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F i h r i s t 

ÂZAVI KİRAN MUAMELÂTI 

Sayfa 
intihaplar 

— Bursa Mebusluğuna intihap olunan Nu
rettin Paganın; intihap mazbatası 248 

— Dİyarbekir Mebusluğuna İntihap edilen 
Cavit Beyin intihap mazbatası 334 

— istanbul Mebusluğuna intihap olunan 
Hakkı Şinasi Paşanın mazbata! intihabiyesi 207 

— 'Kırşehir Mebusluğuna intihap olunan 
Lütfü Müfit Beyin mazbatai İntihabiyesi 207 

— Kırşehir Mebusluğuna intihap olunan 
Lütfi Müfit Bey hakkında Dördüncü Şube maz-
matası 307:308 

İstifalar 
— Elâziz Mebusu Cevat Paşanın istifana

mesi 207 
— Darülfünun müderrisliğini tercih ile 

îzmir Mebusluğundan istifa eden Seyit Beyin, 
tayini vaziyeti hakkında Divanı Riyaset Kararı 139 

Sayfa 
— Kayseri Mebusluğundan istifa eylediği

ne dair Nuh Naci Beyin telgrafnamesi 207 

Mezuniyetler 
— Azayı Kiramdan bazı zevatın mezuni

yetlerine mütedair Divanı Riyaset kararı 23:24,139, 
166,308 

— Bayazıt Mebusu Süleyman Sudi Beyin; 
mezuniyetine dair Divanı Riyaset karart 208 

Muhtelif 
— Adana'nın kurtuluş bayramına iştirak 

edecek heyet hakkında Divnaı Riyaset kararı 380: 
309 

— Beynelmilel Parlementolar Ticaret Kon
feransına izam olunacak murahhaslar hakkında 
Divanı Riyaset Karan 310 

— İzmir Mebusluğundan müstafi Seyit Bey 
hakkında Divanı Riyaset karart 167 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
526 — 22 Nisan 1340 tarih ve 504 numaralı 

(Türkiye'de mevcut bilumum ormanla
rın Fennî usulü İdare ve işletmeleri 
hakkında) ki Kanuna müzeyyel Kanun. 
Kanun va üçüncü maddesine muaddil 
Kanun 

No. Cilt 
539 — Bahriye Vekâleti teşkiline dair Kanun 
540 — Büyük Millet Meclisinin 1340 senesi 

bütçesinde münakale icrasına dair 
Kanun. 

541 — Pamuklara arız olan haşerat ve em
razın imha ve tedavisi ve tohumlarının 
ıslahı hakkında Kanun. 

Sayfa 

KARARLAR 

99 — Diyanet işleri Reisliğinin 1340 sene
si bütçesinde vâki zühulün tashihi hak
kında. 

100 — Bahriye Çırak Mektebi ikinci sını
fıma terfi eden talebenin farkı muhasse-
satlarıtun tesviyesi hakkında, 

101 — Hasan oğlu İsmail'in iadei hukuku 
meronuasına dair 

102 — Mehmet Kâzım Efendi bin Abdur-
rahman'ın iadei hukuku memnuası 
hakkında. 

103 — Maarif Vekâletinin 1340 senesi 
bütçesinde vâki olan zühulün tashihi 
hakkında. * 

104 — istanbul Ciheti Havagazı Şirketi ile 
münakit itilâfnameye ait evrakın mec
lisi celbi hakkında 
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Sayfa 
105 — Nureddia Pasa'nın Bursa Mebus

luğuna intihabının keenlemyekün ad
dedilmesi hakkında. 

106 — Divanı Muhasebatta münhal olan 
Reisisanilere vekâleten tayin edilmiş 

Sayfa 
olan azadan iki zatın vekâlet maaşları
nın sülüs derecesine iblağı hakkında. 

107 — îstaibul istiklâl Mahkemesince yapı
lan fazla sarfiyat esmanı baliğasının 
Meclis bütçesinden tesviyesi hakkında. 

LÂYİHALAR 

— Afyonkarahisar vilâyeti hareketzedtgâ-
hinin tehvini ihtiyacı için elli bin lira tahsisi 
hakkında kanun lâyihası (1/564) 162 

— Ankara'da inşa edilecek sefarethane bi
naları için memaliki ecnebiyeden celp ve ithal 
olunacak malzemei inşaiyenin Gümrük Res
minden istisnası hakkında (1/545) 3 

— Anonim Şirketler hakkında (1/561) 136 
— 1337 senesine ait hesabı Kafi kanun lâ

yihası (1/572) 334 
— Cemiyetler Kanununun üçüncü mad

desinin tadiline dair (1/559 ) 42 

— Demiryollar İnşaat ve İşletme Müdüri
yeti Umumiyesiyle şuebatmm 1341 stnesi bütçe
si hakkında (1/571) 245 

— Gümrük saati mesai haricinde istihdam 
edilen memurine Gümrük Kanunu mucibince 
verilecek ücreti mesaiye dair (1/553) 42 

— Hükümet namına vukubulacak müza
yede, münakaşa ve ihalelerin suveri icraiyesi 
hakkında (1/556) 42 

— Hükümet, yedinde sahipsiz olarak mevcut 
bulunan emlâkin, emval ve emlâki düşman, usat 
ve hasbel lüzum hükümet tarafından tahrip 
edilmiş olanlara nispet dahilinde tevziine müte
dair 3 3 Mart sene 1340 tarihli kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin tadili hakkında (1/555) 42 

— İnşası mukarrer Yenişehir'e muktazi 
arazi ve sıhhati umumiyei belediyeyi siyane-
ten tefeir ve teşciri iktiza eden bataklık ve mer-
za£i mahallerin İstimlâki hakkında (1/563) 162 

— Mahalli iskânlarını bîlâ mezuniyet tebdil 
eyliyen muhacir ve mültecilerle aşair hakkında 
(1/558) 42 

— Mecelle tadil komisyonu tarafından tan
zim edilen Kanun lâyihası. (1/570) 206 

— Mekâtibi ziraiye şu abat ı ten niy es inden 
olan konservehane ve tamirhaneler ile mektebe 
merbut çiftliğin idamesi faaliyeti için her mües
seseye faslı mahsus tahsisatından onbin liradan 

otuz bin liraya kadar sermaye vaz'ı hakkında 
(1/569) 

— Memaliki ecnebiyeden celbedilmekte olan 
kamyon ve kamyonet ile otobüslerin gümrük 
resminden istisnası hakkında (1/565) 

— Memurini maliyenin intihap ve telakkisi 
hakkında (1/560) 

— Nafaka Kanunu Lâyihası (1/562) 

— 11 Teşrinisani 1340 tarihinden evvel Pos
ta ve Telgraf hidematına dahil olan memurini 
muvakkatenİn sureti tavzifleri hakkında (1/554) 

—• Seyri Sefain idaresinin 1341 senesine ait 
varidat ve masarif bütçeleriyle Seyri Sefain 
Müdüriyeti Umumiyesinln sureti idaresine dair 
(1/566), (1/567) 

— Şûrayı Askerinin teşkilât ve vazaifi hak
kında (1/557) 

— Tapu müfettiş ve muavinlerinin dahi mül
kiye harcırah Kararnamesinin mevadı mu
vakkate faslını mtıaddil 10 Teşrinisani 1335 ta
rihli Kararnamenin birinci maddesinde tadat 
olunan müfettişler meyanına ithali hakkın
da (1/546) 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 
Hükümeti arasında akit ve imza edilen muahe-
det nıuahedenamesiyle ikamet mukavelenamesi 
ve tabiiyet itifâfnamesi hakkında (1/550, 551, 
552) 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Felemenk 
Kraliyeti arasında akdolunan muhadenet mua
hedesi hakkında (1/548) 

— Türkiye Cumhuriyeti i!e İsveç Krali
yeti arasında akdolunan muhadenet muahede-
namesi hakkında (1/547) 

— Türkiye ve Çtkoslavakya Cumhuriyet
leri arasında akit ve İmza olunan muhadenet 
muahedesine dair (1/549) 

— ZabLtai Sıhhiyei iiayva.-.ıiyo Masunu mu
vakkatinin yedinci, on sekizinci ve on dokuzun
cu maddelerinin tadiîi hakkında (1/568) 

206 

206 

136 
136 

42 

206 

42 

42 

42 

42 

42 

206 
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MAZBATALAR 

Sayfa 
Adliye Encümeni Mazbataları 

— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve Rü-
fekasırun; Beyibilvefa veyahut rehin ve teminat 
iraesi suretiyle emvali gayrimenkule üzerine 
vuku bulan ikraz ve istikraz muamelelerinin üç 
sene müddetle tecili hakkında (2/279) numara
lı teklifi kanunisi ve İktisat, Kavanini Maliye 
Encümenleri mazbatalarıyle mezkûr teklifin ter-
cthan tetkik ve kabul edilmesine dair istanbul 
Mebusu Hamdullah Suphi Beyin takriri hak
kında 148:153 
. — Çamlıca'da Bulgurlu karyesinde Kara

man Çiftliğinde mukim Mehmet Kâzım Efendi
nin İadei hukuku memnuasına dair (3/307) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve muvafık oldu
ğuna dair 165 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
14 Eylül 1336 tarihli Menî Müskirat Kanunu 
mucibince mahkûm olanların, 9 Nisan 1340 ta
rihinde kabul edilen kanun münasebetiyle, hak
larındaki hükmün infaz olunmamasına ve el-
yevm mevkuf ve mahpus olanların tahliyesine 
dair (2/339) numaralı teklifi kanunisi hakkın
da 43,95:98 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Ra
kının bira ve likör meyanına dahil olup olma
dığının tefsirine dair (4/212) numaralı takriri 
hakkında 236 

— 18 Teşrinievvel 1339 tarihlî Firarî*ve 
Bakaya Kanununun birinci maddesinin «ve ce-
raimi mezkûreye merbut ve müteferri olarak 
faili asli addedilen» fıkrasının tefsin hakkında 
Başvekâletten mevrut (3/224) numaralı tezkeresi 
hakkında 147:148/ 

— Pamuk mahsulüne arız olan haşeratın 
imhası hakkında (1/542) numaralı kanun lâyi
hası hakkında 232 

— Sisin Hacı Uşağı Mahallesinden Hasan 
Oğlu ismail'in, İadei hukuku metnnuasına dair 
(3/325) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve mu
vafık olduğuna dair 164:165 

Dahiliye Encümeni Mazbataları 
— Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu mu

cibince Bankı Osmaai ve Reji İdarelerinden 
tanzifat ve tenviriye rüsumu istiyfa edilip edil
meyeceğinin tefsiri hakkında (3/315) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında 163,214:216 

Sayfa 
— Beyoğlu ve Üsküdar Vilâyetlerinin lâğ

vedilerek kaza haline ifrağen idaresi hakkında 
(1/484) numaralı kanun lâyihasıyle bu bapta 
Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin; (2/213) 
numaralı teklifi kanunisi hakkında 32:36 
. — Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Der--

sim Mebusu Feridun Fikri Beylerin; Mübadele, , 
imar ve iskân Vekâetinin lâğvıyle mezkûr 
vekâlet vazaifinin Müdüriyeti Umumiye Teşki-
lâtiyle Dahiliye Vekâletine devri hakkında 
(2/345, 346) numaralı kanun teklifleri ve bu 
baptaki (1/517) numaralı kanun lâyihası hak
kında 22,46:79,82:83,88:«9,99:100,101:102 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin tadile dair 
8 Nisan 1339 tarihli Kanunun onüçüncü mad
desinin tadili hakkında (2/387) numaralı teklifi 
kanunisi hakkında 236,254:266 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin, 
Kıtkkilise isminin Kırklareli'ne tahvili hakkın
da takriri hakkında 43,155,190:193 

— Mustafapaşa Kazasının lâğvıyle Resülâ-
yn Kazasının nıücaddeden teşkili hakkmda 
(1/479) numaralı kanun lâyihası hakkında 32,116:118 

— Mücahedei Milliyeye İştirak etmeyen ve 
millî hudut haricinde kalan memurini mülkiye 
haklarında yapılacak muameleye dair (1/488) 
numaralı Kanun Lâyihası hakkında 206,238:241,266: 

278 
— Şurayı Devlet teşkilâtı hakkında (1/27) 

numaralı kanun lâyihası hakkında 29:32 
— 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefi

yeti Nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) nu
maralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Ta
lât Beyin turuku hususiye ve umumiyede ame-
lei mükellefe usulünün tatbiki hakkında kanun 
teklifi (2/135) ve'Dersim Mebusu Feridun Fik
ri Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgası
na ve amelei mükellefe usulünün tatbikine dair 
kanun teklifi (2/349) ve izmit Mebusu ibrahim 
Beyin tarih mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeniye-
si hakkında kanun teklifi (2/366) 248,313: 

317,334 
— Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Der

sim Mebusu Feridun Fikri Beylerin; Müba
dele, İmar ve iskân Vekâletinin lâğvıyle mez-



Sayfa 
kûr Vekâlet vazaifinin müdüriyeti umumiye teş-
kilâtıyle Dahiliye Vekâletine devri hakkında 
(2/345), (2/346) numaralı teklifi kanunileri ile 
bu baptaki (1/517) numaralı kanun lâyihası hak
kında 22 

Divanı Muhasebat Encümeni Mazbatası 
— Münhal bulunan Divanı Muhasebat Re

isi Sariliklerini vekâleten idare eden azadan 
Hacı Ziya ve Abdülcelil Beylere ait vekâlet 
maaşlarının sülüs olarak itasına dair Divanı Mu
hasebat Riyasetinin (3/334) numaralı tezkeresi 
hakkında 236 

Kavmimi Malîye Encümeni Mazbataları 
— 1340 senesinde neşir ve tatbik olunan 

Gümrük Kanununun olbaptaki maddei mahsu
sa sı ahkâmı kanunun tarihi neşrinden itibaren 
satınahnacak Türk vapurlarının gümrük res
minden muafiyetini amir ise de bundan evvel 
ve daha buhranlı günlerde Millî Bayrak altın
da sef&İn bulunduranların kanunun dairei şü
mulü haricinde bırakılmaları muvafıkı nasafet 
ve adalet olamayacağından muafiyeti temin 
eden kanunu mezkûre bir maddei müzeyyele 
ilâvesi veyahut kanunun tefsirine dair Başvekâ
letten mevrut tezkereye dair (3/275) 162; 163,197; 198 

— Birinci Avans Kanununun dördüncü mad
desinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/219) numaralı tezkere ve tefsire mahal ol
madığına dair 163:164 

— Divanı Muhasebat Reisi saniliklerine ve
kâleten tayin edilecek zevata verilecek vekâ
let maaşı miktarına mütedair Harcırah Karar
namesinin fıkrai mahsusasının lüzumu tefsiri 
hakkında Divanı Riyasetin (3/300) numaralı tez
keresi hakkında 153:155 

— Karahisarısahİp Mebusu izzet Ulvi Beyin; 
arpa ve buğday hasılatından hastalık zuhur eden 
mahaller mültezimlerinin üçer ay tecili tekasitine 
dair (2/348) ve Sinop Mebusu Yusuf Kemal 
Bey ve rüfekasmın, Boyabat kasabasında vukua 
gelen yangından zarar gören mültezimlerin aşa
ra olan borçlarının tecili hakkında (2/367) nu
maralı teklifi kanunileri hakkında 9:18 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Ra
kının bira ve likör meyanına dahil olup olma
dığının tefsirine dair (4/212) numaralı takriri 
hakkında 236 

Sayfa 
— Osmanlı ve ttİbari Millî Bankası memurla

rının Ziraat Bankası memurları gibi Müecceliyeti 
Askeriye vergisiyle mükellefiyetleri 331 numara
lı Avans Kanunu ile kabul edilmiş ise de bunun 
makabline de şümulü olup olmadığında tered
düt hâsıl olduğundan tefsirine dair Başvekâlet
ten mevrut (3/273) numaralı tezkere hakkın
da 162,195:197 

Lâyiha Encümeni Mazbataları 
— Antalya Mebusu Murat Beyin; Orman 

Nizamnamesinin babısanisinin ikinci faslına 
müzeyyel 22 Nisan 1340 tarihli maddei münfe
riden in tadili hakkında (2/395) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 281 

— Bolu Mebusu Cevat Ab bas Beyin; (Ni
şan ve Harp Madalyaları) Unvanlı ve (2/396) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair 281 

— Bolu Mebusu Şükrü Beyin; Devlet Or
manlarından Köylülerin intifa Hakkı Kanunu
nun ikinci maddesine bir fıkra tezyiline dair 
teklifi kanunisi ve sayam müzakere olduğu hak
kında (2/382) 108 

— Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz -
Keban - Arapkir - Kemaliye - Erzincan yolu
nun tu rüku umumiye meyanına ithaline dair 281 

— Eskişehir Mebusu Arif Beyin; Eskişe
hir - inönü yolunun turuku umumiye meyanına 
ithaline dair (2/293) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair 206 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin tadiline dair 
8 Nisan 1339 tarihli Kanunun 13 ncü maddesi
nin tadili hakkında (2/387) numaralı teklifi ka
nunisi hakkında 108,254:266 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey ve On-
dokuz Refikinin; Bursalı Tahir Beye hidema-
tı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu hak
kında (2/386) 108 

— Kars Mebusu Ömer Beyin; Kars - Ka
ğızman • Kulp ve İğdır şoselerinin turuku umu
miye meyanına ithali hakkında (2/389) numara
lı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair 165 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Amas-
rada inşasına başlanmış ve kısmen yapılmış olan 
mendireğin ikmali için Nafıa Vekâletinin 1341 
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Sayfa 1 

bütçesinin faslı mahsusuna ikiyüzellibin lira 
vaz'ına dair teklif kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğu hakkında (2/383) 108 

— Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Beyin; 
Ankara'da Şengül Hamamı Caddesinde Emlâki 
Milliyeden olan beşbin metre murabbağı ar
sanın Himayei Etfal Cemiyetine terkedilmesine 
dair (2/381) numaralı teklifi kanunisi ve şaya
nı müzakere olduğuna dair 87 

— Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendi
nin; Biliştirak tasarruf olunan emvali gayrımen-
kulenin taksimi hakkındaki 1 kânunuevvel 1329 
tarihli kanunun sekiz ve dokuzuncu maddeleri
nin tadiline dair (2/329) numaralı teklifi kanuni
si ve şayanı müzakere olduğuna dair 206 

— Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efen
di ve rüfekasının; Idarei Umumiye Vilâyat Ka
nununun 116 ncı maddesi makamına kaim 21 
Şubat 1337 tarihli kanunun birinci maddesinin 
tadili hakkında (2/388) numaralı teklifi kanuni
si ve şayanı müzakere olduğuna dair 165 

— Kozan Mebusu Ali Saip Beyin; Mat
buat Kanununa bazı mevad tezyİline dair 
(2/377) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair 4 

— Ordu Mebusu Faik Bey ve altı refiki
nin; Ünye - Niksar yolunun turuku umumiye 
meyanına ithaline dair (2/394) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 281 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin; Elcezire ve 
Şark cephelerinde ifayı vazife edecek erkân, 
ümera, zabitan ve mensubîni askeriyenin müd
deti hizmetlerine dair (2/379) numaralı teklifi 
kanunisi ve sayanı müzakere olduğuna dair 87 

— Rize Mebusu Ekrem Beyin; Mekâtibi 
Harbiyeden yetiştirilecek zabitan hakkında 25 
Şubat 1339 tarihli Nizamnamenin tadiline dair 
(2/380) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair 87 

— Siverek Mebusu Kadri Ahmet Bey ve 
onsekiz refikinin; memleketleri hudut haricinde 
kalmış olan mücahidine arazi temlikine dair tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu hak
kında (2/384) 108 

— Trabzon Mebusu Rahmi Bey ve ondört 
refikinin; Trabzon ve Rize Vilâyetlerine ithâl 
olunacak mısırın gümrük resmi hakında tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu hak
kında (2/385) 108 

Sayfa 
Maarif Encümeni Mazbataları 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; ted
risatı iptidaiye kararnamesinin tadiline dair 8 
Nisan 1339 tarihli kanunun 13 ncü maddesinin 
tadili hakkında (2/387) numaralı teklifi kanuni
si hakkında 254:266 

Muvazeuei Maliye Encümeni Mazbataları 
— Antalya Mebusu Ahmet Sakı Bey ve 

rüfekasının; Beyibilvefa veyahut rehin ve temi
nat iraesi suretiyle emvali gayrimenkule üzerine 
vuku "bulan ikraz ve istikraz muamelelerinin Uç 
sene müddetle tecili hakkında (2/279) numaralı 
teklifi kanunisi ve iktisat, Kavanİnİ Maliye En
cümenleri mazbatalarıyle mezkûr teklifin terci-
han tetkik ve kabul edilmesine dair istanbul 
Mebusu Hamdullah Suphi Beyin takriri hak
kında 148:153 

— 1340 senesi Bahriye Bütçesinin hini tan
ziminde Bahriye Çırak Mektebinin talebesi 
mevcut olmadığından tahsisatı vazedilemeyen 
ikinci sınıf maaş farklarının tahsisatı mevcude 
tasarruf atın dan itasına dair Umuru Bahriye Mü
düriyeti tezkeresi hakkında 107:108,156:157 

— 1340 senesi Diyanet işleri Reisliği büt
çesinin 208 nci faslının birinci maddesinin un
vanı esnayı tabıda sehvi tertip olarak yanlış 
vazedildiğinden tashihine dair Diyanet işleri 
Reisliğinin tezkeresi hakkında 107,155:156 

— 1340 senesinde neşir ve tatbik olunan 
Gümrük Kanununun ol baptaki maddei mahsu-
sası ahkâmı kanunun tarihi neşrinden itibaren 
satın alınacak Türk vapurlarının gümrük res
minden muafiyetini amir ise de bundan evvel 
ve daha buhranlı günlerde millî bayrak altında 
sefain bulunduranların kanunun daİrei şümulü 
haricinde bırakılmaları muvafıkı hasafet ve ada
let olamayacağından muafiyeti temin eden ka
nunu mezkûre bir maddei müzeyyele ilâvesi ve
yahut kanunun tefsirine dair (3/275) 197:198 

— Birinci Avans Kanununun dördüncü mad
desinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/219) numaralı tezkere ve tefsire mahal olma
dığına dair 163:164 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Mektebi Tıbbİyei Askeriyeden neş'et edecek 
etibbayı askeriyeye ikmali nevakıs ve teçhizat
ları için yüzellişer lira verilmesine dair 20 Ey-



— 8 — 
Sayfa 

lül 1339 tarihli kanun askerî maaşat ve tahsisatı 
fevkalâde kanunundaki dördüncü madde ile il
ga edilip edilmediğinin tefsiri hakkında (4/213) 334 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Tedrisatı iptidaiye Kararnamesinin tadiline dair 
8 Nisan 1339 tarihli kanunun 13 ncü maddesi
nin tadili hakkında (2/387) numaralı teklifi ka
nunisi hakkında 254:266 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
tedrisatı iptidaiye kararnamesinin tadiline dair 
8 Nisan 1339 tarihli Kanunun onüçüncü mad
desinin tadili hakkında (2/387) numaralı teklifi 
Kanunisi hakkında 236 

— İdare Heyetinin; Meclisin Elektrikle ten
viri için muktazi iki motor ve teferruatının 
16 net maddesinden istisnaen pazarlık suretiyle 
mubayaası hakkında (2/378) numaralı teklifi 
kanunisi hakkında 108,140:143 

— ispirto hesminin tenzili hakkında (1/530) 
numaralı kanun lâyihası hakkında 90:95,103:104 

— Karahisarısahip Mebusu İzzet Ulvi Be
yin; arpa ve buğday hâsılatında hastalık zu
hur eden mahaller mültezimlerinin üçer ay te
cili takasitine dair (2/348) ve Sinop Mebusu 
Yusuf Kemal Bey ve rüfekasının; Boyabat ka
sabasında vukua gelen yangından zarar gören 
mültezimlerin aşara olan borçlarının tescili hak
kında (2/367) numaralı teklifi kanunileri hak
kında 9:18 

— Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve rü
fekasının; Bahriye Vekâleti teşkiline dair 
(2/328) numaralı teklifi kanunisi hakkında 287:294, 

303:304 
— Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve rü

fekasının; Bahriye Vekâleti teşkiline dair (2/328) 
numaralı teklifi kanunisi hakkında 187,216:231 

— Maarif Vekâletinin 1340 bütçesinde vaki 
olan zühulün tashihine dair Başvekâletten mev
rut (3/298) numaralı tezkereye dair 136,174:175 

— Mahsubu Umumî Kanununun üçüncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mev
rut (3/308) numaralı tezkereye dair 162,193:195 

— Mülkiye Baytar Mektebinden asker ola
rak mezun baytarlara yüzellişer lira İtasına dair 
(1/141) numaralı kanun lây i haşivle mezkûr lâ
yihanın m üs t acelen müzakere ve intacına dair 
icra Vekilleri Heyeti Riyasetinin (3/296) mü
kerrer numaralı tezkeresi ve Mektebi Bahriye-

Sayfa 
den neş'et edip de Donanmada tatbikatta bulu
nan mülâzımlara yüzellişer lira İtasına dair Baş
vekâletten mevrut (1/392) numaralı kanun lâ
yihası hakkında 143:147 

—• Mektebi bahriyeden neş'et edip, donan
mada tatbikatta bulunan mülâzımlar ile Mülki-
yt Baytar Mektebinden asker olarak mezun 
baytarlara yüzellişer lira İtasına dair Heyeti 
Vekileden mevrut (1/141), (1/392) numaralı İkİ 
kıt'a kanun lâyihası hakkmda 281 

— Niğde Mebusu Halit Bey ve kırkdokuz 
refikinin; Bor kasabasına celp ve isale kılın
makta olan su için muktazi borulara ve inşaa
ta sarf olunmak üzere (7 500) liralık tahsisat 
itası hakkında (2/372) numaralı teklifi kanuni
sinin reddine dair 164 

— Osmanlı ve itibarı millî bankası me
murlarının Ziraat Bankası memurları gibi Müec-
cehyeti Askeriye Vergisiyle mükellefiyetleri 331 
numaralı Avans Kanuniyle kabul edilmiş ise de 
bunun makabline de şümulü olmadığında tered
düt hasıl olduğundan tefsirine dair Başvekâlet
ten mevrut (3/273) numaralı tezkere hakkında 162, 

195:197 
— Pamuk mahsulüne arız olan haşer&tm 

imhası hakkında (1/542) numaralı kanun lâyi
hası hakkında 282 

— Senei haliye Evkaf • Bütçesinin altıncı 
faslının üçü'ıcü maddesiyle faslı mahsusuna za-
maimicrasıni dair (1/535) numaralı kanun lâ
yihası hakkında 4,26:29,73:3S 

— Şûrayı Devlet teşkilâtı hakkında (1/27) 
numaralı kanun lâyihası hakkında 4,29:32 

I— Telefon santralleri mevcut olan şehir
lerde fonotelgraf usulünün tatbiki hakkında 
(1/450) numaralı kanun lâyihası hakkında 162,175: 

179,182:183 
— Tekfurdağı Mebusu Cemil Bey ve yüz 

refikinin Meclis Memurin ve Müstahdem inine 
maatahsisat birer maaş nisbetinde ikramiye ita
sına dair (4/223) numaralı takriri üzerine He
yeti idare teklifi kanunisi hakkında 236,296:302, 

311:313,328:329 
— 397 numaralı Kanunun birinci madde

sinin fıkrai ahiresine tevfikan evvelce tanzim 
edilen cetvellerde isimleri muharrer olmayan 
ve bilâhare zuhur eden malûlin hakkında (1/520) 
numaralı kanun lâyihası hakkında 45:46,30:81 
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— Ziraatte müstamel olup, hariçten İthal 
edilecek mevadı müştaile gümrük resmine dair 
12 Nisan 1339 tarihlî kanuna bir maddei mü-
zeyyele ilâvesi hakkında (1/503) numaralı ka
nun lâyihası hakkında 136,168:174,180:181 

— Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Der
sim Mebusu Feridun Fikri Beylerin Mübadele, 
İmar ve İskân Vekâletinin lağvı ite mezkûr ve
kâlet vazaifinin müdüriyeti umumiye teşkilâtıy-
le Dahiliye Vekâletine devri hakkında (1/345, 
346) numaralı teklifi kanunilerİyle bu babta 
(1/517) numaralı kanun lâyihası hakkında 22,46,79, 

82:83,88:89,99:100,101:102 

— Askerî Ceza Kanununun 34 ncü mad
desinin tadili hakkında Müdafaai Milliye Ve
kâletinden mevrut (3/42) numaralı tezkere ve 
tayini muameleye mahal olmadığına dair 87:88 

— Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Bey ve rü-
fekasının; sivil etıbbanın hizmeti mecburesi 
hakkındaki kanuna bir madde tezyiline dair 
(2/369) numaralı teklifi kanunisi hakkında 43,109:116 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Mektebi Tıbbiyei Askeriyeden neş'et edecek 
etibbayı askeriyeye ikmali nevakıs ve tezhizatla-
rı için yüzellişer lira verilmesine dair 20 Eylül 
1339 tarihli kanun askerî maaşat ve tahsisatı 
fevkalâde kanunundaki dördüncü madde ile İl
ga edilip edilmediğinin tefsiri hakkında (4/213) 
numaralı takriri hakkında 334 

— İstiklâl Mücadelesinin muhaberatı muh-
telifesinde hidematı fevkalâdeleri sebkeden do
kuz zatın istiklâl Madalyası yi e taltiflerine dair 
(3/277) numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkın
da 245:248 

— Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve 
rüfekasının; Bahriye Vekâleti teşkiline dair 
(2/328) numaralı teklifi kanunisi hakkında 187,216: 

231,287:294,303:304 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; 15 Ni
san 1340 tarihli Devlet Ormanlarından Köylü
lerin intifa Hakkı Kanununun birinci maddesin-
dei (Köy mahiyetinde Kasaba ahalisi) tâbirinin 
tefsiri hakkında (4/220) numaralı takriri hak
kında 206,295:296 

— Mektebi Bahriyeden neş'et edip donanma
da tatbikatta bulunan mülâzımlar ile Mülkiye 

Sayfa 
Baytar Mektebinden asker olarak mezun bay
tarlara yüzellişer lira itasına dair (1/141), 
(1/392) numaralı iki kıt'a kanun lâyihası hak
kında. 281 

— Muvazeneİ Maliye Encümeninin; makam 
maaş ve müteferrikası hakkında (2/19) numa
ralı teklifi kanunî ve mazbatası ve tayini mua
meleye mahal olmadığına dair 22 

— Mülkiye Baytar Mektebinden asker 
olarak mezun baytarlara yüzellişer lira itasına 
dair (1/141) numaralı kanun lâyihasıyle mez
kûr lâyihanın müstacelen müzakere ve İntacına 
dair fera Vekilleri Heyeti Riyasetinin (3/296) 
mükerrer numaralı tezkeresi ve Mektebi Bah
riyeden neş'et edip de donanmada tatbikatta 
bulunan mülâzımlara yüzellişer lira itasına dair 
(1/392) numaralı kanun lâyihası hakkında 143:147 

— Pamuk mahsulüne arız olan haşeratın 
imhası hakkında 282 

— Sabık Ardahan Mebusu Server Beyin; 
Elyevm taharri veya derdesti ihale devresinde 
bulunan bilûmum petrol ve.neft ve müştakkatı 
madenleri hakkında (1/519) numaralı kanun lâ
yihası ve petrol imtiyazlarının sureti itası hak
kında (2/123) numaralı teklifi kanunîmi hakkın
da ' 118:127 

— Telefon santralleri mevcut olan şehirler
de fonotelgraf usulünün tatbiki hakkında (1/450) 
numaralı kanunun lâyihası hakkında 162,175:179,182: 

183 
— Türkiye'de mevcut bilûmum ormanla

rın fennî usulü İdaresi ve işletilmelerine müte
dair 22 Nisan 1340 tarihli kanuna tezyü edil
mek üzere (1/518) numaralı kanun lâyihası hak
kında 6:9 

— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiye
ti nakdiyesİ kanununa müzeyyel (1/287) nu
maralı kanun lâyihası ve Karığın Mebusu Talât 
Beyin turuku hususiye ve umumiyede amelei 
mükellefe usulünün tatbiki hakkında kanun 
teklifi (2/135), Dersim Mebusu Feridun Fikri 
Beyin tarik mükellefiyeti nakdİyesinİn ilgasına 
ve amelei mükellefe usulünün tatbikine dair ka
nun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim 
Beyin tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeni-
yesİ hakkındaki kanun teklifi (2/366), hakkın
da 218,313:327,334 
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— Ziraatte müstamel olup, hariçten ithal 
edilecek mevaddı muşta ile gümrük resmine 
dair 12 Nisan 1339 tarihli kanuna bir maddei 

— Adana'nın 5 Kânunusanide icra edilecek 
Kurtuluş. Bayramına geçen sene olduğu gibi bu 
çene dahi Meclisi Âlinİri bîr heyeti mahsusa 
izamı suretiyle iştirakine dair Adana Belediye 
Riyasetinden mevrut telgrafname 188:189 

— Meclisi Umumu vilâyetin İnikat ettiğine 

— İspirto Resminin tezyidi hakkında 9 Ni
san 1340 tarihli ve 470 numaralı kanuna mü-
zeyyel kanunun ikinci defa reye vaz'ı. 108,131:132 

— Fonotelgraf hakkındaki kanun lâyiha
sının ikinci defa reye vaz'ı. 189,201:202 

Adliye Vekâletinden 
— Adana Mebusu IsnŞail Safa Beyin; onbeş -

gün evvel Fresko Gazinosunda tahaddüs eden 
mesele hakkında Adliye Vekili Mahmut Esat 
Beyin şifahi cevapları 205,251:254 

— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; 
Çermik'de müstakil bir Adliye binasının inşaa-' 
sı için tahsisatı kâfiye verilip verilmediğine ve 
saireye dair sual takriri ve Adliye Vekili Mah
mut Esat Beyin tahriri cevabı. 158 

Başvekâletten 
— Bozok Mebusu Avni Beyin; ihtilâfatı 

düveliyenin hakem usulüyle halli hakkında Ce
nevre'de ittihaz olunan mukarrerata dair Başve
kâletten suali ve Başvekil Ali Fethi Beyin şifahi 
cevabı 187,214,249:251 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
istanbul'da Tersane Fabrikalarında çalışan 
amelenin yevmiyelerine ve müessesei mezkû-
rede sanat mektebi açılmasına dair suali ve Baş
vekil ve Müdafaai Milliye Vekili Ali Fethi be
yin şifahî cevabı. 4:5 

Dahiliye Vekâletinden 
—Adana Mebusu îsmaİl Safa Beyin; on

beş gün evvel Firesko Gazinosunda tabaddüs 
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müzeyyele ilâvesi hakkında (1/503) numaralı 
kanun lâyihası hakkında 168:174,180:181 

dair Kastamonu Valiliğinden mevrut telgraf-
name , 44 

— Memleketin dördüncü kurtuluş yılını 
tesit eylediklerine dair Gaziantep Belediye Ri
yasetinden mevrut telgrafname. 282 

— Siverek Meclisi Umumisinin kuşat edil
diğine dair Vilâyetten mevrut telgrafname 208 

— 12 Nisan 1339 ve 329 numarah (Z'raat-
te müstamel olup, hariçten ithal edilecek meva-
dı müştaile gümrük resmine düir) kanunun bi
rinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası
nın ikinci defa reye vaz'ı. 189,199:200 

eden mesele ha'kkında suali ve Dahiliye Vekili 
Recep Beyin şifahi cevaplan 205,251:254 

— Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; Erme
ni komitelerinden Türkiye'ye gizli olarak dahil 
olan bazı eşhasa dair suali, 333 

— Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin; Gü
müşhane'nin Kelkit kazasında icra edilmekte 
olan intihabat hakkında suali ve Vekil Recep 
Beyin şifahî cevabı 162,190,208:210 

— Niğde Mebusu Ebubekİr Hazım Beyin; 
Ulukışla'da iskân olunan muhacirlere dair su
ali ve Vekil Recep Beyin şifahi cevabı 235,284:286 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
İstanbul'da Darülfünun ve yüksek mektepler 
talebesiyle Tramvay Şirketi arasında mütekev-
vin (Yarım ücret) meselesine dair suali. 5 

Hariciye Vekâletinden 
— Adana Mebusu Zamir Beyin; ingiltere 

Hariciye Nazırının memleketimize müteallik 
beyanatı hakkında suali. 307,334 

— Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; 
Lozan Muahedenamesİnin emvali gayrimenku-
le tasarrufuna ait protokolü ahkâmının suret 
ve zamanı tatbikine dair Hariciye Vekâletİn-
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den suali ve Vekil Şükrü Kaya Beyin şifahî 
cevabı. ' 282:284,235,254 

— Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; 
Türklerin Yunanistan'daki emvali gayrımen-
kutlerini kcyfemayeşa idare edebileceklerine 
dair olan protokol ahkâmına Yunanistan Hü
kümetinin esbabı mümanaatı hakkında suali. 107, 

140,168 
— Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; 

Yunanistan'la aramızda imzalandığı gazetelerde 
görülen itilâfnamenîn esasatı ve Yunanistan ve 
Romanya ile aktedîleceği gazetelerde okunan 
itilâfnamenin hakikati hakkında suali ve Hari
ciye Vekili Şükrü Kaya Beyin, şifahî cevabı 
(6/17) 41,88,108,127:130 

— Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; Erme
ni komitelerinden Türkiye'ye gizli olarak dahil 
olan bazı eşhasa dair suali. 333 

— Edirne Mebusu Cafer Tayyar Paşa'nın; 
İngiltere Hariciye Nazırının Türkiye hakkında
ki beyanatına dair suali.- 333 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Büyük 
Millet Meclisi müzakeratının resmî ceridede 
neşredilip edilmediğine ve mezkûr ceridenin 
hangi makamlara gönderildiğine dair suali ve 
Hariciye Vekili Şükrü Kaya Beyin şifahî ceva
bı. 3,25:20 

Maarif Vckâieitnden 
—Konya Mebusu Naîm Hazım Efendinin; 

İstanbul'da Halıcıoğlu Lisesinin bulunduğu bi
na teferruatından emrazı zühreviye hastanesi 
olarak istimal edilen binanın tahliyesi hususu
nun ne zaman temin edileceğine dair Maarif 
Vekâletinden suali ve Vekil Saraçoğlu Şükrü 
Beyin şifahi cevabı, 245,286 

— Trabzon Mebusu Abdullah Beyin; Mü
kellefiyeti Askeriye Kanununun 5, 118, 121 nci 
maddelerini muaddil Kanunun üçüncü mad
desinin tatbikinden ne netice istihsal edildiğine 
ve saireye dair Müdafaai Milliye Vekâletinden 
suali ve Maarif Vekâletinin yazılı cevabı. 278 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
istanbul'da Darülfünun ve yüksek mektepler 
talebesiyle Tramvay Şirketi arasında mütekev-
vin (yarım ücret) meselesine dair suali. 5 

Maliye Vekâletinden 
— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 

Ereğli'de mübadillere ait bulunduğundan, em-
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vali metrükeden, olması lâzımgelen kömür 
ocaklarındaki hukuku hazinenin takip edilip 
edilmediği ve 63 numaralı kömür ocağının fe
rağ muamelesinin sureti ceryanı hakkında suali 
ve Maiiye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin şi
fahi cevabı. 22,44:45,189:190,210:214 

— Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; 
Reji İdaresinin iıesabatı mektumeden on mil
yon lira borcu olduğuna ve saireye dair gaze
telerde görülen neşriyatın hakikati hakkında 
şifahî sual takriri. 107,140,168 

— Trabzon Mebusu Muhtar Beyin; Emlâki 
Milliyeden addolunan sarayîardaki eşyaya da
ir suali. 333 

Müdafaai Milliye Vekâletinden 
—Trabzon Mebusu Abdullah Beyin; Mü

kellefiyeti Askeriye Kanununun 5, 118, 121 nci 
maddelerini muaddil kanunun üçüncü maddesi
nin tatbikinden ne netice istihsal edildiğine ve 
saireye dair suali ve Müdafaai Milliye Vekili
nin yazılı cevabı tezkeresi. 41,278,279 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
İstanbul'da Defterdarda kâin Feshine amelesi
nin yevmiye ve sairesine dair suali ve Başvekil 
ve Müdafaai Milliye Vekili Ali Fethi Beyin şi
fahi cevabı. 241,248:249 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
İstanbul'da tersane fabrikalarında çalışan ame
lenin yevmiyelerine ve müessesei mezkûrede 
sanat mektebi açılmasına dair suaü ve Başve
kil ve Müdafaai Milliye Vekili Fethi Beyin 
şifahi cevabı. 4:5 

Nafıa Vekâletindim 
— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 

Ankara - Sivas dem i ry ol undaki işçilerden Bo-
züyük'ün Feke mahallesinden Salİmoğlu Meh
met hakkında suali ve Nafıa Vekili Feyzi Be
yin şifahi cevabı. 5:6 

— Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin; 
İ 340 senesi zarfında ihale veya emanet sure
tiyle ne miktar yol inşa ve tamir edildiğine ve 
saireye dair suali ve Vekil Feyzi Beyin şifahi 
cevabı. 187,214,237:238 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
İstanbul'da Darülfünun ve yüksek mektepler 
talebesiyle Tramvay Şirketi arasında mütekev-
vin (Yarım ücret) meselesine dair. 5 
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S&biyö Vekâletinden 
— Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyin; Sıtma 

salgını hakkmda ne gibi tedabir alındığına dair 
suali. 207,334 

Ticaret Vekâletinden 
— Giresun Mebusu Hakkı Tarık İCeyin; 

Ereğli'de, mübadillere ait bulunduğundan emva
li ınetrükeden olması lâzım gelen kömür ocakla
rındaki hukuku hazinenin takip edilip edilme
diği ve 63 numaralı kömür ocağının ferağ mua
melesinin .sureti cereyanı hakkında suali ve Ti
caret Vekili Ali Cenanı Beyin şifahî cevabı 22,44: 

45,189:190,210:214 
— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 

İstanbul'da Defterdar'da kâjn Festi a ne a mele -

Sayfa 
sinin yevmiye ve sairesîne dair suali ve Başve
kil ve Müdafaai Milliye Vekili Ali Fethi Beyin 
şifahî cevabı 248:249 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
istanbul'da Haliç Vapurları Şirketinde çalışan 
çırak unvanlı işçilere dair suali ve Ticaret Ve
kili Ali Cenanı Beyin şifahî cevabı 87,140,108; 

109,167:168 
— Zonguldak Menusu Tunalı Hilmi Beyin; 

İstanbul'da Haliç Vapurları Şirketi isçilerine 
dair suali. 245,286 

Ziraat Vekâletinden 
— - Diyarbakır Mebusu Zülfü Beyin; bazı vi 

İ5 ye] terde haşarat yapmış olan çekirgelere dair' 
suali, 333 

TAKRİRLER 

Afyonkarahisar (Sadık Hey) 
— Köy Kanununun yirmi doku/uııcu mad

desinin tadih'tiû dair takriri (4/232) 334 

Antalya (Ahmet Saki Bey) 
— îki şehit validesi olup, son derece sefalet 

ve zaruret içinde bulunan Atıfta Hanıma muk-
tazai şefkat ve merhametin ifası hakkında temen
ni takriri (4/98.) 23 

Artvin Hilmi Bey) 
—- Rize ve Trabzon'a celbedilecek mısır için 

alınacak bir misil gümrük resminin Artvin'e it
hal edilecek mısıra da teşmiline dair takriri 
(4/233) 282 

Bolu (Şükrü Bey ve rüfekası) 
— Gerede Kazası dahilinde kâin Reşadiye 

kasabasının 1341 senesinde teşkili mutasavver 
nahiyeler meyanma ithali hakkında takriri (4/110) 282 

Canik (Cavit Paşa) 
— Mütekaidini mülkiye ve askeriye cüzdan

larının biran evvel ihzar ve mahallerine irsali 
temenniyatına dair takriri (4/104) 137:138 

Çanakkale (Mehmet Bey) 
—- Gümrüklerde tüccarın maruz kaldığı sui

istimal ve istirahatın Hükümetçe nazarı dikkate 
alınması temenniyatına dair takriri (4/98) 4 

Dersim (Feridun Fikri ve Ahmet Şükrü Bey
ler) 

— Dersim vilâyetinin Ovacık kazasına miis-
tacelen hâkim izamı temenniyatına dair tak
riri (4/107) 237 

Edirne (Hüseyin Rıfkı Bey) 

— Memurlara verilmekte olan zamaimin iiü-
ı'us esası üzerine hesap ve tayini için Hükümet
çe ittihazı tedabir olunması hakkında takriri 
(4/105) 138 

— Sefaret erkânı ve devairi merkezîye rüe-
SÜSI müstesna olmak üzere alelade samiine du
huliye varakası itası usulünün ref'i hakkında bir 
karar itasına dair takriri (4/227) 138 

Ela;iz (Hüseyin Bey) 
— Eiâziz Vilâyetinde münasip mahallere mo

tor vaz edilerek arazinin ıskası hakkında evvel
ce verdiği temenr;i takriri icabının icrasında Zi
raat ve Nafıa Vekâlet ler i ne e tereddüt edilmekte 
olduğundan muktezasım Meclisçe tayinine dair 
takriri (4/231) 237 

Elâziz (Muhittin Bey) 
— Bİr katil maddesinden Elâziz Divanı Har

bine? mütenaktz ve müteaddit defalar mahkûm 
edilen FJâîİz ahalisinden Vertenil karyeli To
sun hakkındaki evrakın tetkik ve affı temenni
yatına dair takriri (4/228) 166 

Hlâziz (Mustafa Bey) 
— Müdafaai memleket uğrunda ika edilmiş 

olan efâl ve harekâtın cürüm addolunmayaca
ğı hakkındaki 39 teşrinisani 1339 tarihli kanu
nun fıkraİ ulâsmın tefsirine dair takriri (4/229) 206 
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Eskişehir (Arif Bey) 
— Muhtacini zürraa tavizen tevzi olunan 

tohumluk bedellerinin tehiri tahsili temenniya-
tına dair takriri (4/101) 88 

Giresun (Hakkı Tarık Bey) 
— Tütün ve sigara kâğıdı hakkındaki ka

nun lâyihasının, teşkil olunacak bir encümeni 
mahsus tarafından tetkiki hakkında takriri 
(4/106) mükerrer) 207 

— Tütün ve sigara kâğıdı İnhisarı hakkında
ki kanun lâyihasının Ziraat ve Muvazenei Ma
liye Encümenlerince takdİmen ve tercihan mü
zakeresi hakkında takriri (3/225) 23 

— Rakmm bira ve likör meyanına dahil olup 
olmadığı hakkındaki Adliye ve Kavanini Maliye 
Encümenleri mazbatalarının bîr kere. de Sıh
hiye Encümenine havalesine dair takriri. 236 

izmir (Osmanzade Hamdı Bey) 
— izmir - Bergama - Balıkesir yolunun tu-

rukıı umumiye meyanına ithali temenniyatına 
dair takriri (4/100) 23 

Karasi (Vehbi ve Haydar Adil Beyler) 
— Muvazenei Maliye-Encümeninde bulu

nan 1341 bütçesinin Kânunusani İptidasına ka
dar intaç edilerek Heyeti Umumiyeye şevkinin 
şimdiden tahtı karara alınmasına dair takriri 138:139 

Karasi (Vehbi Bey ve rüfekası) 
~ Badema öğleden sonra saat birde içtima 

edilmesine dair takriri. 23 
— Yoklamada bilâ mezuniyet mevcut bulun

mayanlardan kıstalyevm yapılması hakkında 
takriri. 23 

Kastamonu (Halit Bey) 
— Cide kazası usulü ziraatında mevcut 

(Kâhnöbet) usulünün ref'i hakkındaki kanun 
lâyihasının Meclise sürati şevki temenniyatına 
dair takriri (4/99) 23 

Konya (Mustafa Feyzi Efendi) 
— Evrakı Varidenin 14 ncü maddesini teşkil 

eden teklifin müstacel ruznameye alınması hak
kında takriri. 43 

Mardin (Necip Bey) 
— Adana Kurtuluş Bayramına iştirak ede

cek heyete harcırah verilmemesine dair takriri. 188: 
189 

Ordu (Halil Sıtkı Bey ve rüfekası) 
— Dahiliye Vekâletince teşkil olunacak yüz-

elli nahiye meyanına Ordu Vilâyeti dahilinde 

Sayfa 
(Kumru) karyesinin de ithali temenniyatına dair 
takriri (4/106) 206 

Ordu (Recai Bey) 
— Bahriye Vekâleti teşkiline dair olan teklifi 

kanuninin müstaceliyetle müzakeresi hakkında 
takriri. 187:188 

- Rize (Ekrem Bey) 
— Erkânı Harbiye Mektebine derhal ecnebi 

mütehassıslar celbi hakkında takriri (4/109) 248 
— Rize ve Trabzon'a ithal edilecek mısır 

unlarından gümrük resmi munzamı alınmaması 
hakkındaki teklifi kanuninin encümenlerce biran 
evvel müzakere ve intacıyle Heyeti Umumiyeye 
şevkine dair takriri. 310 

Sivas (Rahmi Bey) 
— Orta Tedrisat Kanunundan müstefit ola

cak muallimler sici İlâ tının Maarif ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerince tetkik edilmesi hakkın
da takriri (4/234) 282 

Tektrdağı (Cemil Bey ve yüz refiki) 
— Meclis memurinine birer maaş nispetinde 

ikramiye ifası hakkında takriri (4/223) 4 

Trabzon (Abdullah Bey ve rüfekası) 
— Çuhazade Hacı Kadri Efendinin istida 

Encümeninde bulunan arzuhalinin, Mahsubu 
Umumi Kanununun birinci maddesinin tefri
şine mütedair olup, Kavanİn ve Muvazenei Ma
liye Encümenlerinde bulunan takririn intacından 
evvel mevkii muameleye konulmamasına da İr 
takriri (3/224) 23 

Trabzon (Ahmet Muhtar Bey ve rüfekası) 
— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî 

Kanununun birinci maddesinin tefsirine dair 
takriri (4/222) 4 

Trabzon (Süleyman Sırrı Efendi) 
— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî 

Kanununun birinci maddesinde muharrer «sa
bit ve mütehakkak» tabirinin tefsirine dair tak
riri (3/230) 237 

Trabzon (Süleyman Sırrı Efendi ve rüfekası) 
— Seyfii sefain raporlarının Rize'den avdeti

ne Of kazasına uğratılması temenniyatına dair 
takriri (4/102) 44 

Trabzon (Şefik ve Ergani Mebusu İhsan Ha
mil Beyler) 

— Cumhuriyetimizin Brüksel'de, Beynelmi
lel Müessesei Ticarete iştiraki hakkında takriri 
(4/103) 139 



— 1 4 -
Sayfa 

Zonguldak (Tunalı Hilmi Bey) 
— Ereğfi Kazasının (Alaylı) karyesinde na

hiye teşkili ve Ereğli Kaymakamlığında bir tah-

Antalya (Murat Bey) 
— Orman Nizamnamesinin babı sanisinin 

ikinci faslına müzeyyel 22 Nisan 1340 tarihli 
maddei münferidenin tadili hakkında (2/395) 

206 

Bayazıt (Şefik Bey) 
— Muhacirin nizamnamesine muvakkat bir 

zeyil İlâvesi hakkında (2/391) 136 

Bolu Cevat Abbas Bey) 
— (Nişan ve Harp Madalyaları Kanunu) 

unvanlı teklifi Kanunisi (2/396) hakkında 235 
Bolu (Şükrü Bey) 
— Devlet ormanlarından köylülerin İntifa 

hakkı Kanununun ikinci maddesine bîr fıkra tez
yidine dair (2/382) 22 

Bozok (Ahmed Hamdı Bey) 
— İdarei Umumiye i Vilâyet Kanununun 

138 nci maddesinin tadili hakkında (2/408) 334 
— Büyük Millet Meclisi Heyeti İdare Heyeti 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin 

memurin maaşa ti faslına yüzotuz lira tahsisatı 
munzamma İtasına dair (2/390) 136 

Çorum (İsmail Kemal Bey ve rüfekası) 
— Çorum - Sungurlu - Çereklİ 'yolunun 

turuku umumiye meyanına ithaline dair (2/403) 
281 

Sayfa. 
rirat kâtibi muavinliğinin ihtası temenniyatma 
dair takriri (4/108) 237 

Edirne (Hüseyin Rtfkı Bey) 
— (Himayei etfal vergisi) unvanlı teklifi 

kanunisi. (2/402) 281 
Elâziz (Hüseyin Bey) 
— Elâ2İz - Keban - Arapkir - Kemaliye -

Erzincan yolunun turuku umumiye meyanına 
ithaline dair (2/97) 235 

Erzurum (Rüştü Paşa) 
— Türkiye Büyük Millet Meclisine intihap 

edilen ve edilecek olan ümera, zabitan ve men-
subini askerîye hakkındaki Kanununun ikinci 
ve üçüncü maddelerinin tadil ve ilgasına dair 

235:236 
Eskişehir (Arif Bey) 
— Eskişehir - inönü yolunun turuku umu

miye meyanına ithaline dair (2/393) 162 
Giresun (Hakkı Tarık Bey) 
'— Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin tadi

line dair 8 Nisan 1339 tarihli Kanunun 13 ncü 
maddesinin tadili hakkında teklifi kanunîsi 
(2/387) 43 

Giresun (Hakkı Tarık Bey ve ondokuz reji-
ki) 

— Bursa'lı Tahir Beye hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair (2/386) 22 

istanbul (Doktor Refik Bey) 
— Tıp Fakültesi Tıp Kanunu Müderrisi 

merhum Doktor Vasfi Beyin; ailesine hidematı 

52. — 18 Teşrinievvel 1339 tarih ve 358 nu
maralı (1297 : 1317 «dahib tevellüdü firar, ba
kaya tecavüzü müddet, ademî icabet ve nüfusu 
mektume erbabı haklarında yapılacak muame
leyi natık) kanununun birinci maddesinin tefsiri. 

53. — 9 Cemazİyelevvel 1290 tarihli harcırah 
kararnamesinin sekizinci maddesinin tefsiri. 

54. — 15 Nisan 1339 tarih ve 331 numaralı 
(İkinci Avans Kanunu) nun on ikinci madde
sinin tefsiri. 

55. — 26 Şubat J340 tarih ve 423 numaralı 
(Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun) tefsiri, 

56. — 15 Nisan 1340 tarih ve 484 numaralı 
(Devkt ormanlarından köylülerin intifa hakkı) 
Kanununun birinci maddesinin birinci fıkrası
nın tefsiri. 

57. — 9 Nisan 1340 tarih ve 470 numaralı 
Men'i Müskirat Kanununun tadiline dair kanu
nun altıncı maddesinin tefsiri. 

58. — 20 Eylül 1339 tarih ve 346 numaralı 
(Mektebi tıbbiyei askeriyeden neş'et edecek 
efendilere yüz ellişer lira itası hakkında) ki ka
nunun birinci maddesinin tefsiri. 



— 15 — 
Sayfa 

vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında, tek
lifi kanunisi. (2/399) 245 

Kars (Ömer Bey) 
— Kars - Kağızman - Kulp ve İğdır şose

lerinin t uruk u umumiye meyanına İthali hakkın
da teklifi kanunisi (2/389) 87 

Kastamonu (Halit Bey) 
— Amasra'da inşasına başlanmış ve kısmen 

yapılmış olan mendireğin ikmali için Nafıa Ve
kâletinin 1341 bütçesinin faslı mahsusuna 
(250 000) lira vaz'ına dair (2/383) 22 

Kırkîlİse (Doktor Fuat Bey ve doksanaltt 
refiki) 

— Ankara'da Şengül hamamı caddesinde 
emlâki milli yeden olan beşbm metre murabbat 
arsanın Hİmayei Etfal Cemiyetine terk edil
mesine dair (2/391) 4 

Konya (Mustafa Feyzi Efendi) 
— Bi]iştirak tasarruf olunan emvali gayri-

menkulenin taksimi hakkındaki 1 Kânunevvel 
1329 tarihli kanunun sekiz ve dokuzuncu mad
delerinin tadiline dair (2/392) 162 

Konya (Mustafa Feyzi Efendi) 
— tdarei Umumiye! Vilâyat Kanununun 

116 ncı maddesi makamına kaim 21 Şubat 1337 
tarihli kanunun birinci maddesinin tadili hak
kında (2/388) 87 

Konya (Tevfik Fikret Bey) 
— Muhamat Kanununun o tilkine i maddesi

nin tadili hakkında (2/407) 307 
— Maraş'ın is t İh lasında şehit olan Doktor 

Mustafa Bey ve Evliye Efendi ailelerine hidema-
tı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair 
(2/404) 307 

Muş (Osman Kadri ve Mardin Mebusu Ab-
dürrezzak Bey) 

— Mardin eşrafından Hacı Ali Beyzade Ab-
dülkadtr Beyin fevkalâde hidematına binaen 
madalya ile taltifi hakkında (2/398) 235 

Başvekâlet Tezkereleri 
— 1340 senesi Jandarma bütçesine tahsisat 

ilâvesine dair (3/337) 206 
— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunun otuzbeşinci maddesinin tefsirine dair 
(3/338) . 206 

Sayfa 
Niğde (Ebubekir Hazım Bey) 
— 3 Mart 1340 tarihli Kanunun, Türkiye 

Cumhuriyeti hududu haricine çıkarılan Hane
danı Osmanİ'nin mutasarrıf oldukları emvali 
gayrimertkulenin tasfiyesi hakkındaki yedinci 
maddesinin tadiline dair (2/401) 245 

Ordu (Faik Bey ve altı refiki) 
— Ünye - Niksar yolunun turuku umumiye 

meyanına ithaline dair (2/394) 187 

Rize (Ekrem Bey) 
— (Askerî Elkab Kanunu) unvanlı teklifi ka

nunisi (2/406) 

Rize (Ekrem Bey) 
— Berrî, Bahrî, Havaî ve Jandarma erkân ve 

ümera ve zabıtanı ile memurin ve mensubini as
keriye maaşat ve tahsisatı fevkalâdelerine müte
dair Kanunun, binek hayvanatı iaşesine dair 
olan beşinci maddesinin tadili hakkında tekli
fi kanunisi. (2/400) . 245 

Rize (Ekrem Bey ve rüfekası) 
— Turuku Umumİyeden olan Rize - Erzu

rum yolunun 1341 senei zarfında inşaası için 
Nafıa bütçesine tahsisat vaz'ına dair teklifi 
kanunisi (2/405) 307 

Saruhan (Kemal ve Ethem Bey) 
— inşaatta müstamel kereste yesair mevadm 

gümrük resminin tenzili hakkında teklifi kanu
nisi (2/409) 334 

- Siverek (Osman Kadri Bey ve onsekiz refiki) 
— Memleketleri hudut haricinde kalmış olan 

mücahidine arazi temlikine dair teklifi kanu
nisi (2/384) 22 

Trabzon (Rahmi Bey ve ondört refiki) 
Trabzon, Rize ve Giresun vilâyetlerine it

hal olunacak mısırın gümrük resmi hakkında 
teklifi kanunisi (2/385) 22 

— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 30 ncu maddesinin tefsiri hakkında 
(3/344) 307 

— 134Q senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun sekizinci maddesinin tefsirine dair 
(3/339) 206 

TEZKERELER 
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— Cemiyeti Akvam Komiseri Mösyö Pi-
kar'ın 1339 senei maliyesine ait matlubatının tes
viye edilebilmesi için 1340 senesi bütçesine tahsi
satı munzamma ilâvesine dair olan (1/534) nu
maralı kanun lâyihasının tekrar tetkik edilmek 
üzere İadesi hakkında (3/330) 136:137 

— Cemiyetler Kanununun 3 ncü maddesi
nin tefsirine dair (3/327) 137 

— 400 numaralı Kanunun tatbikatından 
olarak takdirname ile taltifleri tensip edilen 
461 kişiye ait defter ile buna müteallik teklif 
varakalarının takdim kılındığı hakkında 
(3/343) 307 

— Emniyet Umumiye iie Jandarma Umum 
Komutanlığının tevhidi hakkında (1/33) numa
ralı kanun lâyihasının berayt tetkik İadesine 
dair (3/324) 43 

— Emvali metrukeye ait 15 Nisan 1339 ta
rihli Kanunun 6 ncı maddesinin tefsirine ait 
tezkerenin tekrar tetkik edilmek üzere iadesinin 
tefsirine ait tezkerenin tekrar tetkik edilmek üze
re iadesine dair (3/328) 136 

— Harcırah Kararnamesinin muaddel 36 
net maddesinin birinci fıkrasının tefsiri hakkın
da (3/3.22) 23 

— Hiyaneti harbiye maddesinden dolayı 
16 ncı fırka Divanı Harbinde bilmuhakeme 
idamına hükmolunan Kâmil namı diğer Bekir 
Çavuşun 16 Nisan 1340 tarihli Af Kanunun
dan istifadesi İcap eylediğinden bu baptaki ev
rakın iadesine dair (3/336) 166 

— Mücadelei Milliyede hizmetleri sebkeden-
lerin taltiflerine dair olan 24 Kânunusani 1340 
tarihli kanun muhtacı tefsir olmadığı cihetle bu 
bapta evvelce takdim edilen (3/318) numaralı 
tezkerenin iadesi hakkında (3/329) 137 

— Nüfus sicilâtı mevcut kazalarda yok
lama icrası suretiyle sicillâtın ıslahı ve nüfus si-
cİllâtı zayi veya muhterik olan mahallerde nü
fus sicillâtı tesisine dair olan kanun lâyihasının 
tekrar tetkik olunmak üzere iadesi hakkında 
(3/321) 4 

— Sisin Hacıoğlu Uşağı mahallesinden Ha
san Oğlu ismail'in iadei hukuku memnuasma 
dair (3/325) 43 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında (3/323) 23 

Sayfa 
— Tevhidi Tedrisat Kanunuyle Maarif Ve

kâletine rapt kılınmış olan Askerî Mekteplere 
tayin edilen mensubun askeriye maaşatının vize
sine imkân olamıyacağı Divanı Muhasebat Ri
yasetinden bildirilmekte olduğundan bu bapta 
Muvazeneİ Maliye Encümenince bir karar itti
hazına dair (3/342) 248 

— Ticaret Encümeninde bulunan Maden 
kanunu lâyihasının yeniden tertip ve tanzim 
edilmek üzere iadesine dair (3/335) 165:166 

— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî 
Kanununun birinci maddesinin tefsirine dair 
(3/341) 236:237 

— 26 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanununun 15 ncî maddesinin tefsiri
ne dair (3/340) 206 

Büyük Millet Meclisi Rİycseti tezkereleri 
— Mücadelei MİÜiyeye fiilen iştirak eden 

sabık Karahisarisahjp Mebusu fsmail Şükrü 
Efendinin istiklâl madalyası şeridinin (kırmızı 
- yeşil)'e tahvili hakkında 24:25 

— Mülga Meclisi Ayan Muhasebe Müdürü 
İsmet Beyin maaşatı hakkında (3/326) 44 

Dahiliye Encümeni Riyaseti Tezkere» 
— DahiJiye ve Nafıa Encümenlerinin müş

tereken İçtimai hakkında 43 

Divanı Muhasebat Tezkeresi 
— Münhal bulunan Divanı Muhasebat Reisi 

caniliklerini vekâleten idare eden azadan Hacı 
Ziya ve Abdülcelil Beylere ait vekâlet maaşları
nın sülüs olarak itasına dair (3/334) 166 

— Terfileri icra kılınan zabıtan ve mensubini 
askeriyenin rütbei cadideleri muhassesatlarınm 
tarihi İtası hakkında eski idarei askeriye nizam
namesinin 179 ncu maddesinin fıkaratı ahiresi-
nin tefsirine mütedair olan heyeti umumiye ka
rarının sureti İmalinde tereddüt hasıl olduğuna 
dair (3/332) 166 

Memurin Muhakemat Heyeti Riyaseti Tezkeresi 
— Cebelibereket Vilâyeti ile Müddeiumu

milik arasında tahaddüs eden bir ihtilâf mer
ciinin halli talebini havi evrakın tetkiki salâhi
yet haricinde görüldüğünden tayini muktezası 
hakkında (3/333) 166 

Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti 
Tezkeresi 

— 1341 bütçelerinin tetkik ve ihzarıyla meş
gul olan Muvazenei Maliye Encümeni Azala-
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nnın bu ay nihayetine kadar mezun addedilme
leri hakkında (3/331) 137 

Riyaseti Cumhur Tezkeresi 
— Bahriye Vekâletine Cebelibereket Mebusu 

thsan Beyin intihap edildiğine dair 307 

Sayfa 
Ziraat Encümeni Riyaseti Testeresi 

— Bolu Mebusu Şükrü Beyin; Devlet Or
manlarından Köylülerin intifa hakkı Kanunu
nun İkinci maddesine bir fıkra tezyifine dair 
(2/382) 307 

ZABIT HULASALARI 

4 . 
lâsası 

6 . 
lâsası 

8 . 
lâsası 

10 . 
lâsası 

11 . 
lâsası 

13 . 
lâsası 

15 . 
lâsası 

16 . 
lâsası 

12 . 1340 tarihli 16 ncı içtima zabıt hü-

12 . 1340 tarihli 17 nci içtima zabıt hü-

12 . 1340 tarihli 18 nci içtima zabıt hü-

12 . 1340 tarihli 19 ncu içtima zabıt hü-

12 . 1340 tarihli 20 nci içtima zabıt hü-

12 . 1340 tarihli 21 nci içtima zabıt hü* 

12 . 1340 tarihli 22 nci içtima zabıt hü-

12 . 1340 tarihli 23 ncü içtima zabit hü-

20 . 12 . 1340 tarihli 24 ncü içtima zabıt hü
lâsası 

22 , 12 . 1340 tarihli 25 nci içtima zabıt hü-
21 i lâsası 

i 24 . 12 . 1340 tarihli 26 ncı içtima zabıt hü-
41 i lâsası 

27 . 12 . 1340 tarihli 27 nci içtima zabıt hii-
86 lâsası 

| . 29 . 12 . 1340 tarihli 28 nci içtima zabıt mi-
107 I lâsası 

I 31 . 12 . 1340 tarihli 29 ncu içtima zabıt hü-
135 lâsası 

1 . 1 . 
161 lâsası 

! 3 . 1 . 
186 i lâsast 

1341 tarihli 30 ncu içtima zabıt hü-

1341 tarihli 31 nci içtima zabıt hü-

205 

234 

245 

280 

306 

332 

12 
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Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) - Adana'-
nın kurtuluş bayramına iştirak edecek heyet 
hakkındaki dîvanı riyaset kararı münasebetiy
le, 309 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
14 Eylül 1336 tarihli meni müskirat kanunu mu
cibince mahkûm olanların 9 Nisan 1340 tari
hinde kabul edilen kanun münasebetiyle hakla
rındaki hükmün infaz olunmasına ve elyevm 
mevkuf ve mahbuş olanların tahliyesine dair 
teklifi kanuni münasebetiyle 96 

— Karahİsansahip Mebusu İzzet Ulvi Beyin. 
arpa ve buğday hasılatından hastalık zuhur 
eden mahaller mültezimlerinin üçer ay tecili 
taksiti ve Sinop'Mebusu Yusuf Kemal Bey ve 
rüfekasının, Boyabat kasabasında vukua gelen 
yangından zarar gören mültezimlerin aşar olan 
borçlarının tecili hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle, 16,17 

— Tekirdağı Mebusu Cemil Beyin ve yüz 
refikinin Meclis memurin ve • müstahdemine 
maatahsisat birer maaş nispetinde ikramiye ita
sına dair heyeti idare teklifi münasebetiyle 312 

— 22 Şubat 1927 tarihli tarik mükellefiyet 
nakdiyesi kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
münasebetiyle 324,364 

Abdullah Bey (Trabzon) - Türkiye'de mev
cut bilumum ormanların fenni usulü idaresi ve 
işletilmelerine mütedair 22 Nisan 1340 tarihli 
kanuna tezyil edilen kanun lâyihası münasebe
tiyle. 7 

Âbidin Bey (Saruhan) • Elyevm taharri veya 
derdesti ihale devresinde bulunan bilumum pet
rol ve neft ve müştekatı madenleri hakkında 
kanun lâyihası ve sabık Ardahan Mebusu Ser-
ver Beyin petrol imtiyazlarının sureti itası hak
kındaki teklifi kanunîsi münasebetiyle. 125 

Sayfa 
— Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Der

sim Mebusu Feridun Fikri Beylerin; İmar ve 
İskân Vekâletinin lağvı ile mezkûr Vekâlet va-
zaifinin Müdüriyeti Umumiye teşkilâtı ile Da
hiliye Vekâletine devri hakkındaki teklifi ka
nunileri ve bu beyandaki tâyihai kanuniye mü
nasebetiyle 55 

Ahmet Fevzi Bey (Gaziantep) - 22 Şubat 1927 
tarihli tarik mükellefiyeti nakdiyesi kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası münasebetiyle 321,322 

Ahmet Hamdı Bey (Bozok) - 22 Şubat 1337 
tarihli tarik mükellefiyeti nakdiyesi kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası ve teklifleri münasebe
tiyle 334 

Ahmet Hilmi Bey (Kayseri) - Belediye vergi 
ve resimleri kanunu mucibince Bankai Osmanî 
ve reji idarelerinden tanzifat ve tenvirine rü
sumu istifa edilip edilmeyeceğinin tefsiri hak
kındaki mazbata münasebetiyle. 215,216 

— Beyoğlu ve Üsküdar Vilâyetlerinin nü
fuz edilerek kaza haline ifrazen idaresi hakkın
da kanun lâyihası ve Trabzon Mebusu Muhtar 
Beyin teklifi kanunisi münasebetiyle 33 

— 1340 senesi zarfında ihale veya emanet 
suretiyle ne miktar yol inşa ve tamir edildiğine 
dair suali münasebetiyle 238 

— Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyin; ted
risatı iptidaiye kararnamesinin tadiline dair 
8 Nisan 1339 tarihli Kanunun 13 ncü madde
sinin tadili hakkındaki teklifi münasebetiyle, 25S 

— «Kıkklİse» isminin «Kırklareli» ne tah
vili hakkında Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat 
Beyin takriri münasebetiyle 193 

— 22 Şubat 1927 tarihli tarik mükellefiyeti 
nakdiyesi kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
münasebetiyle, 323.324,325,326, 

327,335,343,345,346,347,361,363,367 
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Ahmet Saki Bey (Mazbata Muharriri) (An
talya) - Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve 
Dersim Mebusu Feridun Fikri Beylerin; îmar 
ve İskân Vekâletinin lağvı İle mezkûr vekâlet 
vazaİfinin Müdüriyeti Umumiye teşkilâtı ile 
Dahiliye Vekâletine devri hakkındaki teklifi ka
nunileri ve bu meyandaki lâyihai kanuniye mü
nasebetiyle. 50 

Ahmet Süreyya Bey (Karesi) - Adana'nın 
kurtuluş bayramına iştirak edecek heyet hak
kındaki divanı riyaset kararı münasebetiyle. 309 

— Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Der
sim Mebusu Feridun Fikri Beylerin; imar ve 
İskân Vekâletinin lağvı ile mezkûr Vekâlet 
vazaifİnin Müdüriyeti Umumiye teşkilâtı ile 
Dahilîye Vekâletine devri hakkındaki teklifi 
kanunileri ve bu beyandaki lâyihai kanuniye 
münasebetiyle. 70.77 

— idare Heyetinin, Meclisin elektrikle ten
viri için muktazi iki motor ve teferruatının 1940 
senesi Muvazene i Umumiye Kanununun 16 ncı 
maddesine istinaden pazarlık suretiyle muba
yaası hakkındaki teklifi kanunisi münasebetiy
le. 

— Karahisarısahip Mebusu İzzet Ulvi Beyin; 
a-pa ve buğday hasılatından hastalık zuhur 
eden mahaller mültezimlerinin üçer ay tecili 
taksiti ve Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve 
i iifekasının, Boyabat kasabasında vukua gelen 
yangından zarar gören mültezimlerin aşar olan 
borçlarının tecili hakkındaki kanun teklifleri 
münasebetiyle, 17 

— Şûrayı Devlet teşkilâtı hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle. 31 

— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti 
nakdiyesi kanununa müzeyyel kanun lâyihası ve 
teklifleri münasebetiyle, 347,348,349 

Akçora Oğlu Yusuf Bey (İstanbul) - Belediye 
Vergi ve Resimleri kanunu mucibince Banka 
Osmanî ve Reji idarelerinden tanzifat ve ten-
viriye rüsumu istifa edilip edilmeyeceğinin tef
siri hakkındaki mazbata münasebetiyle 216 

— Elyevm taharri veya derdesti ihale devre
sinde bulunan bilumum petrol ve neft ve müşte-
katı madenleri hakkında kanun lâyihası ve sa
bık Ardahan Mebusu Server Beyin petrol İm
tiyazlarının sureti İtası hakkındaki teklifi ka
nunisi münasebetiyle. 121 

Sayfa 
— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyet 

nakdiyesi kanununa müzeyyel kanun lâyiha ve 
teklifleri münasebetiyle,, 373 

Alî Cenani Bey (Ticaret Vekili) (Gaziantep -
Elyevm taharri veya derdesti ihale devresinde 
bulunan bilumum petrol ve neft ve müştekatı 
madenleri hakkında kanun lâyihası ve sabık 
Ardahan Mebusu Server Beyin petrol İmtiyaz
larının sureti itası hakkındaki teklifi kanunisi 
münasebetiyle. 122,125 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Ereğli'de mübadillere ait bulunduğundan, en
vali metrukeden olması lâzımgelen kömür ocak
larındaki hukuku hazinenin takip edilip edilme
diği ve 63 numaralı kömür ocağının ferağ mua
melesinin sureti cereyanı hakkındaki sualine 
cevabı. 44,189,210,213 

— Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Beyin; 
İstanbul'da haliç vapurları şirketinde çalışan 
çırak unvanlı işçilere dair sualine cevabı. 167,168 

— Elyevm taharri veya derdesti ihale devre
sinde bulunan bilumum petrol ve neft ve müş
tekatı madenleri hakkında kanun lâyihası ve sa
bık Ardahan Mebusu Server.Beyin petrol im
tiyazlarının sureti itası hakkında teklifi kanunisi 
münasebetiyle. 125 

— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi ve Sivas 
Mebusu Halis Turgut Beylerin, Toksöz ve Or-
yant Niyuz gazetelerinin sed ve tatili esbabına 
dair suallerine cevabı. 356,257 

A1İ Fethi Bey (Başvekil ve Müdafaai Mil
liye Vekili) (İstanbul) • Giresun Mebusu Hak 
ki Tarık Beyin; Ereğli'de mübadillere ait bu
lunduğundan envali metrukeden olması lâzım
gelen kömür ocaklarındaki hukuku hazinenin . 
takip edilip edilmediğine ve 63 numaralı Rum-
bakt kömür - ocaklarının ferağı muamelesinin 
sureti cereyanına dair suali münasebetiyle 44 

AIİ Fethi Bey (Başvekil) (İstanbul) - Bahriye 
Vekâleti teşkilâtına dair Kastamonu Mebusu 

142 Ali Rıza Bey ve rüfekasmın teklifi kanunisi mü
nasebetiyle. 289 

— Bozok Mebusu Avni Beyin; ihtilâfat Dü- • 
veli yerin hakem usulü ile halli hakkında Ce
nevre'de ittihaz olunan takmirata dair sualine 
cevabı. 25.0 
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— Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve rü-
fekasımn Bahriye Vekâleti teşkiline dair teklifi 
kanuni münasebetiyle. 224,227 

~ Senei Maliye Evkaf bütçesinin altıncı 
faslının üçüncü maddesi ile faslı mahsusuna za-
maim icrasına dair kanun lâyihası münasebetiy
le. 26 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
istanbul'da defterdarda kâin feshanı amelesinin 
yevmiye vesairesine dair suali münasebetiyle 239 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
İstanbul'da tersane fabrikalarında çalışan amele* 
nin ve yevmiyelerine ve müessese! mezkûrede 
sanat mektebi açılmasına dair sorusuna cevabı. 4 

AH Fuat Paşa (Ankara) - Kastamonu Mebu
su Ati Rıza Bey ve rüfekasının Bahriye Vekâ
leti teşkiline dair teklifi kanuni münasebetiyle. 231 

Ali Rıza Bey (Kastamonu) - Kastamonu Me
busu Ali Rıza Bey ve rüfekasının Bahriye Ve
kâleti teşkiline dair teklifi kanuni münasebe
tiyle. 228,230,287,293 

Doktor Mazhar Bey (Sıhhiye Vekili) (Ay
dın) - Bolu Mebusu Talih Rıfkı Beyin; sıtma 
salgım hakkında ne gibi tedabir alındığına dair 
sualine cevabı. 357 

— Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Beyin ve rü
fekasının etibbanuı hizmeti mecburesi hakkın
daki kanuna bîr madde tezyiline dair teklifi ka
nuni münasebetiyle, 112,114,115 

Doktor Mustafa Bey (Sıhhiye Encümeni 
Mazbata Muharriri) (Çorum) • Gaziantep Me-

Sayfa 
Ali Surun Bey (Reis Vekili) (Karahisarışarki) -

Mücadelei Milüyeye fiilen iştirak eden sabık 
Karahisarısahip Mebusu îsmail Şükrü Efendi
nin istiklâl madalyası şeridinin (kırmızı - yeşil) e 
tebdili hakkındaki Büyük Millet Meclisi Riya 
seti tezkeresi münasebetiyle. 25 

— Pamuk mahsulüne ânz olan haşaratın im
hası hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle. '232 

Ali Şunrİ Bey (Karesi) - Karahisarısahip 
Mebusu İzzet Ulvi Beyin; arpa ve buğday ha
sılatından hastalık zuhur eden mahaller mül
tezimlerinin üçer ay tecil taksiti ye Sinop Me
busu Yusuf Kemal Bey ve rüfekasının, Boyabat 
kasabasında vukua gelen yangından zarar'gören 
mültezimlerin aşar olan borçlarının tecili hak
kındaki kanun teklifleri münasebetiyle, 15 

Arif Bey (Eskişehir) - Kastamonu Mebusu 
Ali Rıza Bey ve rüfekasının Bahriye Vekâleti 
teşkiline dair teklifi kanuni münasebetiyle. 221,290 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; 15 Ni
san 1340 tarihli devlet ormanlarından köylüle
rin İndifağı hakkı kanununun birinci maddesin
deki köy mahiyetinde kasaba ahalisi tabirinin 
tefsiri hakkındaki takriri münasebetiyle, 300 

yel kanun lâyihası ve teklifleri münasebetiyle, 346 

Mebusu Muhtar Beyin teklifi kanunisi müna
sebetiyle, 32 

busu Kılıç Ali Bey ve rüfekasının; sivil etıbba
nın hizmeti mecburesi hakkındaki kanuna bir 
madde tezyiline dair teklifi kanuni münasebe
tiyle, 111,112 

— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti 
nakdiyesi kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
ve teklifleri münasebetiyle, 342 

Doktor Rıza Nur Bey (İstanbul) • Zaptı sa
bık hakkında 21 

B 
Besim Bey (Mersin) - 22 Şubat 1337 tarihli 

tarik mükellefiyeti nakdiyesi kanununa müzey-

c 
Cemil Bey (Tekirdağt) - Beyoğlu ve Üsküdar 

vilâyetlerinin lâğvedilerek kaza haline ifrazen 
İdaresi hakkında kanun lâyihası ve Trabzon 

D 
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Ebubekir Hazım Bey (Niğde) - Mücadelei 
Milliyeye iştirak etmeyen ve millî hudut haricin
de kalan memurini mülkiye haklarında yapıla
cak muameleye dair kanun lâyihası münase
betiyle, 272 

— Ulukışla'da iskân olunan muhacirlere 
dair suali münasebetiyle, 286 

Ekrem Bey (Müdafaa! Milliye Encümeni 
Mabzata Muharriri) (Rize) - Bahriye Vekâleti 
teşkilâtına dair Kastamonu Mebusu Ali Kıza 
Bey ve rüfekastmn teklifi kanunisi münase
betiyle, 292,223,229,230 

— Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Beyin ve rü-
fekasının; sivil etibbantn hizmeti mecburesi hak
kındaki kanuna bir madde tezyiline dair teklifi 
kanuni münasebetiyle, 111,112,115 

— Mülkiye Baytar mekteplerinden asker ola
rak me2un baytarlara yüzellişer lira itasına dair 
kanun lâyihasınm müstacelen görüşülmesi hak-

Faik Bey (Tekirdağı) - Ertuğrul Mebusu 
Doktor Fikret ve Dersim Mebusu Feridun Fik-
ti Beylerin; tnıar ve İskân Vekâletinin Müdü
riyeti Umumiye Teşkilâtı İle Dahiliye Vekâle
tine devri hakkındaki teklifi kanunileri ve bu 
baptaki lâyihai kanuniye münasebetiyle 65,73 

Feridun Fikri Bey (Dersini) - Dersim Me 
busu Feridun Fikri Beyin; 14 Eylül 1336 tarihiı 
Men'i Müskirat Kanunu mucibince mahkûm 
olanların 9 Nisan 1340 tarihinde kabul edilen 
kanun münasebetiyle haklarındaki hüküm in
faz olunmasına ve elyevm mevkuf ve mahpus 
olanların tahliyesine dair teklifi kanuni' müna
sebetiyle 97 

•— Elyevm taharri; veya derdesti ihale dev
resinde bulunan bilumum petrol ve neft ve müş-
t ek katı madenleri hakkında kanun lâyihası ve 
sabık Ardahan Mebusu Server Beyin petrol im
tiyazlarının sureti İtası hakkındaki teklifi ka
nunisi münasebetiyle 121 

Sayfa 
kındaki Başvekâlet tezkeresi ve mektebi bahri
yeden neş'et edip de donanmada tatbikatta bu
lunan mülâzımlara yüüzellişer lira itasına dair 
kanun lâyihası münasebetiyle, 146 

Emin Bey (Eskişehir) - Tekirdağı Mebusu 
Cemil Beyin ve yüz refikinin Meclis memurin 
ve müstahdeminin e maatahsisat birer maaş nis
petinde ikramiye itasına dair heyeti idare tek
lifi münasebetiyle; 311 

Esat Bey (İdare Memuru) (Hakkâri) - tdarc 
Heyetinin, Meclisin elektrikle tenviri için muk-
tazi iki motor ve teferruatının 1940 senesi Mu-
vazenei Umumiye Kanununun 16 ncı madde
sine istinaden pazarlık suretiyle mubayaası hak
kındaki teklifi kanunisi münasebetiyle, 122 

Eyüp Sabri Efendi (Konya) - 22 Şubat 1337 
tarihli tarik mükellefiyeti nakdiyesi kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası ve teklifleri münase
betiyle, 343 

— «Kırkkilise» isminin «Kırklareli'ne» tah
vili hakkında Kırkkilİse Mebusu Doktor Fuat 
Beyin takriri münasebetiyle 190,191 

— Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 29 

— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti 
nakdiyesi kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
ve teklifleri münasebetiyle, 323,346,367 

Ferit Bey (Çorum) - Zaptı Sabık hakkında 333 
Fevzi Bey (Naîia Vekili) (Dİyarbekİr) - Kay

seri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin; 1340 senesi 
zarfında ihale veya emanet suretiyle ne mik
tar yol inşa ve tamir edildiğine dair sualine ce
vabı, 237 

— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti 
nakdiyesi kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
ve teklifleri münasebetiyle, 334,347,365 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
Ankara - Sivas demiryollarındaki işçilerden 
Bozöyük Feke Mahallesinden Salim Oğlu Meh 
met hakkındaki sorusuna cevabı. 5 
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Hafız İbrahim Efendi (İsparta) • Mücadele! 
Milliyeye fiilen iştirak eden sabık Kara hisarı-
sahip Mebusu ismail Şükrü Efendinin istiklâl 
madalyası şeridinin (kırmızı • yeşil) e tebdili 
hakkındaki Büyük Millet Meclisi Kiyaseti tez
keresi münasebetiyle. 25 

Hakkı Tarık Bey (Giresun) - Ereğli'de mü
badillere ait bulunduğundan emvali metrukedcn 
olması lazımgelen kömür ocaklarındaki hukuku 
hazinenin takip edilip edilmediği ve 63 numa
ralı kömür ocağının ferağ muamelesinin sureti 
cereyanı hakkındaki suali münasebetiyle. 211,214 

— Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Der
sim Mebusu Feridun Fikri Beylerin; İmar ve 
İskân Vekâletinin lağvı İle mezkûr Vekâlet va-
zaifinin MiidUriyeti Umumiye teşkilâtı ile Da
hiliye Vekâletine devri hakkındaki teklifi ka
nunileri ve bu beyandaki lâyihai kanuniye mü
nasebetiyle. 58,66 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
tedrisatı İptidaiye kararnamesinin tadiline dair 
8 Nisan 1339 tarihli kanunun 13 ncü madde
sinin tadili hakkındaki teklifi münasebetiyle. 42, 

258,261,263 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; 15 Ni
san 1340 tarihli devlet ormanlarından köylüle
rin intifaı hakkındaki kanununun birinci mad
desindeki köy mahiyetinde kasaba ahalisi tabi
rinin tefsiri hakkındaki takriri münasebetiyle, 298 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen , 
ve millî hudut haricinde kalan memurini mülkiye 
haklarında yapılacak muameleye dair kanun 
lâyihası münasebetiyle, 266,271 

— Mülkiye Baytar mekteplerinden asker 
olarak mezun baytarlara yüzsllişer lira itasına dair 
kanun lâyihasının mustacelen görüşülmesi hak
kındaki Başvekâlet tezkeresi ve Mektebi Bah
riyeden neş'et edip de donanmada tatbikatta 

İbrahim Bey (Kocaeli) - Gaziantep Mebusu 
Kılıç Ali Beyin ve rüfekasının; sivil etıbbanın 
hizmeti mecburesi hakkındaki kanuna bir madr 

de tezyüine dair teklifi kanunî münasebetiyle 113 

Sayfa 
bulunan mülâzımlara yüzellişer lira itasına dair 
kanun lâyihası münasebetiyle, 147 

— Tütün ve sigara kâğıdı hakkındaki kanun 
lâyihasının, teşkil olunacak bir encümeni mah
sus tarafından tetkiki hakkındaki takriri müna
sebetiyle, 207 

Halis Turgut (Sivas) - Toksöz ve Oryant 
Niyuz gazetelerinin scd ve tatili esbabına dair 
suali münasebetiyle, 356 

Halit Bey (Erzurum) - Adana'nın kurtuluş 
bayramına iştirak edecek heyet hakkındaki di
vanı riyaset kararı münasebetiyle, 309 

Hamdı Bey (İstanbul) - 22 Şubat 1337 tarih
li tarik mükellefiyeti nakdiyesi kanununa mü-
zeyyel kanun lâyiha ve teklifleri münasebetiy
le. 374 

Hamdullah Suphi Bey (İstanbul) - Ertuğrul 
Mebusu Doktor Fikret ve Dersim Mebusu Feri
dun Fikri Beylerin; tmar ve İskân Vekâletinin 
îâğvı ile mezkûr Vekâlet vazaifinîn Müdüriyeti 
Umumiye teşkilâtı ile Dahiliye Vekâletine dev
ri hakkındaki teklifi kanunileri ve bu beyandaki 
iâyihai kanuniye münasebetiyle. 55,63 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyîn; ted
risatı iptidaiye kararnamesinin tadiline dair 8 
Nisan 1339 tarihli kanunun 13 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki teklifi münasebetiyle, 261 

Hasarı Bey (Trabzon) - Şûrayı Devlet teşki
lâtı hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle. 30 

Hüseyin Rıfkı Bey (Edirne) - 22 Şubat 1927 
tarihli tarik mükellefiyeti nakdiyesi kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası münasebetiyle 325 

— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti 
nakdiyesi kanununa müzeyyel kanun lâyiha ve 
teklifleri münasebetiyle, 338,367 

Hazım Vehbi Bey (Erzurum) - Beynelmilel 
Parlamentolar ticaret konferansına izam olu
nacak murahhaslar hakkındaki divanı riyaset -
kararı münasebetiyle, 310 

i 

İhsan Rey (Cebelibereket) - Beyoğlu ve Üs
küdar vilâyetlerinin lâğvedilerek kaza haline 
ifragen idaresi hakkında kanun lâyihası ve 
Trabzon Mebusu Muhtar Beyin Teklifi kanunisi 
münasebetiyle. 32 



Sayfa 
— Mücadele i M illi y ey e fiilen iştirak eden 

sabık Karahisansahip Mebusu İsmail Şükrü 
Efendinin istiklâl madalyası şeridinin (kırmızı -
yeşil) e tebdili hakkındaki Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi münasebetiyle. 24 

İsmail Bey (Karahisanşarkf) - Elyevm taharri 
veya derdesti ihale devresinde bulunan bilumum 
petrol ve neft ve müştekatı madenleri hakkın
da kanun lâyihası ve sabık Ardahan Mebusu 
Server Beyin petrol imtiyazlarının sureti itası 
hakkında teklifi kanunisi münasebetiyle. 124 

— Tekirdağı Mebusu Cemil Beyin ve yüz 
refikinin Meclis memurin ve müstahdemin in e 
maatahsisat birer maaş nispetinde ikramiye ita
sına dair heyeti idare teklifi münasebetiyle, 311 

Kâzını Vehbi Bey (Er$anJ) - Kastamonu Me
busu Halit Beyin; 15 Nisan 1340 tarihli devlet 
ormanlarından köylülerin inkıtaı hakkı kanunu
nun birinci maddesindeki köy mahiyetinde ka
saba ahalisi tabirinin tefsiri hakkındaki takriri 
münasebetiyle, 299,300 

— «Kırkkilise* isminin «Kırklareli» ne tah-

Mahraut Esat Bey (Adliye Vekili) (İzmir) • 
Adana Mebusu ismail Beyin; onbeş gün evvel 
Fresko gazinosunda tasaddüs eden mesele hak
kındaki sualine cevabı. 253 

Mazhar Müfit Bey (Denizli) - Elyevm taharri 
veya derdesti ihale devresinde bulunan bilumum 
petrol ve neft ve müştekatı madenleri hakkın
da kanun lâyihası ve sabık Ardahan Mebusu 
Server Beyin petrol imtiyazlarının sureti itası 
hakkındaki teklifi kanunisi münasebetiyle 123 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; ted
risatı iptidaiye kararnamesinin tadiline dair 
8 Nisan 1339 tarihli kanunun 13 ncü maddesi
nin tadili hakkındaki teklifi münasebetiyle, 262 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; 15 Ni
san 1340 tarihli devlet ormanlarından köylüle
rin intifağ hakkı kanununun birinci maddesin
deki köy mahiyetinde kasaba ahalisi tabirinin 
tefsiri hakkındaki takriri münasebetiyle, 300 

Sayfa 
— 22 Şubat 1927 tarihli tarik mükellefiye

ti nakdİyesi kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
münasebetiyle, 320 

İsmail Sefa Bey (Adana) • Onbeş gün evvel 
Fresko gazinosunda tahaddüs eden mesele hak
kındaki suali münasebetiyle. 253 

İzzet Ulvi Bey (Şebinkarahisar) • Karahisan
sahip Mebusu İzzet Ulvi Beyin, arpa ve buğ
day hasılatından hastalık zuhur eden mahaller 
mültezimlerinin üçer ay tecili taksiti ve Sinop 
Mebusu Yusuf Kemal Bey ve rüfekasının, Bo
yabat kasabasında vukua gelen yangından za
rar gören mültezimlerin aşara olan borçlarının 
tecili hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle. 14 

vili hakkında Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat 
Beyin takriri münasebetiyle, 192 

— Toksöz ve Oryant Niyuz gazetelerinin 
sed ve tatili esbabına dair suali münasebetiyle, 356 

— 22 Şubat 1927 tarihli tarik mükellefiyeti 
nakdİyesi kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
münasebetiyle, 327 

— Lozan rnuahedenamesinin emvali gayri -
menkule tarifine ait protokol ahkâmının suret 
ve zamanı tatbikine dair suali münasebetiyle, 283 

— Şûrayı Devlet teşkilâtı hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle. 31 

— Yunanistan'la aramızda imzalandığı ga
zetelerde görülen itilâf namenin esasatı ve Yu
nanistan ve Romanya ile aktedileceği gazete
lerde okutan itİiâfnamenİn hakikati hakkındaki 
suali münasebetiyle, 128 

Mehmet Fuat Bey (Kastamonu) - 22 Şubat 
1337 tarihli tarik mükellefiyeti nakdİyesi kanu
nuna müzeyyel kanun lâyiha ve teklifleri müna
sebetiyle, 346,300,371 

Muammer Bey (Sivas) • Ertuğrul Mebusu 
Doktor Fikret ve Dersim Mebusu Feridun Fikri 
Beylerin; İmar ve İskân Vekâletinin lağvı ile 
mezkûr Vekâlet vazaifinİn Müdüriyeti Umu
miye teşkilâtı ile Dahiliye Vekâletine devri hak-
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Sayfa 
kındaki teklifi kanunileri ve bu baptaki lâyİhai 
kanuniye münasebetiyle. 59,70 

— 22 Şubat 1337 tarihli tariki mükellefiyeti 
nakdiyesi kanununa müzeyyel kanun lâyihası ve 
teklifleri münasebetiyle. 349 

Muhtar Bey (Trabzon) - 22 Şubat 1337 ta
rihli tariki mükellefiyeti nakdiyesi kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası ve teklifleri müna
sebetiyle, 335,340,344,345366 

Musa Kâzım Efendi (Konya) - 1341 bütçe
lerinin tetkik ve ihzarı ile meşgul olan Mııva-
zenei Maliye Encümeni Âzalarının bu ay niha
yetine kadar mezun addedilmeleri hakkında 
mezkûr Encümen Riyaseti tezkeresi münasebe
tiyle. 137 

— Karahisarsahip Mebusu İzzet Ulvi Beyin; 
arpa ve buğday hasılatından > hastalık zuhur 
eden mahaller mültezimlerinin üçer ay tecili 
taksiti ve Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve 
rüfekasının, Boyabat kasabasında vukua gelen 
yangından zarar gören mültezimlerin asara 
olan borçlarının tecili hakkındaki kanun teklif
leri münasebetiyle. 14 

Mustafa AbdüHıaMk Bey (Maliye Vekili) 
(Kângın) - Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Ereğli'de mübadillere ait bulunduğundan, en
vali metrukeden olması lâzımgelen kömür ocak
larındaki hukuku hazinenin takip edilip edil
mediği ve 63 numaralı kömür ocağının ferağ 
muamelesinin sureti cereyanı hakkındaki suali
ne cevabı. 44,210,213 

— Giresun Mebusu Hakkı Tank Beyin; 
Tedrisatı iptidaiye kararnamesinin tadiline dair 
8 Nisan 1339 tarihli kanunun 13 ncü maddesi
nin tadili hakkındaki teklifi münasebetiyle, 263 

Sayfa 
— ispirto resminin tenzili hakkındaki ka

nun lâyihası münasebetiyle, 92,95 
— Karahisarsahip Mebusu İzzet Ulvi Beyin; 

arpa ve buğday hasılatından hastalık zuhur eden 
mahaller mültezimlerinin üçer ay tecili taksiti 
ve Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve rüfeka-
sının, Boyabat kasabasında vukua gelen yangın
dan zarar gören mültezimlerin aşara olan borç
larının tecili hakkındaki kanun teklifleri mü
nasebetiyle. 13 

Mustafa Bey (Elâzığ) • 22 Şubat 1337 tarihli 
tariki mükellefiyeti nakdiyesi kanununa mü
zeyyel kanun lâyihası ve teklifleri münasebe
tiyle, 348 

Mustafa Bey (Kocaeli) • Kastamonu Mebu
su Alt Rıza Bey ve rüfekasının, Bahriye Vekâ
leti teşkiline dair teklifi kanunî münasebetiyle. 222 

Mustafa Fehmi Sey (İzmir) - Türkiye"de 
mevcut bilumum ormanların fennî usulü idaresi 
ve İşletilmelerine mütedair 22 Nisan 1340 tarihli 
kanuna tezyil edilen kanun lâyihası münase
betiyle. 6,7 

Mustafa Feyzi Efendi (Konya) - 22 Şubat 
1337 tarihli tariki mükellefiyeti nakdiyesi kanu
nuna müzeyyel kanun lâyiha ve teklifleri mü-
rassbetiyle, 368,372 

Mtinir Bey (Adliye Encümeni Mazbata Mu
harriri) (Çorum) - Dersim Mebusu Feridun 
Fikri Beyin; 14 Eylül 1336 tarihli men'i müski
rat kanunu mucibince mahkûm olanların 9 Ni
san 1340 tarihinde kabul edilen kanun müna
sebetiyle haklarındaki hükmün infaz olunmasına 
ve elyevm mevkuf ve mahpus olanların tahliye
sine dair teklifi kanunî münasebetiyle, 97,98 

— Şûrayı Devlet teşkilâtı hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle. 30 

— «Kırkkilise» isminin «Kırklareli» ne tah
vili hakkında Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat 
Beyin takriri münasebetiyle. 193 

N 
Naim Hazım Bey (Konya) • İstanbul'da Ha-

hcıoğlu lisesinin bulunduğu bina teferruatından 
emrazı zühreviye hastanesi olarak istimal edilen 
binanın tahliyesi hususunun ne zaman temin 
edildiğine dair suali münasebetiyle. 2S6 
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R 
Sayfa 

Rahmi Bey (izmir) - Elyevm taharri veya der
desti ihale devresinde bulunan bilumum petrol 
ve neft ve müştekatı madenleri hakkında kanun 
lâyihası ve sabık Ardahan Mebusu Server Beyin 
petrol imtiyazlarının sureti itası hakkındaki tek
lifi kanunisi münasebetiyle 123 

— Pamuk mahsulüne ânz olan haşeratın im
hası hakkındaki kanun layihası münasebetiyle, 282 

Raif Efendi (Erzurum) - 22 Şubat 1337 tarih
li tarik mükellefiyeti nakdiyesi kanununa mü
ze yy el kanun lâyihası ve teklifleri münasebe
tiyle. 346,348 

Recep Bey (Dahiliye Vekili) (Kütahya) -
Adana Mebusu ismail Sefa Beyin; onbeş gün 
evvel Fresko gazinosunda tahaddüs eden mese
le hakkındaki sualine cevabı. 251 

— Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin lâğve
dilerek kaza haline ifrağen İdaresi hakkında ka
nun lâyihası ve Trabzon Mebusu Muhtar Be
yin teklifi kanunisi münasebetiyle. 34 

— Ertugrul Mebusu Doktor Fikret ve Der
sim Mebusu Feridun Fikri Beylerin; İmar ve 
tskân Vekâletinin lağvı ile mezkûr Vekâlet vaza-
ifînin Müdüriyeti Umumiye teşkilâtı ile Dahi
liye Vekâletine devri hakkındaki teklifi kanu
nileri ve bu beyandaki lâyİhai kanuniye müna
sebetiyle. 51,57,58,60,61,67,73 

— Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin; Gümüş
hane'nin Kelkit kazasında icra edilmekte olan 
intihabat hakkındaki sualine cevabı. 208,209 

— «Kırkkilise» isminin «Kırklareli» ne tah
vili hakkında Kırk kilise Mebusu Doktor Fuat 
Beyin takriri münasebetiyle. 190,191 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen ve 
mi.IIİ hudut haricinde kalan memurini mülkiye 
haklarında yapılacak muameleye dair kanun 
lâyihası münasebetiyle. 268,273,276,277 

— Niğde Mebusu Ebubekir Hazmı Beyin; 
Ulukışla'da İskân olunan muhacirlere dair sua
line cevabı. 285 

Sayfa 
— Senei Maliye Evkaf bütçesinin altıncı fas

lının üçüncü maddesi ile faslı mahsusuna zama-
im icrasına dair kanun lâyihası münasebetiyle, 27 

Reşit Ağa (Malatya) - Dersim Mebusu Fe
ridun Fikri Beyin; 14 Eylül 1336 tarihli Men'i 
Müskirat Kanunu mucibince mahkûm olanların 
9 Nisan 1340 tarihinde kabul edilen kanun mü
nasebetiyle haklarındaki hükmün infaz olunma
sına ve elyevm mevkuf ve mahpus olanların tah
liyesine dair teklifi kanun! münasebetiyle. 98 

— Karahisarısahip Mebusu İzzet Ulvi Beyin; 
arpa ve buğday hasılatından hastalık zuhur eden 
mahaller mültezimlerinin üçer ay tecil taksiti ve 
Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve rüfekası-
nın, Boyabat kasabasında vukua gelen yangın
dan zarar gören mültezimlerin aşare olan borç
larının tecili hakkındaki kanun teklifleri müna
sebetiyle. 9 

— Karesi Mebusu Vehbi ve Haydar Âdil 
Beylerin; Muvazene! Maliye Encümeninde bu
lunan 1341 bütçesinin Kânunusani iptidasına 
kadar ikmâl edilerek Heyeti Umumiyeye inti
kalinin tahtı karara alınmasına dair takrirleri 
münasebetiyle. 139 

— Tekirdağı Mebusu Cemil Beyin ve yüz 
refikinin Meclis memurin ve mustahdeminine 
maatahsisat birer maaş nispetinde ikramiye ita
sına dair Heyeti İdare teklifi münasebetiyle. 311 

— 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti 
nakdiyesi kanununa müzeyyel kanun lâyiha ve 
teklifleri münasebetiyle. 350,371,372 

Ruşen Eşref Bey (Maarif Encümeni Maz
bata Muharriri) (Karahisanşarki) - Giresun Me
busu Hakkı Tarık Beyin; tedrisatı iptidaiye ka
rarnamesinin tadiline dair 8 Nisan 1339 tarihli 
kanunun 13 ncü maddesinin tadili hakkındaki 
teklifi münasebetiyle. 258,262 

Rüştü Paşa (Erzurum) - Kastamonu Mebusu 
Ali Rıza Bey ve rüfekasının Bahriye Vekâleti 
teşkiline dair teklifi kanuni münasebetiyle. 225,226 

Cilt : İt 
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Sayfa 
Sabri Bey (Samban) - Kastamonu Mebusu 

Halit Beyin; 15 Nisan 1340 tarihli Devlet orman
larından köylülerin İntifa Hakkı Kanununun bi
rinci maddesindeki köy mahiyetinde kasaba aha
lisi tabirinin tefsiri hakkındaki takriri münase
betiyle 299 

— 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefiyeti 
Nakdiyesi Kanununa müzeyyel kanun lâyihası ve 
teklifleri münasebetiyle 336 

Semih Rifat Bey (Biga) - «Kırkkilise» ismi
nin «Kırklareli» ne tahvili hakkında Kırklareli 
Mebusu Doktor Fuat Beyin takriri münasebe
tiyle 192 

Saraçoğlu Şükrü Bey (Maarif Vekili) (İzmir) -
Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Tedrisatı 
İptidaiye Kararnamesinin tadiline dair 8 Nisan 
1339 tarihli Kanunun 13 ncü maddesinin tadili 
hakkındaki teklifi münasebetiyle 264 

— Konya Mebusu Naim Hazım Efendinin; 
İstanbul'da Halıcıoğlu Lisesinde bulunduğu bina 
teferruatından emrazı zühreviye hastahanesi ola
rak istimal edilen binanın tahliyesi hususunun ne 
zaman temin edildiğine dair sualine cevabı 286 

Sim Bey (Saruhan) - 22 Şubat 1337 tarihli 
Tarik Mükellefiyeti Nakdiyesi Kanununa müzey
yel kanun lâyiha ve teklifleri münasebetiyle 372 

Süleyman Rıfkı Bey (Edirne) - 22 Şubat 
1337 tarihli Tarik Mükellefiyeti Nakdiyesi Ka
nununa müzeyyel kanun lâyiha ve teklifleri mü
nasebetiyle 363 

Sayfa 
Süleyman Sırn Bey (Bozok) - Divanı Muha

sebat Reisi sân ili İd eri ne vekâleten tayin edilecek 
zevata verilecek vekâlet maaşı miktarına müte
dair Harcırah Kararnamesinin fıkrai mahsusası-
nın lüzumu tefsiri hakkındaki Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi münasebetiyle 154 

— Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Der
sim Mebusu Feridun Fikri beylerin; İmar ve İs
kân Vekâletinin lağvı ile mezkûr Vekâlet vazaifi-
nin Müdüriyeti Umumiye teşkilâtı ile Dahiliye 
Vekâletine devri hakkındaki teklifi kanunileri 
ve bu beyandaki lâyihayı kanuniye münasebe
tiyle 58 

— Karahisarı Sahip Mebusu İzzet Ulvî 
Beyin; Arpa ve buğday hasılatından hastalık zu
hur eden mahaller mültezimlerinin üçer ay tecil 
taksiti ve Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve 
rüfekasının, Boyabat kasabasında vukua gelen 
yangından zarar gören mültezimlerin Aşara olan 
borçlarının tecili hakkındaki kanun teklifleeri mü
nasebetiyle 12 

— Osmanlı ve İtibarı MİUİ Bankası meemur-
larının Ziraat Bankası meemurları gibi Müecce-
liyeti Askeriye Vergisi ile mükellefiyetleri 331 
numaralı Avans Kanunu ile kabul edilmiş ise de 
bunun makabline de şümulü olup olmadığında 
tereddüt hâsıl oldiuğundan tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi münasebetiyle 196 

— 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefiyeti 
Nakdiyesi Kanununa müzeyyel kanun lâyiha ve 
teklifleri münasebetiyle 324,348,363,366 

Şakir Bey (Çatalca) - 1341 bütçelerinin tet
kik ve ihzarı ile meşgul olan Muvazenei Mali
ye Encümeni âzalarının bu ay nihayetine kadar 
mezun addedilmeleri hakkında mezkûr Encü
men Riyaseti tezkeresi münasebetiyle. 137 

— İdare heyetinin Meclisin elektrikle ten
viri için muktazi İki motor ve teferruatının 
1940 senesi Muvazene! Umumiye Kanununun 
16 ncı maddesine istinaden pazarlık suretiyle 
mubayaası hakkındaki teklifi kanunisi müna
sebetiyle. 141 

— Karesi Mebusu Vehbi ve Haydar Âdil 
Beylerin; Muvazenei Maliye Encümeninde bu
lunan 1341 Bütçesinin Kânunisani iptidasına 
kadar ikmal edilerek Heyeti Umumiyeye irtti-
kalinin tahtı karara alınmasına dair takrirleri 
münasebetiyle. 138 

— Niğde Mebusu Halit Bey ve kırk dokuz 
refikinin; Bor kazasına celp ve isale olunmakta 
olan su için muktazi borulara ve inşaata sevk 
olunmak üzere 7 500 liralık tahsisat itası hak
kındaki teklifi kanunî münasebetiyle. 164 
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Sayfa 

Şükrü Bey (Bolu) - Niğde Mebusu HaJİt 
Bey ve kırk dokuz refikinin; Bor kazasına celp 
ve isale olunmakta olan su için muktazi boru
lara ve inşaata sarf olunmak üzere 7 500 lira
lık tahsisat itası hakkındaki teklifi kanuni mü
nasebetiyle. 164 

Şükrü Bey (Bolu) - 22 Şubat 1337 tarihli ta
riki mükellefiyet nakdiyesİ kanununa müzeyyel 
kanun lâyiha ve teklifleri münasebetiyle. 350,365, 

366,370 
Şükrü Kaya Bey (Hariciye Vekili (Menteşe) 

Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; Lozan 
muahedenamesinin emvali gayrı menkule ta
sarrufuna ait protokolü ahkâmının suret ve 
zaman tâyinine dair sualine cevabı. 282,284 

Sayfa 
— Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin 

Yunanistan'la aramızda imzalandığı gazete
lerde görülen itilâfnamenin esasatı ve Yuna
nistan ve Romanya ile aktedjleceği gazetelerde 
okunan İtilâfnamenin tahkiki hakkındaki suali
ne cevabı. 127,129 

— Edirne Mebusu Cafer Tayyar Paşanın; 
İngiltere Hariciye Nazırının Türkiye hakkında
ki beyanatına dair sualine cevabı. 359 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Büyük 
Millet Meclisi müzakeratının resmî ceridede 
neşredilip edilmediğine ve resmî ceridenin han
gi makamlara gönderildiğine dair sualine ce
vabı. 25,26 

Talât Bey (Kângın) - Giresun Mebusu Hakkı 
Tarık. Beyin; Tedrisat iptidaiye Kararnamesinin 
tadiline dair 8 Nisan 1339 tarihli kanunun 13 ncü 
maddesinin tadili hakkındaki teklifi münasebe
tiyle 260 

Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak) - Ankara • Si
vas demiryollarındaki işçilerden Bozoyuk Feke 
Mahallesinden Sâlimoğlu Mehmet hakkındaki so
rusu münasebetiyle 6 

— Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Der
sim Mebusu Feridun Fikri beylerin; İmar ve İs
kân Vekâletinin lağvı İle mezkûr vekâlet vazaîfi-
nin Müdüriyeti Umumiye teşkilâtı ile Dahiliye 
Vekâletine devri hakkındaki teklifi kanunileri ve 
ve beyandaki lâyihayı kanuniye münasebtiyle 51,61 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Ted
risatı İptidaîye Kararnamesinin tadiline dair 
8 Nisan 1339 tarihli kanunun 13 ncü maddesinin 
tadili hakkındaki teklifi münasebetiyle 263 

— İstanbul'da tersane fabrikalarında çalışan 
amelenin yevmiyelerine ve müessesei mezkûrede 
sanat mektebi açılmasına dair sorusu münasebe
tiyle 5 

— ı«KınkMise» isminin «Kırklarda» ne tah
vili hakkında Kınkkilise Mebusu Doktor Fuat 
Beyin takriri münasebetiyle 192 

— İstanbul'da haliç vapurları şirketinde 
çalışan çırak unvanlı işçilere dair suali münase
betiyle 168 

Vehbi Bey (Karesi) - Adana'nın kurtuluş bay
ramına iştirak edecek heyet hakkınafci Divan Ri

yaset katan münasebetiyle 308 
— Büyük Millet Meclisi müzakeraıtının resmî 

ceridede neşredilip edilmediğimin ve resmî ceri
denin hangi makamlara gönderildiğine daıir suali 
münasebetiyle 26 

— Elyevm taharri veya derdesti ihale devre
sinde bulunan 'bilumum petrol ve neft ve müşte-
katı madenleri hakkında kanun 'lâyiası ve sabık 
Ardahan Mebusu Server Beyin petrol imtiyaz
larının sureti itası hakkındaki kanunisi müna
sebetiyle 125 

— Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Dersim 
Mebusu Feridun Fikri beylerin; İmar ve İskân 
Vekâletinin lağvı ile mezkûr vekâlet vazaifinin 
Müdüriyeti Umumiye teşkilâtı ile Dahilîye Vekâ
letine devri hakkındaki teklifi kanunileri ve bu 
•bapdaki lâyihayı kanuniye münasebetiyle 62,63,70 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Ereğli'de mübadillere ait bulunduğundan evmadi 
metrukeden olması lâzım gelen 'kömür ocakların
daki hukuku hazinenin takip edilip edümettiği-
ne ve 63 numaralı Rumbaki kömür ocaklarının 
ferağı muamelesinin sureti cereyanına dâir suali 
münasebetiyle 

— Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Ted
risatı iptidaiye kararnamesinin tadiline dair 8 Ni
san 1339 tarihli kanunun 13 ncü maddesinin ta
dili hakkındaki teklifi münasebetiyle 263 
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Sayfa 

— idare Heyetinin, Meclisin elektrikle tenviri 
İçin moktazi iki motor ve teferruatının 1940 se
nesi Muvazene! Umumiye Kanununun 16 ncı 
maddesine istinaden pazarlık suretiyle mubayaa
sı hakkındakıj teklifi 'kanunisi münasebetiyle 141 

— Karesi Mebusu Vehbi ve Haydar Adil 
'beylerin; Muvazenei Maliye Encümeninde 'bu
lunan 1341 bütçesinin Kânunisani iptidasına ka
dar 'ikmal edilerek Heyeti Uoıunüyeye intikali
nin tahtı karara alınmasına dair takrirleri mü
nasebetiyle 138 

— Kastamonu Mebusu Haüt 'Beyin; 15 Nisan 
1340 tarihli Devlet ormanlarından köylülerin in
tifa hakkı kanununun birinci maddesindeki köy 
mahiyetinde kasaba ahafisİ tâbirinin tefsiri hak
kındaki takriri münasebetiyle. 298, 

300 

Zeki Bey (Gümüşhane) - Elyevm taharri 
veya derdesti ihale devresinde bulunan bilû
mum petrol ve neft ve müştekatı madenleri 
hakkında kanun lâyihası ve sabık Ardahan 
Mebusu Server Beyin petrol imtiyazlarının su
reti itası hakkındaki teklifi kanunisi münase
betiyle 121 

— Gümüşhane'nin Kelkit kazasında icra 
edilmekte olan intihabat hakkındaki suali mü
nasebetiyle 209 

— idare heyetinin, Meclisin elektrikle ten
viri için muktazi iki motor ve teferrüat;nrn 
1940 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 16 ncı maddesine istinaden pazarlık sure-
Jİjfc mubayaası hakkındaki teklifi kanunisi 
IşÜasebetiyle, 141 

— İspirto resminin tenzili hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 92,94 

Sayfa 
— Mahsubu Umumî Kanununun üçüncü 

maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
münasebetiyle 194 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen ve 
milli hudut haricinde kalan memurini mülkiye 
haklarında yapılacak muameleye dair kanun 
lâyihası münasebetiyle, 271 

— Osmanlı ve İtibarı Millî Bankası memur
larının Ziraat Bankası memurları gibi müecce
liydi askeriye vergisi ile mükellefiyetleri 33 i 
numaralı avans kanunu ile kabul edilmiş İse de 
bunun makabline şamil de olup olmadığında 
tereddüt hâsıl olduğundan tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi münasebetiyle 196,197 

— 22 Şubat 1337 tarihli tariki mükellefiyeti 
nakdiyesi kanununa müzeyyel kanun lâyihası ve 
teklifleri münasebetiyle 324,338,339 

yeti Umumiye tetşkilâtı ile Dahiliye Vekâletine 
devri hakkındaki teklifi kanunileri ve bu me-
yandaki lâyihaî kanuniye münasebetiyle 55,53 

— Mücadelei Milliyeye İştirak etmeyen ve 
milli hudut haricinde kalan memurini mülki
ye haklarında yapılacak muameleye dair ka
nun lâyihası münasebetiyle, 276 

— Kastamonu Mebusu Halit Beyin; 15 Ni
san 1340 tarihli devlet ormanlarından köylüle
rin intifa hakkı kanununun birinci maddesin
deki koy mahiyetinde kasaba ahalisi tâbirinin 
tefsiri hakkındaki takriri münasebetiyle. 299 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen ve 
millî hudut haricinde kalan memurini mülkiye 
haklarında yapılacak muameleye dair kanun 
lâyihası münasebetiyle, 270 

— 22 Şubat 1337 tarihli tariki mükellefi
yeti nakdiyesi kanununa müzeyyel kanun lâyi
hası ve teklifleri münasebetiyle 336,344 

Zülfi Bey (Diyarbekir) - 22 .Şubat 1337 ta
rihli tariki mükellefiyeti nakdiyesi kanununa 
müzeyyel kanun lâyiha ve teklifleri münasebe
tiyle 371 

Y 
Yalıya Galip Bey (Kırşehir) - Adana'nm 

kurtuluş bayramına iştirak edecek heyet hak
kındaki divanı riyaset kararı münasebetiyle 308 

Yusuf Kemal Bey (Sinop) - Ertuğrul Me
busu Doktor Fikret ve Dersim Mebusu Feri
dun Fikri Beylerin; tmar ve İskân Vekâleti
nin lağvı ile mezkûr vekâlet vazaifinin Müdüri-

z 


