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F i h r f s t 
AZAYI KİRAM MUAMELATI 

Sayfa 
İntihaplar 

— Buma Mebusluğuna »tjifaap olunan Nu* 
retltLn Paşanın; imtühap mazbatası 101406,316 

— filâziz mebusluğuna Atftİıap olunan Sü
leyman Beye ait intihap maızbatası 396,397 

— Harekâtı Askeriye mıntıkası istiklâl 
maMremesi Reisi intitabı 501,511,529,561 

— Harekâtı Askeırtoye mıtttıkastnüa ve An-
kara'da tteşkiJfi 'tafcainrür eden birer İstifclâi Mah
kemesine reis ve aıza intihabı il 95,198 
. — Kaıyıseıi Mebusluğuna inKihap olursan 

Zelki Bey hakkımda DÖrtdüncü 
sı 

İstifalar 
— Bozüik Mebusu Avnd Beyin; Öivanı Ri

yaset kıkabetSnJdıen istifası 227,230 
— Giresun 'Mebusu Hacim Muhittin 'Be

yin -harekâtı askeriye mıntıkası istiklâl Malike-' 
mesi Riyasetmlden as'ttfa ettiğine dair 'telgraf 396,397 

şube rmafflbaita-
195(197:198' 

Sayfa 
Mezuniyetler 

— Azayı 'KjiraiTtdaıı 'bazı zevata, mezuniyet 
'itasına dair Divanı Riyaset Kararı 277*280:281 

— Azayı Kiramdan mezuriJyetteriıni teca-* 
<vm ettirenler hafcktdda Divanı Riyaset kararı 277,279: 

280 
Muhtelif 

— •Muvaaeoed 'Maliye Eodümeninldekİ fanti 
mesaisiıDİden hastatanan Çonan Mebusu Peri* 
Beye ücreti ttettavi >odanak Ibeşyiiz lira itası (ıafc-
-kırıda Divanı Riyaset Kanarı 102,107 

Tahafler 
— 'Bursa Mebusu Nurettin -Paşa ite Aydın 

Mdbusu Mithat (Beyân «albMıerli 314,325 
— Gümüşhane iMebusu Cemal Hüsnü ve 

Kastamonu Mebusu Zeki beylerin tahlifleri 228,248 
Vefat 

— Çorum Mebusu Ferit Beyin vefat ettiğine 
ıdalir düetinden mevrut telgraf 395,397 

BEYANAT - NUTUKLAR 

İstanbul Mebusu Afi Fethi Beyin, Baş- vdkâfleütten jstitf-a ettiği haÜckıradaOd beyanatı ,102,110: 
İli: 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ MUAMELÂTI 

— iBaşvefcâtae Malatya Mebusu ismet Pa* 
.sânın intihap olurtduğuna ve müşarümtcyfein 
intihap eylediği vdkSaierin Heyeti umumvye&ir̂ ni 
Meclisi âünün tasvibine arz okunduğuna dair 

Riyastdcumhur tezkeresi ve hükümete beyanı 
fthnat olunması 125,127:129 

— İstanbul MetouSu Ali Fethi Beyin; Başve
kâletten istifa ettiklerine dlair RiyaseMcuırihur 
teâcmeâ. 125,127 

İNTİHAPLAR 

— HaMfliâtı Ask'eriye mıntıkası istiklâl 
Mahkemesi Reisi intihabı 501,511,529,561 

— Harekâtı Askeriye. rrurttikaSMttia ve An-< 
fcaralda aeşkM takarrür «den biner Js*Iâ'l Mah
kemesine treis «ve âza iıutfhaibı 196,198 
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KANUNLAR 

No. Cilt Sayfa 
566 — 3 Nisan 1339 tarih ve 319 numaralı 

(H avalii Şarkiye muhacirlerinin iadesi 
ve mesakinin tamir ve inşası için tahsi
sat İtasına dair) Kanun ile verilen tah
sisattan sarf edilmeyen miktarın 1341 
senesi zarfına sarfı hakkında Kanun 15 1,4: 

5,6:12,13:14,42:43 
567 — Müdafaaİ MiÜİye Vekâletinin 1340 

senesi bütçesine 'tahsisatı munzamma ita
sına dair Kanun 15 1,3, 

29:31,46:47 
568 — Müdafaa! Milliye Vekâletinin 1341 

senesi 'bütçesinin 296 ncı faslına tahsi
satı munzamma itasına dair Kanun 15 1, 

31:32,44:45 

569 — Düyunu Umumiye Müdiriyeti Umu-
miyesi 1340 senesi bütçesine tahsisatı 
munzamma itası hakkında Kanun 15 1, 

4,32:33,48:49 

570 — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 
1341 senesi Bütçe Kanununun mevkii 
meriyete vazına kadar ifa olunacak hi
demat hakkında Kanun 15 1, 

4,33:35,50:51 

571 — Seyri Sefam idaresi 1341 senesi Büt
çe Kanununun mevkii meriyete vazına 
kadar ifa olunacak 'hidemat hakkında 
Kanun 15 1, 

35:37,52:53 

572 — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şua-
baiı Demiryolları idaresi 1341 senesi 
IBütçe Kanununun mevkii meriyete vazı
na kadar ifa olunacak hidemat hakkında 
Kanun 15 1, 

37:38,54:55 

573 — Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umu-
ıniyesi 1341 senesi Bütçe Kanununun 
mevkii meriyete vazına kadar ifa oluna
cak hidemat hakkında Kanun 15 1, 

39:41,56:57 

574 — Dr. İbrahim Vasfi Beye hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisi hakkında 
Kanun 15 1, 

68:70,74:81,82:83 

No. CİIt Sayfa 
575 — Damga ve Tuz resimlerinin tezyidine 

ve pamuk ve yün mensucattan İstihlâk 
Resmi alınmasına dair Kanun 15 1, 

70:74,80:81,94:95 
576 — Hükümetle Fenerler İdaresi arasında 

münakit îtilâfnamelerin tastiki hakkın
da Kanun 15 1, 

•81:86,96:97 
577 — Hımayeİ Etfaî Cemiyetine füruht olu

nacak arsa hakkında Kanun 15 1, 
86:91,98:99 

578 — Takriri Sükûn Kanunu 15 125, 
130:149 

579 — Hudut ve Savahili Sıhhiye Müdiriyeti 
1341 senesi Bütçesinin mevkii meriyete 
vazına kadar tahakkuk edecek hidemâta 
sarf olunmak üzere yirmidokuz bin lira
nın tediyesine dair Kanun 15 197, 

238:240,270:271 

580 — Öksüz Yurtları Müdiriyeti TJmumiye-
si 1341 senesi Bütçesinin mevkii meriye
te vazına kadar tahakkuk edecek 'hide
mâta sarf olunmak Üzere altmış bin lira
nın tediyesine dair Kanun 15 197, 

240:241,272:273 

581 — Darülfünun Emaneti 1341 senesi 
Bütçesinin mevkii meriyete vazına kadar 
tahakkuk edecek hidemâta sarf ohınınak 
üzere yirmîbeş 'bin liranın tediyesine 
dair Kanun 15 197, 

24r:243,274:275 

582 — 15 Nisan 1340 tarih ve 484 numara
lı (Devlet ormanların, köylülerin intifa 
hakkı Kanunun) un İkinci maddesine 
müzeyyel Kanun 11 22 

12 263: 
265,271:272 

15 228, 
246:247 

583 — Ankara'da inşası mukarrer yeni ma
halle İçin muktazİ yerler ile bataklık ve 
mezragi arazinin Şehremanetince istim
lâki hakkında Kanun 15 228, 

231:238,470:480,499:500 
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No, Cilt 
584 — Seferber edilen kıltaat ve zabitan ve 

mensubini askeriyesine ikişer maaş nis-

Sayfa No. Cİİt Sayfa 
pelinde maaş itasına dair Kanun 15 277, 

308:309,511:512 

KARARLAR 

116 — Belediye intihabatı hakkında 

117 

102,105;110, 
129:130 

Harekâtı askeriye mıntakasında ve 

Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi teş
kili hakkında 125,129,149:154 

118 — Ilıca - Palamutluk demiryolu imti
yazına dair 465,468:470 

LÂYİHALAR 

— Ankara'da bir memurin kooperatifi teş
kili hakkında (1/651). 46S.467 

— 1341 senesi bütçesine mazu tahsisatı 
mestureden Müdafaai Milliye Vekâletine ait 
elli bin liraya daha altı yüz bin lira ilâvesi hak
kında (1/649). 465,467 

— Cenup ve Cenubu Şarkî hudutlarının setir 
ve muhafazasını temin için iki hudut taburu
nun 1 Mart 1341 bidayetinden itibaren teşkiline 
mezuniyet verilmesi hakkında (1/646). 395,397 

— Darülfünun Emanetinin 1341 senesi 
bütçesinin mevkii meriyete vaz'ına kadar ta
hakkuk edecek hidematına sarfolunmak üzere 
yirmi beşbin lira tahsisatı muvakkate itasına 
dair (1/641). 159,160 

— Düyunu Umumiye İdaresi 1340 senesi 
bütçesinin 91 ncî faslının, dördüncü maddesi
ne (5 000) lira tahsisatı munzammat itası hak
kında (1/634) 1,4 

— Emlâk ve Temettü Komisyonları tah
sisatları hakkında (1/643) 196,197 

— Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı 
Demiryolları İdaresinin 1341 senesi bütçesi 
hakkında (1/636), 59,61 

— Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinİn 1341 
senesi Mart ayına mahsus muvakkat bütçesi 
hakkında (1/632), 1,4 

— Hudut ve Sevahil Sıhhiye rriüdiriyetinin 
1341 senesi Mart ayı hidematına sarfolunmak 
üzere tahsisatı muvakkate itasına dair (1/639) 

159,160 
— Karadeniz Boğazı tahlisiye İdaresinin 

1341 senesi bütçesine dair (1/637). 59,61 
— Kısmen seferberlikte vâki olacak vazı-

yedler hakkında (1/648). 465,467 

— Müdafaai Milliye Vekâletinin 1341 se
nesi bütçesine tahsisat ilâvesi hakkında (1/647) 

465,467 
— Maadin Nizamnamesinin bazı maddele

rinin tadili hakkında (1/650). 465,467 

— Müdafaai Milliye Vekâleti 1340 senesi 
bütçesine (240 100) lira tahsisatı munzamına 
itası hakkında (1/635) 1,3:4 

— Müdafaai Milliye Vekâletinin 1341 se
nesi bütçesinin fusul ve mevaddı muhtelifesine 
on milyon dokuzyüzdoksan bin lira tahsisat 
ilâvesi hakkında (1/644) 347,279 

— Ordunun iaşe, İlbas ve teçhizatına ait 
mukavelât ile metaliği askeriye inşaasında 
(250 000) liradan fazla taahhüt icrası hakkında 
(1/645). _ 465,467 

— öksüz Yurtları Müdiriyeti Umum iyesi 
1341 senesi bütçesinin mevkii meriyete vaz'ma 
kadar masarifi muvakkate suretiyle al tm istin 
liranın sarfına mezuniyet itası hakkında (1/640) 

159,160 
— Seferber kıtaat zabitanına ikişer maaş 

nisbetinde avans itası hakkında (1/653) 465,467 

— Seyri Sefain İdaresinin 1341 senesi Mart 
ayına mahsus muvakkat hakkında (1/631) 1,4 

— Umuru ziraiyenin ıslâhı için bir Ziraat 
Meclisi Âlisi teşkiline dair (1/642). 160 

— Takriri sükûn hakkında (1/538) 125, 
129,130:149 

— Zahire, un, kepek, ve emsalinin indelhace 
men'i ihracı hakkında (i/652). 501,503 

— Ziraat Odaları teşkiline ve bundan ev
velki nizamnamenin feshine dair (1/645). 315 



_ 6 — 

Sayfa 
Adliye Encümeni Mazbataları 

— Askerî Oeza Kanununun 200 ncu madde
sinin tadil hakkında (1/81) numaralı 'Kanun lâ
yihası hakkında. 347,349 

—• Takriri sükûn hakkında {1/638) numaralı 
kanun lâyihası hakkında, 125,129,-130:l14'9 

— Yüzeüi kişilik listeye daM hulunanlarm 
neşriyatı hakkında 'bir 'kararı tefsiri ittihazına da
ir Başvökfâtettm mevrut tezkere hakkında (3/381) 4,59, 

63,64:68 

Dahiliye Encümeni Mazbataları 
— Cebelibereket vilâyeti ile müddeiuoıumıili'k 

arasında tahaddüs eden İhtilâf merciinin hatti ta
lebini havi evrakın tetkiki salâhiyet hâricinde gö
rüldüğünden tayini mufc'tezası hattında Memuri-
rui Muhakemat Heyeti (Riyasetinin (3/333) nu
maralı tezkeresi hakkında. 102,115:117 

" — Denizli Mebusu Yusuf ve 'Necip A4i Bey
lerin;' geçen sene DahKye (Encümenine havale 
edilen ve aşairi seyyarenin sureti 'iskânına dair 
olan (2/61) numaralı teklifi 'kanurıfterinih Ni-
zamnamei Dahilinin sarahati muoibmce doğru
dan doğruya ruznameye . ahnarak müzakeresi 
ha'kıkında (4/242) numaralı takriri -ve Dahiliye En
cümeninin bu İcapta Dahiliye Vekâletince hazır
lanmakta 'olan kanım lâyihasının celbi hakkın
da, 102,105:106 

— Ilıca - Pad&muüufc demiryolu 'imtiyazına 
ait 'mukavele ve şartnamelerin birer suretleri n'in 
gönderildiğinle dair Başvekâletten mevrut (3/267) 
numaralı teskere -hakkında. 465,468:470 

— İdaroi Umumiyeî Vitâyat Kanunu muci
bince nasıp ve azilleri mahalli rtiesayı memurine 
att bulunan küçük sıhhiye memurlarının doğru
dan doğruya vekâletçe tayinleri için hir kararı 
tefsiri ittihazı hakkında Başvekâletten mevrut 
(3/365) numaralı tezkere ve 'tefsire mahal olmadı
ğına daiir 102,104:105 

— însaası mukarrer Yenlİşehiİre mukaezi ara-' 
zi ile sıhhati umumdyei beldeyi s-iyaneten tefek 
ve teşeki iktiza eden bataklık ve merzağı ma-
'hallerin İstimlâki 'hakkında (1/563) numaralı ka
ntin 'lâyihası hakkında 228,231:238, 

465,470:480,49?: 500 
— Karesi 'Mebusu Mehmet Vehbi 'Bey, 31 

Kânunuevvel 1337 tarihli 'Memurin iMuhakema-

Sayfa 
ti hakkındaki maddei kanuniyenin tadiline da
iir (2/315) numaralı kanun lâyihası 102,112:114 

— Kaıresi Mebusu Vehbi ve Haydar Âdil Bey-
ıterin, Belediye Kanunlarında, intihahatm hangi 
seheplerle hangi heyet veya makam tarafından 
fesh edileceğine dair sarahat olmadığından hu sı
rada pek çok mevzubahis olan bu meselenin tef-
şiiri hakkında (4/243) numaralı 'takriri hakkın
da. 102,105,129:130 

— Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; 
Donanma Cemiyetinin ilga ve emvali menkule 
ve gayrimenk idesinin müsaderemi hakkında olup 
elyevm mevkii meriıyefite bulunan 2 'Nisan 1335 
'tarihli kanunu muvakkatin Meclis ruznamesine 
'ithaliyle hir karar ittihaz olunmasına dair (4/253) 
numaralı takriri hakkında. 465,467:468 

— Yüzelli kişilik listeye da.hu bulunanların 
neşriyatı hakkında bir kararı tefsiri ittihazına 
dair Başvekâletten mevrut tezkere hakkmda 
(3/381) 4,59,64^68 

tskân Enenmeni Mazbatası 
— Resmo mübadillerinden Hüsnü Beyin, beı 

raberinde getirmişken Maliye Vekâletince iştira
sı cihetine gidilen ispirtolarının hilâresim 'kendi
sine testimi hakkında İstidası hakkında. 465,470 

Lâyiha Encümeni Mazbataları 
— Adana 'Mebusu İsmail Sefa Bey ve alt-

mışyedi refikimin; seferberliğin devamı tmüddetm-
ce ziraat, ticaret ve sanat erbabının tecilleri 
hakkında teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğu hakkmda (2/457) 315 

— Gazliaymtap Mebusu Kılıç Ali 'Bey ve Ah
met Remzi Beylerin; Gaziantep isti'hlâs müca
delesinde şehit olan Şahin Beyin oğluna Ih ide-
matı vataniye tertibinden maaş tahsili hakkın
da (2/459) numaralı teklifi kanunisi ve sayam 
müzakere olduğuna dair Lâyiha 'Encümeni maz
batası. 465,467 

— Tzmir Mebusu Mustafa Rahmi !Bey ve rü-
fekasmın; Ebniye Kanununun 20, 21, 22, 23, 24 
ve 25 nci maddelerinin tadili hakkında (2/458) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair. 465,467 

— izmit Mebusu ibrahim Bey ve yetmiş re
fikinin; Topçu Bİribaşrlığmdan müstafi merhum 
Rıza 'Beyin ailesine hAdematı vataniye tertibin-

http://da.hu
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Sayfa 

den maaş tahsisi hakkında (2/454) numaralı tek
lifi 'kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 1,4 

— Karesi Mebusu Ahmet Süreyya Beyin; 
Hiyaneiü Vataniye Kanununu muaddil 15 Nî sari 
1339 tarihli Kanunum birinci, ikinci ve üçüncü 
maddelerinim tadili hakkında (2/456) numaralı 
teklifi karaumisi ve şayan ımüzafcere olduğuna 
dair, 229 

— Mamfe Mebusu Necip Bey ve tfüfekıasiHi 
tim; Mardin vMyetönden Suriye'ye zahire ihra' 
cmm muvakkaten nmen'i hakkında (2/455) numa
ran teklifli kamınisi ve şaıyanı müzaktere olduğu
na dah*. 1,4 

— Sanman Mebusu Mustafa Fevzi Efen
di ve oniki refikinin, yanık yerlerin 'imarı için 
(bir banka teşkİMne dair (2/451) numaralı tek
lifi kanunîsi ve şayanı müzakere olduğu hak
kında, 1.4 

Kavanini Malîye Encümeni mazbataları 
— Efradı ailesinin bir kısmını bilâhara cel

beden memurine muahharen ceİbettikleri ef
radı aileleri için harcıralh itası iktiza edip et
mediğinin tefsiri hakkında Divanı Muhasebat 
Riyasetinden mevrut (3/320) numaralı tezkere 
hakkında. 228,248:255 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve 
doksanaltı refikinin; Ankara'da Şengül Hama
mı caddesinde emlâki milliyeden olan beşbin 
metre murabbaı arsanın Himayeİ Etfâl Cemi
yetine terkeditmesine dair (2/381) numaralı 
teklifi kanunisi hakkında 59,86:91, 

98:99 
— Memurini Mülkiye MazuHyet Kanunu 

ile Askeri Mülki Tekaüt kanunlarının bazı 
mevaddının tadiline dair (1/2S6) numaralı Ka
nun 'lâyihası hakkında, 1,4 

Muvazanei Maliye Encümeni mazbataları 
— Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumi-

yesi 1341 senesi bütçe kanununun mevkii meri
yete vazma kadar ifa olunacak hidemat hak
kında kanun lâyihası hakkında. (1/630) 1,39: 

41,56:57 
— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunu Lâyihası hakkında. (1/506) 14:31,11i; 
161,198,282,321,325,398,406,429,436,511,529 

A) Maarif Vekâleti Bütçesi: 14:29, 
111:112,161-194,198:226 

, Sayfa 
B) Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve

kâleti Bütçesi: 282:312,321:325 
C) Nafıa Vekâleti Bütçesi: 325:345, 

338:406 
D) Ziraat Vekâleti Bütçesi: 406:423, 

429:433.436:464 
E) Ticaret Vekâleti Bütçesi: 512:526, 

' 529:561 

— Darülfünun emanetinin 1341 senesi büt
çesinin mevkii meriyete vazına kadar tahakkuk 
edecek hidematına sarf olunmak üzere yirmi-
beşbin uranın tediyesine dair (1/641) numaralı 
•kanun lâyihası hakkında, 197,241: 

243.274:275 
— Düyunu Umumiye İdaresi 1340 senesi 

Bütçesinin, 91 nci faslının döMüncü maddesine 
(5 000) Ura tahsisatı munzamma itası hakkın
da kanun lâyihası hakkında. (1/634) 4,32: 

33,48:49 

— Erzurum Menusu Rüştü Paşanın; havali 
şarkiye muhacirlerinin iadesi ve meskenlerinin 
tamir ve inşası için 3 Nisan 1339 tarihli kanun
la verilen' tahsisattan henüz sarfedilmeyen 
miktarının 1341 senesinde de sarfı hakkında 
(2446) numaralı teklifi kanunisi hakkında. 4,6: 

12,13:14,42:43 

— Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı 
Demiryolları idaresinin 1341 senei bütçe ka
nununun mevkii meriyete vazına kadar Ma olu
nacak hidemat hakkında kanun lâyihası hak
kında. (1/627) 1,37:39, 

54:55 
— Evkaf Müdiriyeti Umıumiyesinİn 1341 

senesi bütçe kanununun mevkii meriyete vazı
na kadar İfa olunacak hidemat hakkında kanun 
lâyİhasmakkında. (1/632) 4,33:35, 

50:51 
— Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 

senesi bütçesi hakkında (İ/573) numaralı ka
nun lâyihası hakkında, 197 

— Gurabayı Müstimin hastanesi röntgen 
mütehassısı olup, esnayı vazifede her iki eli 
kat edilen Doktor İbrahim Vasıf Beye Hİde-
matı vataniye tertibinden maktuan elli lira 
maaş tahsisi hakkında (1/507) numaralı kanun 
layihası hakkında. „ 70,74: 

81^92:93 
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Sayfa 
— Mahdut ve Sevahil Sıhhiye Müdürüye-

tinin 1341 senesi Mart ayı hidematına sarf 
olunmak üzere tahsisatı muvakkate İtasına dair 
(1/639) numaralı kanun lâyihası hakkında. 197, 

228,238:240,270:271 
—•. Hükümet ile Fenerler idaresi arasında 

münakit 11 Temmuz 1339 tarihli itUâfname-
nin tasdiki hakkında (1/594) numaralı kanun 
lâyihası hakkında. 59,81:86, 

96:97 
— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve 

dfoksanaltı refikinin; Ankara'da Şengül Hama
mı caddesinde emlâki milliyetten olan beş bin 
metre muraJbbaı arsanın Himayeyi Etfal Ce
miyetine terk edilmesine dair (2/381) numaralı 
teklifi kanunisi hakkında. 59,86: 

91,98:99 

— Mensubini askertyeatn tezyidü muhasse-
satı hakkında (1/610) numaralı kanun lâyiha
sı hakkında. 501,509 

— Memurini Mülkiye Mazuliyet Kanunu ile 
asker! mülkî tekaüt kanunlarının bazı mevadı-
mn tadiline dair (1/286) numaralı Kanun lâyi
hası hakkında 1,4 

— Müdafaai Milliye Vekâleti 1340 senesi 
Bütçesine (240 100) lira tahsisatı munzamma ita
sı hakkında Kanun lâyihası hakkında (1'635) 3,29: 

31,46:47 
— Miidafaai Milliye Vekâleti 1340 senesi 

bütçesinin 296 acı fasutia, (24 900J Ura tahsisatı 
munzamma itası hakkında kanun lâyihası hak
kında (1/633) 1,31:32,44:45 

— Müdafaai Milliye Vekâletinin 1341 senesi 
bütçesinin fusul ve mevaddı muhtelif esine 
(10 997 000) lira tahsisat ilâvesi hakkında 
(1/644) numaralı, kezalik Mürafaai Milliye Ve
kâletinin 1341 senesi bütçesine 1 661 000 lira 
tahsisat İlâvesi hakkında (1/647) numaralı ve 
1341 senesi bütçesine mevzu tahsisatı mesture
den Müdafaai Milliye Vekâletine ait elli bin li
raya daha altıyuzbin lira, İlavesi hakkında 
(1/649) numaralı üç kıta kamın lâyihası hak
kında 501,509 

— öksüz Yurtları Müdiriyetİ Umumiyeti 
1341 senesi bütçesinin mevkii meriyete Yazına 
kadar tahakkuk edecek hidemata sarf olunmak 
üzere altmışbin liranın tediyesine dair (1/640) 
numaralı kanun lâyihası 197,228,240:241,272:273 

Sayfa 
— Seferber kıtaat zabitatuna ikişer maaş 

nispetinde avans itası hakkında (1/653) numa
ralı kanun lâyihası hakkında 501,508:509:511:512 

— Seyrisefain Müdiriyetİ Umumi y es inin 1341 
senesi bütçesi hakkında (1/567) numaralı ka
nun lâyihası hakkında 197 

— Seyrisefain idaresinin 1341-senesi Bütçe 
Kanununun mevkii meriyete vazına kadar ifa 
olunacak hidemat hakkında kanun lâyihası hak
kında (1/631) 1,35:37,52:53 

— Seyrisefain Müdiriyetİ Urnumiyesinin su
reti idaresine dair (1/566) numaralı kanun lâ
yihası hakkında 197 

— Zabitan Muhassesatına Mütedair 360 nu
maralı Kanunun birinci maddesine bir zeyl ilâ
vesi hakkında (1/529) numaralı kanun lâyihası 
hakkında 501,509 

— Ziraat Encümeninin; bazı mevad üzeri
ne İstihlâk Resmi vazYve bazılarının nispetleri
nin tezyidi hakkında (2/450) numaralı teklifi 
kanunî ve mazbatası hakkında 59,70:74,80:81, 

94:95 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbataları 
— Adana Mebusu ismail Sefa Bey ve altıruş-

yedi refikinin; Seferberliğin devamı müddetince 
ziraat, ticaret ve sanat erbabının tecilleri hak
kında (2/457) numaralı teklifi kanunîsi ve red
dine dair 501,503:508 

— Askeri Ceza Kanununun 200 ncü maddesi
nin tadili hakkında (1/81) numaralı kanun lâ
yihası hakkında 347,349 

— Mensubini askeriyenin tezyidi muhasse-
satı hakkında (1/610) numaralı kanun lâyihası 
hakkında 501,509 

— Şûrayı Askerînin teşkilât ve vazaifi hak
kında (1/557) numaralı kanun lâyihası hakkın
da 228,255:269 

— Zabitan Muhassesatına Mütedair 360 nu
maralı Kanunun birinci maddesine bir zeyl ilâ
vesi hakkında (1/529) numaralı kanun lâyihası 
hakkında 501,509 

Müşterek Encümen Mazbatası 
— Memurini Mülkiye Mazuliyet Kanunu ile 

Askeri, Mülkî Tekaüt kanunlarının bazı mevadı-
mn tadiline dair (1/286) numaralı kanun lâyiha
sı ve Kav an ini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenleri müşterek mazbatafara 4,247:248 
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Sayfa 
Ticaret Encümeni Mazbataları 

— Hükümet ile Fenerler İdaresi arasında 
münakit 11 Temmuz 1339 tarihli İtilâfnamenin 
tasdiki hakkında (1/594) numaralı kanun lâyi
hası hakkında 59,81:86,96:97 

~ Seyrisefain Müdiriyeti Umumiyesinin su
reti idaresine dair (1/566) numaralı kanun lâyi
hası hakkında 197 

Tütün Encümeni Mahsusu Mazbatası 
— Tütün muamelâtının sureti idaresini ta

yin eden ahkâma dair kanun lâyihası (1/502) 
ile tütün hakkında olup evvelce takdim kılınan 

— Aksaray - Koçhisar - Sarayonü demiryo
lu inşaatına Meclisi Alice beşyüzbin liralık mu
avenet icrasına karar verilmiş olduğu cihetle 
Aksaray - Koçhisar'dan mevrut teşekkür telgraf-
nameleri. 436 

— Alman Reisicumhurunun vefatı münase
betiyle vaki taziyete Reİchstag Reisinin cevabı. 228, 

230 
— Aşarın 'ilgası doiayısıyle Araç, Akhıisar, 

Alaşehir, Ulus, Ünye, inebolu, Boğazlıyan, Bi
lecik, Tekirdağ, Safranbolu, Haymana, Daday, 
Küplü ,Küre ve Gölpazarm'dan mevrut teşek
kürü havi telgraf nameler. 1,64 

— Aşarın ilgasından dolayı İnebolu ve Cide 
kazalarından mevrut teşekkürü mutazammın 
telgraflar. 228,230 

— Beşinci, Kurtuluş bayramlarının tesit. ey
lediklerine dair Artvin'den gelen telgraf. 314,316 

— Evlâtlarının temini tahsillerinden dolayı 
Çorum Mebusu merhum Ferit Beyin zevcesi 
Kâmuran Hanımdan mevrut teşekkürü muta
zammın tegrafname. 501,529 

— Genç ve Ergani harekâtı isyaniyesinin 
takbihi hakkında Kângırı ve Gelibolu'dan ve 
İstanbul'da Mübadiller Cemiyeti Kongresi ile 
Mübadele Cemiyeti Adana Şubesi, Tosya Bele
diye Riyaseti, İstanbul Darülfünun Emaneti, 
Ayaş Türkocağı, İzmir Belediye Riyaseti ve 
Türkocağı, Sivrihisar Türkocağı ve Menemen 
Belediye Riyasetinden Ankara'da Türkocakla-
rı Merkez Heyetinden, Aksaray, Akdağtnadeni, 

Sayfa 
kanun lâyihasında icra kılınan tadilât hakkında 
(1/584) numaralı kanun lâyihası hakkında 247,465, 

481:498 
Ziraat Encümeni Mazbataları 

— Bolu Mebusu Şükrü Beyin; Devlet Or
manlarından Köylülerin İntifa Hakkı Kanunu
nun ikinci maddesine bir fıkra tezyiline dair 
(2/382) numaralı teklifi kanunisi hakkında 228,246: 

247 
— Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfe-

kasının damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı ba-
kariye ve sai renin sureti muhafazası hakkındaki 
11 Nisan 1334 tarihli Kanunun ilgasına dair 
(2/437) numaralı teklifi kanunisi hakkında 395,397 

Edirne, İskilip, Urla, Bergama, Burhaniye, Bo
züyük, Boğazlıyan, Tekirdağ Çeşme, Çarşam
ba, Develi, Zonguldak, Seferihisar, Söke, Sam
sun, Soma, Uşak, Fpça, Karesi, Kastamonu, 
Kasaba, Kalecik, Kozan, Kuşadası, Kırşehir, 
Mudurnu, Mersin, Yozgat'tan mevrut telgraflar. 1,5 

— İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkın
da Alucra, Avanos, Alaca, İzmir, Balâ, Pazar
cık, Papazlık, Zara, Seydişehir, Koçhisar, Keçi
borlu, Manavgat'tan mevrut telgraflar. 395,397 

— İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkın
da Armutlu, İstanbul'da Darülmuallimih ve Da-
rülmuallimat Mezunları Cemiyeti, İskilip, Urfa, 
Bergama, Dörtyol, Silivri, Fatsa, Karacasu'dan 
mevrut telgraflar. 277,279 

— İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkın
da Atina, Artvin, Akçaabat, Erbsra, Erzurum, 
İskilip, Burhaniye, Beypazarı, Bor, Tekirdağ, 
Tokat, Çal, Hafik, Havza, Hopa, Darende, Tar
sus, Torbalı, Aziziye,, Finike, Karahisarışarki, 
Gürün, Görele, Giresun'dan mevruf telgraflar. 196,198 

— irtica harekâtının ret ve takbihi hakkın
da Eleşkirt, Erciş, Şarkışla, Adilcevaz, Kara-
köse, Kulp, Gevaş, Muradiye, Muş, Van, Lap
seki'den mevrut telgraflar. 228,230 

— İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkın
da Erzincan, Urfa, Bodrum, Biga, Çatalca, Çu
buk, Çorum, Honaz, Zonguldak, Vakfıkebir, 
Samsun, Lapseki'den mevrut telgraflar. 314,316 

— İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkın
da istanbul Amele Murahhasları Heyeti, Istan-

MUHTELtF 
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Sayfa 
bul'da Şark! Anavatan talebeleri, İstanbul Meşa-
yihi, Aksaray, Altınova, Anca, Ordu, İsparta, 
Orhangazi, İğdır, Bayezit, Boğazlıyan, Pazarcık, 
Devrek, Düzce, Dİyarbekir, Dinar, Zara, Selçuk, 
Sivas, Sarıkamış, Susurluk, Tavas, Fethiye, Kars, 
Karacaviran, Karaköse, Kangal, Gediz, Mepav-
rî, Yalvaç, Yenipazar, Yenihan*dan mevrut tel
graflar, 125,127 

— İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkın
da Tokat, Diyadin, Kars ve Viranşehir'den mev
rut telgraflar. 435,436 

— İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkın
da Ünye, Bozkır, Sındırgı, Lâdik'ten mevrut 
telgraflar, • 435,347,349 

— İsyan harekâtının ret ve takbihi hakkında 
Amasya, Aydın, Ordu, Eşme, Burdur, Bozdo
ğan, Çorlu, Haymana, Denizli, Safranbolu, Sul
taniye, Karahisar, Kula, Kilis, Gördes, Maraş, 
Nazilli'den mevrut telgraflar 125,159,161 

— İsyan harekâtının ret ve takbihi hakkında 
İhtiyat Zabitleri Cemiyeti Heyeti Merkeziyesi, 
Baytar Mektebi Âlisi Talebe Cemiyeti ve Me-
kâtibi Âliye Birliği ile Ardahan, Afyonkarahisar, 

Sayfa 
İzmir, İstanbul, Elmalı, Uluborlu, İpsala, İzmit, 
Tire, Çorlu, Çorum, Hendek, Devecidağı, Silif
ke, Karaağaç, Karaburun, Kastamonu ve Vize'
den mevrut telgraflar. 1,64 

— İsyan ve şekavet harekâtının takbihi hak
kında Acıbadem, Adana, Afyon, Akhisar, Akşe
hir, Antalya, Alaşehir, Aydın, Ayvalık, Edre
mit, Erzurum, Ereğli, İzmir, İsparta, İstanbul, 
Eğridir, Ödemiş, Urla, Uzunköprü, Ulukışla, 
İlgaz, Onos, İnebolu, Eyüp, Babaeski, Balıke
sir, Bandırma, Bayramiç, Bayezit, Bayındır, Ber
gama, Bursa, Bolu, Biga, Tire, Demirci, Çerkeş, 
Çeşme, Çine, Hayrabolu, Denizli, Rize, Saray
köy, Seferihisar, Söğüt, Söke, Sinop, Salihli, 
Samsun, Sandıklı, Trabzon, Tarsus, Gaziantep, 
Fatih, Foça, Kadınhanı, Karaburun, Karaman, 
Kastamonu, Kuşadası, Konya, Gerede, Kemal
paşa, KUtahya, Gerdus, Mudanya, Maraş, Ma
nisa, Menemen, Milas, Nevşehir, Niğde, Yoz
gat'tan mevrut telgraflar. 102,108:]09 

— Köy Kanununun tatbiki vesilesiyle teşek
kürü havi Karaağaç kazası Bakırköy Muhtarlı
ğından mevrut telgrafname. 102,109 

SUALLER ve CEVAPLAR 

Dahiliye Vekâletinden 
— Ergani Mebusu t'hsan Hâlnit Beyin; 

36 Şubat 1341 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde 
intişar eden yanlış bir halber hakkında, suali ve 
Dahiliye VdkiJii Camii ©eyin şifahi cevabı 1,12-13 

— Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; Tev-
hidiefkâr, Sontehjraf, İstiklâl, Sayha gazeteleri 
dle dört mecmuanın feilâttiüadei tatilleri esbabı
na dair. suali 've Dahiliye Vekili Cemıil Beyin 
şifahi cevabı* 277,279,349:360 

— Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; 
YüzelH (kişilik listeye dahil ikesan tarafından 
memleketimiz gazetelerinde vuku buknaıkta oian 
•neşriyata dair suali 59,64:68 

Maarif Vekâletinden 
— Sivas Mebusu Rahmi Beyin; Tamirat 

maksadıyle Ankara Lisesinde yapılan tahribat 
ve saire hakkında suali ve Maarif Vekili Ham
dullah Suphi Beyin şifahi cevabı. 277,2!79 

350:352 
Maliye Vekâletinden 

— Gümüşhane Mebusu Zeki 'Beyin; İn
hisar dolayısıyle tüccar yedinde kalacak kibrit
ler hakkında suali. " 196^0,317:320 

Mttdafaai Milliye Vekâletinden 
— Kırşehir Mebusu Lütfi Müfit Beyin; 

Müecceli yeti Askeriyeden istifade malksaJdİyle 
Darülfünuna kaydohımıp, derslere devam etmİ-
yen talebe hakkında suali. 59,64 

TAKRİRLER 

Antalya (Ahmet Saki ve Kırklareli Mebusu 
Doktor Fuat Beyler.) 

— Kırkkilise vilâyetinin (Kırklareli) ne tahvili 
için ceryan eden müzakerat esnasında takar
rür ettiği veçhile Türkiye . dahilindeki mevaki 

isimlerinden millî mefkuremize muvafık olma
yanlarının tebdili hakkında (4/165) 59,64 

Bozok (A vni Bey) 
— Orman Nizamnamesinin 16 ncı ve 43 

ncü maddelerinin tadili hakkında Bozok Me-
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Sayfa 

busu Ahmet Hamdi Beyin takririnin Ziraat En
cümeninden celbi İle ruznameye alınmasına. 277,314, 

320:321 

Bozok (Ahmet Hamdi Bey) 
— Yüzelli kişilik liste, mensubini hakkında-

ki kanun lâyihasının derhal müzakeresi hak
kında 1,4,63,64:68 

Burdur (Hüseyin Baki Bey) 
— Belediye Kanununun bazı mevaddının 

tefsirine 314,316 
Çorum (Münir Beyle rüfekast) 
— Çorum Mebusu merhum Ferit Recai 

Beyin tahsilde bulunan mahdumlarının tahsil 
masraflarının hükümetçe tâhti temine alınma
sına dair (4/179) 395,397:398 

Edime (Faik Bey ve rüfekast) 
— Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çatalca 

vilâyetleri dahilindeki bazı köylerin arazisi ih
tiyaçlarına kâfi olmadığından emvali metruke 
ve emvali milliye çiftlikleri ile hali arazinin 
bedeli misli ile civar kasaba ve köylülere sa
tılması temenniyatına dair (4/164) 59,63 

Elâziz (Mustafa Bey) 
— Elâziz'den Almanya'ya dokuyuculuk tah

sili için gönderilen İki efendinin masrafına Ti
caret Vekâleti bütçesinden teminine dair (4/183) 

527,544 
Erzincan (Sabit Bey) 
— Nafıa Vekâleti bütçesinin 263 ncü fas

lının meni haşarat maddesinden otuzbin liranın 
Erzincan'da, kâin Vaskirt çayı bendlerinin inşaa-
sına tefrik ve tahsisi hakkında (4/178) 347,392 

Gümüşhane (Zeki B.) 
— Pazar günten sabah ceteasinıia üigastna 

•dair 228,243^244 
istanbul (Ali Rtza B.) 
— Mülga reji «dairesinin Hazine zararına 

yaptığı suiİstimatâta dair bazı malûmat haflc-
Ikırida temenni (4/181) 5,27,528 

tzmir (Münir B.) 
— Bilûmum vökâlet müsteşar ve ımiâfi -

umumîlerine Nafıa Vekâletimde olduğu gibi üo-
met verilmesine daür 395^425:429 

İzmit (İbrahim B.) 
— 'Darira inıtihaıbtiyesi olan İzmit isminin 

Kocaıeffye tahivMi hakkında 102,108 

Sayfa 
Karahtsanşarki (Ali Surun B.) 
— Alucra'da mülkim mütekait mü&zunıev-

vel Mazhar Efendinin maaşat hakkındaki mua
meleli istidanın tesriti Maçı temeomiyatınaı 
•dair {4/182) 527,528 

— Mükellefiyeti Ziraiye Kanunundan İstifa
de etmek İsteyen Tarsus'lu Buıbaozaıde Kemal 
ve rüfekası halklarında ahkâmı kanuniye daire
sinde ifayı muamele olunması temenniyastınaı 
dair .(4/172) £28,230 

Karesi (Vehbi B.) 
— Belediye ioffifhabatının kimler taraflından 

fesh edıiteb'Ueceği hakkındaki tnaabatanıa terci-
fhao müzakeresi hakkında 102,10l5,110,128:l13Q 

Karesi (Mehmet Vehbi B.) 
— Kabul olunan kanunların şimdiden tab 

ötftirttmesi hakkında (4/261) 501,510:511 
— Sabaİı celselerinin ilgasına dair 228,243 
Karesi (Mehmet Vehbi Bey ve rüfekast) 
— Azayı kiram tahsisatımdan ikişer iiraı 

kat'ıyk hasta bulunan Çorum Mebusu Ferit 
Beye İtası bafckımda 102,109:110 

Karesi (Mehmet Vehbi Bey ve seksenbes 
refiki) 
— Her hangi meslekten olursa otom müte

kaidinden muattimUğe tayin olunanların tekaüt 
(maaşlarının kat olunmaması için Muvazeneıc 
Umumiye Kanununa bir madde iJâMesİne dadB 
(4/2)62) 527,528 

Kocaeli (İbrahim B.) 
— Yaîova Kaphcaterı §ü*ietiııin <haırekerte ge

tirilmesi veya şaalftameleritfin feshi 'temenniya-
tına dair (4/173) 277,279 

Malatya (Doktor Hilmi B.) 
— Dumlupıoaır AMdei (tarftıüıyesd ziyarefogâlht 

ila demiryolu arasnııdaki ssfciz - on kÖomatrellio 
mesafeye ray ferşine dair (4/177) 347,349 

Menteşe (Şükrü Kaya Bey ile rüfekası) 
— Ziraat Vekâleti Müsteşarı lİte bazı mü-

(diri umumilere mütehassıs tahsisatı atasına 
dair (4/25,8) 395,423 

Muş (tlyas Sami B.) 
— Asîleri Bakiyelerine sokmayın, tenkil edett 

Çıram Aşireti Reisi Kasım Beyden aldığı telgraf-
namenin kıraaitine ve mumaileyhle beraberle
rine tafodirikâratıe cevap yazilmaısına dair tak" 
rid 102,107:108 
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Sayfa 
Muş (Osman Kadri B,) 
— Dîvana Muhasebat Memurinin tayini için, 

vefeâfötierde olduğu gibi, bir «ncikn-ea teşSciü 
hakkında 277,279 

Rize (Ekrem B.) 
— Biri Meclisin taikriben yüz metre geri

sinde, idiğeri itaasyonun tam tarşısmrfa olmak 
üzere hem havayı ifsat eden hem de nazara 
müslbekıreh manzara ara eden, M eesİm sûprüntti 
yığınının biran levvel kaldırılması ve oraya yı
ğılmasına müsaade edenlerin de -tecziyesi hu-
susunda temenni <4/17ö) 334,3'16* 

Sürt (Halil Hulkİ Ef.) 
Geçen seneden beri Diyanet İsteri Eneüme-

minde bulunan, ve Seriye Vekâletinden nrutsad-
dak icazetnameye malik dlmıyanların ilmî kİs-
veyîi lâbis olmamalarına mütedair olan teklifi* 
nia Nizamnamei Dahalinıin olbaptald sara" 
baıtı mucibince doğrudan doğruya cuznameye 
aİHumasıaa daık 1,62:63 

Sinop (Recep Zühtü B.) 
— Ruznamenin 51 nci maddıesM teşkil ve 

eden yüzelltö fcisllıik liste mensubinine mütedair 
okn Başvekâlet teskeresi Se Dahiliye ve Aıdli-
ye Encümenim mazbatalarının ıteroinan ve müs-
tacelen müzakeresi hakkında ,1,4,63:64,68 

Sivas (Halis Turgut B.) 
— Bilumum vekâlet müsteşarkıriyle müdiri 

umum'iterinin maaşlarının teadül «sasına riaye
te» ımüsaıvi bir haıdde iblâğına dair 395,425 

Sivas (Halis Turgut B.) 
— Teşkilâtı Sıhhiyesi Askeriye ve Mülkiye

nin (tevhidi hakkında (4/175) 277,302:303 
Sivas (Rahmi B.) 
— Maarif Vekâleti 'bütçesinin 233 ncü fas-

lınm üçüncü maddesine dahil mektepler kadro
sunun Orta Tedrisat Kanununa göre tashih edil
mesi lâzım geldiği hakkında (4/169) 229 

Trabzon (Abdullah B.) 
— Trafozon Limanı ile Trabzon - Erzurum 

Demiryolunun inşası için elli milyon lira sarfı-

Sayfa. 
na mezuniyet verildiği hakkında Muvazene! 
Umumiye Kanununa bir madde ilâvesine dair 
takriri. <4/177 mükerrer) 347,383:384 

Trabzon (Muhtar B.) 
— Nafıa Vekâleti bütçesinin 263 ncü fas

lının birinci maddesinden kırlöbin liranın Er
zurum ovasmdaki Karasu mecrasının tamirine 
tefrik ve tahsisi hakkında, (4/180) 247,392:393 

Trabzon (Muhtar Bey ve onbir refiki) 
— Bugün rııznameye alınan havalii şarkiye 

muhacirlerinin iadesi ve meskenlerinin tamir 
ve İnşası için 3 Nisan 1339 tarihli kanunla ve
rilen tahsisattan henüz sarfedilemeyen mik
tarının 1341 senesinde de sarfı hakkındaki Er
zurum Mebusu Rüştü Paşanın, teklifi kanunisi 
ve Muvazenci Maliye Encümeni mazbatasının 
şimdiden müstaceten müzakere ve intacı hak
kında. 4:5,6:12,13:14,42:43 

Zonguldak (Tunah Hilmi B.) 
— Alman Reisicumhurunun vefatı münase

betiyle Alman Meclisine beyanı taaayet edilme
si hakkında. 102,109 

— Çaycuma'da bir leylî iptidai mektebi açıl
masına dair (4/168) 196,229 

— Erkek muallim mekteplerinin program
larına (çocuk bakım) derslerinin konulmasına 
dair (4/171) 196,229 

— Geçen içtima senesinde teklif ettiği (Türk
çe Kanunu) unvanlı lâyihasının Maarif Encü
meninden alınarak ruznameye ithali hakkında 1,5 

— İmam ve Hatip mekteplerinde okutu
lan Arapça< Celâüye) tefsirinin Türkçe'ye ter 
cümesi ile tefsirin de hadis gibi Türkçe tedris 
edilmesi hakkında takriri (4/170) 229 

— Medrese veya Fakülte tabirlerinden bî
rinin 'kabul ve istimali hakkında (4/102) 159,192; 

193 
— Sthhiye uımirtı hakkında (2/175) 277,308: 

309 

TEFSİRLER 

No. Sayfa 
59 11 teşrinisani 1338 tarih ve 269 numa

rala (1338 selesi altıncı Avans Kanu
nu) nun yedinci maddesi ile 15 Mayıs 

No. Sayfa 
1335 tarihli (Müfkiye Harcırah Ka
rarnamesinin 1, 10 ve 23 ncü maddele
rinin tefairi. 247,248:255 
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TEKLİFLİ» 

Sayfa 
Adan&(îsmail Sefa Bey ve altmışyedi refiki) 
— Seferberliğin devamı müddetine* ziraat, 

ticaret ve sana* erbabının tecilleri hakkında 
(2/457) 277,298 

izmir (Mustafa Rahmi Bey ve rüfekası) 
— Ebniye Kanununun 20, 21, 22, 23, 24, 

25 nci maddelerinin tadili hakkında (2/458) 314, 
315 

Sayfa 
Gaziantep (Kılıç AH ve Ahmet Remzi Beyler) 
— Gaziantep istihlâs mücadelesinde şehit 

olan Şahin Beyin oğluna hideraatı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi hakkında (2/459) 314,315 

Karesi (Süreyya B.) 
— Hıyaneti Vataniye Kanununu muaddil 

15 Nisan 1339 tarihli Kanunim birinci, ikinci 
ve üçüncü maddelerinin tadili hakkında 
(2/456) 102,104 

TEZKERELER 

Adliye Vekâleti Tezkeren 
— Sirkat maddesinden maznunu aleyh Kel 

Haliloğlu Ali hini ikaı cürümde on sekiz ya
şını ikmal etmemiş -bulunduğu cihetle merkum 
hakkında mufctezayı madeletün ifasına dair 
(3/394) 465,470 

Başvekâlet Tezkereleri 
— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve 

rufekaısının; umum memurin kanunu unvanlı 
tekM kanunisinin tehiri müzakeresine dair 22S, 

244:246 
— Askerî fabrikalar Müdüriyeti Umumiye

tinin 1340 senesi mülhak bütçe Kanununun al
tıncı maddesinin tefsirine dair (3/387) 159,160 

— Cemiyetler Kanununun 12 nci madde
sinin tefsirine dair (3/385) 59,62 

— Damga ve tuz resimlerinin tezyidine 
ve pamuk ve yün mensucattan istihlâk resmi 
alınmasına dair 3 Mart 1341 tarihli Kamuma 
üçüncü maddesinin tefsiri hakkında (3/3%) 501, 

528 
— Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin 

vazaifi haflcüundalki kanun lâyihasının berayı tet
kik iadesine dair (3/395) 501,510 

— Harekâtı Askeriye mıntıkasında ve An
kara'da birer istiklâl mahkemesi teşkili bat
kında (3/386) 125,129,149:154 

— ispirto resminin tenzili hakkında 9 Ni
san 1340 tarihli kanuna müzeyyel kanunun 
tefsirine dair (3/389) 277,279 

— Katil maddesinden ortbeş sene küreğe 
mahkûm edilen Devrlşoğhı Reşit hakkında ve
rilen hükümkle hatayı adil vukua getirildiğin
den af suretiyle telâfisine dair (3/388) 125*160 

— Müsakkafak Kanununun 22 nci mad
desiyle Tahriri Umumî Nizamnamesinin 88 nci 
maddesinin tefsiri hakkında (3/393) 395,397 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hü
kümeti arasında münakit ahitname Arnavutluk 
Meclisi Müessisanınca tasdik, edildiği cihetle 
bu bapdaki muameleyi tasdikiyenin sureti ik
mali hakkında (3/392) 395,397 

— Tütün idarei muvakkatesi ve sigara' 
kâğıdı inhisarı hakkındaki 26 Şubat 1341 tarih
li Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinin tefsiri 
hakkında (3/391) 347,349 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Tezkeresi 
— istanbul'dan firar eden bazı Rum ve 

Ermeniler hakkında Memurin Muhakemat En
cümenince tanzim edilen mazbata üzerine Mec
lisi Alice verilen karar suretinin mezkûr Encü
mene tevdü hakkında 277,281:282 

Divanı Muhasebat Riyaseti Tezkeresi 
— Efradı ailesinin bir kısmını bilâhara celp 

eden memurine muahheren celbettikleri efradı 
aileleri için harcırah itası iktiza edip etmediği
ni tefsiri hakkında 228,248:255 

Memurin Muhakemat Heyeti Riyaseti 
Tezkereleri 

— Memurin Muhakematı Heyeti Azalığın-
dan istifa eden Karesi Mebusu Ah Şuurİ Bey 
yerine diğerinin intihabına dair 102,106 

— Memurin Muhakemat Encümeni aza
sından, uzun müddet mezun bulunan Giresun 
Mebusu Hacim Muhittin Beyin yerine haizi ek
seriyet bulunan Karesi Mebusu Haydar Beyin, 
kelevvel vekâleten encümene devamı hakkın
da 501,509:510 
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Sayfa 
— Mezun bulunan, İsparta Mebusu Hafız 

İbrahim Beyin yerine diğerinin intihabına dair 314, 
315:316 

Riyaseti Cumhur Tezkereleri 
— Başvekâlete Malatya Mebusu ismet Pa

şanın intihap ohınduğuna ve müşarünileyhin in
tihap eylediği vekillerin Heyeti üımımiyesmin 
Meclisi âhirin tasvibine arz olunduğuna dair 125, 

127:129 

Sayfa 
— istanbul Mebusu Ali Fethi Beyin; Başve

kâletten istifa ettiklerine dair 125,127 

Tetkiki Hesabat Encümeni Riyaseti 
Tezkeresi 

— Büyük Millet Meclisinin, 1336, 1337 ve 
1338 senelerine ait hesabı kafi cetvelleri hak
kında (3/384) 59,62 

ZAPTI SABIK HULASALARI 

içtima No. İçtima tarihi Cilt Sahife 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
sq 

26 
28 
1 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 

2 
2 
3 
3 
3 

. 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 * 
3 
3 

. 3 

1341' 
1341 
1341= 
1341' 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 
1341 

15 

16 

2 
61 
1C3 
126 
161 
196 
229 
278 
314 
348 
396 
436 
466 
503 
529 
2 

• » » < » • *" 



Söz Alanlar 

A 
Sayfa Sayfa 

Abdullah Azmi Kendi (Eskişehir) -. 1341 — Cebelibereket Vilâyeti ile Müddeİumu-
Senesi Muvazene! Umumiye Kanunu lâyihası milik arasında tahaddüs eden ihtilâfı merciin 
münasebetiyle, 188, halli talebini havi evrakın tetkiki salâhiyet ha-

192,390,546 . ricinde görüldüğünden tayini muktezast hakkın-
Ahmet Hilmi Bey (Dahiliye En. M. M. da Memurin Muhakemat Heyeti Riyasetinin 

(Kayseri) - 1341 Senesi Muvazenei Umumiye tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası mu-
Kanuntı lâyihası münasebetiyle, 540,549 nasebetiyle, 117 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
yüzelli kişilik liste mensubini hakkındaki kanun 
lâyihasının derhal müzakeresine dair takriri 
münasebetiyle, 66 j 

— Denizli Mebusu Yusuf ve Necip Ali 
Beylerin; geçen sene Dahiliye Encümenine ha
vale edilen ve aşairi seyyarenin sureti iskânına j 
dair teklifi kanunilerinin, Nizamnamei Dahili
nin sarahati mucibince doğrudan doğruya ruz- j 
nameye alınarak müzakeresi hakkında takriri j 
ve Dahiliye Encümeninin bu bapta Dahiliye 
Vekâletince hazırlanmakta olan kanun lâyiha
sının celbi hakkında mazbatası münasebetiyle, 

106 

— ldarei Umumiyei Vilâyat Kanunu mu
cibince nasıp ve azilleri mahalli rUesayı memu
rine ait bulunan küçük sıhhiye memurlarının 
doğrudan doğruya Vekâletçe tayinleri için bir 
karan tefsiri ittihazı hakkında Başvekâletten 
mevrut tezkere ve tefsire mahal olmadığına 
dair Dahiliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle, 105 

Ahmet Mahir Efendi (Kastamonu) - 1341 
Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası 
münasebetiyle, 3651 

Ahmet Muhtar Bey (Trabzon) - 1341 Se
nesi Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası mü
nasebetiyle, 22,178, 

193,323,325,368,369,371,373,382,385,390,399,404,, 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
yüzelli kişilik liste-mensubini hakkındaki ka
nun lâyihasının derhal müzakeresine dair takri
ri münasebetiyle, 63 

— Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; havalii 
şarkiye muhacirlerinin iadesi ve meskenlerinin 
tamir ve inşası için 3 Nisan 1339 tarihli ka-

| nunla verilen tahsisattan henüz sarfedilemeyen 
miktarının 1341 senesinde de sarfı hakkında 
teklifi kanunisi münasebetiyle, 10,11 

— Gurebayı Müslimin Hastahanesi Ront-
[ gen Mütehassısı olup, esnayı vazifede iki eli 

katedilen Doktor İbrahim Vasıf Beye hidematı 
i vataniye , tertibinden maktuan elli Ura maaş 

tahsisi hakkında kanun lâyihası münasebe
tiyle, 69 

— Hükümet İle Fenerler idaresi arasında 
miin'akit 11 Temmuz 1339 tarihli itilâfname-
nin tasdiki hakkında kanun lâyihası münase
betiyle, 84 

— înşası mukarrer Yenişehire muktazi araz! 
ile sıhhati umumiyei beldeyi siyaneten tefcir ve 
teşciri iktiza eden bataklık ve merzağı mahal
lerin istimlâki hakkında kanun lâyihası müna
sebetiyle, 233 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve 
doksanaltı refikinin; Ankara'da Şengiil Ha
mamı Caddesinde emlâki milliyeden olan beş-
bin metre murabbaı arsanın Himayeyi Etfal 
Cemiyetine terk edilmesine dair teklifi kanu
nisi münabesetiyle, 89 

Ahmet Münir Bey (İzmir) - Sivas Mebusu 
Halis Turgut Beyin; bilumum vekâlet müsteşar-
'lanyte müdürü umumilerinin maaştamm teadül 
esasüna rtayöten müsa'vi bir hadde iblâğına da6r 
•taktiri münasebetiyle. 425 
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. Sayfa 

Ahmet Remzi Bey (Muvazenei Maliye Encü
meni namına) (Gaziantep) - 1341 senesi Muva
zenei Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle 204, 

298,304,323 
Ahmet Süreyya Bey (Karesi) - Harekâtı Aske

riye mmtdkastnda ve Ankara'da birer İstiklâl 
'Mahkemesi teşkili hakkında Başvekâletten mev
rut tezkere münasebetiyle. 150,151 

— Takıriri sükûn hakkındaki kanun lâyiha
sı ımünasebeSiyle. 132 

Akçoraoğhı Yusuf Bey (İstanbul) -1341 sene
si 'Muvazenei Umumiye Kanunu 'layihası müna
sebetiyle. 165,186,552,558,560 

A1İ Cenanİ Bey (Ticaret Vekili) (Gaziantep) -
1341 senesi MuVazenei Umumiye Kanunu -lâyiha.- . 
sı münasebetiyle. 53-1,534,53 7,540,54i, 

542,544,547,548,555,558 
— Hükümet ile Fenerler İdaresi arasında 

mün'afcit 11 Temmuz 1339 tarihli i'tilâfoamenln 
tasdiki hakkında Kanun lâyihası münasebetiy
le. 81,83,84.85 

Ali Fethi Bey (istanbul) - Başvekâletten İstfi-
fa ektiği hakkındaki beyanata. 110 

Ali Fethi Bey (Başvekil ve Müdafaa! Milliye 
Vekili) (İstanbul) - Askerî Fabrikalar Müdüri
yeti Umumiyesi 1341 senesi 'Bütçe Kanununun 
mevkii mer'iyete vazına kadar ifa olunacak ht-
demaî hak'kmda kanun lâyihası münasebetiyle, 40 

— Müdafâai Milliye Vekâleti 1340 senesi büt-
yösıne (240 100) lira tahsisatı munzamma itası 
hakkında. Kanun lâyihası münasebetiyle. 29 

Ali Faat Paşa (Ankara) - Şûrayı Askerî Teş
kilât ve vazaifİ hafckmda (1/557) numaralı ka
nun lâyihası ve 'Müdatfaai (Milliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle, 267 

Ali Rıza Bey (İdare Amiri) (İstanbul) - Mu
vazene! Maliye Encümenirıdeki îartı mesaisinden 
(hastalanan Çorum Mebusu Ferit Beye ücreti te
davi olarak beşyüz lira itası hakkında Divanı Ri
yaset karan münasebetiyle. 107 

Ali Sururi Bey (ŞarkikarahUar) - Siirt Me-
'butsu Halil HuJfci Efendinin; geçen seneden beni 

Besim Atalay Bey (Aksaray) - 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası münase
betiyle, 205,208 

Sayfa 
Diyanet İşleri Encümeninde bulunan ve Seriye 
Vekâletinden musaddak icazetnameye nrol'ik ol
mayanların Hmî kisveyi lâbis olmamalarına müte-
dair olan teklifinin NizamnanTtei Dahilinin olbap-
taki sarahati mucibince doğrudan doğruya ruz-
nanıeye alınmasına dair takriri münasebetiyle, 62 

Ali Şııuri Bey (Karesi) - 1341 senesi Muvaze
nei Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle. 463,542 

— Cebelibereket Vilâyeti ile. Müddeiumumî
lik arasında ta'haddüs eden İhtilâfı merdin halli 
talebini havi evrakın tetkiki salâhiyet haricinde 
görüldüğünden tayini muktezası hakkında Me
murin Muhakemat Heyeti 'Riyasetinin tezkere
si ve Dahiliye 'Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 116 

— Efradı aıilesinin bir kısmım bilâhare celbe
den memurine muahharen celbetti'kteri efradı 
aileleri İçin harcırah iktiza edip etmediğinin tef
siri hakkında 'tezkere ve KaVaninİ Maliye Encü
meni. mazbatası münasebetiyle. 254 

— Sivas Mebusu HaMs Turgut. Beyin; balu-
nrııım Vekâlet Müsteşarlaı-ıyle Müdüri Umumile
rin maaşlarının teadül esasına riayteten müsavi 
bir hadde iblâğına dair takriri münasebetiyle. 427 

Arif Bey (Eskişehir) - 1341 senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle, 370,429 

— Şûrayı Askerî teşkilât ve vazaiİJi hakkın
da 0/557) numaralı Kanun lâyihası ve Müda-
faai Milliye Encümeni rnozhaltası münasebe
tiyle. 256 

Avıü Bey (Bozok) - Orman Nizamnamesi
nin 16 ve 43 ncü maddelerinin tadiM hakkında 
Bozok 'Mebusu Ahmet Hamdıi Beyin Ziraat En
cümeninde bulunan takririnin ceMyle ruzname-
ye alınmasına dair takriri münasöböbiyle. 320,321 

— Takriri sükûn hakkındaki kamun lâyihası 
müanesebetiyle. 136 

— Ziraat Encümeninin; bazı meyad üzerine 
istihlâk resmî vazı ve 'bazılamnnı nırspetlerhi'in 
tezyidi hattında iteklîfi ıkaınunisd münasebetiyle. 71 

— Seferber kıtaat zabitanma ikişer maaş 
nispetinde avans itası hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle, 512 

B 
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Sayfa 
— Zinaaıt EncümeoMn; bazı mevad üzerine 

Sayfa 
istimlâk resmi vazı ve bazılarının mspeüerinlin 
tezyidi hakkımla *ekM -kanunisi münasebetiyle. 71 

Cafer Tayyar Paşa (Edirne) - 1341 senesi 
Muvazene! Umumiye Kanunu Lâyihası müna
sebetiyle 543 

Cemil Bey (Dahiliye Vekili) (Tekfurdağı) • 
Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfekası-
nın; umum memurin Kanunu unvanlı teklifi 
kanunisinin tehiri müzakeresine dair Başvekâ
let tezkeresi münasebetiyle 245 

— Ergani Mebusu tbsan Hamit Beyin; 26 
Şubat 1341 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde 

intişar öden yanlış bir haber hakkındaki suali
ne cevabı " 12 

— Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; Tevhi
di Efkâr, Son Telgraf İstikföl, Sayha gazetele
riyle dört mecmuanın bilâmüddet tatilleri esba
bına dair sual takririne cevabı 349,350 

— İnşası mukarrer Yenişehir muktazi 
arazi üte sıhhati umumiyei beldeyi siya-
neten tefcir ve tescîri iktiza eden bataklık ve 
merzagi mahallerin istimlâki hakkındaki Kanun 
lâyihası münasebetiyle 470 

Dr. Mustafa Bey (Çorum) - 1341 senesi Mu-
vazenei Umumiye Kanunu lâyihası münasebe
tiyle 302,311 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
yüzelli kişilik liste mensubini hakkındaki ka
nun lâyihasının derhal müzakeresine dair tak
riri münaseebtiyle 66 

— tdarei Umumiye Vilâyat Kanunu muci
bince nasıp ve azilleri mahallî rüesayı • memu
rine ait bulunan küçük sıhhiye memurlarının 
doğrudan doğruya Vekâletçe tayinleri için bir 
kararı tefsiri ittihazı hakkında Başvekâletten 
mevrut tezkere ve tefsire mahal olmadığına 

dair Dahiliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 104 

Dr. Fuat Bey (Kırklareli) - 1341 senesi Mu-
vazenei Umumîye Kanunu layihası münasebe
tiyle 26,283 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve 
doksanaltı refikinin; Ankara'da ŞengüJ Hama
mı caddesinde emlâki milliyeden olan 'beşbm 
metre murabba, arsanın Himayeyi Etfai Cemi
yetine terk edilmesine dair teklifi kanunisi mü-
natoetiyİB 89 

Dr. Mazhar Bey (Aydın) - 1341 senesi Mu
vazene! Umumiye Kanunu lâyihası münasebe
tiyle 292 

Ekrem Bey (Rize) - Şûrayı Askeri teşkilât 
ve vazaJtö hakkımda {1/557} numaralı kanun lâ
yihası ve Müdafaa! Miniye Encümeni mazbata
sı münasebetiyle 255 

Ekrem Bey (Müdafaa! Milliye Encümeni M. 
M.) (Rize) - Adana Mebusu İsmail Safa Bey 
ve attmışyedî refikinin; seferberliğin devamı 
müddetmce ziraat, ticaret ve sanat erbabının 
tecilleri hakkında teklifi 'kanunisi ve reddine 

dair Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 507 

Emin Bey (Eskişehir) - 1341 senesi Muza-
zenei Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle 27 

Emin Bey (Şaridkarahisar) - 1341 senesi Mu
vazene! Umumiye Kanunu lâyihası münasebe
tiyle 384 

Eyüp Sabri Efendi (Konya) - 1341 senesi 
Muvazened Umumîye Kanunu lâyihası münase
betiyle 391 
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Sayfa 
Faik Bey (Tekfurdağı) - Kırklareli Mebusu 

•Doktor Fuat Bey ve doksanaftı refikinin; Anka
ra'da Şengül Hamamı caddesinde emlâki milli-
veden olan fbeşjbîn metre muralbbaı arsanın Hi
mayeyi Etfal Cemiyetine terk edilmesine dair 
teklifi kanunisi münasebetiyle 89 

Fehmi Bey (Saruhan) - 1341 senesi Muva-
zenei Umumîye Kanunu lâyihası münasebetiyle 531 

Feridun Fikri Bey (Dersim) - 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası münase
betiyle İH 189,386,462,551 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Beyin, 
yüzelli kişilik liste mensubini hakkındaki ka
nun lâyihasının derhal müzakeresine dair tak
riri münasebetiyle 65 

— Gurebayı Müslimin Hastanesi Röntgen 
Mütehassısı olup, esnayı vazifede her iki eli 
katedHen Doktor ibrahim Vasıf Beye hidematı 
vı t aniye tertibinden maktuan elli lira maaş tah
sisi hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 68 

Sayfa 
— Harekâtı Askeriye mıntıkasında ve An

kara'da birer İstiklâl Mahkemesi teşkili hak
kında Başvekâletten mevrut tezkere münasebe
tiyle 149,150,153 

— Hükümet He Fenerler İdaresi arasında 
mutı'akit 11 Temmuz 1339 tarihli itilâfnamenm 
tasdiki hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 83 

— inşası mukarrer Yenişehir muktazi arazi 
İle sıhhati umumiyei beldeyi siyaneten teftir ve 
teşçiri İktiza eden bataklık ve merzagi mahal
lerin İstimlâki hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle 471,472 

— Takriri sükûn hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 133 

Ferit Bey (Kütahya) - 1341 senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle 380,451 

— Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin; bil'u-
mum Vekâlet Müsteşarlariyle Müdürü Umumi
lerinin maaşlarının teadül esasına riayeten müsa
vi bir hadde iblâğına dair takriri münasebetiyle 426 

Feyzi Bey (Dİyarbekir) - 1341 senesi Muva
zenei Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle 361 

H 
Hakkı Tank Bey (Giresun) - Bozok Mebu

su Ahmet Hamdi Beyin, yüzelli kişilik liste 
mensubini hakkındaki kanun lâyihasının derhal 
müzakeresine dair takriri münasebetiyle, 65 

Halis Turgut Bey (Sivas) - Bil'umum Vekâ
let Müsteşarlariyle M'üdüri Uıımmuilenin maaş
larının teadül «sasına riayeten müsavi bir had
de iblâğına dair takriri fnüraasebetıiyte, 426 

— 1341 senesi Muvazene! Umumiye (kânu
nu lâyihası münasebetiyle, 214,285 

— Ilıca Palamutluk demiryolu imtiyazına ait 
mukavele ve şartnamelerin birer suretlerinin 
gönderüdiğinıe dair Başvekâletten mevrut tez
kere ve Dahiliye Encümeni Mazbatası münase
betiyle, 468 

— inşası mukarrer Yenişehire muktazî ara
zi 'üe sıhhati umumiyei beldeyi sfyaneten tefek 
ve tescni iktiza «den 'bafeklık ve merzagî ma
hallerin ıfetimlâki halkkıındaki kamun lâyihası 
münasebetıiyle, 472 

— Menteşe Mebusu Şîükrü Kaya 'Bey #e rü-
fetoasınm; Ziraat Vekâleti Müsteşarı ile 'bazı 

Mudiin Umumilere mütehassıs tahsisatı itasına. 
dair liaflcriri ımünasebeliîyle, ' 424 

— Takriri sükûn haklkmdafoi kanun 'lâyihası 
münasebeti'yie, İ36 

Halİt Bey (Çastamonu) - 1341 senesi Muva
zene! Umumiye kanunu lâyihası münasebetiyle, 24, 

178,201,213,30i ,403,406 
Hamdullah Suphi Bey (Maarif Vekili) (is

tanbul) - 1341 senesi Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası münasebetiyle, 169,189,191, 

200,202,203,206,217,221,224 

— Sivas Mebusu Rahmi Beyin; tamirat nmak-
sadiyle AaÜcara İaşesinde yapılaın tahribat vesai-
-re hakkında Maarif Vekâletinden sualine ceva
bı. 351 

Hasan Bey (Maliye Vekili) (Trabzon) - 1341 
senesi Muvazene! Umumiye ıkanunu lâyihası 
münasebetiyle, 175,216,218,311, 

368,369,382,402,546 
— Efradı aüesinin bir (kısmını bilâhare cel

beden memurine muahharen celbettifcleri efradı 
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aüelerâ için harcırah hakkında Divana Muha
sebat Riyasetinden mevrut teztere ve KavaıılM 
Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle, 251,252, 

253,254,255 
— Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin, inhisar 

dokty*sryle (tüccar yedinde (kalacak foitoaâtter halk-
kımda sualime şifahî cevabı. 317,319 

— İnşası mukarrer Yenİşehire mdktazî ara
zî Me sıhhati umunüyeî beldeyi sıyaheten tefek 
ve teşciıi iktiza «den bataklık ve merzagi raa-
haftemn istimlâki toalBandaikıi kamm lâyihası 
münasebetiyle, 476,478 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat'Bey ve 
Doksanlatı refikinin; Ankara'da Şengül hamamı 
caddesinde emlâki milliyeden olan beş binme t-
re murabbaı arsanın Himayeyi Etfal Cemiyeti
ne terk edilmesine dair teklifi kanunisi müna
sebetiyle, 90 

— Tütün muamelâtının sureti idaresini tayin 
eden ahkâma dair kanun lâyihası ile tütün ve 

Sayfa 
sigara kâğıdının inhisar tahtında idaresi hak
kında olup, evvelce takdim kılınan kanun lâyi
hasında icra kılman tadilât hakkında kanun lâ
yihası münasebetiyle, 247,481 

Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) - 1341 se
nesi Muvazene! Umumiye kanunu lâyihası mü
nasebetiyle, 415,422,429 

— Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin; bil'u-
mum Vekâlet Müsteşarlariyle Müdiri Umumi
lerinin maaşlarının teadül esasına riayeten mü
savi bir hadde iblağına dair takriri münasebe
tiyle, 428 

Hilmi Bey (Artvin) - 1341 senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiy
le, 342358 

Hüseyin Rıfkı Bey (Edirne) - 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası münase
betiyle, 173,208 

i 
İbrahim Bey (Kocaeli) - Daire! intihabiyesi 

olan izmit'in Kocaeliye tahvili hakkında takri
ri münasebetiyle, 108 

İhsan Hâmit Bey (Ergani) - 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası müna
sebetiyle, 23,24,164,201, 

202,454 
Üyas Sami Bey (Muş) - Âsileri nahiyesine 

sokmayıp tenkil eden Çıran Aşireti Reisi Ka
sım Beyden aldığı telgrafnamenin kıraatine ve 
mumaileyh ile biraderlerine takdirkârane cevap 
yazılmasına dair takriri münasebetiyle, 108 

— Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; havali! 
şarkiye muhacirlerinin iadesi ve meskenlerinin 
tamir ve inşası için 3 Nisan 1339 tarihli kanun
la verilen tahsisattan henüz sarfedilemeyen 
miktarının 1341 senesinde de sarfı hakkında 
teklifi kanunisi münasebetiyle, 9,10 

— Takriri sükûn hakkındaki kanun lâyiha
sı münasebetiyle, 137 

İsmail Bey (Çorum) - 1341 senesi Muvaze
nei Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle 463 

İsmail Bey (Şarkikarahisar) - 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası münase
betiyle, 545 

— Ziraat Encümeninin; bazı mevad üzerine 
istimlâk resmi vazı ve bazılarının nisbetlerinin 
tezyidi hakkında teklifi kanunisi münasebetiy
le, 76,78,79 

İsmail Kemal Bey (Çorum) - 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası müna
sebetiyle, 27,208,388,445 

İsmet Paşa (Başvekil) (Malatya) - Başvekâ
lete Malatya Mebusu İsmet Paşanın İntihap 
olunduğuna ve müşarünileyhin intihap eylediği 
vekillerin heyeti umumiyesinin Meclisi Âlinin 
tasvibine arz olunduğuna dair Riyaseticumhur 
tezkeresi ve Hükümete beyanı itimat olunması 
münasebetiyle, 128 

— Takriri sükûn hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 145 

İzzet Ulvi Bey (Afyonkarahisar) - 1341 se
nesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası oıü-
nasebetiyte, 447 
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Kâmil Bey (İzmir) - 1341 senesi Muvazeneî 

Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle, 537,547 

Kâzım Bey (Giresun) - 1341 senesi Muvaze
neî Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle 530 

Kâzım Karabettir Pasa (İstanbul) - Şûrayı 
Askerî Teşkilât ve vazaifi hakkında (1/557) nu-

Mahmul Esat Bey (Adliye Vekili) (tzmir) -
Takriri sükûn akkıridıaM kanun 'lâyihası müına-
ısöbettiylle 142,144 

Mazlıar Müfit Bey (DenlzH) - 1341 sene-
sıi Muvazene! Umumiye Kanonu lâyihası ımü-> 
nasabeMyİe 205,288,324,377,448,533 

— Erzurum Melbusu RSşjtü Paşanın; havaJlii 
şarkîye muhacirlerinin iatietsli ve meskenleri* 
nin tamik ve inşası için 3 Nisan 1339 tarihli 
•kanunla verilen tahsisattan henüz sarf edileme-' 
yen miktarının i 341 senesi ade ide sartft hak-
kmlda teklifi fcanum&li müna&ebetıryle 8,10 

— Memurini Mülkiye Mazuliyet Kanunu 
'ile Askerî ve M'ütkî Tekaüt Kanunlarının; 
"bazı rmetvadının tattffioe dair kanun lâyihası mü' 
naısebetiyfe 247 

— Ziraat Encümeninin; »bazı mevatl .üzerine 
İBtfUmlâlk resmî vazı ve toazılarmm nispetlerinin 
tezyidi hakkında teklifi kanunîsi rnünasefbstiyie 78 

Mehmet Emin B. (Şarkı Karahisar) - Takriri 
sükûn hakkındaki kanun lâyihası münasebe-
'tiyle 142 

Mehmet Fuat Bey (Kastamonu) - 1341 se
nesi Muvazıaneî Umumiye Kanunu fâyihas* 
münasöbdtüıyle 411,450 

Mehmet Sabri Bey (Ziraat Vekili) (Sanı-
han) - 1341 senesi Muvaseneî Umumiye Ka
nunu lâyihası münasebetiyle 420,423,432,438,440, 

441,442,454 
— Ilıca Palamutluk. ıdetriİryohı imtiyazıma 

ailt mukavele ve şartnamelerin birer suretferi* 
nin görideriMğine dair IBaşvekâkSften mevrut 
tezlkere ve Dahliye Encümeni mazfoafcası mü-
naselbeltiyte 469 

— Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Bey ite 
rüfekasımın; Zinaat Vekâleti Müsteşarı tile <bazı 

Sayfa 
maralı kanun lâyihası ve Müdafaaî Milliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle, 261,265 

— Takriri sükûn hakkındaki kanun lâyiha
sı münasebetiyle, 134,145 

Kâzım Vehbi Bey (Ergani) - 1341 senesi 
Muvazeneî Umumiye Kanunu lâyihası münase
betiyle, 168,173,204 

ınüdıİri umumilere mütehassıs tahsisattı oltasına1 

idair takriri münaselbetiyle 424 
— Ruzname hakkında 315 

— Sivas Mebusu Halis Tuflgut Beyini; bMı 
mum Vekâlet müsteşarfcuruyle müdürü umumim 
Sterinim maaşlarınla teadül esasına rüaıyeten mü-
«avî 'bir hıaldde lilblâğına daıir takriri mühase-
ibötiyle 425 

Muhittin Namı Bey (Bitlis) - 1341 senesi 
Muvazene! Umumiye Kanunu lâyihası müaa-
setbetliyle 225,306,376,453 

Mithat Bey (Aydın) - 1341 senesi Muvazeneî 
Umumiye 'Kanunu Jayihası münaselbebiylte 352 

Muammer Bey (Dahiliye En. R ) (Sivas) -
İnşası mukarrer Yenişehİre rnuktazî anazî ile 
sıhhati umumiyeî fbejdeyi siryarneten tefcir ve 
teşciri iktiza eden bataklık ve nrer.zaJgî mahal-' 
lepin istimlâki hakkındaki kanun lâyihası mü-< 
nasdbehİtyle 471,472,474 

— Ilîca Fıaiamultak dernirycflu imtiyazına 
atjıt mukavele ve santnaımölerin birer süratleri-' 
nün g&rideriılidiğine dair Başvekâletten mevrut 
teskere ve Dahiliye Encümeni mazbatası müna^ 
sebetiyfe 469 

Mustafa Abdiilhalik Bey (Maliye Vekili) 
(Kângm) - Bıozok Melbusu Ahmet Hairrtdi Beyin, 
yüzeİİ kişifik liste mensubini hakkındaki fca^ 
nun lâyihasının derhal müzakeresine daıir tak
riri münasebetiyle 68 

— Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; bavalii 
şarkiye muhacirlerinin iadesi ve meskaolletrinSrı 
tamir 've inşası jçic 3 Nisan 1339 tarihi ka
nunla verilen tahsüsaötan henüz sarf edlemeyen 
mikitarınm 1341 senesinde ide sarfı .hakkında 
teklifi kanunisi münasebetiyle 7,9,10 

VI 
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— KıdcKaredi Mebusu Doktor Fuat Bey ve 
aoiksaınaltı ırafüfciınin; Ankara'da Şengül hamaım 
cakbfesidde emfâlki ınİUlîyöden ıcfaa beşbfcı metre 
murafclbaı arsanın Himayeyi Etfal Cemiyetine 
terf edıümtsine dalir toklüfii kanunisi münaBebe-
ıblyfe 90 

— Ziraat Encümeninin; bazı mevad Üze
rine istimlâk resmi vazı ve bazılarının nispetle
rinin tezyidi hakkında teklifi kanunisi münase
betiyle, 63,73,74.75,76 

Musa Kâzım Efendi (Konya) - 1341 senesi 
Muvazeneı Umumîye Kanunu lâyihası müna
sebetiyle, 551 

— Muş Mebusu tlyas Sami Beyin; âsileri 
nahiyesine sokmayıp tenkil eden Oran aşireti 
Reisi Kasım Beyden aldığı telgrafnamenin kı
raatine ve mumaileyh ile biraderlerine tak-
dirkârane cevap yazılmasına dair takriri mü-
nasebetüyle, 108 

Niyazi Bey (Metsin) - Adana Mebusu is
mail Safa Bey ve altmısyedi refikinin; sefer
berliğin devamı müddetine* ziraat, ticaret ve 
sanat erbabının tecilleri hakkında teklifi ka-

Raglp Bey (Kütahya) - 1341 senesi Muva
zene! Umumiye Kanunu lâyihası münasebe
tiyle, 375.537, 

538,559 
— Harekâtı askeriye mıntıkasında ve An

kara'da birer İstiklâl Mahkemesi teşkili hak
kında Başvekâletten mevrut tezktere münase
betiyle, 152 

— inşası mukarrer Yenİsehire muktazi ara
zi ile sıhhati umumi yei beldeyi «iyaneten tef
tir ve teşçiri iktiza eden bataklık ve merzagi 
mahallerin istimlâki hakkındaki kanun lâyi
hası, 477 

— Muvazene! Maliye Encümenindeki tartı 
mesailinden hastalanan Çorum Mebusu Ferit 
Beye ücreti tedavi olarak beşyüz lira İtası hak
kında Divanı Riyaset kararı münasebetiyle, 107 

ı Sayfa 
— Sivas Mebusu Hafi s Turgut Beyin, Bilû

mum Vekâlet müsteşarlariyle müdüri Umumi
lerinin maaşlarının teadül esasına riayeten 
müsavi bir hadde iblâğına dair takriri müna
sebetiyle, 426 

l Mustafa Feyzi Efendi (Konya) - 1341 se
nesi Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası 
münasebetiyle, 177,439, 

446,529,538 

> MUnlr Bey (Adliye En. M. M.) (Çorum) • 
Bozofc Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, yüzelli ki
şilik liste mensubinin hakkındaki kanun lâyi
hasının derhal müzakeresine dair takriri mü
nasebetiyle, 64,65,66 

Mükerrem Bey (İsparta) - Sivas Mebusu 
Halis Turgut Beyin; Mumum Vekalet Müste
şarlariyle Müdüri Umumilerinin maaşlarının 
teadül esasına riayeten müsavi bir hadde ib-

! lâğına'dair takriri münasebetiyle, 427 

N 
nunidi ve reddine dair Müdafaaİ Milliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle, 504 

— 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu lâyihası münasebetiyle, 27,334, 

362,363,403,438,442,449,457 

Rahmi Bey (Sivas) - 1341 senesi Muvaze
nei Umumîye Kanunu lâyihası münasebetiy
le, 132,167,180,198, 

201,203,209,221 
— Tamirat maksadiyle Ankara Lisesinde 

yapılan tahribat vesaire hakkındaki sualine ve
rilen cevap münasebetiyle, 351 

Rahmi Bey (Ziraat En. M. M.) (İzmir) • 
Ziraat Encümeninin; bazı mevad üzerine is
timlâk resmi vazı ve bazılarının nispetlerinin 
tezyidi hakkında teklifi kanunisi münasebetiy
le, 72 

Raif Efendi (Erzurum) - Memurini Mülki
ye Mazulıyet Kanunu ile Askerî ve Mülkî Te
kaüt kanunlarının <bazı mevadının tadiline 
dair kanun lâyihası münasebetiyle, 247 

R 



— 2 2 -
Sayfa 

Rasttı Eefendi (Antalya) - 1341 senesi Mu
vazene! Umumiye Kanunu' lâyihası münase
betiyle, 215 

Rauf Bey (İstanbul) - Takriri Sükûn hak
kındaki kanun lâyihası münasebetiyle, 135, 

143 

Recep Bey (Müdafaa! Milliye VckİIİ) (Kü
tahya) - Seferber kıtaat zabitanına ikişer maaş 
nispetinde avans itası hakkında kanun lâyiha
sı ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle, 509 

— Şurayı Askerî Teşkilât ve vazaifi hak
kında (1/557) numaralı Kanun lâyihası ve 
Müdafaa'! Milliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle, 256,258,262, 

266,267 
— Takriri Sükûn hakkındaki Kanun lâyi

hası, 138.210 
Refet Bey (Urfa) - 1341 senesi Muvazenei 

Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle, 187, 
210 

Refik Bey (Sıhhiye Vekili) (İstanbul) -
1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâ
yihası münasebetiyel, 299,302,403, 

306,308,328 

Sayfa 
Refik Bey (Konya) - İnşası mukarrer Ye-

nişehire muktazi arazi İle sıhhati umumiyei bel
deyi siyaneten tefeir ve teseh'i iktiza eden ba
taklık ve merzagj mahallerin istimlâki hak
kındaki kanun lâyihası münasebetiyle, 473 

— Takriri Sükûn hakkındaki Kanun lâyi
hası münasebetiyle, 135 

Rifat Bey (Kangırı) - 1341 senesi Muva
zenei Umumiye Kanunu lâyihası münasebe
tiyle, 25 

Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar) - 1341 
senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası 
münasebetiyle, 174.187 

Rüştü Pş. (Erzurum) - 1341 senesi Muva
zenei Umumiye Kanunu lâyihası münasebe
tiyle, 307,386,391,405, 

441,442,446 
— Şûrayı Askerî Teşkilât ve Vazaifi hak

kında (1/557) numaralı Kamın lâyihası ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle, 258,267 

— TevhidÜ Efkâr, son telgraf, istiklâl, say
ha gazeteleri ile dört mecmuanın biSmüd-
det tatilleri esbabına dair sualine verilen cevap 
münasebetiyle, 349 

Saffet Efendi (Urfa) - 'Harekâtı Askeriye 
mıntıkasında ve Ankara'da birer İstiklâl Mahke
mesi teşkili hakkında Başvekâletten mevrut tez
kere münasebetiyle 153 

Sunin Rırat Bey (Biga) - Erzurum Mebusu 
Rüştü Paşanın; havalıü Şarkiye muhacirlerinin 
iadesi ve meskenlerinin tamir ve insafı için 3 
Nisan 1339 tarihli Kanunla verilen tahsisattan 
henüz sarf edilemeyen miktarının 1341 senesin
de de sarfı hakkmda teklifi kanunisi münase
betiyle 11 

Saraçoğlu Şükrü Bey (İzmir) - 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası müna
sebetiyle 14,22,23,24,25,26,27,28,162,175,178,188 

Süleyman Sırrı Bey (Bozok) - 1341 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası münase
betiyle 191,374,441,454,543 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
yüzdü kişilik liste ınensubini hakkındaki ka
nun lâyihasının derhal müzakeresine dair tak
riri münasebetiyle 66 

— Kabul olunan kanunların şimdiden ta-
bettİrilmesi hakkında takrir münasebetiyle 510 

— Memurini Mülkiye Mazuliyet Kanunu ile 
Askerî ve Mülkî Tekaüt kanunlarının bazı me-
vadının tadiline dair layihası münasebetiyle 247 

Süleyman Sim Bey (Nafıa Veküi) (Bo
zok) - 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu lâyihası münasebetiyle 354,360,363,364,365,369, 

370,373,379,383,389,391,398,399,400,405,406 
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Şakir Bey (Muvazene! Maliye Encümeni M. 

M. (Çatalca) - Hudut ve Sevahili Sıhhiye Mil-
diriyetimn 1341 senesi Mart ayı hidematına 
sarf olunmak üzere tahsisatı muvakkate itası
na dair 'kanun lâyihası münasebetiyle ' 238 

— Müdafaa! Milliye Vekâleti 1340 senesi büt
çesinin 296 ncı faslına. 24 900 tira tahsisatı 
munzamına itası hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle 32 

— Ziraat Encümeninin; bazı mevad üzerine 
istimlâk resmi vazı ve bazılarının nispetlerinin 
tezyidi hakkında teklifi kanunisi münasebetiyle 76,73, 

19 

Şefik Bey (Muvazertei Maliye Encümeni 
M. M.) (Bayazıt) - 1341 senesi Muvazene! Umu
miye Kanunu lâyihası münasebetiyle 376 

— Cebelibereket Vilâyeti ile Müddeiumumi
lik arasında tahaddüs eden ihtilâfı merciin hal
li talebini havi evrakın tetkiki salâhiyet haricin
de görüldüğünden, tayin! müktezası hakkında 
Memurin Muhakemat Heyeti Riyasetinin tezke
resi ve Dahiliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 116,117 

— Efradı ailesinin bir kısmını bilâhara cel
beden memurine, muahharen celbettikleri efra
dı aileleri için harcırah itası iktiza edip etme
diğinin tefsiri hakkında Divanı Muhasebat Ri-

Talât Bey (Ardahan) - 1341 senesi Muvaze-
nei Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle, 169, 

310,387 
— Efradı altesinin bir kısmını bilâhara 

celbeden memurine, muahharen celbettikleri ef
radı aileleri için harcırah iktiza edip etmediği
nin tefsiri hakkında tezkere ve Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 253 

—Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; hava
in şarkiye muhacirlerinin İadesi ve meskenleri
nin tamir ve inşası İçin 3 Nisan 1339 tarihli 
Kanunla verilen tahsisattan henüz sarfedileme-
yen miktarının 1341 senesinde de sarfı hakkında 
teklifi kanunisi münasebetiyle. 7 

— tnşası mukarrer Yenişehir'e mukfcazi arazi 
ile sıhhati umumiyei beldeyi siyaneten tefcir 

S 
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ya setinden mevrut tezkere ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 248,252,253 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin, 31 Kânu
nuevvel 1337 tarihli Memurin muhakematı hak
kındaki maddei kanuniyeniin tadiline dair tek
lifi kanunisi münasebetiyle 113 

Şükrü Bey (Biga) - 1341 senesi Muvazene! 
Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle 363 

— Efradı ailesinin bir fcısmmı bilâhara cel
beden memurine, muahharen celbettikleri ef
radı aileleri için harcırah itası iktiza edip et
mediğinin tefsiri hakkında Divanı Muhasebat 
Riyasetinden mevruh tezkere ve Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 253 

Şükrü Bey (Bolu) - 1341 senesi Muvazeuei 
Umumiye Kanunu lâyihası, münasebetiyle 344,430 

— Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin Pazar 
günleri saıbah celsesinin iîgasma dair takriri 
münasebetiyle. 244 

— Orman nizamnamesinin 16 ve 43 ncü 
maddelerinin tadili hakkında Bozok Mebusu 
Ahmet Hamdİ Beyin Ziraat Encümeninde bu
lunan takririnin celbiyle ruznameye alınmasına 
dair takriri münasebetiyle. 321 

Şukru Kaya Bey (Menteşe) - 1341 senesi 
Muvazene! Umumîye Kanunu lâyihası müna
sebetiyle. 459 

ve tesciri iktiza eden 'bataktık ve merzagî ma
hallerinin istimlâki hakkmdafci kanun lâyihası 
münasebetiyle, 475 

Talât Bey (Kângm) -1341 senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanunu lâyihası münasebe
tiyle 190 

Tahsin Bey (Aydın) - 1341 senesi Muvaze
uei Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiy
le. 203 

Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak) - 1341 senesi 
Muvazenen Umumiye Kanunu lâyihası mü
nasebetiyle. 112,161,182,199, 

213,223,282305,333,400, 
404,432,438,544,555 

T 
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Vasıf Bey (Saruhan) - 1341 Senesi Mu
vazene! Umumiye Kanunu lâyihası münasebe
tiyle, 537 

Vehbi Bey (Karesi) - Antalya Mebusu Ah
met Saki Bey ve rütekasmın; umum memurin 
kanunu unvanlı teklifi kanunisinin tehiri mü
zakeresine dair Başvekâlet tezkeresi münase
betiyle, 244 

— Belediye intihabatının kimler tarafından 
fesh edilebileceği hakkındaki mazbatanın ter-
cihan müzakeresi hakkında takriri münasebe
tiyle, 110 

— 1341 Senesi Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası münasebetiyle 111, 

112,333,375,532,539,541,551, 

— Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, 
yüz elli kişilik liste mensubini hakkındaki ka
nım lâyihasının derhal müzakeresine dair tak
riri münasebetyle, 63 

— Cebelibereket Vilâyeti ile Müddeiumu
milik arasında tahaddüs eden ihtilâfı merciin 
halli talebini havi evrakın tetkiki salâhiyet ha
ricinde görüldüğünden tayini mııktezası hak
kında Memurin Muhakemat Heyeti Riyaseti-

Yusuf Kemal Bey (Sinop) - 1341 Senesi 
Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası münase
betiyle, 308 

— Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve 
doksanaltı refikinin; Ankara'da Şen gül Hama
mı Caddesinde emlâki milliyeden olan besbin 
metre murabba] arsanın Himayeyi Etfal Cemi
yetine terk edilmesine dair teklifi kanunisi 
münasebetiyle, 89 

Zeki Bey (Gümüşhane) - 1341 Senesi Mu
vazenei Umumiye kanunu lâyihası münasebe
tiyle, 28, 

161,309,360,391,537,538 

Sayfa 
nin tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle, 116,117 

— Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin Pazar 
günleri sabah celsesinin ilgasına dair takriri 
münasebetiyle, 243 

— Ilıca Palamutluk demiryolu imtiyazına 
ait mukavele ve şartnamelerin birer suretlerinin 
gönderildiğine dair Başvekâletten mevrut tez
kere ve Dahiliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle, 468 

— İnşası mukarrer Yenişehİre muktazi arazi 
ile sıhhati umumiyei beldeyi si ya nete n t efe ir 
ve tesciri iktiza eden bataklık ve merzagi ma
hallerin istimlâki hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle, 237, 

475,476,477 
— Kabul olunan kanunların şimdiden ta

betti t irilmesi hakkında takriri münasebetiyle 510 
— Muvazenei Maliye Encümenindekİ fartı 

mesaisinden hastalanan Çorum Mebusu Ferit 
Beye ücreti tedavi olarak beşyüz lira itası hak
kında Divanı Riyaset kararı münasebetiyle, 107 

— Ziraat Encümeninin; bazı mevad üzerine 
istimlâk resmi vazı ve bazılarının nispetlerinin 
tezyidi hakkında teklifi kanunisi münasebetiyle, 

75,77 

Y 
Yusuf Kemal Bey (Tütün Encümeni R. 

Mahsus) (Sinop) - Tütün muamelâtının sureti 
idaresini tayin eden ahkâma dair kanun lâyiha
sı ile tütün ve sigara kâğıdının inhisar tahtında 
idaresi hakkında olup, evvelce takdim kılman 
tadilât hakkında kanun lâyihası münasebe
tiyle, 486 

— Bozok Mebusu Mebusu Ahmet Hamdi 
Beyin, yüzelli kişilik liste mensubini hakkındaki 
kanun lâyihasının derhal müzakeresine dair 
takriri münasebetiyle, 66 

z 
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— Hükümet ile Fenerler İdaresi arasında 

mün'aicit 11 Temmuz 1339 tarihli İtİlâfnamenin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası münasebe
tiyle, 83, 

— İnhisar dolayısîyle tüccar ve yedinde ka
lacak kibritler hakkındaki sualine verilen ce
vap münasebetiyle, 318 

— İzmit Mebusu İbrahim Beyin; daireî in-
tihabiyesi olan İzmit'in Kocaeli'ye tahvili hak
kında takriri münasebetiyle, 108 

— Seferber kıtaat zabitanına İkişer maaş 
nisbetinde avans itası hakkında (1/653) numa
ralı kanun lâyihası münasebetiyle, 519 

' Sayfa 
— Şûrayı Askerî Teşkilât ve vazaifi hak

kında (1/557) numaralı kanun lâyihası ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle, 2C)5 

— Takriri sükûn hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle, 132 

— Ziraat Encümeninin; bazı mevad üzerine 
İstihlâk resmt vazı-ve bazıtanının nîsbetlerinin 
tezyidi hakkında teklifi kanunisi münasebetiyle, 
. - 70,73,77 

...... 
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