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Fihrist 

AZAYI KÎEAM MUAMELÂTI 
Sayfa • Sayfa 

İntihaplar 
1. — Bâzı şube ve encümeni e rdeiki 

müniballere intihap yapılmış olduğuna 
dalı- tebligat 147 

2. —• Birinci »Şubeden muhtelif eııeü-
menlerdeki münhaller için âza intihabı 307 

3. — Divanı Muhaseihat Encümeni için 
intiba]) 96 

4. — Dördüncü Şubeden endim enler-
d'e-ki müıihall'ere intiha bedii en âza 277 

5. — (lazianteb Mebusu Ali Cenan! De
yin Muvazene i Maliye Encümenine in
tihabı * - 419 

<>. — ikinci Şubeden lıktisiat Encütoie-
nine içel M'eibusu Ali 'Efendinin intd-
habedildiğine dair encümen riyaseti îte'z-
'keresi 221 

7. — Memurin Muhakenıat Encümeni 
ve Tetkik Heyeti için intihap 35,38.39,53 :54 

8. — Niğde Mebusu Mustafa Hilmi 
Efendinin Tetkik Encümenine intihabı 423 

9. — Şube ve encümenle rdeiki münhal
ler i cin intihap yapılmasına dair M a kaimi 
Riyasetin teb%atı 9:5:94 

10. — Tetkiki Hesabat Heyeti için in
tihal) 2(İ4 

11. — Üçüncü Şubeden eneünıenierde-
ki münhallere yapılan intihap 181 

12. — Üçüncü ve ikinci Şubelerden 
bâzı encümen âzalıkla rina intiha bolu ma n-
lar 3B9 

1-1. — Van Meibusu Haıklkı Deyin Tet
kik Emdimemin e intihal)! 291 

İstifalar 

1. — Trabzon Mebusu Hafız Mehmed 
Meyin Tetkiik Heyetimden istifası 277 

2. — Erzincan Mebusu Emin Beyit1 

Konya Mebusu V'elıbi Efendinin Muvaze
nei Maliye Encümeni âzahğmdan isti
faları • .169 

İzinler 
1. — A dana Mebusu Abdul'iab Efen

dimin mezuniyetine dair Divanı Riyaset 
kararı 205 

2. — Bitlis mebuslarından Resul ve 
Sadullah beylerin tecavüz ettirdikleri 
müddetin bu semeki aııezuniyetlerine sa-
y ıhması ma dair Divanı Riyaset -kanan. 259 

o. — Dolu Mebusu AbdulU'ab Efendinin 
'tecavüz ettirdiği müddetin bu sene'ki 
mezuniyetine sayılmasına dair Divanı Ri
yaset kanarı 259 

4. — Diyarbekir Mebusu Haindi Efen
dinin tecavüz ettirdiği /müddetin bu seme-
ki mezuniyetime say il masına dair Divanı 
Riyaset 'kararı. 258:2-59 

5. — Ergani Mebusu Hakkı Beyin 'te
cavüz ettirdiği müddet için mezun sayıl
masına, dair Divanı Riyaset kanarı 14:35 

6\ — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin 
mezuniyetinin hidenıatı vataniye sayıl
masına dair Divanı Riyaset kararı 36 

7. - - Hakka il Mebusu Tufan Deyin 
tecavüz ettirdiği müddetin bu «eiletki me
zuniyetine sayı İması mı dair Divanı Riyaset 
kararı 259 

8. — İsparta Mebusu Nadir Beyin teca
vüz ettirdiği müddetin bu seneki mezuni
yetine sayılmasına dair Divanı Riyaset ka
rarı '• 257:258 

9. — İstanbul Mebusu Ferid Beyin Pa
ris Mümessilliğine, Muhtar Beyin Tiflis 
Mümessilliğine tâyinleri dolay isiyle kendi
lerine mezuniyet verilmesi 12 

10. — İzmir Mebusu Enver Beyin teca
vüz ettirdiği müddetin sene zarfındaki me
zuniyetine nıahsubedilmesine dair Divanı 
Riyaset kararı 35:36 

11- — izmit Mebusu Sırrı Beyin tecavüz 
ettirdiği müddetin sene zarfındaki mezuni
yetine mahsubedilmesine dair Divanı Ri-
vasot kararı . 35 



259 

34 

260 

Sayfa 
12. — Kars Mebusu Fahreddin Beyin 

tecavüz ettirdiği müddetin bu seneki mezu
niyetine sayılmasına dair Divanı Riyaset 
kararı 

13. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin te
cavüz ettirdiği müddet için mezun sayıl
masına dair Divanı Riyaset kararı 

14. — Malatya Mebusu Hacı Garib Ağa-
nııı tecavüz ettirdiği müddetin bu seneki 
mezuniyetine sayılmasına dair Divanı Ri
yaset kararı 

1.5. — Malatya Mebusu Sıdkı Beye te
cavüz ettirdiği müddet için bu seneki izni
ne mahsuben mezuniyet verilmesine dair 
Divanı Riyaset kararı 418:419 

16. — Mardin Mebusu Midhat Beyin, 
tecavüz ettirdiği -müddetin bu seneki mezu
niyetine sayılmasına dair Divanı Riyaset 
kararı 259 

17. — Mebuslardan bâzılarına izin veril- , 
meşine dair Divanı Riyaset kararı 27,34,95,241, , 

418 
18. — Mezuniyet müddetlerini tecavüz 

ettirmiş, olan mebuslardan altı zata bu sene
ki izinlerine mahsuben mezuniyet verilme
sine dair Divanı Riyaset kararı 

19. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin 
tecavüz ettirdiği müddetin bu seneki me
zuniyetine sayılmasına dair Divanı Riyaset 
kararı 

418 

259 

Kıstelyevm 

1. — Karesi Mebusu Vehbi, Ergani Me
busu Hakkı beylerle, Karahisarı Sahib Me-

Sayfa 
busu Nebil Efendinin, yoklamada hazır 
bulunmıyanlar hakkında kıstelyevm mua
melesi tatbik edilmesine dair takrirleri ve 
Meclis Heyeti Unmmiyesinin bu husustaki 
kararı 156:157 

2. — Yoklamada hazır bulunmıyanlar-
dan kıstelyevm icrasına dair karar 53 

Meclise takdim 
1. — Malta'dan avdet etmiş olan Geli

bolu Mebusu Celâl Nuri Beyle İstanbul Me
busu Numan Ustanın Meclise takdimi 337:338 

2. — Malta'dan avdet etmiş olan Kara
hisarı Sahib Mebusu Ali Beyle Gazianteb 
Mebusu Ali Cenani Beyin Meclise takdimi 205 

3. — Malta'dan avdet etmiş olan Muş 
Mebusu llyas Sami Efendinin Meclise tak
dimi 417:418 

4. — Malta'dan avdet etmiş olan Sivas 
Mebusu Rauf ve Diyarbekir Mebusu Zülfü 
Beylerin Meclise takdimi 218:220 

5. — Malta'dan avdet etmiş olan Sivas 
Mebusu Vâsıf Beyin Meclise takdimi 286 

Tahsisat 
1. — Cebelibereket Mebusu Rasim Be

yin hastalığı dolay isiyle mezuniyeti esnasın
da tahsisatının tam olarak verilmesine dair 
takriri 97:99 

2. — Menteşe Mebusu Sadeddin Beyin 
tecavüz ettirdiği müddetten bir ayının se
ne zarfındaki mezuniyetine mahsubedile-
rek bu müddet için kendisine nısıf tahsisat 
verilmesine Dair Divanı Riyaset kararı 

BEYANAT 
1. — Hariciye Vekili Yusuf Kemal Be

yin, Fransa ile akdedilen ttilâfname hak
kında beyanatı 

147 

24:27 

İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 
1. — Maarif Vekili Hamdullah Subhi 

Beyin istifası 202 
2. — Münhal bulunan Maarif Vekilli

ğine gösterilen namzetlerden bir zatîn inti-
habedilmesine dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi 252:253,254 

•3. — Münhal bulunan Maarif Vekâleti 
için intihap ve Karesi Mebusu Vehbi Beyin 
Ma arif Vekilliğine intifa bı 263,264 

4. — Nafıa Vekili 
istifanamesi 

Ömer Lûtfi Beyin 
206:207 

5. — Münhal bulunan Nafıa Vekilliği
ne gösterilen namzetlerden bir zatın inti-
habedilmesiııe dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi 252:253,254 

6. — Sivas Mebusu Rauf Beyin, Nafıa 
Vekaletine intihabı 254, 
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Sayfa I Sayfa 
7. — Nafıa Vekili Rauf Beyin istifana- suretiyle Nafıa Vekilliğine intihabının tak-

mesi 286:288 viyesi 288,289 
8. — Rauf Beye itimat beyan edilmek I 

İSTİZAHLAR 
I*. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, 

Diyarbekir Maarif Müdürü ile Sultani 
Edebiyat Mualliminin tebdil edilmelerinin 
sebebine dair istizah takriri ve Maarif Ve
kili Hamdullah Subhi Beyin cevabı 67,157,162: 

171,181:201 
2. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed ' 

Şükrü Beyin, Elcezire Cephesi Kumandanı 
Nihad Paşa tarafından kanun hilafı alman' 
vergi hakkında Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekâletinden istizah takriri 39:41,42,12l:125 
3. — Kars Mebusu Ali Rıza Beyin, te

lef olan sığırlar hakkında Sıhhiye ve Mü-
dafaai Milliye Vekâletlerinden istizah tak
r i r i 393 

4. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi 
Beyin, Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşa hakkındaki sual takririni Müdafaai 
Milliye Vekâletinden istizaha kalbettiğine 
dair takriri 4J :42 

KANUNLAR 
No. Sayfa No. 
160 — Başkumandanlık müddetinin 5 Teş

rinisaniden itibaren üç mah daha 
temdidine dair Kanun 5.:6 

161 — Düşmandan istirdadedilen ve 
edilecek olan mahaller ahalisine 
muavenet hakkında Kanun 2:5,6,16,17, 

28 

162 — îzinnamesiz akdi nikâh ve izdi
vaçtan dolayı maznun ve mahkûm 
olanların affına dair Kanun 34,50,62 

163 — Sulh Hâkimleri Kanununun dör-

Sayfa 
maddesinin tadiline dair düncü 

Kanun 52:53 
164 — Vilâyatı müstahlasa ahalisine 

verilmiş olan tohumlukların affı 
hakkındaki Kanunun birinci madde
sine müzeyyel Kanun 145:146 

165 — Gümrük Tarife Kanununun te
mini meriyeti hakkında Kanun 11,129, 

243 :245 
166 — Beyiye hakkının ve kişe memur

luklarının malûl gazilere tahsisi 
hakkında Kanun 50,129,245:252,268 

KARARLAR 
184 — Piyer Loti'ye dair 12:13 
185 — 27 zatın İstiklâl Madalyasiyle ve 

altmış dört zatın takdirname ile tal
tiflerine dair 16:17 

186 —• Zafranbolu isyanından dolayı 
verilen hükümler hakkında 20:24 

187 — Bâzı eşhas haklarındaki hükmün 
ref'ine dair 32:34 

188 — Şazi Efendinin affına dair 144:145 
189 — Kör Hasan hakkındaki hükmün 

ref'ine dair 147 
190 — Mehmed hakkındaki hükmün tas

dikine dair 176:177 

.191 — Kastamonu hapsanesinde üç se
ne kalebentliğe mahkûm Bafralı 
Talât'ın başka bir mahalle nakline 
dair 177:180 

192 —• Bekir hakkındaki hükmün ref'i-
ne dair 180:181 

193 — İbrahim hakkındaki ' hükmün 
ref'ine dair 260:263 

194 — Bâzı eşhas hakkındaki hükmün 
ref'ine ve hükkâmın ifayı vazifede 
itina edecekleri hususata dair 264 :268 

195 — Düveli mütelife tarafından İs
tanbul'da askerî mahakim küşadıımı 
protestosu hakkında 338 :339 



LAYİHALAR 
Sayfa 

1. — Adana vilâyeti merkez ve Cebeli
bereket snaeaklarmdaki memurine iki ay 
müddetle bir misli zammı maaş verilmesi
ne dair 143 

2. — Adana ve havalisinde affı umumi 
ilânına dair 337 

3. — Adana ve havalisi polis kadrosu 
için Emniyeti Umumiye Müdüriyeti 1337 
senesi bütçesine zamaim icrasına dair 337 

4. — Adliye Vekâletinin derecei sani
yedeki memurininin maaşatma dair 337 

5. — Akaarat Vergisinin tezyidine dair 175 
6. — Bağdad Demiryolları Komiserliği 

teşkilâtı masrafı olmak üzere Nfıa Vekâ-
etinin 1337 senesi bütçesine zamaim ic
rasına dair * 337 

7. — Bir telsizsiz telgraf istasyonu tesi
si için bütçeye para konulmasına dair 417 

8. — Dahiliye Vekâleti 1337 senesi 
bütçesinin dördüncü tahsisatı muhtelife 
maddesine dört bin on lira tahsisat ilâve
sine dai'r kanun lâyihası 337 

9. — Dahiliye Vekâletinin 1337 senesi 
bütçesinin 151 nci faslının birinci memu
rin harcırahı maddesine otuz bin lira 
tahsisat konulmasına dair 337 

10. — Divanı Muhasebat Kanunu lâyi
hası 417 

11. — Divanı Temyizi askerî teşkili 
hakkında 32 

12. — Düşmandan istirdadedilen ve edi
lecek olan mahaller ahalisine muavenet 
hakkında 2:5,7,116,17,28 

13. — Emniyeti Umumiye bütçesine 
tahsisatı munzamma ilâvesine dair 337 

14. — Gebze ve havalisi Kuvayi Milli
ye Kumandanı iken şehidolan Yahya Kap
tan ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş itasına dair 143 

15. — Gümrük tarifesi hakkındaki 7 

Sayfa 

175 

175 

175 

Mayıs 1337 tarihli Kanuna müzeyyel ka
nun lâyihası 

16. — Hariciye Vekâleti bütçesine Bu
hara Mümessilliğinin dört aylık tahsisatı 
olarak 2 700 liranın ilâvesine dair 

17. — Hariciye Vekâleti bütçesinin se
farethaneler tesisi maddesine 15 bin lira
nın ilâvesine dair 

18. — îdarei Kura ve Nevahi Kanunu 
lâyihası 70:87,130:139,207:216,22i :230,230: 

238,277:286,293:304 
19. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu

nunun bâzı mevaddmm tadiline dair 65 :66 
20. — işgal sahasında kalan mahkûm

larla maznunlar hakkında 417:418 
21. — îzinnamesiz akdi nikâh ve izdi

vaçtan dolayı maznun ve mahkûm olan
ların affına dair 34,50,62 

22. — Kanunu Cezanın bâzı m e vadeli
ni muaddil kanun lâyihası 

23. — Meealisi umumiyesi toplanaını-
yan vilâyetlerin bütçeleri hakkında 

24. — Men'i Müskirat Kanununun ikin
ci maddesinin tefsirine dair 

25. — Men'i Müskirat Kanununun iki 
ve üçüncü maddelerinin tadiline dair 

26. — Mevakii harbiyede mecruh dü
şen zâbitana elbise bedeli ita edilmesine 
dair 

27. — Mükellef sivil sıhhiye memurları 
hakkındaki Kanun zeyline dair 269 :275 

28. — Sulh hâkimleri Kanununun dör
düncü maddesinin tadiline dair 

29. — Tarik bedeli nakdîsi Kanununun 
birinci maddesinin tadiline dair 

30. — Teşrinisaniden itibaren beş mil
yon liranın sarfına mezuniyet verilmesine 
dair 

31. — Umum Jandarma Kumandanlığı 
bütçesine zam icrasına dair 

32. — Zephiye Resminin tezyidine dair 

337 

417 

205 

205 

65 

52 

259 

32 

32 
417 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Çapanoğullarından İhsan'ı hane

sinde ihfa eden Çubukabad kazasının Ka-
ratepe karyesinden ömeroğlu Kör Hasan'-

ın on sene küreğe konulması hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 

2. — Gazianteb Mebusu Şahin ve Kon-
147 



Sayfa j 
ya Mebusu Musa Kâzını efendilerle .arka
daşlarının, Eskişehir'e nefyedilmiş olan 
Konj-ah Hasan Efendizade Niyazi Efendi
nin affına dair kanun teklifi hakkında 144:145 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Bezircinin Ali ile diğer rüfekasmın evrakı 
hükmiye]erinin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve hükmün ref'ine dair 32:34 

4. — Hiyaneti vataniyderı mahkûm 
Beyşehri'nin Karadiken karyesinden jan
darma Gökoğullarmdan. Osmanoğlu İbra
him hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
hakkında 260:263 

5. — Hiyaneti \ ataniyeden mahkûm 
Dedebaşızade Alioğlu Mehmed hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 176:177 

6. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Trabzonlu Mavna Reisi Rasim ile rüfeka-
sı hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
hakkında 264:268 

7. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın Piripaşa mahallesinden îbra-
himoğlu Şer Bekir'in evrakı hükmiyesinin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi hakkında 180:181 

8. — Kastamonu Hapsanesinde üç se
ne Kalebentliğe mahkûm Bafra'lı Talât'ın 
Sinob'a nakline dair Adliye Vekâleti tez
keresi hakkında 177:180 

9. — Safranbolu isyanında fer'an zi-
methal olanların affına dair îcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında 20 :24 

10. — Sulh hâkimleri Kanununun dör
düncü maddesinin tadiline dair kanun lâ
yihası hakkında 52 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — İdarei Kura ve Nevahi Kanunu 

lâyihası hakkında 70:87,130:139,207:216,221 :230, 
230:238,277:286,293:304 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, İh
tikârın men'i için devairi belediyenin her 
nevi eşyaya narh vaz'ma salâhiyettar ol
ması hakkında, kanun teklifine dair 
(2/320) 20 

3. — Müfettişi Umumilik kanun lâyiha- I 

i Sayfa 
siyle Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Mülki
ye müfettişlikleri teşkili hakkında kanun 
teklifine dair (2/356) 57:61 

ENCÜMENİ MAHSUS MAZBATASİ 
1. — Heyeti Vekilenin salâhiyet ve Â a-

zaifine dair Encümeni Mahsusun kanun 
teklifi hakkında (2/361) 321:334,339,369:387, 

394:414,423:431,432:444 

KA VAN İNİ MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, Tedrisatı iptidaiye ve tâliyeye müta-
allik celbedileeek kitapların Gümrük Res
minden istisnalarına dair kanun teklifi 
hakkında (2/323) 242:243 

2. — Gümüşane Mebusu Hasan Kelimi 
Bey ve refikinin, lieji beyiye memurlukla
rının malûl gazilere hasrı hakkında kanun 
teklifine dair (2/370) 245:252,268 

3. --- Gümüşane Mebusu Hasan Eehmi 
Bey ve Refikinin, 11 Nisan 1334 tarihli 
Gümrük Kanununun mevkii meriyetten 
ref'ini mutazammın Kararnamenin mülga 
olduğuna, dair kanun teklifi hakkında 
(2/368) 243:245 

4. — Tarik bedeli nakdîsi Kanununun 
besinci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası hakkında 259 

5. — Vilâyatı mustahlasa ahalisine ve
rilmiş olan tohumlukların affı hakkında
ki Kanunun tefsirine dair Maliye ve ik
tisat Vekillerinin müşterek imzalı tezke
resi hakkında 145:146 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara Mebusu Mustafa Efen

dinin, Kurayı mevkufe aşar bedelâtı far
kı hakkında kanun teklifine dair (2/366) 176 

2 — Batum Mebusu Edib Bey ve rüfe
kasmın, Artvin ve Ardahan ahalisine aid-
olup kışlamak üzere Batum'da bulunan 
hayvanattan 1337 senesi Eylül gayesine 
kadar getirtilecek olanlardan îthalât Res
mi alınmamasına dair kanun teklifi hak
kında (2/338) 93 

3. —• Batum Mebusu Edib Beyle rüfe
kasmın, Artvin, Ardahan ve Kars livala-

l rında Aşar ve Emlâk vergilerinin birleş-



Sayfa 
tirilip demirbaş nam iyi e cibayet edilme
sine dair kanım teklifi hakkında (2/339) 92 

4. —- Biga Mebusu Hamid Beyle rüfe-
kâsmm, Harbi Umumi esnasında zürraa 
verilen tohumluk ve yemeklik zahairin 
sureti cibayetine dair kanun teklifi hak
kında (2/372) 293 

5. — Bursa Mebusu Operatör Emin 
Beyin, Altın ve gümüşten mamul hildyat 
taşıyan erkek ve kadından vergi alınma
sına dair kamın teklifi hakkında (2/387) 363: 

365 
6. — Bursa Mebusu Operatör Emin 

Beyin, Hükümetçe ve belediyelerce alın
makta olan cezayi nakdîlerin beş misline 
iblâğına dair kanım teklifi hakkında 
(2/373) 293 

7. — Bursa Mebusu Operatör Emin 
Beyin, Posta ve Telgraf Vekâleti ihdası
na dair kanım teklifi hakkında (2/362) 308:310 

S. — Bursa Mebusu Operatör Emin 
Beyin, Serveti beş bin liradan fazla olan
lardan aleddereeat Muafiyeti Askeriye 
Vergisi alınmasına dair kanım teklifi hak
kında (2/386) 365:368 

9. — Candk Mebusu Nafiz Beyin, İs
tiklâl mahkemeleri ve mahakimi nizamiye 
ve divanı harbi er tarafından hivaneti va-
tan iyeden dolayı mahkûm edilen fer'an zi-
methal eşhasın atlarına dair kanun tek
lifi hakkında (2/375) 293 

10. — Edirne Mebusu Şeref Beyin, Be
lediye rüsumuna dair kanun teklifi hak
kında (2/380) 39.1 -392 

11. — Elâziz Mebusu ftasim Beyin, Me-
maliki Ösmaniyeden düşman istilâsına 
mâruz kalan mahaller ahalisinden hâki
miyeti Osmaniyede bulunan memleketle
re muhaceret etmiş olanların muhacir ad-
din'c ve muhacirin hakkındaki ınüsaadatı i 
kanuniyeden istifade etmelerine dair ka
nım teklifi hakkında (2/319) 93 ' 

12. •— Ertuğrul Mebusu Mustafa Ke
mal Beyin, Beyn senedatiyle vuku bulan 
alınışa tim. muamelâtına ait 1318 senesinde 
ba iradei Seniye mevzu olan memnuiye-
tiıı bir sene müddetle ref'ine dair kanun 
teklifi hakkında (2/337) 92 

Sayfa 
13 — Erzurum. Mebusu Nusret Efendi

nin, Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumi-
yesince Şûrayı Evkaf teşkiline dair kanun 
teklifi hakkında (2/340) 93 

14, — Erzurum. Mebusu Salih Efendi
nin, Hıyaneti vataniyeden dolayı idam ve 
müebbet kürek eezalariyle mahkûm edi
lenlerin evrakının Mahkemei Temyizce tet
kik ve tasdik edilmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/334) 66:67 

.15. — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, Seferberlik halinde ümera ve zabıta
nın maiyetlerinde istihdam edecekleri 
emir neferlerine dair kanım teklifi hak
kında (2/330) ^6 

16. — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, Tedrisatı iptidaiye ve tâliyeye müta-
allik celbedileeek kitapların Gümrük 
Resminden istisnalarına dair kanun tek
lifi hakkında (2/323) 18 

17. — Gazianteb Mebusu Ali Cenan i 
Beyle iki refikinin, Gazianteb kazası dâhi
linde bağ ve bahçelerden kesilecek ağaçla
rın üç sene üşürden muaf olması hakkında 
kanun teklifine dair (2/384) * 363 

18. — Gazianteb Mebusu Ali Cenanı 
Beyle iki arkadaşının, Gazianteb kasabası 
ahalisine muavenet edilmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/385) 363 

19. — Gazianteb Mebusu Şahin Efendi 
ve Konya Mebusu Musa Kâzım Efendi ve 
rüfekasınm, İstiklâl Mahkemesince nefyedil-
miş olan Konyalı Niyazi Efendinin affına 
dair kanun teklifi hakkında (2/365) ^G 

20. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi 
Beyle refikinin, 11 Nisan 1334 tarihli Güm
rük Kanununun mevkii meriyetten ref'ini 
mutazammm Kararnamenin mülga olduğu
na dair kanun teklifi hakkında (2/368) 129 

21. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi 
Beyle refikinin, Reji beyiye memurlukla
rının malûl gazilere hasrı hakkında kanım 
lâyihasına dair (2/370) 129 

22. — İçel Mebusu Ali Efendinin, Bal
talık Kanununun birinci maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifine dair (2/360) 144 

23. — İçel Mebusu Ali Efendinin, Mut 
kazası merkezindeki hamamın imar ve ih-



yasiyle mahallî belediyesine terki hakkın
da kanun teklifine dair (2/383) 

24. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü 
K fendinin, İsparta harikzedegânına kereste 
•verilmesine dair kanun teklifi hakkında 241 

25. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Ka
lebentlik cezalarının nefiy cezasına tahvi
line dair kanun teklifi hakkında (2/335) 

26. — Karahisarı Sahib Ijklebusu Meh-
med Şükrü Beyin, Hiyaneti vataniyeden 
dolayı fer'an zimethal olanların afları hak
kında kanun teklifine dair (2/376) 

27. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey 
ve arkadaşının, Konya hareketi arzından 
mutazarrır olanların Müsakkafat vergile
rinin affına ve kendilerine meccanen ke
reste itasına dair kanun teklifi hakkında 
(2/364) 

28. — Kozan. Mebusu Dr. Fikret Beyin, 
Dördüncü Fırka Kumandanı iken şehit dü
şen Nâzım Beyin validesine hidematı vata
niye tertibinden maaş tahsisine dair kanun 
teklifi hakkında (2/342) 

29. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
İhtikârın men'i için devairi belediyenin her 
nevi eşyaya narh vaz'ına salâhiyettar olması 
hakkında kanun teklifine dair (2/320) 

30. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Mecalisi Umumiye âzası yevmiye ve harcı
rahlarının miktarı hakkında İdarei Umu
miye! Vilâvat Kanununun 116 ncı madde-

Sayfa 

391 

:242 

92 

293 

144 

92 

66 
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sini muaddil 99 numaralı Kanunun birinci 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifine 
dair (2/322) 19:20 

31. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Sükna icarlarının haddi mâkule ircaı ile 
ihtikârın men'i için Heyeti Vekilece teda-
biri muktaziye icrasına dair kanun teklifi 
hakkında (2/321) 18:19 

32. — Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi 
Efendinin, Memurini mülkiyenin tesbiti va-
zaifine dair kanun teklifi hakkında (2/367) 144 

33. — Siird Mebusu Mustafa Sabri 
Efendinin, Mensubini ilmiyenin derecatiy-
le kisvei ilmiyenin alâmeti farikasın dair 
kanun teklifi hakkında (2/377) 292:293 

34. — Tokad Mebusu İzzet Beyin, Arazi 
ve çiftlik sahiplerinden bikes olan jandar
ma efradına hasat ve harman zamanların
da üç ay izin verilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/336) 92:93 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1. — Düşmandan istirdadedilen ve edi
lecek olan mahaller ahalisine muavenet 
hakkında kanun lâyihasına dair 2:5,7 

SIHHİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Mükellef sivil sıhhiye memurları 

hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâ-
vihasına dair 269 :273 

MUHTELİF EVRAK 
1: — Kars'ın senei devriyei istirdadı 

dolayısiyle Mevlidi Nebevi kıraat ettirildi
ğine dair Kars Mutasarrıflığının telgrafı 95 

2. — Koçgiri Tahkik Heyetinin Si
vas'a vâsıl olduğuna dair telgraf 181 

3. — Malta'dan avdet etmiş olan İs
parta Mebusu Cemal Paşadan mevrut 
telvraf 94 

4. — Malta'dan avdet edip İnebolu'ya 
gelmiş olan zevattan mevrut telgraf 51:52 

5. — Mevlidi Nebevi münasebetiyle 
Koçgiri heyeti tahkikiyesinden mevrut 
tebrik telgrafı 220:221 

6. — Mevlidi Nebevinin tebrikine dair 

Şark Cephesi Kumandanı Kâ^ım Karabe-
kir Paşadan mevrut telgraf 207 

7. — Millî zaferin temadisi temenniya-
tına ve Meclisle orduya selâmlarının iblâğ 
edilmesine dair Çatalca Müftüsü Osman 
Efendi ile iki arkadaşından mevrut tel
graf 257 

8. — Samsun'daki zabit ve asker aile-
lerinden/mııhtaeolanların kışlık ihtiyaç
larının temin olunduğuna ve orduya yüz 
bin paket tütün hediye edildiğine dair 
Samsun Müdafaai Hukuk Cemiyeti namı
na Reis Ömer imzasiyle gelen telgraf 307:308 



SUALLER VE 
Sayfa , 

îcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 

1. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin, Zara ve havalisindeki harekâtı as
keriye (Ümraniye hâdisesi) hakkındaki 
sualine İcra Vekilleri Reisi Fevzi Paşa'-
nm tahrirî cevabı 316:318 

2. — İzmit Mebusu llamdi Namık Be
yin, Yunan mezalimine dair ve Karesi 
Mebusu Vehbi Bey ve rüfekasmın Yunan 
istilâsmdaki mahaller ahalisine muave
net hakkında sualleri ve İcra Vekilleri 
Reisi Fevzi Paşanın tahrirî cevabı 313 

3. — Konya Mebusu Vehbi Efendinin, 
Maarif Nâzın esbakı Şükrü Bey hakkın
da İcra Vekilleri Riyasetinden sual tak
riri 91 

4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
öğle tatillerine dair suali ve İcra Vekil
leri Heyeti Reisi Fevzi Paşanın tahrirî 
cevabı 37,129 

Adliye Vekâletinden 

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, ceraimi siyasiye ve askeriyeden dolayı 
mahkûm olanlar hakkında suali ve Adliye 
Vekili Refik Şevket Beyin şifahi cevabı 181, 

318:319 

Dahiliye Vekâletinden 

1. -T- Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Be- j 
yin, Bartın Kaymakamı hakkındaki suali
ne Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin tahri
rî cevabı 91,315 

2. — Dersim Mebusu Hasan Hayrı Be
yin, 8 maddelik Dahiliye Vekâletinden 
sual takriri 181 

3. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, 
jandarma işlerine ve Antalya, Kars muta
sarrıflarının becayişlerine ve Ergani Me- ] 
busu Sırrı Beyin Mutasarrıf Fahredctyı 
Bey hakkındaki suallerine Dahiliye Vekili 
Ali Fethi Beyin tahrirî cevabı 129,313:315 | 

4. — Ergani Mebusu Emin Beyin, Da
hiliye Müsteşarı Hamid ve İdarei Mahalliye 
Müdürü Münir Beylere verilen harcırahlara 

CEVAPLAR 
Şayia 

dair suali ve Dahiliye Vekili Ali Fethi Be
yin tahrirî cevabı 129,315:316 

5. — Ergani Mebusu Sırrı Beyin, mu
tasarrıf Fahreddin Bey hakkında Dahili
ye Vekâletinden sual takriri 205 

6. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin, mekteplerin hâlâ açılmaması esba
bına dair sual takriri ve Dahiliye Vekili 
Ali Fethi Beyin tahrirî cevabı 4243 

7. —• İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Yunan 
askeri tarafından tahribedilmiş olan İzmit 
livasının imarı için ne gibi tedabir düşü
nüldüğüne dair Dahiliye Vekâletinden sual 
takriri 310:311 

8. — Karesi Mebusu Vehbi Beyle arka
daşının, mebusların yolcular hakkındaki 
kefaletlerinin ademikabulü esbabına dair 
sualine Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin 
tahrirî cevabı 154:155 

9. -— Karesi Mebusu Vehbi Beyle arka
daşlarının, Sivrihisar ve Mihalıççık kaza
larında düşmanın ihrak ettiği köyler ahali
sinden açıkta kalanlara karşı ne gibi teda
bir ittihaz edildiğine dair sual takriri ve 
Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin • tahrirî 
cevabı 43:47 

10 . — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, Konya hareketi arzından dolayı açık- ' 
ta kalanlar hakkında Hükümetçe ne mua
mele ifa kılındığına dair suali ve Dahiliye 
Vekili Ali Fethi Beyin tahrirî cevabı 47:48 

11. •— Konya Mebusu Kâzı m Hüsnü Be
yin, Konya istasyonundaki malzemeye dair 
sualine Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin 
tahrirî cevabı 11,311 :312 

.12. — Muş Mebusu Osman Kadri Be
yin, Diyarbekir Telgraf Memuru Behçet 
Beyin askerliğine dair sual takririne Da
hiliye Vekili Ali Fethi Beyin tahrirî cevabı 311 

13 . — Siverek Mebusu Mustafa Lûti'i 
Beyin, Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşa hakkında sual takriri ve Dahiliye Ve
kili Ali Fethi Beyin tahrirî cevabı 38:39 

14. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, firar eden mevkuf ine dair Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri 311 



Sayfa 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden 

1 . — izmir Mebusu Hamdi Beyin Yu
nanlıların İzmit havalisindeki harekâtı 
askeriyelerine dair Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetinden sual takriri 7 

Hariciye Vekâletinden 

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin. 
itilâf Devletleri tarafından ilân edilne bita
raf ınmtaka hakkında sual takriri ve Ha
riciye Vekili Yusuf Kemal Beyin tahrirî 
cevabı 37:38 

2. — Bursa Mebusu Operatör Emin 
Beyin, italya'daki siyasi mümessilimiz hak
kında Hariciye Vekâletinden sual takriri 338 

3. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid 
Beyin, Roma'da inikadetmiş olduğu işiti
len bir kongrenin mahiyeti hakkında sual 
takriri ve Hariciye Vekili Yusuf Kemal 
Beyin tahrirî cevabı 316,421 

4. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Be
yin, Atina'da esir bulunan Miralay Cafer 
Tayyar Bey hakkındaki suali ve Hariciye 
Vekili Yusuf Kemal Beyin tahrirî cevabı 50:51, 

312 
5. — izmit Mebusu Sırrı Beyin, Ana

dolu için yapılan pontus propagandası 
hakkında suali ve Hariciye Vekili Yusuf 
Kemal Beyin şifahi cevabı 316 

6. — izmit Mebusu Sırrı Beyin, Emir-
faysal'm Irak Emirliğine dair suali ve 
Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin tah
rirî cevabı 316 

7. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, siya
seti umumiyeye dair Hariciye Vekâletin
den sual takriri 220 

8. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Yunan 
askeri tarafından tahribedilmiş olan iz
mit livasının imarı için ne gibi tedabir dü
şünüldüğüne dair Hariciye Vekâletinden 
sual takriri 310,311 

9. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi 
Beyin, Vrangel ordusuna dair suali ve Ha
riciye Vekili Yusuf Kemal Beyin tahrirî 
cevabı 316 

Sayfa 
İktisat Vekâletinden 

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
ormanlardan tkatiyat ruhsatiyesinin keres
te tüccarlarına neden geç verildiğine dair 
sualine, iktisat Vekili Mahnıud Celâl Be
yin tahrirî cevabı 419:420 

2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyle arka
daşlarının, Sivrihisar ve Mihalıççık kaza
larında düşmanın ihrak ettiği köyler aha
lisinden açıkta kalanlara karşı ne gibi te
dabir ittihaz edildiğine dair sualine İkti
sat Vekili Mahmud Celâl Beyin tahrirî 
cevabı 43:47,420 :421 

Maarif Vekâletinden 

1. — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin, 
Ankara'da ilga edilen Darülmuallimin ve 
Darülmuallimat hakkındaki sualine Maa
rif Vekili Hamdullah Subhi Beyin şifahi 
cevabı 38,67:69 

Maliye Vekâletinden 

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
vilâyatı meşgule memurininin maaşatına 
dair Maliye Vekâletinden sual takriri 181, 

319:320 
2. — 'Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be

yin, Konya'da askerî mütaahhitlerin mat
luplarının ademitesviyesi sebebine dair 
Maliye Vekâletinden sual takriri 277 

Müdafaai Milliye Vekâletinden 

1. — Cebelibereket Mebusu İhsan Be
yin, 150 bin kilo tütün hakkında Müdafaai 
Milliye Vekâletinden sual takriri 277 

2. — Kângırı Mebusu Tevfik Efendi
nin, vesaiti nakliye hakkında Müdafaai 
Milliye Vekâletinden sual takriri 257 

3. — Karahisarı Sahip Mebusu İsmail 
Şükrü Efendinin, bağlardaki tahribata dair 
Müdafaai Milliye Vekâletnden sual takriri 120 

4. — Kayseri Mebusu Âlim Efendinin, 
cami imamlarının askere celbedilmesi esba
bına dair Müdafaa Milliye Vekâletinden 
sua takriri 181 

5. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
vin, Konya istasyonundaki malzemeye dair 
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sualine Müdafaai Milliye Vekili Refet Pa
şanın tahrirî cevabı 11,311:312 

6. — Sarakan Mebusu Reşad Beyin, bir 
ahzı asker şube reisi hakkında Müdafaai 
Milliye Vekilinden sual takriri 42İ 

Nafıa Vekâlet: nden 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, 
Nafıa bütçesinden inşaat ve tamirat için 
ne miktar sarf edildiğine, Diyarbekir - Er
gani şosesine dair sual takriri ve Nafıa 
Vekli Ömer Lûtfi Beyin şifahi cevabı 11,48:50 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, Eskişehir'in hini tahliyesinde terk 
edilen şimendifer malzemesine dair Nafıa 
Vekâletinden sual takriri 392 

3. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü, 
Konya ovası ameliyatı iskaiyesi hakkında 
Nafm Vekâletinden sual takriri 181 

4. — Siird' Mebusu Mustafa Sebri 
Efendinin, Malatya'da teşekkül eden Elek
trik Şirketi, Garzan köprüsü ve bir memu
run harcırah] hakkındaki sual takriri ve 
Nafıa Vekili Ömer Lûtfi Beyin şifahi 
cevabı . 91,152:154 

Sıhhiye Vekâletinden 

1. — Ertuğrul Mebusu Necib .Beyin, 

Sayfa 
Ankara şehrinin tamizliğine dair Sıhhiye 
Vekâletinden sual takriri 368 

2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyle ar-
Ikadaşlarınm, Sivrihisar ve Mihalıççık 
'kazalıarınd'a düşmanım ihr-ak ettiği köyler 
alhalisinden açıkta kalanlara karşı ne gü-
!bi tedabir ittihaz edildiğine dair sual tak
riri ve Sıhhiye Vekili Dr. Refik Beyin 
şifahi ©evaibı 43:47 

3. — Kars Mebusu Gavid B>eyle arka
daşlarının, İğidir ve Sürmeli kazaları hal
ikına yardım edilmesine dair suali ve Sıh
hiye Vekili Doktor Refik Beyin tahrirî 
cevabı 392:393,422:423 

4. — Kanıya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, Konya ovası ameliyatı iskaiyesi hak
kında suali ve Sıhhiye 'Vekili Doktor Re
fik Beyin tahrirî cevabı .181,421 

5. — Muş Mebusu Mahmud Said Be
yin, VilâyaJtı Şarkiye muhacirini hakkın
daki sualine Sıhiye Vekili Doktor Refik 
Beyin, şifahi cevabı 7,148:152 

Şer'iye Vekâletinden 

1. __ Siird Mebusu Mustafa. Sabri Efen
dinin, Tahsisatı ilmiye ve 'evkaf umuru
na dair sualine Şer'iye Vekâletinin tahrirî 
cevaibı . 9.1,313 

TAKRİRLER 
Ankara (Mustafa Efem di) 
1. -— Beynam ormanlarmdaki katiyat 

yüzünden ormanın harobolduğuna'dair 221 
Batum (Fevzi Efendi ile arkadaşlarının) 
2. — Elviyei Selâseye bir heyeti tah

kikime izamına dair 36,54:57,107:120,121 
Erzurum (Celâleddin Arif B.) 
3. — istanbul'da İtilâf devletlerinin, te

sis etmiş oldukları askerî mahkemelerin 
protesto edilmesine dair 338:339 

Erzurum (Hüseyin Avni Beyle arka
daşları) 

4.Malta'dan avdet etmiş olan zevata 
bir resmiistikbal tertibedilmesme dair 52 

Eskişehir (Abdullah Azmi Ef.) 
5. —• Elviyei Selâsede tahkikat icra

sının Hükümete havale edilmesine dair 120:121 

izmit (Ilamdi Namık B.) 
-(i. — Köy muallimleri hakkındaki ka

nun teklifinin (2/155) encümenden eel-
biyle ruznameye alınmasına dair 155:156 

Kars (Cavid Bey ve arkadaşları) 
7. — Şark hudutları haricindeki yer

lerden Türkiye'ye hicret etmiş olan ahali
nin muhaceret muafiyetinden istifade et
tirilmelerine dair 

Kastamonu (Dr. Suad B.) 
8. —- Mesken icarları hakkındaki lâ

yiha ve tekliflerin ruznameye alınmasına 
dair 

419 

94 

• Konya (Vehbi Ef.) 
9. — İane toplanmak suretiyle halkın 

izacedilmemesine dair 393 :394 
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Mersin (Salâhaddin Beyle rüfekası) 
10. — Adana muhacirleri hakkında 

Sayfa 

87 
Muş (Hacı Ahmed Hamdı Ef.) 
11. — Harbi Umumide haneleri hedim. 

ve tahribedilmiş olanlar hakkındaki kanun 
teklifinin ruznameye alınmasına dair 95:96 

Saruhan (Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Reşad B.) 

12. — Muvazenei Maliye Encümeninde 
beş âza ile karar alınmasına müsaade olun
masına dair 368:369 

Siird (Mustafa Sdbri B.) 
13. — Sabık Elâziz Valisi Galip Beyin 

Sayfa 
Kayseri'deki emval ve emlâkinin müsadere 
edilmesine dair 147:148 

Sivas (Rasim B.) 
14. — Mösyö Piyer Loti'ye Türk Mille

tinin selâm ve şükraniyle bir hediye gön
derilmesine dair 12 

15. — Tahkikatı teşriiye açılmasına 
dair takrir ve merbutu istida (Takrir sa
hibi malûm değil) 263 

Van (Haydar Beyle arkadaştan) 
16. — Dâvayı millînin tahakkuku hu

susunda gayret sarf etmiş olan Madam Go-
lis'e Meclisçe beyanı teşekkür edilmesine 
dair " 286 

TEKLİFLER 
(Adliye Encümeni) 
1. — Hâdisat] isyaniyede fer'an zimet-

hal olanların affolunabilmesi için keyfiye
tin tahkik ve Meclise bildirilmesine İstik
lâl mahkemelerinin mezun olduklarına dair 
(2/359) 99:106 

Ankara (Mustafa Ef.) 
2. ;— Kurayı mevkufe aşar bedelâtı far

kı hakkında (2/366) 11,176 
Aydın (Dr. Mazhar B.) 
3. — Tahtı işgalde bulunan memalikten 

hicret eden Müslümanların emvali metru-
keden meceanen istifade etmelerine dair 
(2/328) 157:161 

Aydın (Emin Ef.) 
4. — Evkaf Nizamnamesinin 17 nci 

maddesinin tadiline dair (2/395) 390:391 
Batıım (Edib />. ve rüfekası) 
5. — Artvin ve Ardahan ahalisine aid-

olup kışlamak üzere Batum'da bulunan 
hayvanattan 1337 senesi Eylül gayesine 
kadar getirtilecek olanlardan ithalât Res
mi alınmamasına dair (2/338) 93 

6. — Artvin, Ardahan ve Kars livaların
da Asar ve Emlâk vergilerinin birleştirilip 
demirbaş namiyle cibayet edilmesine dair 
. (2/339) 09 

Biga (Hamid Beyle, rüfekası) 
7. — Harbi Umumi esnasında zürraa 

verilen tohumluk ve yemeklik zahairin su
reti -cibayotine dair (2/372) 66,293 

Bursa (Operatör Emin B.) 

8. — Altın ve gümüşten mamul hilyatı 
taşıyan erkek ve kadından vergi alınması
na dair (2/387) 277,363:365 

9. — Hükümet ve belediyelerce alınmak
ta olan cezayi nakdîlerin beş misline iblâğı
na dair (2/373) ,. 66,293 

Bursa (Operatör Emin B.) 

10. — Manda ve beygir gibi hayvanatı 
ehliyeden vergi alınmasına dair (2/386 
mükerrer) 276:277 

11. — Posta ve Telgraf Vekâleti ihda
sı hakkında (2/362) 308:310 

• 1.2. — Serveti beş bin liradan fazla 
olanlardan aleddereeat muafiyeti askeri
ye vergisi alınmasına dair (2/386) 263,365: 

368 

Canik (Nafiz B.) ı 

13. — İstiklâl mahkemeleri ve maha-
kimi nizamiye ve divanı harbler tarafın
dan hiyaneti vataniyeden dolayı mahkûm 
edilen fer'an zimethal eşhasın affına dair 
(2/375) 106,293 

14. — Kanunu Cezanın 37 nei madde
sinin tadiline dair (2/394) 390 

Edirne (Şeref B.) 
15. — Belediye rüsumunun tezyidine 

dair (2/380) 205,391:392 
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205 
205 

'16. —- Dahiliye memurinine dair 
(2/379) 

17. — İdarei ürfiyeye dair (2/381 ) 

El aziz (Liasim, B.) 
18. — M'emaliki Osnıaniyedeıı düşman 

istilâsına mâruz kalan mahaller ahalisin
den hâkimiyeti Osmaniyede bulunan 
memleketlere nıuhacerel etmiş olanların 
muhacir addine ve muhacirin hakkında
ki müsaadatı kanıt niyeden istifade etme
lerine dair (2/:m» 

ENCÜMENİ MAHSUS 

1. — Heyeti V7 ekil enin salâhiyet ve 
vazaifine dair (2/361) 321:334,339:359,360 

387,394:414,423:431,43:!: U! 

Ertuğrul (Mustafa Kemal B.) 
2. — Beyıı senedatiyle vukubulan alını-

satım muamelâtına ait 13.18 senesinde ba 
iradei seniye mevzu olan meıunııiyetin 
bir sene müddetle re fin e dair (2/337) 

Ertuğrul (Neci[> B.) 
3. — Tevhidi zabıta ve tesrii adalet 

hakkında (2/371) 

Erzurum (Cefâleddin Arif B.) 
4. — Muhtelif tarihfcrdie padiişaham 

îzîaim tarafından ekalliyeJtlere fermanı hü
mayunlarla bahşedilmiş olan hukuk ve 
dtmtii'yazatın münf'e'si'h olduğunla dair 
(2/393) 

92 

66 

338 

Erzurum (Nusret Ef.) 
5. —'Büyük Millet 

1 Tmı i mi yesin ee Şû ray i 
dair (2/340) 

Meclisi Heyeti 
Evkaf teşkiline 

n:i 

Erzurum (Halik Ef.) 
6. — Hiyan'eti vataniyeden dolayı idam 

ve müebbet kürek cezalariyle mahkûm edi-
len'lerin. evrakının Malike in e i Temyizce 
tetkik ve tasdik edilmesine dair (2/334) (56 

7. — Seferberlik halinde ümera ve 
zabıtanın maiyetlerinde istihdam edecek
leri emir neferlerine dair (2/330) 

8. — Tedrisatı iptidaiye ve tâliyeye 
mütaallik eelbedilieeek kitapların <!üm-

67 

m 

rük Resminden istisnalarına dair (2/323) 
18,242:243 

(lazianteb (Ali Cenanı B. ile, iki arka
daşı) 

9. --• (Uızianteb 'kazası dâhilindieki bağ 
ve bahçelerden kesileicek ağaçlari'n üç sene 
üşürden muaf tutulmasına dair (2/384) 260,363 

(.lazianteb (Ali Cenanı B. ile iki arka-
d aş ı) 

10. —• Düşman islilâsuıdıau dolayı mu
tazarrır olan (lazianteb kasabası ahalisine 
muavenet edilmesi hakkında (2/385) 260,363 

(Jazianteb (Şahin.Ef. ve Konya Musa 
Kâzım Ef. ve rüfekası) 

1.1. —- İstiklâl mahkemesince Eskişehir'e1 

nefyedilmiş olan Hasan Efendi Zade Ni
yazi Efendinin affına dair (2/365) 66,144:145, 

260 
(Jümüşane (Hasan, Fehmi B. le refiki

nim) 
12. — 11 Nisan 1334 tarihli (İüınrük 

Kanununun mevkii meriye fren ref'ini ııııı-
tazammın Kararnamenin mülga olduğuna 
dair (2/368) 11,129,243:245 

elümüşaue (Hasan Fehmi B.) 
13. — Reji beyiye memurluklarının ma

lûl gazilere h'asrı .hakkında (2/370) 50,129, 
245 252,368 

İçel (Ali Ef.) 
14.,,— Baltalık Kanununun birinci 

maddesinin tadili hakkında (2/360) 144 
15. — Mut kazası merkezindeki hama

mın imar \1e. ihyasiyle mahallî belediyesine 
terki hakkında (2/383) 220,391 

16. — Tedrisatı İptidaiye Kanununun 
15 nci maddei muaddel esinin lâğvedilmesi
ne dair (2/378) 175 

İçel (Şevki B.) 
17. — Ali Efendinin, Müfettişi Umumi

lik hakkında (2/382) 220 
İsparta (Hüseyin Hüsnü B.) 
18. — İspıanta harikzede^ânıua ker'este 

vierilmesiiire diair 241 :242 
İstaübul (Ali Hıza B.) 
19. •— Şühedayı askeriyenin eytam ve 

eramiline tahsis olunacak maaşlar hakkın
daki K'anun hükmünün tadili ne dair , 
(2/388) 307 
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İzmit (tiırrı B.) • 
20. — Kalebentlik cezalarının nefiy ce

zasına tahviline dair (2/335) i)2 , 
21. — Matbuat ve İstihbarat Müdüri

yetinin vekâlete tahviline dair (2/389) 307 | 
Karahisarı sahib (Mehmed Şükrü B.j 
22. — Hıyaneti vataniyeden dolayı j 

fer'an zimethal ol'aıntarın afları ha'klkııı- i 
da (2/376) 143:144,29:5 i 

Karasi (Vehbi B.) 
23. — Mülkiye müfettişlikleri 

hakkında (2/356) 
Kastamonu. (Dr. Suad B.) 

teşkili 
57:61 

24. — Hazinei Maliyeden maaş alan 
mütekaidin ve mâ İnline terk edecekleri 
maaşa göre arazi tevzi edilmtesine dair 
(2/391) 362:363 

Kırşehir (Müfid Ef.) 
25. — Başkumandanlık müddetinin üç 

ay temdidi hakkında (2/363) 6 

Konya (Musa Kâzım Ef.) 
26. — İstiklâl Mahkemesince nefye mah

kûm edilmiş olan Hasan Efendizade Niyazi 
Efendinin affına dair (2/365) 11 

Konya (Kâzım Hüsnü B.) 
27. — Konya hareketi arzından muta

zarrır olanların Müsakkafat vergilerinin 
affına ve kendilerine meccanen kereste ita
sına dair (2/364) 11,144 

Kozan (Dr. Fikret B.) 
28. — Dördüncü Fırka Kumandanı iken 

şehit düşen Nâzım Beyin validesine hide-
ınatı vataniye tertibinden maaş tahsisine 
dair (2/342) 92 

Kütahya (Besim Atala/y B.J 
29. — Ciheti askeriye elinde bulunan 

lagar ve zayii' öküzlerin büâbcdel fakir köy
lülere verilmesine dair (2/392) 

30. — Idarei lıııuıniyei Vilâyat Kanu
nunun tadili hakkında (2/369> 

Kütahya (Cemil B.) 
31. — İhtikârın men "i i cin devairi bele

diyenin her nevi eşyaya narh vazına salâ-
hivettar olması hakkında (2/320) 

Sayfa 

362 

11 

20,66 

32. — Mecalisi Umumiye âzası yevmiye 
ve harcırahlarının miktarı hakkında İdare i 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 116 ncı mad
desini muaddil 99 numaralı Kanunun bi
rinci maddesinin tadili hakkında (2/322) 19:20 

33. — Sükna icarlarının haddi mâkule 
ircaı ile ihtikârın men'i için Heyeti Veki-
lece tedabiri muktaziye icrasına dair 
(2/321) 18:19 

34. — lımım tüccar ve esnaftan Harb 
İstikrazı Yergisi tahsiline dair (2/390) 338 

Muş (Hacı Ahmed Hamdi Ef.) 
35. — Memurini mülkiyenin tesbiti va-

zaifi hakkında (2/367) .1.1,144 

oiird (Mustafa tfabri Ef.) 
36. — Mensubini ilmiyenin derecatiyle 

kisvei ilmiyenin alâmeti farikasına dair 
(2/377) • 143,292:293 

Tokad (İzzet B.) 
37. — Arazi ve çiftlik sahiplerinden bi-

]:--: olan jandarma efradına hasat ve har
man zamanlarında üç ay izin verilmesine 
dair (2/336) 92:93 

TEZKERELER 
ADLİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
1. — (Japanoğullarından İhsan'ı hane

sinde ihfa eden Çubukabad kazasının Kara-
tepe karyesinden Ömeroğlu Kör Hasan'in 
on sene küreğe konulması hakkındaki ev
rakı hükıniyenin gönderildiğine dair 147 

2. — .Hıyaneti vataniyeden yedi sene 
küreğe mahkûm Ali (Javıış hakkındaki ev
rakı hüknıivenin gönderildiğine dair 292 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Bezircinin Ali ile diğer rüfekasının evrakı 
hükmiyelerinin gönderildiğine dair 32:34 

4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Beysehri'nin Karadiken karyesinden jan
darma (Jökoğullarından Osmanoğiu İbra
him hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair 260:263 

5. Hivaneti vataniveden mahkûm 



292 

338 

292 

180 

205 

BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ VE BAŞKUMAN
DANLIK TEZKERESİ 

1. — Başkumandanlık salâhiyetinin 5 
Teşrinisani 1337 de hitam bulacağına dair 5:6 

GARP CEPHESİ KUMANDANLIĞI 
TEZKERESİ 

1. — Sakarya muharebesinde fedakâr
lık gösteren ümera, zabıtan ve efradın kıs-

*men İstiklâl madalyası ve kısmen takdir
name ile taltiflerine mütaallik iki kıta def
terin gönderildiğine dair 16:17 

İCRA VEKİLLERİ RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1. — İstanbul Mebusu Perid Beyin 
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Dedebaşızade Alioğlu Melımed hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 176:177 

6. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Mülâzim Kemal Efendiye ait evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair 

7. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın Piripaşa mahallesinden İbra-
himoğlu Şer Bekir'in evrakı lıiUmıiyesinin 
gönderildiğine dair 180:18 

8. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Trabzon'un Ayavasil mahallesinden Hacı 
Muradoğlu Kosti hakkındaki evrakın göıir 
delikliğine dair 

9. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Trabzonlu Mavna Reisi Rasim ile rüfe-
kası hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair 175,264:268 

10. — Hiyaneti vataniyeden maznunun-
aleyh Urfalı Şaban hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair 

11. — Kastamonu hapsanesinde üç se
ne kalebentliğe mahkûm Bafralı Talât'ın 
Sinob'a nakline dair 177 

12. — Tekâlifi milliye emrinde vazife
lerini suiistimal eden Abdullahoğlu Melı
med Ali ile Rüfekasının idamlarına dair t 

olan evrakı hükmiyenin gönderildiği hak
kında 

Sayfa 
Türkiye'nin Paris Mümessilliğine tâyin 
edildiğine dair ' 12 

2. — İstanbul Mebusu Muhtar Beyin 
Tiflis Mümessilliğine tâyin edildiğine dair 12:15 ' 

0. — Safranbolu isyanında fer'an zi-
methal olanların affına dair 20:24 

4. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, sabık Elâziz Valisi Galib Beyin Kay-
seri'de bulunan emval ve emlâkinin müsa
dere edilmesine dair temenni takririne ce
vabı 147 :148 

KOÇGİRİ HEYETİ RİYASETİ TEZKERELERİ 
1. — 12 ve 25 kişinin tahliye edildikle

ri rine dair 310 
2. — Tahliye edilen mevkufin hakkında 240: 

241 

MAARİF VEKALETİ T EZK ER ESİ 
1. — İstiklâl Marşı bestesinin İstanbul-

ea bir heyeti musikiye marifetiyle intihab-
edünıesi hakkında .17:18 

MALİYE - İKTİSAT VEKÂLETLERİ 
MÜŞTE R K K TEZ KERESİ 

.1. — Vilâyatı müstahlasa ahalisine ve
rilmiş olan tohumlukların affı hakkındaki 
Kanunun tefsirine dair 145:146 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ 
RİYASETİ TEZKERESİ 

I. —• Düşman istilâsından kurtulan ma
hallerde ashabının firarına mebni sahipsiz 
kalan emvali gayrimenkule ve nıezruat 
hakkında, haneleri hedim ve tahribolıınan 
vilâyatı müstahlasa ahalisine emvali met-
rukeden verilmiş olan haneler hakkında 
kanun, lâyihalariyle Aydın Mebusu Doktor 
Mazhar Beyin, tahtı işgalde bulunan me-
malikteıı hicret eden müslümanların emva
li ınetrukeden meceanen istifade ettirilme
sine dair kanun teklifinin (2/328) Şer'iye, 
Adliye, ve Muvazenei Maliye encümenle
rince müetemian tetkik edilmesine dair 157:161 
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Sayfa 
27 . X . 1337 tarihli 100 neü îçtima zap

tı sabık traiâaası 6:7 
3 1 . X . 1337 tarihli 102 nci içtima aap-

U sabık Hulâsam 10 d i 
1 . X I . 1337 tarihli 103 ncü içtima zap-

ti aabık hulâsası 31:32 
3 . X I . 1337 tarihli 104 ncü tçtima zap

tı sabık hulâsası 64:65 
5 . X I . 1337 tarihli 105 nci içtima zap

tı sabık hulâsası 91:92 
7 . XI . 1337 tarihli 106 nci içtima zap

tı sabık hulâsası - 128:129 
8 . X I . 1337 tarihli 107 nci îçtima zap

tı sabık hulâsası 143 
10. X I . 1337 tarihli 108 uci içtima zap

tı sabık hulâsası 174:175 
12. X I . 1337 tarihli 109 ncu içtima zap

tı sabık hulâsası 204:206 
14. X I . 1337 tarihli 110 ncu içtima zap

tı sabık hulâsası 218 

Say& 
15. X I . 1337 tarihli 111 nci içtima zap

tı sabık hulâsası 240 
17. X I . 1337 tarihli 112 nci içtima zap

tı sabık hulâsası 256 £57 
19. X I . 1337 tarihli 113 ncü îçtima zap

tı sabık hulâsası 276 
21. XI.. 1337 tarihli 114 ncü içtima sap

tı sabık hulâsası 292 
22. X I . 1337 tarihli 115 nci îçtima zap

tı sabık huââsaşı W 
24. X I . 1337 tarihli 116 nci îçtima zap

tı sabık hulâsası 336:337 
26. X I . 1337 tarihli 117 nci îçtima zap

tı sabık hulâsası 362 
28 . XI . 1337 tarihli 118 nci îçtima zap

tı sabık hulâsası 390 
29. X I . 1337 talihli 119 ncu îçtima zap

tı sabık hulâsası 416 -417,. 



Söz alanlar 

Sayfa 
AMülgafur Kf. (Karesi) - Diyarbckir 

Maarif Müdürü ile Sultani Edebiyat Mual
liminin tebdili sebeplenilin beyanına dair 
Maarif Vekâletinden olan istizah takriri 
münasebetiyle 188,189,190,19(3,200 

Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) . Cebe 
libereket Mebusu Rasim Beye tara tahsisat
la mezuniyet verilmesine dair Divanı Ri
yaset kararı münasebetiyle 98 

— Divanı Muhasebat Encümeni için 
yapılacak intihap hakkında 9(5 

•— Düşmandan istirdadediien ve edile-
eek olan mahaller ahalisine muavenet hak
kındaki Kanun münasebetiyle 2,3,4 

'*•- Blcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Faşa. hakkındaki sual ve istizahlar müna
sebetiyle 40,42 

.;r— Elviyei Selâseye bir heyeti tahkikıye 
gönderilmesine claâr takrir münasebetiyle 12-0, 

121 
-— Hâdi&atı isyaniyede fer'an zimethal 

olanların affalunabilmesi için keyfiyetin 
tahkik ve Meclise bildirilmesine istiklâl 
mahkemelerinin mezun olduklarına dair 
teklif münasebetiyle 100,101,106 

Ahmed Feyzi Ef. (Batum) - Elviyei Se
lâseye bir heyeti tahkikıye gönderilmesi
ne dair takrir münasebetiyle 54,55,118 

Akif B. (Battım) - Elviyei Selâseye bir 
heyeti tahkikiye gönderilmesine dair tak
rir münasebetiyle 1U 

Sayfa 
Ali B. (Karahisarı Sahib) - Malta'dan 

avdeti ve Meelise takdimi münasebetiyle 
sözleri 206 

Ali Cenana B. (Gazianteb) - tdarei kura 
ve ne vahi kanun lâyihası münasebetiyle 295 

-•- Malta'dan avdeti ve Meelise takdi
mi münasebetiyle sözleri 205 

Ali Fethi B. (İstanbul) (Dahiliye Ve
kili) - Eleezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşa hakkındaki sual ve istizaüılar müna
sebetiyle 41,122,124,125 

----- Elviyei Selâseye bir heyeti tahkikı
ye gönderilmesine dair takrir münasebe
tiyle .117,118,121 

-— Yunanlılar tarafından tahribedilen 
Sivrihisar ve Mihalıççık kazaları dahilin
deki bâzı köyler ahalisinden açıkta kalan
lara yardım yapılıp yapılmadığımı dair 
sual münasebetiyle 44 

Ali Rıza B. (İstanbul) — Beyiye ve gi
şe memurluklarının malûl gazilere tahsisi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 248,2-50,251 

Ali Rıza B. (Kars) - Elviyei Selâseye 
bir heyeti tahkikıye gönderilmesine dair 
takrir münasebetiyle 107,108,109,110, 

111,112,113,114,1,18 
- tdarei kura ve nevahi kanını lâyi

hası münasebetiyle 232,233 
Âlim Ef. (Kayseri) - İdarei kura ve 

nevahi kanun lâvihası müımsebetivle 84,85 

B 
Bahöet 3B. (Kângırı) - Heyeti Vekile 

nin vazife ve mesuliyetine dair kanun tek
lifi. münasebetiyle 594,395 

Besim Atalay B. (Kütahya) - İdare 
kura ve nevahi 
hettvle 

mm laviha mıınase-
71,75,80 
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Oavid B. (Kars) - Hâdisatı isyaniyede 
fcvr'an zi methal olanların affokınaibilmcsi 
için ikeyfiyetin tahkik ve Meclise bildiri'l-
mesine istiMâl mahkemelerinin mezun ol
duklarına dair teklif münasebetiyle 102 

— İdarei kara ^t ne vah i kanun lâyi
ham münasebetiyle 214 

— İğdır ve Sürmeli ..kazalan halkına 
•yardım olunmasına da i r sual i münasebetiy
le 422 

— Şark hudutları haricindeki yerler
den Türkiye'ye hicret etmiş ahalinin mua
fiyetten istifade etmelerine dair teklifin 
reddi hakkındaki Tiâyih.'i Encümeni maz-

Dr. Abidin B. (Lâzistan) - Askere alı
nacak tabip veya baytarlar hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 271,272 

— Cebelibereket Mebusu ftasim Beye 
lanı tahsisat mezuniyet verilmesine dair 
Divanı Riyaset karan münasebetiyle 99 

— İdarei Kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 76,2;>6 

Dr. Fikret B. (Kozan) - Askere alına
cak tabip veya baytarlar' hakkındaki ka- -
rıun lâyihası münasebetiyle 269,270 

Dr. Mazhar B. (Aydın) - 1 Kirman isti
lâsından kurtarılan mahallerde sahipleri fi
rar eden gayrimenkul 'inallarla mezran a/l 
hakkında ve enderi yıkılmış, olanlara em
vali metruk eden ev verilmesine dair kanuaı 
lâyihaları -münasebetiyle 160 

— Heyeti Vekile nin vazife ve mesuliye
tine dair ikamın teklifi münasebetiyle 272 

- - İdarei kura ve nevahi kanun lâyiha
sı. münasebetiyle 130.211 

— Müfettişi Umumilik lâyihası müna
sebetiyle 57,58,59,60 

Dr. Refik B. (Bay^zid, Sıhhiye Vekili) -
Kars 'Mebusu CavM «Beyin, İğdır ve Sürme
li kazaları halkına yardımda bulunulması
na dair sual takririne cevabı 422 

Ssyf* 
hatası münasebetiyle 419 

Celâl Nuri B. (Galibolu) - Malta'dan 
avdeti ve Meclise takdimi münasebetiyle 357 

Oelâleddin Arif B. (Erzurum) • Askere. 
alınacak tabilb -veya baytarlar haJİökmdaJki 
'kanun lâyihası münasebetiyle 270,271 

— Beyiye ve gişe memurluklarının ma
lûl gazilere -tahsisi hakkındaki Kanuti <mü-
nasebetiyte 248 

Cemil B. (Kütahya) - Meclisi Umumi 
azasının harcırah ve yevmiyeleri hakÖcın-
da kanun tadiline dair kamım teklifîmn 
redkii hakkındaki Lâyiha Eaıeümena maz
batası münasebetiyle lü 

— Muş Mebusu Mahmud Said Beyin, 
Vilâyatı Şarkiye muhacirini hakkındaki 
sualine cevabı 148,160,161,162 

— Yunanlılar tarafından tahribedilen 
Sivrihisar ve Mihalıççık kazaları dahilin
deki bâzı köyler ahalisinden açıkta kalan* 
lara yardım yapılıp yapılmadığına dair 
sual münasebetiyle 44 

Dr. Suad B. (Kastamonu) — Beyiye 
hakkının ve gişe memurluklarının mâlûi 
gazilere tahsisi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 346 

—• tdarei kura ve nevahi kanun lâyiha
sı münasebetiyle 74,212,213,226 

Dr. Tevfik Büşdü B. (Menteşe) - İda
rei kura ve nevahi kanun lâyihası münase
betiyle 76,79 

— Posta ve Telgraf Vekâleti ihdası 
hakkındaki teklifin reddine, dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 310 

Durak B. (Erzurum) - Beyiye ve gişe 
memurluklarının malûl gazilere tahsisi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 247 

— Blcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paya hakkındaki sual ve istizahlar müna
sebetiyle 123,125 

D 
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•—* Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli
yetine dair kanun teklifi münasebetiyle 399, • 

401,402,412,413,414 
;••.'•— îdarei kura ve nevahi kanun lâyiha

sı münasebetiyle 83,133,226,227,229,283 
—• İstiklâl Marşı bestesinin İstanbul'da 

bir heyeti musikiye marifetiyle intihab-
edilmesine dair Maarif Vekâleti tezkeresi 

münasebetiyle 
— Muş Mebusu Mahmud Said Beyin, 

Vilâyatı Şarkiye muhacirini hakkındaki 
suali münasebetiyle 

— Vilâyatı mustahlasa ahalisine veril 
mi§ olan tohumlukların affı hakkındaki 
Kanunun birinci maddesine müzeyyel Ka
zma münasebetiyle 

18 

151 

146 

Emin B. (Erzincan) - Diyarbekir Maa
rif Müdürü ile Sultani Edebiyat Muallimi
nin tebdili sebeplerinin beyanına dair Maa
rif Vekâletinden olan istizah takriri mü
nasebetiyle 171 

— Düşman istilâsından kurtarılan ma
hallerde sahipleri firar eden gayrimenkul 
mallarla mezruhat hakkında ve evleri yı
kılmış olanlara emvali metrukeden ev ve
rilmesine dair takrir münasebetiyle 158 

— Elviyei Selâseye bir heyeti tahkikıye 
gönderilmesine dair takrir münasebetiyle 117 

-~- îdarei kura ve nevahi kanun lâyiha-
«ı münasebetiyle 71,132,134,214,228 

— Vilâyatı mustahlasa ahalisine veril
miş olan tohumlukların affı hakkındaki 
Kanunun birinci maddesine müzeyyel Ka
nun münasebetiyle 146 

Bmir Pş. (Sivas) - Îdarei kura ve neva 
hi kanun lâyihası münasebetiyle 283 

Fahreddin B. (Kars) - Elviyei Se
lâseye bir heyeti tahkikıye gönderilme
sine dair takriri münasebetiyle 55,56,57 

— Îdarei kura ve nevahi kanun lâyiha
sı münasebetiyle 80,235,277,279,296 

Fevri Pş. (Kozan - İcra Vekilleri Bei-

si) - Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşa hakkındaki sual ve istizahlar müna
sebetiyle 121,122,125 

Peyzi Bf. (Malatya) - îdarei kura ve 
nevahi kanun lâyihası münasebetiyle 71,73 

Gazi Mustafa Kemal Pasa (Ankara) -
Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad Pa
şa hakkındaki sual ve istizahlar müna
sebetiyle 123 

— Heyeti Vekilenin vazife ve mesu
liyetlerine dair kanun teklifi münase
betiyle 330,331,345,347,423,425, 

426,427,428,430,432,435,436,438,443 

" Hafta Mehmed Bey (Trabzon) « Heyeti 
Vekilenin vazife ve mesuliyetine dair 

H 
kanun teklifi münasebetiyle 332,412 

Hakkı Hami Bey (flftaob) - İstanbul 
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Sayfa 

Mebusu Ferid Beyin Paris Mümessil li-
ğine,Muhtar Beyin Tiflis Mümessilliğine 
tâyin edildiklerine dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkerelejri münasebe
tiyle 15 

—- Safranbolu isyanından fer'an zi-
methal olanların affı hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 23 

Hamdi Namık Bey (İzmit) - Atina 'da 
esir bulunan Miralay Cafer Tayyar Bey 
hakkındaki sual münasebetiyle 50 

— Beyiye ve gişe memurluklarının 
ımâlûl gazilere tahsisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle 248 

— Diyarbekir Maarif Müdürü ile Sul
tani Edebiyat Mualliminin tebdili sebep
lerinin beyanına dair Maarif Vekâletin
den olan istizah takriri münasebetiyle 194 

— Idarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 229,235 

— Heyeti Vekilenin vazife mesuliye
tine dair kanun teklifi münasebetiyle 330 

— Köy muallimlerine dair teklifinin 
raznameye alınmasına dair 155 

Hamdullah Subhi B. (Antalya) (Ma
arif Vekili) - Ankara'da ilga edilen darül-
mualHmin ve darülmuallimat hakkındaki 
Kastamonu Mebusu Sabri Beyin suali mü
nasebetiyle 38,67,08 

— Diyarbekir Maarif Müdürü ile Sul
tani Edebiyat Mualliminin tebdili sebeple
rinin beyanına dair Maarif Vekâletinden 
olan istizah takriri münasebetiyle 165,166,167, 

168,170,171,182,192,194,195,196,197,198,199, 
200,201,202 

Hasan B. (Trabzon) (Maliye Vekili) -
Beyiye ve gişe memurluklarının malûl ga
zilere tahsisi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 248,250,251 

~ • Düşman istilâsından kurtarılan ma
hallerde sahipleri firar eden gayrimenkul 
mallarla mezrühat hakkında ve evleri yıkıl
mış olanlara emvali metrûkeden ev verilme
sine dair kanun lâyihaları münasebetiyle 159,161 

— Rauf Beyin Nafıa Vekâletinden is
tifası münasebetiyle 287 

— Tunalı Hilmi Beyin, Vilâyatı meşgule 
memurinin maaşatına dair sualine cevabı 319,320 

Sayfa 
Hasan Basri B. (Karesi) - Beyiye hak

kının ve gişe memurluklarmm malûl gazi
lere tahsisi hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 246,251 

— Diyarbekir Maarif Müdürü ile Sul
tani Edebiyat Mualliminin tebdili sebeple
rinin beyanına dair istizah münasebetiyle 190,, 

191,192,197,198 
— Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliye

tine dair kanun teklifi münasebetiyle 354 

— Idarei Kura ve Nevahi kanun lâyihası 
münasebetiyle 81,82,86,132,134,135,234,235 

— İstanbul Mebusu Ferid Beyin Paris 
Mümessilliğine, Muhtar Beyin, Tiflis Mü
messilliğine tâyin edildiklerine dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkereleri münase
betiyle 13 

— istiklâl Marşı- bestesinin İstanbul'
da bir heyeti musikiye marifetiyle intihab-
edilmesine dair Maarif Vekâleti tezkeresi 
münasebetiyle 18 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - Beyiye 
hakkının ve gişe memurluklarının malûl 
gazilere tahsisi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 246,247 

. — Gümrük tarife Kanununun teinini 
meriyeti hakkındaki Kanun münasebe
tiyle * 243,244 

— Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli
yetine dair kanun teklifi münasebetiyle 330,331 

Hasan Hayri B. (Dersim) - Heyeti Ve
kilenin vazife ve mesuliyetine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 344,345 

Haydar B. (Kütahya) - Makamı Riya
setçe Kângırı Mebusu Tevfik Efendi hak
kında tatbik edilen mükerrer ihtar cezası
nın ref ?ine dair 87 

Haydar B. (Van) - Idarei kura ve ne
vahi kanun lâyihası münasebetiyle 72,74,77,79, 

82,85,130,131,132,138,207,208,210,212,215,224 

— Nafıa Vekilliği için kendisine rey' 
verilmemesine dair 253 

Hüseyin Avni B. (Erzurum) - Askere 
alınacak tabip veya baytarlar hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle 269,271 

— Beyiye ve gişe memurluklarının mâ-
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— İdarei kura ve nevahi kanun lâyi

hası münasebetiyle 72,221,238 

Malta'dan avdet etmiş olan Karahi-
sar Mebusu Ali Beyle Gazianteb Mebusu 
Ali. Cenan i beylerin Meclise takdimleri 
münasebetiyle 206 

- Rauf Beyle Zülfü Beyin Meclise 
takdimlerim ünasebetiyle 220 

Ümraniye hâdisesi hakkındaki suali 
münasebetiyle 310 

Hüsrev B. (Trabzon) - Heyeti Vekil e-
nin vazife ve mesuliyetine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 413 

I 

Sayfa 
tül gazilere tahsisi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 247,249,268 

— Divanı Muhasebat Encümeni için ya
pılacak intihap hakkında 97 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşa hakkındaki sual ve istizahlar müna
sebetiyle 40,122,12:1124 

— Elviyei Selâseye bir heyeti tahkikıye 
gönderilmesine dair takrir münasebetiyle 55 
•* — Gümrük tarife Kanununun temini 

meriyeti hakkında 244 
— Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli

yetine dair kanun teklifi münasebetiyle 330, 
369,371,372,402,414,425,426,428,443,444 

îlyas Sami Ef. (Muş) - Malta'dan av
deti ve Meclise takdimi münasebetiyle 417 

LÛtfi B. (Malatya) - Heyeti Vekilenin 
vazife ve mesuliyetine dair kanun teklifi 
münasebetiyle 353,354,355 

- İdarei kura ve nevahi kanun lâyihası 

Mahmud Celâl B. (Saruhan, İktisat 
Vekili) - Düşmandan istirdadedilen ve edi
lecek olan mahaller ahalisine muavenet 

îsmaü Safa B. (Mersin) - idarei kura 
vo nevahi kanun lâyihası münasebetiyle 135,280 

münasebetiyle 70,73,131,132,215,223,224, 
226,278,279,281 

— Muş Mebusu Mahmud Said Beyin, 
vilâyatı Şarkiye muhacirini hakkındaki 
suali münasebetiyle 151 

hakkındaki Kanun münasebetiyle 4 
— Yunanlılar tarafından tahribedilen 

Sivrihisar ve Mihalıççık kazaları dâhilin-

i 

K 
Kadri B. (Diyarbekir) - Diyarbekir Ma-

arii' Müdürü ile Sultani Edebiyat Mualli
minin tebdili sebeplerinin beyanına-dair 
Maarif Vekâletinden olan istizah takriri 
münasebetiyle 193 

— Nafıa Vekâleti bütçesinden inşaat 
ve tamirat için ne miktar sarf edildiğine ve 
Diyarbekir - Ergani şosesine dair sual mü
nasebeti vl e 50 

M 
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deki bâzı köyler ahalisinden açıkta kalan
lara yardım yapılıp yapılmadığına dair 
sual münasebetiyle 44,46.47 

Mahmud Esad B. (îamir) - Heyeti Se
kilenin vazife ve mesuliyetine dair kanun 
teklifi münasebetiyle 377 

— îdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle- 297,301 

Mahmud Said B. (Muş) - Vilâyatı Şar
kiye muhacirini hakkındaki suali müna
sebetiyle 1.51 

— Hiyaneti vataniden mahkûm Beyşe
hir'in Karadiken köyünden Jandarma İb
rahim hakkındaki hükmün ref'ine dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiy
le 262 

Mehmed Şükrü B. (Karahisan Sahib) -
Beyiye ve gişe memurluklarının malûl ga
zilere tahsisi hakkındaki kanun münasebe
tiyle 251,268 

— Eleezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşa hakkındaki sual ve istizahlar müna
sebetiyle 121 

— Elviyei Selâseye bir heyeti tahkikı-
ye gönderilmesine dair takrir münasebe
tiyle 120 

— îdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hamı münasebetiyle .134 

— istanbul Mebusu Ferid Beyin, Paris 
Mümessilliğine, Muhtar Beyin Tiflis Mü
messilliğine tâyin edildiklerine dair Bü
yük Millet' Meclisi Riyaseti tezkereleri 
münasebetiyle 14 

— Üç sene Kalebentliğe mahkûm Baf
ralı Talât Efendinin Kastamonu'dan SL-
nob Hapsanesine nakli hakkındaki Adliye 
'Encümeni mazbatası münasebetiyle 178 179 

Musa Kâam Bf. (Konya) - Düşman 
istilâsından kurtarılan mahallerde sahip
leri firar eden gayrimenkul mallarla meş
ruhat hakkında ve evleri yıkılmış olanlara 
.emvali metrokeden ev verilmesine dair 
kanun lâyihaları münasebetiyle 159 

---••- Hâdisatı isyaniyede fer'an /imet
hal olanların af foluna bilmesi için keyfi
yetin tahkik ve Meclise bildirilmesine is
tiklâl mahkemelerinin mezun olduklarına 
dair teklif munasebetivle .102.104 

Sayfa 
----- Hiyaneti vataniyeden mahkûm .Bey

şehir'in Karadiken köyünden jandarma 
İbrahim hakkındaki hükmün refike dair 
Adliye Encümeni mazbatası münaser-e-
tiyle 261 

-— İdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası müna-sebetiyle 222,281,294 

- - Serveti beş bin liradan fazla olan
lardan Muafiyeti Askeriye Vergisi alın
masına dair teklifin reddi hakkındaki 
Lâyiha Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 3B7.308 

Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) - Divanı 
Muhasebat Encümeni için yapılacak inti
hap hakkında 97 

- Hâdisatı isyaniyede ter'an zimet
hal olanların affolunabilmesi için keyfi
yetin tahkik ve Meclise büdirilmesine is
tiklâl mahkemelerinin mezun olduklarına 
dair teklif münasebetiyle 101,106 

- - Hiyaneti vataniyeden mahkûm Bey
şehir'in Karadiken köyünden jandarma 
İbrahim hakkındaki hükmün ref'ine dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 263 

İdarei Kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 208.225 

--• Köy muallimlerine dair teklifin ruz-
nameye alınmasına dair 156 

Mustafa Lûtfi B. (Siverek) - Eleeziro 
Cephesi Kumandanı 'Nihad Paşa hakkın
daki sual ve istizahlar münasebetiyle 39,40,42 

Mustafa Sabri Bf. (Siird) - îdarei ku
ra w nevahi kanun lâyihası münasebe
tiyle «0,81,131.211 

----- Malatya'da teşekkül eden Elektrik 
Şirketine. Garzan suyu üzerinde yaptırıla
cak köprüye ve İstanbul'dan gelen bir me
murun harcırahına dair sualine cevabı mü-
nase betiy i e 15 3,154 

Müfid E l (Kırşehir) - Cebelibereket 
Mebusu Hasim Beye tam tahsisat mezuni
yet verilmesine dair Divanı Kiyaset kara
rı münasebetiyle 9<H 

—- Hâdisatı isyaniyede fer'an zimet-
hal. olanların affolunabilmesi için keyfi-
vH.in tahkik ve Meclise bildirilmesine ks-



N 
Nafiz B. (Canık) - Hâdisatı isyaniyede 

fer'an zimethal olanların affolunabil-
mesi için keyfiyetin tahkik ve Meclise bil
dirilmesine istiklâl mahkemelerinin me
zun olduklarına dair teklif münasebetiyle 

— Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli
yetine dair kanun teklifi münasebetiyle 

Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Beyşehir'in Karadiken köyünden jandar
ma İbrahim hakkındaki hükmün ref'ine 
dair Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 

— Üç sene Kalebentliğe mahkûm Baf
ra Mı Talât Efendinin Kastamonu'dan Si-

.105 

332 

261 

nob Hapsanesine nakli hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 179 

Nebü Ef. (Karahisan Sahib) - Vilâ-
yatı mustahlasa ahalisine verilmiş olan to
humlukların affı hakkındaki Kanunun bi
rinci maddesine müzeyyel Kanun müna
sebetiyle 146 

Necati B. (Erzurum) - Heyeti Vekile
nin vazife ve mesuliyetine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 377 

Necib B. (Ertuğrul) - îdarei kura ve. 
nevahi kanun lâyihası münasebetiyle 71,76 

Numan Ef. (İstanbul) - Malta'dan av 
deti ve Meclise takdimi münasebetiyle 337 

O 
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kında Adliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 266 

--- tdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 280,29$ 

•-- istanbul Mebusu Ferid Beyin, Paris. 
Muhtar Beyin Tiflis Mümessilliğine tâyin 
edildiklerine dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkereleri münasebetiyle 14 

•-- Rauf Beyin Nafıa 'Vekâletinden is
tifası münasebetiyle 2-88 

- Safranbolu isyanından dolayı fer'an 
zimethal olanların affı hakkındaki Adli-
ve Encümeni mazbatası münasebctivle 21,22, 

N 
nob Hapsanesine nakli hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 179 

Nebü Ef. (Karahisan Sahib) - Vilâ-
yatı mustahlasa ahalisine verilmiş olan to
humlukların affı hakkındaki Kanunun bi
rinci maddesine müzeyyel Kanun müna
sebetiyle 146 

Necati B. (Erzurum) - Heyeti Vekile
nin vazife ve mesuliyetine dair kanun tek
lifi münasebetiyle 377 

Necib B. (Ertuğrul) - îdarei kura ve. 
nevahi kanun lâyihası münasebetiyle 71,76 

Numan Ef. (İstanbul) - Malta'dan av 
deti ve Meclise takdimi münasebetiyle 337 

o 

Sfayfn 
tiklâl mahkemelerinin mezun olduklarına 
dair teklif münasebetiyle 103,104,105 

— Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli- , 
yetine dair kanım teklifi münasebetiyle • 330, 

339,340,341,342,412,414 
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Bey

şehir'in Karadiken köyünden jandarma 
îbrahim hakkındaki hükmün ref'ine dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 262 

Hiyaneti vataniyeden mahkûm Be
zircinin Ali ve refikleri hakkındaki Adli
ye Encümeni mazbatası münasebetiyle 33 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Mav
na Reisi Trabzonlu Rasim ile rüfekası hak-

Operatör Emin B. (Bursa) - Altın ve 
gümüşten hiliyat taşıyanlardan vergi alın
masına dair teklifin reddi hakkındaki 
Lâyiha Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 364,365 

- Askere alınacak tabip veya baytar
lar hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle 269,272 

~— Beyiye -hakkının ve gişe memur
luklarının malûl gazilere tahsisi hakkın

daki Kanun münasebetiyle 268 
--- Cebelibereket Mebusu Rasim Beye 

tam tahsisat mezuniyet verilmesine dair 
Divanı Riyaset kararı münasebetiyle 97 

- Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli
yetine dair kanun teklifi münasebetiyle 384 

- İane toplamak suretiyle halkın 
izacedilmemesine dair takrir münasebe
tiyle 394 

—' Posta ve Telgraf Vekâleti ihdası 



Sayfa 
hakkındaki teklifin reddine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 309 

—• Serveti beş bin liradan fazla olan
lardan Muafiyeti Askeriye Vergisi alınma
sına dair teklifin reddi hakkındaki Lâyi
ha Encümeni mazbatası münasebetiyle 366,367 

Osman B. (Lâzistan) • Diyarbekir Maa
rif Müdürü ile Sultani Edebiyat mualli
minin tebdili sebeplerinin beyanına dair 
Maarif Vekâletinden olan istizah takriri 
münasebetiyle 186,187 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşa hakkındaki sual ve.istizahlar müna
sebetiyle 122 

— Evliyei Selâseye bir heyeti tahki-
kiye gönderilmesine dair takrir münasebe
tiyle 117 

— Fransa ile akdedilen Ankara itilâf -
namesi hakkında 26 

Ömer Lûtfi B. (Amasya, Nafıa Vekili) -
Nafıa Vekâleti bütçesinden inşaat ve tami
rat için ne miktar sarf edildiğine ve Di
yarbekir - Ergani şosesine dair sual mü
nasebetiyle 49,50 

— Rauf Beyle Zülfü Beyin Meclise tak
dimleri münasebetiyle 219 

Ragıb B. (Kütahya) - Heyeti Vekile-
nin vazife ve mesuliyetine dair Kanun tek
lifi münasebetiyle ' 331 

—- îdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 76,80,137 

Rasih Ef. (Antalya) - Ankara'da ilga 
edilen Darülmuallimin ve Darülmuallimat 
hakkındaki Kastamonu Mebusu Sabri Be
yin suali münasebetiyle 70 

Resul B. (Bitlis) - Îdarei kura ve ne
vahi kanun lâyihası münasebetiyle 83 

5 Rauf B. (Sivas) - Malta'dan avdeti ve 
Meclise takdimi münasebetiyle 218 

Smyfa 
— îdarei kura ve nevahi kanun lâyi

hası münasebetiyle 214 
— Rauf Beyle Zülfü Beyin Meclise 

takdimleri münasebetiyle 218:220 
— Rauf Beyin Nafıa Vekâletinden. 

istifası münasebetiyle 288 
Celâleddin Arif B. (Erzurum) - Rauf 

Beyin Nafıa Vekâletinden istifası münase
betiyle 288 

— Sakarya Muharebesinde fedakârlık 
gösteren zâbitan ve efradın kısmen îstikl&l 
Madalyası, kısmen takdirname ile taltif
lerine dair tezkere münasebetiyle 17 

Osman Fevzi Ef. (Erzincan) • Düş
mandan istirdadedilen ve edilecek olan 
mahaller ahalisine muavenet hakkındaki 
4Canun münasebetiyle 3 

— îdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 75 

— Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, Malatya'da teşekkül eden elektrik 
şirketine, Garzan suyu üzerinde yaptırıla
cak köprüye ve istanbul'dan gelen bir me
murun harcırahına dair sualine cevabı 152,153, 

— Nafıa Vekâletinden istifası münase
betiyle 286 

Refik Şevket B. (Menteşe) - Beyiye \e, 
gişe memurluklarının malûl gazilere tah
sisi hakkındaki Kanun münasebetiyle 250 

Refik Şevket B. (Adliye Vekili) - Bolu 
Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, ceraimi siya
siye ve Adliyeden mahkûm olanlar hakkın
daki sualine cevabı 318 

— Hâdisatı isyaniyede fer'an zimethal 
olanların affolunabilmesi için keyfiyetin 
tahkik ve Meclise bildirilmesine istiklâl 
mahkemelerinin mezun olduklarına dair 
teklif münasebetiyle 104 

ö 
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— Malta'dan avdet etmiş olan Karahi-

sar Mebusu Ali Beyle Gazianteb Mebusu 
Ali Cenani beylerin Meclise takdimleri mü
nasebetiyle 206 

T - Safranbolu isyanından fer'an zimct-
lıal olanların affı hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 22,23 

— Üç sene kalebentliğe mahkûm Bafra 'lı 
Talât Efendinin Kastamonu 'dan Sinob Hap-

Salâhaddin B. (Mersin) - Askere alına
cak tabip veya baytarlar hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 271,272 

— Heyeti Vefcilenin vaizife ve 'mesuliye
tine dair kanun teklifi ımünalsehetiyle 321,327, 

332,333,339,347,353,359,381,382,383,384,385, 
401,402,403,405,407,408,410,411,412,413,414, 

427,436,438,443,444 
— Nafıa Vekilliği için kendisine rey ve

rilmemesine dair 253 
— Sakarya muharebesinde fedakârlık 

gösteren zâbitan ve efradın kısmsen İstiklâl 
Madalyası, kısmen takdirname ite taltifleri
ne dair tezkere münasebetiyle 17 

Sıdkı B. (Malatya) - Hıyaneti vatanlye-
den mahkûm Beyşehir 'in Karadiken köyün
den jandarma ibrahim hakkındaki hükmün 
ref'ine dair Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 262 

S i m B. (İzmit) - Anlkarta'da % a edilen 
Dariilmuallinıin ve Darülmuallimat hakkm-
daki Kastamonu Mebusu Sabri Beyin suali 
münasebetiyle 69 

—• Beyiye hakkının ve giişe memurlukla
rının malûl gazilere ItahsM (hakkındaki 
Kanun ımünasehetiyle 246 

— Hâdilsatı isyaniyede fer 'an zimethal 
lölanlarm affolumaJbilmemesi için keyfiye
ttin tahkik ve Meclise ıhildirillnıetsine istiklâl 
mahketaelerinin mezun olduklarına dair 
teklif münasebetiyle 105 

— Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli
yetine dair kanun telklifi münlaisebetiyle 345, 

346,347 

Sayfa 
saııesine nakli hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 177,178,179 

Reşad B. (Saruhan) - Düşman istlâ-
smdan kurtarılan mahallerde sahipleri fi
rar eden gayrimenkul mallarla mezruat 
hakkında ve evleri yıkılmış olanlara emva-
limetrukeden ev verilmesine dair kanun 
lâyihaları münasebetiyle 161 

— Maarif Vekilliği için kendisine rey 
verilmemesine dair 253 

— Muş Mebusu Mahmud Said Beyin, 
Vilâyatı Şarkiye muhacirini hakkındaki 
suali nıünaselbetiyle 150 

— Üç ısene kalebentliğe mahkûm Baf
ralı Talât Efendimin K'aıstamionu'dan Sineıb 
ihapisanesine n'alkli hakkındaki Adliye Eaı-
cümeni mazbata-sı münaselbetryle 177 

Süleyman Sırrı B. (Yozgad) - ADtın ve 
gümüşten lüliyat taşıyanlardan vergi alın
masına dair teklifin reddi hakkındaki Lâ-
yîh'a Encümeni mazJbaJtalsı münasebetiyle 365 

— Belediye rüsumuna dair (kanun tek
lifinin reddi halfekrndalki Lâyiha Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 391 

— îdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 74,76,79,134,136,210,211, 

214,215,226,279,283,295,296,303 
—• Meclisi Utmumi azasının harcırah ve 

yevmiyeleri hakkında İkamın tadiline dair 
kanun teklifinin reddi hakkındaki Lâyiha 
Eneümeni mazbatası münasebetiyle H) 

— Serveti beş hin liradan fazla lolanllar-
dan Muafiyeti Askeriye Vergisi alınmasına 
dair teklifin reddi hakkımdaki Lâyiha En
cümeni' mazbatası münasehetiyle 366 

— Şa.rk ilıUduitları haricindeki yerlerden 
hicret etmiş ahalinin muafiyetten istifade 
•etmeğine ıdıadr teklifin reddi ihakkıddalki 
Lâyiha Encümeni mazbatası müna'sehetiy- ' 
He 419 
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Şeiref B. (Edime) - Belediye rüsunıuna 
dair Ikanun teklifinin reddi halkkındaki 
Lâyiha Encümeni mazbatası (münasebetiy
le 391 

— Heyeti Vekilenin vazife ve nıesuiliye-
fiııe d'air kanun teklifi münasetoertiyle 347,350, 

352,353 
— Hîyane/ti vataniyeden ımahlkûüi Mav-

Tahsin B. (Aydın) - Beyiye hakkının, 
ve gişe memurluklarının malûl gazilere 
tahsisi «hakkındaki Kanun münasebetiyle 247 

— İdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 81 

— Safranbolu isyanından fer'an ziınet-
lıal olanların affı hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 22 
, Tevfik Ef. (Kângırı) - Belediye rüsu

muna dair kanım teklifinin reddi hakkın
daki Lâyiha Encümeni mazbatası münase
betiyle 391 

— îdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 76,77,80,132,133,134,135, 

138,210,214,229,230,237,278,279,293 
— İstanbul Mebusu Ferid Beyin, Paris 

Mümessilliğine, Muhtar Beyin Tifüs Mü
messilliğine tâyin edildiklerine dair Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkereleri 
münasebetiyle 14 

— Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli
yetine dair kanun teklifi münasebetiyle 386, 

387.413 
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Mav

na Reisi Rasim ve rüfekası hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle • 266 

— Müfettişi Umumilik lâyihası müna
sebetiyle 59.60 

Vâsıf B. (Sivas) - Malta'dan avdeti 
ve Meclise takdimi münasebetiyle sözleri 286 

Sayfa 
ma Reisi Trabzonlu Rasim ile rüf elkası hak-
Ikındalki Adliye Encümeni maabataısı nıüna-
«ebdtiyle 266 

Şevki B. (tçel) - Heyeti VöMlenin vazi- • 
fe ve mesuliyetine d'air kamın IteM'ifi mü-
nafseıbetiyle 369 

— îdarei kura ve nevahi kanun lâyiha
sı nıümasebetiyfe 79,86,136,138,223 

— Rauf Beyin Nafıa Vekâletinden is
tifası münasebetiyle 286 

— Rauf Beyle Zülfü Beyin Meclise tak
dimleri 218:220 

Tunalı Hilmi B. (Bolu) - Beyiye ve 
gişe memurluklarının malûl gazilere tah
sisi hakkındaki Kanun münasebetiyle 247,249 

— Cebelibereket Mebusu Rasim Beye 
tam tahsisatla mezuniyet verilmesine dair 
Divanı Riyaset kararı münasebetiyle 98 

— Ceraimi siyasiye ve adliyeden mah
kûm olanlar hakkındaki suali münasebe-

, tiyle 318 
— İdarei kura ve nevahi kanun lâyi

hası münasebetiyle 73,75,78,79,132,133,209, 
210,212,213,222,224,225,227,228,231,232, 

236,237,277,278,281,283,293,293,299 
— İstiklâl Marşı bestesinin İstanbul'da 

bir heyeti musikiye marifetiyle intihabe-
dilmesine dair Maarif Vekâleti tezkeresi 
münasebetiyle *18 

— V ilâya ti meşgule memurininin ma-
aşatma dair suali münasebetiyle 320 

— Vilâyatı mustahlâsa ahalisine veril
miş olan tohumlukların affı hakkındaki 
Kanunun birinci maddesine müzeyyel Ka
nun münasebetiyle 145 

Vehbi, B. (Karesi) - Beyiye ve gişe 
memurluklannııı malûl gazilere tahsisi 

v 
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sual münasebetiyle 44,45,46 
Vehbi Ef. (Konya) - Belediye rüsumu

na dair kanun teklifinin reddi hakkında
ki Lâyiha Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 392 

— Cebelibereket Mebusu Rasim Beye 
tam tahsisat mezuniyet verilmesine dair 
Divanı Riyaset kararı münasebetiyle 98 

— Hâdisatı isyaniyede fer'an zimethal 
olanların affolunabilmesi için keyfiyetin 
tahkik ve Meclise bildirilmesine istiklâl 
mahkemelerinin mezun olduklarına dair 
teklif münasebetiyle 100 

— Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli
yetine dair kanun teklifi münasebetiyle 385 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Bey
şehir'in Karacliken köyünden jandarma İb
rahim hakkındaki hükmün ref İne dair Ad
liye Encümeni mazbatasıi münasebetiyle 261 

— İane toplamak suretiyle halkın izac-
• edilmemesine dair takrir münasebetiyle • 394 

— Idarei kura ve nevahi kanun lâyiha
sı münasebetiyle 80,294 

— İstanbul Mebusu Ferid Beyin, Paris 
Mümessilliğine, Muhtar Beyin, Tiflis Mü
messilliğine tâyin edildiklerine dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkereleri münase
betiyle 14 

Sayfa 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 248,249,250 

— Divanı Muhasebat Encümeni için ya
pılacak intihap hakkında 96 

— Elcezire Cephesi Kumandam Nihad 
Pa§a hakkındaki sual ve istizahlar müna
sebetiyle 122 

— Elviyei Selâseye bir heyeti tahkikı-
ye gönderilmesine dair takrir münasebe
tiyle . 57,119 

—• Idarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 74,84,85,86,130,132,136, 

138,139,207,208,209,210,21 J, 
212,213,215,221,226,234 

— İstiklâl Marşı bestesinin İstanbul'
da bir heyeti musikiye marifetiyle intiha-
bedilmesine dair Maarif Vekâleti tezkeresi 
münasebetiyle 18 

— Maarif Vekilliğini kabul edemeye
ceğine dair 254 

— Mebusların yolculara kefalet mesele
si hakkında Dahiliye Vekâletinden olan 
suali münasebetiyle 155 

—• Safranbolu isyanından fer'an zimet-
hal olanların affı hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 22,23 

— Yunanlılar tarafından tahribedilen 
Sivrihisar ve Mihallıççık kazalara dahilin
deki bâzı köyler ahalisinden açıkta kalan
lara yardım yapılıp yapılmadığına dair 

Yahya Galib B. (Kırşehir) - Cebelibe
reket Mebusu Rasim Beye tam tahsisatla 
mezuniyet verilmesine dair Divanı Riya
set kararı münasebetiyle 98 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşa hakkındaki sual ve istizahlar müna
sebetiyle 123 

— Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli
yetine dair kanun teklifi münasebetiyle 376 

— Posta ve Telgraf Vekâleti ihdası 
hakkındaki teklifin reddine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 309 

Yusuf Kemal B. (Kângırı) - (Hariciye 
Vekili) Elviyei Selâseye bir heyeti tahki-
İriye gönderilmesine dair takrir 'münase
betiyle 119 

— Fransa ile akdedilen Ankara itilâf -
namesi hakkında 24 

— İstanbul Mebusu Ferid Beyin, Paris 
Mümessilliğine, Muhtar Beyin Tiflis Mü
messilliğine tâyin edildiklerine dair. Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkereleri 
münasebetiyle, 13,14,15 

Yusuf Ziya B. (Bitlis) - Diyarbekir 
Maarif Müdürü ile Sultani Edebiyat Mual
liminin tebdili sebeplerinin beyanına dair 
Maarif Vekâletinden olan istizah takriri 
münasebetiyle 157,162,163,166,167,181,182,183, 

185,186,197,201, 
— Elviyei Selâseye bir heyeti tahkikı-

ye gönderilmesine dair takrir münasebe
tiyle 119,120,121 
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— Heyeti Vekiienin vazife ve mesuli
yetine dair kanun teklifi münasebetiyle 396, 

398,399,436 
— İdarei kura ve nevahi kanun lâyi-

hası münasebetiyle 81 
— Muş Mebusu Mahmud Said Beyin, 

Vilâyatı Şarkiye muhacirini hakkındaki 
suali münasebetiyle 151 

Zamir B. (Adana) - İdarei kura ve 
nevahi kanun lâyihası münasebetiyle 139,207 

Zekâi B. (Adana) - Heyeti Vekiienin 
vazife ve mesuliyetine dair kanun teklifi 
münasebetiyle - 355 

— İdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 135,208,226,227,228,231,233, 

• 234,280,282,284,298,302,303 
Zülfi B. (Diyarbekir) - Maltadan av

deti ve Meclise takdimi münasebetiyle 219 

• • • • 




