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Fihrist 

AZAYI KÎRAM 
Sayfa 

İntihaplar 
1. — Koçgiri'ye gidecek olan Tahkik 

Heyetinin intihabı 133,135:136,136,136,155, 
156,167,167:168,185,109 

2. -~ Maarif Eneümenindeki münhal
lere şubelerden âza iııtabolunmasma ve bi
rinci ve dördüncü şubelere kâtip intihab-
edilnıesine dair Riyaset tebligatı 219 

3. — Memurin Muhakemat Encümeni
ne? iki zatın intihabolunmasma dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 91.185:186, 

199:20û 
4. — Memurin Muhakemat Heyetine 4 

zatın intihabolunmasma dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi 91,185 :186,199:20Ü 

İntihap mazbatası 
1. — Kars Mebusu Ali Rıza Beyin in

tihap mazbatasının tasdiki 148 

İstifalar 
1. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efen

dinin Koçgiri Tahkik Heyetinden istifası 155 
2. — Reisvekili Hasan Fehmi Beyin 

istifası 
3. — Reisvekili Hasan Fehmi Beyin isti

fasını geri alması 90 

İzinler 
1. —• Amasya Mebusu Dr. Asım Beyin 

müddeti mezuniyetinden bakiye kalan yet
miş günden istifade edebileceğine dair Di
vanı Riyaset karan 258 

2. - - Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin mezuniyetine dair Divanı Riyaset ka
rarı 113 

3. --- Denizli Mebusu Hakkı Behic Be-

MUAMELÂTI 
Sayfa 

yin hastalığına binaen mezun addedilme
sine dair Divanı Riyaset kararı 53 

4. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin 
tecavüz ettirdiği müddetin mezuniyetin
den sayılmasına dair Divanı Riyaset ka
rarı 48 

5. — Ergani Mebusu Ilüşdü Beyin, hi-
dematı vataniyesine nihayet verildiği ta
rihten Meclise iltihakına kadar geçen müd
det zarfında mezun addedilmesine dair Di
vanı Riyaset kararı 149,150 

6. ~ İçel Mebusu Ali Efendinin mezu
niyetinden vâki olan tecavüzünün sene 
zarfmdaki mezuniyetinden mahsubedilme-
sine dair Divanı Riyaset kararı 25 

7. — Kastamonu Mebusu Doktor Sııad 
Beyin tecavüz ettirdiği müddetin mezuni
yetten sayılmasına dair Divanı Riyaset ka
rarı 47:48 

8. — Mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesine dair Divanı Riyaset kararı 48:49,90: 

91,95,148,149 
9. —• Mezuniyetlerini bir ay zarfında 

kullanmıyan mebusların mezuniyet hakla
rının iptal edilmesine dair Divanı Riyaset ' 
kararı 24:25 

10. — Siverek Mebusu Abdülgani Be
yin Şeyh Sünusi refakatinde geçireceği 
müddet için mezun sayılmasına dair Di
vanı Riyaset kararı 25:26 

11. — Şarki Karahisar Mebusu Ali Sü-
ruri Efendiye izin verilmesine dair Divanı 
Riyaset, kararı 184:185 

12. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Be
yin mezuniyeti hakkında Divanı Riyaset 
karan 168 

BEYANAT 
1. — Hariciye Vekili Yusuf Kemal Be

yin, Kars Kongresi mukarreratı hakkında 
ve Fransızlarla bir itilâfname akdedildiğine 
dair beyanatı 258:262 



ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 
Sayfa\ 

1. — Dahiliye Vekâletine gösterilen 
namzetlerden bir zatın intihabolunmasıını 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezke-

Sayfa 
resi 133:134,136 

2. — Maliye Vekili Hasan Beye istizah 
neticesi beyanı itimadolunması 126:128 

İSTİZAHLAR 
1. — Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, 

Rus altınlarının tezyidi kıymeti esbabına 
dair Maliye Vekâletinden istizah takriri 99 

2. — Kırşehir Mebusu Yahya Galib ve 
Ertuğrul Mebusu Necib beylerin, Rus al
tınlarının tezyidi kıymeti esbabına dair 
istizah takrirlerine Maliye Vekili Hasan 
Beyin cevabı n 98:99,113:126 

o. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, 
Adapazarı ve Çarşamba'dan nefyedilen 
şahıslara ve Samsun'da şehir haricine çık
maları menedilen 56 kişiye ve Samsun ve 
Amasya livalarında şekavet icra eden Rum 
eşkiyasma dair Dahiliye Vekâletinden is
tizah takriri 229 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
155 — Taklibi Hükümet maddesinden 

dolayı Ankara İstiklâl Mahkemesin
ce 9 Mayıs 1337 tarihinde mahkûm 
edilenlerin bakıyei müddeti cezaiye-
lerinin affına dair 52 

156 — 8 Ağustos 1335 tarihli Tahsili 
Emval Kanununun 3 ucü maddesi
nin tadiline dair , 56,67,70,82 

157 — Amasya'daki Şefkati Islâmiye 

No. Sayfa-
Yurdu için Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye bütçesine beş bin lira tah
sisat kabulüne dair 150:154,156,157 

158 — Şeyh Eşref meselesinde alâkadar 
olanların affına dair i 32:197,197 :199 

159 - Hiyaneti Vataniye eürmünden 
mahkûm Yenişehirli Edhem Paşanın 
bakıyei müddeti mahkûmesinin affı 
hakkında 250:255,258,274:275 

KARARLAR 
174 — 129 zatın takdirname ile taltifle

rine dair 49:52 
175 — 234 zatın İstiklâl Madalyasiyle 

taltiflerine dair 53:55 
17 — Ko eğiri hâdisesi âmilleri hakkın

da 106:108,109,133,135:136,136 
177 — Ağustos gayesine kadar verilen 

10 milyon liradan bakiye kalan meb
lâğ hakkında 134:135,140:145 

178 — Mustafa Efendi hakkındaki hük
mün ref'ine dair 154 

179 — Bâzı eşhas hakkındaki hükmün 
ref'ine dair 163 :164 

180 — Kör Mevlûd hakkındaki hükme 
dair 165 

181 — iki şahıs hakkındaki hükmün, tas
dikine dair 165:167 

182 — Bâzı e-ıhas h&>Kirmdaki hükmün 
ref'ine dair 215:217 

183 -~ İbrahim'in bakıyei müddeti mah
kûmiyetinin affma dair 249:250 

LÂYİHALAR 
1. — Aşar mültezimlerinin taksit bedel

lerinin üç ay teciline dair 43:47 
2. — Bahriye Dairesi bütçesinde müna

kale icrasına dair 96 
3. — Bayburt'ta zuhuır eden Şeyh Eş

ref meselesinden dolayı mahkûm olan on 
bir şahsın bakıyei müddeti cezaiyelerinin 
affına dair 192:197,197:199 

4. — Çıldır namiyle bir kaza teşkiline 
dair 139 
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Sayfa 

5. —• Düşmandan istirdadedilen ve edi
lecek olan mahaller ahalisine muavenet hak
kında 188,266:274 

6. —• Hiyaneti vataniye eürmünden 
mahkûm Yenişehirli Edhem Paşa'mn, ba-
kıyei müddeti mahkûmesinin affına dair 161, 

250:255,258,274:275 
7. — İdarei kura ve nevahi kanunu lâ

yihası 3.13,14:22,26:28:40,56:63,67:70,72:81, 
100,102,103:106 

8. — İspirto Kanununun üç ve dördün
cü maddelerinin tadiline dair 43 

9. — Mahkûminin Tarik bedelinin teci
line dair 43,16 L. 

10. — Müfettişi Umumilik hakkında 95 :96, 
168:182,200:211,219 :228,230:245,262 :266 

11. — Nüfus vukuatının altı ay müd
detle cezayı nakdîden affedilmesine dair 

Sayfa 
16 Temmuz 1337 tarihli Kanuna müzeyyel 
kanun lâyihası ' 135,255 .-257,258 

12. — Palu kazasından Faris Ağanın ba-
kiyei müddeti cezaiyesinin affedilmesine 
dair 161:163 

13. — 8 Ağustos 1335 tarihli Tahsili 
Emval Kanununun üçüncü maddesinin ta
diline dair 67,70,82 

14. —• Sekiz sene kürek cezasına mah
kûm Alioğlu İbrahim'in affına dair 215,249:250 

15. — Tahsili Emval Kanununun üçün
cü maddesinin tadiline dair 56 

16. — Taklibi hükümet maddesinden do
layı Ankara İstiklâl Mahkemesince 9 Mayıs 
1337 tarihinde mahkûm edilenlerin bakı-
yei müddeti cezaiyelerinin affına dair 52 

17. — Tekâlifi Emiriyenin ademitesviye-
sinden dolayı alman eezayi nakdîlerin tez-
vidine dair 161 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Adana mmtakası İstiklâl Mahke
mesince mahkûm edilmiş olan Pozantı Jan
darma Merkez Bölük Kumandanı Mehmed 
Emin Efendinin arzuhaline dair 49 

2. — Bayburt'ta zuhur eden Şeyh Eş
ref meselesinden dolayı mahkûm olan on 
bil' şahsın bakıyei müddeti cezaiyelerinin 
affına dair kanun lâyihası hakkında 192:197, 

197:199 
3. — Eliyaneti Vataniye Kanununa tev

fikan 5 Teşrinievvel 1337 tarihine kadar 
mahkûmen veya, mamunen mahpus veya 
mevkuf bulunanları, istiklâl mahkemeleri
nin Meclise işarına mezun olduklarına dair 161 

4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Güvercinlik karyesinden Üekiçoğlu Ahmed 
mahdumu Mustafa hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi hakkında 164:165 

5. — Hiyaneti vataniye eürmünden 
idama mahkûm Çumralmın Kâmil ve Ata
nın İbrahim hakkındaki evrakı hükrniyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi hakkında 165:167 

6. — Hiyaneti vataniye eürmünden 

mahkûm Yenişehirli Edhem Paşanın ba
kıyei müddeti mahkûmesinin affına dair 
kanun lâyihası hakkında 250:255,258,274:275 

7. — Hiyaneti vataniyeden on sene kü
rek cezasına mahkûm Ereğli'nin Birendiri 
karyesinden Cemal ile üç sene kalebent
liğe mahjtûm. Mevlûd hakkındaki' evrakı 
hükrniyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi hakkında 165 

8. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Karaman'm İbradı karyesinden Hafızzade 
Mustafa Efendinin evrakı hükmiyesinin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi hakkında 154 

9. — Hiyıanelti vataniyeden mahkûm 
Seydişehir'in Dere karyesinden Hacı Sü- »• 
leymanoğlu Mehmed ve rüfetoası haMan-
da şahadeti ıkâzibede bulunan Hasanoğ-
lu Kadir ve arkadaşları ıha!ktkı<nda5ki evra
kı hü'bmiyenin gönderildiğimle dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi hafejkınlda 163:164 

10. — Hiyaneti vataniyeden idama 
mahkûm Zara'mn Koçgiri toaryesinden 
Mustafa ve onar seneye mahkûm Ağa, De
de ve arkadaşları hakkındalki hükmün 
ref'îne daJir 215:217 

11. — İspirto Kanununun üç ve dör-^ 
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düneü maddelerinin tıaJdiline dair kaimin 
lâyihası hakkında 43 

12. — Kırş'ehiır Mtebusu Sadık Beyin, 
Sıılı. ihâlkimlletıi Kauununa ıbir zeyli ilâjvesi 
lıaikkımda kamun teklifline dair (2/178) 190 M92 

13. — Nüfus vukuatının attı ay müd
detle ceziayi nakdîden >affedilmesine dair 
16 Temmuz 1337 tarihli Kanuna mü^eyyel 
kamın lâyihası 'hakkında 255:257,258 

14. — Palu kazasında F<a>rds Ağamın 
ibakıyei ımüddeffci c!e>Miye^uin «aff-ediıîmesOTi'e 
dair kainim lâyihası halkkında 161:163 

15. :— Sekiz sene 'kürek cezasına mah
kûm Alioğlu İbrahim'in affına, dair (ka
nun lâyihası Ihakkında 249:250 

16. — Sinolb Mebusu Şevket Beyim, 
Sulh nraihlfoeimeleri Kaımnunum. tadi'lin'e 
dair 'kamın teklilif hakkımda (2/240) 189 :190 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Bayiburtta zuhur eden Şeyh 

Eşref mesellesin den dolayı mahkûm olan 
11 şahsın bakıyei müddeti ce-zaiy elerinin 
affına daÜr kanun lâyihası hakkımda 192:197, 

199:199 
2. — îdarei kura ve nevahi kanun lâ

yihasına dair 3:13,14:22,26:28,28:40,56:63 
67 :70,72 £1,99 :100,102,103 :106 

3. —• MaihküminAn Tarik Bedelinin teci
line dair kanun lâyihası hakkında 161 

4. — Mersin Mebusu Salâhaddin Be
yin, Hapsaneler ıslahı hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/308) 93 

5. — Müfettişi Umumilik hakkında ka
nun lâyihası ile Karesi Melbusu Vehhi 
Beyin, Mülkiye müfettişlikleri teşkili 
'hakkında kanun teklifi, (hatanda (2/356) 95: 

96,168:182,200:211,219:22<8,230:245,262:266 
9. — Sürmene kazasının Vizana karye

sinden Yakuboğlu Ali ve arkadaşlarının 
aflarına dair arzuhal hakkında 197:199 

İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATASİ 
1. — Sürmene kazasının Vizana karye

sinden Yakuboğlu Ali ve arkadaşlarının 
allarına dair arzuhal hakkında 197:199 

KAV ANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MÂZBA 
LARI 

1. •— Asar mültezimlerinin taksit be-

Sayfa 
deUerinin üç, ay teciline dair kanun lâyi
hası hakkında 43.47 

2. ---> Gazianteb memurini maaşatma bir 
misil zam iera edilmesine dair teklifi ka
nuni hakkında , 43 

i. — Mahkûminin Tarik Bedellerinin te
cillerine dair kanun lâyihası hakkında 161 

4. •— Tahsili emval Kanununun üçüncü 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
hakkında 56 

5. — Tekâlifi emiriyenin ademitesvi-
yesinden dolayı alman cezayi nakdîlerin 
teyidine dair kanun lâyihası hakkında 161 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Adana Mebusu Zamir Beyin. 

11 arbde azasının birini kaybedenlere mahi
ye sekiz yüz kuruş maaş tahsisi hakkında 
kanun teklifi hakkında (2/348).}. 193 

2. — Antalya Mebusu Mustafa Bey ve 
arkadaşlarının, Antalya Elektrik Sirken 
imtiyazının feshine dair kanun teklifi hak
kında (2/329) 247 

3. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, İdare i 
Umumiyei Vilâyat Kanununun altmış ye
dinci maddesinin son fıkrasiyle altmış seki
zinci maddesinde gösterilen mukarreratm 
Memurin Muhakemat Encümeni tarafından 
rüyet edilmesine dair kanım teklifi hakkın
da (2/341) ' 247 

4. — Çorum Mebusu Ferid Bey ve rü-
fekasmm, Ankara valii sabıkı lleşid Beyin 
ailesine maaş bağlanmasına dair kanun tek
lifi (2/309) 47 

5. — Çorum Mebusu Ferid Beyle rüfe 
kasının, Merhum Kolağası İtesneli Niyazi 
Bey ailesiyle Ankara Mebusu sabıkı Âtı i' 
Beye evvelce muhassas iken bilâhara kaF-
edilmiş olan hidematı vataniye tertibinden 
olan maaşların tekrar itası hakkında kanım 
teklifine dair (2/349) 279 

6. — Çorum Mebusu Haşini Beyin, Mü
kellefiyeti Askeriye Kanununun kırk ikinci 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifine 
dair (2/358) 247 

7. — Kastamonu Mebusu Dr. Suad Be
yin, Efradı Müslimeden bedel ahzi hakkında 
kanun teklifine dair (2/3,54) 247 

S. — Kayseri Mebusu Hilmi Beyin. Sa-



Sayfa 
bık Boğazhyan Kaymakamı maslup Kemal 
Bey ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında kanım teklifine dair 
(2/352) 279 

9. — Konya Mebusu Vehbi Efendinin, 
Kadın raksettirenlerin teşdidi cezası hakkın* 
da kanun teklifine dair (2/347) 247 

10. — Konya Mebusu Vehbi Efendi ve 
rüfekasının, Konya Darüleytamı için bo-
zantı'daki keresteden meccanen 294 metre 
mikâbı itasına dair kanun teklifi hakkında 
(2/357) 280 

11. — Kütahya Mebusu Besim Atalay 
Byein, Meclisi Meşayih teşkili hakkında 
kanun teklifine dair (2/355) 279 

12. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Bütçe açığının kapatılması için erbabı ti
caret ve esnafın sermayelerinin ve sükna 
icar bedellerinin yüzde onunun Haıb İs
tikrazı namiyle ahzına dair kanun teklifi 
hakkında (2/344) 279:280 

13. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, İmhayı eşkıya hakkında kanun tek
lifine dair (2/353) ! 154 

MUVAZENE! UMUMİYE ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1. — Amasya MebıivSu Hamdı Beyin. 
Amasya'daki Şefkati tslâmiye Yurduna 
muavenet hakkında kanun teklifine dair 
(2/252) 150:154,156,157 

2. — Aşar mültezimlerinin taksit be
dellerinin üç ay teciline dair kanun lâyi
hası hakkında 43:47 

3. — Düşmandan istirdadedilen ve 
edilecek olan mahaller ahalisine muave
net hakkında kanun lâyihasına dair 266:274 

4. — Mahkûminin Tarik Bedelinin te
ciline dair kanun lâyihası hakkında 43,161 

0. - - Tahsili Emval Kanununun üçün
cü maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası hakkında îtö 

6. — Tekâlifi emniyenin ademitesvi* 
yesinden dolayı alman cezayı nakdîlerin 
tezyidine dair kanun lâyihası hakkında 161 

7. — Trabzon Mebusu ve Maliye Ve
kili Hasan Beyin, Ağustos 1337 gayesine 
kadar verilen 10 milyon liradan bakiye 
kalan meblâğın Eylül ve Teşrinievvelde 
sarfına mezuniyet verilmesine dair tekli
fi hakkında (2/363 m.) 140:145 

MÜDAFAA! MILLÎYE ENCÜMENI 
MAZBATASı 

.1. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi 
Efendi ve rüfekâsının Alişir'deu maada 
Koçgiri aşiretinin affı hakkında kanun 
teklifine dair (2/346) 7:T2 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASİ 
1. — Mahkûminin Tarik Bedelinin te

ciline dair kanun lâyihası hakkında 161 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ.İÇTİMAÎYE 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

I.- — Mersin Mebusu Salâhad&in Be* 
yin, Hapeanelerin ıslâhı hakkında kanun 
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(2/308), Bursa Mebusu Operatör Emin 
Beyin, Hapsanelerin imalâthane haline 
kalbine dair kanun teklifi hakkında 
(2/205) 43 

MUHTELİT ENCÜMENİ MAZBATASİ 
(Adliye - Dahiliye • Müdafaai'Milliye) 

t. — Erzincan Mebusu Osinâiı Fevzi 
Efendi ve arkadaşlarının, Alisi?'den ma
ada Koçgiri aşiretinin affı hakkında ka
nun teklifine dair (2/346) 71:72,99:100,103, 

106:109 

1. — Bolu Gençler Birliği Reisi Mid-
hat Akif ve Belediye Reisi Hakkı beyler
den mevrut teşekkür telgrafı 

2. — Malta'dan kurtulmuş olan Ali ih
san Paşadan mevrut telgraf 

3. — Ordunun muvaffakiyetine dua 
edildiğine dair Sivrihisar Belediye Riya-

MUHTELİF EVRAK 
setinin telgrafı 

43 

43 

4. — Sakarya muzafferiyeti münasebe
tiyle mevrut tebrik telgrafları 

5. — Sivrihisar memurlarının tekrar 
vazifeye başladıklarına dair Belediye Si
yasetinin telgrafı 

*5 

131 

tt 
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SUALLER VE CEVAPLAR 
Sayfa 

Adliye Vekâletinden 
1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 

Zonguldak amelesine mütaallik dâvalar 
hakkında sual takriri ve Adliye Vekili 
Refik Şevket Beyin tahrirî cevabı 132:133 

2. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin, AlBayrak gazetesi sahM Müdhat 
Bey hakkında Adliye Vekâletinden sual 
takriri 167 

Dahiliye Vekâletinden 
1. — Esloşehir Mebusu Emin Beyin, 

düşman tarafından meskenleri nedim ve 
tahribedilmiş olan ahali hakkında Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri 136 

2. — îzmir Mebusu Yunus Nâdi Beyle 
rüfekasmın, inzibat ve asayişi dahilî hak
kında Dahiliye Vekâletinden sual takriri 67 

3. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Yunan 
mezalimi hakkındaki Dahiliyeden suali 79 

4. — îzmit Mebusu Sırrı Beyin, Ana
dolu için yapılan Rum - pontus propagan
dasına dair Dahiliye Vekâletinden sual 
takriri 219 

5. — Kângırı.Mebusu Tevfik Efendi
nin, şehre gelen havayiei zaruriyenin zap-
tedilmesi esbabına dair Dahiliye Vekâle
tinden sual takriri 130,218:219 

6. —«Karesi-Mebusu Vehbi Beyle rü
fekasmın, Sivrihisar ve Mihalıççık kaza
larında düşmanın ihrak ettiği köyler aha- ' 
lisinden açıkta' kalanlara karşı ne gibi te-
dabir ittihaz edildiğine dair Dahiliye Ve
kâletinden sual takriri 136 

7. — Karesi Mebusu Hasan Basri Be
yin, tahribedilen bağ ve bahçeler hakkın
da sual takriri ve Dahiliye Vekili Ali Fet
hi Beyin tahrirî cevabı 106,218 

8. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü ..... 
Beyin, Konya hareketi arzından dolayı 
açıkta kalanlar hakkında Hükümetçe ne 
muamele ifa kılındığına dair Dahiliye Ve
kâletinden suali 139 

9. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin. 
öğle tatilleri- hakkındaki suali ve Dahiliye 
Vekili Fetli Beyin tahrirî cevabı :148;188:189 

10. — Maraş Mebusu Hasib Beyin, Ma-

Sayfa 
raş civarının asayişine dair Dahiliye Ve
kâletinden sual takriri 184 

11. — Muş Mebusu Osman Kadri Be
yin, Diyarbekir telgraf memurlarının as
kerliklerine mütaallik Dahiliye Vekâletin
den sual takriri 29 

12. —. Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi 
Beyin, Elcezire Cephesi Kumandanı Niftıad 
Paşa hakkındaki Dahiliye Vekâletinden 
sual takriri 130 

Hariciye Vekaletinden 
1. — Adana Mebusu Zamir Beyin, Fran

sız üserası hakkındaki Hariciye Vekâletin
den sual takriri 88 

2. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Pontus 
propagandası hakkında vesaik neşrinde 
siyasi fayda temini melhuz olup olmadı
ğına dair Hariciye Vekâletinden sual tak
riri ' ' 219 

:î. -— Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi 
Beyin, Vrangel ordusuna dair Hariciye 
Vekâletinden sual takriri 131 

îktisat Vekâletinden 
i. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Be

yin, Zonguldak amelesine mütaallik dâva
lar hakkındaki sualine îktisat Vekili Mah
mut Celâl Beyin şifahi cevabı 132:133 

2. — Kângırı Mebusu Tevfik Efendi
nin, şehre gelen havayiei zaruriyenin zap-
tedilmesi esbabına dair îktisat Vekâletin
den sual takriri 130,218:219 

Maarif Vekâletinden 
1. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Ke

mal Beyin, mekteplerin halen açılmaması 
esbabına dair Maarif Vekâletinden suali 219 

2. — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin, 
Ankara'da ilga edilen Darülmuallimin ve 
muallimat hakkında Maarif Vekâletinden 
sual takriri 133 

Maliye Vekâletinden 
1. — Amasya Mebusu Hamdi Beyin, 

Vehib Paşa ile Kaymakam Pertev Beyin 
emlâkine Hükümetçe vazıyed edilip edil
mediğine dair sual takririne Maliye Vekili 
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Sayfa 

Hasan Beyin hem tahrirî, hem şifahi ce
vabı 96 -98 

2. — Erzincan Mebusu Emin Beyin, 
para farkından dolayı Hazinei Maliyenin 
760 bin küsur lira ziyanına sebebiyet ve
rilmesi hakkında Maliye Vekâletinden sual 
takriri 95,113 

3. — Erzincan Mebusu Emin Beyin, 
Rus altınlarının dun bir fiyatla tedavül 
ettirilmesi esbabma dair Maliye Vekâle
tinden sual takriri 98 

4. — Kars Mebusu Cavid Beyle rüfe-
kâsmm, Elviyei Selâsede mültezimlerin 
el'an işe devam etmekte olduklarına dair 
Malive Vekâletinden sual takriri 130 

Sayfa 
Müdafaai Milliye Vekâletinden 

1. —- Ankara Mebusu Mustafa Efen
dinin tekâlifi milliye usulünün tatbikatın
da husule gelen yanlışlıklar hakkında Mü
dafaai Milliye Vekâletinden sual takriri 2:3 

2. — Karesi Mebusu Hasan Basri Be
yin, tahribedilen bağ ve bahçeler hakkın
da Dahiliye ve Müdafaai Milliye Vekâlet
lerinden sual takriri 106 

3. — Kanğın Mebusu Tevfik Efendi
nin, şehre gelen havayiei zaruriyenin zap-
tedilmesi esbabına dair sual takriri 130,218:219 

Sıhhiye Vekâletinden 
1. — Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, 

Ankara Belediyesine dair Sıhhiye Vekâ
letine sual takriri 184 

TAKRİRLER 
Dersim (Hasan Hayrı B.) 
1. — Koçgiri hâdisesinin esbab ve ava-

milini tetkika gidecek olan heyetin izamına 
kadar divanı harb ve istiklâl mahkemele
rince hiçbir muameleye tevessül edilmeme
sine dair 106 

2. — Koçgiri ye gidecek heyetin bir an 
evvel intihabedilmesine dair 132 

Eskişehir (Abdullah Azmi Ef. ile iki 
arkadaşı) 

3. — Bütçeyi murakabe etmek üzere 
Meclisten beş kişilik bir encümen teşkü edil
mesine dair , 280:282 

Eskişehir (Hüsrev Sami B. ve arkadaş
ları) 

4. — Ankara'da mesken icarı ihtikârının 
men'ine dair 131 

İstanbul (Ali Rıza B.) 
5. — Cebeci Hastanesi mekulâtının ısla

hına dair 131:132 
İsparta (Hüseyin Hüsnü Ef.) 
6. — İsparta'nın iman için amele tabur

larından usta itasına dair 217 

Karahisarı Sahib (Mehmed Şükrü B.) 
7. — Kars Kongresi hakkında Hariciye 

Vekilinin izahat vermesine dair 229:230 
Karesi (Vehbi B. ve arkadaşları) 
8. — Türk muhibbi Piyer Loti'nin rahat

sız bulunması hasebiyle Meclis namına Ha
riciye ^Vekâletince hatırının sorulmasına 
dair 90 

Mersin (Salâhaddin B.) 
9. — Malûl mahpusların muayenesiyle 

neticesine göre haklarında muamele ifasına 
dair 280 

Muş (Abdülgani B.) 
10. — Reisveküi Hasan Fehmi Beyin 

istifasının geri aldırılmasına dair 90 
Siird (Mustafa Sabri Ef.) 
11. — Sabık Elâziz Valisi Galib Beyin, 

Kayseri'de bulunan emval ve emlâkinin mü
sadere edilmesine dair 106 

Sinob (Hakkı Hami B. ve arkadaşları) 
12. — Koçgiri hâdisesinin tahkiki hak

kındaki kararnamede geçen (Salâhiyeti 
vâsia) tâbirinin tefsirine dair 247:249 

TEKLİFLER 
Adana (Zamir B.) 
1. — Harbde azasının birini kaybe

denlere mahiye sekiz yüz kuruş maaş tah

sisi hakkında (2/348) 
Amasya (Hamdi B.) 
2. — Amasva'daki Şefkati 

139 

Islâmiye 



Sayfa 
Yurduna'muavenet hakkında (2/252) 150: 

154,156,167 
Antalya (Mustafa B.) 
3. — Antalya elektrik imtiyazının fes

hine dair (2/329) 247 
4. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, İdarei 

Umumiyei Vilâyat Kanununun altmış ye
dinci maddesinin son fıkrasiyle altmış se
kizinci maddesinde gösterilen mukarrera-
tm Memurin Muhakemat Encümeni tara
fından niyet edilmesine dair (2/341} 247 

Bursa (Operatör Emin B.) 
5. — Hapsanelerin imalâthane haline 

ifrağına dair (2/205) 43 
6. — Posta ve Telgraf Vekaleti ihdası 

hakkında (2/362) 280 

Çorum (Ferid Beyle rüfekmı) 
7. — Ankara valii sabıkı ' KVşid Beyin 

ailesine maaş bağlanmasına dair (2/309) 47 
8. ----- Merhum Kolağası Kesneli Niyazi 

Bey ailesiyle Ankara Mebusu sabıkı Atıf 
Beye evvelce muhassas iken bilâhara kat'-
edilmiş olan hidematı vataniye tertibinden 
olan maaşların tekrar ' itası hakkında 
(2/349) 279 

Çorum (Haşim B.) 
9. — Mükellefiyeti Askeriye Kanunu

nun kırk ikinci maddesinin tadili hakkında 
(2/358) ' 348,247 

Erzincan (Osman Fevzi Efendi ve arka-
daşları) 

10. — Alişir'den maada Koçgiri aşire
tinin affı hakkında (2/346) 71 :72,99-100,103, 

106:109 
11. — Gazianteb memurini maaşatma 

bir misli zam icra edilmesine dair 43 

İçel (Ali Ef.) 
1.2. — Baltalık Kanununun birinci mad

desinin tadili hakkında 219 

İsparta (Hüseyin Hüsnü Ef.) 
13. —• İsparta harikzedegâmna mecea-

nen kereste ita edilmesine dair 218 

Karesi (Vehbi B.) 
14. — Mülkiye müfettişlikleri teşkili 

Sayfa 
hakkında. (2/356) 95:96,168:182,20O:211, 

219:228,230:245,262:266 
Kastamonu (Dr. Suad B.) 
15. — Efradı Müslimeden bedeli nakdî 

ahzı hakkındaki (2/354) 96,247 
Kayseri (Ahmed Hilmi B.) 
16. — Sabık Boğazlryan Kaymakamı 

maslup Kemal Bey ailesine hidematı vata
niye tertibinden maaş tahsisine dair 
(2/352) • 24,279 

Kırşehir (Sadık B.) 
17. — Sulh hâkimleri Kanununa bir 

zeyil ilâvesi hakkında (2/178). 190:192 
Konya (Vehbi Ef.) 
18. — Kadın aksett irenlerin teşdidi 

cezası hakkında (2/354) 247 

Konya (Vehbi Ef. ve rüfekası) 
19. — Konya Darüleytamı için Bozan-

tı 'daki keresteden meccanen 294 metre mi
kâbı itasına dair (2/357) 145,280 

Kütahya (Besim Atalay B.) 
20. — Meclisi Meşayih teşkiline dair 

(2/355)' 106,279 

Kütahya (Cemil B.) 
21. — Bütçe açığının kapatılması için 

erbabı ticaret ve esnafın sermayelerinin 
ve sükna icar bedellerinin yüzde onunun 
Harb İstikrazı namiyle ahzına dair (2/344) 279: 

280 
Mersin (Salâhaddin B.) 
22. — Hapisanelerin ıslahı hakkında 

(2/308), (2/205) 43 

Sinob (Şevket B.) 
23. — Sulh mahkemeleri Kanununun 

tadiline dair (2/240) 189:190 

Trabzon (Maliye Vekili Hasan B.) 
24. — Ağustos 1337 gayesine kadar 

verilen 10 milyon liradan bakiye kalan 
meblâğın Eylül ve Teşrinievvelde sarfına 
mezuniyet verilmesine dair (2/363 m.) 134:135, 

140:145 
Yozgad (Süleyman Sırrı B.) 
25. — İmhayı şekavet kanunu teklifi 

(2/353) 49,154 



TEZKERELER 
Sayfa i 

ADLİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 

1. -— Akşehir hâdisei isyaniyesine işti
rakten dolayı onar sene hapse mahkûm 
edilen Reis karyesinden Alioğlu Nuri ve 
doku/ refiki hakkındaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair 2 

2. — Hıyaneti vataniye cürümünden 
idama, mahkûm Çumralmın Kâmil ve 
Atan m İbrahim hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine dair 165 167 

X-— Hiyaneti vataniyeden beş sene 
kürek cezasına mahkûm Eğridir'den Ab-
dıırrezzak Efe hakkındaki evrakı hükıni-
yenin gönderildiğine dair 95 

4. ••— Hiyaneti vataniyeden on sene kü
rek eczasına mahkûm Ereğli'nin Biren-
diri karyesinden Cemal ile üç sene kale
bentliğe mahkûm Mevlûd hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 165 

5. -/Hiyaneti vataniyeden on sene kü
rek cezasına mahkûm Ereğli'nin Yezidî 
karyesinden Cemal ile üç sene kalebentli
ğe mahkûm Mevlûd hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair 95 

ti. —- Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Cüvereinlik karyesinden Çekiçoğlu Ah-
med mahdumu Mustafa hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 164:165 

7. — Hiyaneti vataniyeden on sene kü
rek cezasına mahkûm Halil İbrahimoğhı 
Ramazan hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 95 

8. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Karam an'in İbradı karyesinden Hafızzade 
Mustafa Efendinin evrakı hükmiyesinin 
gönderildiğine dair 154 

9. — Hiyaneti vataniyeden bir sene 
hapse mahkûm Müezzinzade Bekir Efen
di hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair 95 

10. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Seydişehir'in Dere karyesinden Hacı Sii-
leyrmanoğliT Mehmed ve rüfekâsı hakkın 
da şahadeti kâzibede bulunan Hasanoğlr. 

Sayfa 
Kadir ve arkadaşları hakkındaki evrakı 
hükmdyenin gönderildiğine dair 168.164 

11. — Hiyaneti vataniye suçundan ade
mi mesuliyetine karar verilmiş olan Sökeli 
Helvaeıoğlu Mehmed hakkındaki evra
kın gönderildiğine dair 131 

12. — Söke'den Dimistokli'nin muhake
mesinin istiklâl mahkemesince rüyeti lâ-
zımgeldiğine dair 95 

* BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
VE BAŞKUMANDANLIK TEZKERESİ 

1. — Çarp Cephesindeki muharebatta 
fedakârlık göstermiş olan 129 zatın Türki 
ye Büyük Millet Meclisi takdirnamesiyle 
taltif edilmelerine dair 49:52 

İCRA VEKİLLERİ RİYASETİ TEZKERELE
Rİ 

1. - - Divanı Harbce gıyaben idama 
mahkûm edilmiş olan İhtiyat Mülâzimisa
ni Adanalı Abdüsselâm Efendinin evra
kının gönderildiğine dair 139 

2. — Divanı Harbce gıyaben idama 
mahkûm edilmiş olan Tabip Yüzbaşı Ali 
Hikmet Efendinin evrakının gönderildiği
ne dair 139 

3. — Divanı Harbce gıyaben idama 
mahkûm edilmiş olan Cercis ve Mihail-
oğlu Abdullah'ın evrakının gönderildiğine 
dair 139 

4. - - Divanı Harbce gıyaben idama 
mahkûm edilmiş olan Mülâzimisani Faik 
Efendinin evrakının gönderidiğine dair 139 

5. — Sakarya muharebesinde fedakâr
lık gösteren 234 zatın İstiklâl MadaJyasiy-
le taltiflerine dair 53:55 

MAA$İF VEKÂLETİ TEZKERESİ 
1. — Nehari sultanilerin ipkası hak

kında 

XAPIA VEKÂLETİ TEZKERESİ 
1. — Anadolu - Bağdad Demiryolları 

Kumpanyası muamelâtının Türkçe cereyan 
etmeye başladığına dair 

279 

99 
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ZAPTI SABIK HULÂSALARI 

Sayfa 
22 . IX . 1337 tarihli 80 nci içtima 

zaptı 2 
24 . IX . 1337 tarihli 81 nci içtima 

zaptı 24 
. 26 IX . 1337 tarihli 82 nci içtima 

zaptı 42:43 
29 . I X . 1337 tarihli 83 ncü İçtima 

•zaptı 66:67 
10 . X . 1337 tarihli 84 ncü içtima 

zaptı 84:85 
3 . X . 1337 tarihli 85 nci içtima 

zaptı 88 
4 . X . 1337 tarihli 86 neı İçtima zaptı 94:95 
5 . X . 1337 tarihli 87 nci içtima ha

fidir 
6 . X . 1337 tarihli 88 nci içtima 

zaptı 112:113 

8 . X . 1337 tarihli 89 ncu içtima 
zaptı 130:131 

10 . X . 1337 tarihli 90 ncı içtima 
zaptı 138:139 

91 nci içtima hafi 

13 . X . 1337 tarihli 92 nci içtima zaptı 148 
15 . X . 1337 tarihli 93 ncü içtima 

zaptı 16:161 
16 . X . 1337 tarihli 94 ncü içtima hafidir 
17. X . 1337 tarihli 95 nci içtima zaptı 184 
18 . X . 1337 tarihli 96 ncı içtima zaptı 188 
22 . X . 1337 tarihli 98 nci içtima 

zaptı sabık 246:247 
24 . X . 1337 tarihli 99 ncu zaptı 

.sabık 278:279 



Söz alanlar 

Abdullah Bf. (îzmit) - Aşar mültezim
lerinin taksit bedellerinin üç ay tecillerine 
dair kanun lâyihasına dair sözleri 

Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) - Düş
mandan istirdadedilen ve edilecek olan ma
haller ahalisine muavenet hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 

Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu) -
ldarei kura ve nevahi kanunu lâyihası mü
nasebetiyle sözleri 

Ali Rıza Ef. (Batum) - İzinnamesiz 
akdi nikâh ve izdivaçtan dolayı maznun ve 
mahkûm olanların affına dair Kanun mü
nasebetiyle 

Sayfa 

46 

273 

7,8,9 

257 

AU Süruri Ef. (Karahisarı Şarki) -
ldarei kura ve nevahi kanunu lâyihası mü
nasebetiyle sözelri 

— Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Sulh 
hâkimleri Kanununa bir zeyil ilâvesine dair 
kanun teklifinin reddi hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri 

Ali Şükrü B. (Trabzon) - Düşmandan 
istird'adediüen ve edilecek olan mahaller 
ahalisine muavenet, hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 

— Hiyaneti vataniyeden mahkum Yeni
şehirli Edhem Paşanın affına dair Kanun 
iitkkında 

68,80,102 

19.1 

269 

254 

Besim Atalay B. (Kütahya) - ldarei 
kura ve nevahi kanunu lâyihası münasebe
tiyle sözleri 

B 

17 

— Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası 
hakkında sözleri 231 

Oavid B. (Kars) - ldarei kura ve ne
vahi kanunu lâyihası münasebetiyle sözleri 14, 

105 
— Şeyh Eşref meselesinde alâkadar olan

ların affına dair Kanun münasebetiyle 194 
Cemil B. (Kütahya) - Sükna icarları 

ihtikârının men'ine dair takrir münasebe
tiyle 131 

Dr. Abidin B. (Lâzistan) Hiyatıeti va
taniyeden mahkûm Yenişehirli Edhem 
Paşanın affına dair Kanun hakkında 

D 

9K9 

Dr. Adnan B. (îstanbul)\ - Sükna icar
ları ihtikârının men'ine dair takrir müna
sebetiyle 131 
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Sayfa 

Dr. Mazhar B. (Aydın) - Â§ar mülte
zimlerinin taksit bedellerinin üç ay teciline 
dair kanun lâyihasına dair sözleri -47 

— îdarei kura ve nevahi kanunu lâyi
hası münasebetiyle sözleri 39,59 

Dr. Suad B. (Kastamonu) - Müfettişi *•' 
Umumilik kanunu lâyihası hakkında söz
leri 263 

Dr. Tevfik Rüşdü B. (Menteşe) - Mü
fettişi Umumilik kanunu lâyihası hakkın
da sözleri 230 

Durak B. (Erzurum) - Düşmandan is-
tirdadedilen ve edilecek olan mahaller aha
lisine muavenet hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 270 

— İdarei kura ve ne vahi kanunu lâyi
hası münasebetiyle sözleri 11,60 

Müfettişi Umumilik kanunu lâyiha
sı hakkında sözleri 179,180.181.182,204,209, 

239 
- •••- Şeyh Eşref meselesinde alâkadar 

olanların affına dair Kanun münasebe
tiyle 198 

Emin B. (Erzincan) - Hiyaneti vatani -
yeden mahkûm Yenişehirli Edhem Paşa
nı ti affına dair Kanun hakkında. 252 

- - Müfettişi 'Umumilik kanunu lâyiha- ' 

sı hakkında sözleri 206,210 
- Rus altınlarınuı kıymetinin neden 

artırıldığına dair istizah ' münasebetiyle 
sözleri 120,121 

Ferid B. (Çorum) - Rus altınlarının 
kıymetinin neden artırıldığına dair isti
zah münasebetiyle sözleri 121.122 

Ferid B. (îstanbul) - Ağustos gayesine 
kadar bakiye kalan on. milvon liranın 

Eylül ve Teşrinievvelde de sarfına, mezu
niyet verilmesine dair teklif münasebetiy
le 

-•- Aşar mültezimlerinin taksit bedelle
rinin üç. ay tecillerine dair kanun lâyiha
sı münasebetiyle sözleri 

140 

45 

G 
Gazi Mustafa Kemal P§. (Ankara) -

Garp Cephesindeki muharebelerde feda
karlık göstermiş olan 129 zatın .Büvük 

Millet Meclisi takdirnamesiyle taltiflerine 
dair Başkumandanlık tezkeresi hakkında 
sözleri 50,51 

H 
Hafız Mehmed B. (Trabzon) - Şeyh Eş

ref meselesinde alâkadar olanların affına 
dair Kanun münasebetiyle 198,199 

Hakkı Hami B. (Sinob) - Amasya 'da-

ki Şefkati İslâm iye Yurdu için bütçeye 
beş bin lira konulmasına dair Kanun mü
nasebetiyle 152,153 

•--• Çarp Cephesindeki muharebelerde 
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Sayfa 

fedakârlık göstermiş olan 129 zatın Bü
yük Millet Meclisi takdirnanıesiyle taltif
lerine dair Başkumandanlık tezkeresi hak
kında sözleri 50 

— Hasan Fehmi Beyin• .Heisvekilligin
den istifasına dair 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Çum-
ralının Kâmil ve- Atanın Ibrahhyı hakkın
daki hükümlerin tasdikine dair Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 166 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm .Koç
giri karyesinden Mustafa, Ağadede ve ar
kadaşları haklarındaki hükmün ref'ine 
dair Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle sözleri 2.17 

— îdarei kura vr- nevahi ka-mııu lâyi
hası münasebetiyle sözleri 19,74,77,105 

— Koçgiri'ye izam olunacak Tetkik 
Heyetinin vusulüne kadar divanı harb 
ve istiklâl mahkemesince hiçbir muamele
ye tevessül edilmemesine dair takrir mü
nasebetiyle 107.108 

— Koçgiri Heyeti Tahkikıyesinin sala 
hiyeti hakkında 248,249 

— Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası 
hakkında sözleri 176,176,201,203,204,239 

— Palu'lu Paris Ağanın affına dair ka
nun lâyihası münasebetiyle sözleri 162 

— Şeyh Eşref meselesinde alâkadar 
olanların affına dair Kanun münasebetiy
le 199 

Halil İbrahim B. (Antalya) - tdarei 
kura ve nevahi kanunu lâyihası münase
betiyle sözleri 9,22,32,73.75 

Halil İbrahim Bf. (İzmit) - Hiyaneti 
vataniyeden mahkûm Yenişehirli Edhem 
Paşanın affına dair Kanun hakkında 251,253 

Hamdi B. (Amasya) - Vehib Paşa ile 
Kaymakam Pertev Beyin emlâkine dair 
Maliye Vekâletinden olan suali münasebe
tiyle 96,97 

Hamid B. (Dahiliye Vekâleti Müsteşa
rı) - îdarei kura ve nevahi kanunu lâyiha
sı münasebetiyle sözleri 3,12,16,18,19,20,34,35,58 

— Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası 
'hakkında sözleri 174,205,206 

Hasan B. (Trabzon, Maliye Vekili) -
Ağustos gayesine kadar bakiye kalan on 

Sayfa 
mil liranın Eylül ve Teşrinievvel de sarfına 
mezuniyet verilmesine dair teklifi müna
sebetiyle 134,135,140,141,142,143 

— Amasya'daki Şefkati Islâmiye Yur
du için bütçeye beş bin lira konulmasına 
dair Kanun münasebetiyle 152,153 

— Amasya Mebusu Hamdi Beyin, Ve
hib Paşa ile Kaymakam Pertev Beyin em
lâkine dair suali münasebetiyle 97,98 

— Düşmandan istirdadedilen ve edile
cek olan mahaller ahalisine muavenet hak
kındaki Kanun münasebetiyle 271.273 

—- Masarif atı umumiyenin kontrolü 
için Mecliste bir encümen teşkil edilme
sine dair takrir münasebetiyle 281,282 

— Rus altınlarının kıymetinin neden 
artırıldığına dair istizah münasebetiyle 
sözleri 114,115.116,117.118,119,120,121,122,124, 

125 

Hasan Basri B. (Karesi) - Amasya'
daki Şefkati Islâmiye Yurdu için bütçeye 
beş bin lira konulmasına dair Kanun mü
nasebetiyle 152 

--- Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ye
nişehirli Edhem Paşanın affına dair Ka
nun hakkında 252 

—• Îdarei kura ve nevahi kanunu lâyi
hası münasebetiyle sözleri 33,38 

- - Müfettişi Umumilik kanunu lâyiha
sı hakkında sözleri 177 

Hasan Fehmi B, (Gümüşane) - Reis-
vekilliginden istifa ettiğine dair 85,89.90 

Hasib B. (Maraş) - Müfettişi Umumilik 
kanunu lâyihası hakkında sözleri 174.175 170 

Haydar B. (Kütahya) - Müfettişi Umu
milik kanunu lâyihası hakkında sözleri 238 

Haydar B. (Van) - tdarei kura ve ne
vahi kanunu lâyihası münasebetiyle söz
leri 4.5.6,7,8.12.35.57,62,63,68.69.72,75,77,80. 

102.105 
Koçgiri'ye izam olunacak Tetkik 

Heyetinin vusulüne kadar divanı harb ve 
istiklâl mahkemesince hiçbir muameleye 
tevessül edilmemesine dair takrir müna
sebetiyle 107,108 

— Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası 
hakkında sözleri 171,200.224.225 

Hüseyin Avni B. (Erzurum) - Ağustos 



L 
Lûtfi B. (Malatya) - İdarei kuta ve J tiklâl mahkemesince hiçbir muameleye te-

nevahi kanunu lâyihası münasebetiyle söz- j vessül edilmemesine dair takrir münasebe-
leri 10,11,29,30,31,62,63,68,69,81 i tiyle 108,155 

— Koçgiri'ye izam olunacak Tetkik He- j -r- Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası 
yetinin vusulüne kadar divanı harb ve is- j hakkında sözleri 219,220,221.222 

M 
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Düşmandan istirdadedilen ve edile 
eek olan mahaller ahalisine muavenet hak
kındaki Kanun münasebetiyle 268 

— Hasan Fehmi Beyin Reisvekilliginden 
istifasına, 

----- Hiyaneti vataniyeden mahkûm Yeni
şehirli Edhem Paşanın affına dair Kanun 
hakkında 254 

Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası 
hakkında sözleri 202,225,237 

—- Şeyh. Erşef meselesinde alâkadar 
olanların affına dair Kanun münasebetiyle 195, 

196,199 

tiklâl mahkemesince hiçbir muameleye te
vessül edilmemesine dair takrir münasebe
tiyle 108,155 

— Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası 
hakkında sözleri 219,220,221,222 

M 

gayesine kadar bakiye kalan on milyon li
ranın Eylül ve Teşrinievvelde de sarfına, 
mezuniyet verilmesinle dair teklif münase
betiyle 142 

— Albayrak gazetesi sahibi Midhat Bey 
hakkında Adliye Vekâletinden olan sualini 
geri aldığına dair sözleri 167 

— Amasya'daki Şefkati İsiâıniye Yurdu 
için bütçeye beş bin lira konulmasına dair 
Kanun münasebetiyle 152 

— Aşar mültezimlerinin taksit bedelle
rinin üç ay tecillerine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 44,45,46 

Mahnıud Celâl B. (Saruhan; İktisat Ve
kili) - Tunalı Hilmi Beyin, Zonguldak 
amelesine mütaallik dâvalar hakkındaki 
.sualine cevabı 132 

Mahmud Esad B. (İzmir) - İdarei kura 
ve n ev ahi kanunu lâyihası münasebetiyle 
sözleri 15 

Mehmed Şükrü B. (Karahisan Sahib) -
Hasan Fehmi Beyin Keisvekilliğinden isti
fasına dair 89 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Yeni
şehirli Edhem Paşanın affına dair Kanun 
hakkında 253 

— îdarei kura ve neva.hi kanunu lâyi
hası münasebetiyle sözleri 14,18,38,61 

— Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası 
hakkında sözleri 176,205 

Musa Kâzım Ef. (Konya) - Aşar mül
tezimlerinin taksit bedellerinin üç- ay te
cillerine dair kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 46 

Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Sulh 
hâkimleri Kanununa bir zeyil ilâvesine da
ir kanun teklifinin reddi hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 
sözleri 191 

Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası 
hakkında sözleri 178,179 

Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) - Hiya
neti vataniyeden mahkûm Koçgiri karye
sinden Mustafa, Ağadede ve arkadaşları 
haklarındaki hükmün ref'ine dair Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri 216, 

217 
İdarei kura ve ııevahi kanunu lâyi

hası. münasebetiyle sözleri 27 
Şeyh Eşref meselesinde alâkadar 

olanların affına dair Kanun münasebetiyle 198 

Mustafa Sabri Ef, (Siird) - Ağustos 
gayesine kadar bakiye kalan on milyon li
ranın Eylül ve Teşrinievvelde de sarfına 

\ 
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mezuniyet verilmesine dair teklif münase
betiyle 142 

— Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Sulh 
hâkimleri Kanununa bir zeyil ilâvesine 
dair kanun teklifinin reddi hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 
sözleri 191 

— Müfetişi Umumilik kanunu lâyiha
sı hakkında sözleri 172 

Müfid Ef. (Kırşehir) - Ağustos gaye
sine kadar bakiye kalan on milyon liranın 
Eylül ve Teşrinievvelde de sarfına mezuni
yet verilmesine dair teklif münasebetiyle 144 

— Amasya'daki Şefkati Islâmiye Yur
du için bütçeye beş bin lira konulmasına 
dair Kanun münasebetiyle 1.52 

— Aşar mültezimlerinin taksit bedelle
rinin üç ay tecillerine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 45,46 

— Garp Cephesindeki muharebelerde 
fedakârlık göstermiş olan 129 zatın B. M. 
Meclisi takdirnamesiyle taltiflerine dair 
Başkumandanlık tezkeresi hakkında söz
leri 50 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Koe-
giri karyesinden Mustafa, Ağadede ve ar
kadaşları haklarındaki hükmün ref'ine 
dair Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle sözleri 216 

Sayfa 
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Yeni

şehirli Edhem Paşanın affına dair Kanun 
hakkında 251,254 

— îdarei kura ve nevahi kanunu lâyi
hası münasebetiyle sözleri 74 

—• Izinnamesiz akdi nikâh ve izdivaç
tan dolayı maznun ve mahkûm olanların 
affına dair Kanun münasebetiyle 257 

— Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Sulh 
hâkimleri Kanununa bir zeyil ilâvesine 
dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 
sözleri 190,191 

— Koçgiri'ye izam olunacak Tetkik He
yetinin vusulüne kadar divanı harb ve is
tiklâl mahkemesince hiçbir muameleye te
vessül , edilmemesine dair takriri münase
betiyle 107 

— Koçgiri Heyeti Tahkikıyesinin salâ
hiyeti hakkında 248 

— Masarifatı umumiyenin kontrolü için 
Mecliste bir encümen teşkil edilmesine dair 
takrir münasebetiyle 281 

— Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası 
hakkında sözleri 222,225 

— Şeyh Eşref meselesinde alâkadar 
olanların affına dair Kanun münasebe
tiyle 196,198 

N 
Nebil Ef. (Karahisarı Sahib) - Ağustos 

gayesine kadar bakiye kalan on milyon li
ranın Eylül ve Teşrinievvelde de sarfına 
mezuniyet verilmesine dair teklif münase
betiyle 

— îdarei kura ve nevahi Kanunu müna
sebetiyle sözleri 

142 

26 

Necati B. (Erzurum) - îdarei kura ve 
nevahi kanunu lâyihası münasebetiyle söz
leri l 69 

Necib B. (Ertuğrul) - Düşmandan istir-
dadedilen ve edilecek olan mahaller ahali
sine muavenet hakkındaki Kanun münase
betiyle 270 

O 
Osman B. (Lâzistan) - Düşmandan is-

tirdadedilen ve edilecek olan mahaller 
ahalisine muavenet hakkındaki Kanun mü

nasebetiyle 
— Müfettişi Umumilik 

hası hakkında sözleri 

270 
kanunu lâyi-

206,207,208,226 



— Şeyh Eşref meselesinde alâkadar 
olanların affına dair Kanun münasebetiy
le 
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198 

Osman Fevzi Ef. (Erzincan) - Hıyane
ti vat an iyeden mahkûm Yenişehirli Edhenı 
Paşanın affına dair Kanun lıakkında 

Sayfa-

R 
Ragıb B. (Amasya) - Amasya'daki 

Şefkati tslâmiye Yurdu için bütçeye beş 
bin lira konulmasına dair Kanun münase
betiyle 

Ragıb B. (Kütahya) - Ağustos gaye
sine kadar bakiye kalan on milyon liranın 
Eylül ve Teşrinievvelde de sarfına mezu
niyet verilmesine dair teklif münasebe
tiyle 

Rasih Ef. (Antalya) - Hiyaneti vatani-
yeden mahkûm Yenişehirli Edhem Paşa
nın affına dair Kanun hakkında 

151. 

143 

251 

Refet Paşa (İzmir, Müdafaai Milliye 
Vekili) - Müfettişi Umumilik Kanunu lâ
yihası hakkında sözleri 232,233,236,237,238,239 

Refik Şevket B. (Saruhan) - İdarei 
kura ve nevahi kanunu lâyihası münasebe
tiyle sözleri 17,28,29,39 

Refik Şevket B. (Saruhan, Adliye Ve
kili) - Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Sulh 
hâkimler Kanununa bir zeyil ilâvesine 
dair kanun teklifinin reddi hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiy
le sözleri 190,191 

—• Koçgiri'ye izam olunacak Tetkik 
Heyetinin vusulüne kadar divanı harb ve 
istiklâl mahkemesince hiçbir muameleye 
tevessül edilmemesine dair takrir müna
sebetiyle 155,156 

— Palulu Paris Ağanın affına dair 
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 163 

— Şeyh Eşref meselesinden alâkadar 
olanların affına dair Kanun münasebe
tiyle 198 

Riişdü B. (Ergani) - Palulu Faris 
Ağanın affına dair Kanun münasebetiyle 
sözleri 163 

Salâhaddin B. (Mersin) - darp Cephe
sindeki muharebelerde fedakârlık göster
miş olan 129 zatın Büyük Millet Meclisi 
takdirnamesiyle taltiflerine dair Başku
mandanlık tezkeresi hakkında sözleri 50 

— Düşmandan istirdadedilen ve edile
cek olan mahaller ahalisine muavenet hak
kındaki Kanun münasebetiyle 273 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ye
nişehirli Edhem Paşanın affına dair Ka
nun hakkında 252 

— Masarifatı umumiyenin kontrolü 
için Mecliste bir encümen teşkil edilmesi
ne dair takrir münasebetiyle 282 

— Müfettişi Umumilik kanunu lâyiha
sı hakkında sözleri 226,227,228 

Sırrı B. (izmit) - idarei kura ve neva
hi kanunu lâyihası münasebetiyle sözleri 6 

— Müfettişi Umumilik kanunu lâyiha
sı hakkında sözleri 172,173 

— Rus altınlarının kıymetinin neden 
artırıldığına dair istizah münasebetiyle 
sözleri 125 

Süleyman Sırrı B. (Yozgad) - İdarei 
kura ve nevahi kanunu lâyihası münase
betiyle sözleri 78 

— Müfettişi Umumilik kanunu lâyiha
sı hakkında sözleri 201 
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Şeref B. (Edirne) - İda re i kura ve ne
vahi kanunu münasebetiyle sözleri 18,20,58 

—• Masarif atı umumiyenin kontrolü 
ieiıı Mecliste bir encümen teşkil edilmesi

ne dair takrir münasebetiyle 
Şükrü B. (Bolu) - İdarei kura ve ne-

vahi kanunu lâyihası münasebetiyle sözle
ri 

Sayfa 
280 

80 

Tahsin B. (Aydın) - Müfettişi Umumi
lik kanunu lâyihası hakkında sözleri 

Tevfik Ef. (Kângırı) - Düşmandan is
tirdadedilen ve edilecek olan mahaller aha
lisine muavenet hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 

Tunalı Hilmi B. (Bolu) - Amasya'da -
ki Şefkati Islâmiye Yurdu için bütçeye beş 
bin lira konulmasına dair Kanun münase
betiyle 

211 

278 

— Düşmandan istirdadedilen ve edile
cek olan mahaller ahalisine muavenet hak
kındaki Kanun münasebetiyle 269 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ye
nişehirli Edhem Paşanın affına dair Ka
nun hakkında 254,255 

—• idarei kura ve nevahi kanunu lâyi
hası münasebetiyle sözleri 6,21,36,61,75 

—• Müfettişi Umumilik kanunu lâyiha
sı hakkında sözleri 203,204,205,210 

V 
Vehbi B. (Karesi) - Ağustos gayesine ka

dar bakiye kalan on milyon liranın Eylül 
ve Teşrinievvelde de sarfına mezuniyet ve
rilmesine dair teklif münasebetiyle 134,140,142 

— Düşmandan istirdadedilen ve edilecek 
olan mahaller ahalisine muavenet hakkın
daki Kanun münasebetiyle 268,271,273 

— idarei kura ve nevahi kanunu lâyihası 
münasebetiyle sözleri 14,17,19,26,31,32,38,57, 

. • 58,60,63,73,75,77,70,105 
—• Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası 

hakkında sözleri 170,204,223,230,265 
— Kus altınlarının kıymetinin neden 

artırıldığına dair istizah münasebetiyle söz
leri 125 

Vehbi Ef. (Konya) - Ağustos gayesine 

kadar bakiye kalan on milyon liranın Eylül 
ve Teşrinievvelde de sarfına mezuniyet ve
rilmesine dair teklif münasebetiyle 143 

— Aşar mültezimlerinin taksit bedelle
rinin üç ay tecillerine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 44,45 

— Garb Cephesindeki muharebelerde 
fedakârlık göstermiş olan 129 zatın Büyük 
Millet Meclisi takdirnamesiyle taltiflerine 
dair Başkumandanlık tezkeresi hakkında 
sözleri 50,51 

— Hasan Fehmi Beyin Reisvekilliginden 
istifasına dair 89 

— Masarif atı umumiyenin kontrolü için 
Mecliste bir encümen teşkil edilmesine dair 
takrir münasebetiyle 2'82 

Yahya G-alib B. (Kırşehir) - Ağustos 
gayesine kadar bakiye kalan on milyon lira

nın Eylül ve Teşrinievvelde de sarfına me
zuniyet verilmesine dair teklif münasebe-
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143 

— Masarif atı umumiye nin kontrolü 
için Mecliste bir encümen teşkil edilmesi
ne dair takrir münasebetiyle 281,282 

— Rus altınlarının kıymetinin neden 
artırıldığına dair istizah münasebetiyle 
sözleri 113,120 

Sayfa 
— Sükna icarları ihtikârının men'ine 

dair takrir münasebetiyle 131 
Yusuf Kemal B. (Kastamonu) - Kars 

Konferansı mukarreratı hakkında Fransa 
ile itilâfname akdolunduğuna dair beya
natı 258 

—• Müfettişi Umumilik kanunu lâyiha
sı hakkında sözleri 240,242,243 

Zekâi B. (Adana) - îdarei kura ve ne-
vahi kanunu lâyihası münasebetiyle söz
leri 26,60,61,73,76,78 

— Koçgiri'ye izam olunacak Tetkik 

Heyetinin vusulüne kadar Divanı Ilarb 
ve istiklâl mahkemesince hiçbir-muamele
ye tevessül edilmemesine dair takrir mü
nasebetiyle 106,107 


