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Meşrutiyet Devri Meclis-i Mebusan Zabıtlarında Eski Adlı Seçim Bölgelerini ve Bunların Yeni Adlarıyla 
Bulundukları Yerleri Gösterir Liste. 

Eski Adı 

Akkâ 
A m m a r e 

Asir 
Ayın tap 
Bayazıt 

Berat 
Bingazi 
Bozok 

Canik 
Cebel-i Bereket 

Cebel-i Garb i 
Cebel-i Lübnan 
Cezair-i Bahri 
Sefid 

Çamlıca: 
Debre 
Dedeağaç 
Ders im 
Dıraç 
D ı r a m a 
Divaniye 

Elbasan 
Ergir i 
Er tuğrul 
F izan 
G e n ç 
Gör ice 
Gümülc ine 
H a m a 
H a v r a n 
Hudeyde 
H u m s 
Hüdavendigâr 
Kal 'a-i Sultaniye 
Karahisar- ı Sahip 
Karahisar- ı Şarkî 
Karesi 

Kengir i - Kângır ı 
Kerbelâ 
Kerek 

Yeni Adı 

A k k â 
A m m a r e 
Asir 
Gaziantep 
Ağrı 
Berat 
Bingazi 
Yozgat 
Samsun 
Osmaniye 
Cebel-i Garb i 

Cebel-i Lübnan 

Çamlıca' 
Debre 
Dedeağaç 

Hoza t 
Dıraç 

D ı r ama 
Divaniye 
Elbasan 
Ergiri 
Bilecik 
F izan 
Genç 
Gör ice 
Gümülc ine 
H a m a 
H a v r a n 
Hudeyde 
Humsl 
Bursa 

Çanakka le 
Afyonkarahisar 
Şebinkarahisar 
Balıkesir 
Çankırı 
Kerbelâ 
Kerek 

Yeri 

Suriye 
I rak 

I rak 
Türkiye 
Türkiye 
Yunanis tan 
Libya 
Türkiye 

Türkiye 
Türkiye 
Libya 
Lübnan 

Ege Adalar ı 
Ege Adası 
Yugoslavya 
Yunanis tan 

Türkiye 
Arnavut luk 
Yunanis tan 
I rak 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Türkiye 
Libya 
Türkiye 
Yugoslavya 
Yunanis tan 
Suriye 
Suriye 
Yemen 
Libya 
Türkiye 
Türk iye 
Türkiye 
Türkiye 
Türk iye 
Türk iye 
Irak 
Suriye 

— m — 



Eski Adı Yeni Adı Yeri 

Kırkkiiise Kırklarel i Türk iye 

Kosova Kosova Yugoslavya 

Lâzistan Rize Türk iye 

Lazkiye Lazkiye Suriye 

Mamıırtülaziz Elâzığ Türk iye 

Maraş K a h r a m a n m a r a ş Türk iye 

Medine-i Münevvere Medine S. Arabis tan 

Mekke-i Müker reme Mekke S. Arabis tan 

Menteşe Muğla! Türkiye 

Midilli Midilli Ege Adası 

Müntefek Müntefek İ rak 

Nablus Nablus Lübnan 

Preveze Preveze Yunanis tan 

Priştine Prişt ine Yugoslavya 

Prizren Prizren Yugoslavya 

Sakız Sakız Ege Adası 

San 'a San 'a Yemen 

Saruhan Manisa Türkiye 

Senice Seniçe Yugoslavya 

Serfice Serfice Yunanistan 

Siroz Siroz Yunanistan 

Süleymaniye Süleymaniye Irak 

T a a z T a a z Yemen 

Taşlıca Taşlıca Yugoslavya 

Tekfurdağı Tek i rdağ Türkiye 

Trablusşam Trablusşam Lübnan 

Üsküp Üsküp Yugoslavya' 

Yanya Yanya Yugoslavya 

Zor Zo r Irak 



ÂZA-YI K İ R A M M U A M E L A T I 

Ceza-yı İnzibatiyye 
— Çorum Mebusu Ali Osman Efendi

ye ihtar cezası verilmesi. 225,234 
İntihabat 

— Ariza-i Cevabiyye Encümeni intihabı. 28 

— Birinci Reis Vekili intihabı. 43 
— Divan Kâtipleri intihabı. 43 
— İdare Memurlar ı intihabı. 43:44,511 
— İkinci Reis Vekili intihabı. 43 
— Mebusanın intihap mabata lar ı . 17,28,31: 

39,92:93,115,141,171,212,239, 
269,297,331,3 70,407,497,511 

— Muvakka t Reis Vekili intihabı. 8 
— Reis-i Muvakka t intihabı. 7:8 
— Reis intihabı. 43 
—• Şubeler intihabı. 9:14 

İstifalar 
— İdare Memurlar ının istifaları. 491,427:429 

İzinler 
— Akkâ Mebusu Esat Şukayr Efendinin 

izni. 171,298 
— Antalya Mebusu İdris Efendinin izni. 512 
— Draç Mebusu Esat Paşanın izni. 512 
— Gelibolu Mebusu Hasan Hilmi Beyin 

izni. 30 
— H a m a Mebusu Haş im Efendinin izni. 212 
— İstanbul Mebusu Hüseyin Cahi t Beyin 

izni. 512 
— Kal 'a-i Sultaniyye Mebusu Atıf Beyin 

izni. 239 
— Lazistan Mebusu Ahmet Paşanın izni. 239 
— Urfa Mebusu Saffet Efendinin izni. 212 

Tahl ifat 
— Mebusan-ı Ki ramın tahlifleri. 2:3,6:7,16, 

31,42,90,116,142, 
212,239,297,497 

B E Y A N A T V E N U T U K L A R 

—• Menteşe Mebusu Hali l Beyin; Mebu
san Riyasetine intihabı münasebetiyle irad 
buyurduğu nutuk. 44:45 

— Müstafi Dahiliye Encümeni âzaları
nın istifalarını geri aldıklarına dair Riyasetin 
beyanatı . 511 

— Trablusgarp Mebusu M a h m u t Nac i 

Beyin; Hukuk-u Mukaddese-i Osmaniyyenin 

muhafazası uğrunda feda-yı can eden T r a b -

lusgarplılar hakkındaki beyanatı . 8:9 

D İ V A N - I RİYASETİN HEYET-İ 
U M U M İ Y Y E Y E M A R U Z A T I 

— Bu devre-i içtimaiyyede Encümenler ve 
U m u m i Heyet faaliyetleri hakkında Riyasetin 
maruzat ı . 366:369 



M Ü Z A K E R E E D İ L E N M E V A D 

—• Ârıza-i Cevabiyye Encümeni mazba
tası. 62:82 

—• Beyrut Mebusu Mehmet Misbah Mu
har rem Efendinin meblâğı muayyeni havi 
senedat hakkındaki k a n u n teklifi. 263:264 

-— Bilâd-ı harreye tayin olunacak sunuf-u 
muhtelife ümera ve zabı tanının suret-i tayin 
ve müddet- i istihdamları hakkında kanun lâyi
hası. 502,517:533 

— 1328 senesi Bütçesinin tasdikine ka
dar sene-i mezkûre muvakka t bütçesinin tat
bikine dair kanun lâyihası. 145 

— 1328 senesi Evkaf Nezaret i bütçeci. 194:208, 
216:225,407:423 

— 1328 senesi Muvazene-i Umumiyye Ka
nunu lâyihası. 584:616 

— 1328 senesi muvazenesinin tasdikine 
kadar sene-i mezkûre muvakka t bütçesinin 
mer'iyyet-i ahkâmına dair kanun lâyihası. 137 

— Bütün bir mahal lenin yanması sebe
biyle muvakka ten ahar mahal le nakl-i mekân 
edenlerin emlâkinin bulunduğu maha lde inti-
haba ta selahiyetdar bulunmalar ı hakkında 
kanun lâyihası. 108:110,132:134 

—• Cevami-i Şerife ve sair müessesat-ı 
vakfiyyenin eşhas uhdesindeki mahallerinin 
istimlâki hakkında k a n u n lâyihası. 225:231,316 

— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu madde
sinin zeyl-i evvel ve zeyl-i sanisi makamına 
kâ im madde-i müzeyyelenin nihayetine ilâve 
edilecek fıkra-i kanuniyye hakkında Adliye 
Encümeni Mazbatası . 122:132,276:293, 

298:300,502 

— Devlet-i Aliyye ile A lmanya Hükü
meti beyninde mün 'ak i t t icaret muahedesinin 
temdidine dair kanun lâyihasş. 231:233,235:236 

—• Devlet-i Âliyye ile Bulgaristan Hü
kümeti beyninde mün 'ak i t Ticaret ve Seyr-i 
Sefain muvakka t mukavelenamesinin bir sene 
müddet le temdidi hakkında kanun lâyihası. 257:263, 

265:266 

taalluk eden düyunun suret-i tesviyesi hakkın
da kanun lâyihası. 215 

— İçtima Kanununun 9 uncu maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası. 110,146:168,216, 

247:257,271:276 

— İstanbul şehrinin rüsum-u belediyesi 
hakkında muvakka t kanun lâyihası. 101:105,145 

—İşkodra 'da Boyman Nehr i üzer inde in
şa edilmekte bulunan köprü için celb oluna
cak malzeme-i inşaiyyenin gümrük resmin
den muafiyetine dair kanun lâyihası. 107:108 

— İtalya Memalikinden Memalik- i Os-
maniyyede vürud edecek kükürt ten kema-
fissabık yüzde onbir rüsum ahzı hakkında 
kanun lâ;yihası. 107 

— Kanun-u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 üncü 
maddelerinin tadillerine dair kanun lâyihası. 435:462, 

463:465,469:490,492:494 

— Kares i Mebusu Hasan Ferha t Bey 
ve rüfekasının; Nizamname-i Dahil inin usul-ü 
müzakereye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamname-i Dahil i En
cümeni mazbatası . 300:315,316:323,324:327, 

332:364 

—• Kütahya Mebusu Abdul lah Azmi Bey 
ve rüfekasının, Darıca yangını münasebe
tiyle kabul olunan kanunun Simav kasabası 
hakkında da tatbikine dair kanun lâyihası. 503:508 

— Memalik-i Har reye gidecek zabı tanın 
harcırahı hakkında kanun lâyihası. 168 

— Mensubin-i askeriyyenin siyasiyat ile 
men' i iştigali hakkında Askerî Ceza Ka
nunnamesine zeyl kanun lâyihası. 543:578,582:584 

—• Sadr-ı Esbak H a k k ı Paşanın Arzu
hali hakkında İstida Encümeni mazbatas ı . 134:137 

— Tecemmuat kanunu lâyihası. 370:403,413:427 
—• Tensikatın suret-i icrasına dair kanu

nun dokuzuncu maddesinin fıkrat-ı ahiresi-
nin tadili hakkında kanun lâyihası. 105:157 

— Tetkik-i İnt ihabat Encümeni mazba ta 
ları. 82:83 

— Hazine-i Hassanın Hakan- ı Sabık na
mına ait olup emlâk-i müdevvere idaresine 



— Üsküp - Gostuvar hattının, Şark De
miryolları Şirketi tarafından, inşa ve işletil
mesine dair kanun lâyihası. 93:101,111:112 

— Yemen Dördüncü Kolo rdu ve Hicaz 
Fırkası ile Necit ve Fizan kıtaatı askeriyesi

ne tayin olunacak sunûfu muhtelife ümera 
ve zâbitanı hakkındaki kanunun tadiline dair 
layihai kanuniye. 185:194 

— Zeyl-i Tensikat K a n u n u n a ilâve ka
nun lâyihası. 263 

S U A L L E R VE İ S T İ Z A H L A R V E C E V A P L A R I 

Dahiliye Nezaretinden 
— Beyrut Mebusu Mehmet Misbah 

Efendinin; son günlerde vukua gelen harikler 
hakkında Dahiliye Nazı r ından sual takriri . 214 

— Prizren Mebusu Tevfik Lâtif Beyin; 
şimali Arnavut luk hakkında şifahi suali ve 
Dahiliye N a z ı n Hac ı Âdil Beyin cevabı. 144,175: 

185 
— Toka t Mebusu Süreyya Bey ve rü

fekasının, Arunavutlıığıın bazı havalisinde 

kesb-i vehamet eden itişaşat hakkında Dahi 
liye Nazır ından sual takriri . 515:517 

Orman ve Maadin ve Ziraat Nezaretinden 

—• Karesi Mebusu Hüseyin K a d r i Beyin, 

Ziraat Bankasının zürraa teslihat göstermedi

ği ve ıslah ve teksir-i hayvanat hususunda 

teşebbüsâtta bulunmadığının esbabı hakkın

da sual takriri . 501 

T A K R İ R L E R 

Çamlık (Şahin Dino Bey) - Meclis-i Me
busanın müdde t ve sıfat-ı içtimaiyyesi hak
kındaki takriri. 120 

Ertuğrul (Hakkı Baha Bey) - Reji Kanu
nu lâyihasının b u devre-i içtimaiyyede Mec
lise tevdiinin teminine dair takriri. 514 

İzmit (İsmail Canbolat Bey - Meclisi Ayan 
ve Mebusan âzalarının başka bir vazife kabul 
etmeleri halinde Mebusluktan müstafi adde
dilmelerine dair takriri. 91:92,213 

Karesi (Hasan Ferhat Bey ve rüfekası) -
Nizamname-i Dahili hakkındaki takriri. 

118:120 

— Nizamname- i dahilinin Usul-ü müza
kereye dair maddesinin tadili hakkında tak
riri. 271 

Lazistan (Ziya Bey) - A y a n âzası Feri t 
Paşanın Meclis-i Âyan 'da vaki beyanatına 
dair takriri. 28 

Serfice (Osman Nuri Bey ve rüfekası -
Memurinin şerait-i intihabiyye ve terfileri ile 
pc'ha N.ı ovl v e m p c ı ı l i v g i l e r i n i n t a v ı n ı Kâ'Kın. 

uct rvaaıuu-u ı^sasıuıu cıuıcıugı uız.aıııuajııcıım 
acilen isdarına dair takriri. - 501 

Şam (Mehmet Fevzi Paşa ve rüfekası) -
Aşarın tahmis suretiyle tahsiline dair takriri . 

173:175 
— Şam'da bir ziraat mektebi tesisi için sali 

hal bütçesine tahsisat vazı hakkındaki takriri. 
173 

Şam (Refet Paşa ve rüfekası) - Şam'da! 
mevcut sanayi mektebinin tevsii için tahsisat 
itası hakkındaki takriri. 172 

Tekfurdağı (Bedrettin Efendi ve rüfeka
sı) - Zür ra ve sanatkârların mütekabi len te-
min-i hukuklar ı hususundaki k a n u n lâyihası
nın Meclise intikal ettirilmesi ne oaı r takriri . 

331 
Trablus (Mehmet Cesri ve Çamlık Mebu

su Mehmet Şahin Beyler) - M a t b u a t Kanu 
nunun biran evvel ruznameye ithaline dair 
takriri . 514 

Zor (Mehmet Nuri Bey) - Fıra t Nehr i 
Üzerinde inşası ikmal edilemeyen köprünün 
i t m a m ı inşaatı için sene-i haliyye bütçesine 
tahsisat vaz'ı hakkında takriri . 121 



TEKLİFLER 

Beyrut (Mehmet Misbah Efendi) - Meb
lâğı muayyeni hâvi senedat hakkındaki tek-
lif-i kanunîsi . 117.214 

Hicaz (Hasan Şeybi Efendi) - İdris 'e kar
şı mücadele eden Mekke Şerifinin m a h d u m u 
Faysal Beyin mezun addi ile muhassasat ının 
itasına dair teklifi. 144 

İstanbul (Bedros Hallaçyan Efendi ve rü
fekası) - İs tanbul Vilâyeti dahi l inde kâin 
her nevi akarın teminat olarak gösterilmesine 
dair kanun teklifi. 298 

— İstanbul Vilâyeti dahilinde kâin her 
nev'i akar ın teminat olarak gösterilmesine 
ve bâdelvefat temini deyn edilmesine dair 
teklif - i kanunîs i. 241:246 

İstanbul (Kirkor Zöhrap Efendi) - Mü-
cazatı mu tazammın bazı hükümler in lisan-ı 
tâzive tahvili hakkında teklif-i kanunîsi . 513 

İznıh (Seyyit Bey ve Rüfekası) - Hayvan 
sirkatinin önlenmesine dair k a n u n teklifi. 513 

Kastamonu (ismail Mahh Efendi) - Hay
van sirkatine mani tedabire dair tetkiki kanu
nisi. 213 

Kütahya (Abdullah Azmi Efendi ve Rüfe
kası) - Dar ıca yangını münasebetiyle kabu l 
olunan kanunun Simav kasabası hakkında da 
tatbikine dair teklifi kanunileri . 117,213 

Menteşe (Ali Haydar Bey) - Hayvan sir
kat i hakkındaki kanun teklifi. 246 

Sana (Seyyit Ahmet Cenani Bey) - Mefsuh 
Meclis zamanında verilen ve elyevm Encü
mende bulunan Yemen hakkındaki k a n u n lâ
yihasının biran evvel intacına dair şifahi tek
lifi. 497:501 

Saruhan (Ali Haydar Bey ve Kastamonu 
Mebusu İsmail Mahir Efendi) - Hayvan sir
ka t i hakkındaki teklifi kanunileri. 331 

Trablusgarp (Mahmut Naci Bey) - Müca
hidin meyanında bulunan Ferha t ve Barunî 
Efendilerin mezun addedilerek tahsisatlarının 
ailelerine itasına dair teklifi. 83:85 

T E L G R A F L A R 

— Cebel-i Garb i Mebusu Süleyman El-
Barunî Efendinin, Duheyba t ' dan keşide ettiği 
asakir ve mücahidinin İ talyanlara karşı gös
terdikleri mukavemet hakk ında telgraflar. 240 

— İtalya 'nın Çanakka le Boğazına tecavü
zü münasebet iyle muhtelif mahal lerden Vü
rud eden telgraflar. 17 

— Kalkandere Müftüsü İsa Efendi ve rü
fekası ile Priştine Müftüsü ve rüfekasının; bir
tak ım erbabı fesat ve garaz taraf ından İpek 
ve Y a k o v a kazalar ında Arnavut luk namına 
dermeyan ettikleri metal ibat ı gayri meşruayı 

red ve tel'in ettiklerine dair telgrafları. 143 

— Prizren Müftüsü Mehmet Emin Efendi 

ve rüfekasının, Kosova ve İpek kaza la r ında 

teşekkül eden cemiyyeti ihtilaliyye ve fesadiy-

yeyi telin ve takbih ettiklerine dair telgrafı. 117 

— Şam Müftüsü E b u H a y r Efendi ve rü
fekasının; İdris ' in Mekke-i Müker reme ve Me-
dine-i Münevvereyi zab t e tmek istediğine dair 
r ivayatın asılsız olduğuna dair telgraflar. 143 

— Ti ran ve Draç ' t an Devleti Osmaniyye-
ye mer'butiyyetlerini müşir telgraflar. 212 

— Titanik Vapuru faciası münasebetiyle 
keşide o lunan taziyet telgrafına İngiltere H a 
riciye Nazırının cevabı. 17 

— Trablusgarp Te rhune Belediye Reisinin 
Nu tku H ü m a y u n u n ahaliye tebliğ edildiğine 
dair telgrafı. 514 

— Trablusgarp ve Bingazi K u m a n d a n ı En
ver Beyin, Meclisi Mebusanın mücahit ler hak
kında izhar buyurduklar ı hissiyata teşekkür 
telgrafı. 31 

— Vatan ın müdafaas ı uğrunda İst ihkarı 
hayata amade bulunduklar ına dair Debre , İş-
kodra ve Üsküp 'den keşide olunan telgraflar. 271 



TEZKİRELER 

Divanı Muhasebat Riyaseti Tezkiresi 
— 1327 senesi Kanunuevvel , Şubat ve Ey

lül - Teşrinisani aylarına ait raporlar ın irsal 
•kılındığına dair. 116 

Maliye Nezareti Tezkiresi 
— Müntefek Mebusu sabıkı müteveffa 

Ref et Sünüsi Efendinin 1326 senesi muhassa-
sat ından fazla aldığı mebaliğ hakkında . 171 

Meclis-i Mebusan Riyaseti Tezkiresi 
— Bütün bir mahallenin yanması sebebiy

le muvakka ten ahar mahal le nakledilenlerin 
emlaklerinin bulunduğu maha lde in t ihabata 
selâhiyettar bulunmalar ı hakkında k a n u n lâ
yihasının irsal kılındığına dair. 513 

Sadaret Tezkireleri 
— Askerî Ceza Kanunnamesin in 169 ve 

194 üncü maddeleriyle alâkalı kanun lâyiha
sı ile 1328 senesi Sıhhiyye bütçesinin irsal kı
lındığına dair. 407 

— Beş kıt 'a lâyiha-i kanuniyyeye dair. 435 
— 1327 senesi bütçesine mevzu Sirkeci -

Ayastafanos güzergâhı istimlak bedelinden 
bakiye kalan 1.026.053 kuruşun 1328 senesi 
Nâf ıa bütçesine vaz'ı hakkındaki kanun lâyi
hasının irsal kılındığına dair. 142 

— 1327 senesi Emniyet-i Umumiyye büt
çesinin altıncı faslına 40.000 kuruşun ilavesi 
hakkındak i kanun lâyihasının irsal kılındığına 
dair. 116 

— 1327 senesi Ziraat Bankası Bütçesine 
40.000 kuruşun tahsisatı m u n z a m m a olarak 
ilavesi hakkındaki kanun lâyihasının irsal kı
lındığına dair. 143 

— 1328 senesi bütçesi tetkikatının tacili
ne dair. 49 

— 1328 senesi Emniyet Sandığı Bütçesi
nin irsal kılındığına dair. 142 

— 1328 senesi J a n d a r m a U m û m K u m a n 
danlığı bütçesinin fasılları beyninde 214.800 
kuruşun münakalesine dair k a n u n lâyihasının 
irsal kılındığı hakkında. 142 

— 1328 senesi Muvazenesinin tasdikine 
kada r sene-i mezkûre muvakka t bütçesi hak
k ındaki kanun lâyihasının irsal kılındığına 
dair. 116 

— 1328 senesi sıhhiyye bütçesinin irsal kı
lındığına dair. 298 

— Çekirge itlafına dair kanun lâyihasının 
-irsal kılındığına dair. 171 

— Daire-i Sadaret ve aklamı hakkında. 51 
— Emvali gayrı menkule kanunu lâyihası

nın irsal kılındığına dair. 51:53 

— Hazine-i Hâssanın Hakanı Sabık namı
na ait olup Emlaki Müdevvere İdaresine 
taalluk eden düyunun sureti tesviyesi hakkın
daki k a n u n lâyihasına merbut cedvelin irsal 
kılındığına dair. 90:91 

— Hicaz Demiryolu İdaresinin 1328 se
nesi bütçesinin irsal kılındığına dair. 142 

— Janda rma nefer, onbaşı , çavuş ve baş
çavuşların muhassasat ı ile sureti tekaüdleri 
hakkındaki k a n u n lâyihasının irsal kılındığı
na dair. 53:56 

— K a n u n u Esasinin k ı rküçüncü maddesi
nin tadili ve yetmişikinci maddesinin ilgası 
ile yetmişaltıncı maddesine dair. 49:50 

— K a n u n u Esasinin otuzbeş, yedi ve otuz-
sekizinci maddelerinin tadiline dair. 48:49 

— K a s t a m o n u - İnebolu ve Amas ra - Bar
tın - K a s t a m o n u yollarının turuku umumiy
ye meyanına ithali hakkındaki kanun lâyiha
sının irsal kılındığına dair. 298 

— Kıreaali Kazasının ikinci sınıf liva ha
line ifrağına ve devair bütçelerine tahsisat 
zammına dair kanun lâyihalarının irsal kılın
dığı hakkında. 497 

—• Memur in ve mazulini ilmiyyenin me
murin i mülkiyye kanunundan sureti istifaları 
hakkındaki kanun lâyihasının irsal kılındığı
na dair. 143 

— Mensubini askeriyyenin siyasiyat ile 
men' i iştigali hakk ında Askerî Ceza K a n u n 
namesine zeyl kanun lâyihasının irsal kılındı
ğına dair. 537:539 

— Muhasebe-i Umumiyye K a n u n u n u n 
ikinci maddesine zeyl madde-i kanuniyyenin 
irsal kılındığına dair. 270 

— Muhtelif mevzularda yedi kıt 'a Sada
ret tezkiresi. 468 



— Müsakkafa t Vergisi K a n u n u n u n bazı 
mevaddının tadiline dair k a n u n lâyihasının 
irsal kılındığı hakkında. 270 

— Müstesna evkafın ref ve istisnasiyle 
evkaf-ı mülhaka hakkındaki Mevadd-ı Kanu
niyye Lâyihasının irsal kılındığına dair. 298 

— Nüfus K a n u n u lâyihasının biran evvel 

müzakeresi hakkında. • 91 

— Orman ve Mer 'a Kanununun irsal kı

lındığına dair, 298 

— Osmanlı Hilal-ı A h m e r Cemiyetinin 
harç ve vergiden muafiyeti hakkındaki kanun 
lâyihasının irsal kılındığına dair. 331 

— Polis Teşkilatının tevsi için bütçeye 
40.000 lira ilavesi hakkındaki kanun lâyihası
nın irsal kılındığına dair. 270 

— Saruhan Mebusu Hüseyin Kâz ım Be
yin Selanik Valiliğine tayin edildiğine dair. 90 

— Suriye Vilayetinin bazı ihtiyacatını teh-
vin maksadı ile, icabı teemmül edilmek üze
re, Şam Mebusları tarafından verilen takrir
lerin iadesi hakkında. 370 

-— Tedrisat-ı ibtidaiyye kanunu lâyihası
nın irsal kılındığına dair. 142 

— Tensikat K a n u n u mucibince tazminatı 
nakdiyyesini alıp Hükümet le kat ' ı a lâka eden
ler hakkında. 50:51 

— Ticaret ve Sanayi Odaları n izamname
si mucibince istifa olunacak tahsisat hakkın
da madde-i kanuniyye lâyihasının irsal kılın
dığına dair. 142 

— U mu r -u Tıbbiyye-i Müîkiyye ve Sıh-
hiyye-i Umûmiyyenin lağvı ile Dahil iye N e 
zaretine rabtı ve Düyunu gayrı m u n t a z a m a 
idaresi masarifatı için 820.000 kuruşun Mali
ye Nezaret i bütçesine zammına dair. 370 

— Usulü Muhakemat ı Cezaiye K a n u n u n a 
zeyl kanun lâyihasının irsal kılındığına dair. 171 



ZAPTI SABIK H U L Â S A L A R I 



Söz Alanlar 

Abdullah Azmi Efendi (Kütahya) - Biladı 
harreye tayin olunacak sunûfu muhtelife üme
ra ve zabitanının sureti tayin ve müddet i is
t ihdamlarına dair kanun layihası münasebe
tiyle. 526,531 

— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu maddesinin 
zeyli evvel ve zeyli sanisi makamına kaim 
maddei müzeyelenin nihayetine ilave edilecek 

fıkrai kanuniye münasebetiyle . 131,292 
— Darıca yangını münasebetiyle kabul 

olunan K a n u n u n Simav Kasabası hakkında 
da tatbikine dair kanun teklifi münasebetiyle. 503, 

504.506 

— İstanbul Mebusu Hal laçyan Efendi ve 
rüfekasının; İstanbul Vilayeti dahilinde kain 
her nevi akarın teminat olarak gösterilmesine 
ve badelvefat temini deyn edilmesine dair 
teklifi kanunisi münasebetiyle. 242,245 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahilinin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 305, 

317,343,348,361 
— Mensubini askeriyenin siyasiyat ile meni 

iştigali hakkında Askerî Ceza Kanunnamesi 
ne zeyl kanun layihası münasebetiyle. 572, 

583,584 
— Üsküp - Gostuvar hatt ının Şark Demir

yolları Şirketi taraf ından inşa ve işletilmesine 
dair kanun layihası münasebetiyle. 94,96,98 

Abdullah Sabri Bey (Bursa) - Arızai Ce
vabiye Encümeni mazbatas ı münasebetiyle. 74 

— Tecemmua t K a n u n u layihası münase
betiyle. 426 

(*) Bazı isimler veya seçim bölgeleri zabıtta 
yanlış yazıldığından, bu yanlışlıklar fihristte düzel
tilmiştir. 

Abdullah Saip Bey (Basra) - Biladı har
reye tayin olunacak sunûfu muhtelife ümera 
ve zabitanının sureti tayin ve müddet i istih
damlarına dair kanun layihası münasebetiyle. 522 

Agop Boyacıyan Efendi (Tekfurdağı) -
1328 senesi Muvazenei Umumiye K a n u n u 
münasebetiyle. 604 

Ahuya Apotyako Efendi (Sakız) - Arızai 
Cevabiye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 78,80 

— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu maddesi
nin zeyli evvel ve zeyli sanisi makamına kaim 
maddei müzeyyelenin nihayetine ilave edile
cek fıkrai kanuniye münasebetiyle. 502 

— İstanbul Şehrinin rüsumu belediyesi 
hakkında muvakkat kanun layihası münase
betiyle. 102 

— Tecemmuat kanunu layihası münasebe
tiyle. 418 

— Tensikatın sureti icrasına dair Kanu
nun dokuzuncu maddesinin fıkaratı ahiresinin 
tadili hakkında kanun layihası münasebetiyle. 106 

Ahmet Bey (Lazistan) - Evkaf Nezaret i 
bütçesi münasebetiyle. 195 

Ahmet Hamdi Efendi (Bursa) - Evkaf Ne
zareti 1328 senesi bütçesi münasebetiyle. 199, 

202 

Ahmet Mahir Efendi (Kastamonu) - Arı
zai Cevabiye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 67,73 

— Biladı harreye tayin olunacak sunûfu 
muhtelife ümera ve zabitanının sureti tayin 
ve müddet i is t ihdamlarına dair kanun layi
hası münasebetiyle. 532 

— Cevamii Şerife ve sair müessesatı vak
fiyenin eşhas uhdesindeki mahallerinin istim
laki hakkında kanun layihası münasebetiyle. 227, 

228 



— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu maddesinin 
zeyli evvel ve zeyli sanisi makamına kaim 
maddei müzeyyelenin nihayetine ilave edile
cek fıkrai kanuniye münasebetiyle . 131 

— Evkaf Nezareti 1328 senesi bütçesi 
münasebetiyle. 218 

— İçtima Kanununun 9 uncu maddesi
nin tadiline dair kanun layihası münasebe
tiyle. 273 

— İstanbul Mebusu Hallaçyan Efendi ve 
rüfekasının; İstanbul Vilayeti dahil inde kain 
her nevi akarın teminat olarak gösterilmesi
ne ve badelvefat temini deyn edilmesine dair 
teklifi kanunisi münasebetiyle. 243 

—• Janda rma nefer ,onbaşı, çavuş ve baş
çavuşlarının muhassasatları ile sureti 1 tekaüt
leri hakkındaki kanun layihasının irsal kılın
dığına dair Sadaret tezkiresi münasebetiyle. 53,55 

— K a n u n u Esasinin 7, 35. 43 ve 74 üncü 
maddelerinin tadiline dair kanun layihası mü
nasebetiyle. 458 

— Karesi Mebusu Hasan Ferhat Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahil inin «Usulü 

Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî Encü

meni mazbatası münasebetiyle. 312, 
334,341,345.347.360 

Kütahya Mebusu Abdullah Azmi 
Bey ve rüfekasının; Darıca yangını müna-
sebetiye kabul olunan kanunun Simav Ka
sabası hakkında da atbikine dair kanun 
teklifi münasebetiyle. 504 

Mensubîn-i askeriyyenin siyâsiyyât 
-ile meni iştigali hakkında Askerî Ceza Ka
nunnamesine zeyl kanun lâyihası münase
betiyle. 564 

— Tecemmuât kanunu lâyihası münase
betiyle. 381,385 

— Tensikat Kanunu mucibince tazmi-
nât-ı nakdiyyesini alıp hükümetle kat'ı alâ
ka edenler hakkında Sadaret tezkiresi müna
sebetiyle. 51 

Ahmet Müfit Bey (İzmit) - Ariza-i Ceva
biyye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 67 

— Bilâd-ı harreye tayin olunacak sunuf-u 
muhtelife ümerâ ve zâbitânının sûret-i tayin 
ve müddet-i istihdamlarına dair kanun lâyi
hası münasebetiyle. 525 

— Bütün bir mahallenin yanması sebe
biyle muvakka ten ahar mahal le nakl-i mekân 
edenlerin emlâkinin bulunduğu mahalde in-
tihâbâta selâhiyetdar bulunmaları hakkında 
kanun lâyihası münasebetiyle. 132 

— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu maddesinin 
zeyl-i evvel ve zeyl-i sânisi m a k a m ı n a k a i m 
madde-i müzeyyelenin nihayetine ilâve edile
cek fıkra-i kanuniyye münasebetiyle. 292 

— Kanun-u Esasinin 7,35,43 ve 74 üncü 
maddelerinin tâdiline dair kanun lâyihası 
münasebetiyle. 459,461 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamname-i Dahilinin «Usul-ü 
Müzakere» ye dair maddesinin tâdili hak
kındaki teklifine dair Nizamname-i Dahili 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 314, 

320,321, 
322,339 

— Kütahya Mebusu Abdul lah Azmi Bey 
ve rüfekasının; Dar ıca yangını münasebetiyle 
kabul olunan K a n u n u n Simav Kasabası hak
kında da tatbikine dair kanun teklifi müna
sebetiyle. 503,508 

— Sadr-ı Esbak Hakk ı Paşa'nın arzuhali 
hakkında İstida Encümeni mazbatası müna
sebetiyle. 136 

— Tecemmuâ t Kanunu lâyihası münase
betiyle. 395 

- Yemen hakkındaki kanun lâyihasının 
bir an evvel intacı ile encümenlerin mesaisi 
münasebetiyle. . 497 

— Zapt-ı sabık hakkında. 297 

Ali Cenani Bey (Halep) - Evkaf Nezaret i 
1328 senesi bütçesi münasebetiyle. 219,224 

- Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamname-i Dahilinin «Usul-ü 
Müzakere»ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamname-i Dahili Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 317,338 

— Üsküp - Gostuvar Hatt ının Şark De
miryolları Şirketi tarafından inşa ve işletil
mesine dair kanun lâyihası münasebetiyle. 94 



Ali Galip Bey (Karesi) - Bilâd-ı harreye 
tayin olunacak sunuf-u muhtelife ümerâ ve 
zabitanının sûret-i tâyin ve müddet- i ist ihdam
larına dair kanun lâyihası münasebetiyle. 527 

— 1328 senesi Muvazene-i Umumiyye ka
nunu lâyihası münasebetiyle. 609 

— Meclis-i Mebusan İdare Memurlarının 
istifası münasebetiyle. 428 

Ali Galip Bey (Kayseri) - Ariza-i Ce-
vâbiyye Encümeni mazbatas ı münasebetiyle. 66,73 

— Bilâd-ı harreye tâyin olunacak sunuf-u 
muhtelife ümerâ ve zabitanının sûret-i tâyin 
ve müddet-i ist ihdamlarına dair kanun lâyi
hası münasebetiyle. 518 

— 1328 senesi Muvazene-i Umumiyye 
kanunu lâyihası münasebetiyle. 609 

— İçtimâ K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tâdiline dair kanun lâyihası münasebetiyle. 163, 

251,273 

— Kanun-u Esasinin 7,35,43 ve 74 üncü 
maddelerinin tâdiline dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 455: 

458,470:472,483 

— K o n y a Mebusu Zeynclabidin Efendi
nin intihap mazbatası münasebetiyle. 93 

— Mensu'bîn-i askeriyyenin siyâsiyyât ile 
men' i iştigali hakkında Askerî Ceza Kanunnâ
mesine zeyl kanun lâyihası münasebetiyle. 550 

559,568,573,574 
— Tecemmuat kanunu lâyihası münase

betiyle. 371,380, 
398,417 

— - Yemen Dördüncü Kolordu ve Hicaz. 
Fırkası Necit ve Fizan kıtaat-ı askeriyyesine 
tayin olunacak sunuf-u mahtelife ümera ve 
zâbitanı hakkındaki kanunun tadiline dair 
kanun lâyihası münasebetiyle. 187,19i 

— Zapt-ı sabık hakkında. 580 

Ali İlmi Efendi (Kozan) - Ceza Kanunu

nun 230 uncu maddesinin zeyl-i evvel ve 
zeyl-i sanisi makamına kaim madde-i mıi-
zeyyelenin nihayetine ilâve edilecek f ık ra i 
kanuniyye münasebetiyle. 125 

— Mensubin-i askeriyyenin siyasiyyat ile 
men' i iştigali hakkında Askerî Ceza Kanun
namesine zeyl kanun lâyihası münasebetiyle. 545, 

564,569 

— Tecemmuat kanunu lâyihası münase
betiyle. 370,401 

Ali Osman Efendi (Çorum) - Ariza-i Ce-
vabiyye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 64, 

72,81 
— - Bütün bir mahallenin yanması sebe

biyle muvakka ten ahar mahalle nakl- i me
kân edenlerin emlâkinin bulunduğu mahalde 
int ihabata selahiyetdar bulunmalar ı hakkın
da kanun lâyihası münasebetiyle. 134 

— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu maddesi
nin zeyl-i evvel ve zeyl-i sanisi m a k a m ı n a 
kaim madde-i müzeyyelenin nihayetine ilâve 
edilecek fıkra-i kanuniyye münasebetiyle. 123 

— Evkaf Nezareti 1328 senesi bütçesi mü
nasebetiyle. 203 

— İçtima Kanununun 9 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle. 256 

— Karesi Mebusu Hasan Fe rha t Bey ve 
rüfekasının: Nizamname-i Dahilinin «Usul-ü 
Müzakere»ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamname-i Dahili Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 340 

— Kendisine verilen ihtar cezası hakkında 
müdafaat ı . 234 

Ananyadis Efendi (Niğde) - Ceza Kanu
nunun 230 uncu maddesinin zeyl-i evvel ve 
zeyl-i sanisi makamına kaim madde-i müzey
yelenin nihayetine ilâve edilecek fıkra-i ka
nuniyye münasebetiyle. 124 

Ar tas Yorgaki Efendi (İstanbul) - Ariza-i 
Cevabiyye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 80 

— İçtima Kanununun 9 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle. 161 

— Karesi Mebusu H a s a n Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamname-i Dahilinin «Usul-ü 
Müzakere»ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamname-i Dahili Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 337,347,350,362 

Kayseri Mebusu Rıfat Beyin intihap 
mazbatası münasebetiyle. 36 

—• Konya Mebusu Abdul lah Azmi Bey ve 
rüfekasının; Darıca yangını münasebetiyle 
kabul olunan kanunun Simav Kasabas ı hak
kında da tatbikine dair kanun teklifi müna
sebetiyle. 506,507 



— Ruzname hakkında. 89 

— Üsküp - Gosluvar Hatt t ının Şark De
miryolları şirketi tarafından inşa ve işletilme
sine dair kanun lâyihası münasebetiyle. 99 

Yemen hakkındaki kanun lâyihasının 
bir an evvel intacı ile encümenlerin mesaisi 
münasebetiyle. 499 

Artin Boşgezenyan Efendi (Halep) - 1328 
senesi Muvazene-i Umumiyye kanunu lâyiha
sı münasebetiyle. 601:604 

— İçtima K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle. 247 

— aKnun-u Esasinin 7, 35, 43 ve 7) üncü 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 459,460,478 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamname-i Dahilinin «Usul-ü 
Müzakere»ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamname-i Dahili En
cümeni mazbatası münasebetiyle. 350 

— Tecemmuât kanunu lâyihası münase
betiyle. 374,379,397,419 

Bedros Hal laçyan Efendi (İstanbul) - Ari
za-i Cevabiyye Encümeni mazbatas ı münase
betiyle. 71 

— Berat Mebusu Süreyya Bey ve rüfe
kasının Arnavut luğun bazı havalisinde kesb-i 
vahamet eden iğtişaşat hakkında Dahiliye Na
zırından sual takrir i münasebetiyle. 516 

— - Bilad-ı harreye tayin olunacak sunuf-u 
muhtelife ümera ve zabitanının suret-i tayin 
ve müddet-i is t ihdamlarına dair kanun lâyi
hası münasebetiyle. 532 

— - Kanun-u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 üncü 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 459 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamname-i Dahilinin «Usul-ü 
Müzakere»ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamname-i Dahili En
cümeni mazbatası münasebetiyle. 301,302,304, 

. 305,314,315,336,340,342,344, 
345,347,349,351,355,57,360 

— Kütahya Mebusu Abdullah Azmi Bey 
ve rüfekasının; Dar ıca yangını münasebe
tiyle kabul olunan kanunun Simav Kasabası 
hakkında tatbikine dair kanun teklifi müna
sebetiyle. 507 

Mensubin-i askeriyyen.in siyasiyyat ile 
men' i iştigali hakkında Askeri Ceza Kanun
namesine zeyl kanun lâyihası münasebetiyle. 584 

Cami Bey (Fizan) - Mensubini askeriye
nin siyasiyyat ile meni iştigali hakkında As
kerî Ceza Kanunnamesine zeyl kanun layi
hası münasebetiyle. 558,570 

Cemal Bey (Kütahya) - Karesi Mebusu 
Hasan Ferhat Bey ve rüfekasının; Nizamna

mei Dahilinin «Usulü Müzakere» ye dair 
maddesinin tadili hakkındaki teklifine dair 
Nizamnamei Dahilî Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle. 338, 

341,342 

Emanuel EmanueÜdi Efendi (İzmir) - Arı-
zai Cevabiye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 67 

— içtima K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 

tadiline dair kanun layihası münasebetiyle. 252 

- K an u n u Esasının 7. 35, 43 ve 74 ün
cü maddelerinin tadiline dair kanun layihası 
münasebetiyle. 480 



— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahilinin «Usulü 
müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî Encü
meni mazbatas ımünasebetiyle. 301, 

306.309,319,333, 
339,345,355 

— Matbua t Kanunu münasebetiyle. 59 
— Tecemmuat kanunu layihası münase

betiyle. 388,399,424 

— Yemen hakkındaki kanun layihasının 
bir an evvel intacı ile encümenlerin mesaisi 
münasebetiyle. 498,500 

Emanuel Karasu Efendi (Selanik) - Üs
küp - Gostuvar hattının Şark Demiryolları 
Şirketi taraf ından inşa ve işletilmesine dair 
kanun layihası münasebetiyle. 95 

Emin Edip Efendi (Sivas) - Tecemmua t 
kanunu layihası münasebetiyle. 383 

Emrul lah Efendi (Maarif Nazır ı - Kı rkki 
iise) - İçtima K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tadiilne dair kanun layihası münasebetiyle. 148, 

153,159,216,253,255 

— Karesi Mebusu Hasan Ferhat Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahilinin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 345 

— Tecemmuat kanunu layihası münasebe
tiyle. 377, 

380,382,394,395, 
415,420,421 

— Tensikat K a n u n u mucibince tazminatı 
nakdiyesini alıp hükümet le katı alâka edenler 
hakkında Sadaret tezkiresi münasebetiyle. 50 

Esat Paşa (Draç) - Zaptı sabık hakkında. 580 

Faik Bey (Edirne) - Kayseri Mebusu Rıfat 
Beyin, intihap mazbatası münasebetiyle. 36 

Fer t Bey (Maliye Nezaret i Muamela t ı 

Nakdiye Müdürü ) - Kü tahya Mebusu Ab

dullah Azmi Bey ve rüfekasının; D a n c a yan

gını münasebetiyle kabul olunan kanunun Si

mav Kasabası hakkında da tatbikine dair ka

nun teklifi münasebetiyle. 504,507 

Feyzi Bey (Diyarbekir) - Berat Mebusu Sü
reyya Bey ve rüfekasının; Arnavut luğun bazı 
havalisinde kesbi vahamet eden iğtişaşat hak
kında Dahiliye Nazır ından sual takriri mü
nasebetiyle. 516 

— Şam Mebusu Mehmet Fevzi Paşa ve 
rüfekasının; aşarın tahmis suretiyle tahsiline 
dair takriri münasebetiyle. 174 

— Tecemmua t kanunu layihası münase
betiyle. 416 

Gani Bey (Denizli) - Arızai Cevabiye En
cümeni mazbatası münasebetiyle. 81 

Mensubini askeriyenin siyasiyat ile 
meni hakkında Askerî Ceza Kanunnamesine 
zeyl kanun layihası münasebetiyle. 555, 

583 



Hacı Adil Bey (Dahiliye Nazırı) - Prizren 
Mebusu Tevfik Latif Beyin, Şimali Arnavut
luk hakkında şifahî sualine cevabı. 144, 

175:185 
Hacı Eşref Efend; (İsparta) - Üsküp -

Gos tuvar Hat t ının Şark Demiryollar ı Şirke
ti taraf ından inşa ve işletilmesine dair kanun 
layihası münasebetiyle. 99 

Hacı Lütfulfeh Vehbi Efendi (Erzurum) -
Ariza-i Cevabiyye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle. 67 

—• Bü tün bir mahallenin yanması sebe
biyle -muvakkaten ahar mahal le nakl-i mekân 
edenlerin emlâkinin bulunduğu mahalde inti-
hâbâta selâhiyetdar bulunmalar ı hakkında 
kanun lâyihası münasebetiyle. 133 

— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu maddesi-
sinin zeyl-i evvel ve zeyl-i sânisi makamına 
kâ im madde-i müzeyyelenin nihayetine iâve 
edilecek fıkra-i kanuniyye münasebetiyle. 128 

— K a n u n - u Esâsînin 7,35,43 ve 74 üncü 
maddeler inin tâdiline dair kanun lâyihası 
münasebetiyle. 476 

—• Mensûbîn-i askeriyyenin siyasiyyat İle 
men' i iştigali hakkında Askerî Ceza kanun
namesine zeyl kanun lâyihası münasebetiy
le. 563 

— Tecemmuâ t kanunu lâyihası münase- • 
^etiyle. 383 

Hacı Mustafa Efendi (Ankara) - Evkaf 
Nezareti 1328 senesi bütçesi münasebetiyle. 

219,409,411 

— Karesi Mebusu 'Hasan Fe rha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamname-i Dahilinin «Usul-ü 
Müzakereye dair maddesinin tâdili hakkın
daki teklifine dair Nizamname-i Dahili En
cümeni mazbatası münasebetiyle. 351,357 

— Kütahya Mebusu Abdullah Azmi 
Bey ve rüfekasının; Darıca yangını münase
betiyle kabul o lunan kanunun Simav Kasaba
sı hakkında da tatbikine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle. 50'8 

— Mensubîn- i askeriyyenin siyasiyyat ile 
men' i iştigali hakkında Askerî Ceza kanun
namesine zeyl kanun lâyihası münasebetiyle. 

Hacı Saffet Destan Efendi (Prizren) -
1328 senesi Muvazene-i Umumiyye kanunu 
lâyihası münasebetiyle. 604:607 

— Tecemmuât kanunu lâyihası münase
betiyle. 399 

Hacı Şefik Bey (İstanbul) - Bilâd-ı har
reye tayin olunacak sunuf-u muhtelife ümerâ 
ve zabitanın sûret-i tayin ve müddet- i istih
damlar ına dair kanun lâyihası münasebetiy
le. 530 

— Cebeligarbi Mebusu Süleyman El-Ba-
uni Efendinin Duheybat ' t an keşide ettiği, asa-
kir ve mücahidinin İ talyanlara karşı göster
dikleri mukavemet hakkında telgraflar mü
nasebetiyle. 240 

—• Devlet-i Âliyye ile Bulgaristan Hükü
meti beyninde mün 'ak i t Ticaret ve Seyrisefâ-
in Muvakkat Mukavelenamesinin bir sene 
müddet le temdidi hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle. 262 

Hakk ı Bahsi Bey (Bursa) - Evkaf Neza
reti 1328 senesi bütçesi münasebetiyle. 194,407 

— Zapt-ı sabık hakkında. 434 
Hali! Bey (Reis-Menteşe) - Meclis-i Me-< 

busan Riyasetine intihabı münasebetiyle. 44 

Halil Hâlit Bey (Ankara) - Karesi. Mebu-
busu Hasan Fe rha t Bey ve rüfekasının; Ni
zamname-i Dahilinin «Usul-ü Müzakere» 
ye dair maddesinin tâdili hakkındaki tekli
fine dair Nizamname-i Dahili Encümeni maz
batası münasebetiyle. 332 

Halit El - Berazi Efendi (Hama) - 1328 se
nesi Muvazenei Umumiye K a n u n u layihası 
münasebetiyle. 612 

Hami t Bey (Halep) - Arızai Cevabiye En
cümeni mazbatası münasebetiyle. 63,76 

—• Bütün bir mahallenin yanması sebe
biyle muvakkaten ahar mahal le nakli mekân 
edenlerin emlakinin bulunduğu maha lde inti-
habata selâhiyetdar bulunmalar ı hakkında 
kanun layihası münasebetiyle. 133 

— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu maddesi
nin zeyli evvel ve zeyli sanisi makamına ka im 546 



maddei müzeyyelenin nihayetine ilave edile
cek fıkrai kanuniye münasebetiyle. 122, 

127,276,290 
— Devleti Aliye ile Bulgaristan hükümeti 

beyninde münaki t Ticaret ve Seyrisefain Mu
vakkat Mukavelenamesinin bir sene müddet le 
temdidi hakkında kanun layihası münasebe
tiyle. 260 

—Evkaf Nezareti 1328 senesi bütçesi mü
nasebetiyle. 202,216 

— Mensubini askeriyenin siyasiyat ile meni 
iştigali hakkında Askerî Ceza Kanunnames ine 

zeyl kanun layihası münasebetiyle. 571 
Hasan Fehmi Efendi (Sinop) - 1328 sene

si Muvazenei Umumiye K a n u n u layihası mü
nasebetiyle. 609:612 

— Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin 
zeyli evvel ve zeyli sanisi makamına kaim 
maddei müzeyyelenin nihayetine ilave edile
cek fıkrai kanuniye münasebetiyle. 281 

— Devleti Aliye ile Bulgaristan hükümeti 
beyninde münaki t Ticaret ve Seyrisefain Mu
vakkat Mukavelenamesinin bir sene müddet le 
temdidi hakkında kanun layihası münasebe
tiyle. 262 

— Evkaf Nezareti 1328 senesi bütçesi mü
nasebetiyle. 201,223 

— İçtima Kanununun 9 uncu maddesi
nin tadiline dair kanun layihası münasebe
tiyle. 256 

- Mensubini askeriyenin siyasiyat ile me
ni iştigali hakkında Askerî Ceza Kanunname
sine zeyl kanun layihası münasebetiyle. 563 

Hasan Ferha t Bey (Karesi) - Arızai Ce
vabiye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 68, 

69,73 

— K a n u n u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 ün
cü maddelerinin tadiline dair kanun layihası 
münasebetiyle. 453 

— Nizamnamei Dahil inin «Usulü Müza
kere» ye dair maddesinin tadili hakkındaki 
teklifine dair Nizamnamei Dahilî Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 303 

H a s a n Sezai Bey (Cebelibereket) - Arızai 
Cevabiye Encümeni mazbatas ı münasebetiyle. 65, 

70 

— 1328 senesi Muvazenei U m u m i y e Ka
nunu layihası münasebetiyle. 614 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahil inin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî Encü
meni mazbatası münasebetiyle . 313 

Hasan Şeyhi Efendi (Mekke) - Biladı har
reye tayin olunacak sunûfu muhtelife ümera 
ve zabitanının sureti tayin ve müddet i istih
damlar ına dair kanun layihası münasebe
tiyle. 522 

Hasan Uivi Bey (Gelibolu) - Evkaf Ne
zareti 1328 senesi bütçesi münasebetiyle. 202 

Hayr i Bey (Evkaf N a z ı n - Niğde) - Ce-
vamii Şerife ve sair müessesatı vakfiyenin eş
has uhdesindeki mahallerinin istimlaki hakkın
da kanun layihası münasebetiyle. 226,230 

— Evkaf Nezareti 1328 senesi bütçesi mü
nasebetiyle. 196: 

207,216:218,221,411 

Hulusi Bey (Siroz) - Bütün bir mahallenin 
yanması sebebiyle muvakkaten ahar mahal le 
nakli mekân edenlerin emlakinin bulunduğu 
mahalde intihabata selahiyettar bulunmalar ı 
hakkında kanun layihası münasebetiyle. 109,133 

Hurşi t Paşa (Bahriye N a z ı n ) - Mensubini 
askeriyenin siyasiyat ile meni iştigali hakkın
da Askerî Ceza Kanunnamesine zeyl kanun 
layihası münasebetiyle. 553 

Hüseyin Kadr i Bey (Karesi) - Biladı har
reye tayin olunacak sunûfu muhtelife üme
ra ve zabitanının sureti tayin ve müddet i is
t ihdamlarına dair kanun layihası münasebe
tiyle. 517, 

521,530,531,532 

— Mensubini askeriyenin siyasiyat ile me
ni iştigali hakkında Askerî Ceza K a n u n n a m e 
sine zeyl kanun layihası münasebetiyle. 543, 

557.565,567,582 

— Yemen Dördüncü Ko lo rdu ve Hicaz 
Fırkası Necit ve Fizan Kı taat ı askeriyesine ta
yin olunacak sunûfu muhtelife ü m e ı a ve zâ
bitanı hakkındaki K a n u n u n tadiline dair ka
nun layihası münasebetiyle. 186,192 



İhsan Bey (Muhassasat-ı Zatiyye Müdü
rü) - Zeyl-i Tensikat K a n u n u n a ilâve kanun 
lâyihası münasebetiyle. 263 

İlyas Sami Efendi (Muş) - Bu devre-i iç-
timaiyyede Encümenler ve U m u m i Heyet-i 
faaliyetleri hakkında Riyasetin maruzat ı mü
nasebetiyle. 363 

— Kanun-u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 ün
cü maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 
münasebetiyle. 485 

— Mensubin-i askeriyyenin siyasiyyat ile 
men' i iştigali hakkında Askeri Ceza Kanun
namesine zeyl kanun lâyihası münasebetiyle. 561 

İsmail Canbolat Bey (İzmit) - Berat Me
busu Süreyya Bey ve rüfekasının; Arnavut
luğun bazı havalisinde kesb-i vahamet eden 
iğtişaşat hakkında Dahiliye Nazır ından sual 
takriri münasebetiyle. 515,516 

— Cevami-i Şerife ve sair müessesat-ı 
vakfiyyenin eşhas uhdesindeki mahallerinin 
istimlâki hakkında kanun lâyihası münasebe
tiyle. 228 

— İçtima K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle. 158,274 

— Jandarma nefer, onbaşı , çavuş ve baş
çavuşlarının muhussasat ları ile suret-i teka-
üdleri hakkındaki kanun lâyihasının irsal kı
lındığına dair Sadaret tezkiresi münasebe
tiyle. 54 

— Karesi Mebusu Hasan Ferhat Bey ve 
rüfekasının; Nizamname- i Dahil inin «Usul-ü 
Müzakere»ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamname- i Dahili En
cümeni mazbatası münasebetiyle. 307,318,319 

—• Kü tahya Mebusu Abdul lah Azmi Bey 
ve rüfekasının; D a n c a yangını münasebetiy
le kabul olunan kanunun Simav Kasabası 
hakkında da tatbikine dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 503 

— Meclis-i Mebusan İdare Memurlar ının 
istifası münasebetiyle. 428 

— Mensubin-i askeriyyenin siyasiyyat ile 
men' i iştigali hakkında Askerî Ceza Kanun
namesine zeyl kanun lâyihası münasebetiyle. 588, 

569,570 

— Zapt-ı sabık hakkında. 297 
İsmail Hakk ı Bey (Divaniye) - Çamlıca 

Mebusu Mehmet Şahin Beyin; Meclis-i M e 
busanın müddet ve sıfat-ı içtimaiyyesi hak
kındaki takriri münasebetiyle. 121 

- Devlet-i Âliyye ile Almanya Hükümet i 
beyninde mün 'aki t ticaret muahedesinin tem
didine dair kanun lâyihası münasebetiyle. 231 

— Devlet-i Âliyye ile Bulgaristan Hükü
meti beyninde mün 'aki t Ticaret ve Seyrise
fain muvakkat mukavelenamesinin bir sene 
müddet le temdidi hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle. 257 

—• İstanbul Mebusu Hallaçyan Efendi ve 
rüfekasının; İstanbul Vilayeti dahilinde kâin 
her nev'i akar ın teminat olarak gösterilmesi
ne ve badelvefat ternin-i deyn edilmesine 
dair teklif-i kanunisi münasebetiyle. 246 

— aKnun-u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 ün
cü maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 
münasebetiyle. 436:446,459,460,472:474, 

486,490 

- Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamname-i Dahili hakkındaki 
takriri münasebetiyle. 118 

— Sadr-ı Esbak Hakkı Paşanın arzuhali 
hakkında İstida Encümeni mazbatası müna
sebetiyle. 136 

— Tecemmuat kanunu lâyihası münasebe
tiyle. 426 

İsmail Hakk ı Bey (Sinop) - Evkaf Neza
reti 1328 senesi bütçesi münasebetiyle 207 

İsmail H a k k ı Bey (Siverek) - Ariza-i Ce
vabi yye Encümeni mazbatas ı münasebetiyle. 63,65, 

69,77 

İsmail M a h i r Efendi ( K a s t a m o n u ) - Bey
rut Mebusu Mehmet Misbah M u h a r r e m Efen
dinin; meblağ-ı muayyeni havi senedat hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle. 264 

— Bilad-ı harreye tayin olunacak sunuf-u 
muhtelife ümera ve zabitanının suret-i tayin 
ve müddet-i ist ihdamlarına dair kanun lâyi
hası münasebetivle. 528 



— Bütün bir mahallenin yanması sebebiy
le muvakka ten ahar mahal le nakl-i mekân 
edenlerin emlâkinin bulunduğu mahalde in-
t ihabata selâhiyetdar bulunmalar ı hakkında 
kanun lâyihası münasebetiyle. 109 

— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu maddesi
nin zeyl-i evvel ve zeyl-i sanisi makamına 
ka im madde- i müzeyyelenin nihayetine ilâve 
edilecek fıkra-i kanuniyye münasebetiyle. 279,284 

— Evkaf Nezaret i 1328 senesi bütçesi mü
nasebetiyle. 195,216,220 

— Hayvan sirkatine mani tedabire dair 
teklif-i kanunisi münasebetiyle. 213 

— İçt ima K a n u n u n u n 9 uncu maddesi
nin tadiline dair kanun lâyihası münasebe
tiyle. 274 

— Kanun-u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 ün-
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 475 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey 
ve rüfekasının; Nizamname- i Dahi l inin 

«Usul-ü Müzakere»ye dair maddesinin tadili 
hakkındaki teklifine dair Nizamname-i Dahi 
li Encümeni mazbatas ı münasebetiyle. 318,337, 

341,353 

— Meclis-i Mebusan İdare Memurlar ın ın 

istifası münasebetiyle. 428 

— Tecemmuât kanunu lâyihası münase 
betiyle. 382 

— Tensikat ın sûret-i icrasına dair kanu
nun dokuzuncu maddesinin fıkarât-ı âhiresi-
nin tâdili hakkında kanun lâyihası m ü n a s e 
betiyle. 106 

İzzet Bey (Trabzon) - 1328 senesi Muva

zene-i Umumiyye kanunu lâyihası münasebe

tiyle. 608 

Karabe t Paşayan Efendi (Sivas) - Bilâd-ı 
harreye tayin olunacak sunuf-u muhtelife 
ümerâ ve zâbitânının sûret-i tayin ve müd-
det-i is t ihdamlarına dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 522 

— İçt imâ K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tâdiline dair kanun lâyihası münasebetiyle. 159 

— K a n u n - u Esasinin 7,35,43 ve 74 üncü 
maddelerinin tâdiline dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 452,482 

— Mensübîn-i askeriyyenin siyasiyyat ile 
men' i iştigali hakkında Askerî Ceza Kanun
namesine zeyl lâyihası münasebetiyle. 562,574 

— Tecemmuât kanunu lâyihası münase
betiyle. 379,398 

Ki rkor Zöhrap Efendi (İstanbul) - Bilâd-ı 
harreye tayin olunacak sunuf-u muhtelife 
ümera ve zâbitânının sûret-i tayin ve müd-
det-i is t ihdamlarına dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 531 

— Bu devre-i içtimâiyyede encümenler ve 
U m û m i Heyet faaliyetleri hakkında Riyasetin 
mâruzât ı münasebetiyle. 367 

— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu maddesi
nin zeyl-i evvel ve zeyl-i sânisi m a k a m ı n a ka
im madde-i müzeyyelenin nihayetine ilâve edi
lecek fıkra-i kanuniyye münasebetiyle. 129, 

284:289 
— Emvâl-i Gayr- ı Menkule k a n u n u lâyi

hası münasebetiyle. 52 

—• İstanbul Mebusu Hal laçyan Efendi ve 
rüfekasının; İs tanbul Vilâyeti dahilinde kâin 
her nev'i akar ın teminat olarak gösterilmesi
ne ve bâdelvefat temin-i deyn edilmesine dair 
teklif-i kanunisi münasebetiyle. 243,244 

— İstanbul Şehrinin rüsûm-u belediyyesi 
hakkında muvakka t kanun lâyihası münase
be t iy l e 103 

— Mensubîn-i askeriyyenin siyasiyyat ile 
men' i iştigali hakkında Askerî Ceza Kanun
namesine zeyl k a n u n lâyihası münasebetiyle. 573 

— Son günlerde vukua gelen harikler 
hakk ında Beyrut Mebusu Mehmet Misbah 
M u h a r r e m Efendinin Dahiliye Nazır ından 

sual takriri münasebetiyle. 215 



Mahmut Kâmil Bey (Harbiye Dairesi Re
isi) - Bilâd-ı harreye tâyin olunacak sunuf-u 
muhtelife ü m e r â ve zâbitânının sûret-i tayin 
ve müddet- i is t ihdamlarına dair kanun lâyi
hası münasebetiyle. 523, 

527,529 
— Yemen Dördüncü Kolo rdu ve Hicaz 

Fırkası Necit ve Fizan kıtaat-ı askeriyyesine 
tayin olunacak sunuf-u muhtelife ümerâ ve 
zâbitânı hakkındaki kanunun tâdiline dair 
İkan un lâyihası münasebetiyle. 190, 

192,193 

Mahmut Mahir Efendi (Kırşehir) - Te

cemmuât kanunu lâyihası münasebetiyle. 390 
Mahmut Naci Bey (Trablusgarp) - H u 

kuk-u Mukaddese-i Osmaniyyenin muhafa
zası uğrunda fedâ-yı can eden Trablusgarplı-
lar hakkındak i beyanatı . 8 

Mahmut Şevket Paşa (Harbiye Nazırı) -
ıMensubîn-i askeriyyenin siyasiyyat ile meni 
iştigali hakkında Askerî Ceza K a n u n n a m e 
sine zeyl kanun lâyihası münasebetiyle. 543, 

553,559,560,564, 
566,571,576 

Mehmet Atâullah Bey (Kerek) - Evkaf 
Nezaret i 1328 senesi bütçesi münasebetiyle. 205 

Mehmet Bahâeddin Bey (Halep) - Zapt ı 
sabık hakkında. 511 

Mehmet Câvit Bey (Maliye Nâz ın - Sela
nik) - Üsküp - Gos tuvar Hat t ın ın Şark De
miryolları Şirketi taraf ından inşa ve işletilme
sine dair k a n u n lâyihası münasebetiyle. 96:100 

Mehmet Câvit Bey (Nafıa N a z ı n - Sela
nik) - Emvâl- i Gayr- ı Menkule kanunu lâyi
has ı münasebetiyle. 52 

Mehmet Câvit Bey (Nafıa Nâzın ve Mâ
liye Nâz ın Vekili - Selanik) - 1328 senesi Mu-
vâsene-i Umumiyye kanunu lâyihası müna
sebetiyle. 585:598 

Mehmet Cesri Efendi (Trablusşam) - Ce
za K a n u n u n u n 230 uncu maddesinin zeyli ev
vel ve zeyli sanisi makamına kaim maddei mü
zeyyelenin nihayetine ilave edilecek fıkrai 
kanuniye münasebetiyle. 125 

— Evkaf Nezareti 1328 senesi bütçesi mü
nasebetiyle. 206,216 

— İçtima K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun layihası münasebetiyle. 156 

Mehmet Efendi (Trabzon) - Ceza Kanunu
nun 230 uncu maddesinin zeyli evvel ve zeyli 
sanisi makamına kaim maddei müzeyyelenin 
nihayetine ilave edilecek fıkrai kanuniye mü
nasebetiyle. 278 

Mehmet Emin Efendi (Genç) - T e c e m m u â t 
kanunu layihası münasebetiyle. 399 

Mehmet Emin Efendi (İçel) - Arızai Ce
vabiye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 76,78 

— Bütün bir mahal lenin yanması sebe
biyle muvakkaten ahar mahal le nakli mekân 
edenlerin emlakinin bulunduğu maha lde inti-
habata selahiyettar bulunmalar ı hakkında ka
nun layihası münasebetiyle. 109 

— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu maddesinin 
zeyli evvel ve zeyli sanisi makamına kaim 
maddei müzeyyelenin nihayetine ilave edile
cek fıkrai kanuniye münasebetiyle. 126 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahilinin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamnamei Dahil î En
cümeni mazbatası münasebetiyle. 339 

Mehmet Emin Efendi (Konya) - A d a n a 
Mebusu Abdul lah Efendinin intihap mazbata
sı münasebetiyle. 269 

— Evkaf Nezareti 1328 senesi bütçesi mü
nasebetiyle. 200 

— İstanbul Şehrinin rü sumu belediyesi 
hakkında muvakka t kanun layihası münase
betiyle. 102 

— Janda rma nefer, onbaşı, çavuş ve baş
çavuşlarının muhassasat lar ı ile sureti tekaüd
leri hakkındaki kanun layihasının irsal kılın
dığına dair Sadaret tezkiresi münasebetiyle. 54 

— K a n u n u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 üncü 
maddelerinin tadiline dair kanun layihası mü
nasebetiyle. 642 



— Matbua t K a n u n u münasebetiyle. 59 
Mehmet Hilmi Efendi (Gümülcine) - Te

cemmuat kanunu layihası münasebetiyle. 385 

Mehmet Misbah Muharrem Efendi (Bey
rut) - 1328 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu layihası münasebetiyle. 615 

— Bütün bir mahallenin yanması sebebiy
le muvakka ten ahar mahal le nakli mekân 
edenlerin emlakinin bulunduğu mahalde inti-
habata selahiyettar bulunmalar ı hakkında ka
nun layihası münasebetiyle. 109 

— Evkaf Nezareti 1328 senesi bütçesi mü

nasebetiyle. 195 

— İstanbul Mebusu Hal laçyan Efendi ve 
rüfekasının; İstanbul Vilayeti dahilinde kain 
her nevi akarın teminat olarak gösterilmesine 
ve badelvefat temini deyn edilmesine dair tek
lifi kanunisi münasebetiyle. 243 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahilinin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dai r Nizamnamei Dahilî Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 321,344 

— Meblağı muayyeni havi senedat hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle. 264 

— Mensubini askeriyenin siyasiyat ile me
ni iştigali hakkında Askerî Ceza Kanunname
sine zeyl kanun layihası münasebetiyle. 582 

— Son günlerde vukua gelen harikler hak
kında Dahiliye Nazır ından sual takriri mü
nasebetiyle. 215 

Mehmet Münir Bey (Çorum) - İçt ima Ka
nununun 9 uncu maddesinin tadiline dair ka
nun layihası münasebetiyle. 154 

— K a n u n u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 üncü 
maddeler inin tadiline dair kanun layihası mü
nasebetiyle. 488 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahilinin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifi kanunisine dair Nizamnamei Da
hilî Encümeni mazbatası münasebetiyle. 310 

—• Meclisi Mebusan idare memurlar ının 
istifası münasebetiyle. 427 

— Mensubini askeriyenin siyasiyat ile me
ni iştigali hakkında Askerî Ceza K a n u n n a m e 
sine zeyl kanun layihası münasebetiyle. 561,566 

— Tecemmuat kanunu layihası münasebe
tiyle. 396, 

418,426 
— Zapt ı sabık hakkında. 434 
Mehmet Naim Bey (Basra) - Mensubini 

askeriyenin siyasiyat ile meni iştigali hakkın
da Askeri Ceza Kanunnamesine zeyl kanun 
layihası münasebetiyle. ı 572,575 

Mehmet Nuri Efendi (Zor) - Devleti Ali
ye ile Almanya hükümet i beyninde münaki t 
ticaret muahedesinin temdidine dair kanun 
layihası münasebetiyle. 234 

— Fırat Nehr i üzerinde inşası ikmal edi
lemeyen köprünün i tmamı inşaatı için senei 
haliye bütçesine tahsisat vazı hakkındaki tak
riri münasebetiyle. 121 

— Mensubini askeriyenin siyasiyat ile me
ni iştigali hakkında Askeri Ceza K a n u n n a m e 
sine zeyl kanun layihası münasebetiyle. 572 

Mehmet Rıza Efendi (Konya) - Cevamii 
Şerife ve sair müessesatı vakfiyenin eşhas uh
desindeki mahallerinin istimlaki hakkında ka
nun layihası münasebetiyle. 230 

Mehmet Sabri Bey (Saruhan) - Cevamii 
Şerife ve sair müessesatı vakfiyenin eşhas uh
desindeki mahallerinin istimlaki hakkında ka
nun layihası münasebetiyle. - 225,230 

— Ceza Kanununun 230 uncu maddesi
nin zeyli evvel ve zeyli sanisi makamına kaim 
maddei müzeyyelenin nihayetine ilave edilecek 
fıkrai kanuniye münasebetiyle. 277,281 

— Mensubini askeriyenin siyasiyat ile me
ni iştigali hakkında Askeri Ceza K a n u n n a m e 
sine zeyl kanun layihası münasebetiyle. 559 

— Tecemmuat kanunu layihası münasebe
tiyle. 400 

Mehmet Şaban Efendi (Erzurum) - 1328 
senesi Muvazenei Umumiye K a n u n u layihası 
münasebetiyle. 615:616 

— Devleti Aliye ile Bulgaristan hükümet i 
beyninde münaki t Ticaret ve Seyrisefain Mu
vakkat Mukavelenamesinin bir sene müddet 
le temdidi hakkında kanun layihası müna
sebetiyle. 26Q 



— K a n u n u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 üncü 
maddelerinin tadiline dair kanun layihası mü
nasebetiyle. 475 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahil inin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 318,361 

— Tecemmuât kanunu layihası münase
betiyle. 393 

— Yemen Dördüncü Ko lo rdu ve Hicaz 
Fırkası Necit ve Fizan kıtaatı askeriyesine ta
yin olunacak sunufu muhtelife ümera ve zâ
bitânı hakkındaki kanunun tadiline dair ka
nun layihası münasebetiyle. 190 

Mehmet Şahin Bey (Çamlıca) - Arızai Ce
vabiye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 70, 

71,72 
— Berat Mebusu Süreyya Bey ve rüfeka

sının; Arnavut luğun bazı havalisinde kesbi 
vahamet eden iğtişaşat hakkında Dahiliye Na
zırından sual takriri münasebetiyle. 515 

— Biladı harreye tayin olunacak sunufu 
muhtelife ümera ve zâbitânının sureti tayin 
ve müddet i is t ihdamlarına dair kanun layiha
sı münasebetiyle. 519,529 

— 1328 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu layihası münasebetiyle. 597 

— Bu devrei içtima i yede encümenler ve 
umumî heyet faaliyetleri hakkında Riyasetin 
maruzat ı münasebetiyle. 367 

— Devleti Aliye ile A lmanya hükümeti 
beyninde münaki t ticaret muahedesinin tem
didine dair kanun layihası münasebetiyle. 232 

—• Devleti Aliye ile Bulgaristan hüküme
ti beyninde münaki t ticaret ve seyrisefain 
muvakka t mukavelenamesinin bir sene müd
detle temdidi hakkında kanun layihası müna
sebetiyle. 258 

— İçt ima K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun layihası münasebetiyle. 160 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahilinin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî En
cümeni mazbatası münasebetiyle. 310, 

335,347,354,359 

— Meclisi Mebusanın müdde t ve sıfatı 
içtimaiyesi hakkındaki takriri münasebetiyle. 121 

— Menusbini askeriyenin siyasiyat ile me
ni iştigali hakkında Askerî Ceza Kanunna
mesine zeyl kanun layihası münasebetiyle. 548, 

557,569,583 
— Ruzname hakkında. 89 
—• Tecemmuât kanunu layihası münase

betiyle. 375, 

387,397,423 

— Yemen Dördüncü Ko lo rdu ve Hicaz 
Fırkası Necit ve Fizan Kıtaat ı Askeriyesine 
tayin olunacak sunufu muhtelife ve zabıtanı 
hakkındaki kanunun tadiline dair kanun layi
hası münasebetiyle. 187 

M e h m e t Şevket Bey (Debre) - Bütün bir 
mahallenin yanması sebebiyle muvakka ten 
ahar mahalle nakli mekân edenlerin emlaki
nin bulunduğu mahalde int ihabata selahiyet-
tar bulunmalar ı hakkında kanun layihası mü
nasebetiyle. 132 

Mehmet Talat Bey (Ankara) - Evkaf Ne
zareti 1328 senesi bütçesi münasebetiyle. 413 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahil inin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 356 

— Mensubini askeriyenin siyasiyat ile me
ni iştigali hakkındaki Askerî Ceza Kanunna
mesine zeyl kanun layihası münasebetiyle. 557 

— Yemen hakkındaki kanun layihasnıın 
bir an evvel intacı ile encümenlerin mesaisi 
münasebetiyle. 499 

Mehmet Talat Bey {Dahiliye N a z ı n Ve
kili) - Arızai Cevabiye Encümeni mazbatas ı 

münasebetiyle. 72 
— Janda rma nefer, onbaşı, çavuş ve baş

çavuşlarının muhassasatları ile sureti tekaüt
leri hakkındaki kanun layihasının irsal kılındı
ğına dair Sadaret tezkiresi münasebetiyle. 54 

Mehmet Talat Bey (Posta ve Telgraf N a 
z ın - Edirne) - İstanbul Mebusu Hal laçyan 
Efendi ve rüfekasının; İstanbul Vilayeti dahi
linde kâin her nevi akarın teminat olarak 
gösterilmesine ve badelvefat temini deyn edil
mesine dair teklifi kanunisi münasebetiyle. 246 



— İstanbul Şehrinin rüsumu belediyesi 
hakkında muvakkat kanun layihası münase
betiyle. 145 

— K a n u n u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 ün
cü maddelerinin tadiline dair kanun layihası 
münasebetiyle. 462 

Mehmet Tevfik Efendi (Gümülcine) - Ka
resi Mebusu Hasan Fe rha t Bey ve rüfeka
sının; Nizamnamei Dahil inin «Usulü Müza
kere» ye dair maddesinin tadili hakkındaki tek
lifine dair Nizamnamei Dahilî Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 337 

— Tecemmuat kanunu layihası münase
betiyle. 414,415 

Mehmet Tevfik Efendi (Kengiri) - Biladı 
harreye tayin olunacak sunûfu muhtelife üme
ra ve zabitanının sureti tayin ve müddet i is
t ihdamlar ına dair kanun layihası münasebe
tiyle. 528 

— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu maddesinin 
zeyli evvel ve zeyli sanisi makamına kaim 
maddei müzeyyelenin nihayetine ilave edilecek 
fıkrai kanuniye münasebetiyle. 128 

— Emvali gayri menkule kanunu layihası 
münasebetiyle. 52 

— Evkaf Nezareti 1328 senesi bütçesi mü
nasebetiyle. 217 

— İçtima K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun layihası münasebetiyle. 150, 

251 

— İstanbul Mebusu Hal laçyan Efendi ve 
rüfekasının; İstanbul Vilayeti dahilinde kâin 
her nevi akarın teminat olarak gösterilmesi
ne ve badelvefat temini deyn edilmesine dair 
teklifi kanunisi münasebetiyle. 242 

— Janda rma nefer, onbaşı, çavuş ve baş
çavuşlarının muhassasatları ile sureti tekaütle
ri hakkındaki kanun layihasının irsal kılındı
ğına dair Sadaret tezkiresi münasebetiyle. 54 

— K a n u n u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 üncü 
maddeler inin tadiline dair kanun layihası mü
nasebetiyle. 460,482 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahilinin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın

daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 317, 

353,361 
— Kayseri Mebusu Rıfat Beyin int ihap 

mazbatası münasebetiyle. 36 
— Kütahya Mebusu Abdul lah Azmi Bey 

ve rüfekasının; Dar ıca yangını münasebetiyle 
kabul olunan kanunun Simav Kasabası hak
kında da tatbikine dair kanun layihası müna
sebetiyle. 503, 

505,506 

— Mensubini askeriyenin siyasiyat ile me
ni iştigali hakkında Askerî Ceza K a n u n n a m e 
sine zeyl kanun layihası münasebetiyle. 577, 

582,583 
— Tecemmuat kanunu layihası münasebe

tiyle. 380, 

390,418,425 

Mehmet Tevfik Efendi (Maaltya) - Beyrut 
Mebusu Mehmet Misbah Muhar r em Efendi
nin; meblağı muayyeni havi senedat hakkın
daki kanun teklifi münasebetiyle. 264 

— Bilâdı harreye tayin olunacak sunûfu 
muhtelife ümera ve zabitanının sureti tayin 
ve müddet i ist ihdamlarına dair kanun layihası 
münasebetiyle. 521 

— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu maddesinin 
zeyli evvel ve zeyli sanisi makamına ka im 
maddei müzeyyelenin nihayetine ilave edile
cek fıkrai kanuniye münasebetiyle. 123, 

131,278 

— Emvali gayri menkule kanunu layiha
sı münasebetiyle. 52 

— İçtima K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun layihası münasebetiyle. 274 

— Yemen hakkındaki kanun layihasının 
bir an evvel intacı ile encümenlerin mesaisi 
münasebetiyle. 500 

Mehmet Ubeydullah Efendi (Aydın) - Ar ı 
zai Cevabiye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 62 

— K ü t a h y a Mebusu Abdul lah Azmi Bey 
ve rüfekasının; Dar ıca yangını münasebetiy
le kabul olunan kanunun Simav Kasabası 
hakkında da tatbikine dair kanun layihası 
münasebetiyle. 506 



M e h m e t Vehbi Efendi (Karesi) - Ten sika 
tın sureti icrasına dair K a n u n u n dokuzuncu 
maddesinin fıkaratı ahiresinin tadili hakkında 
k a n u n layihası münasebetiyle. 106 

Mus ta fa Efendi (Halep) - Evkaf Nezaret i 
bütçesi münasebetiyle. 217 

Mustafa Fevzi Efendi (Saruhan) - Ceva-
mii Şerife ve sair müessesatı vakfiyenin eşhas 
ve uhdesindeki mahallerinin istimlaki hakkın
da kanun layihası münasebetiyle. 229 

Mustafa Hakk ı Bey (İsparta) - Arızai Ce
vabiye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 67,76 

— K a n u n u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 üncü 
maddeler inin tadiline dair kanun layihası mü
nasebetiyle. 483 

—• Karesi Mebusu H a s a n Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahil inin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın

daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 321, 

342,362 

— Tecemmuât kanunu layihası münasebe
tiyle. 391 

Mustafa Saffet Efendi (Mamuretülaziz) -
Evkaf Nezaret i 1328 senesi bütçesi münase
betiyle. 217 

Mustafa Ziya Bey (Sivas) - Arızai Ceva
biye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 77 

—Bilâdı harreye tayin olunacak sunufu 
muhtelife ümera ve zâbitânının sureti tayin ve 
müddet i ist ihdamlarına dair kanun layihası 
münasebetiyle. 525 

— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu maddesi
nin zeyli evvel ve zeyli sanisi makamına kaim 
maddei müzeyyelenin nihayetine ilave edile
rek fıkrai kanuniye münasebetiyle. 126 

•— Evkaf Nezaret i 1328 senesi bütçesi mü
nasebetiyle. 205 

Nai l Bey (Kütahya) - Ceza K a n u n u n u n 
230 uncu maddesinin zeyli evvel ve zeyli sa
nisi makamına kaim maddei müzeyyelenin 
nihayetine ilave edilecek fıkrai kanuniye mü
nasebetiyle. 128 

Necmet t in Molla Bey (Kas tamonu) - İçti
m a K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin tadiline 
dair kanun layihası münasebetiyle. 256 

— İstanbul Şehrinin rü sumu belediyesi 
hakkında muvakkat kanun layihası münasebe
tiyle. 105 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahil inin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 303, 

309,320 

— Mensubini askeriyenin siyasiyat ile me
ni iştigali hakkında Askerî Ceza Kanunname
sine zeyl kanun layihası münasebetiyle. 557, 

564,571,574 
— Tecemmuâ t kanunu layihası münase

betiyle. 382, 
383,420,425 

Nikolaki Efendi (Hariciye Nezaret i U m u 
ru Şehbenderi ve Ticarî Müdir i Umumis i ) -
Devleti Aliye ile Almanya hükümet i beynin
de münaki t ticaret muahedesinin temdidine 
dair kanun layihası münasebetiyle. 233 

— Devleti Aliye ile Bulgaristan hüküme
ti beyninde münaki t Ticaret ve Seyrisefain 
muvakkat mukavelenamesinin bir sene müd
detle temdidi hakkında kanun layihası mü
nasebetiyle. 261 

Nişim Maze lyah Efendi (İzmir) - Arızai 
Cevabiye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 78 

— İçtima K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun layihası münasebetiyle. 273 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahilinin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 311 

Nur i Bey (Kerbelâ) - Bilâdı harreye tayin 
olunacak sunufu muhtelife ümera ve zâbitâ
nının sureti tayin ve müdde t i is t ihdamlarına 
dair kanun layihası münasebetiyle. 530 



— Mensubini askeriyenin siyasiyat ile me
ni iştigali hakkında Askerî Ceza Kanunname
sine zeyl kanun layihası münasebetiyle. 563,568 

Nusre t Bey (Ankara) - Arızai Cevabiye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 66,67,81 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahil inin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî En
cümeni mazbatası münasebetiyle. 350,359 

Ohannes Varteks Efendi (Erzurum) - Arı
zai Cevabiye Encümeni mazbatas ı münasebe
tiyle. 64 

— Bu devrei içtimaiyede encümenler ve 
umumî heyet faaliyetleri hakkında Riyasetin 
maruzat ı münasebetiyle. 367 

— İçt ima K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun layihası münasebetiyle. 150, 

250,272,275 

— Janda rma nefer, onbaşı, çavuş ve baş
çavuşlarının muhassasat lar ı ile sureti tekaüd-
leri hakkındaki kanun layihasının irsal kılın
dığına dair Sadaret tezkiresi münasebetiyle. 53 

— K a n u n u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 üncü 
maddelerinin tadiline dair kanun layihası mü
nasebetiyle. 446, 

460,462,475 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahil inin «Usulü 

Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın

daki teklifine dair Nizamnamei Dahil î Encü

meni mazbatası münasebetiyle. 304, 

308,314,335,341 

— Matbua t K a n u n u münasebetiyle . 59 

— Mensubini askeriyenin siyasiyat ile me
ni iştigali hakkında Askerî Ceza Kanunname
sine zeyl kanun layihası münasebetiyle. 555 

— Ruzname hakkında. 89 

— Zaptı sabık hakkında. 297 

Osman Nuri Bey (Serfice) - Memur in in şe
raiti intihabiye ve terfileri ile esbabı azl ve 
mesuliyetlerinin tayini babında K a n u n u Esasi
nin emrettiği nizamnamenin acilen ısdarına 
dair takriri münasebetiyle. 501 

— Mensubini askeriyenin siyasiyat ile me
ni iştigali hakkında Askerî Ceza Kanunname
sine zeyl kanun layihası münasebetiyle. 561 

Ömer Naci Bey (Kırkkiiise) - İçt ima Ka

nununun 9 uncu maddesinin tadiline dair ka

nun layihası münasebetiyle. 166 

— Sadr-ı Esbak Hakkı Paşanın arzuhali 

hakkında İstida Encümeni mazbatası münase

betiyle. 136 

Pançedoref Efendi (Manastır) - İç t ima 

K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin tadiline dair 

kanun layihası münasebetiyle. 161, 
254 

Pavli Karolidi Efendi (İzmir) - Arızai 
Cevabiye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 74 

Rahmi Bey (Selanik) - Arızai Cevabiye 

Encümeni mazbatası münasebetiyle. 69, 

71,72,75 

— Bu devrei içtimaiyede encümenler ve 

umumî heyet faaliyetleri hakkında Riyasetin 

maruzat ı münasebetiyle. 368 



— Cebeligarbi Mebusu Süleyman El - Ba
nini Efendinin Duheyba t ' t an keşide ettiği; 
asakir ve mücahidinin İ talyanlara karşı gös
terdikleri mukavemet hakkında telgraflar 
münasebetiyle. 240 

— İstanbul Mebusu Hal laçyan Efendi ve 
rüfekasının; İs tanbul Vilayeti dahilinde kain 
her nevi akarın teminat olarak gösterilmesine 
ve badelvefat temini deyn edilmesine dair tek
lifi kanunisi münasebetiyle. 243, 

245 

— Janda rma nefer, onbaşı, çavuş ve baş
çavuşlarının muhassasatları ile sureti tekaütleri 
hakkındaki kanun layihasının irsal kılındığına 

dair Sadaret tezkeresi münasebetiyle. 55 
— K a n u n u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 üncü 

maddelerinin tadiline dair kanun layihası mü
nasebetiyle. 461 

— Karesi Mebusu H a s a n Ferhat Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahil inin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 303, 

332 

Raif Efendi (Erzurum) - Evkaf Nezareti 
1328 senesi bütçesi münasebetiyle. 204 

— İçt ima K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun layihası münasebetiyle. 273 

—• Janda rma nefer, onbaşı, çavuş ve baş
çavuşlarının muhassasat lar ı ile sureti tekaütleri 
hakkındaki kanun layihasının irsal kılındığına 
dair Sadaret tezkiresi münasebetiyle. 55 

— K a n u n u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 üncü 
maddelerinin tadiline dair kanun layihası mü
nasebetiyle. 483, 

490 
— Mensubini askeriyenin siyasiyat ile me

ni iştigali hakkında Askerî Ceza Kanunname
sine zeyl kanun layihası münasebetiyle. 569 

— Tecemmuât kanunu layihası münasebe
tiyle. 393 

Reşit Tali Bey (Havran) - Arızai Cevabiye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 70 

— Bilâdı harreye tayin olunacak sunufu 
muhtelife ümera ve zâbitânının sureti tayin 
ve müddet i ist ihdamlarına dair kanun layiha
sı münasebetiyle. 523 

— 1328 senesi Muvazenei U m u m i y e Ka
nunu layihası münasebetiyle. 599 

— Janda rma nefer, onbaşı, çavuş ve baş
çavuşlarının muhassasatları ile sureti tekaüt
leri hakkındaki kanun layihasının irsal kılın
dığına dair Sadaret tezkiresi münasebetiyle. 54 

— Karesi Mebusu Hasan Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamnamei Dahil inin «Usulü 
Müzakere» ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamnamei Dahilî Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 347, 

357 

— Şam Mebusu Mehmet Fevzi Paşa ve 
rüfekasının; aşarın tahmis suretiyle tahsiline 
dair takriri münasebetiyle. 174 

— Yemen hakkındaki kanun layihasının 
bir an evvel intacı ile encümenlerin mesaisi 
münasebetiyle. 500 

Rıfat Bey (Kayseri) - Arızai Cevabiye En

cümeni mazbatası münasebetiyle. 79 

Rüza Bey (Drama) - 1328 senesi Muvazenei 

Umumiye K a n u n u layihası münasebetiyle. 607 

. — Evkaf Nezareti 1328 senesi bütçesi 
münasebetiyle. 207 

Ruhi El-Halidi Bey (Kudüs) - Cevami-i 
Şerife ve sair müessesat-ı vakfiyyenin eşhas 
uhdesindeki mahallerinin istimlâki hakkında 
kanun lâyihası münasebetiyle. 231 

Sadettin Bey (Adliye Müsteşarı) - Ceza 
K a n u n u n u n 230 uncu maddesinin zeyl-i evvel 

ve zeyl-i sanisi makamına kaim madde-i 

müzeyyelenin nihayetine ilâve edilecek fıkra-i 

kanuniyye münasebetiyle. 289,292 

Sadık Bey (Kütahya) - Kü tahya Mebusu 

Abdul lah Azmi Bey ve rüfekasının; Dar ıca 

yangını münasebetiyle kabul olunan kanunun 

Simav Kasabası hakkında da tatbikine dair 

kanun lâyihası münasebetiyle. 505 



Sait Efendi (Saruhan) - İçt ima K a n u n u 
nun 9 uncu maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası münasebetiyle. 162,254 

— Tecemmua t kanunu lâyihası münase
betiyle. 374 

Sait Paşa (Sadrazam) - 1328 senesi Mu
vazene-i Umumiyye kanunu lâyihası münase
betiyle. 598 

— Kanun-u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 ün
cü maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 
münasebetiyle. 449,476 

Salim Bey (Karahisarı Sahip) - Ariza-i 
Cevabiyye Encümeni mazbatas ı münasebe
tiyle. 64 

— Ceza K a n u n u n u n 230 uncu maddesinin 
zeyl-i evvel ve zeyl-i sanisi makamına ka
im madde-i müzeyyelenin nihayetine ilâve edi
lecek fıkra-i kanuniyye münasebetiyle. 126,283 

— Evkaf Nezarçti 1328 senesi bütçesi mü
nasebetiyle. 199 

Servet Bey (Trabzon) - Ariza-i Cevabiy
ye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 63,66,70 

— Beyrut Mebusu Mehmet Nisbah Mu
har rem Efendinin; meblağ-ı muayyeni havi 
senedat hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle. 263 

— Bütün bir mahal lenin yanması sebe
biyle muvakka ten ahar mahal le nakl-i mekân 
edenlerin emlâkinin bulunduğu maha lde inti-
haba ta selahiytdar bulunmalar ı hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle. 109 

— Evkaf Nezareti 1328 senesi bütçesi 
münasebetiyle. 204 

— İçt ima K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle. 157 

—• Kanun-u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 ün
cü maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 
münasebetiyle. 469 

— Karesi Mebusu H a s a n Ferha t Bey ve 
rüfekasının; Nizamname-i Dahilinin «Usul-ü 
Müzakere»ye dair maddesinin tadili hakkın
daki teklifine dair Nizamname-i Dahili Encü
meni mazbatas ı münasebetiyle. 332,335,351 

— Tecemmuat kanunu lâyihası münase
betiyle. 374,382,397,401,419 

Seyyit Ahmet Cenani Bey (San'a) - Ye
men hakkındaki kanun lâyihasının bir an ev
vel intacı ile encümenlerin mesaisi münase
betiyle. 497 

Seyyit Bey (İzmir) - Ariza-i Cevabiyye En
cümeni mazbatas ı münasebetiyle. 66 

— Kanun-u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 ün
cü maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 
münasebetiyle. 435,489 

— Mensubin-i askeriyyenin siyasiyyat ile 
men' i iıtigali hakkında Askerî Ceza K a n u n 
namesine zeyl kanun lâyihası münasebetiyle. 557 

— Tecemmua t kanunu lâyihası münase
betiyle. 384,393,395 

— Yemen hakkındaki kanun lâyihasının 
bir an evvel intacı ile encümenlerin mesaisi 
münasebetiyle. 498 

Seyyit Yusuf Fazıl Bey (Asir) - 1328 se 
nesi Muvazene-i Umumiyye kanunu lâyihası 
münasebetiyle. 607 

Sezai Bey (Maliye Emlâk Müdürü) - Ev
kaf Nezaret i 1328 senesi bütçesi münasebe
tiyle. 222,224 

Spiro Efendi (Üsküp) - Üsküp - Gostu-
var Hat t ın ın Şark Demiryolları Şirketi tara
fından inşa ve işletilmesine dair kanun lâyi
hası münasebetiyle. 100 

Süleyman Sudi Efendi (Bayazıt) - Karesi 
Mebusu Hasan Ferha t Bey ve rüfekasının; 
Nizamname?i Dahil inin «Usul-ü Müzakere»ye 
dair maddesinin tadili hakkındaki teklifine 
dair Nizamname-i Dahili Encümeni mazba
tası münasebetiyle. 335 

— Mensubin-i askeriyyenin siyasiyyat ile 
men' i iştigali hakkında Askerî Ceza Kanun
namesine zeyl kanun lâyihası münasebetiyle. 564 

Sürreyya Bey (Berat) - Mensubin-i as
keriyyenin siyasiyyat ile men' i iştigali hakkın
da Askerî Ceza Kanunnames ine zeyl kanun 
lâyihası münasebetiyle. 567 



Şâkir Bey (Yozgat) - Ariza-i Cevabiyye 
Encümeni mazbatas ı münasebetiyle. 73,76 

— Bütün bir mahallenin yanması sebebiy
le muvakka ten ahar mahal le nakli mekân 
edenlerin emlâkinin bulunduğu maha lde inti-
haba ta selâhiyetdar bulunmalar ı hakkında 
k a n u n lâyihası münasdbetiyle. 109 

— CeVami-i Şerife ve şâir müessesatı vak-
fiyyenin eşhas uhdesindeki mahallerinin is
t imlâki hakkında kanun lâyihası münasebetiy
le. 228 

- K a n u n u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 üncü 
maddeler inin tadiline dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 474,482 

— Tecemmuat k a n u n u lâyihası münasebe
tiyle. 370,381, 

383,390,392, 
400,414,422 

— Zaptı sabık hakkında. 297 

Şefik Bey (Hums) - Ariza-i Cevabiyye En
cümeni mazbatas ı münasdbetiyle. 79 

— Bütün bir mahallenin yanması sebebiy
le muvakka ten ahar mahal le nakli m e k â n 
edenlerin emlakinin bulunduğu maha lde inti-
habata selâhiyetdar bulunmaları hakkında ka
nun lâyihası münasebetiyle. 108,109,134 

— Cebeligarbi Mdbusu Süleyman El-Ba-
runi Efendinin D u h e y b a t t a n keşide ettiği; 
asakir ve mücahidinin İ talyanlara karşı gös
terdikleri mukavemet hakk ında telgraflar mü
nasebetiyle. 241 

— İçt ima K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle. 146,248 

—• Yemen hakkındaki kanun lâyihasının 
b i r an evvel intacı ile encümenlerin mesaisi 
münasebetiyle. 497,498, 

499,500 

Şeyh Saffet Efendi (Urfa) - Karesi Me
busu Hasan Ferha t Bey ve rüfekasının; Ni
zamname-i Dahilinin «Usulü Müzakere» ye 
dair maddesinin tadili hakkındaki teklifine 
dair Nizamname- i Dahili Encümeni mazba ta 
sı münasebetiyle. 322 

— Tecemmua t kanunu lâyihası münasebe
tiyle. 400 

Tahsin Rıza Efendi (Tokat) - Mensubini 
askeriyyenin siyasiyyat ile men' i iştigali hak
k ında Askerî Ceza Kanunnames ine zeyl ka
nun lâyihası münasebetiyle. 572 

— Üsküp - Gos tuvar Hat t ının Şark De
miryolları Şirketi taraf ından inşa ve işletil
mesine dair kanun lâyihası münasebetiyle. 95 

Tevfik Bey (Şehremini) - İstanbul şehri
nin rüsumu belediyyesi hakkında muvakka t 
kanun lâyihası münasdbetiyle. 102 

Tevfik Latif Efendi (Prizren) - Ariza-i Ce 
vabiyye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 80 

— K a n u n u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 üncü 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 485 

— Mensubini askeriyyenin siyasiyyat ile 
men'i iştigali hakk ında Askerî Ceza Kanun
namesine zeyl kanun lâyihası münasebetiyle. 

549,563 

— Şimali Arnavut luk hakkında şifahî su
ali münasebetiyle. 144,184 

Trayan Nali Efendi (Manastır) - Şam Me
busu Mehmet Fevzi Paşa ve rüfekasının; aşa
rın tahmis suretiyle tahsiline dair takriri mü
nasebetiyle. 174 

Vahan Martizbaryan Efendi (İzmir) -
Mensubini askeriyyenin siyasiyyat ile men ' i 

iştigali hakkında Askerî Ceza Kanunnames i 

ne zeyl kanun lâyihası münasebetiyle. 571 



Yusuf Şetvan Bey (Bingazi) - H u k u k u Mu-
kaddese-i Osmaniyyenin muhafazası uğrun
d a fedayı can eden Trablusgarplı lar hakkın
daki beyanatı . 9 

Yusuf Ziya Efendi (Lazistan) - Cevami-i 

Şerife ve sair müessesatı vakfiyyenin eşhas 

uhdesindeki mahallerinin istimlaki hakkında 
kanun lâyihası münasebetiyle. 228,230 

— İçtima K a n u n u n u n 9 uncu maddesinin 
tadiline dair k a n u n lâyihası münasebetiyle. 163 

— Tecemmuât k a n u n u lâyihası münasebe
tiyle. 413 

Zeynelabidin Efendi (Konya) - A d a n a Me
busu Abdul lah Efendinin intihap mazbatas ı 
münasebetiyle. 269 

— Berat Mebusu Süreyya Bey ve rüfeka
sının; Arnavut luğun bazı havalisinde kesb-i 
vahamet eden iğtişaşat hakkında Dahiliye Na
zır ından sual takriri münasebetiyle. 516 

— Biladı harreye tayin olunacak sunufu 
muhtelife ümera ve zâbitânının sureti tayin 
ve müddet i is t ihdamlarına dair kanun lâyihası 
münasebetiyle. 525 

— Cevami-i Şerife ve sair müessesatı vak
fiyyenin eşhas uhdesindeki mahallerinin is
timlaki hakkında kanun lâyihası münasebe
tiyle. 227 

— Ceza Kanununun 230 uncu maddesi
nin zeyli evvel ve zeyli sânisi makamına ka im 

madde-i müzeyyelenin nihayetine ilave edile
cek fıkra-i kanuniyye münasebetiyle. 279 

— Evkaf Nezareti 1328 senesi bütçesi 
münasebetiyle. 197,217, 

218,220,221 
— İstanbul Mebusu Hal laçyan Efendi ve 

rüfekasının; İstanbul Vilayeti dâhilinde kâin 
her nevi akarın teminat olarak gösterilmesi
ne ve badel vefat temini deyn edilmesine dair 
teklifi kanunisi münasebetiyle. 244 

— K a n u n u Esasinin 7, 35, 43 ve 74 üncü 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle. 448,461 

— Tecemmuât kanunu lâyihası münasebe
tiyle. 380,391 

Ziya Bey (Evkaf Muhasebe Müdürü) -
Evkaf Nezareti 1328 senesi bütçesi münase
betiyle. 217,220, 

222,410 


