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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 

intihaplar 
— Kayseri Mebusluğuna İntihap olunan 

Karakise'li zade Zeki Beyin, intihap mazba
tası. 289,292 

Vefatlar 
— Ankara Mebusu Ömer Mümtaz Beyin 

vefat ettiğine dair Makamı Riyasetin tebligatı 243, 
245 

Sayfa 
— İstanbul Mebusu Abdurrahman Şeref 

B:yin vefatına dair Bermialem Hastanesi Ser-
taıbabetinden mevrut telgraf. - 139,141 

Cefeeİ hafiye 
— Dahiliye vekili estoafci Ferit Beyİ.tı, tira-

rî bazı Rum ve Ermenilerin istanbul'a duhulü
ne müsaade ettiği iddiası hakkındaki mazbata 
doiayısıyle. 1,28 

— Zabıtta mevzuu belirtilmeyen bir hafi 
celse 99.135 

KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
13/1 178:179, 

277,284, 
296:308 

552 — Aşarın ilgasiyle yerine ikame edtlecsk 
vergi hakkında kanun 14 1,6:27, 

355,352:356, 
400:401 

553 — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 
senesi bütçeline tahsisatı munzamına itası 
hakkında kanun 14 99,100: 

101,101:102, 
136:137 

554 — Telsiz tesisi hakkında kanun 14 157:162, 
189:190 

555 — Büyük Millet Meclîsinin 1340 senesi 
bütçesinde münakale icrasına dair kanun 14 191,193, 

194:195 
556 — Hiyaneti vataniye kanununun birinci 
maddesinin tadili hakkındaki 15 Nisan 1339 
tarihli kanuna muzeyyel kanun 14 289,309: 

311 
557 — 1340 senesi Muvazene Umumiye 
kanununun usulü münakaşaya dair olan 16 
ncı maddesine müzeyyel kanun 14 289,319: 

321 
558 — Tütün tdarei Muvakkatesi ve sigara 
kâğıdı inhisarı hakkında kanun 14 63,65, 

100,246, 
312:319 

No. Cilt Sayfa 
559 — Adliye Vekâletinin 1340 senesi büt
çesinde münakale icrasına dair kanun 14 289,321: 

323,388:389 
560 — Öksüz Yurtlan Müdiriyeti Umumi-
yesinin 1340 senedi bütçesinin İkinci faslın
dan 4/A faslına münakale icrasına dair ka
nun . 14 237,239, 

323:325 
561 — Matbuat ve- istihbarat Müdiryeti 
Umumiyesi 1340 senesi bütçesine tahsisatı 
munzame İtasına dair 14 237,238, 

325:326 
562 — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umu-
yesi 1340 senesi bütçesinde münakale icrası
na dair kanun 14 1,10, 

289,326:328 
563 — Ankara ŞeHrematine bîr buçuk mil
yon lira ikrazı hakkında kanun 14 289,328: 

344,352:356, 
400:401 

564 — öksüz Yurtları Müdiriyeti Umumi-
yesmin 1340 senesi bütçesinin beşinci faslın
dan dördüncü faslının birinci maddesine mü
nakale icrasına dair kanun 14 289,348, 

325:326 
565 — 1341 senesi Muvazenei Umumiye ka
nununun mevkii mer'iyete vazıtıa kadar ifa 
olunacak hidemat hakkında kanun. 14 289,375: 

378,402:403 
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KARARLAR 

No. Cilt Sahife 
111 — îstanıbul Mebusu Hamdullah Suphi 
Bey tarafından irat edilen nutkun nesri hak
kında 14 29,65: 

66 
112 — Hafi celse kararı (Karar mündcriç 
degMr) 14 1,28 
113 — Kadı Bey zade Hilmi Efendinin İa-
deî hukuku memnuası hakkında 14 243,245: 

246 

No. Cilt Sayfa 
114 — Şark vilâyetlerinin bir kısmında ida-
rei örfiye ilânı hakkında 14 243,288, 

291,306:309 

115 — Fasıldan fasıla münakale kanunları
nın dahi tayini esami üe reye vaz'ı hakkın
da 14 289,322: 

323 

LÂYİHALAR 

.— Adliye VetkâletCflin 1340 senesi bütçesi
nin 226 ncı fosundan otuzsefeiz bin linanuı 
227 nci (faslın birinci ve ükıinci rniaddderi'ne mü-
•naıkalesme dair kanun lâyihası '(1/623) 289,291, 

321:323,388:389 
— Ankara'da ımsa edilerek sefaret! cene-

>biye buraları içıân İcap eden arsafann düvetö mü-
tehabbeye meccaiken ferağı hakkında kanun 
lâyihası. (1/615) 1,3 

— Askerî Fabıliicalar Müdüriyeti Umumi-
yeskıâı Mart muvakkat bütçesi haıkikıoda kanun 
lâyihası (1/630) 345,373 

— 1341 senesi Muvazend Umum'iye Kanu
nunun tasdik'ina 'kadar ifa olunacak hidemat 
hakkında kanun lâyihası (1/626) 289,312,375: 

378,402:403 
— Cumhuri'yetm Sânına müsadif 29 tcşrinİ-

evveî gününün ırtiflî 'bayram addı hakkında 
fcanun •lâyOhası (1/616) 1,3 

— Çekirge Kanununun tadili 'hakkında 'ka
nun lâyihası (l/§20) 29,31 

— Dıarüteytıanilar Müdüriyeti Umumiyesi 
1340 senesi bütçesûn-âı ikinci faslmda memurini 
mrazİLtle maaş ve tahsisatı nıamuyle bir madde 
açılmasına dair kanun lâyihası (1/619) 29,31, 

396:399 
— -Erkânı <H&rbİyej Umum'iye Riyasetinin 

vaza-Mi hakkmda (kanun lâyihası (1/618) 29,31 

— Erzurum - Sankjaanış. - Kars ve şuebaiı 
dsm'iryoManmn 1341 sonesi Mart ayma mahsus 
muvakkat bütçe tamım lâyihası {'1/627) 289,312 

— Hıyaneti Vataniye Kanununun tadili 
toakkındaiki kanuna bir madde tezyili hakkında 
tonun 'lâyihası (1/625) 289,291,309:311 

— Kadastro Kanun lâyihası (1/628) 345,347:348 
— Mensubini askeriyenin tezyidi mufrassesatı 

hakkında kanun lâyihası (1/610) 1,3 

— Merhum H a ö Paşa hak'kmda •vaHklestİ 
Fatma Hamım '#e -Erzurum Mebusu Rüştü Pasa 
ve rüfekâ'Siodan mevrut telgraflar ve Afgamis-
tan Sefareti İte Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti 
mümessilliğinden gelen taziyeti muDazammın tez-
'kereiler. 63,66 

— Müdafaai Midiye Veikâtetkım 1340 se
nesi (bütçesinin 296 ncı faslına 44 900 fcira tah
sisatı munzamma İtasına daıfr kamun lâyihası 
(1/633) 345,373 

— Mükellefiyeti Askeriye -Kainunımun mu
hacirin (hakkındaki 135 nci maddesinin tadiline 
dair fcanun lâyihası (1/629) 345,348 

— Posta ve Telgraf Müdüıiyetü Umumi-
yesinih 1340 senesi 'bütçesinden münakale icra
sına dair kamın (1/611) 345,392:393 

— Posta ve telgraf müdörüyeti .umumiyesi 
1340 ıbütçesİnün; tahsisatı fevktalâde fablından 
5 350 liranın münafoaleten memuııİni ımazule 
maaş -ve tahsisatı feVfcaîâdesi faslına Hâvesi 
haKkmda kanım lâyihası (1/611) 1,3,101,326:328 

— Takviyesine lüzum görülen ordudan h-u 
hususta ihtiyacını tatmin ve 'bazı hidematm -ifa
sı için muktazi tahsisatın itası hakkında kanun 
layihası (1/617) 29,31,100:101,101:102,136:137 

— Türkiye Cumhuriyeti İtle Fitondtya, Leto-
anya ve Estortya Hüküm'etfcri arasında akit ve 
(imza olunan muhadenet ahilınainıeîoriniin tasdiki 
hakkında kanun lâyihaları. (1/612, 1/613, 1/614) 1,3 
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Sayfa 

— Vüâyaıt mumune tödaıılMamnda yeftiştiri-
km müsmir veya gayrimüsirtir fidanlarıa lüzu
munda ıtîeooanen tevzii hakkında kanun lâyitesr 
(1/621) 29,31 

Adliye Encümeni mazbataları 
— Hıyaneti Vataniye Kanununun tadili 

hakkındaki tonuma bir madde tezyilioe dair 
kanun fâyihası hakkında (1/625) 289,291,309:311 

— Kaıramanlı Kadıbeyzade Hilmi Efendöıvn 
tiadei (hukuku memnuıası hakkmda Başvekâletten 
mevrut (3/374) numaralı tezkere ve muvafık 
olduğuna daık 243,245:246 

— Konya Mebusu Mustalfa Feyai Efendinün; 
'BJliştiraflt tasarruf olunan emvali gayrimenıkute-
nin taksimi hakkında 1 kânunuevvel1339 tarihli 
kanunun 8 ve 9 ıncu madddenmkı tadüine daık 
(2/392) 243,246 

— Rize Mebusu Esat Beyin, Şûrayı Devlet 
teşkiline ait kanun lâyihasının Adliye Encüme
ninden faktan -evvel celp ve müzakereninim temîn'i 
hakkında (4/245) 243,245 

— Şûrayı 'Devlet Teşkilâtı hakkında (1/27) 29,32 

Dahiliye Encümeni Mazbataları 
— Belediye vergi ve resimlerine mütedair 

kanunun düyunu umumiye idarelerine tatbiki 
ve teşmili caiz olup olamayacağının tefsiri hak
kında Başvekâletten mevrut (3/371) numaralı 
tezkere hakkında 1,4 

— Belediye vergi ve resimlerine mütedair 
kanunun kırkbkinci maddesinin tefsiri hakkın
da Başvekâletten mevrut (3/366) numaralı tezke
re hakkında 1,4 

— Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin Tür
kiye memleketlerinin ihya ve ilâsına dair (2/353) 
numaralı tekufi kanunisi ve reddine dair 1,4 

— Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkında (1/27) 29,32 

Hariciye Encümeni Mazbataları 
— Gürcistan Hükümeti ile 20 Mart 1338 ta

rihinde Tifüs'de mümzi ve hudutta civar ahali-' 
nün sureti mürurlariyle hududun tarafeyninde-
ki meralardan mütekabilen istifadelerine dair 
(1/222) 29,31 

— Merakîbi Batıriyei Ecnebiyeden alınacak 
rüsum hakkında kanun lâyihası ve tayini mua
meleye mahal olmadığına dair 29,32 

Sayfa 
— Yurttuk ve ocaklık mukabili muhassas 

maaşat erbabına teffiz edilecek emlâk ve ara
zinin sureti ihdası hakkında kanun lâyihası 
<l/622) 139,140 

— Türkiye Cumhuriyeti He Felemenk Kıra-
lryeti arasında akdolunan muhadenet muahe-
denamesi hakkında (1/548) 29,31 

— Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Kırahyeti 
arasmda akdolunan muhadeent muahedename-
si hakkında (1/547) 29,31 

— Türkiye Hükümeti ile Rusya, Ermenistan, 
Azerbeycan ve Gürcistan hükümetlerinin salâ-
hiyattar murahhasları arasında akdolunan de-
miryoâar mukavelenamesine mütedair (1/220) 29,31 

— Türkiye Hükümeti ile Sovyet Azerbeycan, 
Ermenistan, ve Gürcistan hükümetleri arasında 
akit ve İmza edilen (Konsolosluk mukavelena
mesi) ile jbuna mtteeyyel (Hukuku afle ve ehliyet 
hukukiyeye mütedair mukavelenamenin tasdiki
ne dair (1/221) 29,31 

— Türkiye ve Çekoslovakya Cumhuriyetleri 
arasında akit ve imza edilen muhadenet mua-
hedenamesine da'ir (1/549) 29,31 

— Yaylalardan mütekabilen istifade için Tif-
lİs'de akdediden mukavelenameye dair (1/222) 
numaralı kanun lâyihası zait olduğundan Baş
vekâlete iadesi hakkında 29,32 

Kavantni Maliye Encümeni Mazbatası 
— Aşarın ilgasiyle yerine ikâme olunacak 

vergi hakkında (1/505) 1,6:27,63,69:95,96;97 
Lâyiha Encümeni Mazbatası 

— Sanman Mebusu Reşat Bey ve rüfekası-
nın; Demirci, Simav yolunun turuku umumiye 
meyanına İthali hakkında (2/448) 29,31 

— Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve onaltı 
refikinin; 18 Safer 1399 tarihli Zabıtai Saydiye 
nizaırmamesin'in tadili hakkında (2/449) 29,31 

Memurin Encümeni Mahsusu Mazbatası 
— Antalya Mebusu Ahmet Saki ve rilfeka-

sının; Umum memurin unvanlı ve (2/376) nu
maralı teklifi kanunisi hakkında 345,348 

Memurin Muhaketnat Encümeni Mazbatası 
— istanbul'dan pasaportsuz veyahut ecnebi 

pasaportuyla memleket haricine firar Üe ba
dehu avdet eden bazı Rum ve Ermenilere mü-

MAZBATALAR 
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Sayfa 
tedain- tahkikat neticesi hakkmtfa (jtafi celsede 
görüşülmüştür.) 1,27 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 
— Adliye Vekâletinin 1340 senesi bütçesi

nin 226 ncı faslından otuzsekiz bin liranın 227 
nci faslın birinci ve ikinci maddelerin münaka
lesine dair (1/623) 289,291,321:323,388:389 

— Ankara'da inşaası takarrür eden mesa-
kin Ve mebani ile sair müessesat için şehrema-
netine bir buçuk milyon lira ikrazına dair 
(1/593) 237,241:242,328:344,352,356,400:401 

— Aşarın ilgasryla yerine ikame olunacak 
vergi hakkında (1/505) 1,6:27,63,69:95,96:97 

— 1340 senesi Dariileytamlar bütçesinin 
birinci maddesine nakli hakkında (1/609) 345,348, 

356:357 
— 1340 senesi matbuat ve İstihfoaıat bütçe

sine tahsisatı muhzamma itasma dair (2/453) 237,239, 
289,325:326 

— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bîr madde tezyiü hakkmda (1/624) 289,319:321 

— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun otuzuncu maddesinin tefsiri hakkında 
(3/344) 234,246 

— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun sekizinci maddesinin tefsirine dair (3/339) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve tefsirine mahal 
olmadığı hakkında 243,246 

— 1341 işemesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu lâyihası üıalkkında (1/506) 29,32,32:62, 

:103:134,14hl57,i]62:'167,167:178,178:188, 
195,197,197:210,210:227,235,247,292: 

306,359:372,373:375,379:387 

A) Dahiliye Vekâleti Bütçesi : 32:62,103:134 
B) Posta ve Telgraf 'Müdiriyeti Umumiye

si Bütçesi : 141':'157 
C) 'Emniyeti Umumiye Müdiriyeli Umumi

yesi BUtçesii 162:167 
0 ) Umum Jandarma Kumandanlığı Büt

çeli 167:178 
E) Hariciye Vekâleti 'Bütçesi 179:188,1951197 

F) Matbuat Müdiriyditi Umumiyesi bütçe
si. 19A210 

G) Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi 210:227 
:H) Adlîye Vekâleti Bütçesi 227t.235.247 
1) 'Maarif Vekâleti Bütçeli 292:306, 

359:372,373:375,379:387 

Sayfa 
— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu

nunun vazına kadar ifa olunacak hidehıat hak
kında (1/626) 289,312,375': 

378,402:403 
— Darüleytamlar 'Müdüriyeti Umumiyesi 

1340 senesi bütçesinin iküocİ faslında memuri
ni mazule maaş. ve tahsisatı namıyte bir madde 
açılmasına dair (1/619) 237,239,289,323:325 

— İdare Heyetinin; Türkiye Büyük Mİİlet 
M'ecl isinin 1340 Bütçesinin likkıoi 'harcırah fas
lından 1 475 lira 43 kuruşun beşinci ttıüteferri-
ka faslına münakalesi hakkında (2/452) 63,65,191, 

193,194:195 
— Memlekette kuvvetli bir 'telsiz telgraf tesi

satı vücuda getirilmek ve Ankara şehrinde mer
kezî batarya sisteminde 'tetefon şebekesi yapıl
mak ve Ankara ide İstanbul larasmda bir telefon 
hattı tesisiyle Posta, Telgraf ve Telefon 'binası 
inşa edMmek üzere Posta ve Telgraf -Müdiriyetü 
Unrumiyesinıin senei haliye bütçesine toir ımil-
yon lira tahsisatı munzamme itası hakkında 
(1/497) 139,1571:162,I89,lj90 

— Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi 
1340 bütçesinün tahsisatı fevkalâde faslından 
beşbin üçyüzelli liranın münakaiteten memurini 
mazule tnaas ve tahsisatı fevkalâde faslına ilâ
vesi hakkpnda (1/611) 3,99,101,326:328 

— Şûrayı Devtet Teşkilâtı hakkında (1/27) 29,32 
— Takviyesine lüzum görülen ordunun bu 

husustaki ihtiyacını tatmin ve bazı hidematın ifa.- • 
sı tiçin imiktazi tahsisatın istihsali hakkında 
(1/617) 29,31,99,100:101, 

101:102,136:137 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

— Takviyesine lüzum 'gdrüten ordunun bu 
•husustaki ihtiyacını tatmin ve 'bazı hldematm ifa
sı için muktazi tahsisatın istihsali hakkında 
(1/617) 29,31, 

99,100;rlÖl,101:102,136:'137 
Posta ve Telgraf Encümeni Mazbatası 

— 'Memlekette kuvveti Mr telsiz 'telgraf tesi
satı vücude getirilmek ve Ankara şehrinde mer
kezî batarya sisteminde telefon şeböktesi yapıl
mak ve Ankara ile İstanbul amasında bir telefon 
ha'ttı tesisiyle 'Posta ve Tafcraf ve Telefon bina
sı İnşa edilmek üzere, Posta ve Telgraf Müdüri
yeti Umümliyesinin senei haliye bütçesaıe bir ma
yon -lira tahsisatı munzamma kas hakkında! 
(1/497) 139,157:162,189:190 

http://227t.235.247
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Sayfa 
Tütün Encümeni Mahsusu Mazbatası 

— Tüttün muamelâtının sureti (idaresi hak* 
kndafei 'kamın -lâyihası (1/502) ılte ıtutün ve sigara 
kâğıdının inhisar tahtında İdaredİ hakkında olup, 
evvelce takdim kılınan 'kanun, lâyihasında icra' 
kılman tadilâta dair ı(l/5$4) 63,65,99,100, 

246,312:319,34»; 349 

— Aşarın fltgası dolaytsıyle Devrekani, Si
nop, Salihli, Arap'lar, Kadınhanı, Gerze belediye 
riyasetleri ite Arapkir Türik Ocağında ve İzmir 
Ticaret Odası ve Devrekani ve Kastamonu Çift
çiler Birliği reisliklerinden ve Taşköprü zürraın-
dan mevrut ve teşekkürü mutazammın telgraf-
nameler, 237,239:241 

— Haûk Paşa ve Abdunahman Şeref Be
yin Vefattan ttiünasebetiyte Çenemi Möje'nin 
<taziyeti mutazammm mıetctubuyte Abdurrahmamı 
Şeref Bey merhumun kerimelerinden öevaben 
mevrut-teHgrafname. 289,292 

— istanbul'da butunan 'Maraş'ın- (kurtuluş 
bayramını tespit ectitoteıünıkt 'Meclise iblâğ edM-
«ıesm* mütedair Mora? Mebusu Abdıtfkadir 
Beye fcegide eyledikleri telgrafname. 1,4:5 

— İstanbul Mebusu merhum Abdurrahman: 
Seef Beyin; vefatı dolayKtyte tariyeti mutazam-
mm Atfkan Sefaretinin tezkeresi. 237,239 

Bahriye Vekâletinden 
— Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Efendinin; 

Yavuz zırhlısının tamirinden sarfınazar edildiği 
hakkındaki neşriyata mütedair. 31,67:69 

Dahiliye Vekâletinden 
— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 

Elâziz intihabatı hakkında. 29,5,66 

— Mersin Mebusu Besim Beyin; Afyonka-
rahisar Belediye Riyasetine ümmî bir zatın in
tihap edildiği hakkında Dahiliye Vekâletinden 
suali ve Dahiliye Vekili Cemil Beyin şifahi ce
vabı. 1,5:6 

— Sinop Mebusu Recep Züntu Beyin; yüz 
elli kişilik listeye dahil kesan tarafından mem
leketimiz gazetelerinde vukubulmakta olan neş
riyat hakkında. 237,238 

Sayfa 
Ziraat Encümeni Mazbata» 

— Asarm üCgasıyle yerine ikâme ofemacafc 
vergi haMcmda (1/505) 1,6,:27,69^95,96,97 

— (Bazı mevad üzenine istihlâk resmi vaz'ı ve 
bazılanrun nispetlefkön tezyidi hakkında (2/450) 1,3>;4 

— İstanbul Mebusu muhteremi Abdurralh-
ıman Şeref Bey merhumun; ihtilâfaü JâyJka ıHa 
defnc-lımduğuna dair İstanbul Mebusu Doktor 
Hakkı ŞinaSİ Pasa üe Malatya Mebusu (Doktor 
'Hami Beyden mevrut <telgrafhame4 191,193':194 

•^ İnkılâbımızı tehlikeye düşürecek irticaî 
harekâtteri kökümden söküp almak içki Hüküme
ti Cumhuriyemlizin ufak bir işaretine «itizar 
edildiği hakkında Adana ve aynı mealde Özre 
Ve 'Malatya'dan mevrut ıteîgraffinameler. 345,351:352 

— Ussatm Elâziz Kasabasından defedâddği-
ne dair DaMiye Vekâletine (Elâziz ahzı asker 
kalem rtyasotinden mevrut telgraf. 345,358:359 

— Ussatm taklip olunduğuna dak Dahiliye 
Vekâtetötue (Elâziz ahzı asker kalem riyasetinden 
mtevrut telgraf, 345,378:379 

Maliye Vekâletinden 
— "İzmir Mebusu Kâmil Beyin; Osmanlı 

Bankasının tecdidi imtiyazı hususunda ne gibi 
bir gaye istihdaf olunduğuna dair Maliye Ve-

ı kalelinden suali ve Maliye Vekili Mustafa 
AbdUlhalik Beyin şifahi cevabı. 1,5,63,67 

Müdafaa! Milliye Vekâletinden 
— Kırşehir Mebusu . Lütfü Müfit Beyin; 

müecceliyeti askeriyeden istifade maksadıyle 
Darülfünuna kayıp olunup, derslere devam et
meyen talebe hakkında. . ' 139, 

140,237,241 

Ticaret Vekaletinden 
— Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz* 

de metruk duran iplik fabrikası hakkında. 63, 
66,237,241 

MUHTELİF 

SUALLER VE CEVAPLAR 



— 8 — 
Sayfa. 

Ziraat Vekâletinden 
— Elâztz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâzİz'de 

Ankara (İhsan Bey) 
— Ankara Şehir emanetine bir buçuk mil

yon lira ikrazı hakkındaki kanun lâyihasının 
tercihan müzakeresine dair tekriri, 237, 

241:242,327,328:344 

Çanakkale (Mehmet ve Bozok Mebusu Ah
met Hamdi Bey) 

— Zabıt ceridelerinin âzâyı kirama ayda bir 
defa mücellet olarak tevziinin usûl ittihazına 
dair takriri. 237, 

246:247 

Denizli (Mazhar Müfit ve Kırklareli Me
busu Doktor Fuat Beyler) 

— istanbul Mebusu Hamdullah Suphi Bey 
tarafından 16 . 2 . 1341 tarihinde miinakit elli-
yedinci içtimada iradolunan nutuk metninin 
neşir ve tamimi hakkında takrirleri. 63, 

65:66 
Erzurum (Cazım Ef. Karesi Mebusu Vehbi 

Bey ve Menteşe Mebusu Esat Efendi) 
— Kadastro Kanun lâyihasının tetkiki için 

bir Encümeni mahsus teşkili hakkında takrir
leri " 345, 

349:350 
Giresun (Hakkı Tarık Bey) 
— Etibank'ın hizmeti mecburesi kanununa 

müzeyyel 13 Mart 1340 tarihli kanun ahkâmı
na baytar, eczacı ve dtştabİblerjnin de tabi ol
duklarına mütedair 13 Kânunuevvel 1340 ta
rihli kanunun tefsiri hakkında takriri (4/247). 

1.4 
Hakkâri (Asaf Bey ve rüfekast) 
— Hakkâri Vilâyeti merkezi Belediye Reisi 

Halit Ağanın hidematı vatanpervaranesine bi
naen, mumaileyhe hidematı vataniye tertibin
den şehri beşyüz kuruş maaş tahsisi temenni-
yatına dair takriri (4/157) 99,101 

idare Heyeti 
— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1340 

Bütçesinin ikinci harcırah faslından 1 475 lira 
43 kurusun müteferrika faslına münakalesi 
hakkında Muvazeneî Maliye Encümeninden ge-

Sayfa 
hali atalette kalan artezyen makinesinin ikmali 
mevakısma dair, 1,5,237, 

241 

len mazbatanın tercihan müzakeresine dair 
takriri. 63,65, 

191,193,194:195 
İzmir (Kâmil ve Mahmut Celâl Beyler) 
— Ödemiş'teki vakıf suların, ktare ve v&riida-, 

tının kasaba daireli 'belediyesinle devri teroen-
niy&tıra dair t̂akriri (4/163) 345,348 

Kângırı (Talât ve Ziya Beyler) 
— Türkçe ttr hutbe mecmuası tertip ve neş

ri üe Türkçe hutbe kıraatinin mecburi tutul
ması 'hakkında takriri (4/162) 191,220 

Karaıhİsarısarki (Ali Sururi ve İsmail Beyler) 
. — Şiddetli fart malar dolayısıyla kapanan Gi

resun - Karahıisar yolunun açtırılması hakkın
da temenni takriri (4/161) 191,193 

Karesi (Ahmet Süreyya Bey) 
— 31 Kânunuevvel 1337 tasrîhti memurin 

muhafcematı hattında maddei kamın iyemin 
tadilin* mütedair olup, ruznamede bulunan 
tekM -kıamûnâtııin nıüstiacelen müzakeresi hak
kında takriri. 237,239 

Kırşehir (Yahya Galip Bey) 
— Dioanma Cemiyetimin ilga ve envali men

kule ve gayriımenk üleşimin müsaderesi hakkında 
olup, ötyeVm «tevkifi meriyette bulunan 2 Ni
san 1335 tarihli kamunu muvakkatin Meclis ruz-
«amesine ithaliyle bir karar ittihaz olunmasına 
dair takriri. 289,292 

(Muvazene! Maliye Encümeni) 
— Bütçen'm malî sene başından evvel çstea-

râabilmıesiiöi teminen haftamın beş gününün büt
çe müzakeratrna tahmisi hakkında isteği ve Men
teşe Mebusu Esat Efendinin; bütçe müzakera-
tına devam edilmek üzere sabah celseleri akdi 
hakkında takriri. 63,64:65 

Rize (Esat Bey) 
— GeçeıVkıi fırtırraîarda Karadeniz sahil şe

hirlerinde hasara uğrayanların tehvtiıti zaruret 
ve 'ihtiyıaçferı hakkında tedabiri âdile ittihazı 
temenniyatına dair takriri (4/160) 191,193 

TAKRİRLER 
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Sayfa 
Sinop (Yusuf Kemal Bey ve rüfekası) 
— Ruznaımede bulunan Tütün inhisarı hak

kındaki Uçanını fâyutoasımn müstacelen ve ter-

ctihan müzakeresine dair takriri. 
Sayfa 

63,65,100,246, 
312:319,348:349 

TEKLİFLER 

İdare Heyeti 
— Türküye Büyük Milat Mecfeitıün 1340 

"bütçesinıta ikinci harcırah faslımdan 1 475 
lira 43 kuruşun beşinoi müteferrika faslum mü-
nakafesi hakkımda teklifi kanunisi (2/452) 63,65, 

191,193,194:195 

İzmit (İbrahim Bey ve yetmiş refiki) 
— Topçu ıBÜnfaaşdığımdaın müstafi merhum 

Rıza Beyin afetine bidematı vataMİye tertibin

den maaş tahsisi hakkında teklifi kanunisi 
(2/454) 191,193 

Mardin (Necip Bey ve riifekast) 
— Mardin vSâyetkıden Suriyeye zahire ih

racının ınuvakJkaten men'i hafckmda teöclifi 
fcanrartsi (2/495) 345,348 

Saruhan (Mustafa Fevzi Efendi ve oniki 
refiki) 

— Yanık yerlerin (İmarı içki bir banka teş
kiline daıir teflcfifi kanunisi (2/451) 63,65 

TEZKERELER 

Başvekâlet tezkereleri 

— 1340 senesinde icra. edilen zamaiımden 
bazı rüsumat memurları, kadronun tehiri tebliğli 
arızi ibir sebeple, müteıfifc olamadıklarından, bu 
baptaki büfeçemin süveri taUMküyesine müteal
lik ahkâmın tefsirine mütedatir (3/379) 243,246 

— Efâziz'in Görek karyesinden Yüzbaşıza-
zade Abdullah bin Mehmet1» iadeii hukuku 
memnuasma dair (3/375) 2,4 

— EJâzıiz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz* 
de 'hali atalette kalan artezyen makinesinin ik
mali nevakısına dair Zfcuot Vekâletinden suzli 
(3/584) 63,67 

— Hakkı Telif Kanununun, mahsulâtı ffik-
riyeden addedilen sinema fûimlerd hakkında sa.-
rahatı îâzıırrveyi muhtevi'b^umrnyaıı, ikinci mad
desinin, tefsiri hakkında (3/377) 191,193 

— Harcırah Kararnamesinin 36 ncı madde
sinin tadiline, mütedair toramammin birinci 
maddesinin tefsiri hakkında (3/376) 29,32 

— Sehven Ticaret Vekâleti kadrosuna mü
kerrer oiarak 'ithal edilmiş, olan otuz zabit maaş 
ve muhassesatımıın vekâleti müşarüniieyha büt
çesinden tenzil edilerek Bahriye Bütçesine ilâ
vesi hakkında (3/378) 243,246 

— Şark vıMyetüerİmdıen bazılarında bir ay 
müddetle İdareİ örfiye İlân edildiğine dair 
(3/380) 243,288,289,291,306:309 

— Malatya vilâyetinde dahü bîr ay müddetle 
(İdareli Örfiye âlân olunduğuna dair (3/383) 289,291 

— Yüzdü kişilik listeye dahil buhmanlarm 
neşriyatı hakkında bir katan tefsiri MmaziBai 
dair (3/384) 289,291 

Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 
— Mufoaseibai Umumiye Kanununun 13 ncü 

maddesinin tefsirine daıir (3/382) 289,291:292 

İçtima No. 

55 
56 
57 
58 
59 

İçtima tarihi 

14 . 2 . 1341 
15 . 2 . 1341 
16 . 2 . 1341 
17 . 2 , 1341 
18 • 2 . 1341 

ZAPTI SABIK HULÂSALARI 

Sayfa 

2 . . 
34 
64 

İOO 
140 

İçtima 

60 
61 
62 
63 
64 
65 

No. İçtima tarihi 

18 . 2 • 1341 
21 . 2 . 1341 

• 22 . 2 . 134T 
23 . 2 . 1341' 
25 . 2 . 1341 
26 . 2 , 1341 

Sayfa 

192 
238 
244 
290 
347 

3 

» > • • • < « 



Söz Alanlar 

Sayfa 
Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) - Aşa

rın ilgasiyle yerine ikâme olunacak vergi hak
kındaki kanun münasebetiyle. 6,13,79,85,86,88 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye kanu
nu münasebetiyle 210,218,224 

Ağaoğlu Ahmet Bey (Kars) - 1341 senesi 
Muvazenei Umumîye kanunu münasebetiyle, 108,119, 

187,357 
Ahmet Hamdi Bey (Bozok) - Aşarın İlga

siyle yerine ikâme olunacak vergi hakkındaki 
kanun münasebetiyle 85 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Ka
nunu münasdt>d''jy]e 247,264 

Ahmet Mahir Efendi (Kastamonu) - 1341 
senesi Muvazenei Umumiye 'Kanunu münase
betiyle 213,261 

Ahmet Muhtar Bey (Trabzon) - Ankara'da 
inşası takarrür eden mesakin ve mebani itle 
sair müessesat için Şehremanetkıe bir buçuk 
milyon lira İkrazına dak Kanun münasebe
tiyle 329 

— Aşarın ügasîyle yerine ikâme olunacak 
vergi hakkındaki kanun münaseebtiyJe 8,70 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kamı* 
nu münasebetiyle 120,172,179,201,209,269,282 

— Erzurum Mebusu Cazİm Efendi, Karesi 
Mebusu Vefafbi Bey ve Menteşe Mebusu Esat 
Efendinin Kadastro kanun lâyihasının tetkiki 
için bir Encümeni mahsus teşkili hakkındaki 
tefsirleri münasebetiyle, 349 

Ahmet Remzi Bey (Gaziantep) - Aşarın il
gasiyle yerine ikâme olunacak vergi hakkında
ki Kanun münasebetiyle 85 

Ahmet Saki Bey (Antalya) - 1341 senesi Mu
vazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle 141,150,255 

Ahmet Süreyya Bey (Karen) - Aşarın ilga
siyle yerine İkame olunacak vergi hakkında
ki Kanun münasebetiyle 14,22,90 

Sayfa 
— İMİ senesi Muvazenei Umumiye aKnu-

nu münaseebtiyle 180,207,253,267,271 

Akçoraoğlu Yusuf Bey (İstanbul) - Aşarın 
İlgasiyle yerine ikâme olunacak vergi hakkında
ki Kanun münasebetiyle 22 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu münasebetiyle 178 

Aksekeli Hamdi Bey (Diyanet İşleri Reisliği 
namına) - 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu münasebetiyle 219 

Ali Fethi Bey (Başvekil) (İstanbul) - Anka
ra'da inşası takarrür eden mesakin ve mebani 
ile sair müessesat için Şehremanetine birbuçuk 
milyon lira İkrazına dair Kanun münasebetiyle 328 

— Aşann ilgasiyle yerine ikâme olunacak 
vergi hakkındaki Kanun münasebetiyle 10,17,19 

— 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununa bir madde tezyiti hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 319 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu münasebetiyle 217 

—> Şark Vilâyetlerinden bazılarında bir ay 
müddetle idarei örfiye ilânı olunduğuna dak 
Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle 306 

— Ussalın Elâzüz kasabasından defi edildiği
ne dair Dahiliye Vekâletine Elâziz Ahzı As'ker 
Kalem Riyasetinden mevrut telgraf münasebe
tiyle 358 

Ali Şuuri Bey (Karesi) - Aşann ilgasiyle ye
rine ikame olunacak vergi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 69 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu münasebetiyle 108,122,130,223 

Arif Bey (Eskişehir) - 1341 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanunu münasebetiyle 168 

Avni Bey (Bozok) - 1341 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanunu münasebetiyle 40 



- 1 1 _ 

B 
Sayfa 

Besini Atalay Bey (Aksaray) - Ankara'da, in
şası takarrür eden mesakin ve mebani ile sair 
müessesat için Şehremanetine birbuçuk milyon 
Ura ikrazına dair Kanun münasebetiyle, 354 

Sayfa 
— Aşarın ilgasiyle yerine İkâme olunacak 

vergi hakkındaki Kanun münasebetiyle 
Besim Bey (Mersin) - Afyonkarahjsar Bele

diye Riyasetine ümmi bir zaün intihap edildiği 
hakkındaki suali münasebetiyle 

Cavft Bey (Diyarbekir) - 1341. senesi Müva-
zenei Umumiye Kanunu münasebetiyle 143 

Cemil Bey (Dahİljye Vekili) (Tekirdağı) -
Ankara'da İnşası takarrür eden mesaikin ve me
bani ile sair müessesat için Şehremanetine bir-
buçuk milyon lira ikrazına dair Kanun müna
sebetiyle 335,343 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu münasebetiyle 113,Î17;1!18,121,13'1,155,171,175 

— Mersin Mebusu Besim Beyin; Afyonkara-
hısar Belediye Riyasetine ümmi bir zatın inti
hap edildiği hakkındaki sualine cevabı 5 

Dr. Fuat Bey (Kırklareli) - Aşarın ilgasiyle yerine ikâme olunacak vergi 
nun münasebetiyle 

hakkındaki Ka-
14 

Emin Bey (Eskişehir) - Ankara'da inşası ta
karrür eden mes&kin ve mesani ile sair müesse
sat için Şehremanetine birbuçuk milyon lira İk
razına dair Kanun münasebetiyle 

— Aşarın ilgasiyle yerine ikâme olunacak 
vergi hakkındaki Kanun münasebetiyle 

339 

72 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
münasebetiyle 184 

Esat Efendi (Menteşe) • 1341 senesi Muva
zenei Umumîye •Kanunu münasebetiyle 181 

Eyüp Sabri Efendi (Konya) - 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle 226 

Fahri Bey (Posta ve Telgraf Müdürü Umu
misi) — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu münasebetiyle, 

Ftük Bey (Tekirdağ) - Aşarın ilgasiyle ye
rine 'ikame olunacak vergi hakkındaki kanun 
münasebetiyle, 

Feridun Fikri Bey (Dersim) - Ankara'da 
inşası takarrür eden mesalkiıt ve mebani fle 
sair müessesat için Şehremaoetıine biırbuçutk 
milyon lira ikrazıma dair kamın münasebetiy-
jıe, 

143, 
152, 
156 

23, 
81 

336, 
352 

— 1341 senesi 
nunu münasebetiyle, 

Muvazene! Umumiye ia-

,— Kadastro Kanun lâyihası münasebetiy
le, 

117, 
125, 
129, 
197, 
205, 
206, 
233, 
276, 
281, 
286, 
359, 

347 
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Sayfa 

— Tütün inhisarı halkikıodafci kanun 'lâyiha
sının Mart'tan evvel iktisabı kanuniyet edebil
mesi meşkûk olmasrna binaıen inhisar usulü-
nün bir müddeti muvakkate için doğrudan 
•doğruya Hükümetçe idamesi haikkıodaki kanun 
'münasebetiyle 313, -

317 
Ferit B. (Çorum) — Muvazene! Maliye En

cümeninin, Bütçenin malî sene başından evvel 
çdcardıabİtmesini teminen hiaftamn beş gününün 
bütçe müzakerattna tahsisi haMcındaki isteği ve 
Menteşe Mebusu Esat Efendinin, Bütçe ımü-
zatoerattna devam edebilmek üzere sabah cel
seleri afeti hakkındaki tafcrini (münasebetiyle -64 

Hakkı B. (Van) — 1341 senesi Muvazene! 
Umumiye Kanunu münasebetiyle, 155 

Hakkı Tarık B, (Giresun) — Ankara'da in
şası takarrür eden mesakin ve mebani ile sair 
müessesat İçin Şehremanetine bîrbuçuk milyon 
lira ikrazına dair kanun münasebetiyle 342 

— Aşarın ilgasiyte yerine ikame oluna
cak vergi hakkındaki kanun münasebetiyle, 

16,82 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Ka
nunu münasebetiyle, 123, 

153, 
156, 
270, 
379 

— TütUn inhisarı hakkındaki kanun lâyiha
sının Mart'tan. evvel iktisabı kamıniyet edebil
mesi meşkûk olmasına binaen doğrudan doğ
ruya Hükümetçe idaresi hakkındaki kanun 
münasebetiyle, 318 

Halis Turgut B. (Sivas) — Aşarın ilgasiyle 
yerine ikame olunacak vergi hakkındaki kanun 
münasebetiyle 82, 

85, 
89 

Sayfa 
Ferit B. (Muvazene! Maliye Encümeni 

Reisi) (Çorum) — Aşarın ilgasiyle yerine ika
me olunacak vergi hakkmdakıi 'kanun münase-
betiyle, 17 

Ferit B. (Kütahya) — istanbul'dan pasa
portsuz veya ecnebi pasaport ile memleket ha
ricine firar ile bağdahu avdet eden bazı Rum 
ve Ermenilere mütedair takibat neticesi hak-
kıodaltai mazbata münasebetiyle, 27 

— Takviyesine lüzum görülen ordumun bu 
husustafci ihtiyacını tayin ve bazı bidemaıtm 
ifası içm ouktazi tahsisatın itası hakkındaki 
kanun münasebetiyle, 103 

1341 senesi Muvazene! Umumiye kanunu mü-
nastfbetiyle, 170 

Halis Turgut B. (Muvazene! Umumiye En
cümeni namına) (Sivas) — 1341 senesi Muva
zene! Umumiye Kanunu münasebetiyle. 50, 

143, 
147, 
151, 
156 

Haüt B. (Kastamonu) — 1341 Senesi Mu
vazene! Umumiye Kanunu münasebetiyle, 45„ 

175, 
267 

— Erzurum Mebusu Cazım Efendi, Karesi 
Mebusu Vehbi Bey ve Menteşe Mebusu Esat 
Efendinin Kadastro Kanun lâyihasının tetki
ki için bir Encümen mahsus teşkili hakkında
ki tefsirleri münasebetiyle, 350 

Hamdullah Suphi B. (İstanbul) - Ankara'da 
inşası takarrür eden mesakin ve mebani ilesair 
müessesat için Şehremanetine birbuçuk milyon 
lira İkrazına dair kanun münasebetiyle, 337 

— 1341 Senesi Muvazene! Umumiye Ka
nunu münasebetiyle, 54, 

213 
Hasan Fehmi B. (Ziraat Vekili) (Gümüş

hane) - Aşana ilgasiyle yerine ikame olunacak 
vergi hakkındaki kanun münasebetiyle, 75, 

77,87,89,94 

Galip B. (Mazbata Muharriri) (Niğde) 

H 
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Sayfa 

Hasan Fehmi Efendi (Kastamonu) - 1341 
Senesi Muvazene! Umumiye Kanunu münase
betiyle, 169, 

260 
Hilmi Bey (Ardahan) - Aşarın ilgisiyle yeri

ne İkame olunacak vergi hakkındaki kanun 
münasebetiyle, 92, 

Kâmil Bey (tzmir) - 1341 Senesi Muvazeneî 
Umınmye Kamımı münasebetiyle, 132 

Kâmil Efendi (Şarkîkarahisar) - 1341 Senedi 
Muvazeneî Umumîye Kanunu münasebetiyle, 223 

Kâzım Karabekir Paşa (İstanbul) - 1341 Se-

Mahmut Esat Bey (Adliye Vekili) - 1341 Se
nesi Muvazeneî Umumiye Kanunu münasebe
tiyle, 249, 

261,265,268,270,278,282,284, 
Mazhar Müfit Bey (Denizli) - 1341 Senesi 

Muvazeneî Umumiye Kanunu münasebetiyle, 103, 
143,181316,223,285 

Mehmet Fuat Bey (Kastamonu) - 1341 Se
nesi Muvazeneî Umumiye Kanunu münasebe
tiyle, 150 

Mehmet Sabri Bey (Samban) - 1341 Senesi 
Muvazeneî Umumiye Kanunu münasebeİyle, 144, 

145,152 
Melımet Vasfı Efendi (Bohı) - Yavuz zırhlı

sının tamirinden sarfınazar edildiğine dair gaze
telerde görülen neşriyat hakkındaki suali mü-
sebetiyle, 68 

Sayfa 
Hüseyin Hüsnü Efendi (İsparta) • 1341 Se

nesi Muvazeneî Umumiye Kanunu münasebe
tiyle, 224 

Hüseyin Rifkı Bey (Edirne) - 1341 Senesi 
Muvazene! Umumiye Kanunu münasebetiyle, 149 

I 

nesi Muvazeneî Umumiye Kanunu münase
betiyle, 292, 

373 
Kâzım Vehbi Bey (Ergani) - 1341 Senesi 

Muvazeneî Umumiye Kanunu münasebetiyle 32, 
253,286 

Muammer Bey (Sivas) - Ankara'da inhası 
takarrür eden mesakin ve mebani ile sair mües-
sesat 'için Şehremanetİne birbuçuk milyon lira 
ikrazına dair kanun münasebetiyle, 340 

Muhtar Bey (Trabzon) - Muvazeneî Maliye 
Encümeninin, 1340 senesi matbuat ve istihba
rat bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair 
teklifi münasebetiyle, 326 

Mustafa AbdUHıaük Bey (Maliye Vekili) • 
(Kangırı) - Ankara'da inşası takarrür eden me
sakin ve mebani ile sair müessesat için Şehre
manetİne birbuçuk milyon lira ikrazına dair 
kanun münasebetiyle, 355 

— Âşann İlgasiyfe yerine ikame olunacak 
vergi hakkındaki kanun münasebetiyle, 13,14, 

25,71,76,80,86,92,93 

ibrahim Bey (Kocaeli) - 1341 Senesi Muva
zeneî Umumliye Kanunu münasebetiyle, 167 

ihsan Bey (Ankara) - 1341 Senesi Muva
zeneî Umumiye Kanunu münasebetiyle, 120), 

128,275 
İhsan Bey (Bahriye Vekili) (Cebelibereket) -

Bolu Mebusu Muammer Vasfi Efendinin; Ya
vuz zıhlısının tamirinden sarfınazar edildiğine 
dair gazetelerde görülen neşriyat hakkındaki su-
aîine cevabı. 67 

ihsan Hamit Bey (Ergani) - Usatın Elâ-
ziz Kasabasından defi edildiğine dair Dahiliye 
Vekâletine Elâziz Ahzı Asker Kalem Riyasetin-
tinden mevrut telgraf münasebetiyle, 358 

İsmail Kemal Bey (Çorum) - Aşarın ilgisiyle 
ülgasiyle yerine İkame olunacak vergi hakkında
ki kanun münasebetiyle, 12,70 

— 1341 Senesi Muvazeneî Umumiye Kanu
nu münasebetiyle, 128 

M 
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Sayfa 
— 1341 senesi Muvazene! Umumîye kanu

nu münasebetiyle, 144 
— 1341 senesi Muvazene! Umumiye kanu

nunun mevkii meriyete vazına kadar ifa oluna
cak hidemat hakkındaki kanun münasebetiyle 375 

— izmir Mebusu Kâmil Beyin; Osmalı Ban
kasının temdidi İmtiyazı hususunda ne çsbi bir 
gaye istihsal olunduğuna dair sualine cevabı. 67 

— Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umıımiyesi 
tahsisatı fevkalâde faslından 5 350 liranın müs-
takilen memurini mazule maaş ve tahsisatı fev
kalâde faslına ilâvesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle, 328 

— Tütün inhisarı hakkındaki kanun lâyiha
sının Mart'dan evvel iktisabı kanuniye! edebil- . 

Nalın Hazım Efendi (Konya) - 1341 senesi 
Muvazene! Umumiye kanunu münasebetiyle, 285 

Ragıp Bey (Kütahya) - Aşarın ilgasiyle ye
rine ikâme olunacak vergi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle, 25 

Ragıp Bey (Mazbata Muharriri) - (Zongul
dak) 1341 senesi Muvazeneİ Umumiye Kanunu 
münasebetiyle, 198,204 

Rahmi Bey (tzmir) - Bazı mevad üzerine 
istihlâk resmi vazı ve bazılarının nispetlerinin 
tezyidi hakkındaki Kanun münasebetiyle, 3 

Rahmi Bey (Ziraat Encümeni M. M.) (İz
mir) - Aşarın İlgasiyle yerine ikâme olunacak 
vergi hakkındaki Kanun münasebetiyle, 14,15, 

18,23,24,77,79,8488 

Rahmi Bey (Trabzon) - Aşarın ilgasiyle yeri
ne ikâme olunacak vergi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle, 76 

Sayfa 
mesi meşkûk olmasına binaen 'İnhisar usulünün 
•bir müddeti muvakkate için doğrudan doğruya 
Hükümetçe idaresi hakkındaki kanun münase
betiyle, 312,313315 

317,318,319 

Mustafa Feyzi Efendi (Konya) - Aşarın il
gasiyle yerine İkame olunacak vergi hakkında
ki kanun münasebetiyle, 19,84 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye kanu
nu münasebetiyle, 43,172,281, 

282,283 
Mükerrem Bey (İsparta) - 1341 senesi Mu

vazene! Umumiye kanunu münasebetiyle, 166 

Niyazi Bey (Mersin) - Aşarın ilgasiyle yeri
ne ikame olunacak vergi hakkındaki kanun 
münasebetiyle, 80 

Osman Nuri Bey (Adliye Encümeni adı
na) - (Bursa) - 1341 senesi Muvazene! Umumi
ye kanunu münasebetiyle, 260,268 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Ka
nunu münasebetiyle, 264 

Raif Efendi (Erzurum) - Aşarın ilgasiyle 
yerine ikâme olunacak vergi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle, 15 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Ka
nunu münasebetiyle, 209 

Rauf Bey (istanbul) • 1341 senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanunu münasebetiyle, 118 

Reşat Bey (Samban) - Aş/artn ilgasiyle ye
rine ikâme olunacak vergi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle, 80 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Ka
nunu münasebetiyle, 153 

Reşit Ağa (Malatya) - 1341 senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanunu münasebetiyle, 180 

Rifat Bey (Kangırı) - 1341 senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanunu münasebetiyle, 277 

Osman Niyazi Bey (Karesi) - 1341 senesi 
Muvazene! Umumiye kanunu, münasebetiyle, 227 

N 
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Sabri Bey (Saruhan) - Muvazenei Maliye 
Encümeninin, bütçenin malî sene başından ev
vel çıkarıl abitmesiıfi teminen haftanın beş gü
nünün bütçe müzakeratına tahsisi hakkındaki 
'isteği ve Menteşe Mebusu Esat Efendinin, 
bütçe müzakeratına devam edebilmek üzere 
sabah, celseleri akti hakkındaki takriri mü
nasebetiyle, 65 

Saffet Efendi (Urfa) - 1341 senesi Muva-
zenei Umumiye Kanunu münasebetiyle, 217 

Saraçoğlu Şükrü Bey (Maarif Vekili) (İz
mir) - 1340 senesi Darüleytamlar bütçesinin 
beşinci faslından üçbin liranın dördüncü fas
lın yedinci maddesine nakli hususundaki Ka
nun münasebetiyle, 357 

— Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesi 
1340 senesi bütçelinin ikinci faslında' memuri-
m rnâzule- maaş ve tahsisatı namiyle bir mad
de açılmasına dair Kanun münasebetiyle, 324 

Şakır Bey (Muvazenei Maliye Encümeni M. 
M.) (Çatalca) -1340 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununa "bur madde tezy.İli hakkındaki kanım 
münasebetiyle. 321 

— '1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu münasebetiyle. 284 

— Darüleytam'lar Müdiriyeti Umumiyesi 1340 
senesi bütfceslinıin 'ikinci faslında raermırânli maaulıe 
maaş ve tahsisatı <narniyîe 'bir madde acıtmasına 
dalif kanun münasebetiyle 325 

— Muvazenei Maliye Encümeninin, 1340 se
nesi matbuaıt ve istîhbamt bütçesine tahsisatı 
munzamma itasnra dair teklifi münasebetiyle. 326 

— Tütün inhisarı hakkındaki kamın lâyiha
sının marttan evvel iktisabı fcanunîyeit edebilme
si meşkûk olmasına binaen inhisar usulünün -bir 
müddetfi muvakkate için doğrudan doğruya Hü
kümetçe İdaresi hakkmdakü kanun münasebetiyle, 3'14 

Şefik Bey (Bayazıt) - 1341 senesi MuVazenei 
Umûmiye -Kanunu münasebetiyle, 128,132,257 

— Tütün inhisarı hakkındaki Kanun lâyi
hasının Marttan evvel iktisabı kanuniyet ede
bilmesi meşkûk olmasına binaen İnhisar usu
lünün bir müddeti muvakkate İçin doğrudan 
doğruya Hükümetçe 'idaresi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle. 313 

Süleyman Sırrı Bey (Bozok) - Ankara'da in
şası takarrür eden mesafein ve mekanı İte sair 
miiessesat için ŞehremaiKtthre 'bürbuçuk milyon 
lira ikrazına dair kanun oıünasebe'tjyle. 329 

— Âşarm iîgasıyle yerime İkame olunacak 
vergi hakkındaki kanun münasebetiyle. 16,18,24,81 

— 'Bazı meVad üzerine kSfeİhtâfc resmi vaz'ı 've 
bazılarının nispetlerinin tezyidi bakkaldaki ka
nun münasebetiyle. 4 

— 1341 senesi MuVazenei Umumiye Kanu
nu münasebetiyle. 127,'144,I56 

Süleyman Sırtı Efendi (Trabzon) - 1341 se
nesi Muvazenei Umumiye Kanunu münasebet 
tiyle. 259 

Şefik Bey (Trabzon) - 1341 senesi 'Muvaze
ne! Umumiye Kanunu münasebetiyle. 180 

Şevket Bey (Kırklareli) - Tütün İrfh'isao hak
kındaki kanun lâyihasının marttan evvel 'iktisa
bı kanurtiyet edebilmesi meşkûk olmasına 'binaen 
inhisar usulünün 'bir müddeti muvakkate için 
doğrudan 'doğruya Hükümetçe idaresi hakkın
daki kanun münasebetiyle. 312 

Şükrü Bey (Biga) - Âşaon 'ilgasıyte yerine 
ikame olunacak vergi hakkındaki kanun müna
sebetiyle, 13,15,17,71 

— 1341 senesi 'Muvazeneli Umumîye Kanunu 
münasebetiyle. 150,175 

Şükrü Bey (Bolu) - 13* senesi 'MuVazenei 
Urmrmırye Kanunu münasebetiyle. 277 

Şükrii Kaya Bey (Hariciye Vekili) (Muğla) -
1341 senesi Muvazene! 'Umumiye Kanunu mü
nasebetiyle. 181,184,196,205,209,210 

S 
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Sayfi-
Talât Bey (Ardahan) - Aşarın ilgasıyle yeri

nle îka'mıe olunacak vergi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle. 92,93 

— 1341 «etmesi Muvazenai Umumiye Kanunu 
münasebetiyle. 128 

Sayfa 
Tuıtalı HOmi Bey (Zonguldak) - Erzurum Men 

busu Gazım Efendi, Karesi Mebusu Vehbi -Bey 
ve 'Menteşe Mebusu Esat 'Efendinin Kadastro 
Kanun Ey-ihasının 'tetkiki (içki bir encümen mah
sus teşkili hakkındaki tefsirleri münasebetiyle. 350 

Vehbi Bey (Karesi) - Adiliye Vekâletimin 1340 
senesi 'bütçesinin 226 ncı faslından 38 hin foramın 
227 noi faslının birinci ve ikinci maddelerine mü
nakalesine dair 'kamın münasebetiyle. 321 

— Ankara'da 'inşası ıtaUcarrür eden mesakfaı ve 
rmebani İle sair müessesat için Şehremanetine bir-
buçuk milyon 'lira İkrazına dair kanun münase
betiyle. 333 

— Aşarın ilgasıyle yerine ikame olunacak 
vergi hak'kındaiki kanun münasebetiyle. 18,^9,80,92 

— 1340 senesi Darü'leylamlar Bütçesinin be
şinci faslından üçbİn liranm dördüncü fesim ye
dinci maddesJnıe nakli hakkındaki kanun müna
sebetiyle. 356 

— 1341 senesi Muvazeneli Umumiye Kanu
nu münasebetiyle. 35,'127,I3I,149, 

162,172,203,213,214,225,226,286 
— Kadastro Kanun lâyihası münasebetiyle 348 
— Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umum'iyesi -

tahsisaıtı fevkalâde faslından 5 350.- liranm müs-
ta'kilen memurini mazule maaş ve talhsisatı fev
kalâde faslına ilâvesi hakkındaki 'kanuii mü-
nasöbeSiyîe. 327 

— Tütün inhisarı hakkındaki kanun lâyiha
sının marttan 'evvel İktisabı 'kamıniyet edebilme
si meşkûk olmasına binaen 'inhisar usulünün bir 
müddeti muvakkate için doğrudan doğruya Hü
kümetçe idaresi hakkındaki 'kanun münasebe
tiyle. 314 

Yahya Galip Bey (Kırşehir) - 1341 «enesi Mu
vazenesi 'Umumiye Kanunu münasebetiyle. 225 

Yusuf Kemal Bey (Tütün Encümeni Malısu-
su Reisi) (Sinop) - Tütün inhisarı hakkındaki 
'kanun lâyihasının marttan eVvel (intisabı kanun'i-

yet edebümesi meşktik olmasına binaen inhisar 
usulünün bir müddeti muvakkate için doğrudan 
doğruya Hütkümetçe idaresi hakkındaki kanun 
münasebetiyle. 314,317 
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