanuna raü-
zeyycl kamın 

523 — 1340 senesi bütçesinin fusul ve me-
vaddı muhtelif esine tahsisatı munzam-
ma itasına dair kanun 

524 — Mebanîi milliye İnşaatına sarf edil
mek üzere beş milyon lira tahsisat ita
sına dair kanun 

525 — 29 Teşrinisani 1336 tarih ve 66 nu
maralı (İstiklâl Madalyası) kanununun 
birinci maddesini muaddel kanun 

KARARLAR 

92 —> Temel, Şevket, Mustafa ve Nazım 
efendilerin, iadei hukuku memnu alan 
hakkında 

93 — Vakdi muayyeninde terfi ettireleme-
yen ümera ve zabitanm yeni rütbeleri 
farkı muhassesatmı tarihi nasblarından 
itibaren tesfiyesi ve ancak badema ter-
fiatda tarihi nasp ile iradeye iktiran ta
rihlerinin tevhit veya takribi usulü mun-
tazamına tamamen riayet olunması hak
kında 

94 — Azayı kiram tarafından verilen tek
lifi kanunilerin hükümete tevdii oluna
mayacağı ve bunların encümenlere intaç 
olunacağı hakkında 

95 — Mülâzımı evvel Yozgat'lı Ahmet Ağa 
bin Osman'ın tekaüdünün yüzbaşılık 
rütbesi üzerinden icrası hakkında 

96 — Rakı nakil ve furuhtundan mahkûm 
Acem Aziz, Hanife, Celâl, Çil Avadik, 
Şükrü, Cıvık Hamdi ve Mehmet'in af
ları hakkında 

97 — Sisin Hacıuşağı mahallesinden keleş 
oğullarından Ahmet oğlu Mehmet'in 
iadeİ hukuku memnuasına dair 

98 — Müskirat nakli maddesinden mah
kûm Osman oğlu Ali Rıza'nın affına 
dair 

LÂYİHALAR 

— Adliye, Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekaletleriyle Umum Jandanna Kumandanlığı 
bütçelerinde münakale İcrasına ve Mübadele, 
îmar ve İskân Vekâleti bütçesine tahsisatı mun-
zamma itasına dair üç kıta kanun lâyihası 
(İ/538, 1/539, 1/540) 202 

— Bilumum ormanların fenni usulü idaresi
ne ve işletmelerine mütedair 22 Nisan 1340 ta
rihli Kanuna tczyil edilmek üzere kanun lâyi
hası (1/518) 16 

— İ 340 senesi bütçesine tahsisatı munzam
ına itasına dair kanun lâyihası (f/528) 16 

— Cemiyeti Akvam Komiseri Mösyö Pikar' 
in 1339 senei maliyesine ait matlubatının tesvi

ye edilebilmesi için 1340 senesi bütçesine tahsi
satı munzamma ilâvesine dair kanun lâyihası 
(1/534) 300 

— Elyevm taharri veya derdesti ihale devre
sinde bulunan bilumum petrol ve neft ve müş-
tekkatı madenleri hakkında kanun lâyihası 
(1/519) 16 

— Ereğli - Karadere Şimendifer hattının in
şa. edilmesi için 1340 bütçesine mevzu tahsisa
tın 1341 senesinde dahi sarfı hakkında kanun 
lâyihası (1/541) 413 

— Gurebayı Müslimin Hastanesi Röntgen 
Mütehassısı olup, esnayı vazifede her İki eli ka-
tcdiJen Doktor İbrahim Vasıf Beye hi doma ti 



— s 
Sayfa 

vataniye tertibinden maktuan elli lira maaş tah
sisi hakkında kanun lâyihası (1/507) 15 

— Gümrüklerce İcra edilecek muayeneî sıh
hiyeye mütedair 21 Mayıs 1321 tarihli Nizam
namenin onbirinci maddesi mucibince alınan 
tahlifi sanüer ücuratının tezyidi hakkında ka
nun lâyihası (1/513) 15 

— Harbi Umumide duçarı esaret olan za-
bitan ve memurini mülkiye ve ilmiyenin ailele
rine muhassas kanun lâyihası (1/510) 15 

— (Hukuku Aile Kanunu) unvanlı kanun 
lâyihası (1/544) 4 3 4 

— ispirto resminin tenzili hakkında kanun 
lâyihası (1/530) 271 

— Kanunu Cezanın bazı mevaddının tadili 
hakkında kanun lâyihası (1/543) 434 

—. Maaş Kanunu lâyihası (1/531) 271 
— Memurini Mülkiye Tekaüt Kanununun 

23 ncü maddesine müzeyyel 390 numaralı Ka
nuna bir madde tezyiline dair kanun lâyihası 
(1/508) 1 5 

— Memuriyeti daime veya muvakkate ile 
memaliki ecnebîyeye gönderilecek erkân, üme
ra ve zabitana verilecek harcırahların sureti tes
viyesine mütedair kanun lâyihası (1/516) 15 

— Mıntıka Ziraat Mektebi mezunlarının li
se mezunları hukukuna malik oldukları hakkın
da kanun lâyihası (1/532) 271 

— Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seya
hat eden yolculardan alınacak Nakliyat Resmi 
hakkındaki 10 Nisan 1340 tarihli Kanunun ba
zı mevaddının tadiline mütedair kanun lâyiha
sı (1/509) i 5 

— Muvazenei Umumiye Kanununun 16 ncı 
maddesine bir madde tezyiline dair kanun lâyi
hası '(1/533) 271 

— Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin 
1340 senesi bütçesinin fusûl ve mevadına ilâ
vesine lüzum görülen iki milyon beşyüzkırkse-
kiz bin yüzelli liralık tahsisat hakkında kanun 
lâyihası (1/511) 15 

MAZBATA MAZBATALAR 

Adliye Encümeni Mazbataları 
— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 

14 Eylül 1336 tarihli Men'İ Müskirat Kanunu 
mucibince mahkum olanların 9 Nisan 1340 ta
rihinde kabul edilen kanun münasebetiyle hak-

Sayfa 
— Mübadele, tmar ve İskân Vekâletinin 

lâgviyle mezkûr Vekâlet vazaifinin Müdüriyeti 
Umumiye teşkilâtı ile Dahiliye Vekâletine dev
ri hakkında kanun lâyihası (1/517) 15:16 

— Nafıa Vekâleti seneİ haliye bütçesinin 
262 nci fashnın üçüncü inşaat ve tamiratı müs
tacele ve cesim köprüler maddesine yüzseksek-
üçbin lira tahsisatı munzamma itası ve 258 ve 
263 ncü fasıllarından 263 ncü faslın birinci 
maddesine yüzonyedi bin liranın münakalesi 
hakkında kanun lâyihası (1/536, 1/537) 202 

— Niğde Mebusu Halit Bey ve 49 refikinin; 
Bor kasabasına celp ve İsale kılınmakta olan 
su için muktazİ borulara ve İnşaata sarf olun
mak üzere 7 500 liralık tahsisat itası hakkında 
teklifi kanunisi (2/372) 384 

*— Pamuk mahsulüne arız olan haşaratın 
imhası hakkında kanun lâyihası. (1/542) 413 

— Rüsumat müfettişlerinin de Harcırah Ka
rarnamesinde tadat olunan müfettişler meyanı-
na idhaline dair kanun lâyihası (1/512) 15 

— Sanayi Müdüriyeti Umumiyesi fabrika
lar mülhak bütçesi hakkında Başvekâletten mev
rut kanun lâyihası (1/521) 16 

— Senei haliye Evkaf bütçesinin altıncı fas
lının üçüncü maddesiyle faslı mahsusuna za-
maim .icrasına dair Kanun lâyihası (1/535) 300 

— Sıtma mücadelesine dair yedi kıt'a ka
nun lâyihası (1/515) 15 

— Sigorta kumpanyaları hakkında kanun 
lâyihası (1/514) 15 

— 397 numaralı Kanunun birinci madde
sinin fıkraî âhiresine tevfikan evvelce tanzim 
edilen cetvellerde isimleri muharrer olmayan ve 
bilâhare zuhur eden malulin hakkında kanun lâ
yihası (1/520) 16 

— Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; 
(Yol Kanunu) unvanlı teklifi kanunisi (2/371) 384 

— Zabitan muhassesatına mütedair 360 nu
maralı kanunun birinci maddesine bir zeyil ilâ: 
vesi hakkında kanun lâyihası (1/529) , 202 

larındaki hükmün infaz olunmamasına ve el-
yevm mevkuf ye mahpus olanların tahliyesine 
dair (2/339) numaralı teklifi kanunisi hakkın
da " 255;263 
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Sayfa 

— İstanbul Limanının umuru idare ve inzi
batı hakkında (1/306) numaralı Kanun lâyihası 
hakkında 185:186 

— istiklâl mahkemeleri tarafından cürüm
den mütevellit hukuku şahsiyeye dair olmak üze
re İta olunan mukarreratın kanunen mer'İ ve 
muteber olamayacağının tefsirine dair Adliye 
Vekâletinden merbut (3/94), (3/95) numaralı 
tezkere hakkında 210:212 

— Kambiyo ve nukut üzerine sipekülâsyo-
nun men'ine dair (1/30) numaralı kanun lâyi
hası hakkında 207 

— Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen
di ve elli refikinin; mucaiıedei milliye zamanın
da kaçak olarak derdest edilen al t unların iade
sine ve bundan dolayı mahkûm olanların affı
na dair (2/338) numaralı teklifi kanunisi hak
kında 263:266 

— Kırşehir Mebusu Ali Rıza Beyin; İstik
lâl Harbine İştirak eden Kuvayı Milliye men-
subininin affı hakkında 29 Teşrinievvel 1339 
tarihli Kanunun tefsirine dair (4/199) numaralı 
takriri hakkında 275:277 

— Menteşe Mebusu Esat Efendinin; al-
tm kaçakçılığından Menteşe Mahkemesine? 
mahkûm edilen Hasan Sabri, tsmail ve diğer 
ismail Efendilerin affı hakkında (2/2>*l) numa
ralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye mahal 
olmadığına dair 438 

— Müskirat nakli maddesinden mahkûm 
Eskişehir'in Cünudiye Mahallesinden mütevef
fa Hüseyin Mahdumu Acem Aziz ve Eskişe
hir'in Akçaalan Mahallesinden Halil ibrahim 
Yigeni Hanife, Bor Kazasının Fertek Karyesin
den imam Mehmet Efendi mahdumu Celâl Ka-
rahisar'ın Devedede Mahallesinden Konstanyan 
Oğlu Çil Avadis, Giresunlu Oöğez Oğlu Şükrü 
ve Kayıkçı Cıvıl Hamdi ve Anafor Oğlu Meh
met Haklarında vukua getirilen hatayı adliden 
dolayı af suretiyle telâfisine mütedair Başvekâ
letten mevrut (3/290, 291, 292, 293) numaralı 
dört kıt'a tezkere hakkında 309,388:393 

— Müskirat nakli maddesinden mahkûm 
Osman Oğlu Ali Rıza hakkında veriltn hüküm
de hatayı adli vâki olduğundan af suretiyle te
lâfisine dair (3/261) numaralı Başvekalet tez
keresi hakkında 437:438 

Sayfa 
— 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve Ba

kaya Kanununun birinci maddesinin (ve cera-
imi mezkûreye merbut ve müteferri olarak 
faili asli addedilen) fıkrasının tefsiri hakkında 
Başvekâletten mevrut (3/224) numaralı tezke
re hakkında 207:209,436 

— Pontos Ceraiminin hİyanetİ vataniye-
den addedilip edilmiyeceğine dair icra Vekil
leri Riyasetinden mevrut (3/96) numaralı tez
kere ve tayini muameleye mahal olmadığına 
dair 436 

— Sisli Ahmet Oğlu Mehmet'in iadei hu
kuku memnuasına dair Başvekâletten mevrut 
(3/296) numaralı tezkere hakkında 437 

— Sükna Kanununu tadllen tanzim edilen 
(1/223) numaralı kanun lâyihası İle Dersim 
Mebusu Feridun Fikri Beyin; izmir ve Ankara 
şehirlerinde tatbik edilecek bu hususa ait (2/176) 
numaralı teklifi kanunusi hakkında 219:230,238 

— Tecili Takibat Kanununun feran zimet-
hal olanlara da teşmili hakkında (1/83) numa
ralı kanun lâyihası hakkında 204:207,275,316:317 

— Tirebolu'nun Reşadiye mahallesinden 
Şalakhoğlu Temel Efendi (3/285), Tirebolulu 
Müftüzade Şevket Efendi (3/287), tznikli Sait 
Efendizade Mustafa (3/286) ve Yozgat'ın Med
rese mahallesinden kafazade tsmail Mahtumu 
Nâzım Efendinin (3/284) iadei hukuku mem-
nualarına mütedair Başvekâletten mevrut dört 
kıta tezkere ve iadei hukuku memnualan müna
sip olduğuna dair 18 

Dahiliye Encümeni mazbataları 
— Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin lâğ

vedilerek kaza haline ifrağen idaresi hakkında 
(1/484) numaralı kanun lâyihasıyla Trabzon 
Mebusu Muhtar Beyin; Beyoğlu ve Üsküdar 
livalarının kazaya tahviline dair (2/312) nu
maralı teklifi kanunisi hakkında 384 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
Şûrayı Devletin memurini muhakemata müteal
lik vazaifİnin sureti ifası hakkındaki kanuna 
zeyl olmak üzere (2/343) numaralı teklifi 284:285 

— istiklâl madalyası ile taltif Kanununun 
birinci maddesinin tadiline dair 1/36 numaralı 
fcanun lâyihası hakkında 238,244,275,387:388,458:460 

— Mustafapaşa kazasının lâğvıyle Resü-
layın kazasının müceddeden teşkili hakkında 
(1/479) numaralı kanun lâyihası hakkında 384,460:469 
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Sayfa 

— Nevabi ve Nevahi Kanununun bazı ma
hallerde tecrübeten tatbiki ve Sicilli Nüfus Ka
nun lâyihalarıyle aşairi seyyarenin iskânı hak
kındaki teklifi kanuninin sekli hazırlarıyle mü
zakerelerine mahal olmadığı gibi iadeleri de Da
hiliye Vekâletince talep edilmekte olduğuna ve 
keyfiyetin Encümence de muvafık görüldüğü
ne dair 300:304 

İktisat Encümeni mazbataları 
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve 

rüfakasınıo; beyibilvefa veyahut rehin ve te
minat iraesi suretiyle emvali gayrimenkule üze
rine vukubulan ikraz ve istikraz muameleleri
nin üç sene müddetle teciH hakkında (2/279) 
numaralı teklifi kanunisine dair 436 

— Hafta Tatili Kanunu mucibince hıris-
tiyan ve ecnebilere ait mekteplerin de Cuma 
günü tatil edilip edilmeyeceğinin tefsiri hak
kında Başvekâletten mevrut (3/211) numaralı 
tezkere hakkında 138:189 

— Kambiyo ve nukut üzerine spekülâsyo
nun men'ine dair (1/30) numaralı kanun lâ
yihası hakkında 207 

Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 
— Büyük Millet Meclisine intihap edilen 

ve edilecek olan bilumum mensubini askeriye
nin tabi olacakları şerait hakkındaki 335 nu
maralı kanunun ikinci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut (3/273) numaralı tezkere 
hakkında 16:18 

Kavanini Maliye Encümeni mazbataları 
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rü-

fekasının; beyibilvefa veyahut rehin ve teminat 
İraesİ suretiyle emvali gayrimenkule üzerine vu
kubulan ikraz ve istikraz muamelelerinin üç sene 
müddetle tecili hakkında (2/279) numaralı teklifi 
kanunisi hakkında 436 

— Deyne mukabil Hazine namına tefev-
vüz olunan emlâkin deyin tamamiyle tesviye 
edildiği takdirde aşar hakkında tatbik olunan 
muameleye kıyasen iadesi caiz olup olmadığının 
tefsirine dair Maliye Vekâletinden mevrut 
(3/170) numaralı tezkere hakkında 187:188 

— Divanı Muhasebat Reisi Saniliklerine ve
kâleten tayin edilecek zevata verilecek vekâlet 
maaşı miktarına mütedair harcırah kararname
sinin fıkrai mahsusasının lüzumu tefsiri hak-

Sayfa 
kında Meclis Riyasetinin (3/300) numaralı tez
keresi hakkında 439 

— istanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan 
sarfiyatın bu baptaki kanunun ihatası dairesinde 
bulunup bulunmadığının Meclisçe tayini hakkın
da Tetkik ve Hesabat Encümeni Riyasetinden 
mevrut (4/175) numaralı tezkere hakkında 213:216 

— tstinlâs edilen mahaller aşarı hakkında 
(1/50) numaralı kanun lâyihası ve müzakeresine 
mahal olmadığına dair 438:439 

— Karahisarı Sahip Mebusu İzzet Ulvi Be
yin; arpa ve buğday hasılatında hastalık zuhur 
eden mahaller mültezimlerinin üçer oy tecili ne-
kasıta dair (2/348) ve Sinop Mebusu Yusuf Ke
mal Bey ve rüfekasmın; Boyabat kasabasında 
vukua gelen yangından zarar gören mültezim
lerin aşara olan borçlarının tecili hakkında (2/367) , 
numaralı teklifi kanunilerine dair 436,458 

— Karesi Mebusu Ahmet Süreyya Beyin; 
Ahar manilere nakledilen eşhasın emval ve mat-
lubatı metrûkesi hakkında 12 Eylül 1331 tarihli 
Kanunu muvakkatin bazı mevadı ile 20 Nisan 
1338 tarihli emvali metruke kanununu muaddil 
15 Nisan 1339 tarihli Kanuna zeyl olmak üzere 
(2/215) numaralı teklifi kanunisi hakkında 189:191 

— Urfâ Mebusu Ali Fuat Beyin; Urfa'da 
tütün zerriyatına müsaade olunması hakkında 
(4/121) numaralı takriri ve muamelei ifasına ma
hal olmadığı hakkında 202:203 

Lâyiha Encümeni mazbataları 
— Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin; 

1339 ve 1340 seneleri zarfında muhtacini zürraa 
dağıtılan tohumlukların affına dair (2/357) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair 172 

— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rü-
fekârsının, «Umum Memurin Kanunu» unvanlı 
ve (2/376) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair 439:440 

— Bayezıt Mebusu Şefik Beyin; Hükkâm . 
ve memurini devletin vilâyete şekli tayinlerine ve 
haiz oldukları hukuk ile maaşlarına dair (2/364) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair .273 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdİ Beyin; Or
man Nizamnamesinin 16 ncı ve 43 ncü madde
lerinin tadili hakkında (2/356) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 172 



Sayfa 
— Bozofc Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; 

(2/371) numaralı «Yol Kanunu» unvanlı teklifi 
kanunisi ve sayanı müzakere olduğuna dair 439 

— Canik Mebusu Cavit Paşanın bedeli nakdi 
efradının kış aylarında silâh altına alınmalarına 
dair (2/361) numaralı teklifi kanunisi ve sayanı 
müzakere olduğuna dair 172 

— Canİk Mebusu Cavit Paşanın, Canik Vi
lâyeti dahilinde cereyan eden Aptal ırmağının 
bir kanal İle Yeşilirmağa cereyan ettirilmesine 
dair (2/374) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair 439 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
bilûmum cinayet mahkemeleri nezdinde (jüri) 
teşkili hakkında (2/351) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair İS 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
müntehîbisanilik usulünün İlgasîyle bir dereceli 
intihabın kabulü zımmında intihabı Mebusan 
Kanununa bir zeyil ilâvesine dair (2/350) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair 18 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
Tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına ve 
amelei mükellefe usulünün tatbikine dair 
(2/349) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair 13:19 

— Edime Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; 
Sayım Kanununun altıncı maddesinin birinci 
fıkrasının tadili hakkında (2/368) numaralı tek-
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 385 

— Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; 
Teksiri Nüfus hakkında (2/375) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 440 

— Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve 
Dersim Mebusu Feridun Fikrî beylerin; Mü
badele, tmar ve iskân Vekâletinin lâğvıyle va-
zaifinin Dahiliye Vekâletine devri hakkında 
(2/345) ve (2/346) numaralı teklifi kanunileri 
ve sayam, müzakere olduğuna dair : 19 

8 -
Sayfa 

— Gaziantep Mebusu Ali Cenanı Bey ve 
rüfekasının; Idarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 103 ncü maddesinin tadiline dair (2/347) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair 19 

— Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Bey ve rü
fekasının; sivil etıbbanın hizmeti mecburesi 
hakkındaki Kanuna bir madde tezyiline dair 
(2/369) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair 385 

— izmit Mebusu ibrahim Beyin; (As
kerî Terfi" Kanunu) ünvanü (2/373) numaralı 
teklifi kanunisi ve sayanı müzakere olduğuna 
dair 439 

— izmit Mebusu İbrahim Beyin; Muva-
zenei Umumiyeden maaş alan bilcümle müte
kaidinin terfihi hakkında (2/365) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair 273 

— izmit Mebusu ibrahim Beyin; ürik 
mükellefiyeti nakdiye ve bedeniyesi hakkında 
(2/366) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair . 273 

— Karahisarı Sahip Mebusu izzet Ulvi 
Beyin; arpa ve buğday hâsılatında hastalık zu
hur eden mahaller mültezimlerinin üçer ay 
tecili takasitine dair (2/348) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 19 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; 28 
Şubat 1340 tarihli Tedrisatı iptidaiye Vergisi, 
Kanununun birinci maddesinin tadiline dair 
(2/360) numaralı teklifi kanunisi ve sayam mü
zakere olduğuna dair • 202 

— Kastamonu Mebusu Halit Bey ve Ha
san Fehmi Efendinin; Ankara - Yabanabat ve 
Çerkeş • Safranbolu yolunun turuku umumiye 
meyanına ithaline dair (2/362) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 373 

— Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin; 
Türkiye'ye ithal olunan Ecnebi halılarından 
alınmakta olan oniki misil resmin beş misline 
ircaına dair (2/35S) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair 202 

— Malatya Mebusu Reşit Ağanın; Malat
ya - Besni - Gaziantep yolunun turuku umumi
ye meyanına ithaline dair (2/363) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 273 

— Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi ve 
Arif Beylerin; 1338 senesinde memalikî müstafi-
lasa ahalisine tevzi edilen tohumluklar bedelâ-
tı tahsilinin bir sene teciline ve 1339 senesinde 
tevzi olunan tohumlukların[.affına dair (2/355) 
numaran teklifi kanunisi ve sayam müzakere ol
duğuna dair 171:172 
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Sayfa 

— Niğde Mebusu Halit Bey ve KLırkdokuz 
refikinin; Bor Kasabasına celp ve isale kılın
makta olan su için muktazi borulara ve İnşaata 
sarf olunmak üzere 7 500 liralık tahsisat itası 
hakkında (2/372) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair 439 

— Saruhan Mebusu Sabrı Bey ve rüfeka-
sının; Mübadele, İmar ve iskân Vekâletinin 1340 
senesi bütçesine on milyon lira tahsisatı mun
zamına itasına dair (2/359) numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 172 

—Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve 
rüfekasının; Boyabat Kasabasında vukua gelen 
yangından zarar gören mültezimlerin aşara olan 
borçlarının tecili hakkında (2/367) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 273 

— Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin; 
İstanbul'da harikzedegân Apartmanları hakkın
da (2/370) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair 439 

— Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin; 
Türkiye memleketlerinin ihya ve ilâsına dair 
(2/353) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair , 1 3 

Maarif Encümeni Mazbataları 
— Rize Mebusu Ekrem, ve Sabık İzmit Me

busu Hamdi Namık Beylerin, mekâtibi âliye ve 
taliye mezunlarının köylerde mecburi muallim
likte istihdamlarına dair teklifi kanunileri ve 
reddine dair. (2/55), (2/187) 277:281 

— Urfa Mebusu Ali Fuat Bey ve kırksekiz 
refikinin; Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu
nun ondördüncü maddesinin tâdili hakkında 
(2/320) numaralı teklifi kanunisi hakkında 285:287 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbataları 
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve 

rüfekasının; Beyibilvefa veyahut rehin ve temi
nat İraesİ suretiyle envali gayrimenkul* üzerine 
vuku bulan ikraz ve istikraz muamelelerinin üç 
sene müddetle tescili hakkında (2/279) numaralı 
teklifi kanunisi hakkında 436 

— 1339 senesi Sıhhiye bütçesinin tahsisatı 
fevkalâde faslından mecburî hizmete tabi etib-
ba zamaimi ve tıp talebesi masarifi için açıla
cak fasıllara (10 145) liranın nakline dair Sıh
hiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinden mev
rut tezkere hakkında 184:185 

Sayfa ' 
— Büyük Millet Meclisi Bütçesine tahsisatı 

munzamına ilâvesine mütedair Meclis İdare He
yeti tezkeresi (3/301) hakkında 116 

— İspirto resminin tenzili hakkında (1/530) 
numaralı kanun lâyihası hakkında 436 

— Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin; 
Maliye Vekâleti, muhtacini zürraa verilen to
humluk bedellerini avans addederek, Zirai Mah
subu Umumi Kanununun birinci maddesinden* 
istifade ettirmekte tereddüt ettiğinden mezkûr 

addenin Muvazene! Maliye Encümenince tef
sirine dair (4/205) numaralı takriri hakkında 16,183: 

184 
— Kambiye ve nukut üzerine spekülâsyo

nun men'ne dair (1/30) numaralı kanun lâyi
hası hakkında 207 

— Karahisarı Sahip Mebusu İzzet Ulvi 
Beyin; arpa ve buğday hasılatında hastalık zu
hur eden mahaller mültezimlerinin üçer ay te
cili takasitine dair (2/348) ve Sinop Mebusu 
Yusuf Kemal Bey ve rüfekasının; Boyabat 
kasabasında vvukua gelen yangından zarar gö
ren mültezimlerin aşara olan borçlarının tecili 
hakkında (2/367) numaralı teklifi kanunileri 
hakkında 436,458 

— Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve 
rüfekasının; Bahriye Vekâleti teşkiline dair 
(2/328) numaralı teklifi kanunisi hakkmda 246:247 

— Maaşat, ücurat ve muhassesatm tevki-
fattan tecridi ile miktarı safisi üzerinden tahsis 
ve tediyesi hakkında (1/481) numaralı, kanun 
lâyihası hakkında . 251 

— Meclis İdare Heyetini; Büyük Millet 
Meclisi 1340 senesi bütçesine tahsisatı munzam
ına itasına mütedair tezkeresi ve bu bapta Mu-
vazenei Maliye Encümeni teklifi kanunisi 
(1/301) hakkında 176:182,1 94;1 95 

— Mebanii milliye inşaatın sarfedilmek üze
re beş milyon lira tahsisat itasına dair kanun 
lâyihası (1/528) hakmda 374:375,379:380 

— Mektebi Bahriyeden neş'et edip donan
mada tatbikatta bulunan mülâzımlarla Mülki
ye Baytar Mektebinden mezun baytarlara yüz-
ellişer lira itasına dair (1/39, 1/141) numaralı 
iki kıt'a kanun lâyihası hakkında 436 

— Memlekette kuvvetli bir telsiz tesisatı vü
cuda getirilmek ve Ankara şehrinde merkezi 
batarya sisteminde telefon şebekesi yapılmak 



Sayfa 
ve Ankara ile İstanbul arasında bir telefon 
battı tesisiyle posta ve telgraf ve telefon binası 
inşaa edilmek üzere Posta ve Telgraf Müdü
riyeti Umumiyesinin senei haliye bütçesine bir 
milyon lira tahsisatı munzamına itası hakkında 
(1/497) numaralı kanun lâyihası hakkında 281:284 

— Muvazene! Maliye Encümeninin; Tarife 
Kanununun dördüncü maddesinin tadiline ve 
neosalvarsanın gümrük resminden istisnasına 
dair (2/258) numarah teklifi kanuni hakkında 182: 

183,196:197 
— Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin 

1340 senesi Bütçesinin fusul ve mevadına ilâvesi 
lüzum görülen 2 548 150 liralık tahsisat hakkın
da (1/511), 1340 senesi Bütçesine tahsisatı mun
zamına itasına dair (1/528), Nafıa Vekâleti senei 
Maliye Bütçesinin 262 nci faslının üçüncü in
şaat ve tamiratı müstacele ve cesim köprüler 
maddesine 183 000 lira tahsisatı munzamma ita
sına dair (1/536), Nafıa Vekâleti Bütçesinin 258 
ve 263 ncü fasıllarından 263 ncü faslın birinci 
maddesine 117 000 liranın münakalesine (1/537), 
Adliye Vekâleti Bütçesinde münakale icrasına 
dair (1/538), Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâleti ile Umum Jandarma Kumandanlığı 
Bütçesinde münakale icrasına dair (1/539), Mü
badele, İmar ve İskân Vekâleti Bütçesine tahsi
satı munzamma itasına dair (1/540) numaralı 
Kanun lâyihalariyle Riyaseticumhur Bütçesine 
tahsisatı munzamma itasına dair (3/299), Büyük 
Millet Meclisi Bütçesinin harcırah maddesiyle 
diğer bazı mevaddına tahsisatı munzamma ita
sına ve Riyaseticumhur Bütçesinde münakale ic
rasına dair Büyük Millet Meclisi İdare Heyeti
nin (3/301) ve zabıtların vakit ve zamaniyle ye
tişmesi İçin zabıt kalemi memurlarına gece yev
miyesi itâ edilmek üzere Büyük Millet Meclisi
nin 1340 senesi Bütçesine 1050 lira tahsisatı 
munzamma itasına dair Büyük Millet Meclisi 
Reis Vekilliğinin tezkereleri. (4/217) hakkın
da 271,314,317322:349,358:360,361:375,377:378 

— 397 numarah Kanunun birinci maddesi
nin fıkraİ ah üresine tevfikan evvelce gönderilen 
cetvelde muharrer olmayıp, bilâhara zuhur 
eden malûline verilmesi iktiza eden mükâfatı 
nakdiye için tahsisatı munzamma itasına dair 
Başvekâletten mevrut (3/268) numaralı tezkere 
hakkında 287:295 

Sayfa 
— Yerli harir tohumları kutuları üzerine 

vazedilmekte olan bandrolardan istiyfa edil
mekte olan resmin on misline iblâğına dair 
(1/294) numaralı kanun lâyihası hakkında 212:213 

— Zonguldak Mebusu Halil ve Niğde Me
busu Galip Beylerin; Esarın galası ve mesken 
ücretlerinin yüksekliği dolayısıyle Ankara şeh
rinde İfayı vazife eden memurini mülkiyeye za-
mairn icrasına dair (2/265) numarah teklifi ka
nunileri ve reddine dair. 186:187 

— Zonguldak Mebusu Ragıp Bey ve rüfe-
kasmın; Dİyarbekır Mebusu Merhum Ziya 
Oökalp Beyin ailesine hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisine dair (2/352) numaralı 
teklifi kanunisi hakkında 16,172:176,192:193 

Miidafaai M Diye Encümeni mazbataları 
— Büyük Millet Medİsine intihap, edilen 

ve edilecek olan bilûmum mensubini askeriye
nin tabi olacakları şerait hakkındaki (335) nu
maralı Kanunun ikinci maddesinin tefsirine da
ir Başvekâletten mevrut (3/272) numaralı tez
kere ve Müdafaai Milliye ve Kanunu Esasi 
encümenlerinin madde sarih olduğundan muh
tacı tefsir olmadığına dair 16:18 

— İstanbul limanının umuru idare ve inzi
batı hakkında (1/306) numaralı Kanun lâyihası 
hakkında 185:186 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; düş
manla teşriki mesai eden Nigâhbancı ve Kızıl-
hançsrci ve kıtaatı milliyeye karşı silâh istimal 
eden zabitan ile daveti vataniyeye icabet etme
yenler hakkında (2/222) numaralı teklifi ka
nunisi ve yapılacak bir muamele olmadığına 
dair 357 

— istanbul'un işgal altında bulunduğu esna
da -millî orduya muktazt eşya, cephane, eslilıa 
ve teçhizatı sairenin şevkinde fedakâra ne hide
matı sebkeden ve İstanbul hükümetince tahdidi 
sinne tabi tutularak takaüt edilmiş olan Nakliye 
Mülâzımı evveli Yozgatlı Ahmet Ağa bin Os
man'ın hidematı fevkalâdesine binaen tekaüdü
nün yüzbaşılık rütbesi üzerinden icrasına dair 
Başvekâletten mevrut (3/276) numaralı tezke
re hakkında 272,317:318 

— İstiklâl Madalyasıyle Taltif Kanunu
nun birinci maddesinin tadiline dair (1/36) nu
marah Kanun lâyihası hakkında 275,238:244,387: 

288,458:460 
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Sayfa 
— İstiklâl Mücadelesinin muhaberatı muh

telif esinde hidematı fevkalâdeleri görülen on 
zatın İstiklâl Madalyası ile taltifleri hakkında 
Başvekâletten mevrut (3/277) numaralı tezkere 
ve mezkûr zevatın taltiflerine taallûk eden es
babı mucibeli teklif ve inha varakalarının cel
bine dair 272 

— Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen
dinin Etİbbayı askeriyenin neşet ve sureti terfi-
lerine dair (2/267) numaralı teklifi kanunisi 
hakkında 251:255 

—Mektebi Bahriyeden neş'et edip donan
mada tatbikatta bulunan mülâzımlar ile Mülki
ye Baytar Mektebinden mezun Baytarlara yüz-
ellişer lira itasına dair (1/392), (1/141) numa
ralı iki kıt'a kanun lâyihası hakkında 436 

— Mücadelei Milliye esnasında inebolu'ya 
vurut eden efrat, esliha ve mühimmat ve sair 
levajamatı harbiyenin denizden iskeleye ka
dar bilâ ücret nakli hususunda hidematı meş- . 
küreleri sebkeden inebolu Piyade Kayıkçı Lon
casının bir kıt!a İstiklâl Madalyasıyîe taltifine 
dair (3/278) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
muvafık olduğuna dair 272:373 

— Mükellefiyeti Naküyei Askeriye Kanu
nunun Beşinci maddesinin (A) fıkrasının tefsi
rine dair Maliye Vekâletinin (3/46) numaralı 
tezkeresi hakkında 357,393:394 

— Sakarya Muharebesi ve son harekâtı 
taarruziye esnasındaki hidematından dolayı iki 
defa istiklâl madalyasıyîe taltif edilen Fırka bir, 
Alay dört Kumandanı Kaymakam Tireli Ali 
Cevat Bey Bini Alinin işbu madalyalarından 
birinin takdirnameye tahvili hakkında Başve
kâletten mevrut (3/271) numaralı tezkere ve 
yapılacak bir muamele olmadığına dair 271:272 

— Seferberlik ve cephe zammı maaşına 
müteallik olan Kanunun birinci maddesinin 
(A) fıkrasının tefsirine dair Başvekâletten mev
rut (3/225) numaralı tezkere hakkında 244:245 

— 397 numaralı Kanunun birinci maddesi
nin fıkrai ahiresine tevfikan evvelce tanzim 
edilen cetvellerde isimleri muharrer olmayan 
ve bilâhara zuhur eden malûlin hakkında 
(1/520) numaralı Kamın lâyihası hakkında 436 

— Terfileri icra kılınan zabıtan ve men-
subini askeriyenin rütbei cedideleri muhasse-
satlarının tarihi itası hakkında atik idarei aske-

Sayfa 
riye nizamnamesinin 179 ncu maddesinin fıka-
ratı ahiresinin tefsirine dair Başvekâletten mev
rut (3/259) numaralı tezkere ve tefsire lüzum 
olmadığı hakkında 245:246 

Nafıa Encümeni mazbataları 
— İstanbul Mebusu Ali Fethi Bey ve rü-

fekasının; Ilgın'da Nane bataklığının kurutul
ması için Nafıa bütçesine yirmi bin lira ilâvesi
ne dair (2/255) numaralı teklifi kanunisi hak
kında 307:309 

— Kırkkİlise Mebusu Doktor Fuat Bey ve 
riifekasının; Ereğli - Devrek - Reşadiye - Ya-
banabat - Ankara tarikinin turuku umumiye 
meyanına ithali hakkında (2/90) numaralı tek
lifi kanunisi ve reddine dair 304:307 

Nizamname! Dahili Encümeni mazbatası 
— Yeni bastan bir Nizamname! dahilî tan

zimine Meclisi Âlinin müsaade ita etmesi hak
kında (4/216) 309:311 

Posta ve Telgraf Encümeni mazbataları 
— Telefon santralleri mevcut olan şehirler

de fonotelgraf usulünün tatbiki hakkında 
(1/450) numaralı lâyihası hakkında 217:219 

— Telgraf ve Telefon Kanununun 30 ve 
33 ncü maddelerindeki tearuzun ref'i için 
33 ncü maddenin tamamen tayyedilmesi ve 
müteakip maddeler numaralarının ona göre 
tashihi hakkında Başvekâletten mevrut (3/231) 
numaralı tezkere ve muvafık olduğuna dair 216:217 

Sıhhiye Encümeni mazbata» 
— Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen

dinin; Etibbayı Askeriyenin neşet ve sureti ter
filerin e dair (2/267) numaralı teklifi kanu
nisi hakkında 251:255 

—Kırkkilİse Mebusu Doktor Fuat Bey 
ve rüfekasının; sıtma ile mücadele hakkındaki 
(2/263) numaralı teklifi kanunisi hakkında 247:251 

Ticaret Encümeni mazbatası 
— Elyevm taharri veya derdesti ihale dev

resinde bulunan bilûmum petrol ve neft ve 
müştakatı madenleri hakkındaki (1/519) numa
ralı kanun lâyihası ve Sabık Ardahan Mebusu 
Server Beyin; petrol imtiyazlarının sureti itası 
hakkında teklifi kanunisi hakkında (2/123) 385 

Ziraat Encümeni mazbatası 
— Bilûmum ormanların fennt usulü idare

sine ve işletilmelerine mütedair 22 Nisan 1340 
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Sayfa 
tarihli Kanuna tezyil edilmek üzere (1/518) nu
maralı kanun lâyihası hakkında 334,419:430, 

442:453,458 

Sayfa 
— Yerli harir tohumları kutuları üzerine va

zedilmekte olan bandrollardan istiyfa edilmekte 
olan kanun lâyihası hakkında 212:213 

MUHTELİF 

— Cumhuriyet ilânının seneyi devriyesi 
münasebetiyle vürut eden: Artvin Belediye ve 
Halk Fırkası Riyasetleri, Afyon Belediye Riya
seti, Alucra Kaymakamı, Antalya Valisi Vekili 
ve Halk Fırkası Riyaseti, Edirne Valisi, Erzu
rum Valisi, Ergani Valisi, izmir İskân ve Taa-
vün Cemiyeti Merkezi Umumİyesiyle Belediye 
Heyeti ve Muhacirini Islâmİye Muavenet Yur
du, istanbul'da Müskirat Âmilleri Cemiyeti 
ile sabık Dersim Mebusu Tevfik ve Orman Mek
tebi Âlisi Talebe Cemiyeti ve Türk Müreltip-
ler Cemiyeti ve Millî Mecmua Müdüriyeti ve 
Sark idadisi Heyeti idare ve Talımİyesİ ve 
Darülfünun Emini, Eskişehir Vali Vekili, 
ödemiş Belediye Reisi, ipsala Belediye Reisi, 
İğdır Kaymakamı, Balıkesir Belediye Reisi, 
Bursa Valisi, Bozcaada Belediye Reisi, Bolva
din Halk Fırkası Reisi ve Belediye Reisi, Bolu 
Belediye Reisi ve Valisi, Tercan Belediye Reisi, 
Tokat Vali Vekili, Çorlu Musevî Cemati, 
Hassa, Kaymakamı, Hoşap Kaymakam Vekili, 
Hopa Belediye Reisi, Dereköy Nahiyesi aha
lisi, Denizli Türkocağı, Devrek Belediye Riya
seti, Düzce Belediye Riyaseti, Dinar Belediye 
Riyaseti, Zile Belediye Riyaseti, Suruç Bele
diye Riyaseti ve Aşairi, Silifke Belediye Riya
seti, Söke Belediye Riyaseti ve Türk Yurdu, 
Siverek Belediye Riyaseti, Şile Kaymakamı, Sa
rıkamış Belediye Riyaseti, Tavşanlı Kaymaka
mı, Tarsus Türkocağı, Tavas Kaymakamı, Kaş 
Kaymakamı, Kastamonu Belediye Riyaseti, 
Kandıra Türk Birliği, Kocaeli Halk Fırkası Ri
yaseti, Kozan Valisi, Konya Belediye Riyaseti, 
Konya Ereğli'si Belediye Riyaseti, Keşan aha
lisi, Gebze Belediye Riyaseti, Kilis Belediye Ri
yaseti, Kângırı Valisi, Görele Belediye Riya
seti, Gönen Belediye Riyaseti, Giresun Valisi, 
Mardin'de Abdülkadir ve Süryani! Kadim 
Patriği tlyas, Mersin Belediye Riyaseti, Mü-

refte Kaymakamı, Malkara Halk Fırkası Riya
seti, Muğla Halk Fırkası, Manisa Belediye 
Riyaseti, Muş Belediye Riyaseti ve Valisi, 
Malatya Valisi, Nusaybin'de Süvari Fırka 
4 Kumandam, Vakfıkebir Kaymakamı, Yal
vaç Halk Fırkası, Yumurtalık Kaymakamı, İm
zalı tebrik tegrafları. 23:24 

— Edirne'nin Kurtuluş Bayramı yıldönü
mü münasebetiyle Edirne Belediye Riyasetin
den mevrut telgrafname. 397 

— Hareketi arzdan yıkılan evlerinin yapıl
masından mütevellit sürür ve şükranlarının Re
isicumhur Gazi Paşa Hazretlerine kürsü mil
letten arz ve iblâğı hakkında Pasinler ahalisinin 
telgrafnamesi. 386 

•— Kurtuluş Bayramının yıldönümünü te'sit 
eylediklerine dair Uzunköprü Belediye Reİsİ 
Mustafa imzalı telgrafname. 222 

— Meclisi Umumi Vilâyetin inikat ettiği
ne dair Tekfurdağı ve Antalya Vilâyetlerinden 
mevrut telgraf nameler. 441 

— Mısır Meclisi Mebusan ve Ayan Riya
setlerinden mevrut pretesto telgrafları. 413:418 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
yeniden İntlhalbı dolayısıyle istanbul Mebusu 
Ali Fethi Beyden mevrut teşekkür telgrafnamesi. 

72 
— Vilâyet Meclisi Umumisinin küşadı do

layısıyle Bursa vilâyetinden mevrut şükran ve 
ikramatı mutazammın telgrafname. 24 

— Ziya Gökalp Beyin vefatı dolayısıyle 
Adana Türk Gençler Birliği, Diyarbekir Bele
diye Riyaseti ve istanbul'da Resülzade Mehmet 
Emin İmzalı taziyet telgrafnameleri. 24 

— Ziya GÖkalp Beyin ziyaı taziyetînİ mü-
beyyin, Kıbrıs'ta, Magosa'da Işık Derneği Kâ
tibi Fa'hrİsi Mustafa Tayyar ve Zükûr Mektebi 
namına Muallim Mustafa Turgut imzalı tezkere
ler, 312 
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REY İSTİHSALİ 

Sayfa 
— Kânunusani 1340 tarih ve 397 numa

ralı (istiklâl muhaberatı esnasında malûl kalan 
muvazzaf, mütekait, ihtiyat, millî kuvvetler ve 
jandarma erkin, ümera, zabitan, memurin ve 
mensufoini askeriye ile küçük zabıtan ve efrada 

Sayfa 
nakdi mükafat itası hakkında) kanuna müzey-
yel kanunun ikinci defa reye vaz'ı. 322,350:351 

— Tarife Kanununun dördüncü maddesinin 
sâni âşer fıkrasının İlgası ve bazı ilâçlar ve alâtı 
tıbbiyenin Gümrük Resminden muafiyeti hakkın
daki kanunun yeniden reye vazı neticesi. 204,231:232 

SUALLER VE CEVAPLAR 

Adliye Vekâletinden 
— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; 

Çermik'te bir adliye binasının inşası için tahsi
satı kâfiye verilip verilmediğine ve saıreye dair 
tahriri suali. 357 

Dahiliye Vekâletinden 
— Zonguldak Mebusu Tu nalı Hilmi Be

yin; istanbul'da Darülfünun ve yüksek mektep
ler talebesiyle Tramvay Şirketi arasında mü
tekevvin (Yarım ücret) meselesine dair suali. 

442 
Maarif Vekâletinden 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin; istanbul'da Darülfünun ve yüksek mek
tepler talebesiyle Tramvay .Şirketi arasında 
mütekevvin (Yarım ücret) meselesine dair Maa
rif vekilinden suali. 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin; istanbul'da Tersane Fa'brikalarmda çalışan 
amelenin yevmiyelerine ve mezkûr müessesede 
«Tersane Sanat Mektebi» açılmasına ve saireye 
dair sualleri. 

442 

396 

Maliye Vekâletinden 
— Bayezit Mebusu Şefik Beyin; Anadolu' 

da Hükümete intikal ederek Hazinei Maliyece 
idare edilmekte olan arazü metruke müstecirle
rinden vergi alınmaması esbabına dair şifahi 
suali " 357 

— Bayezit Mebusu Şefik Beyin; Şarki Ana-
doluda hükümete intikal ederek Hazinece idare 
edilmekte olan arazü metruke müstecirlerinden 
vergi alınması esbabına dair suali ve Maliye Ve
kili Mustafa Abdülhalik Beyin şifahî cevabı. 321, 

387,441:442 
— Eskişehir Mebusu Arif Beyin; Eytam 

Sandıklarının matlubatı için Maliye Vekâleti 
bütçesine mevzu tahsisatın tamamen tesviyu 

edilmemesi esbabına dair suali ve Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik Beyin şifahi cevabı, 271,314 

— Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, Türki
ye'ye ithal edilen halılardan alınan resmin her 
ay ne miktara baliğ olduğuna vesaİreye dair sual 
takriri. 300 

Müdafaa! Milliye Vekâletinden 
— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 

hizmeti maksureye tabi seksenbeş efendinin 
Mektebi Harbiyeden terkini kayıtları esbabına 
dair sual takriri. 15 

— Edime Mebusu Hüseyin Rıftu Beyin; 
Hidivvi Mısır Abbas Hilmi Paşanın harbi umu
mi esnasında harbiye veznesinden tavizen para 
alıp almadığına ve saireye dair suali ve Müda
faa! Milliye Vekili Ali Fethi Beyin şifahi cevabı 384, 

418:419 
— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 

istanbul'da Tersane Fabrikalarında çalışan ame
lenin yevmiyelerine ve mezkûr müessesede (Ter
sane sanat mektebi) açılmasına ve saireye dair 
sual takriri. 396 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
istanbul'da Defterdar'da kâin Feshane ame
lesinin yevmiye ve sairesine dair şifahi sual 
takriri, 396 

Nafıa Vekâletinden 
— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 

Ankara - Sivas demiryolundaki işçilerden Bozü-
yük'ün Feke Mahallesinden Salimoğlu Mehmet 
hakkında suali. 458 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
istanbul'da Darülfünun ve Yüksek Mektepler ta
lebesiyle tramvay şirketi arasında mütekevvin 
(Yarım ücret) meselesine dair suali. 458 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Eeyİn; 
İzmir Tramvay Kumpanyaları hakkında tahriri 
suali. 357 



14 
Sayfa 

Tkaret Vekâletinden 
— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 

Ankara - Sivas demiryolundaki işçilerden Boz-
hüyük'ün teke mahallesinden Salim Oğlu Meh
met hakkında sual takriri. 434 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
İstanbul'da Ayvansarayda kâin «Şark Değir
mencilik» namındaki şirketin muamelâtında 
Türkçe istimal olunmadığına ve, saireye dair 
sual takriri. 3S4 

— Zonguldak Mebusu Tunalı HMmi Beyin; 
İstanbul'da Defterdar'da kâîn Feshane amelesi
nin yevmiye ve sairesine dair şifahi suali 396 

Sayfa 
— Zonguldak Mebusu Tunalı Hiimi Beyin; 

İstanbul'da Tersane Fabrikalarında çalışan ame
lenin yevmiyelerine ve mezkûr müessesede (Ter
sane sanat mektebiJ açılmasına ve saireye dair 
suali. 396 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
İzmir'de «Şark Halı Kumpanyası» Fabrikasın" 
da müstahdem işçileer ve İstanbul'da Ayvansa-
ray'da kâim «Şark Değirmencilik» namındaki 
şirketin ve «Bomonti» Bira Fabrikasının muame
lâtında Türkçe istimal olunmadığına ve saireye 
dair suali. 384,419 

TAKRİRLER 

Aksaray (Besim Atalay Bey.) 
— Koçhİsar'da lağvedilen Ziraat Bankası 

Sandığının iadeten İhdasına dair (4/82) 312 
Aksaray (Besim Atalay ve Niğde Mebusu 

Halİt Bey) 
— Niğde'nin Bor Kasabasında inşaasına baş 

lanıp natamam kalan madresei ilmiye unvanlı 
mektep için Maarif Vekâleti bütçesinden dört bin 
lira muavenet itası temenniyatına dair (4/94) 397 

Antalya (Murat Bey) 
İstanbul'da mükellefiyeti nakliyei askeriyenin 

tarh ve tevziinde isabet olmadığından ıslahı hak
kında (4/62 ikinci sene) 20 

Bozok (Ahmet Hamdi Bey) 
— 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve Ba

kaya Kanununun birinci maddesinin (ve ceraimi 
mezkûreye merbut müteferri olarak faili aslî 
addedilen) fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet
ten mevrut (3/224) numaralı tezkere ve Adliye 
Encümeni mazbatasının müstaceliyetle müzake
resi hakkında 460 

Bozok (Süleyman Sırrı Bey) 
— Diyarbekir Mebusu Ziya Gökalp Beyin 

ailesine hidematı vataniyeden maaş tahsisi hak
kındaki teklifi kanuninin tercihan ve müstacelen 
müzakeresi hakkında 16 

Bayezit (Süleyman S udi Bey) 
— Firara sebebiyet maddesinden mahkûm 

Karaköy ahalisinden Karsl* Mahmut Ağazade 
Haşim Efendinin Af Kanunundan istifade ettiril
mesi esbabının istikbaline dair temenni (4/218) 358 

Bayezİt (Şefik Bey) 
— Bayezit Vilâyeti dahilinde Murat Nehri 

üzerinde kâim Harap Köprünün turuku umumi
ye meyânında insaası esbabına dair temenni 
(4/72) 274 

Bayezİt (Şefik Bey) 
— İğdır ve Kulp kazaları su cetvellerinin tat-

hirine ve pamuk fabrikaannın tamir ve inşaatına 
muktazi sermayenin itasına dair (4/64 ikinci 
sene) 20 

Canik (Cavil Paşa) 
— Terme Çayının 

kında temenni (4/91) 
tamik . ve tathiri hak-

397 

— Ünye ve Terme kazaları arasında cere
yan eden Milîç çayı üzerinde bir köprü inşaası 
temenniyatına dair (4/92) 397 

Çanakkale (Mehmet Bey) 
— Ziraat Bankasının, borçlarını vadeleri 

hulûliden evvel tediye eden medyunlardan, faz
la olarak istiyfa etmekte bulunduğu bir aylık 
faizi almaktan feragat ettirilmesi hakkında 
(4/70) 274 

Çorum (İsmail Kemal Bey) 
— ismet Paşa Hazretlerine Meclisin hür

metlerini iblâğ İçin Meclis tarafından bir heye
tin izamına dair 376 

Dersim (Feridun Fikri Bey) 
— 1333 ve 1334 senelerinde koyunları gas-

bolunan Nazİmiyeli Yusuf oğlu Mehmet Bey 
hakkında (4/84) 322 
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Sayfa 

Dersim (Feridun Fikri Bey) 
— Dersim'li Abdurrahman Çavuşun hizme

ti askeriyesi esnasındaki maaş ve tahsisatından 
matlubu olan meblâğın Dersim Muhasebecili
ğine temini İrsali hakkında (4/80) 312 

Dersim (Feridun Fikri Bey) 
— tnhilâl eden mebusluklar için İcra Vekil

leri Riyasetine müstacelen işarı keyfiyeti kılın
masına dair 20 

Dersim (Feridun Fikri Bey) 
— Kocaeli'nin Geyve Köprüsü istasyonun

da iskân edilmemiş olan Selanik muhacirlerinin 
biran evvel iskânları hakkında temenni (4/69) 274 

Dersim (Feridun Fikri Bey) 
— 16 Nisan 1340 tarihli Affı Umumî Kanıı-

niyle zabitan hakkında muamelâtı tazammun 
eden 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun hükümle
ri arasındaki tearuzun tefsirine mütedair 
(4/216) 274 

Dersim (Feridun Fikri ve Ahmet Şükrü Bey) 
— Cumhuriyetin ilânı senei devriyesi müna

sebetiyle Çemişkezek halkının tebriki munta-
zammın telgraf namelerini takdim eylediklerine 
dair 20 

Denizli (Yusuf Bey) 
— Tavas kazasına merbut Kızılcabölük 

ve Garbî Karaağaç kazasının Ki zil his ar ve Çal 
kazasının Tattık köylerinin yeniden ihdas olu
nacak yüzelli nahiye meyanma ithaline dair 
(4/79) .. 312 

Dersim (Feridun Fikri Bey) 
— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 44 ncü 

maddesinin tefsirine dair (4/211) 20 

Dersim (Feridun Fikri Bey) 
— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 

maddesinin tefsirine dair 20 
Edirne (Hüseyin Rıfkı Bey) 
— İstihsali ârâda müstenkif rey vermek 

usulünün ilgası hakkında (4/208) 20 

Edirne (Hüseyin Rıfkı Bey) 
— Nizamnamei dahilinin bazı mevadının 

tadiline dair (4/209) 20 
Edirne (Hüseyin Rıfkı Bey) 
— Nizamnamei dahilinin kırkıncı maddesi

nin tadili hakkında (4/207) 20 

Sayfa 
Elâziz (Hüseyin Bey) 
— Elâziz Vilâyetinde münasip mahallere 

motor vaz edilerek arazinin İskası hakkında 
(4/89) . 385 

Ergani Kâzım Vehbi Bey) 
— Hammer Tarihi Tercümesinin intişarı için 

Atâ Bey Merhumun veresesine teshilât ifası 
ve yahut mezkûr eserin Maarif Vekâleti hesa
bına tab olunması hakkında (4/66) 237 

Eskişehir (Arif Bey) 
— Sakarya mansabıntn husule getirdiği Çif

teler bataklığının teybisi ameliyesinin, 1341 
Nafia bütçesinde nazarı dikkate alınması te-
menniyatına dair (4/85) 321 

Genç (Muhittin Bey) 
— Muş - Elâziz yolunun turuku umumiye 

meyanma ithaline dair (4/73) 312 

Giresun (Hakkı Tank Bey) 
— Mektebi Tıbbiyei Askeriyeden neşet ede

cek etibbayı askeriyeye ikmali nevakıs ve teçhi
zatları için yüzellişer lira verilmesine dair 20 
Eylül 1339 tarihli Kanunun askerî maasat ve 
tahsisatı fevkalâde kanundaki dördüncü mad
de ile ilga edilip edilmediğinin tefsiri talebini 
mutazammın (4/213) 237 

İstanbul (Kâzım Karabekir Paşa) 
—Ordu müfettişliğinden istifa eylediği hal

de devir ve teslim muamelesinin hitamına de
ğin Meclise iltihaktan alakonulduğu hakkında 20:23 

Kângırı (Talât Bey) 
— Maarif Vekâleti tarafından ihzar edil

mekte olan ilk mektepler muallimleri hakkın
daki kanun lâyihasının Meclise sürati tevdiine 
dair (4/67) 237 

Kastamonu (Ahmet Mahir Efendi} 
— Küreİnuhas ve Abana nahiyelerinde tapu 

memurluklarının iadeten ihdasına dair (4/81) 312 
Kastamonu (Halis Bey) 
— İstiklâl Madalyasıyle taltif edilen İnebolu 

Piyade Kayıkçı Loncasının teşekkürlerini havi 
telgrafın telgrafnameyi leffen takdim ettiğine 
dair ' 322 

Kastamonu (Halit Bey) 
— 15 Nisan 1340 tarihli devlet ormanların

dan köylülerin intifa hakkı Kanununun birinci 
maddesindeki (Köy mahiyetinde kasaba ahali
si) tabirinin tefsirine dair 413 
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Kastamonu (Halit Bey) 
— Rakının bira ve likör meyanına dahil 

olup, olmadığının tefsirinin hükümete tebliği 
temenniyatına dair (4/212) 172 

Karahİsan Sahip (Ali Bey ve altmış refiki) 
— Bugün müzakere edilecek olan tahsisatı 

munzamma lâyihalarına, Boyabat harikzedegâ-
nına otuz bin lira zammına dair 360 

Karahİsan Sahip (Ali Bey ve altmış refiki) 
— Bugün müzakere edilecek olan tahsisatı 

munzamma lâyihalarına Boyabat harikzedegâ-
mna 3 000 lira zamma dair 312 

Karahİsan Sahip (Âli Bey ve rüfekası) 
—Hareketi arzdan hasarzede oları Karahi-

sar ahalisine muavenet edilmesi temenniyatına 
dair (4/95) 440:441 

Karahİsan Şarki (Ali Süruri Bey) 
— Elâzİz Valisi Hilmi Bey hakkında bazı 

sikâyatı mutazammın aldığı teîgrafnamc su
retinin raptıyle muktezayı hak ve adlin tesrii 
ifası temenniyatîna dair (4/87) 386 

Karahİsan Şarki (Ali Süruri Bey) 
— Refahiye Mal Müdürü Sabıkı Mazhar 

Nuri Efendinin Memurin Muhakemat Encü
meninde bulunan evrakının tesrii intacı temen-
niyatın adair (4/219) 386 

Karahİsan Şarki (Ali Siİntrİ ve ismail Bey) 
— Kuyuluhisar Mahkemeİ Asliyesine, ilâ

veten bir Zabıt Kâtibi daha tayini hakkında 
(4/88) 386 

Karahİsan Şarki (Ali Süruri ve İsmail Bey) 
— Suşehri Kazası Mahkemei Asliyesinde, 

ilâveten bir süvari mübaşiri daha istihdamına 
dair (4/90) 385 

Karasi (Mehmet Vehbi Bey) 
— Birinci ve ikinci intihap devrelerine ait 

olup, tevzi olunmamış bulunan. zabıt ceridele
rinin tevzii hakkında 19:20 

Karasi (Vehbi Bey ve rüfekası) 
— Balıkesir kasabasında günden güne teza-

yüt eden verem hastalığının izalesi çarelerinden 
olmak üzere cdbedileeek su için münasip mik
tarda muavenet İfasına dair temenni (4/86) 358 

Sayfa 
Kırkkiiise (Doktor Fuat Bey) 
— (Kırkkilise) isminin (Kırklareli) ne tah

vili hakkında 469:470 

Konya (Kazım Hüsnü Bey ve rüfekası) 
— Konya vilâyetine mülhak Ereğli kazası 

dahilindeki Alâk harkının tathiri hakkında 
(4/63) 72 

Konya (Kâzım Hüsnü Bey ve rüfekası ) 
— Konya vilâyetine mülhak Ereğli kazası 

dahilindeki bataklığın teybîsi hakkında (4/65) 72 

Kütahya (Nuri Beyle Rüfekası) 
— Rahatsız bulunan îsmet Paşa Hazretleri

nin istifsarı için Divanı Riyasetten bir heyet 
intihabına dair 376 

Mersin (Besim Bey ve rüfekası) 
— Mersin Limanının şirketi vasıtasıyla te

mini inşası (temenniyatına dair (4/96) 457 

Niğde (Halit Bey) 
— Bor kazasının Ortaköy karyesinin, yeni

den ihdas olunacak yüzelîi nahiye meyanma 
ithaline dair (4/83) 312 

Niğde (Halit Bey) 
— Niğde'nin Bor Kazasının Ortaköy karye

sinde bir leyli mektep küşadı temenniyatına 
dair (4/93) 397 

Rize (Esat Bey) 
— Muvazenei Maliye Encümeninde bulunan 

Şûrayı Devlet teşkili hakkında kanun lâyihası
nın celbi yle m iis (acelen müzakeresine dair 
(4/215) 273: 

374 

Rize (Esat Bey) 
— Rize Vilâyetine mülhak Atina Kazasın

da iadeten Ziraat Bankası teşkili temenniyatına 
dair (4/68) 273 

Rize (Esat Bey) 
— Rize Vilâyetine mülhak kurayı seb'a ve 

Arhavi ve Mepavrİ nahiyelerinde birer tapu 
ve vergi kâtipleri tayin ve ihdası temenniyatına 
dair (4/71) 273 

Tc!;furdağı (Faik ve Cemil Bey) 
— Tekfurda^ *mn senei rîavriyei isLihlâst 

münasebetiyle Belediye Riyasetinden namlarına 
gelen telgrafta halkın Meclise karşı hissiydi 
tazimkâranelermi arz etmekte olduklarına dair 274 
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TEFSİRLER 

NO : 
47 — 3 NUan 1341 tarih ve 459 numaralı (1324 

Temmuzundan kfbaren 1339 senesi gayesine 
kadar bil'cümle matlubat ve düyunu hazine
nin sureti mahsubuna dair) kanunun birinci 
maddecinin fıkra i ahiresinin tefsiri, 

43 — 5 Kânunisaııi 1340 tarih ve 394 numaralı (Haf
ta tatili hakkında) kanunun birinci maddesi
nin fıkrai ahiresinin tefsiri, 

49 — 31 Temmuz 1338 tarih ve 249 numaralı (is
tiklâl Mehakime kanunu) nun onuncu mad
desinin tefsiri, 

NO 
50 

51 — 

11 Mart 1338 tarih ve 201 numaralı (Sefer
berlik ve cepe zammı maaş kanununu muad-
dil) kanunun birinci maddesine (A) fıkrasının 
tefsiri, 

19 Teşrinisani 1339 tarih ve 372 numaralı (30 
Teşrinievvel 1334 tarihinden 23 Ağustos 1339 
tarihine kadar geçen müddet zarfında müda-
faai memleket uğrunda ika edilmiş olan efal 
ve harekâtın addolunmuyacağı hakkında) ki 
kanunun tefsiri, 

TEKLİFLER 

Sayfa Sayfa 

413 

171 

— Antalya (Ahmet Saki Bey ve Rüfekası) 
— (Umum Memurin Kanunu) hakkında. 

(2/376) 
Bayeııi (Şefik Dey) 
— HîUvkâro ve Memurini Devletin vilâyata 

şssli (ayinlerine ve haiz oldukları hukuk ile 
mallarına dair (2/364) 

öüyük Millet Meclisi İdare Heyeti 
— Msclbîn elektrikle tenviri için muktazi 

iki motor ve teferruatının 1340 senesi Muvaze-
nei Umumiye Kanununun 16 ncı maddesinden 
istisnaen pazarlık suretiyle mubayaası hakkın
da (2/37$) 

Canik (Ç:tvit Paşa) 
— Bedeli nakdi efradın m kış aylarında si

lâh altma alınmalarına dair (2/361) 
— Canik Vilâyeti dahilinde cereyan eden 

Abdal ırmı.jiiîtn, açılacak bir kanal ile, Yeşil ır
mağa cereyan ettirilmesine dair (2/374) 

Edirne (Hüseyin Rıfh Dey) 
— Sayın Kanununun altıncı maddesinin bi

rinci fıkrasının tadili hakkında <2/3€8) 
— Tekfiri nüfus hakkında (2/375) 
Gaziantep (Kılıç Ali Bey ve Rüfekası) 
— Sivil o'.iübanın hizmeti mecburesİ hak

kındaki kanuna bir madde tezyiline dair (2/369) 321 
Kastamonu (Halit Bey) 
— 28 £ubat 1340 tarihli tedrisatı ibtidaiye 

vergisi Kanununun birinci maddesinin tadüine 
'dair (2/360) 16 

457 

72 

397 

236 

Kastamonu Mebusu (Hcdit Bey ve Hasan 
Fehmi Efendi) 

— Ankara - Yabanabat ve Çerkeş - Saf
ranbolu yolunun tura!:u umumiye mey anma 
ithaline lair (2/362) 171 

Kayseri (Ahmet Hilmi Bey) 
— Türkiye'ye ithal olunan ecnebi halıların

dan alınmakta olan oniki misil resmin beş mis
line ircaına dair (2/358) 16 

Kocaeli (İbrahim Bey) 

— (Askeri Terfi Kanunu) hakkında (2/373) 397 
— Tarik mükellefiyeti nakdiye ve bedeniyesi 

hakkında (2/366) 202 

Kocaeli (ibrahim Siireya Bey) 
— Muvazenei Umumiyeden maaş alan bil

cümle mütekaidinin terfihi hakkında (2/365) 171 

Kozan (Ali Saip Bey) 
— Matbuat Kanununa bazı mevad tezyiline 

dair (2/377) 436 

Malatya (Reşit Ağa) 
— Malatya - Besni - Gaziantep yolunun 

tumku umumîye meyamna ithaline dair (2/36*) 171 

Rize (Ekrem Bey) 
— Elcezire ve Şark cephelerinde ifayı va

zife edecek erkân, ümera, zâbitan ve mensubini 
askeriyenin müddeti hizmetlerine dair (2/379) 457 

Cilt : 10 
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Sayfa 

— Mekâtibi Harbtyeden yetiştirilecek zabitan 
hakkındaki 25 Şubat 1329 tarihli Nizamname-
nin tadiline dair (2/380) 457 

Sanman (Mehmet Sabri Bey ve rüfekası) 
— Mübadele, İmar ve tskân Vekâleti 1340 

senesi bütçesine on milyon lira tahsisatı man-
zamma itasına dair (2/359) 

Sayfa 
Sinop (Yusuf Kemal Bey ve Rüfekau) 
— Boyabat Kasabasında vuka gelen yan

gından zarar gören mültezimlerin aşara olan 
borçlarının tecili hakkında (2/367) 202 

Urfa (Şeyh Saffet Ef.) 

— İstanbul'da Harikzedegân apartmanları 
hakkında (2/370) • 357 

TEZKERELER 

Başvekâlet Tezkereleri 
An'ara Mebusu Ali Fuat ve Edirne Me

busu Cafer Tayyar Paşalar hazeratının elyevm 
uhdelerinde vazaifi askeriye kalmadığı hakkın
da 237 

— Arazi mevatta hakkı karar cereyan ede
ceğine dair kanun lâyihasının yeniden tetkik 
edilmek; üzere İadesi hakkında (3/306) 236:237 

— Arazi Kanununun yüzyirmiüçüncü 
raddesine zeyil olmak üzere teklif olunan ka
rlın lâyihasının yeniden tetkik edilmek üzere 
fidesine dair (3/304) 236 

— Arızi Kanununun yirmiüçüncü madde
sinin tadjl ne ve tapu senedatt hakkındaki tali
matın sekizinci bendinin ilgasına dair olan ka
nun lâyihasının yeniden tetkikine lüzum görül
düğünden iadesi hakkında (3/305) 237 

— Avans Kanununun aile harcırahına ait 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletten ge
len (3/102) numaralı tezkerenin ahiren neşrolu
nan 475 numaralı kanun müeddasına nazaran 
tefsirine mahal kalmadığından İadesine müte
dair 203 

— Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu Mu
cibince, Banka Osmani ve Reji idarelerinden 
tanzifat ve tenviriye rüsumu istiyfa edilip edil
meyeceğinin tefsiri hakkında (3/315) 385 

— 1340 senesi Maarif bütçesinde, Muva
zene! Maliye Encümenince tespit edilen muallim • 
unvanlarının, müfredat kadrosundaki miktarı 
tecavüz etmemek üzere, zaruret halinde teb
diline Maarif Vekâletinin salâhiyattar kılınması 
hakkında (3/313) 385 

— Birinci Ordu Müfettişliğine tayin kılı
nan Ferik Ali Sait Paşa Hazretlerinin Anka
ra'ya muvasalât ve Müfettişliğe ait vazaifi Sabık 

Müfettiş Ferik Kâzım Karabekir Paşa Hazret
lerinden tesellüm eylediğine dair 

— Çamlıca'da Bulgurlu karyesinden Kara
man çiftliğinde mukim Mehmet Kâzım Efendi
nin iadei hukuku memnuasına dair (3/307) 31 

i — Devir ve teslim muameleleri hitam 'bulan 
İkinci Ordu Müfettişi Ali Fuat Paşanın Konya' 
dan hareket ettiğine ve Kolordu Kumandanı Ca
fer Tayyar Paşanın vazifei teşrüyesine avdeti 
tuzunu tebliğ kılfnd'ğına dair 

— Evrakı Nakdiye kanunlarının tefsirine mü
tedair (3/Î17) 

— Gümrük tarife i umum iyesine müteallik 
kanunun üçürseü maddesinin salbian fıkra."mm 
tefsiri hakkında (3/303) 

— Harp Kazançları Vergisi Kararnamesinin 
onarımcı maddesinin sekizinci fıkrasının tefsi
rine dair (3/297) 

— Harp Malûlleri Cemiyeti murahhasları 
tarafından verilen teklifnamenin Muvazenei Ma
liye Encümeninde bulunan Terfih Kanuniyle bir
leştirilerek icabı ifa olunması hakkında (3/319) 

— Maarif Vekâletinin 1340 bütçesinde vâki 
zühulün tashihine dair (3/298) 

— Ma'hstübu Umumî Kanununun üçüncü 
maddesinin tefsirine dair (3/308) 

— Mebuslukla dava vekâletinin içtima ede
meyeceği hakkındaki 17 Şubat 1339 tarihli He
yeti Um;ımiye kararıyle Muhamat Kanununun 
dördüncü maddesinin tefsirine mütedair (3/314) 

— Mücadelei Milli yede hizmetleri sebke-
denlsrin taltiflerine dair olan 24 Kanunusani 
1340 tarihlî Kanunun tefsirine dair (3/318) 

— Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 96 ve 
101 nci maddelerinin tefsirine dair (3/302) 

— 10 Mart 1332 tarihli Kanuna merbut güm
rük tarifesinin birinci ve yedinci faslının 13! ve 
132 nci numaralarının tefsirine dair (3/310) 

385 

1:312 

203 

385 

203 

19 

457 

19 

312 

385 

413 

203 

312 
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Sayfa 

— Ordu Müfettişliğinden istifa eden İstanbul ' 
Mebusu Kâzım Karatedir Paşa hakkında 19 

— Senei Haliye Muvazenei Umumiye Ka
nununun 35 net maddesinin tefsirine mütedair 
(3/316) 385 

— Teşviki Sanayi Kanununun altıncı mad
desinin tefsirine dair (3/309). 312 

— Üçüncü Ordu Müfettişi Ferik Kâzım Pa
şa Hazretlerinin Diyarbekir'e muvasalât ve va
zifeyi Cevat Paşa Hazretlerinden tesellüm ve 
deruhte eylediklerine dair 385 

B. M. Meclisi İdare Heyeti tezkereleri 
— Büyük Millet Meclisi bütçesine tahsisatı 

munzamma ilâvesine mütedair (3/301) 19 

— Büyük Mîllet Meclisi Bütçesinin harcırah 
İlâvesine bazı mevadına tahsisatı munzamma 
itasına ve Riyaseticumhur bütçesinde münakale 
icrasına dair 203 

— Meclisin Elektrikle tenvirine muktazi mo
torların pazarlık suretiyle alınması için Muva
zenei Maliye Encümenince bir kanun lâyihası 
tanzimi hakkında 434 

— Riyaseticumhur Bütçesine tahsisatı mun
zamma itasına mütedair (3/299) 116 

—: Teamül veçhile azayı kiram tahsisatların
dan beş lira kat'ı ile Meclis odacılarına tevziine 
dair 312 

B. M. Meclîsi Riyaseti tezkereleri 
— Divanı Muhasebat Reisi Şaniliklerine Ve

kâleten tayin edilecek zevata' verilecek vekâlet 
maaşı miktarına mütedair harcırah kararname
sinin fıkrai mabsusasının lüzumu tefsiri hakkın
da (3/300) 116 

— Zabıtların vakit ve zamanıyle yetişmesi 
için Zabıt Kalemine gece yevmiyesi ita etmek 
üzere Büyük Millet Meclisinin 1340 senesi Büt-

Sa^fa 
çesine binelli fira tahsisatı munzamma itasına 
dair 203 

Dahiliye Encümeni Riyaseti tezkeresi 
— Tarik mükellefiyeti hakkındaki tekâlifi 

Kanuniyenİn Nafıa Encümeni ile müştereken 
müzakere olunmasına dair 237 

Divanı Muhasebat Riyaseti tezkereleri 
— 1341 Esnesine mahsus bütçenin takdim 

kılındığına dair (3/312) 357:358 
— Efradı ailesinin bir kısmını bilâhara celp 

eden memurine, muahharan celbettikleri efradı 
aileleri için harcırah itası iktiza edip etmediğinin 
tefsiri hakkında (3/320) 457 

— Mart - Ağustos aylarına mahsus birinci 
ve ikinci raporların takdim olunduğuna dair 
(3/311) 312 

Memurin Muhakenıat Encümeni Riyaseti tezkeresi 
— Encümende müterakim evrakın tetkik 

ve intacı İçin Memurin Muhakemat Encüme
nine mensup Azayı Kiramın mezun addedilme
leri hakkında (3/221)" . 434:436 

Nafıa Vekâleti tezkeresi 
— Anadolu Demiryollarıyla Haydarpaşa 

Ym-m, rıhtım, dok ve antrepolarının atit olduk
ları şirketlere devri hakkındaki kanun lâyiha
sının İadesine dair 19 

Riyaseticumhur tezkereleri 
— Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin ah

vali sıhhiyesinin gösterdiği katı zarurete binaen 
istifasını mutazammın 358 

— Başvekâlete Ali Fethi Beyefendinin tayin 
kılındığına ve müşarünileyh tarafından teşkil 
olunan Kabinenin tasdi Irbuyurulduğuna dair 375 

— Büyük Millet Meclisi Reis Vekilliğine 
intihabından dolayı Mübadele, İmar ve iskân 
Vekâlstİnden istifa eden Bursa Mebusu Refet 
Beyin yerine Vekâleti müşarünikyh umurunun 
vekâleten Dahiliye,Vekili Recep Bsy tarafın
dan ifa edileceği tasvip kılındığına dair 19 
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ZAPTI SABIK HÜLÂSALARI 

I 
5 
6 
8 

11 
13 
ıs 
17 

1340 tarihli l nci içtimaa ait 
1340 tarihti 2 nci içtimaa ait 
1340 tarihli 3 ncü İçtimaa ait 
1340 tarihli 4 ncü İçtimaa ait 
1340 tarihli 5 ncİ İçtimaa ait 
1340 tarihli 6 ncj İçtimaa ait 
1340 tarihli 7 nci İçtimaa ait 
1340 tarihli 8 ncİ İçtimaa ait 

Sayfa 
14 
72 
116 
171 
201 
235 
270 
299 

19 . 
20 . 
22 . 
26 . 
27 . 
1 . 
3 . 
4 . 

2 . 
2 . 
12 . 

1340 tarihli 9 ncu İçtimaa ait 
1340 tarihli 10 ncu İçtimaa ait 
1340 tarihli 11 nci İçtimaa ait 
1340 tarihli 12 nci İçtimaa ait 
1340 tarihti 13 ncü İçtimaa ait 
1340 tarihli 14 ncü İçtimaa ait 
1340 tarihli 15 ncİ İçtimaa ait 
1340 tarihli 16 ncı İçtimaa ait 

Sayfa 
320 
355 
383 
396 
412 
432 
456 

3 

TASHİHLER 

inikat Sayla Sütun Satır Yanlış 

24 manîye 
27 milletini 
3 memleeketin 

32 ihtiyacatını 
45 imran 
33 gösterdiği 

Doğru 

mame 
milletinin 
memleketin 
ihtiyacatımn 
ümran 
gösterdiğini 

»>••<« 



Söz Alanlar 
«Adlannın alfabetik swasıım göre» 

A 
Sayfa 

Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) • Bil'umum 
ormanların fennî usul idaresinde ve isletilmele
rine mütedair 22 Nisan 1340 tarihli Kanuna 
madde tezyiline dair kanun münasebetiyle. 447 

— istiklâl madalyası ile taltif kanununun bi
rinci maddesinin tadiline dair kanun münasebe
tiyle 241 

— 14 Eylül 1336 tarihli men'i Müskirat Ka
nunu mucibince mahkûm olanların 9 Nisan 1340 
tarihinde kabul edilen kanun münasebetiyle hak
larındaki hükmün infaz olunamayacağına ve el-
yevm mahbus ve mevkuf bulunanların tahliye
sine dair kanun münasebetiyle. 258,261 

ÂJndİn Bey (Samban) - tcra Vekilleri Heye
tinden umumî istihzah münasebetiyle, 135 

Ağa Oğla Ahmet Bey (Kars) - îcra Vekilleri 
Heyetinden umumî istihzah münasebetiyle, 104 

— İstiklâl madalyası ile taltif kanununun bi
rinci maddesinin tadiline dair kanun münase
betiyle 241 

— Mısır Meclisi Mebusan ve Ayan Riya
setlerinden mevrut protesto telgrafları münase
betiyle. 413 

Ahmet Hamdi Bey (Bozoît) - Kambiyo ve 
nukut üzerine spekülâsyonun menine dair kanun 
münasebetiyle, 209 

—14 Eylül 1336 tarihli Men'i Müskirat Ka
nunu mucibince mahkûm olanların 9 Nisan 
134Û tarihinde kabul edilen kanun münasebe
tiyle haklarındaki hükmün İnfaz olunamayaca
ğına ve elyevm mahbus ve mevkuf bulunanla
rın tahliyesin dair kanun münasebetiyle. 257 

Ahmet Hilmi Bey (Kayseri) - Bilumum or
manların fenni usul idaresinde ve işletilmele
rine mütedair 22 Eylül 1340 tarihli kanuna mad
de tenziline dair kanun münasebetiyle. 419 

İcra Vekilleri Heyetinden umum! istihzah 
münasebetiyle, 40 

Sayfa 
— Mustafapaşa kazasının lağvı ile Resülayn 

kazasının mücaddeten teşkili hakkındaki kanun 
münasebetiyle. 460,462,464 

— Ne vah i ve Nevahi Kanununun bazı ma
hallerde tetrübeten. tatbiki ve sicilli nüfuz kanun -
lâyihalariyle aşairi seyyarenin İskânı hakkındaki 
teklifi kanuninin şekli hazin ile müzakerelerine 
mahal olmadığı gibi iadeleri de Dahiliye Vekâ
letince talep edilmekte olduğuna ve keyfiyetin 
Encümence de muvafık görüldüğüne dair maz
bata münasebetiyle. 301,302 

Ahmet Şakî Bey (Antalya) - 14 Eylül 1336 ta
rihli Men*i, Müskirat Kanunu mucibince mah
kûm olanların 9 Nisan 1340 tarihinde kabul edi
len kanun münasebetiyle haklarındaki hükmün 
infaz olunamayacağına ve elyevm mahbuz ve 
mevkuf bulunanların tahliyesine dair kanun mü
nasebetiyle. 257 

Akçoraoğtu Yusuf Bey (İstanbul) - Menteşe 
Mebusu Esat Efendinin muhacirin muamelâtı ve 
İmar ve İskân, hakkında Mübadele, İmar ve İs
kân Vekâletinden istihzah takriri münasebetiyle. 30 

Alî Bey (Karablsarısahip) - Antalya Mebusu 
Ahmet Sakı Bey ve rüfekasınm; «Umum Memu
rin Kanunu» unvanlı teklifi kanunisi münase
betiyle 440 

Ali Ceoanl Bey (Gaziantep) - Büyük Millet 
Meclisinin 1340 senesi bütçesine tahsisatı mun-
zamma itasına dair kanun münasebetiyle. 180 

— Zonguldak Mebusu Ragıp Bey ve rüfeka
sınm Diyarbekİr Mebusu merhum Ziya Gökalp 
Beyin ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair mazbata münasebetiyle söz
leri. 175 

AH Cenaui. Bey (Muvazenet Maliye EncÜ* 
meni M. M.) (Gaziantep) - 1340 senesi bütçe
sinin fusul ve mevaddı muhtelifesine tahsisatı 
munzamına itasına dair kanun münasebetiy
le. 338,343,344,361,367 



32 — 
Sayfa 

— Maliye Vekâleti; muhtacın zürraa veri
len tohumluk bedellerini avans addederek, Zi
rai mahsubu umumî Kanununun birinci mad
desinden istifade ettirmekte tereddüt ettirildi
ğinden mezkûr maddenin Muvazene! Umumi
ye Encümenince tefsirine dair mazbata müna
sebetiyle. 183 

Ali Fethi Bey (Başvekil) (İstanbul) • Başve
kâlete tayin kılındığına ve teşkil ettirilen kabi
nenin tasdik buyurulduğuna dair Riyaseti Cum
hur tezkeresi münasebetiyle. 375 

— Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; 
Hİdivvi Mısır Abbas Hilmi Paşanın harbi umu
mi esnasında harbiye veznesinden tiffizen para 
alıp almadığına dair suali münasebetiyle, 418 

— Hükümet programı münasebetiyle. 397,401,405 
— Mısır Meclisi Mebusan ve Ayan Riya

setlerinden mevrut protesto telgrafları münase
betiyle. 417 

Sayfa 
— Zaptı sabık hakkında 412 
Ali Fuat Paşa (Ankara) - Hükümet prog

ramı münasebetiyle. 402 
Ali Şuurî Bey (Karesi) - Hükümet progra

mı münasebetiyle. 401 
— istiklâl madalyası ile taltif kanununun 

birinci maddesinin tadili hakkındaki kanun mü
nasebetiyle. 459 

— Menteşe Mebusu Esat Efendinin; mu
hacirin muamelâtı ve imar ve İskânı hakkında 
mübadele, imar ve iskân Vekâletinden istih-
zah takriri münasebetiyle. 26 

Arif Bey (Eskişehir) - İcra Vekilleri Heye
tinden umumî istihzan münasebetiyle. 88 

Asaf Bey (İdare Memuru) (Hakkâri) • İs
tanbul istiklâl Mahkemesince yapılan sarfiya
tın bu bapdaki kanunun ihatası dairesinde bu
lunup bulunmadığının Meclisçe tahkiki hak
kında mazbata münasebetiyle, 213 

Besim Atalay Bey (Aksaray) - Bil'umum or
manların fennî usul idaresinde ve işletilmeleri
ne mütedair 22 Eylül 1340 tarihli kanuna mad
de tenziline dair kanun münasebetiyle. 

— - Mekâtibi Âliye ve Taliye mezunlarının 

B 

422 

köylerde mecburî muallimliklerde istihdamla
rına dair kanun teklifi münasebetiyle. 281 

— Mücadele! Milliye zamanında kaçak ola
rak derdest edilen altınların iadesine ve bundan 
dolayı mahkûm olanların affına dair mazbata 
münasebetiyle. 265 

Cavit Paşa (Canik) - icra Vekilleri Heyetin
den umumî istihzan münasebetiyle, 36 

- Doktor Fuat Bey (Kırkkilke) • Ereğli - Dev
rek - Reşadiye - Yabanabat - Ankara tarikinin 
tariki umumiye mey anın a ithali hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle. 

— Hükümet programı münasebetiyle. 
— Mustafa paşa kazasının lağvı ile Resü-

lâyn kazasının müceddeten teşkili hakkındaki 

305 
403 

kanun münasebetiyle. 463,468 

Doktor Mustafa Bey (Çorum) - Etıbba! As
keriyenin neş'et ve sureti terfihlerine dür ka
nun münasebetiyle, 254,255 

Doktor Rıza Nur Bey (Sinop) - icra Vekil
leri Heyetinden umumî istihzan münasebetiy
le, 152,163 
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Ebubekir Cazım Bey (Niğde) - Antalya 

Mebusu Ahmet Sakî Bey ve- rüfekasının: 
v U m u m memurin Kanunu» unvanlı teklifi ka
nunisi münasebetiyle <MÛ 

Ekrem Bey (Rize) - Mekâtibi Âliye ve Ta 

liye mezunlaruun köylerde mecburî muallimlik

lerde istihdamlarına dair kanun teklifi münase

betiyle 280,281 

Fa ik Bey (Tekirdağ) - Bilûmum ormanla
rın fennî usul idaresinde ve işletilmelerine mü
tedair 22 Nisan 1340 tarilılî kanuna roaJdo îcz-
yiline dair kanun münasebetiyle. 442 

F'erid Bey (Çorum) - Zonguldak Mebusu 
Halil ve Niğde Mebusu Galip Beylerin, esann 
galası ve mesken ücretlerinin yüksekliği dolayı-
siyle Ankara Şehrinde ifayı vazife eden tnomu-
rini mülkiyeye zemaim icrasına dair teklifi ka
nunilerinin reddine dair mazba ta münasebe
tiyle, 186,137 

Fer idun Fikri Bey (Dersim) - 1340 senesi 
bütçesinin fusul ve mevaddı muhtelifesİne tahsi
satı m u n z a m ı m itasına dair kanun münasebe
tiyle. 322,326,341.3 -,r> 

— îcra Vekilleri Heyetinden umumi İstih
zan münasebetiyle, 1! 7 

— İstiklâl Mahkemeleri tarafından cürüm
den 'mütevellit hukuku nahsiyeye dair olmak 
üzere ita olunan mukarreratm kanunen mer'i 
ve muteber olup olmayacağının te'strîne dair 
mazbata münasebetiyle, 2! 1 

— Kambiyo ve nukut üzerine spekülâsyo
nun menine dair kanun münasebetiyle, 209 

Hacim Muhi t t i» Bey (Memurfıı M.fi;akc£iat 
lîrtcümeni Reisi) (Giresun) - Encümenimize 
müterakim evrakın tetkik ve intacı için Memıı-

Sayfa 
Ecıiıı Bey (Esuişcîıir) - Bilûmum orman

ların fennî usul idaresinde ve işletilmelerİas 
mütedair 22 Nisan 1340 tarihli kanuna madde 
tezyiline dair kanun münasebetiyle. 446,448 

— Hükümet programı münasebetiyle, 404 
Eyüp S a b d Bey (Konya) - 1340 senesi 

bütçesinin fusul ve mevadı muhtelif esi ne tahsi
satı menzamma itasına dair kanun münasebe
tiyle. 343 

— Ne vahi ve nevahi kanununun bazı ma
hallerde tecrübeten tatbiki ve sicilli nüfuz ka
nun lâyihaları yle aşairi seyyarenin iskânı hak
kındaki teklifi kanuninin şekli hazırı ile müza
kerelerine mahal olmadığı gibi iadeleri de Da
hiliye Vekâletince talep edilmekte olduğuna ve 
keyfiyetin Encümence de muvafık görüldüğüne 
dair mazba ta münasebetiyle. 300 

— 14 Eyiül 1336 tarihli meni müskirat ka
nunu mucibince m a h k û m olanların 9 Nisan 1340 
tarihinde kabul edilen kanun münasebetiyle 
haklarındaki hükmün infaz olunamayacağına ve 
eîyevm mahsus ve mevkuf bulunanların tahli
yesine dair kanun münasebetiyle 257,259,260 

— Sükna Kanununu tadilen tanzim edilen 
kanun münasebetiyle 224,228 

— Tecili Takibat Kanununun ferhanzimetal 
olanlara da teşmili hakkındaki kanun münase
betiyle. 206 

— Yeni bastan bir n izamname! dahilî tan-
zimince Meclisi Âlinin müsaade İta etmesi hak
kındaki mazbata münasebetiyle 311 

rtn Muhakemat Encümenine mensup Âv.ayt ki-
ramın mezun addedilmeleri hakkındaki tezkere 
münasebetiyle 435 

Onzi Mu:t.r.f?ı Kenrji Pa^a Hasretleri (Re isicumhur) - İkinci İntihap devresi ikinci içt!!î>a 
senesini Küşad nutukları 

H 
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Sayfa 
Ilaıiz t&rahim Efendi (İsparta) • İstiklâl 

Madalyası ile taltif Kanununun birinci madde
sinin tadiline dair kanun münasebetiyle 242 

Halis Turgut Bey (SİYas) - İcra Vekilleri 
Heyetinden umumî istizalı münasebetiyle 33 

Halîi Bey (Kastamonu) - Bilûmum orman
ların fenni usuli idaresinde ve işletilmelerine 
mütedair 22 Eylül 1340 tarihli kanuna madde 
tezyifine dair kanun münasebetiyle. 425 

— Mustafa Paşa Kazasının lağvı ile Resü-
lâyn kazasının müceddeten teşkili hakkındaki 
kanun münasebetiyle. 467 

îîartiîliiüah Suphi Bey (İstanbul) - llgftı'da 
nann bataLlığmm kurulultnası için Nafıa Büt
çesine yirb;n lira ilâvesine dair mazbata müna-
se'TOtiyl?. 308 

—• ters.. Vekilleri Heyetinden umumî istifi-
ı.zb. müna'iehctiyîc, 104 

— Kakâti'si Aliye ve Taîiye mezunlarının 
köylerde mecburî m ual l i kliklerde ist i h dam i arma 
dair kanun teklifi münasebetiyle, 280 

Hasan Bey (Trabzon) - Bilumum ormanların 
fenni usul idaresinde ve İşletilmelerine müte
dair 22. Eylül 1340 tarihli Kanuna madde ten
ziline dair kanım münasebetiyle 427 

— Müterakim evrakın tetkik ve intacı için 
Memurin Muttıakemat Encümen'ne mensup 
lAzayîkiran mezun addedilmeleri hakkındaki 
tezikere münasebetiyle 435 

Hasan Bey (Ticaret Vekili) (Trabzon) . İcra 
Vekilleri Heyetinden umumî istihzan münase
betiyle 1.5<i 

Sayfa 
— İstanbul limanının umuru idare ve inzi

batı hakkında kanun münasebetiyle 185 
— Şükna Kanununu tadÜen tanzim edilen 

kanun münasebetiyle 225 
Hasan Fchoıi Bey (Gümüşhane) - Nevahi ve 

Nevahi Kanununun bazı mahallerde tecrübeten 
tatbiki ve sicilli nüfus kanun lâymaianyle asa-
iri seyyarenin iskânı hakkındaki îekitfli kanuni
nin şekli hazırı ile müzakerelerine mahal ol
madığı gi'bi iadeleri de Dahiliye Vekâletince 
talep edilmekte olduğuna ve keyfiyetin Encü
mence de muvafık görüldüğüne dair mazbata 
ntünasebetöyle, 30(3 

— Yeni 'baştan bir nizamnameî dahilî tan-
ztmince Meclisi Atinin müsaade ita etmesi 
hakkındaki mazbata münasebetiyle 310 

— Zonguldak Mebusu Ragıp Bey ve rüfe-
kasının Diyarbakır Mebusu merhum Ziya Gö-
kap Beyin sitesine hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisine dair mazbata münasebetiy
le sözleri !75 

Hasan Fefînıi Bey (Ziraat Vekili) (GÜIMÜŞ-
hane) - Bilumum ormanların fennî usırl idare
sinde ve işletilmelerine mütedair 22 Nisan 
1340 tarihli Kanuna madde tezyiline dair k i -
n;ın münasebetiyle 44-3,446 

Hilmi Bey (Artvin) - 'Bilumum ormanların 
fennî usul idaresinde ve işletilmelerine müte
dair 22 Nisan 1340 tarihli 'Kanuna madde tezyi
dine dair kanun münasebetiyle 4-19 

Hüseyin Rıfkı Bey (Edirne) • Yeni baştan 
bir mzamnameî dahilî tanzimince Meclisi 
Alinin müsaade ita etmesi hakkındaki mazbata 
münasebetiyle 3CW 

i 
İhsan Bsy (Cebelibereket) - Ereğli -' Dev

rek - Reşadiye - Yabanabat - Ankara tarîkinin 
•tariki umumiye meyanrna İffrhah' hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle 305 

tryas Sami Bey (Muş) - icra Vekilleri Heye
tinden umumî istihzan münasebetiyle 38 

— İstiklâl madalyası ile taltif Kanununun 
birind maddesinin tadiline dair kanun müna
sebetiyle 243 

— Menteşe Mebusu Esat Efendinin; muha
cirin muamelâtı ve imar ve iskânı hakkında 
mübadele, tmar ve İskân Vekâletinden istihzan 
takriri münasebetiyle . 23,2') 

İsmet Bey (Çorum) - Azayı kiramdan bazı 
zevatın mezuniyetleri hakkında divanı riyaset 
karan münasebetiyle 203 

— İstiklâl Mahkemesince yapılan sarfiyatın 
bu baptaki kanunun ihatası- dairesinde bulunup 



Sayfa 
bulunmadığının Meclisçe tahkiki hakkında 
mazbata münasebetiyle - 215 

İsmet Paşa (Başvekil) (Malatya) -. Menteşe 
Mebusu Esat Efertdirtin muhacirin 'muamelâtL 
ve İmar ve İskânı hakkında mübadele, İmar ve 
iskân Vekâletinden İstihzan takriri münasebe
tiyle 29 

Mahmut Celal Bey (İzmir) - İcra Vekilleri 
Heyetinden umumî istihzan münasebetiyle, 39 

Mahmut Esat Bey (İzmir) - İcra Vekilleri 
Heyetinden umumî îstîhzah münasebetiyle. 140 

Mazhar Müfit Bey (Denizli) • İstiklâl ma
dalyası ile taltif kanununun birinci maddesinin 
tadiline dair kanun münasebetiyle. 242,243,459 

— Mustafapaşa Kazasının lağvı ile Resülâyn 
kazasının müceddeten teşkili hakkındaki kanun 
münasebetiyle. 465 

Mehmet Emin Bey (Karahisarşarkî) - İstik
lâl madalyası ile taltif kanununun birinci mad
desinin tadiline dair kanun münasebetiyle 241 

Muhtar Bey (Trabzon) - Bilumum ormanla
rın fennî usul idaresinde ve işletilmelerine müte
dair 22 Nisan 1340 tarihli kanuna madde tez-
yiline dair kanun münasebetiyle. 449 

— 1340 senesi bütçesinin fusul ve mevaddt 
muhtelif esine tahsisatı munzamma itasına dair 
kanun münasebetiyle. 327 

— Büyük Millet Meclisinin 1340 senesi büt
çesine tahsisatı munzamma itasına dair kanun 
münasebetiyle. 177,179 

— Ereğli - Devrek - Reşadiye - Yabana-
(bat - Ankara tarikinin tariki umumiye meyanı-
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Sayfa 
— Ordu müfettişlerince istifa edildiği halde 

devir ve testim muamelesinin hitamına deyin 
•iltihaktan alakonulduğu hakkında İstanbul Mil
letvekili Kâzım Karabekİr Paşanın takriri ve 
bu meyanda Başvekâletten mevrud tezkere 
münasebetiyle 22 

na ithali hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle. 304 

— Mustafapaşa Kazasının lağvı ile Resü
lâyn kazasının müceddeten teşkili hakkundaki 
kanun münasebetiyle. 466 

Mustafa Kâzım Efendi (Konya) - İstiklâl 
madalyası ile taltif kanununun birinci maddesi
nin tadiline dair kanun münasebetiyle. 243 

— İstiklâl Mahkemesince yapılan sarfiyatın 
bu bandaki kanunun ihatası dairesinde bulunup 
bulunmadığının Meclisçe tahkiki hakkında maz
bata münasebetiyle. 215 

— M us t af apaşa Kazasının lağvı İle Resü
lâyn kazasının müceddeten teşkili hakkındaki 
kanun münasebetiyle. 465 

— Nevahi ve nevahi kanununun bazı ma
hallerde tecrübeten tatbiki ve sicilli nüfuz ka
nun lâythalariyle aşairi seyyarenin iskânı hak
kındaki teklifi kanuninin şekli hazırı ile müzake
relerine mahal olmadığı gibî İadeleri de Dahiliye 
Vekâletince talep edilmekte olduğuna ve key
fiyetin Encümence de muvafık görüldüğüne 
dair mazbata münasebetiyle. 302,303 

— 14 Eylül 1336 tarihli meni müskirat ka
nunu mucibince mahkûm olanların-9 Nisan 1340 

Kazım Paşa (Karesi) - Büyük Millet Mec
lisi Reisliğine seçilmesi münasebetiyle 387 

— İcra Vekilleri 'Heyetinden umumî istih
zar» münaselbefciyle 95 

Kâzım Paşa (Müdafaai Milliye Vekili) 
(Karesi) - 1340 senesi bütçesinin fusul ve mevad-
dı muhtelifesitne tahsisatı munzamma itasına 
dair kanun münasebetiyle 368,369 

— Etıbba! Askeriyenin neş'et ve sureti ter
fihlerine dair Kanun münasebetiyle 255 

— İstiklâl madalyası ile taltif Kanunun bi
rinci maddesinin tadiline dâir kanun münase
betiyiz 240 

Kazım Vehbî Bey (Karesi) - Mısır Meclisi 
Mebusan ve'Ayan Riyasetlerinden mevrut pro
testo telgrafları münasebetiyle 417 

IV 

Cilt : 10 
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Sayfa 
tarihinde kabul edilen kanun münasebetiyle hak
larındaki hükmün infaz olunamayacağına ve el-
yevm mahbus ve mevkuf bulunanların tahliye
sine dair kanun münasebetiyle. 258,260 

— Ordu Müfettişti ki erince istifa edildiği hal
de devir ve teslim muamelesinin hitamına de
yin İltihaktan alakonulduğu hakkında istanbul 
Milletvekili Kâzım Karabekir Paşanın takriri 
ve bu meyanda Başvekâletten mevrud tezkere 
münasebetiyle, 22 

— Sükna Kanununu tadilen tanzim edilen 
kanun münasebetiyle. 228 

Mustafa Abdülhalik Bey (Karığın) - îcra 
Vekilleri Heyetinden umumî istizah münase
betiyle. 151,152 

Mustafa Abdülhalik Bey (Maliye Vekili) 
(Katığın) - Beyazıt Mebusu Şefik Beyin; Şarkî 
Anadolu'da Hükümete intikal ederek hazinece 
İdare edilmekte olan arazii metruke müstecirle
rinden vergi alınması esbabına dair sualine ce
vabı. 441 

— 1340 senesi bütçesinin fusul ve mevaddı 
muhtelifesine tahsisatı munzamma itasına dair 
kanun münasebetiyle. 325,344 

— Zonguldak Mebusu Ragıp Bey ve rüfe-
kastmn Diyarbekir Mebusu merhum Ziya Gök-

Sayfa 
alp beyin ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair mazbata münasebetiyle 
sözleri. 147,175 

Mustafa Abdiilhalİk Bey (Millî Müdafaa 
Vekili) (Kângırı) - Mücadelei Milliye zamanın
da kaçak olarak derdest edilen altınların iadesine 
ve bundan dolayı mahkûm olanların affına dair -
mazbata münasebetiyle. 266 

Mustafa Necati Bey (Adliye Vekili) (İzmir) -
İcra Vekilleri Heyetinden umumî istizah müna
sebetiyle. 57,141 

— Sükna kanununu tadilen tanzim edilen 
kanun münasebetiyle, 229 

— Tecili takibat kanununun ferhanzimetal 
olanlara da teşmili hakkındaki kanun münase
betiyle. 206 

Mustafa Ralımi Bey (tzmir) - Bilumum or
manların fennî usul idaresinde ve isletilmele
rine mütedair 22 Eylül 1340 tarihli kanuna 
madde tczyiline dair kanun münasebetiyle. 428 

Münir Bey (Çorum) - Müskirat nakli mad
desinden mahkûm Osman Oğlu Ali Rıza hakkın
da verilen hükümde hatayı adlî vaki olduğun
dan affı suretiyle telâfisine dair tezkere müna
sebetiyle. 438 

Raif Efendi (Erzurum) - 1340 senesi bütçe
sinin fusul ve mevaddı muhtelifesine tahsisatı 
munzamma itasına dair kanun münasebetiy
le. 365,367,369 

Ragıp Bey (Kütahya) - Sükna kanununu ta
dilen tanzim edilen kanun münasebetiyle 227 

Rauf Bey (tstanbuİ) - İcra Vekilleri Heyetin
den umumî istihzan münasebetiyle, 98,112 

Recep Bey (Dahiliye Vekili) (Kütahya) -
1340 senesi bütçesinin fusul ve mevaddı muhte
lifesine tahsisatı munzamma itasına dair kanun 
münasebetiyle. 348 

— İcra Vekilleri Heyetinden umumî istih-
zah münasebetiyle, 73,105,113 

— Mustafa paşa kazasının lağvı ile Resü-
lâyn kazasının mü cedde ten teşkili hakkındaki 
kanun münasebetiyle. 469 

— Nevahi ve nevahi kanununun bazı ma
hallerde tecrübeten tatbiki ve sicilli nüfuz kanun 

lâyihalariyle aşairi seyyarenin iskânı hakkında
ki teklifi kanuninin şekli hazırı iîe müzakerele
rine mahal olmadığı gibi iadeleri de Dahiliye 
Vekâletince talep edilmekte olduğuna ve key
fiyetin Encümence de muvafık görüldüğüne 
dair mazbata münasebetiyle. 301,302 

— Zaptı sabık hakkında 355 
Rcfet Bey (Bursa) - icra Vekilleri Heyetin

den unıamî istihza» münasebetiyle, 42 
Refct Efendi (Erzurum) - 1340 senesi büt

çesinin fusul ve mevaddı muhtelifesine tahsisa
tı munzamma itasına dair kanun münasebetiy
le. 344 

Refet Paşa (İstanbul) - İcra Vekilleri Heye
tinden umumî istihzan münasebetiyle, 131 

Refik Bey (Konya) - Hükümet programı -
münasebetiyle. 400 

Remzi Bey (Gaziantep) - İstiklâl madalyası 
ile taltif kanununun birinci maddesinin tezyiline 
dair mazbata münasebetiyle. 387 
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Reşit Ağa (Malatya) - Mustafa paşa kaza

sının lağvı ile Resülâyn kazasının müceddeten 
teşkili hakkındaki kanun münasebetiyle. 

— 14 Eylül 1336 tarihli men'î müskirat ka
nunu mucibince mahkûm olanların 9 Nisan 1340 
tarihinde kabul edilen kanun münasebetiyle 

467 

Sayfa 
haklarındaki hükmün infaz olunamayacağına 
ve elyevm mahbus ve mevkuf bulunanların tah
liyesine dair kanun münasebetiyle. 258 

— Sükna kanununu tadilen tanzim edilen 
kanun münasebetiyle. 229 

Sabrı Bey (Sarnhan) - 14 Eylül 1336 tarihli 
men'î müskirat kanunu mucibince mahkûm 
olanların 9 Nisan 1340 tarihinde kabul edilen 
kanun münasebetiyle haklarındaki hükmün in
faz olunamayacağına ve elyevm mahbus ve 
mevkuf bulunanların tahliyesine dair kanun 
münasebetiyle. 259 

— Sükna kanununu tadilen tanzim edilen 
kanun münasebetiyle. 229 

Saraçoğlu Şükrü Bey (İzmir) - Mücadelî 
Milliye zamanında kaçak olarak derdest edilen 
altınların iadesine ve bundan dolayı mahkûm 
olanların affına dair mazbata münasebetiyle, 265 

— Sükna kanununu tadilen tanzim edilen 
kanun münasebetiyle, 226 

Süleyman Sırrı Bey (Bozok) - Azayı kiram
dan bazı zevatın mezuniyetleri hakkında diva
nı riyaset kararı münasebetiyle, 203 

— Bilumum ormanların fennî usul idaresin
de ve işletilmelerine mütedair 22 Eylül 1340 ta
rihli kanuna madde tezyiline dair kanun mü
nasebetiyle, 429,442 

— Büyük Millet Meclisinin 1340 senesi büt
çesine tahsisatı munzamma İtasına dair kanun 
münasebetiyle, 179 

— tstanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan 
sarfiyatın bu baptaki kanunun ihatası dairesin
de bulunup bulunmadığının Meclisçe tahkiki 
hakkında mazbata münasebetiyle, 215 

243 

— istiklâl madalyası ile taltif kanununun 
birinci maddesinin tadiline dair kanun müna
sebetiyle, 

— İstiklâl Mahkemeleri tarafından cürüm
den mütevellit hukuku nahsiyeye dair olmak 
üzere ita olunan mukarreratm kanunen mer'i ve 
muteber olup olamayacağının tefsirine dair maz
bata münasebetiyle. 

— Mustafa paşa kazasının lağvı ile Resü
lâyn kazasının müceddeten teşkili hakkındaki 
kanun münasebetiyle. 

— Orta tedrisat Muallimleri kanununun 14 
ncü maddesinin tadili hakkındaki kanun tekli
fi münasebetiyle. 

— Sükna kanununu tadilen tanzim edilen 
kanun münasebetiyle. 

— Yeni baştan bir nizamname? dahilî tan-
zimince Meclisi Âlinin müsaade ita etmesi hak
kındaki mazbata münasebetiyle. 

— Zonguldak Mebusu Halil ve Niğde Me
busu Galip Beylerin, esarın galası ve mesken 
ücretlerinin yüksekliği dolayısıyle Ankara Şeh
rinde ifayı vazife eden memurini mülkiyeye ze-
maİm icrasına dair teklifi kanunilerinin reddine 
dair mazbata münasebetiyle, 

Süleyman Sırrı Bey (Nafıa Vekili) (İstan
bul) - Ereğli - Devrek - Reşadiye • Yabanabat -
Ankara tarikinin tariki umumiye meyanına it
hali hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle, 

— İlgın'da nane bataklığının kurutulması 
için Nafia bütçesine yirmibin lira ilâvesine dair 
mazbata münasebetiyle. 307,308 

211 

469 

287 

224 

310 

186 

307 

Şefik Bey (Bayazıt) - Anadolu'da Hüküme
te intikal ederek hazinece idare edilmekte olan 
arazü metruke müstecirlerinden vergi alınma
sına dair suali münasebetiyle, 441 

— Mustafa paşa kazasının lağvı İle Resü
lâyn kazasının müceddeten teşkili hakkındaki 
kanun münasebetiyle. 465 
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Şükrü Bey (Biga) - Mustafa paşa kazasının 
lağvı ile Resulâyn kazasının müceddeten teşkili 
hakkındaki kanun münasebetiyle- 463 

Şükrü Bey (Bolu) - Bil'umum ormanların 
fennî usul idaresinde ve işletilmelerine müte
dair 22 Nisan 1340 tarihli kanuna madde tez-
yilîne dair kanun münasebetiyle, 423,445,446 

Sayfa 
— Ereğli - Devrek - Reşadiye - Yabana-

bat - Ankara tarikinin tariki umumiye meya-
nına ithali hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle. 305,307 

Şükrü Kaya Bey (Ziraat Vekili) (Menteşe) -
1340 senesi bütçesinin fusul ve mevaddı muh-
telifesine tahsisatı munzamma itasına dair ka
nun münasebetiyle, 372 

Tahir Bey (Giresun) - Bil'umum ormanla
rın fennî usul idaresinde ve işletilmelerine mü
tedair 22 Nisan 1340 tarihli kanuna madde tez--' 
yiline dair kanun münasebetiyle. 447 

Talât Bey (Ardahan) • Sükna Kanununu ta-
dilen tanzim edilen kanun münasebetiyle. 226 

Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak) - 1340 senesi 
bütçesinin fusul ve mevaddı muhtelifesine tah
sisatı munzamma itasına dair kanun münase
betiyle. 325 

-— Ereğli - Devrek - Reşadiye - Yabana-
bat - Ankara tarikinin tariki umumiye meyanı-

na ithali hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle. 305,307 

— Mustafa paşa kazasının lağvı ile Resu
lâyn kazasının müceddeten teşkili hakkındaki 
kanun münasebetiyle. 462 

— 13 Eylül 1336 tarihli men'î müskirat ka
nunu mucibince mahkûm olanların 9 Nisan 
1340 tarihinde kabul edilen kanun münasebe
tiyle haklarındaki hükmün infaz olunamayaca
ğına ve elyevm mahbus ve mevkuf bulunanla
rın tahliyesine dair kanun münasebetiyle, 263 

— Tecili takibat kanununun ferbanzimetal 
olanlara da teşmili hakkındaki kanun münase
betiyle. 206 

Vahit Bey (Maarif Vekili) (Saruhan) - İcra 
Vekilleri Heyetinden umumî istihzan münasebe-ı 
tiyle 68 

Vasıf Bey (Maarif Vekili) (Saruhan) - 1340 
senesi bütçesinin füsul ve mevaddı muhtelifesine 
tahsisatı munzamma itasına dair kanun müna
sebetiyle 347,365 

— Mekâtibi Âüye've Taliye mezunlarının 
köylerde mecburî muallimliklerde istihdamına 
dair kanun teklifi münasebetiyle 281 

Vecihi Bey (Karesi) - Menteşe Mebusu Esat 
Efendinin; muhacirin muamelâtı ve İmar ve is
kânı hakkında mübadele, İmar ve İskân Vekâ
letinden istihzan takriri münasebetiyle 24 

Vehbi Bey (Karesi) - Antalya Mebusu Ah* 
met Saki Bey ve rüfekasının; «Umum Memu
rin Kanunu unvanlı teklifi kanunisi münasebe
tiyle 440 

— 1340 senesi bütçesinin fusul ve mevaddı 
muhtelifesine tahsisatı munzamma itasına dair 
kanun münasebetiyle 344,371 

— istanbul limanının umuru idare ve inzibatı 
hakkında kanun münasebetiyle 186 

— istiklâl madalyası ile taltif kanununun 
birinci maddesinin tadiline dair kanun münase
betiyle 240,241,242,243,388,458,459 

— Meclisin elektrikle tenvirine muktazi mo
torların pazarlık suretiyle alınması İçin bir ka
nun hazırlanmasına dair tezkere münasebetiyle 434 

— Mustafapaşa Kazasının lağvı ile Resulâyn 
kazasının müceddeten teşkili hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 462 

— Müskirat nakli maddesinden mahkûm Os
man oğlu Ali Rıza hakkında verilen hükümde 
hatayıadlî vâki olduğundan affı suretiyle telâfi
sine dair tezkere münasebetiyle 437 
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— 14 Eylül 1336 tarihli meni müskirat ka
nunu mucibince mahkûm olanların 9 Nisan 
1340 tarihinde kabul edilen kanun münasebetiyle 
haklarındaki hükmün infaz olunamayacağına ve 
elyevm mahbus ve mevkuf bulunanların tah
liyesine dair kanun münasebetiyle, 261 

Sayfa 
— Zonguldak Mebusu Halil ve Niğde Me

busu Galip Beylerin, esarın galası ve mesken 
ücretlerinin yüksekliği dolayısiyle Ankara şeh
rinde ifayı vazife eden memurini mülkiyeye ze-
ma;m icrasına dair teklifi kanunilerinin reddine 
dair mazbata münasebetiyle 187 

Yunus Nadi Bey (Muğla) - tcra Vekilleri He
yetinden umumî İstihzan münasebetiyle 

Yunus Kemal Bey (Sinop) - Hükümet prog-
127 

ramı münasebetiyle 402 
— tcra Vekilleri Heyetinden umumi istih

zam münasebetiyle 30,49 

Zeki Bey (Gümüşhane) - 1340 senesi bütçe
sinin fusul ve mevaddı muhtelifesine tahsisatı 
munzamma itasına dair kanun münasebetiyle 333 

— Büyük Millet Meclisinin 1340 senesi büt
çesine tahsisatı munzamma itasına dair kanun 
münasebetiyle 178 

— İcra Vekilleri Heyetinden umumî istih
zarı münasebetiyle 164 

— istanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan 
sarfiyatın bu baptaki kanunun ihtası dairesinde 

oulunup bulunmadığının Meclisçe tahkiki hak
kında mazbata münasebetiyle, 

— Mekâtfbİ Aliye ve Taliye mezunlarının 
köylerde mecburi muallimliklerde istihdamına 
dair kanun teklifi münasebetiyle 

— Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun 
14 ncü maddesinin tadili hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle 

— Zaptı sabık hakkında 

215 

281 

286 
356 
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