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Fihrist 
» • 

AZAYI KİRAH MUAMELATI 

intihaplar 
IsMldâl mahkemeleri iğin İntihap 

Sayfa 

• — Eleezire Cephesi tsd'klâl Mahke
mesi için intihap icrası 7,28,55,62:63,140:141, 

169,182 
— İzmir istiklâl Mahkemesi için in

tihap, 140:141 

Memurun Muhakemat Heyeti için intihap 

— Memurin Muibakemat Tetkik He
yeti Riyasetine Canik Mebusu Emin Beyin 
mtİhabödilnıiş olduğuna dair Heyet Kiya
seti ' tezkeresi 481 

— Memurin Muhak-emat Tetkik Heye
tine Üçüncü Şubeden ıgdstenlen nanızeıt-
ter 362 

— Memurin Muıhakemat Tetkik He
yetine Birinci Şubeden gösterilen namzet
ler 384 

— Memurin -Mubaîkemat Tetkik He
yeti için intihap 389 ;390,4İ4,420:421,426:427, 

444,466 

istifalar 

— Erzurum Mebusu Nusrat Efendi
nin Elcezire İstiklâl Mahkemesi âzalrğın-
dan istifası 7 

— Sinob Mebusu Rıza Vamik Beyin, 
Elcezire Cephesi istiklâl Mahkemesi âza-
lığından istifası 132:133 

'Meclise iltihak 

'•— Haruban Mebusu Eeşad Beyle- rü-
fekasının, Sulh Heyeti müşavirlerinden 

Sayfa 
Bufdur Mebusu Veli Beyin Meclise ilti-
hakı için bir karar itfcihaız edilmesine dair 
takriri 545:546 

Mezuniyet 

— Biga Mebusu Haımid Beyin, tecavüz 
ettirdiği müddetin mezuniyetinden mah-
suibedilmesine dair Divanı Riyaset kararı 320 

— Cebelibereket Mebusu Rasim Beyin, 
tecavüz «ittiği müddetin mezuniyetinden 
sayılmasına dair Divanı Siyaset karan 168 

— Ergani Mebusu Nüzaet Beye has
talığına binaen tahsisatını almak şartiyle 
altı ay mezuniyet verilmesine dair Divanı 
Riyaset kararı 168,182,189,207,219:220 

— Gene Mebusu Celâl Beyân, tecavüz 
ettiği müddetin 'mezuniyetinden sayılma
sına dair Divanı Riyaset karan 168 

— Kars Mebusu Fahçeddm Beye tam 
tauhşisatla üç ay mezuniyet yerilntosine 
dair Divanı Riyaset kararı 283,283 315 

— Mebuslardan bâzılarına izin veril
mesine dair Divanı Riyaset kararları 167:168, 

319:320,420 
— Muş Mebusu Rıza 3eyin, tecavüz • 

ettirdiği müddetin metzuaıiyetindftn sayıl
masına dair Divanı Riyaset kararı 419:420 

— S-aruhan Mebusu Mustafa Necati 
Beyin mezuniyeti hakkında Divanı Riya
set karan 169 

Tahsisat 

— Sabık İzmir Mebuisu übeyduHah 
Efendinin İstanbul Meclisindeki tahsisatı
na dair Divanı Riyaset kararı 320 



_ 4 — 
BEYANAT 
Sayfa 

— Erzurum Metrosu Durak Beyin, Ye
ni Gün G-azeftesİne yanlış geçen Mecliste-
fei beyanatı ha.kkınd>a sözleri 317:318 

... — İzmir'de açılacak -olan Türkiye İk
tisat Kongresin» azimet edeaek »lan ikti
sat Vekili Mahmud Esad Beyin avdetine 

— Çorsun Mebusu Dursun ve Yozgad 
Mebusa Bahrî beylerin, Biuıyatı Kayma
kamının bilâlüzura ıtebdU ve yerine tâyin 

No, Sayfa 
300 — Memurin ımnhakomatına raütaal-

lik vezaifin sureti ifası hakkındaki 
4 Teımııua: 1337 tarihli kanunun dör
düncü maddesinin tadiline dair Ka
nun 73:75,79,98:99 

301 — Dahiliye Vekâleti bütçesine za-
maim icrasına dair Kanun 75:79, 

79,82,99:100 
302 — Şeyh İsınailoğlu Reşid'in bakıyei 

müddeti cezaiyesinin affına dair Ka
nım 3,181:189 

303 '•**• Mefhmedoglu Mustafa ve Nadir-
oğlu-Mahmuden bakıyei müddeti cc-
zaiyelerinin affı hakkında Kanun 3, 

191:193 
304 — Memo bini Hüseyin'in bakıyei 

müddeti cezaiyesinin affı hakkında 
Kanun 193:197 

305 — Jandarma muhassasatının tezyidi 
hakkında Kanun 84:98,142:158, 

200:204,207,218:219 

Sayfa 
— lora Vekilleri Heyeti Reisi ve Ha

ricîye Vekâletti VeflriH Rauf Beyin, Lozan 
Sulh Konferansı hakkında !>eyanaftı 71:73 

kadar Nafıa Vekili Feyzi Beyin Müşarüni
leyhe vekâlet edeceğine, dair İcra Vekilleri 
Heyetti Riyaseti tezkeresi 282:283 

edilen Maroduh Efendinin istihkakı olma
dığı halde terfii esbabının beyanına dair 
Dahiliye Vekâletinden istizvh takriri 16* 

No. Sayfa 
306 — Ceza Kanununun birinci babının 

beşinci faslına müzeyyel mevadı Ka
nuniye 207:217,223:245, 

261:277,282,283,312:313 
307 — 9 Kânunuevvel 1338 tarihli İstan

bul Avans Kanununa müzeyyel Ka
nun 188,260:261,283,305,313:314 

308 — Evkaf Vekâleti hidematı uıriumi-
yesinin ifası için 20 Kânunuevvel 
1338 tarihli Avans Kanuniyle veril
miş olan yedi yüz elli bin liralık tah
sisata ilâveten dört yüz hir biti dok
san dokuz liranın avans olarak ita
sına dair Kanun 382,360,393:414,422:423 

309 — Sekizinci Avans Kanunu 340,444:448 

3.10 — Büyük Millet Meclisi bütçesine 
tahsisatı munzamme itasına dair 389, 

466:469,477 
311 — 1339 senesi birinci Avans Ka

nunu 484:485,506:545,546,549,550 ;501 

IOEA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

İSTİZAH 

KANUNLAR 



TUKATETAK 

No. Sayfa 
336 «*- Memaliki müstahlâsa memurini 

hakkında 8:28 
337 ^ 88 zatın takdirname ile taltifleri 

hakkında . 38:43 
338 ^ Nuri Efendi hakkındaki hükme 

dair 120:126 
339 — Muhtelif eşhas hakkındaki hük

me dair 191 
340 — Karahasanoğlu Ahmet ve rüfe-

kası hakkındaki hıüfcnue dair 197:199 
341 — Battalın Halil hakkındaki hük

mün tasdikine dair 199 
342 —s Mehaaed Muzaffer hakkındaki 

hükmün tasdikine dair ' 199:200 
343 — Korucu. Hasan hakkındaki hük

mün tasdikine dair 252:527 
344 — MârdiföS re Sarafyaiı hakların

daki hükmün tasdikine dair 357:358 
345 — Medineli Hacı Mehnted hakkın

daki hükmün tasdikine dair 340:344 
346 — Hoca Mabmüd hakklftdaki hük

mün tasdikine dair 344:345 

No. 8ûj/f* 
347 — Kayserili Hacı Mebmed'in tnah< 

besi hakkında ' 345:348 
348 — Süleymatıoğlu Ali Efe hakkında^ 

ki hükmün tasdikine dair 348:352 
349 — Trakya mahaktminden hıyaneti 

vataniyeye dair sâdır olan hükümler. 
hakkında 552:553 

350 — Ali bini ismail hakkındaki hük
mün tasdikine dair 390 

351 — Halil bini Hacı Mehmet hakkın
da hükmün tasdikine dâir 390 

352 — Alioğlu Hüseyin hakkındaki hük
me dair 429 

353 — Mercanoğlu Cemil Yağar hakkıiı-
kındaki hükmün tasdikine dair 429:434 

354 — Tuzcunade Haşatı hakkındaki hük
mün tasdikine dair 434:443 

355 — Yörukoğlu Mehmed hakkındaki 
hükmün ref'ine dair 457:463 

356 — Yusuf Hüsnü Efendi hakkındaki 
hükmün tasdikine dair 463:466 

3i»7 — KoçgirİU mütaaddid mücrimler 
hakkında 487:488 

LÂYİHALAR 

— Adana'nm işgal devrine ait dâvalar 
hakkında 367:384,470:476,492.502 

— Ahali nezdinde buluttan Silâh ve ffie-
vaddı müştailenin ciheti askeriyeye teslimi 
hakkında 131:132 

— Anadolu'da demiryolları ve limanlar 
inşa edîlnfeesi için Sfister Kenedi ve Çes-
ter ile akdedilen mukavelelerin' tasdikine 
dair 164 

ı 

— Arpaçay - Sankamıg ve havalisi de
miryollarının 1339 senesi tahsisatına dair İ88 

— Askeri tekaüt ve İstifa Kanununun 
38nci maddesini muaddil Kanunun 4 neü 
maddesinin tayyına dair . 339 

— 1339 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu lâyihası 484 

— 1339 senesi bütçesinin tasdikine ka
dar üç ay için otuz küsur milyon lira avans 
itasına dair 4*İ 485,506 .-545,546,549,550:551 

— Cemiyetler Kanununa Eezyili teklif 
edilen kanun lâyihası 453 

— Çernukli Memo bini Hüseyin'in bakı-
yei müddeti cezaiyesinİn affi hakkında 193:197 

— Dahiliye Vekaletinin 1338 senesi büt
çesine tahsisat ilâvesine dair 75;79,79>82,99:100 

— Elviyei Selâse'deki arazinin tahririy
le senedâta raptı hakkında 321:322 

— Ereğlİli Kara Ahmedoğlu Hakkı'nın 
balayei müddeti cezaiyesinin affına dair 427:429 

— Brçişli Mehmedoğlu Mustafa ve refi
kinin bakıyei müddeti cezaiyesinin affı 
hakkfflda 3,191:193 

— Evkaf Müdiriyeti Uıhttmİyesİtte aval» 
itasına dair 282,360*393£14,422 .-423 

— Gümrük Tarife Kanununun 295 nu
maralı zeytini muavâdil karate lâyihasi 340 

— Hariçten ithal edilecek hayvanatı ba-
kariye Ve feresiyenki GümrŞk Resminden 
muafiyetine dair 207*382^6,362:367 



- • -
Sayfa 

— Harbi Umumide mülga Yedinci Or
du ile Asır ve Hicaz fırkalarında mülâzimi-
sani ünvaniyle istihdam edilen zabit nam
zetlerinin hizmete celplerinde zâbitvekili 
olarak istihdamları hakkında 166 

— Hedmedilen ebniyeye mukabil ve
rilen emvali metruke ve gayrimenkulenin 
bedellerine dair 318 

— Hukuku aile Kararnamesi hakkında 229 
— Idarei kura ve nevahi kanunu lâyiha

sı 103:119,223 
— İktisat Vekâletinin istanbul teşkilâ

tı bütçesi hakkında 3 
'••.;— istanbul'daki Askerî fabrikaların 
1338 senesine ait kadro ve bütçesi hakkın
da 37 

— İstanbul darüleytamlarma tahsisat 
itasına dair * 339 

— İstanbul maaş ve masarifatı için dört 
buçuk milyon liralık avans itasına dair 188,260: 

261,283:305,313:314 
~ İstanbul vilâyetiyle Şehramaneti'nin 

tevhiden idaresine dair 187:188 
— Jandarma efrat ve küçük zâbitamnm 

maaşlarının tezyidi hakkında 84:98,142:158,200: 
204,207,218:219 

— Mahkûm olduğu elli lira cezayı nak
dîyi vermemesinden dolayı kırk gün hapsi 
lâzımken kanun hilâfına daha fazla hapse
dilen Niğdeli Halil ibrahim'in fazla mah
kûmiyetinin affına dair 427 

— Mecellenin Kitab-ül Büyu'unun ta
dili hakkında 318 

— Hen*i müskirat Kanununa tevfikan 
hapse mahkûm edilmiş olan Salihoğlu Ali'
nin affına dair 453 

Sayfa 
— Merhun ve vefaen mefruğ emlâk 

hakkında Tecili düyun muamelesine dair 339 • 
— Milis zâbitanına verilecek tahsisat 

hakkında 70 
— Muhtaç zürra için İktisat bütçesine 

yüz bin lira ilâvesine dair 70 
— Müdafaai Milliye bütçesine tahsisat 

ilâvesine dair 340,444:448 
—. Orman Kanununun bâzı mevaddı-

nın tadiline dair 70 

— Sefarethaneler ve şehbenderhane-
lerce tahsil edilen rüsuma dair 70 

— Seyrisefain İdaresinin malî kısmına 
ait 453 

— Siirdlı Şeyh Röfcid'in bakıyei müd
deti cezaiyesinin affı hakkında 3,189:191 

— Sivil tayyarecilerin ihtiyat zâbitan 
sınıfına nakilleri hakkında 70 

— Sıhhiye Vekâletinin İstanbul kadro
su hakkında 70 

— Şair Abdülhak Hâmid, Müverrih 
Abdürrahman Şeref ve sabık Washington 
Sefiri Ahmed Büstem beylere kaydı hayat 
şartiyle maaş tahsisine dair 37 

— Takas muamelesi yapılmasına dair 360 
— Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 

nei maddesinin tadiline dair 70,389 
— Tıp Fakültesinden neşet edecek etib-

bayı mülkiyenin sureti istihdamları hak
kında 7 

— Türkiye Hilâliahmer madalyası Ni
zamnamesinin 'bâzı maddelerinin tadiline 
dair 453 

— Vilâyat şûraları hakkında 282 
— Ziraat Bankası bütçesine tahsisatı 

munzamına ilâvesine dair 3 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

. — Adana'nın işgal devrine ait dâvalar 
ha*kkmdaki kanun lâyihasına dair 367:384,470: 

476,492:502 
— Af Kanunundan istifade edecek olan 

yirmi' iki şahıs hakkında 73 
— Çine'nin Hatipkısla karyesinden 

Ahmed ve Mehmed hakkındaki evrakı 

hükmiyeye dair 197:199 
— Çermikli Memo bini Hüseyin'in ba: 

kıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkın
daki lâyihaya dair 193:197 

— Elviyei Selâse'deki arazinin tahri
riyle senedâta raptı hakkındaki kanun lâ
yihasına dair 321:322 

— Ercişli MehmedojHu Mustafa ve re-



- t~ 
Sayfa 

(ikinin bakıyei müddeti cezaiyesinin affı 
hakkında kanun layihasına dair 191:193 

— Ereğlili Kara Ahmedoğlu Hakkı'-
nm bakıyei müddeti cezaiyesinin affına 
dair kanun lâyihası hakkında 427 429 

— Hapsanesinin değÜtirilmesini îsıi-
yen Kayseri'nin Kazık karyesinden Mus-
tafaoğlu Hacı Mehmed'in arzuhalinin red
dine dair 345:348 

— Hıyaneti vataniyeden on beş sene 
küreğe mahkûm Kütahyalı Halil hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresine dair 199 

— Hıyaneti vataniyeden on beş sene 
küreğe mahkûm Kütahyalı Yusuf Hüsnü 
Efendi hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adlîye Vekâleti tezke
resi hakkında 463:466 

— Hıyaneti vataniyeden üç sene kü
reğe mahkûm Eskişehirli Korucu Hasan 
Çavuş hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi hakkında 252:257 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene kü
reğe mahkûm tmam Mahmttd Efendi 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi hak
kında 344:345 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene kü
reğe mahkûm Mereanoğlu Cemil Yaşar 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi hak
kında 429.434 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene kü
reğe mahkûm Medineli Hacı Mehmed 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi hak
kında 340:344 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Kütahyalı Kadıoğlu Halil bini Meh
med hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair Adlîye Vekâleti tezkeresi 
hakkında 390:392 

— Hiyaneti vataniyeden beşer sen* 
küreğe mahkûm Papaz Mardros ve Tro
pik Sarrafyan ve rüfekası hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 257 ;258 

Sayfa 
— Hiyaneti vataniyeden on sene kü

reğe mahkûm sabık Muhtar Yürükoğlu 
Mehmed hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi hakkında 457:463 

— Hiyaneti vataniyeden on seneye 
mahkûm Selim Efendi mahdumu Dâva-
vekili Mehmed Muzaffer hakkındaki evra
kı hükmiyenin gönderildiğine dair Adli
ye Vekâletin tezkeresi hakkında 199:20O 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene kü
reğe mahkûm Simav Malmüdürü sabıkı 
Nuri Efendi hakkındaki evrakı hükmiye-
•nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi hakkında 120 126 

— Hiyaneti vataniyeden üç seneye 
mahkûm Destanoğlu Tuzcu Hasan hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 434:443 

— Hiyaneti vataniyeden üç Seneye 
mahkûm Tahsildar Yunus hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi hakkında 456:457 

— Hiyaneti vataniye cürümleri hak
kında Trakya mahkemelerinden sâdır 
olan karar dosyalarının Adliye Vekâleti
ne gönderilmesine dair 419 

— Hiyaneti vataniyedon üç seneye 
mahkûm Uşak'ın Ilıca mahallesinden Ali 
bini ismail hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi hakkında 390 

— Hiyaneti vataniyeden üç buçuk se
ne küreğe mahkûm Zeybekoğullanndan 
Alioğlu Hüseyin hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi hakkında 429 

— İdarei kura ve hevahi kanunu lâ
yihasına dair 103:119,223 

— Kara Mehmedoğhı Ahmed hakkın
daki hükmün ref'ine dair İstida Encümeni 
mazbatası hakkında 455 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin, Kanunu Cezanın 203 ncü 
maddesine tezyil edilecek m«vat hakkın
da kamm teklifine dair (2/288) 223:245,261: 

277 



— 8 — 
Sayfa 

— Koçgiri hâdisesinden derecatı muh-
telifeye mahkûm Haydar ve İzzet beylerle 
Mustafa ve Yusuf hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi hakkında 487:488 

— Korkuteli "nden idama mahkûm Ali 
Efenin evrakı hükmiyesinin gönderildiği
ne dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkın
da 348:352 

— Rüşvet fiilinden mahkûm Bafralı 
Pandelâki hakkındaki hükmün affına dair 
istidasının reddi hakkında 258 

— Sıdıka ve Bayram imzasiyle verilen 
istidanın reddine dair ' 258:260 

— Sürdli Şeyh Reşid'in bakıyei müd
deti cezaiyesinin affı hakkındaki kanun 
lâyihasına dair 189:191 

— Topal Mehmed, Ayşe ve Mehmed ve 
rüfekası ile Mehmed Çavuş hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 191 

— Trakya mahkemelerince hıyaneti 
vataniye cürümlerinden dolayı verilen 
hükümlerin keenlemyekün addine ve mez
kûr yerler mahkemelerinden Meclise gel
miş olan evrakı hükmiyenin aidolduklan 
mahkemelere iadesine dair 352:353 

DAHÎLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

— Amasya'da mekşuf linyit madeni 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
hakkında 389 

— Ergani Mebusu Mahmud Beyin, Er
gani livası merkezinin Palu'ya nakli hak
kındaki kanun teklifine dair (2/647) 360 

— Karesi Mebusu Abdülgafur Efen
diyle Tüfekasmın, Varidatı hususiyei vilâ-
yatm muhasebei hususiyelerce tahsili ve 
kabzı hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/406) 251 

— Köy imamlarına dair 389 
— Kütahya Mebusu Besim Atalay Be

yin, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
tadiline. dair kanun teklifi hakkında 
(2/369) 251 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, İhti
kârın men'i için devairi belediyenin her 

Sayfa 
nevi eşyaya narh vaz'ına salâhiyettar ol
masına dair kanun teklifi hakkında (2/320) 251 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Mu
hasebei hususiye müdiriyetlerinin lağvına 
dair kanun teklifi hakkmda (2/496) 252 

— Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Ne-
vahi Kanununun şimdiden berayı tecrübe 
iki livada tatbkme dair kanun teklifi hak
kında (2/470) 251 

—. Tedrisatı iptidaiye Kanununun on 
beşinci maddesinden şikâyeti mutazam-
mm istida Encümeni mazbatalan hakkın
da 251,389 

DEFTERİ HAKANI ENCÜMENİ MAZBATASI 

— Evliyei Selâse'deki arazinin tahririy
le senedata raptı hakkındaki kanun lâyi
hasına dair 321:322 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 

— Hariçten ithal edilecek hayvanatı 
bakariye ve feresiyenin Gümrük Resmin
den muafiyetine dair kanun lâyihası ile 
Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, ziraat ma-
kinalarmda İstimal edilmek üzere hariçten 
celbolunacak petrol, benzin, benzol, ma-
zut, maden kömürü ile makîna yağı, da
mızlık ve çift hayvanatı ve sairenin Güm
rük Resminden muafiyetine dair kanun 
teklifi hakkında 207,322:336 

— Meceanen kereste katana dair Ka
nunun tefsiri hakkında İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresine dair 139 

İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATALARI 

— Biga kazasına merbut Danişmend, 
Sanca ve sair karyeler ahalisinin, devri 
Hamidî'de Çerkezlere verilmiş olan arazi
sinin kendilerine iadesi hakkında bir ka
rar ittihaz olunmasına dair 455 

— Burdur Mebusu Merhum Ali Ulvi 
Beyin ailesine emvali metrukeden bir hana 
itası hakkında 140 

— Kara Mehmedoğlu Ahmed hakkın
daki hükmün ref'ine dair İstida Encümeni 
mazbatası hakkmda 455 

Tedrisatı iptidaiye Vergisinden şikâ-
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yeti havi müstediyat üzerine kanunda bu 
bapta icrası lâzımglen tadilâta dair 139:140 

— Tedrisatı iptidaiye Kanununun on 
beginci maddesinden şikâyeti mutazammın 
arzuhaller hakkında 251 

KANUNU ESASÎ ENCÜMENİ MAZBATASI 

— Ergani Mebusu Sim Beyle rüfeka-
sının, Nisabı müzakere Kanununun 6 neı 
ve 8 nci maddelerinin tadiline dair kanun 
teklifine dair (2/665) 482:483,485:486,503:504 

— Muş Mebusu Mahraud Said Beyle 
Hacı Ahmed Hamdi Efendinin, mebuslu
ğa intihaplarından evvelki zamanı memu
riyetlerine ait lüzumu muhakeme karan-
nın Memurin'Muhakenıat Tetkik Encü
menine havale edilmesine dair takrirleri 
hakkında 321,482:483,485:486,503:504 

KAVANÎNl MALÎYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

— Çorum Mebusu Ferid Beyin, Mebu-
sandan ihtiyari olarak tekaüt ve mazuli-
yet aidatı verecekler hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/614) 166 

— Meccanen kereste kat'ına dair Ka
nunun tefsiri hakkında İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresine dair 139 

— Muş Mebusu Abdülgani Beyle arka
daşlarının, Altıncı Avans Kanununun ye
dinci maddesinin tefsirine dair takriri 
hakkında 481:482 

— 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans 
Kanunundaki aile harcırahına mütaallik 
yedinci maddenin tefsir edilmesine dair 
icra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
hakkında 119:120 

ı 
LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATASI 

— Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, ı 
Bilûmum şirket ve müesselerde Türkçenİn 
istimali hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/658) 360 

— Burdur Mebusu ismail Subhi Beyin, 
Vİlâyatı müstahlâsa ve istanbul'da emvali 
gayrimenkule muamelâtına münhasır ol
mak üzere tecili düyun yapılmasına dair 

Sayfa 
kanun teklifi hakkında (2/654) 166,360 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, ko
miserlikten müstafi ödemisli Hamdi Bey 
ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş taksisi hakkında kanun teklifine dair 
(2/650) 166 

— Ergani Mebusu Mahmud Beyin, Er
gani livası merkezinin Palu'ya nakli hak
kındaki kanun teklifine dair (2/647) 139 

— Ergani Mebusu Sırrı Beyin, Nisabı 
müzakere Kanununun altıncı ve sekizinci 
maddelerinin tadiline dair kanun teklifi 
hakkında (2/665) 360 

— Ertuğrul Mebusu Hamdi Beyle 
rüfekasının, Mayıs 1335 iptidasından 23 
Nisan 1336 ya kadar hidematı vatanper-
veranede bulunan ümera çe zâbitana iki 
sene kıdem zammı itasına dair kanun tek
lifi hakkında (2/666) 455 

— Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, 
Erzincan - Gümüşane tarikinin turku 
umumiye meyanına ithaline dair kanun 
teklifi hakkında (2/667) 455:456 

— Erzurum Mebusu Asım Beyle refi
kinin, Terfi görmiyen zâbİtanın harbde 
geçirdikleri her sene için kıdemlerine bir 
sene zammına dair kanun teklifi hakkında 
(2/649) 139 

—. Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Şürefa ve Medine mücavirlerinin maaşatı 
hakkında kanun teklifine dair (2/653) 166 

— Kars Mebusu Cavid Beyle refiki
nin, Kars, Ardahan ve Artvin'de birer 
Ziraat Bankası küşadı hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/651) 139 

— Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Te
kâlifi Harbîye ve taahhüdatı askeriyeden 
matlubu olanlara arazi ve emlâki metruke 
itasına dair- kanun teklifi hakkında 
(2/646) 139 

— Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi 
Efendinin, Tekâlifin sureti tahsili hak
kındaki kanun teklifine dair (2/214) 141:142 

— Oltu Mebusu Rüstem Beyin, istik
lâl Madalyası Kanununa zeyil kanun tek
lifi hakkında (2/659) 359:360 

— Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Be* 
yin, Siverek livasının müstakil Ura haline 
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ifrağına dair kanun teklifi hakkında 
(2/648) 139 

— Tokad Mebusu Rİfat Beyin, Tü
tün cezayı nakdîlerinin affı hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/669) 455 

— Yozgad Mebusu Süleyman Sim 
Beyin, Nüfuzu memuriyetini suiistimal 
edenler hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/663) 455 

MEMURtN MUHAKEMAT TETKÎK ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

— Elmalı Belediye Reisi ile kâtibi hak
kındaki hükme nazaran Memurin Muha-
kemat Kanununun dördüncü maddesinin 
tefsiri icabettiğine dair 482 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— 1339 senesi bütçesinin tasdikine ka
dar üç ay için 30 küsur milyon lira avans 
itasına dair kamın lâyihası hakkında 506:545, 

546,549,550:551 
— Canik Mebusu Emin Beyle refiki

nin, Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti 
Heyeti Tahririyesi kadrosunun tevsiine 
dair kanun teklifi hakkında 73:75,79,98 :99 

— Çorum Mebusu Ferid Beyin, Mebu-
sandan ihtiyari olarak tekaüt ve mazuli-
yet aidatı verecekler hakkında kanun tek
lifine dair (2/614) 166 

— Dahiliye Vekâletinin 1338 senesi 
bütçesine tahsisat ilâvesine dair kanun lâ-
lihası hakkında 75:79,79,82,99:100 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Belediyeler tarafından celbedileeek ecza
yı tıbbiyenin Gümrük Resminden mua-
afiyetine dair kanun teklifi (2/407) 361 

— Evkaf Müdiriyeti Umumiyesine 
avans itasına dair kanun lâyihası hak
kında 360,393:414 

— Hariçten ithal edilecek hayvanatı 
bakariye ve feresiyenin Gümrük Resmin
den muafiyetine dair kanun lâyihası ile 
Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, ziraat ma-
kinalarında istimal edilmek üzere hariçten 
eelbolunacak petrol, benzin, benzol, ma
zot, maden kömürü ile makina yağı, da-

mızlık ve çift hayvanatı ve sairenin Güm
rük Resminden muafiyetine dair kanun 
teklifi hakkında 207,322:336,362:367 

— Havalii Şarkiye muhacirlerinin yer
lerine iadesi için Muaveneti içtimaiye 
bütçesine tahsisat ilâvesine dair 455 

— febaribul nıaagait Ve masarifi İçin * 
dört buçuk mîlyon liralık avans itasına 
dair kanun lâyihası hakkında 260:261,283:305, 

313:314 
— Jandarma efrat ve küçük zâbitaııı-

nın tezyidi mUfhas&aisatı hakkında ktnun 
lâyihasına dair 84:98,142:158,200:204,207,218: 

219 
— Meeeaııen kereste kat'ına dair Ka

munun tefisin hakkındaki tera Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresine dair 139 

— Meclîs (bütçesinin meıoıurin maaşatı 
maddesine tahsisat ilâvesine dair kanun 
teklifi hakkında 389,466:469,477 

— Müda'faai Milliye (bütçesine tahsisat 
ilâvesine dair kanun lâyihası hakkında 444:448 

— Tftkas muamelesi yapılmalına, dair 
kanun lâyihası hakkınida 360 

MÜDAFAA! MİLLÎYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— Askeri Fabrikaların Levazımaitı 
Umumiye Dairesime taihvili irtibatı hak
kındaki icra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresine dair 455 

- - Aydın Mebusa* Esad Efendinin, ih
tiyat zâlbitanına badeffiterıis yapıla«ak 
muavenet hıaîkkındaki kanun teklifine 
da*r (2/599) 454 

— Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Reyin, 
Elkap hakfaıidalri kanun teklifine dair 
(2/610) 486:487 

— Erzurum Mebusu Asım Beyle refi
kinin, terfi *gönmiyen z#alta.un harfcde ge
çindikleri her «ene için 'kıdemlerine bir se
ne zamı yapılmasına dair kanım teklifi 
hakkında 321 

— Hanbı Umumîde mülga Yedinci 
Ördoı ile Aısîr ve Hicaz fırkalarında mülâ-
zimisaırİ unvaniyle istihdam edilen zabit 
namzetlerinin hizmete celplerinde zabit-
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vekili olarak istihdamları hakkındaki ka
nun lâyihasına dair 166 

— Oltu Meibusu RüsteSm Beyle rüfe-
kasuım, istiklâl Madalyası Kanununa tez-
yili isterden kanan teklifine dair 482 

— Türk Sözü Oazetesi Müdürünün hiz
meti askeriyeye sevıttrim muvafıkı kanun 
olduğuna dair 166 

SIHHİYE ENCÜMENİ MAZBATASİ 

— Tıp Fakültesinden neşet •edecek 
etıbbayı mülkiyenin sanatı İstilıdamlan 

— Artvin livası Meelisi Uıuu'misiııiıı 
küşadı münasebetiyle Mutasarrıfıılotan 
mevrut telgraf 250 

— Diyarbekir ve tevabii Süryanii Ka
dîm Metrepolidi Abdünnur Efendiden 
mevrıtt arzı ubudiyet telgrafı 281 

— tamir İktisat Kongresinin küşadı 
münasebetiyle Kongre Reisi, Edirne Mebu
su Kâzım Karabekir Paşadan mevrut teJ-
graf .180 

— Lord Curzoıı'un Lozan Koııfe-
ransmdakİ beyanatını protesto iein Ciran 
ve Rişvan aşiretleri tarafından gönderilen 
telgraflar , 16-r> 

— Lord Curzon'un Sulh Konferansm-
daki 'beyanatı münasebetiyle Bitlis meşa-
yihinden mevrut telgraf 357 

Adliye Vekâletinden 

— 'Bitik Mebusu Resul Beyle rüfeka-
sının, Bitlis istinaf Riyasetine dair Adli
ye Vekâletinden sual takriri 163:164 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Di
vanı Temyizi Askerîye âza gönderilmeme-
si esbabına dair sual takriri ve Adliye Ve
kili Rifat Beyin tahrirî eevabı 549 ;550 

— Erzurum Mebusu Durak Beyin, vi-
layatı müstaıhlâsüda istiklâl m-ahkemele-

Sayfa 
hakkındaki kanun lâyihasına dair 7 

ŞER'IYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

— Erzurum Mebusu Saüh Efendinin, 
Mecburi izdivaç ve taaddüdü zeveat hak
kındaki .kanun teklifine dair 456 

ENCÜMENİ MAHSUS MAZBATASI 

— Memaliki müSbaJılasadakİ memurin 
hakkında Heyeti Vekilede zuhur eden ih
tilâfın halline dair İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaset tezkeresi hakkında 8:28 

— Lord Curzon*un Sulh Konferansın-
daki beyanatı münasebetiyle Muş'tan 
mevrut tetgraf 250 

— bozan Konferansının vaziyeti aihî-
resi münasebetiyû her vakstki gibi feda
kârlığa âımade olduklarına dair Alurea ve 
Ayaş .ahalisinden mevrut telgraflar 281 

— Malkara ahalisinin Sulh Konferan
sı müspet netice vermediği takdirde harb 
etaeye hazır olduklarına dair Malkara 
Belediye Riyasetinden .mevrut telgraf 188:185 

— Meclisi Umumii Livanın küşadı mü
nasebetiyle Kütahya Mutasarrıflığının tel
grafı 318:319 

— Misakı Millîden inhiraf edikniyeee-
ğin'e dair Tokad Belediye Riyasetinin tel
grafı 319 

rhıe lüzum olup oknadığma dair Adliye 
Vekâletinden enali 187 

— Karahisarı Sahib Mebusu Ali Be
yin, Karadıİsarı Sahib istinaf Reisinin se
bebi tebdiline dair suali ve Adliye Vekili 
Rifalt Beyin şifahi eevaıbı 32,137:138 

— Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, Ziraat bankalarına verilen emvali 
eytama dair Adliye Vekâletinden sual 
takriri 163 

— YoageDd Mebusu Süleyman Sırrı 

MUHTELİF EVRAK 

SUALLER - CEVAPLAR 
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Beyin; Bogazhyanlı Sami Ağa hakkında 
Adliye Vekâletinden sual takriri 357 

Dahiliye Vekâletinden 

— Burdur Mebusu ismail Subhi Beyin, 
menıalîki ecnelıiyeye gidip bu kere İs
tanbul'a avd'et etmekte olan gayrimüslim
lere dair Dahiliye Vekâletinden sual tak
riri 419 

— Oanik Mebusu Hamdi Beyin, Şaki 
Soytarıoğlu ve avenesine dair Dahiliye Ve
kâletinden sual takriri 317 

— Kângırı Mebusu Neşet Beyin, Be
lediye Reisi hakkında Dahiliye Vekâletin
den sual tafcriri 506 

— Kayseri Mebusu Âlim. Efendinin, 
Bünyan Kaymakamına dair suali ve Dahi
liye Vekili Ali Pöth'i Beyin şifahi eevabı 79 :82 

— Van Mebusu Hasan Sıddik Beyin, 
Sivil Aşireti Reisi Arif Bey hakkındaki 
suali ve Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin 
tahrirî cevabı 415 

Hariciye Vekâletinden 

— Bolu Mebusu Troıalı Hilmi Beyin, 
Heyeti Muraıhjhasa maiyetinde bulunan 
Kâtip Su&d hakkında Hariciye Vekâletin
den sual takriri 281 

— Cebelibereket Mebusu Faik Beyin, 
Garbi - Trakya'daki Yunan tahdidatına 
dair Hariciye Vekâletinden sual takriri 103 

— Sİnöb Mebusu Rıza Varaİk Beyin, 
Sırbistan'daki ahalü inüslimeye dair su
ali ve Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Be
yin taftırirî cevabi 385 

îcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 

— Denizli Mebusu Yumıf Beym, Kak
lık istasyonumda vukuaıgelön şimendifer 
kazasına dair İcra Vekilleri Heyeti Riya-
setinden suali 32 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Umum 
Jandarma Kumandanı Mirliva Ali Kemal 
Paşaya dair îcra Vekilleri Heyeti Riya
setinden suaıl takriri 349 

— Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, camide okunan Türkçe hutbe hak-

8*Uf* 
kmda îcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 
sual takriri 37 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
İzmir'de toplanacak İktisat Kongresine da
ir sualine îcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf 
Beyin şifahi cevabı 170:182 

îkHİsat Vekâletinden 

— Bolu Mebusu Şükrü Beyin, muhte
lif mevaddı iktisadiye (kereste koza ve 
ipek ihracatına) dair suali ve İktisat Ve
kili Mahmud Esad Beyin şifahi cevabı 57 59 

— Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Zonguldak Amele Birliği Cemiyetinin iç-
timalarına amele müfettişlerinin iştirak 
etmesi esbabına dair İktisat Vekâletinden 
sual takriri 56 

— Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Bal
talık Kanununa dair suali ve İktisat Ve
kili Mahmut Esad Beyin şifahi cevabı 56:57 

— Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Ga-
zianteb Ziraat Memuru hakkında suali ve 
İktisat Vekili Mahmud Esad Beyin şifahi 
cevabı 56 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, ip
lik fabrikası ve saireye dair İktisat Vekâ
letinden sual takriri 131 

— İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Adapa-
zarı'ndaki Kereste Fabrikasına dair suali 
ve iktisat Vekili Mahmud Esad Beyin şi
fahi cevabı 59:62 

— Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya mnhtacini zumuna verilen tohum
luk hakkında İktisat Vekâletinden sual 
takriri 419 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, el-
yevm orman muhafaza memuru unvanını 
taşıyan sabık serbekçiler hakkında suali 
ve İktisat Vekâleti Vekili Feyzi Beyin 
tahriri cevabı 32:34 

— Sîird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, Çal kazası umuru iktisadiyesine ve 
sairesine dair suali 57 

— Tokad Mebusu Rifat Beyin, Vebayı 
bakariye dair İktisat Vekaletinden sual 
takriri 481 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
İzmir'de toplanacak İktisat Kongresine da-
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ir sualine İktisat Vekili Mahbıud Esad Be
yin şifahi cevapları 170;182 

Maliye Vekâletinden 

Müdafaa! Milliye Vekâletinden 

— Ankara Mebusa Mustafa Efendi
nin, ashabına iade edilmemiş hayvanata 
dair Müdafaai Milliye Vekâletinden sual 
takriri 426 

— Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, 
İstanbul İtfaiyesine dair suali ve Müdafaai 
Milliye Vekili Kâzım Paşanın tahrirî ce
vabı . 414:415 , 

Sayfa 
suiistimalâta dair Müdafaai Milliye Vekâ
letinden sual takriri 164 

— Urfa Mebusu Pozan Beyin, Sankifla 
Hastanesine dair Müdafaai Milliye Vekâ
letinden sual takriri 249 

Sınaiye Vekaletinden 

— Bursa Mebusu Opreatör Emin Be
yin, sâri hastalıklara dair Sıhhiye Vekâle
tinden suali ve Sıhhiye Vekil Vekili Dr. 
Tevfik Rüşdü Beyin şifahi cevabı 164,307:310 

— Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Elâ-
ziz Sıhhiye Müdürü Perruh Niyazi Beyin 
sebebi tebdiline dair suali ve Sıhhiye Ve
kili Dr. Tevfik Rüsdü Beyin şifahi cevabı 205: 

207 
— Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, 

Muş'ta doktor bulunmadığına dair Sıhhi
ye Vekâletinden suali ve Sıhhiye Vekil 
Vekili Dr. Tevfik Rüşdü Beyin şifahi ce
vabı 305:306,308 

— Tofead Mebusu Rifat Beyin, Tokad 
havalisinde hüküm - ferma Çiçek hastalı
sına dair Sıhhiye Vekâletinden sual .tak
riri 481 

— Tozgad Mebusu Feyyaz Ali Beyin, 
Şehremaneti Sıhhiye Müdürü Dr. Petraki 
Efendiye dair suali ve Sıhhiye Vekil Ve
kili Dr. Tevfik Rüşdü Beyin şifahi cevtfbı 306: 

307 

Seriye Vekâletinden 

—> Erzurum Mebusu Nusrat Efendinin 
1331 senesinde Erzurum'da hedmedilen 
hamam hakkında suali ve ŞerTye ve Ev
kaf Vekili Vehbi Efendinin tahrirî cevabı 415: 

416 
— Karahİsarı Şarki Mebusu Mustafa 

Beyin, camide okunan Türkçe hutbe hak
kında Şer'iye Vekâletinden sual takriri 37 

— Erzurum Mebusu Nusrat Efendinin 
1331 senesinde Erzurum'da hedmedilen ha
mam hakkında suali ve Maliye Vekili Ha
san Fehmi Beyin tahrirî cevabı 415 ;416 

— İstanbul Mebusu Ali Rüa Beyin, i 
Düyurtu Mumumiye memurinine dair Ma- I 
liye Vekâletinden sual takriri 317 j 

— İstanbul Mebusu Ali Riza Beyin, İs
tanbul'daki eytam ve eramil maaşatına da;- ; 
ir Maliye Vekâletinden sual takriri 131 I 

— izmit Mebusu Sim Beyin, Adapa-
zarı'ndaki Kereste Fabrikasına dair suali 
ve Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin şi
fahi eevabı 133:135 

— Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya Muhtacîni zürrama verilen tohum
luk hakkında Maliye Vekâletinden sual | 
takriri 419 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Trakya'ya gönderilen Maliye memurları- i 
nm harcırahlarına dair Maliye Vekâletin- * 
den suali ve Maliye Vekili Hasan Fehmi 
Beyin şifahi cevabı 135:137 • 

— Saruhan Mebusu Refik Şevket Be
yin, Kırşehir mubayaatında vukua gelen 
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Amasya (Ömer Lûtfi B.) 
— Velileri memur olan talebenin mek

tep ücretlerinin velilerin müterakim ma-
ağlarından mahsubedilmesine dair 281:282, 

303:305 
Ankara (Mustafa Ef.) 
— Eimme, hutaba, müezzin ve müder

risin hakkındaki kanun teklifinin ruzna-
meye alınmasına dair 166:167 

Antalya (Hasan Tahsin Beyle rüfeka-
sımn 

— Alâiye - Bozkır yolunun turku umu
miye meyanına ithaline dair 249:250 

Ardahan (ülerber B.) 
— Anadolu'da demiryolları ve limanlar 

inşa edilmesi için Mister Kenedi ve Çester 
ile akdedilmiş olan mukavelelerin bir ke
re de Adliye Encümeninde müzakere edil
mesine dair 488:489 

Bayezid (Şevket B.) 
— Bayezid muhacirlerinden Koçhisar 

kazasında bulunan yüz elli hane halkmuı 
terfihine dair 454 

— Eşkıya tarafından gasbedilen nuku-
dunun tazmini hakkında 188 

Biga (Mehmed Beyle rilfekasmm) 
— Biga'da zeytinciliğe mütaallik de

polar tesisine dair 38 
Bolu (Şükrü B.) 
— Baltalık Kanununun tadili hakkın

daki kanun tekliflerinin müstaceleıı ve 
takdimen müzakere edilmesine dair 339:340 

Bolu (Tunalt Hilmi B.) 
~ Bulgaristan'da, Sofya'da bulunan 

camiin yıkılmaması için Hariciye Vekâle
tinin teşebbüste bulunmasına dair 6 

Bursa (Operatör Emin B.) 
— Mübadele edilecek üsera ile sivil aha

linin iskânları için şimdiden tedabiri lâ-
zıme ittihazına dair 164:165 

Çorum (Hasım B.) 
— Lâzistan livası isminin Bize livası 

olarak değiştirilmesine dair 6:7 
Denizli (Yusuf B.) 
— Üç evlâdı olanlardan birisinin as

kerlikten istisnasına dair 454 

Sayfa 
Uiyarbekir (Kadri Beyle rüfekaamm)* 
— Siverek livasının müstakil liva ha

line konması hakkında 38 
Ergani (Sırrt Beyle rüfekostnm) 
— Nisabı müzakere Kanununun 6 ncı 

ve 8 nei maddelerinin tadiline dair kanun 
teklifi ve Kanunu Esasi Encümeni maz
batası ve müstacel ruznameye alınmasına 
dair (2/665) 482:483,485:486,503:504 

Erzincan (Hüseyin B.) 
— Trabzon - Erzincan yolunun Çester 

Projesine İthaline dair 133 
Erzurum (Durak B.) 
— İstanbul'da teşkil edilen bir şirket 

ve İstanbul'a gelecek un ve buğdayların 
Gümrük Resmi hakkındaki kanun teklifi
nin neden Muvazenei Maliye Encümenine 
uğramadığı hakkında izahat verilmesine 
dair 546:549 

Erzurum (Nusrat Efendiyle Maraş Me
busu Hasib B.) 

— Lozan Konferansında menafi ve hu
kuku milliyenin muhafazasında gösterdiği 
kudret, cesaret ve metanetinden dolayı 
Heyeti Murahhasa Reisi tsmet Paşaya 
Meclisin itimat ve teşekküratının iblâğ 
olunmasına dair müşterek takrirleri 73 

Erzurum (Salih Ef.) 
— Adapazarı Kereste Fabrikası hesa-

batının Maliye Vekâletince tetkik ettiril
mesine dair 135 

— Merhum Hasan Fehmi Paşa haremi, 
Hadice Hanım imzasiyle verilen arzuhalin 
bir kere de Adliye Encümenince tetkik 
edilmesine dair 427 

Eskişehir (Mehmed Niyazi Ef.) 
— Harekâtı Milliyeyi ihlâl edenlerin 

Anadolu'da serbest gezdiklerine dair 71 
Gelibolu (Celâl Nuri Bey ve arkadaşla

rının) 
— Dalkılıç marşının ordu marşı ittiha

zına ve mezkûr marşın kürsü millet üze
rinde Bolu Mefausu Tunalı Hilmi Bey ta
rafından inşadedilmesine dair 132 

— Elâziz Baytar Müfettişi Hasan Feh
mi Beyin taltifi hakkında 71 
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Gene (Hama* B.) 
— Fedakârlık gösteren küçük zâbita-

nın taltifine dair 71 
îzmit (Strrt B.) 

t~- Adapazarı fabrikası meselesinde hu
kuku milliyenm ziyama meydan verilme
mesine dair 188 

— Alâtı Ziraiye Mukavelenamesi hak
kında takriri 250 

— Ankara Sanayi Mektebine ^alınan 
nıakmalar hakkında 250 

— Antakya ve havalisinde icra edilen 
mezalim hakkında 70 

— İktisat Vekâletinin satacağını ilân 
ettiği maadin hakkında takriri 250 

Kars (Fahrtddin B.) 
— Yeniden madenî meskukât darb-

edilmesine dair 358:359 
Karesi (Abdülgafur Efendi ile arkadaş

larının) 
— Teksiri nüfus için çare taharrisi 

zımnında muhtelit bir encümen teşkiline 
dair 126:127 

Kastamonu (Abdülkadir Kemali B.) 
— Darphanede yeniden madenî mes

kukât darbedihnesine dair 250 
Kayseri (Sabit B.) 
— Ulukışla - Kayseri hattının Çester 

projesine ithaline dair 165 
Kırşehir (Sadık B.) 
— Çarşamba kasabasındaki mebanii 

hayriyenin imarı hakkında • 132 
— Çarşamba kasabasının temini asayi

şi hakkında 132 

Konya (Hacı Bekir Ef.) 
— Pamuklu kumaşların Gümrük Res

mine dair 6 
Kütahya (Cemil B.) 
— Memaliki müstahlaaadaki memurin 

hakkında Heyeti Vekilede zuhur eden ihti
lâfın halline dair icra Vekilleri Riyaseti tez
keresi ve Encümeni Mahsus mazbatasının 
bir an evvel ruznameye alınmasına dair 3 :fi 

Lâzistan (Esad B.) 
— Atine Ziraat Bankasına memur tâyi

nine dair 419 
— Hopa - Borçka, yolunun tamir ettiril

mesine dair 4.1.9 

Saiffm 
— Rize - Erzurum yolu güzergâhının 

tâyini için gönderilecek mühendisin tesrii 
izamına dair 419 

— Rize ve havalisinde fındık ve saire ye
tiştirilmesi hakkındaki teklifin tesrii intacı
na dair 339 

Mardin (İbrahim B.) 
— Avans Kanununun yedinci madde

sinin tefsiri hakkındaki Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatasının müstacelen müza
keresine dair 70:71 

Mersin (Ziya B.) 
~~ ihtiyat zâbitanmın terfih ve ikdarla-

n hakkındaki kanun teklifinin müstacelen 
müzakeresine dair 414 

Muş. (Abdütganİ Beyle rüfekası) 
— Aile harcırahlarına dair Tefsirin âm 

ve gâmil olduğunun idare Heyetine tebliği
ne dair 419 

— Altıncı Avans Kanununun yedinci 
maddesinin tefsirine dair 481.482 

Mus (Mahmuâ- Saîd B.) 
— Kanunu Esasinin 48 ve 79 neu mad

delerinin tefsiri hakkındaki mazbatanın tak-
dimen müzakeresine dair 339 

Muş (Mahmuâ- Said Beyle Hacı Ahmed 
Hamdi Ef.) 

— Mebusluğa intihaplarından evvelki 
zamanı memuriyetlerine ait lüzumu muha
keme kararının. Mumurin Muiıakemat Tet
kik Encümenine havale edilmesine dair 321 

Sanman (Avnİ B.) 
— Sabık Jandarma Umum Kumandanı 

Muavini Hilmi Bey hakkında 250 
— Mahami Sadık ve Bezmi Nusrat bey

ler hakkında 250 
Sinob (Hakkı Hami B.) 
— - Tedrisatı iptidaiye Vergisi hakkın

daki lâyihanm tacili müzakeresine dair 82:83 
Siird (Mustafa Sabri Ef.) 
— Bandırma kazasında tütün zer'ine 

müsaade olunmasına dair 188 
— Menderes nehrinden istifade edilme

si hakkında 43 
— Rejinin ilgası hakkındaki kanun tek

lifinin ruznameye alınmasına dair takriri 481 
Trabzon (Ali Şükrü B.) 
— Iradei MUliyeye iktiranı icabeden 



Sayfa 
askerî taltif ve terfi meselelerinin Meclisçe 
kabulünden evvel Müdafaa! Milliye Encü
menine havale olunmasına dair 43:44 

Yozgad (Süleyman Sim B.) 
Bir meselenin müzakeresi kâfi görüldük

ten sonra verilen tahrirlerin nazarı dikka
te alınmamasına dair 38 

Amasya (Ömer Lûtfi B.) 
— Bilûmum şirket ve müesseselerde 

Türkcenin istimali hakkında (2/658) 188,360 
Aydın (Esad Ef.) 
— ihtiyat zâbitanına badetterhis yapı

lacak muavenet hakkında (2/599) 454 
Bolu (Şükrü B.) 
— Jandarmanın tezyidi muhassasatı 

hakkındaki Kanuna bir madde İlâvesine 
dair (2/675) 204 

Bolu (Tundh Httmi B.) 
— Blkap hakkında (2/610) 486:487 
Burdur (îsmaü Subki B.) 
— Vilâyatı müstahlasa ve İstanbul'da 

emvali gayrimenkule' muamelâtına mün
hasır olmak üzere tecili düyun yapılma
sına dair (2/654) 3,166,360 

Bursa (Mukİddin Baha B, ve rüfekası) 
— Hiyaneti vataniye cürmüne ait ilâm

ların Mahkemei Temyizce tetkiki hakkında 
(2/673) 469 

Canİk (Emin Beyle refiki) 
— Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti 

heyeti tahririyesi kadrosunun tevsiine dair 73 • 
75,79,98:99 

Çorum (Ferİd B.) 
— Mebusların İhtiyari olarak tekaüd ve 

mazuliyet aidatı verecekler hakkında 
(2/614) 166 

Denizli (Yusuf B.) 
— Komiserlikten müstafi Odemİ&tt 

Hamdi Bey ailesine Mdematı vataniye 

16 — 
ı Sayfa 

— İhtiyat Zabiti Sungurlu'nun Yorgalı 
karyesinden Ahmed Hamdi Efendinin za
rarı maddi ve mâneviyesinin tazmin edilme
sine dair 489:491 

Yozgad (Süleyman Sim B.) Kırşehir 
(Sadık BH) 

— Mucur merkezinin nakli hakkında 339 

tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/650) 166 
Dersim (Diyab Ağa üe rüfekası) 
— Dersim'in Elâziz'den fekki irtiba-

tiyle müstakil liva halinde idare edilmesi
ne dair (2/668) 389 

Ergani (Mdhmud B.) 
— Ergani livası merkezinin Palu'ya 

nakli hakkında kanun teklifi (2/647) 139,360 

Ergani (Sırrı Beyle rüfekası) 
— Nisabı müzakere Kanununun altıncı 

ve sekizinci maddelerinin tadiline dair 
(2/665) 320 :321,360,482,483,485 :486,503:504 

Brtuğrul (Hamdi Beyle refiki) 
— Mayıs 1335 iptidasından 23 Nisan 

1336 ya kadar hidematı vatanperveranede 
bulunan ümera ve zâbitana iki sene kıdem 
«anımı itası hakkında (2/666) 339,455 

Erzincan (Hüseyin B.) 
— Erzincan - Gümüşane tarikinin tür

kü umumiye meyanına ithaline dair 
(2/667) 389,455:456 

Erzincan (Hüseyin Beyle rüfekasımn) 
— Tecili takibat Kanununun temdidi 

meriyeti hakkında (2/664) 318 
Erzurum (Asım Beyle refikinin) 
— Terfi görmiyen zâbitanm harbde ge

çirdikleri her sene için kıdemlerine bir 
sene zam yapılmasına dair (2/649) 139,321 

Erzurum (Salih Ef.) 
— Bâzı müstesniyatla affı umumi ilânı 

hakkında (2/656) 165:166 

TEFSİRLER 
— 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans : Kanununun yedinci maddesinin tefsiri 119: 

120 
i 

TEKLİFLER 
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— Belediyeler tarafından celbedilecek 
eczayı tıbbiyenin Gümrük Resminden mu
afiyetine dair (2/407) 361 

— Mecburi izdivaç ve taaddüdü zevcat 
hakkında (2/448) 456 

— Medine mücavirlerinin maaşatı hak
kında (2/653) 3 

— Şürefa ve Medine mücavirlerinin ma
aşatı hakkında (2/653) 166 

İsparta (Haftz İbrahim Ef.) 
— Baka karyesi Heyeti Ihtiyariyesin-

den Hacı Mehmed ve rtifekasının affı hak
kında (2/672) 469 

Karesi (Abdülgafur Efendiyle rüfeka-
sının) 

— Varidatı hususiyei vilâyatın muha-
s&'bei hususiyelerce tahsili ve kabzı hak
kında (2/406) 251 

Kars (Cavid Beyle refikinin) 
— Kars, Ardahan ve Artvin'de birer 

Ziraat Bankası küsadı hakkında kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/651) 139 

Kastamonu (Abdülkadir Kemali B.) 
— Kanunu Cezanın 203 neü maddesi

ne tezyil edilecek mevad hakkında (2/288) 207: 
217,223:246,26i =277,282,283,312:313 

Kayseri (Ahmed ffümi Beyle refikinin) 
— Şehit Kumandan Nâzım Beyin va

lidesine hidematı vataniye tertibinden ma
aş tahsisi hakkında (2/655) 132 

Kayseri (Âlim Efendi ile 16â refikinin) 
— Van'da Medresetüzzehra namiyle 

bir medrese küşadına dair (2/671) 419 
Kayseri (Sabit B.) 
— Tekâlifi Harbiye ve taahhüdatı aske

riyeden matlubu olanlara arazi ve emlâki 
metruke itasına dair (2/646) 139 

Kütahya (Besim Atalay B.) 
— Idarei Umunıiyei Vilâyat Kanunu

nun tadiline dair (2/369) 251 
Kütahya (Cemil B.) 
— İhtikârın meni için devairi beledi

yenin her nevi eşyaya narh vaz'ına salâ-
hiyettar olmasına dair (2/320) 251 

Sayfa 
— Harcırahlardan yüzde kırk kat'ı 

hakkındaki Kanuna zeyil kaniın teklifi 
(2/661) . 188 

— ikamet yevmiyesi hakkında (2/660) 188 
— Mukasebei hususiye müdiriyetleri-

nin lağvına dair (2/496) 252 
Kütahya (Ragtb B.) 
— Nevahi Kanununun şimdiden berayı 

tecrübe iki livada tatbikine dair (2/470) 251 
— Ziraat makinalarında istimal edil

mek üzere hariçten cclbolunacak petrol, 
benzin, benzol, mazot, maden kömürü ile 
makina yağı, damızlık ve çift hayvanatı ve 
sairenin Gümrük Resminden muafiyetine 
dair 207,322:336,362:367 

(Kütüphane Encümeninin) 
— Nizamnamei Dahilînin Kütüphane

ye mütaallik bir maddesinin tadiline dair 
(2/666 mükerrer) 357:358,361:362 

Lâzistan (Osman B.) 
— Mısır ve mısır unlarından alınan 

Gümrük Resmi hakkındaki Kanun hük
münün temdidi meriyetine dair (2/670) 419 

Muş (Hacı Ahmed Ramdı Ef,) 
— Tekâlifin sureti tahsili hakkında 

(2/214) 141:142 
(Muvazenei Maliye Encümeninin) 
— Meclis bütçesinin memurin maaşatı 

maddesine tahsisat ilâvesine dair 389,466469,477 
Oltu (Rüştem B.) 
— İstiklâl Madalyası Kanununa zeyil 

kanun teklifi (2/659) 188,359:360,482 
Siverek (Mustafa Lûtfi B.) 
— Siverek livasının müstakil üva ha

line ifrağına dair (2/648) 139 
Tokad (Rifat B.) 
— Tütün ©ezayı nakdîlerinin affı hak

kında (2/669) 389,455 
Van (Haydar), Yozgad (Süleyman Sır

rı Beylerin) 
— intihabı mebusan Kanununun tadi

line dair (2/662) 249 
Yozga-Ü (Süleyman Sırrt B.) 
— Nüfuzu memuriyetini suiistimal 

edenler hakkında (2/663) 273 274,4!W 



TEZKİRELER 

Sayfa 
ADLÎYE VEKALETİ TEZKERELERİ 
— Çine'nin Hatipkıgla karyesinden 

Ahmed ve Mehmcd hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair 197:199 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Bal- . 
ya Müftü Vekili Ahmed ve Belediye Kâ
tibi Nafiz efendiler hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair 4.54 

— Hiyaneti vataniyeden müebbet kü
reğe mahkûm Akşehirli Kerim Çavuş hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair 164 

— Hiyaneti vataniyeden üç seneye 
mahkûm Destanoğlu Tuzcu Hasan hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair 70,434:4 
• •-—- Hiyaneti vataniyeden üç sene kü

reğe mahkûm Eskişehirli. Korucu Hasan 
Çavuş -hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair - 252:5 

— Hiyaneti vataniyeden dört seneye 
mahkûm Oencosman ve Hüseyinoğln Mus
tafa haklarındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 

— Hiyaneti vataniyeden üç seneye 
mahkûm Halil mahdumu Şeydi ile Papaz 
Pavlis ve rüfekası hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair 

— Hiyaneti vataniyeden on seneye 
mahkûm Cerrahoğlu Osman hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 70 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene kü
reğe mahkûm imam Mahmud Efendi hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ne dair 344:345 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene ka
lebentliğe mahkûm Kırkkiliseli şükrü 
Efendi hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 69:70 

— Hiyaneti vataniyeden beş sene kü
reğe mahkûm Kızılhasanoğlu Mehmed 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair 389 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Kütahyalı Kadıoğlu Halil bini Meh
med hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair 390:392 

Sayfa 
— Hiyaneti vataniyeden on beş sene 

küreğe mahkûm Kütahyalı Halil hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair 199 

— Hiyaneti vataniyeden beşer sene 
: küreğe mahkûm Kütahyalı Ali ve tlya 

haklarındaki evrakı hükmiyenin gönderil-
• diğine dair 164 

— Hiyaneti vataniyeden on beş sene kü-
: reğe mahkûm Kütahyalı Hatip Mustafa 

ve refikleri hakkındaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair 319 

— Hiyaneti vataniyeden beşer sene kü
reğe mahkûm Papaz Mardros ve Topik 
Sarrafyan ve rüfekası hakkındaki evra
kı hükmiyenin gönderildiğine dair 257:258 

— Hiyaneti vataniyeden on sene
ye mahkûm Selim Efendi mahdumu Dâ-
vavekili Mehmed Muzaffer hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 199:200 

— Hiyaneti vataniyeden üç seneye 
mahkûm Seyidgazili İbrahimoğlu Mustafa 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair 69,70 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene küre
ğe mahkûm Simav Malmüdürü sabıkı Nu
ri Efendi hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 120:126 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Süleymanoğlu Veli ve Şarköylü Meh-

43 

57 

70 

— Hiyaneti vataniyeden on beş sene 
küreğe mahkûm Kütahyalı Yusuf Hüsnü 
Elendi hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair 463:466 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene kü
reğe mahkûm Medineli Hacı Mehmed hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ne dair 340:344 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene küre
ğe mahkûm Mereanoğlu Cemil Yaşar hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ne dair 429:434 

— Hiyaneti vataniyeden on sene küre
ğe mahkûm sabık Muhtar Yürükoğlu 
Mehmed hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 457 ;463 
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medoğlu Hüseyin ve refikleri hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 319 

— EByaneti vataniyeden üç seneye mah
kûm Tahsildar Yunus hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair 456457 

— Hıyaneti vataniyeden üç seneye 
mahkûm Ugak'ın Ihça mahallesinden Ali 
bini İsmail hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 390 

— Hıyaneti vataniyeden üç bucuk sene 
küreğe mahkûm Zeybekoğultarından Ali-
oğlu Hüseyin hakkındaki evrakı hükmi
yenin gönderildiğine dair 429 

— Koçgiri hâdisesinden derecatı muh-
telifeye mahkûm Haydar ve İzzet beylerle 
Mustafa ve Yusuf hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair 487:488 

— Korkuteli*nden idama mahkûm, Ali 
Efenin evrakı hükmiyesinin gönderildiği
ne dair 348:852 

—• Müracaat eden bâzı hiyaneti vatani
ye mücrimlerinin aftan istifade edip et-
miyeceklerinin bildirilmesine dair 389 

— Topal Mehmed, Ayşe ve Mehmed ve 
riif ekası ile Mehmed Çavuş hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 191 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RÎYASETl 
SANİYESİ TEZKERESİ 

— Yeni Gün gazetesinde intişar eden 
bîr makale hakkında 44:55,63:64 

DAHİLÎYE VEKALETİ TEZKERESİ 

— Tedrisatı ;ptidaiye Kanununun 15 
nei maddesinin tefsirine lüzum kalmadı
ğına ve ilk tezkerenin iade edilmesine 
dair 37 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

— Amasya'da mekşuf linyit mideni 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 389 

— Askerî Fabrikaların Levazımatı 
Umumiye Dairesine tahvili irtibattı hak
kında 455 

Sayfa 
— Avans Kanununun altıncı maddesi* 

nin tefsirine dair 282 
— tdarei vilâyat kanun lâyihasının 

iadesine dair 282 
— İstanbul metaurlanndan mektepte 

çocukları olanların mektep ücretlerinin 
maaşatı sabıkalarına mahsubu hakkında 132 

— Meecanen kereste kat'ına dair Ka
nunun tefsiri hakkında 139 

— Memaliki müstafhlasa-lan firar v<eya 
gayibulbet eden ahalinin emvali meıkule 
ve gayrimenkuleleri hakkındaki Kanu
nun tefsirine dair 70 

— Meftnalîki müstahla&adaiki memurin 
hakkında Heyeti Vekilede zuhur- eden ihti
lâfın halline dair 8:28 

— 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans 
Kanunundaki aile harcırahına mütaallik 
yedinci maddenin tefsir edilmesine dair 119:120 

—SMI tayyarecilerin îhtîyat zâMti sı
nıfına ithal edilmesine dair kanun lâyiha
sının Hükümete iadesine dair 453 ;454 

MALİYE VEKALETİ TEZKERESİ 

— Samsun'da tütüne takdir edilen 
kıymetin feshi hakkındaki Tetkik Heyeti 
mazbatasının tekrar tetkik edilmesine 
dair 250:25i 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKÂLETİ 
TEZKERELERİ 

— Afyon Karahİsar ve Dunünpmar 
muhaberatında ve düşmanın takibi esna
sında hizmetleri görülmüş ve defteri tak
dim edilen zâıbitanm takdirname ile taltif
lerine dair 38:43 

— Müdafaa! 'Milliye Vekâletiyle or
dunun 1339 senesi hazarı kadrosunun Ve
kâletçe hini tam-imînde Müdafaai Milliye 
Encümeni âzasından münasip zevatm da 
iştirak etmelerine dair 319 

— Mütarekeden sonra orduya alman 
mütekait zabıtan hakkındaki lâyihanın 
müstacelen müzakere edilmesine dair 37:38 
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SABIK ZABIT HULASALARI 

Sayfa 
25 .1.1339 tarihli 180 ıci zaptı salbık 

hulâsası 2:3 
27 .1.1339 tarihli 181 nei zaptı sabık 

hulâsası 32 
28.1.1339 tarihli 182 nei zaptı sabık 

hulâsası 37 
29 .1,1339 tarihti 183 ncü zaptı sabık 

hulâsası 69 
31.1.1339 tarihli 184 ncü zaptı sabık 

hulâsası 102.103 
1. ÎT. 1339 tarihli 185 nei zaptı ,^bık 

hulâsası 131 
3 . I I . 1339 tarihli 186 ııeı zaptı sahık 

hulâsası 163:164 
5 . I I . 1339 tarihli 187 nei zaptı sabık 

hulâsası 187 
7 . I I . 1339 tarihli 188 nei zaptı saıbık 

hulâsası 222:223 
8 . I I . 1339 ta-îihU 189 nen zaptı sabık 

hulâsası 249 
10. I I . 1339 tarihli 190 ncı zaptı saıbık 

hulâsası 280:281 

Sayfa 
12. I I . 1339 tarihli 191 nei zaptı sabık 

hulâsası 316 &18 
14. I I . 1339 tarihli 192 nei zaptı saıbık 

hulâsası 333:339 

15 . I I . 1339 tarihli 193 ncü zaptı salbık 
'hulâsası 356:367 

17 , I I . 1339 tarihli 194 ncü zaptı salbık 
hulâsası 388:389 

19. I I . 1339 tarihli 196 nei zaptı salıık 
hulâsası 418:419 

21. I I . 1339 tarihlî 196 ncı zaptı sabık 
'hulâsası 426 

22. I I . 1339 tarihli 197 »ıei zaptı sabık 
hulâsası 453 

24. I I . 1339 tarihli 198 nei zaptı sabık 
hulâsası 481 

26. I I . 1339 tarihli 1Ö9 ncu zaptı sabık 
hulâsası 506 

27 . 11 . 1339 tarihli 200 ncü İçtima hafMir. 

Sayfa Sütun 

82 

Satır 

TASHİH 

Yanlış Doğru 

13 tâviîi tacili 

< » » t» 



Söz alanlar n 

Sayfa 
Abdullah Ef. (İzmit) - 1339 senesi Bi

rinci Avans Kanunu münasebetiyle 511,517 
— Hıyaneti vataniyeiden on sene kü

reğe malh'kûm Muhtar Yürükoğlu Meh
met hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 458 

— îzmit Mebusu Sırrı Bcy'in, Adapa-
zannıdaki kereste fabrikası hakkındaiki su
ali münasebetiyle 135 

Abdulhak Tevfik B. (Dersim) • Hiya
neti vataniyeden idariııa mahkûm- edilmiş 
olan Kütahyalı Kadnoğlu Halil hakkın
daki hükmün tasdikine dair Adliye Encü
meni nıaıabatası münasebetiyle 391 

— Hiyaneti vataniyeden on sene küre
ğe malh'kûm Muhtar Yürükoğlu Mehnet 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 458 

— Idarei kura ve nevahi Kanunu mü
nasebetiyle 105,110 

— Jandarma muhastsasatınm tezyidi 
hakknıdaıkı Kanun münasebetiyle 151 

— Kaıtil fiilînden dolayı idama mah
kûm edilmiş flbn Ali Efe hakkındaki hük
mün tasdikine da;r Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 351 

— Ziraatte mimta'mel olup hariçten 
ithal edilecek mevadkîın GKimrük ve istih
lâk Resmine dair Kanun münasebetiyle 331,333 

Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu) • 
Ceza Kanununun birinei babınm beşinci 
faslına taıüzeyyel mevaddı kanuniye hak
kında 206:214,227,243,244,262,263,266,269,273, 

274 275,276 
—̂  Dahiliye Vekâleti bütçesine zamaim 

icrasına dair Kanun münasebetiyle 78 
— Harhte hüsnü hizim'itleri görülen

lerin bâzı zahitlerin takdirname ile tal-

8*yf» 
tiflerine dair Müdafaai Milliye Vekâleti 
tezkeresi münasebetiyle 40,41 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm edil
miş olan Medineli Hacı Mehmet hakkında
ki Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 342:343 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm ko
rucu Hasan Çaıvtı̂  hakkındaki maabata 
münasebetiyle 253 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene küre
ğe mahkûm sabık Simav Malmüdürü Nuri 
Efendi hakkındaki Adliye Encümeni maz
batasına dair 123,125 

— Hiyaneti vataniyeden 3 seneye mah
kûm Tuzcu Hasan hakkındaki hükmün 
tasdikine dair Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 439,440 

— Jandarma ımıhassasatınııı tezyidi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 92,93,94,96 

— Memaliki nıüstahlâsada işgal müd-
dotinee mahkemelerden sâdır olan hü
kümler hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetiyle 378,380,502 

— Memaliki müstahlâsadaki memurin 
hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
eden ihtilâfın halline dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 25 

— Ruzname hakkında 4,29,169 
— Sıdıka ve Bayram îmzasiyle verilen 

af talebi hakkındaki istidanın reddine 
dair Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 259,260 

— Ziraatte müstamel olup hariçten it
hal edilecek mevadın Gümrük ve istihlâk 
Kesmine dair Kanun münasebetiyle 333 

AU B. (Karatüsarı Sahİb) • Karahisan 
Sahib tstinaf Mahkemesi Reisi hakkın
daki suali münasebetiyle 138 

http://Meh.net


Sayfa 
— Memaliki müstahlâsadaki memurin 

hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
edeır ihtilâfın halline dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 23 

A1İ Cenani B. (Oazianteb) -1339 senesi 
Birinci Avans Kanunu münasebetiyle 516,517, 

518 
— Ruzname hakkında 361 
— Ziraatte müstamel olup hariçten it

hal edilecek mevadın Gümrük ve İstihlâk 
Resmine dair Kanun münasebetiyle 322,324,332, 

363,366 
Ali Fethi B. (istanbul) (Dahiliye Ve

kili) - Ceza Kanununun birinci babının 
beşinci faslına müzeyyel mevadı kanuniye 
hakkında 265,266,268,270:271 

— Dahiliye Vekâleti bütçesine zamaim 
icrasına dair Kanım münasebetiyle 76,78 

— Jandarma mulıassasatının tezyidi 
hakkındaki Kanım münasebetiyle 93,94,158 

— Kayseri Mebusu Âlim Efendinin, 
Bünyan Kaymakamı hakkındaki sualine 
cevabı 80,81 

— Ruzname hakkında 29 
Ali Buca B. (İstanbul) • 1339 senesi Bi

rinci Avans Kanunu münasebetiyle 534,535,539 
Ali Kıza B. (Kars) - Ziraatte müstamel 

olup hariçten ithal edilecek mevaddın 
Gümrük ve istihlâk Resmine dair Kanun 
münasebetiyle 328 

Ali Süreri Ef. (Karahisan Şarki) -
Hapishanesinin değiştirilmesini istiyen 
Hacı Mehmed'in arzusunun reddine dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 348 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ko
rucu Hasan Çavuş hakkındaki mazbata 
münasebetiyle 255 

— Samsun'da tütünlere takdir edilen 
kıymetin iptal edilmesine dair olan tez
kere hakkında , 2 5 1 

— Yeniden madenî para basıtmlması 
hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle 358,359 

Ali Şükrü B. (Trabson) - Ankara'da 
münteşir Yeniğim gazetesinde intişar eden 
bir makale hakkındaki Divanı Riyaset Ka
rarı münaseebtiyle 47,49,50,51 

— 1339 senesi Birinci Avans Kanunu 
münuseehtivle 529,541 

Sarf* 
— Ceza Kanununun birinci babının 

beşinci faslına müzeyyel mevaddı kanuni
ye,hakkında 241:242 

— Hiyaneti vataniyeden 15 sene kü
reğe mahkûm Kütahyalı Yusuf Hüsnü 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 465 

— Hiyaneti vataniyeden 3 seneye mah
kûm Tuzcu Hasan hakkındaki hükmün 
tasdikine dair Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 440,441 

— izmir İktisat Kongresi hakkındaki 
suali münasebetiyle 175:176,180:181 

—> Lâzistan Livasının isminin değişti
rilmesine dair takrir münasebetiyle fi 

— Memaliki müstalılâ'sadaki memurin 
hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
eden ihtilâfın halline dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 14 

— Memo Bin Hüseyin'in bakıyei müd
deti cezaiyesinin affı hakkındaki Kanun 
münaseebtiyle 195 

Alim Ef. (Kayseri) - Bünyan Kayma
kamı hakkında Dahiliye Vekâletinden olan 
suali münasebetiyle 80 

— Hiyaneti vataniyeden idama mahkûm 
edilmiş, olan Kütahyalı Kadıoğlu Halil hak
kındaki hükmün tasdikine dair Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 392 

— Ruzname hakkında 29 

Avni B. (Saruban) • İstanbul'da teşkil 
edilen bir şirkete ve İstanbul'a ithal edile
cek un ye buğdayların Gümrük Resmi hak
kındaki kanun lâyihasının Muvazenei Mal
lıya Encümenine havale edilmemesi sebe
bine dair mebuslardan malûmat sahibi 
olanların beyanatta bulunmaları hakkın
daki takrir münasebetiyle 547,548 

— Jandarma muhassesatmm tezyidi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 154,155,157 

— Katil fiilinden dolayı idama mah
kûm edilmiş elan Ali Efe hakkındaki hük
mün tasdikine dair Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 349 

— Ziraatte müstamel olup hariçten it
hal edilecek mevadm Gümrük ve İstih
lâk Resmine dair Kanun münasebetiyle 362: 

327,335,363,367 



B 
Soyfm 

B«h$et B. (Kâagra) - Ceza Kanunu-
nun birinci babının besinci fadlına müzey-
yel mevadı kanuniye hakkımda 231 

— Hıyaneti vataniyeden küreğe mah-
kûm Mercanoğlu Cemil Yaşar hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 433 

— îdarei Kura ve Nevahi Kanunu mü-
nasehetdjle 116 

— Ziraatto müstamel olup hariçten it
hal edilecek mevadın Gümrük ve Istihlftfc 
Resmîne dair Kanun münasebetiyle 332 

Besim Atalay B. (Kütahya) • 9 Kânu
nuevvel 1338 tarihli istanbul Avans Kanu
nuna müzeyyel Kanun münasebetiyle 296,298 

— Jandarma rauhasseaatıııın tezyidi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 145,147 

— Meclis Kütüphanesinden Meclis ha
ricine kitap verilmemesi hakkındaki ka
nun teklifi münasebetiyle 357 

— Memo bin Hüseyin'in baıkiyei müd
deti cezûiyesinin affı hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 196 

Cftvit B. (Kan) • Elviyei Selâsedeki 
arazinin tahriri ile senedata raptına dair 
kanun lâyihası 321 

— Evkaf Vekâleti için 20 Kânunuevvel 
1338 tarihli Kanunla verilmiş (750) bin 
liraya ilâveten (401 099) liranın avans 
olarak verilmesine dair Kanun münasebe
tiyle 404 

Oelâl B. (Oenc) - Nisabı Müzakere Ka
nununun tadili hakkındaki kanun teklifi
nin müstacelen intacına dair takrir mü
nasebetiyle 485 

Oelâl Nuri B. (Gelibolu) - Ankara'da 
münteşir Yenigün gazetesinde intişar eden 
bir makale hakkındaki Divanı Riyaset Ka
ran münasebetiyle 47 

Cemil B. (Kütahya) • Lâzistan Livası* 
nın isminin değiştirilmesine dair takrir 
münasebetiyle 6 

— Memaliki müstahlâsada işgal mÜd-
detince mahkemelerden sâdır olan hüküm
ler hakkındaki kanun lâyihası münasebe
tiyle 374 

— Memaliki müstahlasadaki memurin 
hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
eden ihtilâfın halline dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 11,24 

— Ruzname hakkında 4,5 
— Trakyaya gönderilen maliye me

murlarının harcırahları hakkında Maliye 
Vekâletinden olan suali münasebetiyle 136, 

137 

Dr. Abidin B. (Lastetan) • Ceza Ka
nununun birinci babının beşinci faslına 
müzeyyel mevadı kanuniye hakkında 242 

— Hıyaneti vataniyeden küreğe mah
kûm Mercan oğlu Cemil Yaşar hakkında
ki Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 430 

— Memaliki müstahlasadaki memurin 
hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
eden ihtilâfın halline dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 18 

Dr. Mustafa B, (Kozan) - Ankara'da 
münteşir Yenigün gazetesinde İntişar eden 
bir makale hakkındaki Divanı Riyaset Ka
rarı münasebetiyle 48 

— 1339 senesi Birinci Avans Kanunu 
münasebetiyle 528,538,639 

— 9 Kânunuevvel 1338 tarihli İstan
bul Avans Kanununa müzeyyel Kanun 
münasebetiyle 298 

— Jandarma muhassaaatınm tezyidi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 89 
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Sayfa 

— Meclis Kütüphanesinden Meclis ha* 
ricine .kitap verilmemesi hakkındaki ka
nun teklifi münasehetiıyle 3,57 

— 'Ziraatte müstamel olup hariçten it
hal edilecek <mevaddm Gümrük ve İstih
lâk Resmine dair Kanun münasebetiyle 322, 

327,328 
Dr. Tevfik Büstü B. (Menteşe) - 1339 

senesi Birinci Avans Kanunu münasebe
tiyle 512:514 

Dr. Tevfik Rüştü B. (Menteşe) (Sıh
hiye Vekâleti Vekili) - Bursa Melbusu. Ope
ratör Emin Beyin, sâri (hastalıklarına dair 
sualine cevabı 307,309 

— Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, iülâ-
ziz Sıhhiye Müdürü Fernih Niyazi Beye 
dair sualine cevalbı 205,206 

— Muş Mebusu Osman Kadri Beyin 
Muş'ta doktor "bulundurulmaması sebebine 
dair sualine cevalbı 306,308 

— Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyîn, 
Şehremaneti Sıhhiye Müdürü .Dr. Pctrafci 
Efendi hakkındaki sualine eevafbı 306 

Durak B. {Erzurum) - 1339 senesi Bi
rinci Avans Kanunu münasebetiyle ?¥• :526,54i 

— Ceza Kanununun birinci babının be
şinci faslına müzeyyel mevaddı kanunîye 
baklanda 268,271 

— 9 Kânunuevvel 1338 tarihli İstan
bul Avans Kanununa ımüzeyyel Ka^un 
münasebetiyle - 289 £91,300 

— Hıyaneti vataniyeden kürece mah
kûm Mercanoğlu Cemil Yaşar hakkında
ki Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 433 

— Hıyaneti vataniyeden on sene kü
reğe ımadikûıu Muhtar Yüriikoğlu Meh-

Sayfa 
•met hakkımdaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 459 

— ihtiyat zabiti Suragurlulu Ahmet 
Hamdı Efendinin zam maddi ve mânevi
sinin tazminine dair takrir münasebetiyle 4ÖÎ 

— istanbul'da teşkil edilen bir şirke
te ve İstanbul'a itîhai edilecek un ve buğ
dayların Gümrük Resımi hakkındaki Ka
nun lâyihasının Muvfizsnei Maliye Eucü-. 
menine havale ediİTOâmesi sebebine dair 
mebuslardan •malûmat saihibi olanlaıın 
beyanatta buluntmaları hakkındaki takrir 
münasebetiyle 547 

— Jandarma muahassasatının tezyidi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 147,153, 

156,157 
— MemalHci müstalhlasada işgal luiid-

detinee mahkemelerden sadır olan hüküm-
ler hakkındaki kamın lâyihası (münasebe
tiyle 500 

— Memo 'bin Hüseyin'in ba.ki.yei müd
deti cezaiyesinin affı hakkındaki Kanun 
münaseibetiyle 196 

— Yeni Gün Gazetesine yanlış geçen 
Meclisteki beyanatına dair 317:318 

— Ziraatte müstamel olup hariçten it
hal edilecek mıevaddm Gümrük ve îsîtih'âk 
Resmine dair Kanun münasebetiyle 329,335, 

365,366 
Dursun B. (Çorum) - 1339 senesi Bi

rinci Avans Kanunu münasebetiyle 515,518 
— 9 Kânunuevvel 1338 tarihli İstan

bul Avans Kanununa müzeyyel Kanun mü
nasebetiyle 291:292 

— Hiyaneti vataniyeden on sene kü
reğe mahkûm Muhtar Yürükoğlu Mehmet 
hakkındaki Adliye Encümeni' mazbatası 
münasebetiyle 460 

Emin B. (Erzincan) - 1339 senesi Bi
rinci Avans Kanunu •münasebetiyle 517 

Emin B, (Eskişehir) - 9 Kânunuevvel 
1338 tarihli İstanbul Avans Kanununa mü
zeyyel Kanun münasebetiyle . 300,302 

— Ziraatte müstamel olup hariçten it

hal ödiîeceik .mevaddın Gülmrük ve İstihlâk 
Resmine dair Kanun münasebetiyle 

Esat B. (Lizistan) - Lâzistan livasının 
isminin değiştirilmesine dair takrir mü
nasebetiyle "* 

365 
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Sayfa 
Feyyaz Âli B. (Yozgad) • Jandarma 

muıhassasatınm tezyidi hakkındalâ Katma 
münasebetiyle 150,154,157 

—Memaliki müstaihlasadaki meımurin 
haikkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
eden İhtilâfın halline dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 26,27 

Feyzi B. (Diyarbekir) (Nafıa VekiU) -

Sayfa 
Memaliki müstahlasada'ki memurin- hak
kımda Heyeti Vekile abasında zuhur eden 
ihtilâfın halline dair teskere ve mazbata 
münasebetiyle 10,11 

Feyzi B. (Diyarbekir) (Nafıa Vekili 
ve İktisat Vekâleti Vekili) - Ziraatte müs
tamel olup hariçten itthal edilecek nıevad-
dın Gümrük ve istihlâk resmine dair Ka- • 
nün münasebetiyle 324,325 

H 
Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş) • 1339 

senesi Birinci Avans Kanunu münasebe
tiyle 517 

— Mebusluğa intihabından evvelki za
manı memuriyetine ait lüzumu muhake
me kararının Memurin Muhakemat Tetkik 
Encümenine havale edilmesine dair tak
riri hakkındaki Kanunu Esasi Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 321 

— Tekâlifin sureti tahsili hakkındaki 
kanun teklifinin bir an evvel neticelendi
rilmesine dair 14] 

Hacı Şükrü B. (Diyarbekir) - Hiyaneti 
vataniyeden 15 sene küreğe mahkûm Kü
tahyalı Yusuf Hüsnü hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 464:465 

Hafız Mehmed B. (Trabzon) - Memali
ki müstahlâsada işgal müddetince mahke
melerden sâdır olan hükümler hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle' 379,381,497 

Hakkı B. (Ergani) - Meclis Kütüpha
nesinden Meclis haricine kitap verilme
mesi hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle 357 

Hakkı Hami B. (Sinob) - Ankara'da 
münteşir Yenigün gazetesinde intişar 
eden bir makale hakkındaki Divanı Riya
set Kararı münaseebtiyte 51 

— Ceza Kanununun birinci babının be
şinci faslına müzeyyel mevaddı kanuniye 
hakkında 266 =268,272,275,276,277 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm edilmiş olan Kütahyalı Kadıoğîu Ha
lil hakkındaki hükmün tasdikine dair Ad-

i üye Encümeni mazbatası münasebetiyle 391 
I — Hiyaneti vataniyeden küreğe mah

kûm Moreanoğlu Cemil Yaşar hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 432 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm edil
miş olan Medineli Hacı Mehmed hakkın
daki Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 341 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ko
rucu Hasan Çavuş hakkındaki mazbata 
münasebetiyle 254 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene küre
ğe mahkûm sabık Simav Malmüdürü 
Nuri Efendi hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatasına dair • 122 

— İdarei kura ve nevahi Kanunu mü
nasebetiyle 114 

— Memaliki müstahlâsada işgal müd-
dotince mahkemelerden sâdır olan hü
kümler hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle 472,473,474,499 

— Memaliki müstahlasadaki memurin 
hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
eden ihtilâfın halline dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 18,22,24,25 

— Nisabı müzakere Kanununun ta
dili hakkındaki kanun teklifinin müsta-
celen intacına dair takrir münasebetiyle 485 

— Ruzname hakkında 29;82,360,420 
Hamdullah Subbi B. (Antalya) • An

kara'da münteşir Yeni Gün gazetesinde 
intişar eden bir makale hakkındaki Di
vanı Riyaset Kararı münasebetiyle 47,48,49,50 



Sayfa 
Hamİd B. (Btffa) - Anadolu'da demir

yolları inşası için Mister Kenedy ve 
Chester ile akdedilmiş olan Mukavelenin 
bir kere de Adliye Encümeninde görüşül
mesi hakkındaki takrir münasebetiyle 488 

— Ereğlili Kara Ahmedoğlu Hakkı'-
nın affına dair Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 428 

— Hapsanesinin değiştirilmesini istiyert 
Haeı Mehmed'in arzusunun reddine dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 345,346 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm edilmiş olan Kütahyalı Kadıoğlu Ha
lil hakkındaki hükmün tasdikine dair Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 391 

— Hiyaneti .vataniyeden küreğe mah
kûm Mercanoğlu Tasar hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 430 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Çe
neli Ahmed ve Mehmed haklarındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 198 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
edilmiş olan Medineli Hacı Mehmed hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 343,344 

— Höyıanerti mtaniyeden malıMın Bro-
racu Hasan Çavuş ılvafkbmdatoi mazbata 
müsıasebetâyle 353,256 

— Hiyaneti vataııiyedıen mı wsm küre
ğe ınahkûan Muhtar Yöriiiksoğ'Iu Melumed 
haitkındafeİ Adliye Encümeni irmaabatası 
(münasebetiyle 458,461,462 

— Hıyanet i vataniyeden üç sene küste-
ğe 'inaiıkûım saıbtk S imav Malmüdürü Nuri 
Efendi ıKakkırtdaM Adliye lîkteümıeni uıaz-
Ibatasma da i r 121,122,105 

— HiyaınetL vataıriyedıen iie sene küre
ğe mahkûm italısildaır Yunus hakkmdaik'i 
Adliye Encümeni mazbatası mtünaselıe-
tiyle 456 

— Hiyanet i vataniyeden 3,ae»eye m&h-
'kûmı Tuıam -Hasan hakkındaki ihüikmün 

. tasdikine da i r Adliye Encümeni masabatiaısı 
münasebetiyle 435,436 

— îdarei ıfcura ve Novahi Kanunu mü-
nasdbetiyle 103,104,105,106,107,108,112,113, 

114,115,116,117,118 

Si/fa 
— Kat i l fiİilinden dolayı idama mahfkûm 

edilmiş olan Ali Efe haMaııdaki hülomün 
taadikınıe daıir Adliye Encümeni madm-
tHHi münasdbotiylo 348,349 

— Menıalıfei müstalılasada işgal ttıüd-
.detinee ma'h'kcmetorden sâdır olan ıhüilpikn-
ler lıakıkmdaM kanun lâyihası müna^ebe-
tiyle 377,378,379,471,472,475,493,495,4p8;501,5O2 

— İflemo bin Hüseyin' in ibakıyeî îhiid-
det-i cezaiyesiınn 'afifi halkıkuKİaki Kaımır 
münasebetiyle 195 

— Sıdıka ITO B a y r a m inızaısiyLe verilen 
af talebi hakkındaki ist idanın ıceddıine idalr 
Adliye Emnimenİ masibaitaBi münasebetn-yle 259, 

- , >360 
Hasan Basr i B. (Karesi) • 9 Kânunu-

.evvel 1338 (tarihli tsıtanjbul Avaıms Kaminuı-
ıra ınüzeyyel Kanun ınamaseibeitiyle 301 

— Evkaf Vekâleti için 20 'Kânunuevvel 
1838 tarihli Kanunla 'vemlmisj 750 bin İlıira-
ya ilâveten 401 099 liranın avans olaralk 
«larak verilmesine daLr Kanonu -müinâ fcbc-
tiyte ! 897,410 

— Hiyanet i ' vat'aniycdn?n küreğe mah
kûm Mercanoğlu Cemil Yaşar hakfeınid'aki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 432, 

- [ 433 
— Hiyanet i vataniyeden 15 sene (küreğe 

mahkûm Kütalhyalı Yusuf Hüsnü hakkıu-
daitoi Adliye Encümeni mazbatası] 'iiıüfnasc-
betiyle 465 

— İhtiyat zabiti Sungurluhı Ahmed 
Hamdi Efendinin zararı maddi ve mânevi
sinin tazminine dair takrir münasebetiyle 490 

— Memaliki müstahlasadaki memurin 
hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
eden ihtilâfın halline dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 27 

Hasan Fehmi B. (Gümuşane) • 1339 se
nesi bütçesi tasdik edilinceye kadar Hükü
mete avans verilmesine dair 484:485 

— Jandarma muhassasatıuın tezyidi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 88,89,90,92 

Hasan Fehmi B. (Gümügaııe) (Maliye 
Vekili) - 1339 senesi Birinci avans Kanu
nu münasebetiyle 506,510,511:512,516,519: 

521,523,527,529,530,531,532,537,539, 
540,543,545 



Sayfa 
— 9 Kanunuevvel 1338 tarihli İstanbul 

avans Kanununa müzeyyel Kanun müna
sebetiyle 292:295,296,301 

— İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Adapa-
zarmdaki kereste fabrikasına dair sualine 
cevabı 133,134,135 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Trakya'ya gönderilen maliye memurları
nın harcırahlarına dair sualine cevabı 135, 

136,137 
— Ruzaanıe hakkında 260,360,361 
— Samsun'da tütünlere takdir edilen 

kıymetin iptal edilmesine dair olan tezke
re hakkında 250,251 

— Velileri memur olan talebenin mek
tep taksitlerinin velilerinin müterakim 
maaşlarından mahsubedilmesine dair tak
rir münasebetiyle 282 

— Yeniden madeni para bastırılması 
hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle 359 

Hasib B. (Marag) - Memaliki müstah-
lasadaki memurin hakkında Heyeti Vekile 
arasında zuhur eden ihtilâfın halline dair 
tezkere ve mazbata münasebetiyle 11 

Hâşim B. (Çorum) - Ceza Kanununun 
birinci babının beşinci faslına müzeyyel 
mevadı kanuniye hakkında 283 

— Lâzistan Livasının isminin değişti
rilmesine dair takrir münasebetiyle 6 

Haydar B, (Van) - tdarei Kura ve Ne
vahi Kanunu münasebetiyle 223 

—. Memaliki müstahlasaûaki memu
rin hakkında Heyeti Vekile arasında zu
hur eden İhtilâfın halline dair tezkere 
ve mazbata münasebetiyle - 16,24,25,26 

Hüseyin Avni B. (Erzurum) - Anka
ra'da münteşir Yeniğini gazetesinde in
tişar eden bir makale hakkındaki Dî
vanı Riyaset kararı münasebetiyle 45:47,48,49, 

51,52 

8*ıtf* 
— Ceza Kanunun birinci babının 

beşinci faslına müzeyyel mevaddı Kanu
niye hakkında 231,234:237,263,264,274,276 

— Harbde hüsnü hizmetleri görü
len bâzı zabitlerin takdirname ile tal
tiflerine dair Müdafaai Milliye Vekâ
leti tezkeresi münasebetiyle 40,41,42 

— Hiyaneti vataniyeden küreğe 
mahkûm Mercanoğlu Cemil Yaşar hak
kındaki Adliye , Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 429,430 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
edilmiş olan Medineli Haeı Mehmed 
hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 341 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
korucu Hasan Çavuş hakkındaki maz
bata münasebetiyle 254,255,256 

—. Hiyaneti vataniyeden 3 seneye 
mahkûm Tuzcu Hasan hakkındaki hük
mün tasdikine dair Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 437:438 

— îdarei kura ve nevahi Kanunu 
münasebetiyle s 223 

— Katil fiilinden dolayı idama 
mahkûm edilmiş olan Ali Efe hakkın
daki hükmün tasdikine dair Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle S50 

— Sıdıka ve Bayram imzasiyle veri
len af talebi hakkındaki istidanın red
dine dair Adliye Eneümeni mazbatası 
münasebetiyle 259 

Hüseyin B. (Elâriz) . Elâziz Sıhhi
ye Müdürü Perruh Niyazi Bey hakkın
daki suali münasebetiyle 205,206,207 

— tdarei kura ve nevahi Kanunu 
münasebetiyle 114 

— Memaliki müstahlasada işgal 
müddetince mahkemelerden sâdır olan 
hükümler hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 500 

İsmail Safa B. (Mersin) - Ziraattı 
müstamel olup hariçten ithal edilecek me-
vaddm Gümrük ve İstihlâk Resmine dair 
Kanun münasebetiyle 

îsmaU Subhi B. (Burdur) - İstanbul'
da teşkil edilen bir şirkete ve İstanbul'a 
ithal edilecek un ve buğdayların GKim-

334 rük Resmi hakkındaki kanun lâyihasının 
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Muvaızenei Maliye Encümenine havale 
edilmemesi sebebine dair mebuslardan 
malumat sahibi olanların beyanatta bu
lunmaları hakkındaki takrir münasebe
tiyle 

Bayfa 

547 

İsmet B. (Çorum) - 1339 senesi (birinci 
Avans Kanunu münasebetiyle 535, 

5:43,544 
— Ceza Kanununun birinci babının be

şinci faslına müzeyyel mevadı "kanuniye 
hakkında 272 

— Evkaf Vekâleti işin 20 Kânunuev
vel 1338 tarihli Kanunla -verilmiş 750 bin 

Sayfa 
liraya ilâveten 401 099 liranın avans 
olarak verilmesine dair Kanun münase
betiyle 396, 

397,398,401,402,403,404,405,406,408,409,413 
— İstanbul'da teşkil edilen bir şirke

te ve istanbul'a ithal edilecek un vn buğ
dayların Gümrük Resmi hakkındaki ka
nun lâyihasının Muvazene! Maliye Encü
menine havale edilmemesi sebebine dair 
mebuslardan malûmat sa'hîbi 'olanların be
yanatta bulunmaları hakkındaki takrir 
münasebetiyle 547 

—- Jandarma mıthaâse&atının tezyidi 
lıakkındaki Kanun münasebetiyle 96 

Kadri B. (Diyarbekir) - Jandarma 
muhassesatınm tezyidi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 89,149 

Kâzım Pg. (Karesi) (MKMafaaİ Milliye 

Vekili) - Elcezire Cephesi İstiklâl 'Mahke
mesine idam kararlarının infazı salâhiye
tinin verilmesine dair 62 

Lûtfi B. (Malatya) - 1339 senesi birin
ci Avans Kanunu münasebetiyle 5.11 

— Ceza Kanununun birinci babının be
sinci faslına müzeyyel mevadı kanuniye 
hakkında 273 

— Dahiliye Vekâleti bütçesine zamaim 
ierasına dair Kanun münasebetiyle 78 

— Hapsanenin değiştirilmesini isti-
yen Hacı Mehmet'in arzusunun reddine 
dair Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 346 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Çi-
neli Ahmed ve Mehmed haklarındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 198 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene kü
reğe mahkûm sabık Simav Mal MÜdiiru 
Nuri Efendi hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatasına dair 122 

— Hiyaneti vataniyeden 3 seneye mah
kûm Tuzcu Hasan hakkındaki hükmün 
tasdikine dair Adliye Encümeni mazbata

sı münasebetiyle . 437 
— Idarei Kura ve Nevahi Kanunu mü

nasebetiyle 108,109,112 
— Katil fiilinden dolayı idama mah

kûm edilmiş olan Ali Efe hakkındaki hük
mün tasdikine dair Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 349,351 

— Memaliki müstahlasada İşgal nıüd-
detinee mahkemelerden sâdır olan hüküm
ler hakkındaki kanun lâyihası münasebe
tiyle 373,375 

-•-• Memaliki mü sta Masadaki memurin 
hakkında Heyeti Veldle arasında zuhur 
eden ihtilâfın halline dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 22,25 

— Memo bini Hüseyin'in bakıyei müd
deti eezaiyesinin affı hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 195,196 

— Ziraatte müstamel olup hariçten 
ithal edilecek mevadclın Gümrük ve İstih
lâk Resmine dair Kanun münasebetiyle 323 



29 
M 

Sayfa 
Mahmut Esat B. (İzmir) (iktisat Ve

kili) - Bolu Mebusu Şükrü Beyin, muhte
lif iktisadi meseleler hakkındaki sualine 
cevabı 58:59 

— Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, 
Baltalık Kanunu hakkındaki sualine ce
vabı 56,57 

— Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, 
Ziraat Memuru Salih Efendi hakkındaki 
sualine cevabı 56 

— izmir Mebusu Sırrı Beyin, Adapa
zarı'ndaki kereste fabrikasına dair suali
ne cevabı 59 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
İzmir İktisat Kongresi hakkındaki cevabı 170: 

175,176:178,18i 

Mahmud Said B. (Muş) • Jandarma 
muhassasatının tezyidi hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 150 

Mazhar B. (İstanbul) - 1339 senesi 
birinci Avans Kanunu münanebetîyle 528, 

529,538 
Mazhar Müfid B. (Hakkâri) - 1339 

senesi bilinci Avans Kanunu münasebe
tiyle 524,525,527,543 

— 9 Kânunuevvel 1338 tarihli İstan
bul Avans Kanununa nıüzeyyel Kanun mü
nasebetiyle 287 =289,300,301,304 

— Jandarma mulıassesatmın tezyidi 
hakkındaki Kanım münasebetiyle 90,91, 

144)153)154,155,15(i.irM 
— Lâzistaıı livasının isminin değişti

rilmesine dair takrir münasebetiyle - 6 
— Memaliki mifetahtâsadaki nıemuviıı 

hakkında Heyeti Vekile arasında mhur 
eden ihtilaflın hailine dair tezkere ve auız-
bata münasebetiyle 27 

— Ruzname hakkında. 83 
— Sekizinci Avans Kanunu ımmasebe-

tiyle 445,446 

Mehmod Şükrü B. (Karahisan Sa-
bib) - Ankara'da münatcşır Yeniğim ga
zetesinde intişar eden bir makale hakkın
daki Divanı Riyaset kararı münasebetiyle 5:i 

— 1339 senesi birinci Avans Kanunu 
münasebetiyle 515,518,519.5.M 

Sayfa 
— Büyük Millet Meclisi bütçesine tah

sisatı munzamına ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 467 

— Ceza Kanununun birinci babının be-
şjüıei faslına müzeyyel mevaddı kanuniye 
hakkında 226 =227,233,238 =240,244,262,263 

— Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Elâ-
ziz Sıhhiye Müdürü Ferruh Niyazi Beye 
dair sualine cevabı 205 

— Hapsanesinin değiştirilmesini isti-
yen Hacı Mehmed'in arzusunun reddine 
dair Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 346,347 

— Hiyaııeti vataniyedeıı üç sene küre
ğe mahkûm sabık Simav Mal Müdürü Nu
ri Efendi hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatasına dair 125 

— îdarei kura ve nevahi Kanunu mü
nasebetiyle m 

— İstanbul'da teşkil edilen bir şirkete 
ve İstanbul'a ithal edilecek un ve buğday
ların Gümrük Resmi hakkındaki kanun 
lâyihasının Muvazeneî Maliye Encümeni
ne havale edilmemesi sebebine dair mebus
lardan malûmat sahibi olanların beyanat
ta bulunmaları hakkındaki takrir müna
sebetiyle 548 

—Katil fiilinden dolayı idama mah
kûm edilmiş olan Ali Efe hakkındaki 
hükmün tasdikine dair Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 351 

— Memaliki müstahlâsada işgal müd-
detiuce mahkemelerden sâdır olan hüküm
ler hakkındaki kanun lâyihası münasebe
tiyle 376,381,474 

— Memaliki müstahlâsadaki memurin 
hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
eden ihtilâfın halline dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 10 

— Nisabı, müzakere Kanununun tadili 
hakkındaki kanun teklifinin müstacelen 
müzakeresine dair takrir münasebetiyle 486 

— Ruzname hakkında 83 
— Ziraat.te müstamel olup hariçten it

hal edilecek mevaddm Gümrük ve istihlâk 
Resmine dair Kanun münasebetiyle 333 
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Miralay Oalİb B. (Umum Jandarma 
Kumandam) - Jandarma muhassasatmııı 
tezyidi hakkındaki Kanun münasebetiyle 144, 

150,202,203 
Muhittin Baba B. (Bursa) - Hıyaneti 

vataniyeden 3 seneye mahkûm Tuzcu Ha
san hakkındaki hükmün tasdikine dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiy
le 442,443 

Musa Kazım Ef. (Konya) - Ceza Ka
nununun birinci babının beşinci faslına 
müzeyyel. mevaddı kanuniye hakkında 276,277 

— Hıyaneti vataniyeden mahkûm Ko
rucu Hasan Çavuş hakkındaki mazbata 
münasebetiyle 255 

— Hiyaneti vataniyeden on sene küre
ğe mahkûm Muhtar Yürükoğlu Mehmet 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 463 

— Nisabı müzakere Kanununun tadili 
hakkındaki kanun teklifinin müstaeelen 
intacına dair takrir münasebetiyle 485 

Mustafa B. (Karamsarı Şarki) • Ceza 
Kanununun birinci babının beşinci faslına 
müzeyyel mevaddı kanuniye hakkında 232 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm edilmiş olan Kütahyalı Kadıoğhı Ha
lil hakkındaki hükmün tasdikine dair Ad
liye Encümeni mazbatası münaseebtiyle 391 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene küre
ğe mahkûm sabık Simav Malmüdürü 
Nuri Efendi hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatasına dair 121 

— Idarei kura ve nevahi Kanunu 
münasebetiyle 106,111,117,118 

— Jandarma muhassasatının tezyidi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 148 

Mustafa Ef. (Ankara) - Memaliki 
müstahlasada işgal müddetinee mahke
melerden sâdır olan hükümler hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle 500 

Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) - Ida
rei kura ve nevahi Kanunu münasebetiyle 103 

Mustafa Hilmi Ef. (Niğde) - Hiya
neti vataniyeden on sene küreğe mahkûm 
Muhtar Yörükoğlu Mehmed hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 459, 

461 

Sayfa, 
Mustafa Necati B. (Samban) • Ceza 

Kanununun birinci babının beşinci faslı
na müzeyyel mevaddı kanuniye hakkında 261 

— 9 Kânunuevvel 1338 tarihli istanbul 
Avans Kanununa müzeyyel Kanun müna
sebetiyle 302,303 

— İhtiyat Zabiti Sungurlulu Ahmed 
Hamdi Efendinin zararı maddi ve mânevi
sinin tazminine dair takrir münasebetiyle 490, 

491 
— Jandarma muhassasatmııı tezyidi 

hakkındaki Kanun münasebetiyle 145 
— Memaliki müstahlasadaki memurin 

hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
eden ihtilâfın halline dair tezkere ve 
mazbata münasebetiyle İS 

Mustafa Sabri Ef. (Sürd) - Ereğlili 
Kara Ahmedoğlu Hakkı'nm affına dan* 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 428 

— Evkaf Vekâleti için 20 Kânunuevvel 
1338 tarihli Kanunla verilmiş (750) bin 
liraya ilâveten (401 099) liranın avans 
olarak verilmesine dair Kanun münase
betiyle 404,406,413 

— Hapsa nesin in değiştirilmesini isti-
yen Hacı Mehmed'in arzusunun reddine 
dair Adliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 345 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Bandırmalı Dâvavekili Muzaffer Efendi 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 200 

— Hıyaneti vataniyeden mahkûmedil-
miş olan MedineH Haeı Mehmed hakkın
daki Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 342 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ko
rucu Hasan Çavuş hakkındaki mazbata 
münasebetiyle ' 254 

— îdarei huni ve nevahi Kanunu 
münasebetiyle 103,104,106,109,110,111,, 

112,113,114,115 
— Katil fiilinden dolayı idama mah

kûm edilmiş olan Ali Efe hakkındaki hük
mün tasdikine* dair Adliye Encümeni 
mazbatası ;müna«ctbe'tiyle 349,350 

— Memaliki müstahlasada iggal müd
detinee 'mahketmelerd«n sadır olan hüküm-
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— Hıyaneti vataniyeden 15 sene kiire-
383 ğe mahkûm Kütahyalı Yusuf'Hüsnü hakv 

kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 466 

194 ' — JEyanrti vataniyeden üç, sene kü
reğe mahkûm sabık Simav Malmüdürü 
Nuri Efendi bakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatasına dair 124,125,126 

— Bayaneti vataniyeden 3 seneye mtâı-
kûm IFaecu Kasan hakkındaki hükmün r 

tasdikine dair Adliye Encümeni mazbata
sı münasebetiyle 437 

—- fdarei kura ve nevahi Kanunu mü
nasebetiyle - 104,105;106,107,108,110 

— Jandarma ınuhassasatının tezyidi 
haıkkındaki Kanun münasebetiyle 97,145 

— Memaliki müst-ahlasada işgal müd-
detinee makkenıelei'deıı sadır olan hüküm
ler hakkındaki kanun lâyihası mütıasebe- • • 
tiyle 475,476,495,498 

— Memaliki müstahlasadaki memurin 
42: hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
243 S eden ihtilâfın halline dair tezkere ve maz

bata münasebetiyle 15 
— Ziraatte müstamel olup hariçten it

hal edileeek mevaddın Gümrük ve İstihlak 
İ Resmine dair Kanun münasebetiyle 329:330, 

412 ı 332,334 

392 

352 

474 

ler hakkındaki (kanun lâyihası münasebe
tiyle 

— Mem<o bin Hüseyin'in bakiyei mîid- , 
deti eezaiyesinin affı hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 

Mustafa Taki Ef. (Sivas) - Hıyaneti 
vataniyeden Mama mahkûm edilmiş olan* 
Kütahyalı Kadroglu Halil hakkımdaki 
hükmün tasdikine dair Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 

— Katil fiilinden dolayı idama mah
kûm edilmiş olan Ali Efe hakkındaki 
hükmün tasdikine dair Adliye Encümeni 
•mazbatası münasebetiyle 351, 

— Memaliki müstalhlasada İşgal müd-
detinee mahkemelerden sadır olan hüküm
ler hakkındaki kanun lâyihası münasebe
tiyle 375,379, 

Miifid Ef. (Kırşehir) - Ceza Kanunu
nun birinci babının beşinci faslına müzey-
yel 'inevaiddı kanuniye hakkında 227:230,2 

— Evkaf Vekâleti için 20 Kânunuevvel 
1338 tarihli Kanımla verilmiş (750) bin 
liraya ilâveten (401 099) liranın avans 
olarak verilmesine dair Kanun münasebe
tiyle 411: 

N&fİı B. (Oanİk) • Ankara'da münte
şir Yenigün gazetesinde intişar eden bir 
makale hakkındaki Dîvanı Riyaset Kararı 
münasebetiyle 47,48 

— Ceza Kanununun birinci babının be
şinci faslına müzeyyel mevaddı kanuniye 
hakkında 214 ;216,231,233,240,241,264, 

265,275 
— Hiyaneti vataniyeden 3 seneye mah

kûm Tuzcu Hasan hakkındaki hükmün 
tasdikine dair Adliye Enckmeni mazbatası 
münasebetiyle 436 

— Memaliki müstahsalada işgal müd-
detince mahkemelerden sâdır olan hüküm
ler hakkındaki kanun lâyihası münasebe
tiyle * 376 

— Memaliki müstahlasadaki memurin 
hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
eden ihtilâfın halline dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 19 

•— Nisabı müzakere Kanununun tadili 
hakkındaki kanun teklifinin müstaeelen 
intacına dair takrir münasebetiyle 486 

Nebü Ef. (Karahişan Sabib) - Anka
ra'da münteşir Yenigün gazetesinde intişar 
eden bir makale hakkındaki Divanı Riya
set Kararı münasebetiyle 48 

— 1339 senesi birinci avans Kanunu 
münasebetiyle 545 

— Ceza Kanununun birinci babının be
şinci fashna • müzeyyel mevaddı' kanuniye 
hakkında 286 
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— Ereğlili Kara Ahmed oğlu Hakkı'-

nm affına dair Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 428 

— Evkaf Vekâleti için 20 Kânunuev
vel 1338 tarihli Kanunla, verilmiş (750) bin 
liraya ilâveten (401 099) liranın avans 
olarak verilmesine dair Kanun münasebe
tiyle 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Çi-
neli Ahmed ve Mehmed haklarındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene küre
ğe mahkûm sabık Simav Malmüdürü Nuri 
Efendi hakkındaki Adliye Encümeni maz
batasına dair 123,124,125 

— Idarei Kura ve Nevahi Kanunu mü
nasebetiyle 111,112 

— Jandarma nıuhassesatımn tezyidi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 97,148 

— Katil fiilinden dolayı idama 
mahkûm edilmiş olan Ali Efe hakkın
daki hükmün tasdikine dair Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 348,349 

— Memaliki müstahlasada işgal 
müddetince mahkemelerden sâdır olan 
hükümler hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 474 i 

— Memaliki müstahlasadaki memıı- j 
^rin hakkında Heyeti Vekile arasında ! 
zuhur eden ihtilâfın halline dair tezkere • 
ve mazbata münasebetiyle 22 j 

— Nisabı müzakere Kanununun nıü-
zake*esİ hakkındaki kanun, teklifinin 
müstacelen intacına dair takrir mü
nasebetiyle 485 

— Zİraatte müstameli olup hariçten 
İthal edilecek mevaddın Gümrük ve 
İstihlâk Resmine dair Kanun münase
betiyle 331 

Nebi Zade Haindi B. (Trabzon) -
Evkaf Vekâleti için.20 Kânunevvel 1338 
tarihli Kanunla verilmiş (750) bin lira
ya ilâveten (401 099) liranın avans ola-
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rak verilmesine dair Kamın münasebe
tiyle 406.408 

Necati B, (L&zistan) - Jandarma mu-
lıassesatımn tezyidi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 146,149 

— Lâzistan livasının isminin değişti
rilmesine dair takrir münasebetiyle 6 

Necip B. (Mardin) - Memaliki müs
tahlasadaki memurin hakkında Heyeti 
Vekile arasında zuhur eden ihtilâfın 
halline dair tezkere ve mazbata müna-
st- hetiyle 11 

Neşed B. (Kângırı) - 9 Kânunevvel 
.K'88 tarihli İstanbul Avans Kanunu
na müzeyyel Kanun münasebetiyle 298 

— Hıyaneti vataniyeden mahkûm 
korucu Hasan Çavuş hakkındaki maz
bata, münasebetiyle 253 

— Memaliki müstahlasadaki memu
rin hakkında Heyeti Vekile arasında 
zuhur eden ihtilâfın halline dair tezke
re ve mazbata münasebetiyle 11 

— Samsun'da tütünlere takdir edi
len kıymetin iptal edilmesine dair olan 
tezkere hakkında 251 

Nusrat Ef, (Erzurum) - Hiyaneti 
vataniyeden idama mahkûm edilmiş 
olan Kütahyalı Kadıoğlu Halil hakkın
daki hükmün tasdikine dair Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 391 

— Katil fiilinden dolayı idama mah
kûm edilmiş olan Ali Efe hakkındaki 
hükmün tasdikine dair Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 350,351 

— Memaliki müstahlasada işgal 
müddetince mahkemelerden sâdır olan 
hükümler hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 380 

— Yeniden madenî para bastırılması 
hakkındaki teklifi kanuni münasebe
tiyle 359 

Operatör Emin B, (Bursa) - Memaliki 
müstahlasadaki memurin hakkında He-

j yeti Vekile arasında zuhur eden ihtilâfın 
: halline dair tezkere ve mazbata münase-
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betiyle 12,13 
'— Sâri hastalıklarına dair suali mü

nasebetiyle 308,310 
Osman B. (Kayseri) - 1339 senesi bi

rinci Avans Kanunu münasebetiyle 539,544 
— İstanbul'da teşkil edilen bîr firkete 

ve İstanbul'a ithal edilecek un ve buğ
dayların Gümrük Resmi hakkındaki Ka
mın lâyihasının Muvazenei MaJSye En
cümenine . havale edilmemesi sebebine 
daiir mabuslardan malûmat sahibi olan
ların beyanatta bulunmaları hakkındaki 

Ragıp B. (Kütahya) - Ceza Kanunu
nun birinci babının beşinci faslına mü-
zeyyel mevaddı kanuniye hakkında 275 

.— Hıyaneti vataniyeden 15 sene kü
reğe mahkûm Kütahyalı Yusuf Hüsnü 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatam 
münasebetiyle 466 

— Hıyaneti vataniyeden on sene kü
reğe mahkûm Muhtar Yürükoğlu Mehmed 
hakkındaki Adlîye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 461 

— Hıyaneti vataniyeden üç sene küre
ğe mahkûm salbık Simav Malmüdürü Nuri 
Efendi hafckHidaki Adliye Encümeni maz
batasına dair 123 

—• Ruzname haikfcmda 5 
Rasttı Ef. (Antalya) - Ankara'da mün

teşir Yeni Gün gazetesinde intişar eden bir 
makale lıakkındafei Dİvıanı Riyaset kararı 
münasebetiyle 48 

— Evkaf Vekâleti için 20 Kânunuev
vel 1338 tarihli Kanunla verilmiş 750 tan 

Bay fa 
takrii1 münasebetiyle 546,547 

Osman B. (Lâzistan) - 1339 senesi bi
rinci Avans Kanunu münasebetiyle 522,523, 

- ••'•'• •'•••-: 533,538 
— Büyük Millet Meclisi Bütçesine 

tahsisatı munzamme ilâvesine dair Ka
nun münasebetiyle 467,468 

Osman Fevzi Ef. (Erzincan) - İdarei • 
Kura ve Nevahi Kanunu münasebetiyle 104,112 

Osman Kadri B. (Muş) - Muş'ta dok
tor bulundurulmaması sebebine dair suali 
münasebetiyle . 308 

liraya ilâveten 401 099 liranın avans ola
rak veribnesme dair Kanun münasebetiyle 410 

Rasim B. (Sivas) - Büyük Millet Mec
lisi bütçesine tahsisatı munzamıma ilâvesi
ne dair Kanun münaseebtiyle . 4Ö8 

Rauf B. (Sivas) - 9 Kânunuevvel 1338 
tarihli İstanbul Avans Kanununa müzey-
yel Kanun münasebetiyle 295,296 

Rauf B. (Sivas) (İcra. Vekilleri Heyeti 
Reisi) .- 1339 senesi birinci Avans Kamunu 
münasebetiyle - 521 

— Ceza Kanununun birinci babının 
beşinci faslına müzeyyel mevaddı kanuni
ye hakkında 214 

— Hiyatneti vartaniryeden mahkûm ko
rucu Hasan Çavuş ihakfcmdaki tmazibata mü
nasebetiyle 254,255 

— Lozan Sulh Konferansı müzakeratına 
dair ibeyam-Hltı 71:73 

— MemaiiM müstahksadaiki memurin 
haJİükındafei Heyeti Vekile arasında zuhur 

Ömer Lûtfi E. (Amasya) - 9 Kânunu
evvel 1338 tarihli İstanbul Avans Kanu
nuna müzeyycl Kanun münasebetiyle 

— Meıno bin Hüseyin'in bakiyei müd
deti cezaiyesinin affı hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 

— Velileri memur olan talebiuin mek-

303 

194 

tep taksitlerinin velilerinin müterakim 
maaşlarından maJısubed.lmesine dair 
takriri münasebetiyle 282 

— Ztraaite müstamel olup hariçten 
ithal edilecek mevaddm Gümrüğe ve 
İstihlâk Resmine dair Kanun münasebe
tiyle • ' . 36ü 



-H?~ 
Sayfa 

eJenVıhülâfın halline dair tezkere ve. maz
bata mü«a$efcj&iylo- 26,27 

- - B u z n a m e hakfcmda .. . 4,5,260 
—:' Trabzon Mebusu Ati Şüferü İBeyin, 

tamir. tktiş^t Kongrsş^- toaManJdalcr sualine 
cevahı 17$;1S0 

Refik B. (Konya) - 1339 senesi birinci 
Av&ns 'Kânunu nrimftsefbetiyle 510,511,531,538 

— Oaaa Kanununun ihirirtci bafcınm be
sinci faslına ımüseyy&l tnevaddı kanuniye 
hakkında 272 

— Evkaf Vekâleti için 20 Kânunuev
vel 1338 tarihli Kanunla verilmiş 750 bin 
liraya ilâveten 401 099 liranın avans ola
rak verilmesine dair Kanun münasebe
tiyle 398,407 

— Hıyaneti vataniyeden üç «ene kü
reğe mahkûm sabık Simar Mal Müdürü 
Nuri Efendi hakkındaki Adliye Enenme
ni maabftttsaıa dair 122,123 

— Jandarma: muhassasatının tezyidi 
hakkındaki Kanun.münasebetiyle 87-

— Lâzistan livasının isminin değişti
rilmesine dair takrir münasebetiyle 6 

— Memaliki müstahlasada işgal müd
detinde mahkemelerden sâdır olan hüküm
ler hakkındaki kanun lâyihası münasebe
tiyle 382:383 

Befik Şevket B . (Saruhaaıl • Ankara'
da müntesjr Yen&ün Gazetesinde intişar 
eden bir makak hakkındaki Divanı Riya
set Kararı münasebetiyle 52,63,65 

— 1339 senesi birinci Avans Kanunu 
münasebetiyle 541,542,549 

— Ceza Kanununun brrinci babının 
beşinci £ajd*»a müseyyel m.«vaddt kanuni
ye hakkonda,: 2aa:22S^3X237:238i242,262, 

263,264 
— K r e p l i Kara, Ahmet oğlu. Hakkı '-

nın affına, dair Adliye Encümeni. mazbata
sı münasebetiyle 428 

— Evkaf Vekâleti için. 20 Kanumıey-
vel 1338. tarihli Kamuda verilmiş 750. bin 
lirajsa ilâveten 401 099 liranın avans ola
rak verilmesine, dair Kanun münasehe-
ti$e ' 397,400,401,403,4(39 

— Ha4jsa»esinjtt. d « | i | ^ r i l w e « m iâti-
yen Hacı Mehmet'in arausjttöün, reçjdfcıç 
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dair Adliye Encümeni mazbatası münase-
betiyle ; 347 

— Harbde hüsnü hizmetleri görülen bâ
zı zabitlerin takdirname ile taltiflerime dair 
Müdaiaai Milliye Vekâleti tezkeresi mü
nasebetiyle 40 

— Hİyaneti vataniyeden idama mah
kûm edilmiş olan Kütahyalı Kadı oğlu 
Halil bakkındaM hükmün tasdikine dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasehe-
tiyle 39$ 

— Hıyaneti vataniyeden üç, şefte küre
ğe Tnaihkûm sabık Simav Malmüdürü Nuri 
Efendi hakkındaki Adliye Encümeni maz
batasına dair 125 

— Hıyaneti vataniyeden 3 seneye mah
kûm Tuzcu Hasan hakkındaki hükmün t a» 
dikine dair Adliye Encümeni masflsatası mü
nasebetiyle 438,439 

— Idarei Kura ve Nevahi Kanunu mü
nasebetiyle 112,113 

— Jandarma muihassesatmın teşyidi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 148 

— Koçkırı hâdisesinde muhtelif derece
lerden mahkûm ölmüş Haydar, izzet Beyler
le Mustafa Yusuf ve gıyaben idama mah
kûm olmuş Ali Şir hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 488 

— Meclis Kütüphanesinden Meclîs ha
ricine kitap verilmemesi hakkındaki kanun 
teklifi münasebetiyle 357,358 

— MfemaJiki müstahlasada- işgal müd-' 
detinee mahkemelerden sâdrf oîan hüküm
ler hakkındaki kanun lâyihası münasebetiy
le 379,374,379-^91,470,472, 

475,492,496^0» 
— Memaliki müstahlâsadakî memurin 

hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
eden İhtilâfın halline dftîr tezkere ve maz
bata münasebetiyle 16,23,25 

— Ziraatte müstamel olup hariçten i t
hal edilecek mevaddın Gümrük ve İstihlâk 
Resmine dair Kanun münaseebtiyie 332,333, 

363,364 

Reşat B. (SaruhanJ, -Memal ik i müs-
tahlâsadaki memurin hakkında Heyeti Ve
kile arasında zuhur eden ihtilâfın halline 
dair tezkere ve, ma^hata münasebetiyle 13> 
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Etfat E. (Kayseri) (Adliye Vekili) . 
Ceza Kanununun birinci babının beşinci 
faslına müzeyyel mevaddı kanunîye hak-
kında 271 

— Karahisan Sahib Mebusu Ali Beyin, 
Karahisarı Sahib İstinaf Mahkemesi Reisi 
hakkındaki sualine -cevabı 137,138 

— Memaliki müstahlâsada işgal müd
detine* mahkemelerden sâdır olan hüküm
ler hakkındaki kanun lâyihası münasebe-
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tiyle . 373,374,381,382 

—-Memaliki müstahlâsadaki memurin 
hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
eden ihtilâfın halline dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 21,22,23,28 

— Ruzname hakkında 169,260 
Rıza B. (Kırşehir) • Ziraatte müsta

mel olup hariçten ithal edilecek mevaddın 
Gümrük ve istihlâk Resmine dair Kanun 
münasebetiyle 334 

Salâhaddin B. (Mersin) * Ankara'da 
(«ünteşir Yenigün gazetesinde intişar 
eden bir makale hakkındaki Dîvanı Riya
set Kararı münasebetiyle 45,47,55 

Salih E l (Erzurum) - Belediyeler ta
rafından eelbedilecek eczayı tıbbiyenin 
Gümrük Resminden affedilmesine dair 
kanun teklifi münasebetiyle 361 

— Dahiliye .Vekâleti bütçesine za-
maim icrasına dair Kanun münasebetiyle 77 

— Evkaf Vekâleti için 20 Kânunuev-
evvel 1338 tarihli Kanunla verilmiş (750) 
bin liraya ilâveten (401 099) liranın 
avans olarak verilmesine dair Kanun mü-
nasebf. tiyle 398,400,401,404 

— Harbde hüsnü hizmetleri görülen 
bâzı zabitlerin takdirname ile taltiflerine 
dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 
münasebetiyle 40 

— Hiyaneti vataniyeden küreğe mah
kûm Mercanoğlu Cemil Yaşar hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiy
le 431,432 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm ediî-
miş olan Medineli Hacı Mehmet hakkında
ki Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 341,342,344 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ko
rucu Hasan Çavuş hakkındaki mazbata mü
nasebetiyle 253 

— Jandarma muhassesatmın tezyidi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 85:87,89, 

144451 
— Mera* bin Hüseyin'in bakiyei müd

deti cezaiyesinin affı hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 194 

— Ziraatte müstamel olup hariçten it
hal edilecek mevadın Gümrük ve İstiMâk 
Resmine dair Kanun münasebetiyle 322,323 

Sami B, (İçel) - Ankara'da münteşir 
Yenigün gazetesinde intişar eden bîr ma
kale hakkındaki Divanı Riyaset Kararı mü
nasebetiyle 53 

— 1339 senesi birinci Avans Kanunu 
münasebetiyle -540,544 

— Jandarma muhassesatının tezyidi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 94,96,153,' 

155 
— Ziraatte müstamel olup hariçten it

hal edilecek mevadın Gümrük ve îsti'htâk 
Resmine dair Kanun münasebetiyle 335,364 

Server B. (Ardahan) - Anadolu'da de
miryolları inşası için Mister Kenedy ve 
Chester ile akdedilmiş olan mukavelenin 
bir kere de Adiliye Encümeninde görüşül
mesi hakkındaki takrir münasebetiyle 488 

Sırrı B. (îzmİt) • Adapazarı kereste 
fabrikası hakkındaki suali münasebetiyle 61,62, 

10a,133-134vl36 
— 1339 senesi birinci Avans Kanunu 

münasebetiyle 517,925 
— Memaliki müstahlasadaki memuırin 

hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
eden İhtilâfın halline dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 10,11 

Süleyman Sırrı B. <Yoagad> • 1330 se
nesi Birinci Aran* Kamum münasebetiyle 514. 

523,525 
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— Ceza Kanununun birinci babının 
beşinci faslına müzeyyel mevaddı kanu
niye hakkımla 244,273,276 

— Hıyaneti vat a niceden mahkûm ko
rucu Hasan Çavuş hakkındaki mazbata 
münasebetiyle 254 

— Hiyane'tİ vataniyeden on sene küre
ğe mahkûm Muhtar Yürükoğlu Mehmet 
hakkında Adliye Enenmeni mazbatası mü
nasebetiyle 461 

— Hıyaneti vataniyeden 3 seneye mah-

kûm Tuzcu Hasan hakkındaki hükmün 
tasdikine dair Adliye Encümeni mazbata
sı •münasebetiyle 436 

— Idarei kura ve nevahi Kanunu mü
nasebetiyle 103,106,104,110,113 

— İhtiyat zabiti Sungurlulu Ahmet 
Hamdi Efendinin zararı maddi ve mane
vîsinin tahminine dair takrir münasebe
tiyle 489,490 

— Kayseri Mebusu Alim Efendinin 
Bünyan Kaymakamı ihakkmdaki suali mü
nasebetiyle 81,82 

Şevket B. (Bayezid) - Dahiliye Vekâ
leti bütçesine zamaim ierasma dair Kanun 
münasebetiyle 78 

Şeyh Ssyfi Bf. (Kütahya) - Hıyaneti 
vataniyeden üç sene küreğe mahkûm sa
bık Simav Malmüdürü Nuri Efendi hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatasına 
dair 124 

Şükrü B. (Bolu) - 4339 senesi Birinci 
Avans Kanunu münasebetiyle 532,533,543 

. — 9 Kânunuevvel 1338 tarihli İstan
bul Avans Kanununa müzeyyel Kanun 
münasebetiyle 295 

~~ Idarei kura ve Nevahi Kanunu mü
nasebetiyle 105,108,118 

— Jandarma muhassasatmın tezyidi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 146,152,153, 

202,203,204 
— Keresteler hakkındaki kanun tek

liflerinin süratle neticelendirilmesine dair ,340 

— Memaliki müstahlâsada işgal müd-
detiııce mahkemelerden sâdır olan hüküm
ler hakkındaki kanun lâyihası münasebe
tiyle 501 

— Muhtelif İktisadi meseleler hakkın
daki suali münasebetiyle 59,60 

— Ziraatte müstamel olup hariçten it
hal edilecek mevaddın Gümrük ve İstihlâk 
Resmine dair Kanun münasebetiyle 326,334 

Tabir B. (Adliye Vekâleti Müsteşarı) -
Memaliki müstahlâsada işgal nıüddetince 
mahkemelerden sâdır olan hükümler hak
kındaki kanun lâyihası münasebetiyle 471,473, 

474,475,476,494,496,498,499,500,501 
Tahsin B. (îzmir) - 9 Kânunuevvel 

1338 tarihli İstanbul Avans Kanununa 
müzeyyel Kanun münasebetiyle 295 

Tunalı Hi^ni B. (Bolu) - îdarei kura 
ve Nevahi Kanunu münasebetiyle 103 

— Elkab hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetiyle 486,487 

Vehbi Ef. (Konya) (Seriye ve Evkaf 
Vekili) - Evkaf Vekâleti için 20 Kânunu
evvel 1338 tarihli Kanunla verilmiş, (750) 

bin liraya ilâveten (401 099) liranın 
avans olarak verilmesine dair Kanun mü
nasebetiyle 405,406,407,410 
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— Memaliki müstahlasadaki memurin 
hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 

Sayfa 
eden ihtilâfın halline 
mazbata münasebetiyle 

dair tezkere ve 
14 

Yahya Galib B. (Kırşehir) • Ankara'da 
münteşir Yeni Gün gazetesinde intigar 
eden bir makale hakkındaki Divanı Ri
yaset Karan münasebetiyle 53 

— 1339 senesi Birinci avans Kanunu 
münasebetiyle * 514,541 

— Büyük Millet Meclisi bütçesine tah
sisatı munzamına ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 467 

— 9 Kânunuevvel 1338 tarihli İstanbul 
Avans Kanununa müzeyyel Kanun mü
nasebetiyle 299 

— Memaliki müstahlasadaki memurin 
hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur 
eden ihtilâfın lalline dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 12,20 

Yasin B. (Cfrazjanteb) - Baltalık Kanu
nu hakkındaki suali münasebetiyle 57 

— Harbde hüsnü hizmetleri görülen 
bâzı zabitlerin takdirname ile taltiflerine 

dair Müdafaa Milliye Vekâleti tezkeresi 
münasebetiyle 42,45 

— tdarei Kura ve >«Tevahi Kanunu mü
nasebetiyle 105,106,109 

— Jandarma muhassesatınm tezyidi 
'hakkındaki Kanun münasebetiyle 91, 

92,97,148,151 
Yusuf Ziya B. (Bitlis) • Hiyaneti vata-

niyeden 15 sene küreğe mahkûm Kütah
yalı Yusuf Hüsnü hakkındaki Adlîye "En
cümeni mazbatası münasebetiyle 464 

— Hiyaneti vataniyeden 3 seneye mah
kûm Tuzcu Hasan hakkındaki hükmün 
tasdîkına dair Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 436 

Yusuf Ziya B. (Mersin) - Memaliki 
müstanlasada işgal müdctetince mahke
melerden sâdır olan hükümler hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle 499 

Zamir B, (Adana) • Memaliki müs
tahlasadaki memurin hakkında Heyeti 
Vekile arasında zuhur eden ihtilâfın hal
line dair tezkere ve mazbata münasebe
tiyle 

Ziya Hurşit B. (Lâristan) - istanbul'
da teşkil edilen bir şirket* ve İstanbul'a 
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ithal edilecek un ve buğdayların Güm
rük Resmi hakkındaki kanun lâyihasının 
Muvazcnei Maliye Encümenine havale 
edilmemesi sebebine dair mebuslardan 
malûmat sa'hfbi olanların beyanatta bu
lunmaları hakkındaki takrir münasebe
tiyle 548 

»>-e-« 




