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22 Eylül 1337 tarihli Sekseninci İçtimaa kadar 
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Ankara 
T, B. M. M. Matbaası 



Fihrist 

AZAYI KÎEAM 
Sayfa 

intihaplar 
1. — Cephenin görülemiyen yerlerini 

görmek üzere mebuslardan beş kişilik bir 
heyet intihabı 

2. -~ Hariciye Encünıenindeki münhal-
ler için intihap 157 

intihap mazbataları 
1. — İstanbul mebusluklarına seçilmiş 

olan esbak Dahiliye Nazırı Fethi ve Binbaşı 
Rıza beylerin intihap mazbatalarına dair 
Beşinei Şube mazbatası 266:267 

tstifa 
1. —• Karahisarı Sahib Mebusu Halil 

Hilmi Efendinin müstafi addolunmasına 
dair Divanı Riyaset kararı 25:26 

izinler 
1. — Batum Mebusu Akif Beyin, elvi-

yei selâsede ifa etmekte olduğu hizmete lü
zum kalmadığına dair Divanı Riyaset kararı 36 

2. -— Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin 
tecavüz ettirdiği müddetin mezuniyetinden 
sayılmasına dair Divanı Riyaset kararı 37 

3. — Erzurum Mebusu Asım Beye izin 
verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 63:64 

4. — Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi 
Efendiye izin verilmesine dair Divanı Ri
yaset kararı 19 

5. — izmir Mebusu Doktor Mustafa Be
yin mezun addedilip edilmiyeceğine dair 
bir karar venlmsei hakkında Divanı Riya-

MUAMELÂTI 
Sayfa 

set kararı 26:29 
6. — Kastamonu Mebusu Besim Beyin, 

tahsisat almamak şartiyle üç ay mezun sa
yılmasına dair Divanı Riyaset kararı 36 

7. — Malatya Mebusu Sıdkı Beye izin 
verilmseine dair Divanı Riyaset kararı 30:31 

8. — Mebuslardan bâzılarına izin veril
mesine dair Divanı Riyaset kararı 69,76,187: 

188,219:220,225,241 
9. — Sivas Mebusu Mustafa Taki Efen

di ile Tokad Mebusu Hamdi Beye izin ve
rilmesine dair Divanı Riyaset kararı 36 

10. — Tokad Mebusu izzet Beye izin ve
rilmesine dair Divanı Riyaset kararı 36 

11. — Van Mebusu Tevfik Beye izin ve
rilmesine dair Divanı Riyaset kararı 31 

12. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beye cephede çalışmak üzere mezuniyet ve
rilmesi 69 

Tahsisat 
.1. — Urfa Mebusu Tozan Beyin tahsi

satına dair Divanı Riyaset kararı 24:25 

Vefatlar 
1. — Çorum Mebusu Fuad Beyin. Yoz

gad 'da vefat ettiğine dair Yozgad Mutasar
rıflığından gelen telgraf 135 

2. — Kastamonu Mebusu Murad Beyin 
vefatı 271 

3. — Mardin Mebusu Hasan Tahsin 
Beyin vefat ettiğine dair Mardin mutasar
rıflığının telgrafı 218 

BEYANAT - BEYANNAME 
1. — Ankara'ya gelen alaylara hoş gel

diniz, demeye giden heyet namına Trabzon 
Mebusu Ali Şükrü Beyin beyanatı 

2. — Büyük Millet Meclisi ~ Reisi ve 
35 

Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerinin, ordumuzun Sakarya vadisinde
ki zaferi münasebetiyle neşrettikleri be
yanname 216:217 



Sayfa 
3. — Büyük Millet Meclisi Reisi ve 

Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerinin umumi harekâtı harbiye ve ha
ricî ahval hakkında beyanatı 255:262 

4. — Cepheden avdet etmiş olan Bolu 
Mebusu Yusuf İzzet Paşanın beyanatı 233 

5. — İstida Encümeninin faaliyete ÜC-

Sayfa 
girilmesi hakkında Erzurum Mebusu Durak 
Beyin beyanatı ve Makamı Riyasetin bu 
husustaki tebligatı 170:172,179 

6. — Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
nin, uhdesine tevcih edilen gazilik unva
nı ve müşirlik rütbesinden dolayı Meclise 
teşekkürleri 264 

ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 
1. — Erkânı Harbiyei Umumiye Riya

setinden istifa eden İsmet Paşanın yerine 
diğer bir zatın intihabedilnıesine dair 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 19,20 

2. — Fevzi Paşadan inhilâl eden Müda-
faai Milliye Vekâletine bir zatın intihabe
dilnıesine dair Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi 20:21 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
144 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Re

isi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
ne Başkumandanlık tevcihine dair 
Kantin 18:19,19:20,21:22 

145 — Elviyei selâsede vergilerin sureti 
cibayetine dair Kanun 60:63,65:66 

146 — Boduroğlu Ahmed'in müddeti ba-
kıyei mahkûmiyetinin affına dair 
Kanun 89:91 

147 — Müftülerin tekaütten istisnası 
hakkında Kanun 92:94 

148 — Kanunu Cezanın 242 ve 243 ncü 
maddelerini muaddil Kanun 106:110,121: 

125,126:131 
149 — Van vilâyeti dâhilinde iki nahi

yenin lâğviyle (Zeylânderesi) ve (S a-
rısu) namiyle iki nahiye teşkili hak
kında Kanun 116:117,136 

No, 
150 

153 

152 

153 

154 

Sayfa 
—-• Usulü Muha'keroatı Setliye Karar
namesinin yedinci maddesine ilâve 
edilen raevat hakkında Kanun 151:153 

— Ereğli havzai fahmiyesi maden 
amelesinin hukukuna mütaallik Ka
nun 172:179 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi tak-
dirnamesiyle usulü taltif hakkında 
Kanun 192:214 
— Büyük Millet Meclisi Reisi Baş
kumandan Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerine (Nazilik unvanı ita ve rütbei 
müşiri tevcihine dair Kanun 263 :266 

— Dersim hapishanesinde mahpus 
Zeynozade Alibeyoğlu Bego'nun baki
ye! müddeti cezaiyesinin affı hakkın
da Kanun 265:266 

KARARLAR 
142 — Karahisarı Sahib Mebusu Halil 

Hilmi Efendi hakkında 25:26 
143 — İzmir Mebusu Dr. Mustafa Bey 

hakkında 26:29 
144 — Kayserili Camgöz Sabri hakkın

daki hükme dair 39:45 
145 — • Mehmedoğlu Arif 'hakkında hük

mün tasdikine dair 46:47 
146 — îki şahıs hakkındaki hükmün tas

dikine dair 45:46 
147 --- Eyüboğlu Ali hakkındaki hükmün 

tasdikine dair 46 
148 — İki şahıs haklarındaki hükmün tas

dikine dair 47 
149 — Ömer hakkındaki hükmün tasdiki 

ne dair 47 
150 — Bâzı eşhas haklarındaki hükmün 

tasdikine dair 47:48 
151 — İsa hakkındaki hükmün tasdikine 

dair 48 
152 — Bâzı eşhas haklarmdaiki hü'kmtin 

tasdikine dair 48:4Q 



8 — 
No. Sayfa 
153 — Ziya hakkındaki hükmün tasdiki

ne dair 49 
154 — Bâzı eşhas haklarındaki hükmün 

tasdikine dair 49:50 
155 — iki şahıs hakkındaki hükmün tas

dikine dair 50 
156 —• Ali hakkındaki hükmün tasdikine 

dair 69:71 
157 — Mehmed hakkındaki hükmün tas

dikine dair 71:72 
158 — iki şahıs hakkındaki hükmün tas

dikine dair 73:74 
159 — Bekir hakkındaki hükmün tasdi

kine dair 80:81 
160 — Mıgırdıç hakkındaki hükmün tas

dikine dair m 81:82 
161 — Bâzı eşhas hakkındaki hükmün 

tasdikine dair 82 
162 —• Şekûroğlu Haralâmbos hakkındaki 

hükme dair 86 
163 — Ahmed hakkındaki hükmün tas

dikine dair 86:87 
164 — Pavli hakkındaki hükme dair 88 

No. Sayfa 
165 — Mevlûd hakkındaki hükmün tas

dikine dair 88:89 
166 —• Ramazan hakkındaki hükme dair 68 
167 — Bir şahıs hakkındaki hükmün 

tasdikine ve mütebaki eşhas ceza
larının tahviline dair 102:103 

168 — Kuyumcuoğlu Haralâmbos hakkın
daki hükmün tasdikine dair 103:104 

169 — Meclisin selâm ve itimadının or
duya tebliğine dair 120:121 

1.70 — Nızamnamei Dahilînin istidalar 
hakkındaki fıkralarına dair 170:172 

171 — Sakarya muzafferiyetinden do
layı Başkumandan Paşa Hazretle
rine teşekkürname yazılması hakkın
da 217:218 

172 — Reis Paşa Hazretleri tarafından 
iradedüen nutkun tabı ve neşri hak
kında 262 563 

173 —• Evlâdı şühedanın tercihan ley
lî mekteplere meccanen kaydı hak
kında * 254555 

LÂYİHALAR 
1. - - Boduroğlıı Ahmed'in bakıyei 

müddeti cezaiyesinin affı hakkında, 89 :91 
2. — Düşman istilâsından kurtarılan 

mahallerde ashabının firarına mebni sahip
siz kalan emvali menkule ve mezruat hak
kında 220:222,225:231 

3. — icrayı tababet kanunu lâyihası 190,220 
4. — tdarei kura ve nevahi hakkında 283 :284 

5. — Konya vilâyetinde Çekil namiyle 
bir nahiye teşkiline dair 160:162 

6. — Maden amelesi hakkında 172:179 

7. — Men'i Müskirat Kanununun ikin
ci maddesinin tadiline dair 139 

8. — Muhasebei Hususiye müdürlerinin 
keyfiyeti tâyinine dair 111:112 

9. — Muinsiz efrat ailelerinin intakı 
hakkında 271 :283 

10. — Muvakkat Temyiz Heyeti teşkili 
hakkındaki Kanunun beşinci maddesinin 
tadiline dair 148:149 

11. — Orman müdür muavinlerinin me-
calisi idanyeye âzayi tabiiye olmak üzere 
dâhil olmalarına dair 139 

12. — -Safranbolu isyanında fer'an zi-
methal olanlarm,%ffına dair 91:92 

13. — Sükna kanunu lâyihası 188:190 
14. — Tahsili Emval Kanununun üçün

cü maddesinin tadiline dair 250:251 
15. — Tuz Kanununun bâzı maddeleri

ni muaddil kanun lâyihası 243 :250 
16. — Türkiye Büyük Millet Meclisi te-

şckkürnanıesiyle usulü taltif hakkında 192:214 
17. — Usulü Muhasebei Umumiye Ka

nununun Encümeni Müşavere hakkındaki 
63 ncü maddesinin tadiline dair 125,179:180 

18. —- Van vilâyeti dâhilinde iki nahi
yenin lâğviyle Zeylânderesi ve Sarısu na
miyle iki nahiye teşkiline dair 116:117,136 

19. — Yabanabad Kaymakamı Ali Rıza 
Efendinin ailesine maaş tahsisine dair 251 :252 

20. — Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 
bâzı mevaddının tadiline dair 231 :232,241 :243 
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MAZBATALAR 
Sayfa 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
L. — Adliye Encümeninin, Hiyaneti 

Vataniye Kanununun sekizinci maddesinin 
tadiline dair (2/332) 95:100,104:106 

2. — Ankara Mebusu Atıf Efendinin 
tahriri tereke hakkında kanun teklifine 
dair 140:145 

3. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Ereğli kömür havazasmda müstahdem ame
lenin bâzı dâvalarının müfettişler tarafın
dan vekâleten ikame ve takibolunmasma 
dair takriri hakkında 140 

4. — Düşman istilâsından kurtarılan 
mahallerde ashabının firarına mebni sahip
siz kalan emvali menkule ve mezrııat hak
kında kanun lâyihasına dair 220:222,225:231 

5. — Erzincan Mebusu Tevfik Beyle 
82 arkadaşının, Dersindi Zeynozade Bego 
Ağanın maluliyetine binaen bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair kanun teklifi 
hakkında (2/350) ' 265:266 

6. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Aksaray'da Eskil karyesinden Hacı Recep 
Efendi ve arkadaşları hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi hakkında 50:57 

7. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Bozkır'ın Eksete karyesinden -İfcecep hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 82:83 

8. —• Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Bünyan'lı Hacı Pavli hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi hakkında 88 

9. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ço
lak Hacı namı diğer Artık ömeroğlu Mev-
lûd hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
hakkında 72:73,82:89 

10. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Ermeni Papazı Ohannis hakkındaki evra
kı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi hakkında 78:80 

11. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Ilgınh Ahmedoğlu İsmail ve arkadaşları 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildi-

Sayfa 
ğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi hak
kında 49:50 

12. — Hiyaneti vataniyeden- mahkûm 
Ilgın kazasının Balkı karyesinden Deli Ah
medoğlu Ahmed'in evrakı hükmiyesinin 
gönderildiğine-; dair Adliye Vekâleti tezke
resi hakkında 86:87 

13. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Ilgın'ın Bulucak köyünden Hüseyin ve ar
kadaşı hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
hakkında 50 

14. — Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm İlgın'ın Çekil karyesinden Mahmud-
oğlu İsa hakkındaki evrakın gönderildiği
ne dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 48 

15. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Ilgın'ın Şeyhvefa mahallesinden antikacı 
Kuyumcuoğlu Haralambos hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adli
ye Vekâleti tezkeresi hakkında 103 

16. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
İşkil karyesinden İbrahimoğlu Mustafa ve 
Lavanta'nın Ömer'e ait evrakın gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi hak
kında 87:88 

17. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Hacı Mehmedoğlu Abdullah ve Mehmedoğ-
lu Topal İdris hakkındaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi hakkında 73:74 

18. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Hasanoğlu Kör Abdullah ve rüfekası hak
kındaki evrakın gönderildiğine dair Adli
ye Vekâleti tezkeresi hakkında 76:78,102:103 

19. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Hisarlı köyünden Eğri Alioğullarmdan 
Mehmedoğlu Mehmed hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi hakkında 71:72 

20. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Hotoyran köyünden Alabıyıkoğlu Ali bin 
Mehmed hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi hakkında 57 -.59,69:71 
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21. ^ -Hiyane t i vataniyeden;: mahkûm 
Kayserili Camgöz, Sa,bri. hakkındaki evra
kı hükmiyenin,gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi hakkında '.'".'. 39:45 

22. — Hiyaneti vataniyeden idama""' 
mahkûm Konya'İi Abdurrahman ile iü-
fekasi hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 45 :46 

23:—- Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Konya'nın Alibey Höyüğü kaide
sinden Mehmed, hakkındaki ey rakın /gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti teskeresi 
hakkında. .. „ .. .............. ...,. 47 

24. — Hiyaneti Yataniy : den .mahkûm 
Konyalı Bekir hakkındaki evrakı hükmi-
yenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi hakkında ' 80:81 

25. —Hiyaneti vataniyeden'idama mah
kûm Könya'lı Cansız Mehmed ve rüfekasi 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Ad- ' 
liye Vekâleti tezkeresi;hakkında 47.48 

26. — Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Könya'lı Eyüboğlu Ali hakki'ndıa-
ki evrakın gönderiMiğine dair Adliye ye-
kâleti t r t e r e s i haıkkında 46 

27. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın Hayıroğlu, karyesinden Ferhad-
oğlu Kör Alımed hakkındaki evrakı hük-
miyendn gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi ha'kkında 126 

;.;28. — Hiyaneti vataniyeden idıama 
mahkûm Konya'dan Hocacihanlı Arif hak-
kındaiki evrakın gönderildiğine dair Ad
liye VekâiMi tezkeresi hakkında 46:47 

29 ,W--Kiyanetı vataniyeden idama 
mahkûm Konya'ılıihiiyai zabit vekilli 
Mustafa Kemal Efendi, ve refikleri hak
kındaki evra'kin ğÖnderildiğıine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi hakkında 48:49 

30. -—Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'mnjKiroğlu köyünden Ferhadoğlu 
Kör Âhmed hakkındaıki evrakı hü'kmiye-

' nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi hakkında 83:84 

31. '— Hıyanet vataniyeden iidama 
mahkûm Könya'lı Kör Ziya ve refikleri 
hakkındaki: evrakın gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında- •,•..-••. 49 

Sayfa 
32. •— Hiyaneti vataniyeden idama . 

mahkûm Könya'lı zeytinci Hacı AiKoğlu 
Ömer hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 47 

33. -T-Hiyanet vataniyeden mahkûm 
Lâdik karyesinden Musaibeyoğlu Ramazan 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair Adliye Veıkâleti tezkeresi 
hakkında 80 

34. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Mıgırdıç hakkındaki evrakı hükmiyenin , 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi hakkında 81:82 

35. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Muhtar Şekûroğlu Haralâmbos hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dajr Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 8(?/:. 

36. — Hiyaneti vataniye Kanununa 
muhalif olarak ihbaratta bulunan Nev
şehir ' l itzmirlioğlu Hüseyin Hüsnü Efen
di ile rüfe'kası hakkındaki evrakın gön
derildiğine da i r ürgüb Bidayet Mahke
mesinden mevrud tezkere hakkında 45 

37. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Saideli kazasından 'Kadir ve rüfekasi hak
kındaki' evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 82 

' 3 8 . '•— Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Söke Reji Memuru Mazhar Beyle Yoran 
Reji Memuru îstâvri hakkındaki evrakı 
hükmiyenin 'gönderildiğine dair Adliye 
Veıkâleti tezkeresi hakkında 89 

39. — Kayseri Mebusu Atıf Beyin 
Usulü Muhakematı Seriye Kararnamesi
nin sekizinci maddesine müzeyyel kanun 
teklifi hakkmdâ (2/165) 151:153 

40. — Maden amelesi hakkındaki lâ
yihaya dair 172:179 

41. — Men'i Müskirat Kanununun 
ikinci maddesinin tadiline dair kanun, lâ
yihası hakkında 139 

42. — Muş Mebusu Abdülgani Beyin Ku
marın men'i, Yozgad Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin, Kumarın men'i. hakkındaki 
kanun tekliflerinin reddine dair Adliye En
cümeni mazbatası (2/261, 2/278) ve müs
kirat gibi kumarın da men'i temennisine 
dair Maraş'tan mevrut, arzı mahzar üzeri
ne Adliye Encümenince tanzim edilmiş 



- i ~ 
Sayfa 

olan, Kanunu Cezanın 242 ve 243 ncü mad
delerini nruaddü kanun teklifi hakkmdA 106: 

110,121:124,12S,126;13J 
43. — Muvakkat Temyiz Heyeti teşkili 

hakkındaki Kanunun beşinci maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası hakkında 148:149 

44. —Safranbolu isyanında fer'an zi-
methal olanların affına dair kanun lâyi
hası hakkında 91:92 

46. — Sinob Mebusu Şevket Beyin, Sulh 
Mahkemeleri Kanununun tadiline dair ka
nun teklifi, Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, 
Sulh Hâkimleri Kanununa bir zeyil ilâvesi 
hakkında kanun teklifine dair (8/178/-
2/240) 140:151 

46. — Sükna kanununu lâyihasına da
ir 188:190 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — İdarei kura ve ne vahi hakkındaki 

kanun lâyihasına dair 283:284 
2. — Kayseri Mebusu Atıf Beyin, Yah

yalı nahiyesinin Develi kazasına ilhakı 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/176) 165: 

167 
3. — Konya vilâyetinde Çekil namiyte-

bir nahiye teşkiline dair Kanun lâyihası 
hakkında 160:162 

4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Mecalisi İdare âzalıklanna intihabedile-
çeklerden vergi kaydı aranmaması hak
kında kasun teklifine dair 112:116 

5. — Muhasebei Hususiye müdürleri
nin keyfiyeti tâyinine dair kanun lâyihası 
hakkında 111:112 

6. — Orman müdür muavinlerinin me
calisi idariyeye âzayi tabiiye olmak üze
re dâhil olmalarına dair kanun lâyihası 
hakkında 139 

7. — Van vilâyeti dâhilinde iki nahiye
nin lâğviyle Zeylânderesi ve Sarısu na-
miyle iki nahiye teşkiline dair kanun lâ
yihası hakkında 116:117,136 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Maden amelesi hakkındaki kanun 

lâyihasına dair 172 :İ79 
2. — Muş Mebusu Said Beyin, Şüheda 

aileleri menfaatine bir piyango tertibi 
h a k k a k i kaaua teklifte© dmt (2/273) 110 

Sayfa 
KATANINI MALİYE $N€ÜMENİ 

MAZBATADAKİ 
1. — Kângırı Mebusu Tevfik Efendi ite 

arkadaşlarının, Müftülerin muamelei teka-
üdiyeden istisnalarına dair kanun teklifi 
hakkında (2/315) 92:94 

2. -— Muinsiz efrat ailelerinin infakı 
hakkında kanun lâyihasına #dair 271:283 

3. — Tahsili Emval Kanununun üçün
cü maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
hakkında 250:251 

4. — Tuz Kanununun bâzı maddelerini 
muaddil kanun lâyihası hakkında 243:250 

5. — Usulü Muhasebei Umumiye Kanu
nunun Encümeni Müşavere hakkındaki 63 
ncü maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası hakkında 125,179:180 

6. — Yabanabad Kaymakamı Ali Rıza 
Efendinin ailesine maaş tahsisine dair ka
nun lâyihası hakkında 251:252 

7. — Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 
bâzı mevaddmın tadiline dair kanun lâyi
hası hakkında 231:232,241:243 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi 

Efendi ve rüfekasının, Aîişir'detı maada 
Koçgiri aşiretinin affı hakkında fennun 
teklifine dair (2/346) 121 

2. — Erzincan Mebusu Tevfik Beyle 82 
arkadaşının, Dersimîi Zeynozade Aîibeyoğ-
lu (Bego) Ağanın maluliyetine binâen ba-
kıyei müddeti e«ezaiy«sinin affaıa dair ka
nun teklifi hakkında (2/350) 220 

3. — Karahisarı Sahib Mebusu Meh-
med Şükrü Beyin, Kanunu cezanm 201 nci 
maddesinin 22 Mayıs 1327 tarihli zeylinin 
tadiline dair kanun teklifi hakkında 
(2/313) 136:138,138 

SIHHİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — İcrayı tababet kanunu lâyihası 

hakkında 190,220 

2. — Maden amelesi hakkındaki kanun 
lâyihasına dür 172:179 



Sayfe 
MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ 

MAZBATALAEI 
1. — Muinsiz efrat ailelerinin infakı 

hakkındaki lâyihaya dair 271:282 
2. — Tahsili Emval Kanununun üçüncü 

maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
hakkında 250:251 

Sayfa 
SERÎYE ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1. — Ankara Mebusu Atıf Efendinin, 

Tahrirî tereke hakkındaki kanun teklifine 
dair 140:145 

2. — Kângırı Mebusu Tevfik Efendiyle 
arkadaşlarının, Müftülerin muamelei te-
kaüdiyeden istisnalarına dair kanun tek
lifi hakkında (2/315) 92:94 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE ENCÜMENÎ 
MAZBATASI 

1. — Muinsiz efrat ailelerinin infakı 
hakkında kanun lâyihasına dair 271:283 

1. — Başkumandanlığın Mustafa Ke
mal Paşa Hazretlerine tevcihi münasebe
tiyle merkez ordusu kumandanı Nureddin 
Paşadan mevrut telgraf 30 

2. — Başkumandanlık Kaleminin lâğ-
.vedildiğine dair Başkumandanlıktan gelen 
telgraf 240 

3. — Birinci Fırka On Birinci Alayda 
gönüllü olarak bulunan Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı Beyden mevrut Düatepe 
muzafferiyeti hakkında telgraf 186 

4. — Büyük Millet Meclisi Reisi ve 
Başkumandan Mustafa Kemal Paşadan, 
Meclisin selâm ve itimadının Orduya teb
liğ edildiğine dair gelen telgrafı 134:135 

5. — Düzce ve Bayezid'de ordunun 
muzafferiyeti için dua edildiğine dair tel
graflar 120 

6. —- Meclisin itimat ve muhabbetinin 
îsmet Paşaya iblâğına dair telgrafa mü
şarünileyhten mevrut cevap 30 

7. — Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
tarafından Meclis Riyasetine gönderilen 
harb raporu 237 

8. — Mücadelei Milliyede sebat edilme
sine dair mülhakattan gelen telgraflar 76,102 

9. — Müdafaada sebat edilmesine dair 

3. — Tuz Kanununun bâzı maddeleri
ni muaddil kanun lâyihası hakkında 243:250 

4. — Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 
bâzı mevaddııım tadiline dair kanun lâyi
hası hakkında 231 £32,241 £48 

muhtelif yerlerden gelen telgraflar 136 
10. — Sakarya zaferi münasebetiyle 

Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkuman
dan Mustafa Kemal Paşa Hazretleri vasıta-
siyle Meclisin orduya çekilen teşekkürna:-
mesi 225 

11. — Sakarya zaferi münasebetiyle 
muhtelif yerlerden gelmiş tebrik telgraf
ları 254,271 

1.2. — Üçüncü Grup Kumandanlığı ile 
cephede bulunan Bolu Mebusu Yusuf îzz'et 
Paşadan mevrut düşmanın firar etmekte 
olduğuna dair telgraf 186 

13. — Vilâyetlerde yapılan tezahüratı 
milliyeye dair telgraflar 157 

14. — Yeni hicrî senenin Riyasetçe teb
riki münasebetiyle Şark Cephesi Kuman
danı Kâzım Karabekir Paşadan mevrut te
şekkür telgrafı 218,219 

15. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beye, ordudaki hizmetinden dolayı bulun
duğu Birinci Süvari Fırkası Kumandanlı-
ğınca verilmiş olan teşekkürname 224:225 

16. — Zonguldak'taki maden kömürü 
amelesinin hukukuna ait Kanunun kabulü 
dolayısiyle amele teşkilâtından İktisat Ve
kâleti vasıtasiyle gelen teşekkür telgrafı 225 

MUHTELIF EVRAK 

i 
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SUALLER VE CEVAPLAR 

Sayfa 
İcra Vekilleri Heyeti Reisliğinden 

1. — Mersin Mebusu Salâhaddin Be
yin, Koçgiri hâdisesi hakkında neşredilmiş 
olan Kararnameye dair icra Vekilleri Ri
yasetinden sual takriri 270:271 

Dahiliye Vekâletinden 
1. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, me

busların yolcular hakkındaki kefaletleri
nin ademi kabulü esbabına dair Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri 156 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ka-
toliklerle Musevilere dair Dahiliye Vekâ
letinden sual takriri 102 

Hariciye Vekâletinden 
1. — izmit Mebusu Sırrı Beyin, Emir 

Sayfa 
Faysal'm Irak Emirliğine dair Hariciye 
Vekâletinden sual takriri 102 

Maliye Vekâletinden 

1. — Amasya Mebusu Hamdi Beyin, 
Amasya'da Vehib Paşa ile Kaymakam Per
tev Beyin emlâk ve fabrikalarına Hükü
met tarafından vazıyed edilip edilmediği
ne dair Maliye Vekâletinden sual takriri 216 

Millî Müdafaa Vekâletinden 

1. — izmit Mebusu Hamdi Namık Be
yin, bir mevkufun ziyaretine müsaade olun
maması sebebine dair Müdafaai Milliye 
Vekâletinden sual takriri 216 

TAKRtRLER 
Aydın (Esad Ef. ile iki arkadaşı) 
1. — Ajans haberlerinin her tarafa mun

tazaman neşir ve tamiminin teminine dair 241 
2. — Aydın köylerinde Yunanlılar tara

fından vukua getirilen fecayiin protesto 
edilmesine dair 188 

Bolu (Tunalı Hilmi B.) 
3. — Ereğli kömür havzasında müstah

dem amelenin bâzı dâvalarının müfettişler 
tarafından vekâleten ikame ve takibolun-
masma dair 140 

Gazianteb (Yasin B.) 
4. — Mebuslardan doktor olanların An

kara'da tesis ettikleri hastanelerdeki vata
ni hizmetlerinden dolayı kendilerine Mec
lis ramına tesekkürname yazılmasına dair 271 

izmit (Sırrı B.) 
5. — Meclisin itimat ve selâmının or

duya tebliğ edilmesine dair 120:121 
Karâhisarı Sahip (Mehmed Şükrü Beyle 

arkadaşları) 
6. — Kars'ta toplanacağı haber alman 

konferans hakkında bir hafi celse akdedi
lerek Hüküm'etten izahat alınmasına da
ir 68:69 

7. — Gaibi gayrimezun mebuslar hak
kında 182:186 

Karesi (Vehbi B.) 
8. — Reis ve Başkumandan Mustafa 

Kemal Paşa Hazretlerinin beyanatının as
liyle beraber Fransızca tercümesinin der
hal t astırılarak bütün dünyaya neşir ve 
ilân edilmesine dair 262 

9. — Sakarya zaferi münasebetiyle or
duya bir tesekkürname yazılmasına veya
hut bir heyet gönderilmesine dair 217:218 

Kozan (Fevzi Pş.) ile Edirne (İsmet Pş.) 
10. — Başkumandan Mustafa Kemal 

Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ve ga
zilik unvanı tevcihine dair 263 

Tokad (Rifat B.) 
11. — Ankara'ya gelen alaylara hoşâme-

di beyan edilmesi için Divanı Riyasetçe 
bir heyet seçilmesine dair 31 
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TEKLİFLER 

Sayfa 
Adana (Zamir B.) 
1. — Harbde âzasından birini kaybeden

lere ayda sekiz yüz kuruş maaş tahsisine 
dair (2/348) 192 

(Adliye Encümeni) 
2. — Hiyaneti Vataniye Kanununun se

kizinci maddesinin tadiline dair (2/332) 95:100, 
104:106 

Ankara (Atıf Ef.) 
3. — Tahriri tereke hakkında 140:145 
Cebelibereket (thsan Beyle arkadaşı) 
4. — Orduya ve mecruh gazilere gazete 

ve sair evrakı matbua gönderilmek üzere 
Hariciye Vekâleti bütçesine tahsisat konul
masına dair (2/347 M.) 158:159,162:165 

(Cepheye gitmi§ olan heyet) 
5. — Memleketin muhtelif mmtakala-

rında Müfettişi Umumilikler ihdas «dilme* 
sine dair (2/343 mükerre) 3:14,15 

Çorum (Ferid B.) 
6. — Merhum Kolağası Resneli Niyazi 

Bey ailesiyle Ankara Mebusu sabık Atıf Be
ye evvelce muhassas iken bilâhara kat'edil
miş olan hidematı vataniye tertibinden ma
aşlarının tekrar itasına dair (2/349) 220 

(Elviyei selâse mebuslar) 
7. — Elviyei selâsede vergilerin sureti ciba-

yetine dair (2/345) 60:63,65,65:66 
Erzincan (Osman Fevzi Efendi ve rüfe-

kası) 
8. — Alişir'den maada Koçgiri aşireti

nin affı hakkında (2/346) 102,121 
Erzincan (Tevfik Beyle 82 arkadaşı) 
9. — Dersindi Zeynozade Alibeyoğlu 

Bego Ağanın maluliyetine binaen bakiyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair (2/350) 186, 

220,265:266 
Kângırı (Tevfik Efendiyle arkadaşları) 
10. — Müftülerin muamelei tekaüdiye-

den istisnalarına, dair (2/315) 92:94 
Karahisarı Sahib (Mehmed Şükrü B.) 
11. — Kanunu cezanın 201 nci madde

sinin 22 Mayıs 1327 tarihli zeylinin tadi
line dair (2/313) 136:138.138 

Sayfa 
Kayseri (Atıf B.) 
12. — Usulü Muhakematı Seriye Karar

namesinin sekizinci maddesine müzeyyel 
kanun teklifi (2/165) 151:153 

13. — Yahyalı nahiyesinin Develi ka
zasına ilhakı hakkında (2/176) 165:167 

Kırşehir (Sadık B.) 
14. — Sulh Hâkimleri Kanununa bir 

zeyil ilâvesi hakkında (2/240) 149 :151 
Konya (Vehbi Ef.) 
15. — Kadın raksettirenlerin teşdidi ce

zası hakkında (2/347) 124:125,138 
Kütahya (Cemil B.) 
16. — Bütçe açığının kapatılması için 

erbabı ticaret ve esnafın sermayelerinin ve 
sükna bedeli icarının yüzde onunun harb 
istikrazı namiyle ahzine dair (2/344) 37 

17. — Meclisi idare âzalıklarına intihabe-
dileceklerden vergi kaydı aranmaması hak
kında (2/300) 112:116 

Muş (Abdülgani B.) 
18. — Kumarın men'i hakkında (2/261 106: 

110,121:124,125,126:131 
Muş (Mahmud Said B.) 
19. — Şüheda aileleri menfaatine bir 

piyango tertibi hakkında (2/273) 110 
Saruhan (İbrahim Süreyya B. ve arka

daşları) 
20. — Başkumandan Mustafa Kemal 

Paşa Hazretlerine gazilik unvanı verilme
sine ve müşirlik rütbesi tevcih edilmseine 
dair (2/351) 263:264 

Sinob (Dr. Bıza Nur B. ve arkadaşla
rı) 

21. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
Başkumandanlık tevcihine dair (2/343) 18:19, 

19:20,21 .-22 
Sinob (Şevket B.) 
22. — Sulh Mahkemeleri Kanununun 

tadiline dair (2/178) 149:151. 
Yozgad (Süleyman Sırrı B.) 
23. — Kumarın men'i hakkında (2/278) 106: 

110,121:124,125.126:131 
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TEZKERELER 
Sayfa I ay fa 

ADLÎYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 

Ağabeyli karyeli İbrahim bin Mehmed, Ha-
varik karyeli Musaoğlu Kerim ve Hopiros 
yaylasından Mehmed bin Haeı Süleyman 
ve 25 arkadaşları hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair - 254 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Aksaray'da Eskil karyesinden Hacı Recep 
ve arkadaşları hakkındaki evrakın gönde
rildiğine dair 50:57 

3. — Hiyaneti vataniyeden dolayı üç 
sene küreğe mahkûm edilmiş olan Akseki'
nin Gödene karyesinden Mehmed Nuri 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildi
ğine dair 220 

4. — Hiyaneti vataniyeden dolayı, Amas
ya'nın Mecidözü kazasının Konur karye
sinden Ismailoğlu Bekir'in üç sene müd
detle küreğe konulmasına ait evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair 157 

5. — Hiyaneti vataniyeden dolayı Bey
şehir'in Karadiken karyesinden jandarma 
Gökoğullarmdan Osmanoğlu İbrahim'in üç 
sene kalebentliğine ait evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 157 

6. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Bünyanlı Haçi Pavli hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair 88 

7. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Bozkır'ın Eksete karyesinden Recep hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair 82:83 

8. — Hiyaneti vatanij^eden mahkûm 
Çolak Hacı namı diğer Artık ömeroğlu 
Mevlûd hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair 72:73,88:89 

9. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Ermeni papazı Ohannes hakkındaki evra
kı hükmiyenin gönderildiğine dair 78:80 

10. — Hiyaneti vataniyeden dolayı Gü
vercinlik karyesinden Çekiçoğlu Ahmed 
mahdumu Mustafa'nın on beş sene küreğe 
konulmasına ait evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair 157 

11. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Hacı Mehmedoğlu Abdullah ve Mehmedoğ-
lu Topal İdris hakkındaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair 73:74. 

12. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Hasanoğlu Kör Abdullah ve rüfekası hak
kındaki evrakın gönderildiğine dair 76:78,102:103 

13. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Hisarlı köyünden Eğri Alioğıülarından 
Mehmedoğlu Mehmed hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair 71:72 

14. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm 
[lotoyran köyünden Alabıyıkoğlıı Ali bin 
Mehmed hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 

15. - - Hiyaneti vataniyeden 
Ilgın lı Ahmed oğlu 
hakkındaki evrakı 
diğine dair 

16. 
Ilgın'ın 

57:59,69:71 
mahkûm 

İsmail ve arkadaşları 
hükmiyenin gönderil-

49 :50 
- Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Bıılueak köyünden Hüseyin ve 

arkadaşı hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 50 

17. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Ilgın kazasının Halkı karyesinden Deli 
Ahmedoğlu Ahmed'in evrakı hükmiyesi-
nin gönderildiğine dair 86:87 

\8. — Hiyaneti vataniyeden idama 
mahkûm Ilgın'ın Çekil karyesinden Mah-
mudoğlu İsa hakkındaki evrakın gönde
rildiğine dair 48 

19. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Ilgın'ın Şeyhvel'a mahallesinden antikacı 
Kuyumcuoğhı Haralambos hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 103 

20. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
İşkil karyesinden İbrahimoğlu Mustafa ve 
Lâvanta'mn Ömer'e ait evrakın gönderil
diğine dair 87:88 

21. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Kayserili Camgöz Sabri hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair . 39:45 

22. — Hiyaneti vataniyeden idama 
mahkûm Konya'lı Abdürrahman ile rü
fekası hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair 45 46 
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Sayfa« 

ı 

23. — Hiyaıieti vataniyeden idama 
mahkûm Konya'nın Alibey Höyüğü karye
sinden Mehmed hakkındaki evrakın gön
derildiğine dair 47 

24. — Hiyaıieti vataniyeden mahkûm 
Konyalı Bekir hakkındaki evrakı hükmiye-
nin gönderildiğine dair 80:81 

25. — Hiyaneti vataniyeden idama 
mahkûm Konya'lı Cansız Mehmed ve rüfe
kası hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair 47:48 

26. — Hiyaneti vataniyeden idama 
mahkûm Konya'lı Eyüboğlu Ali hakkında
ki evrakın gönderildiğine dair 46 

27. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın Hayıroğlu karyesinden Ferhad-
oğlu Kör Alımed hakkındaki evrakı hükmi-
yenin gönderildiğine dair 126 

28. — Hiyaneti vataniyeden idama 
mahkûm Konya'dan Hocacihanlı Arif, hak
kındaki evrakın gönderildiğine dair 46:47 

29. — Hiyaneti vataniyeden idama 
mahkûm Konya'lı ihtiyat zâbitvekili 
Mustafa Kemal Efenli ve refikleri hakkın
daki evrakın gönderildiğine dair 48:49 

30. — Hiyaneti vataniyeden dolayı, 
Konya'nın Kargın mahallesinden Ömeroğ-
lu Ali Çavuşun müebbeden ve Ekmekçi 
Mehmed'in on beş sene küreğe ve Şemsi 
mahallesinden Arabacı Rahim ile Tatar 
Osman'ın üçer sene kalebentliklerine ait ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 157 

31. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın Kıroğlu köyünden Perhadoğlu 
Kör Ahmed hakkındaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair 83:84 

32. — Hiyaneti vataniyeden idama 
mahkûm Konya'lı Kör Ziya ve refikleri 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 49 

33. — Hiyaneti Vataniyeden dolayı 
Konya'nın Piripaşa mahallesinden îbra-
himoğlu Şer Bekir'in üç sene kalebentliği
ne ait evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair 157 

34. — Hiyaneti vataniyeden dolayı, 
Konya'nın Sungur mahallesinden Hacı 
Musaoğlu Ragıb'm idami hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 157 

Sayfa 
35. — Hiyaneti vataniyeden idama mah

kûm Konyalı zeytinci Hacı Alioğlu Ömer 
hakkındaki evrakın gönderildiline dair 47 

36. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Lâdik karyesinden Musabeyoğlu Ramazan 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildi
ğine dair 89 

37. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Mıgırdıç hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 81:82 

38. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Muhtar Şekûroğlu Haralâmbos hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair 86 

39. — Hiyaneti Vataniye Kanununa 
muhalif olarak ihbaratta bulunan Nev
şehir'li îzmirlioğlu Hüseyin Hüsnü Efen
di ile rüfekası hakkındaki evrakın gön
derildiğine dair 45 

40. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Saideli kazasından Kadir ve rüfekası hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ne dair 82 

41. — Hiyaneti vataniyeden dolayı, 
Saideli'nin Softalar karyesinde mukim 
Hafı^oğlu Gâvur îmanı'in gıyaben idamı
na ve Şeyh Gilman Çavuşoğlu mahallesin
de jandanna Abdurrahmanoğlu Derviş ve 
refikinin üçer sene kalebentliğine ait ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 157 

42. — Hiyaneti vataniyeden dolayı Sey
dişehir'in Dere karyesinden Hacı Süley-
manoğlu Mehmed ve rüfekası hakkında 
şahadeti kâzibede bulunan Konyalı Ha-
sanoğlu Kadir ve arkadaşlarının üçer se
ne kalebent edilmelerine ait evrakı hük
miyenin yönderildiğine dair 157 

43. — Hiyaneti vataniyeden dolayı, Sö
ke'de Hancı Yanako ve Yorgi ve Erelo'-
nun birer buçuk sene mahkûmiyetlerine 
ait evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair 157 

44. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Söke Reji Memuru Mazhar Beyle Yoran 
Reji Memuru îstavri hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair 89 

45. — Hiyaneti vataniyeden dolayı üç 
sene kalebentliğe mahkûm îbradılı Hafız-
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zade Mustafa Efendinin evrakı hükmiye-
sinin gönderildiğine dair 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÂLETÎ 
TEZKERELERI 

1. — Orduda hizmete tâlibolan asker 
mebuslara maattesekkür münasip vazifeler 

157 

Sftyfa 
verildiğine dair Garb Cephesi Kumandan
lığından alınmış olan telgrafın Meclise 
takdim edildiği hakkında 

2. — Röntgen mütehassısı Osmanoğlu 
Mehmed'in tekrar muhakeme ve mahkûm 
edilmesinin muvafık olmadığına dair 2:3 

ZAPTI SABIK 
3 . VIII . 1337 tarihli 60 ncı İçtima 

zaptı sabık hulâsası 2 
4 . VIII . 1337 tarihli 61 nci İçtima zap

tı sabık hulâsası 19 
5 . VIII . 1337 tarihli 62 nci İçtima zap

tı sabık hulâsası 24 
8 . VIII . 1337 tarihli 63 ncü İçtima 

zaptı sabık hulâsası 35 
11 . VIII . 1337 tarihli 64 ncü İçtima 

zaptı sabık hulâsası 63 
22 . VIII . 1337 tarihli 65 nci İçtima 

zaptı sabık hulâsası 76 
25 . VIII . 1337 tarihli 66 ncı İçtima 

zaptı sabık hulâsası 86 
27 . VIII . 1337 tarihli 67 nci İçtima 

zaptı sabık hulâsası 102 
29 . VIII . 1337 tarihli 68 nci İçtima 

zaptı sabık hulâsası 120 
1 . IX . 1337 tarihli 69 ncu İçtima zaptı 

sabık hulâsası 134 

HULASALARI 
3 . IX . 1337 tarihli 70 nci İçtima zaptı 

sabık hulâsası 148 
5 . IX . 1337 tarihli 71 nci İçtima zaptı 

sabık hulâsası 156 
8 . IX . 1337 tarihli 72 nci İçtima zaptı 

sabık hulâsası 170 
10 . IX . 1337 tarihli 73 ncü İçtima zap

tı sabık hulâsası 182 
12 . IX . 1337 tarihli 74 ncü İçtima 

zaptı sabık hulâsası 192 
13 . IX . 1337 tarihli 75 nci İçtima zaptı 

sabık hulâsası 216 
15 . IX . 1337 tarihli 76 ncı İçtima zaptı 

sabık hulâsası 224 
17 . IX . 1337 tarihli 77 nci İçtima zaptı 

sabık hulâsası . 240 
18 . IX . 1337 tarihli 78 nci İçtima zaptı 

sabık hulâsası 266 
19 . IX . 1337 tarihli 79 ncu İçtima zaptı 

sabık hulâsası 270 

• n «•» 



Söz alanlar 

Sayfn 
Abdullah Ef. (îzmit) - Hiyaneti vata-

niyeden mahkûm Alabıyık oğlu Ali hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 71 

— İzmir Mebusu Doktor Mustafa Be
yin mezuniyeti hakkındaki Divanı Kiya
set kararı münasebetiyle 27 

— Tahriri tereke hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle 143:144 

— Tuz Kanunu tadiline dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 246 

— Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin ta
diline dair Kanun münasebetiyle 242,243 

Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) - Hıya
neti vataniyeden mahkûm Aksaray'ın İşkil 
köyünden Hacı Receb ve arkadaşları hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 56,57 

— Memleketin muhtelif mmtakalarm-
da müfettişi umumilikler ihdas edilmesine 
dair teklif münasebetiyle 4,6,13 

— Ruzname hakkında * 98,99 
Ahmed Hilmi B. (Kayseri) - Yahyalı 

nahiyesinin Develi kazasına ilhakı hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 165 

Ali B. (Amasya) - Muinsiz efrat aile
lerinin hıfak ve "iaşesi hakkındaki kanun 

1 lâyihası münasebetiyle 283 

Sayfa 
Ali Süruri Ef! (Karahisarı Şarki) -

Hiyaneti vataniyeden mahkûm Alabıyık-
oğlu Ali hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 71 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Cam
göz Sabri hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 42,44 

— Hiyaneti Vataniye Kanununun 8 nci 
maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 96,99 

— Kumarın men'i hakkındaki Kanun 127 
— Maden amelesi hakkındaki Kanun 

münasebetiyle 175 
— Memleketin muhtelif mmtakalarm-

da müfettişi umumilikler ihdas edilmesine 
dair teklif münasebetiyle 8,9 

— Muhasebei Hususiye müdürlerinin 
keyfiyeti tâyinleri hakkındaki lâyiha mü
nasebetiyle 112 

— Müftülerin tekaütten istisnaları hak
kındaki kanun lâyihası dolayısiyle 93 

— Safranbolu isyanında fer'an zimet 
hal olanların affı hakkındaki kanun lâyi
hası dolayısiyle * 92 

— Tahriri tereke hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 141,144 

Ali Şükrü B. (Trabzon) - Ankara'ya 
gelen alaylara hoş geldiniz demeye giden 
heyet namına sözleri 35 

B 
Behçet B. (Kangın) - Hiyaneti vata

niyeden mahkûm Aksaray'ın İşkil köyün
den Hacı Recep ve arkadaşları hakkında
ki Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 53 

— Kumarın men'i hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 128 

— Müftülerin tekaütten istisnası hak
kındaki Kanun münasebetiyle 93 

Besim Atalay B. (Kütahya) - Memle-



u — 
ketin muhtelif mmtakalarmda müfettişi 
umumilikler ihdas edilmesine dair teklif 
münasebetiyle 

— Muinsiz efrat ailelerinin infak ve 

Sayfa 

10 

iaşesi hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle 

— Tuz Kanununun tadiline dair ka
nun lâyihası münasebetiyle 

Sayfa 

276 

249 

Oavid B. (Kars) - Büyük Millet Mec
lisi Takdirnamesiyle Usulü Taltif Kanunu 
münasebetiyle 196,200,207,211,213 

— Kumarın men'i hakkındaki Kanun 
münasebetiyle , 122 

T- Tuz Kanununun tadiline dair ka
nun lâyihası münasebetiyle 247 

— Van vilâyetinde Zeylancfeeresi ve 
Sarısu namiyle iki nahiye teşkiline dair 
Kanun münasebetiyle 117 

Dr. Abidin B. (Lâzistan) • Memleketin 
Muhtelif mmtakalarmda Müfettişi Umumi
likler ihdas edilmesine dair teklif müna
sebetiyle 12 

Dr. Adnan B. (İstanbul) - Büyük Mil
let Meclisi takdirnamesiyle Usulü Taltif 
Kanunu münasebetiyle 212,214 

Dr. Mazhar B. (Aydın) - İzmir Mebusu 
Doktor Mustafa Beyin mezuniyeti hakkın
daki Divanı Riyaset kararı münasebetiyle 28 

— Memleketin muhtelif mmtakalarm
da Müfettişi Umumilikler ihdas edilmesine 
dair teklif münasebetiyle 9 

— Muinsiz efrat ailelerinin infak ve 
iaşesi hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle 278 

Dr. Mustafa B. (Kozan) - Maden ame
lesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 174 

Dr, Rıza Nur B. (Sinob) - Meclisi İda
re âzalıklarına intihabolunmak için vergi 
kaydı aranmamasına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 115 

— Tuz Kanununun tadiline dair ka
nun lâyihası münasebetiyle 250 

Durak B. (Erzurum) - Büyük Millet 
Meclisi Takdirnamesiyle Usulü Taltif Ka
nunu münasebetiyle 197,207 

— Düşman istilâsından kurtarılan ma
hallerde ashabının firarına mebni sa
hipsiz kalan malların idaresi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 229 

— Elviyeyi selâsede vergilerin sure
ti cibayeti hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 62 

— Gaibi gayrimezun mebuslar hak
kında 184 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Ohannis hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 80 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ak
saray'ın îskil köyünden Hacı Receb ve 
arkadaşları hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 55 

— İstida Encümeninin faaliyete geçi
rilmesi hakkında 170 

— Sakarya zaferi münasebetiyle or
duya ya bir teşekkürname yazılmasına 
veya ziyaret için bir heyet gönderilmesi
ne dair takrir münasebetiyle 217 
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Sayfa 
Edib B. (Batum) - Elviyei selâsede ver

gilerin maktu olarak tahsil edilmesine 
dair 37 

Emir Pş. (Sivas) - Hiyaneti vataniye-
den mahkûm Aksaray 'in Iskil köyünden 
Hacı Receb ve arkadaşları hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 55,56,57 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Camgöz Sabri hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 

— Hiyaneti Vataniye Kanununun 8 
nei maddesinin tadili hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle 

— Muvakkat Temyiz Heyeti teşkiline 
dair lâyiha münasebetiyle 

Sayfa 

40 

104 

149 

Fahreddin B. (Kars) - Elviyeyi selâ
sede vergilerin sureti cibayeti hakkında
ki kanun teklifi münasebetiyle 

Fails B. (Edirne) - Memleketin muhte
lif mmtakalarında Müfettişi Umumilikler 
ihdas edilmesine dair teklif münasebe
tiyle 

61 

Ferid B. (Çorum) - Muinsiz efrat aile
lerinin infak ve iaşesi hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 277 

Ferid B. (İstanbul) - Muinsiz efrat ai
lelerinin infak ve iaşesi hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 281,282 

H 
Makka B. (Van) - Van vilâyetinde Zcy-

lânderesi ve Sarısu namiyle iki nahiye teş
kiline dair Kanun münasebetiyle 117 

Hakkı Hami B. (Sinob) - Büyük Mil
let Meclisi Takdirnamesiyle Usulü Taltif 
Kamum münasebetiyle 198,199,204,207 

— Elviyeyi selâsede vergilerin sureti 
cibayeti hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle 62 

— Gaibi gayrimezun mebuslar hakkın
da 183,184 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ak
saray'ın İşkil köyünden Hacı Recep ve 
arkadaşları hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 53,53 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Cam
göz Sabri hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 39,42 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ha-
sanoğlu Kör Abdullah hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 78 

hakkındaki Kanun 

hakkındaki Kanun 
108 

176 

6,14 

—• Kumarın me'i 
münasebetiyle 

— Maden amelesi 
münasebetiyle 

— Memleketin muhtelif mmtakaların
da Müfettişi Umumilikler ihdas edilmesine 
dair teklif münasebetiyle 

— Tuz Kanunu tadiline dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 248,249 

Halil ibrahim B. (Antalya) - Büyük 
Millet Meclisi Takdirnamesiyle Usulü Tal
tif Kanunu münasebetiyle 

— Karahisarı Sahib Mebusu Halil 
Hilmi Efendinin müstafi addedilmesine da
ir Divanı Riyaset kararı münasebetiyle 

— Hiyaneti Vataniye Kanununun 8 nci 
maddesinin tadili hakkında Kanun mü
nasebetiyle 

— Sükna kanunu lâyihası hakkında 
— Yabanabad Kaymakamı Ali Rıza 

206 

25 

104 
189 
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Efendinin ailesine maaş tahsisi hakkında
ki lâyihaya dair 252 

Halil İbrahim Bf. (izmit) - Zabıtai Say-
diye Nizamnamesinin tadiline dair Kanun 
münasebetiyle 243 

—Gaibi gayrimezun mebuslar hakkında 184 

Hamdi Namık B. (İzmit) — Büyük 
Millet Meclisi Takdirnamesiyle Usulü Tal
tif Kanunu münasebetiyle 212,213 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ha-
sanoğlu Kör Abdullah hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 77 

— Meclisi tdare âzalıklarına intihab-
olunmak için vergi kaydı aranmamasına 
dair kanun teklifi münasebetiyle 113 

— Memleketin muhtelif mmtakalannda 
Müfettişi Umumilikler ihdas edilmesine da
ir teklif münasebetiyle 5,6,14 

— Van vilâyetinde Zeylânderesi ve Sa-
rısu namiyle iki nahiye teşkiline dair 
Kanun münasebetiyle 117 

— Yahyalı nahiyesinin Develi kazasına 
ilhakı hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle 166 

Hamid B. (Dahiliye Vekâleti Müsteşarı) 
—Konya vilâyeti dâhilinde Çekil namiyle 
bir nahiye teşkili hakkındaki lâyiha müna
sebetiyle 161 

— Muhasebei Hususiye müdürlerinin 
keyfiyeti tâyinleri hakkındaki lâyiha mü
nasebetiyle 112 

— Yahyalı nahiyesinin Develi kazasına 
İlhakı hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle 167 

Hasan B. (Trabzon) (Maliye Vekili) -
Büyük Millet Meclisi Takdirnamesiyle 
Usulü Taltif Kanunu münasebetiyle 206 

— Düşman istilâsından kurtarılan ma
hallerde ashabının firarına mebni sahipsiz 
kalan malların idaresi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 227,229,230 

— Elviyei selâsede vergilerin sureti 
cibayeti hakkındaki kanun teklifi müna 
sebetiyle 60,61,62,63 

— Muinsiz efrat ailelerinin infak ve 
iaşesi hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle 274,275,279,282 

Sayfn 
— Tuz Kanununun tadiline dair ka

nun lâyihası münasebetiyle 243,244,246, 
247,248 

— Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin ta
diline dair Kanun münasebetiyle 242,243 

Hasan Basri B. (Karesi) - Büyük Millet 
Meclisi Takdirnamesiyle Usulü Taltif Ka
nunu münasebetiyle 200,201,206,211 

— Düşman istilâsından kurtarılan ma
hallerde ashabının firarına mebni sahipsiz 
kalan malların idaresi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 228 

— Hiyaneti Vataniye Kanununun 8 nci 
maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 99,100 

— Kumarın men'i hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 110,122,123 

— Meclisi İdare âzalıklarına intihab-
olunnıak için vergi kaydi aranmamasına 
dair kanun teklifi münasebetiyle 113,115 

— Memleketin muhtelif mmtakalarm 
da Müfettişi Umumilikler ihdas edilmesine 
dair teklif münasebetiyle 5,12 

— Müftülerin tekaütten istisnası hak 
kındaki Kanun münasebetiyle 94 

— Muhasebei Hususiye müdürlerinin 
keyfiyeti tâyinleri hakkındaki lâyiha mü
nasebetiyle 112 

— Tahriri tereke hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle 144 

— Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin ta 
diline dair Kanun münasebetiyle 242 

Hasib B. (Maraş) - Memleketin ınuhte 
lif mıntakalarında Müfettişi Umumilikler 
ihdas edilmesine dair teklif münasebetiyle 11 

— Yahyalı nahiyesinin Develi kazasına 
ilhakı hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle 167 

Haşim B. (Çorum) - Kumarın meni hak
kındaki Kanun münasebetiyle 130 

— Memleketin muhtelif mıntakalarında 
Müfettişi Umumilikler ihdas edilmesine dair 
teklif münasebetiyle 5,13 

Hüseyin Ragıb B. (Matbuat Müdiri 
Umumisi) - Orduya ve mecruh gazilere ga
zete ve evrakı matbua gönderilmesine dair 
kanun teklifi hakkında 162 

Hüsrev B. (Trabzon) - Büyük Millet 
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Meclisi Takdirnamesiyle Usulü Taltif 
Kanun münasebetiyle 193,195,203,207 

— Gaibi gayrimezun mebuslar hak
kında . 183,185 

Sayfa 
— Sakarya seferi münasebetiyle orduya 

ya bir teşkekümame yazılmasına veya zi
yaret için bir heyet gönderilmesine dair 
takriri münasebetiyle 218 

îhsan B. (Cebelibereket) - Orduya ve 
mecruh gazilere gazete ve evrakı matbua 
gönderilmesine dair kanun teklifi hak
kında 158,159,164 

İsmail B. (Erzurum) - Muinsiz efrat 

ailelerinin infak ve iaşesi hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 276 

İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib) • 
Konya vilâyeti dahilinde Çekil namryle bir 
nahiye teşkili hakkındaki lâyiha münase
betiyle 160,162 

Lûtfi B. (Malatya) - Hiyaneti vatani-
yeden mahkûm Aksaray'ın İşkil köyünden 
Hacı Receb ve arkadaşları hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hi-
sarlı köyünden Eğrioğullarmdan Mehmed-
oğlu Mehmed hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 

ov 

72 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Cam
göz Sabri hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 40,44 

— Konya vilâyeti dahilinde Çekil na-
miyle bir nahiye teşkili hakkındaki lâyiha 
münasebetiyle 161 

Sükna kanunu lâyihası hakkında 190 

M 
Mahmud Celâl B. (Saruhan) (tktisat 

Vekili) - Maden amelesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 173,177,22u 

Tahriri tereke hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 141,14o 

Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib) -
Gaibi gayrimezun mebuslar hakkında 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ak
saray'ın İşkil köyünden Hacı Recep ve ar
kadaşları hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Cam
göz Sabri hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 40,45 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Er
meni Papazı Ohannis hakkındaki Adliye 

183 

51 

80 Encümeni mazbatası münasebetiyle 
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ha-

sanoğlu Kör Abdullah hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hi-
sarlı köyünden Eğrioğullarmdan Mehmed-
oğlu Mehmed hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Pa-
labıyıkoğlu Ali hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 58,59 

— Hiyaneti Vataniye Kanununun 8 
nei maddesinin tadili hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle 96,99 

— îstida Encümeninin faaliyete geçi
rilmesi hakkında 171 

78 

72 
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—•• Kadın rakssettirenlerin teşdidi ce
zası hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle 124 

— Kanunu Cezanın 201 nei maddesi
nin zeylinin tadiline dair kanun teklifi 
münasebetiyle 137 

— Kumarın men'i hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 121,127,128,129,130 

— Maden amelesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 174,175,176,178 

— Meclisi İdare âzalıklarma intihab-
olunmak için vergi kaydı aranmamasına 
dair kanun teklifi münasebetiyle 114 

—- Muinsiz efrat ailelerinin infak ve 
iaşesi hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle 274,280 

— Muvakkat Temyiz Heyeti teşkiline 
dair lâyiha münasebetiyle 149 

— Nevahi kanun lâyihası münasebe
tiyle 283 

— Orduya ve mecruh gazilere gazete 
ve evrakı matbua gönderilmesine dair ka
nun teklifi hakkında 158,159,163,164 

— Safranbolu isyanında fer'an zimet-
hal olanların affı hakkındaki lâyiha mü
nasebetiyle 91 

—• Sükna kanunu lâyihası hakkında 189 
— Yabanabat Kaymakamı Ali Rıza 

Efendi ailesine maaş tahsisi hakkındaki 
lâyihaya dair 251,252 

Muhiddin Baha B. (Bursa) - Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetinden istifa 
eden İsmet Paşanın yerine diğer bir zatın 
intihabedil meşine dair Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi 20 

Musa Kâzım Ef. (Konya) - Hiyaneti va-
taniyeden mahkûm Hasanoğlu kör Abdul
lah hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 78 

— Hiyaneti Vataniye Kanununun 8 j 
nei maddesinin tadili hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle 98 

— Düşman istilâsından kurtarılan ma
hallerde ashabının firarına mebni sahib-
siz kalan mallarınıni idaresi hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 228,230 

Sayfa 
— Konya vilâyeti dâhilinde Çekil na-

miyle bir nahiye teşkili hakkındaki lâyiha 
münasebetiyle 161,162 

— Maden amelesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 177 

— Yabanabad Kaymakamı Ali Rıza 
Efendi ailesine maaş tahsisi hakkındaki 
lâyihaya dair 251 

— Yahyalı nahiyesinin Develi kazasına 
ilhakı hakkındaki kanun teklifi münase-
betivle 

Mustafa Ef. (Ankara) - Muinsiz efrat 
ailelerinin infak ve iaşesi hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 

167 

278 

Mustafa B. (Tokad) - İstida Encüme
ninin faaliyete geçirilmesi hakkında 171 

Mustafa Hilmi Ef. (Niğde) - Yahyalı 
nahiyesinin Develi kazasına ilhakı hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 165,166 

Mustafa Kemâl B. (Ertuğrul) - Hiya
neti vataniyeden mahkûm Camgöz Sabri 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 39,40 

— Memleketin muhtelif mıntakaların-
da Müfettişi Umumilikler ihdas edilmesine 
dair teklif münasebetiyle 4 

Mustafa Kemal Pş. (Ankara) - Erkâ
nı Harbiyei Umumiye Riyasetinden istifa 
eden İsmet Paşanın yerine diğer bir zatın 
intihabediimesine dair Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi münasebetiyle 19 

Mustafa Kemal Pş. (Ankara) (Başku
mandan) - Umumi Harekâtı Harbiye ve 
haricî siyaset hakkında beyanatı 255 :262 

Mustafa Necati B. (Saruhan) - Karahi-
sari Sahip Mebusu Halil Hilmi Efendinin, 
müstafi addedilmesine dair Divanı Riya
set karan münasebetiyle 20 

— Memleketin muhtelif mmtakalarm-
da Müfettişi Umumilikler ilhdas edilmesine 
dair teklifi münasebetiyle 10,14 

Mustafa Sabri Ef. (Siird) - Maden ame
lesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 175 
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Sayfa 
Naîiz B. (Canik) - Hiyaneti vataniye-

den mahkûm Camgöz Sabri hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 40 

-— Ruzname hakkında 38 
— Safranbolu isyanında fer'an zinıet-

lıal olanların affı hakkındaki lâyiha mü
nasebetiyle ' 91 

Nebil Ef. (Karahisarı Sahib) - Karahi-
sarı Sahib Mebusu Halil Hilmi Efendinin, 
müstafi addedilmesine dair Divanı Riya
set. kararı münasebetiyle 25,26 

— Sulh Hâkimleri Kanunu muvakka
tinin "3 ve 4 ncü maddelerinin tadiline dair 
Kanun münasebetiyle 150 

— Tuz Kanununun tadiline dair kanun 
lâyihası münasebetiyle 245 

Osman B. (Kayseri) - Yahyalı nahiye
sinin Develi kazasına ilhakı hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle 166 

Osman Fevzi Ef. (Erzincan) - Büyük 
Millet Meclisi Takdirnamesiyle Usulü taltif 
Kanunu münasebetiyle 200,211 

Ragıb B. (Amasya) - Gaibi gayrime-
zun mebuslar hakkında. 183 

— Zâbıtai Saydiye Nizamnamesinin 
tadiline dair Kanun münasebetiyle 242 

Rasim B. (Sivas) - Gaibi gayrimezun 
mebuslar hakkında 183 

Refet Pş. (tzmir) (Müdafaai Milliye 
Vekili) - Büyük Millet Meclisi Takdirna
mesiyle Usulü Taltif hakkında 194,195,196,201, 

203,204,205,206,207,209,210,211,213 
Refik B. (Konya) - Hiyaneti'Vataniye 

Kanununun 8 nci maddesinin tadili hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle 105 

Refik Şevket B. (Saruhan) (Adliye 

Sayfa 
— Usulü Muhakematı Seriye Kararna-

mseinin sekizinci maddesine müzeyyel Ka
nun hakkında 153 

— Van vilâyetinde Zeylânderesi ve 
Sarısıı namiyle iki nahiye teşkiline dair 
Kanım münasebetiyle 117 

— Yahyalı nahiyesinin Develi kazasına 
ilhakı hakkındaki Kanun teklifi münasebe
tiyle 166 

Necib B. (Ertuğrul) - Hiyaneti vatatıi-
yeden mahkûm Ermeni papazı Ohanis hak
kındaki Adliye Enedümeni mazbatası mü
nasebetiyle 80 

— Memleketin muhtelif nııntakalarında 
Müfettişi Umumilikler ihdas edilmseine dair 
teklif münasebetiyle 11 

— Kanunu cezanın 201 nci maddesinin. 
zeylinin tadiline dair kanun teklifi müna
sebetiyle 138 

— Meclisi idare âzalıklarma intihabo-
lunmak için vergi kaydi aranmamasına dair 
kanun teklifi münasebetiyle 114 

Vekili) - 'Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Aksaray'ın Iskil köyünden Hacı Recep ve 
arkadaşları hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münâsebetiyle 54 
* — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Erme
ni Papazı Ohannis hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 80 

— izmir Mebusu Doktor Mustafa Beyin 
mezuniyeti hakkındaki Divanı Riyaset ka
rarı münasebetiyle 26,27 

— Kadın raksettirenlerin teşdit cezası 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 124 

— Kumarın men'i hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 123 

o 

R 
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Sayfa 

— Maden amelesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 173,175,176 

— Memleketin muhtelif mmtakalarmda 
Müfettişi Umumilikler ihdas edilmesine da
ir teklif münasebetiyle 9,10 

— Men'i Müskirat Kanununun ikinci 
maddesinin tadiline dair lâyiha münase
betiyle 139 

— Muvakkat Temyiz Heyeti teşkiline 
dair lâyiha münasebetiyle 149 

Sayfa 
— Sulh Hâkimleri Kanunu muvakka

tinin 3 ve 4 ncü maddelerinin tadiline da
ir Kanun münasebetiyle 150,151 

— Sükna kanunu lâyihası hakkında 190 
— Tahrirî tereke hakkındaki kanun 

teklifi münasebetiyle 142 

— Usulü Muhakematı Seriye Kararna
mesinin 8 nei maddesine müzeyyel Kanun 
hakkında 152 

44 

Salih Ef. (Erzurum) - Hiyaneti vataııi-
yeden mahkûm Camgöz Sabri hakkında
ki Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 

Salâhattin B. (Mersin) - Büyük Millet 
Meclisi Takdirnamesiyle Usulü Taltif Ka
nunu münasebetiyle 195,203,204 

— Muinsiz efrat ailelerinin infak ve 
iaşesi hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetiyle 275,276 

— Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin ta
diline dair Kanun münasebetiyle 

Sırrı B. (îzmit) - Hiyaneti vataniyeden 
mahkûm Palabıyıkoğlu Ali hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 

Sıdkı B. (Malatya) - Hiyaneti Vataniye 

242 

71 

Kanununun 8 nei maddesinin tadili hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 97,98 

Süleyman Sırrı B. (Yozgad) - Düşman 
istilâsından kurtarılan mahallerde ashabı
nın firarını mebni sahipsiz kalan malların 
idaresi hakkındaki Kanun münasebetiyle 229 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ak
saray'ın İşkil köyünden Hacı Reeeb ve ar
kadaşları hakkındaki Adliye Encümeninin 
mazbatası münasebetiyle 55 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Cam
göz Sabri hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 45 

— Memleketin muhtelif mıntakalann-
da Müfettişi Umumilikler ihdas edilmesine 
dair teklif münasebetiyle 5 

Şeref B. (Edirne) - Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetinden istifa eden îsmet 
Paşanın yerine diğer bir zatın intihabedil-
mesine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti 

tezkeresi 20 

Şükrü B. (Bolu) - Maden Amelesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle 177,178 

Tahsin B. (Aydın) - Kayıp gayrimezun 
mebuslar hakkında 

— Memleketin muhtelif mıntakalann-
da Müfettişi Umumilikler ihdas edilmesine 

185 
dair teklif münasebetiyle 12 

Tevfik Ef. (Kângırı) - Büyük Millet 
Meclisi Takdirnamesiyle Usulü Taltif Ka
nunu münasebetiyle 198 
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Sayfa 

— Karahisarı Sahib Mebusu Halil Hil
mi Efendinin müstafi addedilmesine dair 
Divanı Riyaset kararı münasebetiyle 25 

— Kumarın men'i hakkındaki Kanun 
'uünasebetiyle 128 

Tunalı Hilmi B. (Bolu) - Büyük Mil
let Meclisi Takdinıamesiyle Usulü Taltif 
Kanunu münasebetiyle 199 

— Hiyaneti vataniyeclen mahkûm Ak
saray'ın tskil köyünden Hacı Recep ve ar
kadaşları hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 53,54,56 

—• Hiyaneti vataniyeden mahkûm Cam
göz Sabri hakkındaki Adliye. Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 40 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Er
meni Papazı Ohannis hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 80 

— İzmir Mebusu Doktor Mustafa Be
yin mezuniyeti hakkındaki Divanı Riya
set Kararı münasebetiyle 29 

— Kumarın men'i hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 122 

Sayfa 
— Konya vilâyeti dâhilinde Çekil na-

miyle bir nahiye teşkili hakkındaki lâyiha 
münasebetiyle 161,162 

— Meclisi İdare âzalıklarına intihab-
olunmak için vergi kaydı aranmamasına 
dair kanun teklifi münasebetiyle 115 

— Memleketin muhtelif mmtakaların-
da müfettişi umumilikler ihdas edilmesine 
dair teklif münasebetiyle 8,11,12 

—• Muinsiz efrat ailelerinin infak ve 
iaşesi hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle 279 

— Nevahi kanun lâyihası münasebe
tiyle 284 

— Orduya ve mecruh gazilere gazete 
ve evrakı matbua gönderilmesine dair ka
nun teklifi hakkında 164 

— Tuz Kanununun tadiline dair ka
nun lâyihası münasebetiyle 246 

— Yabanabat Kaymakamı Ali Rıza 
Efendi ailesine maaş tahsisi hakkındaki 
lâyihaya dair 251,252 

— Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 
tadiline dair Kanun münasebetiyle 242,243 

Vehbi B. (Karesi) - Büyük Millet Mec
lisi Takdinıamesiyle Usulü Taltif Kanunu 
münasebetiyle 196,213,214 

— Düşman istilâsından kurtarılan ma
hallerde ashabının firarına mebni sahipsiz 
kalan malların idaresi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 229,230 

— Gaibi gayrimezun mebuslar hakkın
da 185 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ak
saray'ın tskil köyünden Hacı Receb ve 
arkadaşları hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 54 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Er
meni Papazı Ohannis hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 80 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ha-
sanoğlu Kör Abdullah hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 78 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Pa-
labıyıkoğlu Ali hakkındaki Adliye Encü-

' meni mazbatası münasebetiyle 59 
— İstida Encümeninin faaliyete geçi

rilmesi hakk,nda 171 
— Kanunu Cezanın 201 nci maddesinin 

.zeylinin tadiline dair kanun * teklifi müna
sebetiyle 138 

— Konya vilâyeti dâhilinde Çekil ııa-
miyle bir nahiye teşkili hakkındaki lâyi
ha münasebetiyle 161,162 

— Kumarın men'i hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 127,129,130 

— Maden amelesi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 176 

— Muinsiz efrat ailelerinin infak ve 
iaşesi hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle 280,281,283 

— Müftülerin tekaütten istisnası hak
kındaki Kanun münasebetiyle 93,94 

— Orduya ve mecruh gazilere gazete 
ve evrakı matbua gönderilmesine dair ka
nun teklifi hakkında 159 
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Sayfa 

— Sakarya Zaferi münasebetiyle ordu
ya ya bir teşekkürname yazılmasına veya 
ziyaret iyin bir heyet gönderilmesine dair 
takrir münasebetiyle 217 

— Şehit evlâtlarının meceanen mektep
lerde okutturulması hakkında 254 

— Tahrirî tereke hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle 141,143,144 

- - Usulü Muhakematı Seriye Kararna
mesinin sekizinci maddesine müzeyvel Ka
nun hakkında 153 

— Zaptı sabık hakkında 134 
Vehbi Bf. (Konya) - Büyük Millet 

Meclisi Takdirnamesiyle Usulü Taltif Ka
nunu. münasebetiyle 193,207,208,209 

— Düşman istilâsından kurtarılan ma
hallerde ashabının firarını mebni sahip
siz kalan malların idaresi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle) 227 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ak
saray'ın Iskil köyünden Hacı Receb ve ar
kadaşları hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 52,56 

— Hiyaneti Vataniye Kanununun 8 nei 
maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 105 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Pala-
bıyikoğlu Ali hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 58 

— İzmir Mebusu Doktor Mustafa Be
yin. mezuniyeti hakkındaki Divanı Riyaset 
kararı münasebetiyle 27 

Sayfa 
— Kadın raksettirenlerin teşdidi ce

zası hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle 124 

—• Karahisarı Sahib Mebusu Halil. Hil
mi Efendinin müstafi addedilmesine dair 
Divanı Riyaset kararı münasebetiyle 26 

— Konya vilâyeti dâhilinde Çekil na-
• miylo bir nahiye teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle 160 

— Kumarın men'i hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 107,130 

— Meclisi İdare âzalıklarma intihab-
olımmak için vergi kaydı aranmamasına 
dair kanun teklifi münasebetiyle 1.13 

—• Muinsiz efrat ailelerinin infak ve ia
şesi hakkındaki kanun lâyihası münasebe
tiyle 276 

— Orduya ve mecruh gazilere gazete 
ve evrakı matbua gönderilmesine dair ka
nun teklifi hakkında 159 

— Tuz Kanununun tadiline dair kanun 
lâyihası münasebetiyle 246 

— Van vilâyetinde Zeylânderesi ve Sa
rıştı namiyle iki nahiye teşkiline dair Ka
nun münasebetiyle 117 

— Yabanabat Kaymakamı Ali Rıza 
Efendi ailesine maaş tahsisi hakkındaki 
lâyihaya dair 251 

Vehbi B. (Niğde) - Hiyaneti vataniye
den mahkûm Aksaray'ın tskil köyünden 
Hacı Recep ve arkadaşları hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 5.1 

Yasin B. (Gazianteb) - Büyük Millet 
Meclisi takdirnamesiyle Usulü Taltif Ka
nunu münasebetiyle 212 

— Gaibi gayrim ezıın mebuslar hakkın
da 183 

— Memleketin muhtelif niıintakalarm-
da Müfettişi Umumilik ihdas edilmesine 
dair teklif münasebetiyle 5 

— Orduya ve mecruh gazilere gazete 

ve evrakı matbua gönderilmesine dair ka
nun teklifi hakkında 163 

— Tuz Kanununun tadiline dair kanun 
lâyihası münasebetiyle 246,247 

—- Yoklamada btılunmıyan mebuslar 
hakkında 38 

Yusuf îzzet Pş. (Bolu) - Cepheyi ziya
reti münasebetiyle 233:237 

Zekâi B. (Adana) - Ne vahi kanun lâyi hası münasebetiyle 284 


