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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
Sayfa 

İhraç cezası 

— Erzurum Mebusu Salih Efendi hak
kında on beş gün Meclisten ihraç cezası 
verilmesi 155 

— Erzurum Meşbusu Salih Efendinin, 
hakkında tatbik «dilen Meclisten muvak-
fkat ihraç, cezasına dair takriri ve ceza
nın ipkası 217:218,219:283 

-— Erzurum Mebusu Salih Efendinin. 
evvelce hakkında tatbik edilen 15 gün 
Meclisten ihraç cezasına 'karşı beyanatı 502:503 

İntihaplar 

Divanı Riyaset için 
— Meclis Birinci Reisvekili intihabı 128 

Encümenler ve şubeler için 
— Adliye Encümeni Riyasetine Ca-

nik Meibusu Emin Beyin ve Kâtipliğine 
Karahisan Sahib Meibusu Mehmed Şükrü 
Beyin intihabohınduklarma dair tezkere 120 

— Adliye Encümeni âzalığma Siird 
Mebusu Mustafa Saibri Efendinin intihab-
olunduğuna dair Dördüncü Şube Riyaseti 
tezkeresi " 578 

—#3âzı encümenl'erdeki münhallere 
Beşinci Şubeden intihalbedilen âza hakkın
da Şube Riyaseti tezkeresi 216:217 

— Birinci Şube Riyasetine Karesi Meb
usu Abdül gafur Efendinin, Hariciye En
cümenine Gazianteb Meibusu Ali Cenanı 
Beyin, Adliye Encümenine Niğde Mebusu 
Mustafa Hilmi Efendinin intihabolunduk-
larına dair Şube Riyaseti tezkeresi 127 

— Birinci Şubeden muhtelif encü
men terdeki münhallere intihalbedilen âza 163 

— Dördüncü Şubeden muhtelif encü
men!! erdeki münhallere yapılan intiha}) 
hakkında tezkere 127:128 

Sayfa 

578 

129 

— Dördüncü Şube Kâtipliğine Ertuğ-
ruî Mebusu Necib Beyin intihaibedildiğine 
dair Şube Riyaseti tezkeresi 

— Dördüncü Şu'beden Müdafaai Mil
liye Encümenindeki münhallere yapılan 
intihap hakkında tezkere 

— Hariciye Encümenine Reis, Mazbata 
Muharriri, Kâtip ve bir kısım âza intiha
bına dair Amasya Mebusu Ömer Lûtfi 
Beyin takriri 118:110 

— Hariciye Encümenince yapılan inti
haplara dair Encümen Riyaseti teskeresi 

— İkinci Şubeden muhtelif encümen-
] erdeki münhallere intihalbedilen âza 

— İstida Encümeni Riyasetine Sivas 
Mebusu Mustafa Ta'ki Efendinin, Mazba
ta Muharrirliğine Kayseri Mebusu Osman 
Beyin intihabedildiklerine dair tezkere 

— Muvazene! Maliye Encümeni âzası 
olup encümene devam edemiyen zevatın 
yerine yeniden intihap yapılmasına dair 
Encümen Riyaseti tezkeresi 

— Muvazene! Maliye Encümenine İkin
ci Şubece intihalbedilen mebuslar hakkında 
İkinci Şube Riyaseti tezkeresi 

— Müdafaai Milliye Encümenindetki 
münhallere şubelerden intihap yapılmasına 
dair tezkere 

— Müdafaai Milliye Encümenine inti-
habedilen Reis ve Mazbata Muharriri hak
kında encümen kitabeti tezkeresi 

— Nafıa Encümeninden istifa eden Di-
yarbekîr Mebusu Kadri Beyin yerine İkinci 
Şubeden diğer bir zatın intihabedilmesine 
dair Nafıa Encümeni Riyaseti tezkeresi 

—• Nizamname! Dahilî Encümeninin 
Reisliğine Bursa Mebusu Osman Nuri, 

440 

182 

126 

490 

9-a 

128 

340 

447 
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Sayfa 

Mazbata Muharrirliğine Erzincan Mebusu 
Emin ve Kâtipliğine Antalya Mebusu 
Mustafa beylerin intihabolunduklarma dair 
tebligat 146 

— Üçüncü Şubeden muhtelif encümen
ler deki münhallere intihabedilen âza hak
kında Şube Riyaseti tezkeresi 340 

— Yozgaî Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin Dahiliye Encümeni Mazbata Muharrir
liğine intihabolunduğuna dair Dahiliye 
Encümeni Riyaseti tezkeresi 85' 

Memurin Muhakemat Heyeti Encümeni 
için intiha}) 

— Memurin muhakemat heyeti için 
yapılan intihaplar 5:6,24 -25,39,182 

intihap Mazbatası 

—• İstanbul Mebusluğuna intihabedil-
miş olan Şükrü Beyin intihap mazbatası 
hakkında Birinci Şube mazbatası 20:23 

İstifalar 
— Elâziz Mebusu Râsim Beyin Adliye 

Encümeni âzalığmdan istifası 489:490 I 
— Gümüş s ne Mebusu Hasan Fehmi 

Beyin, Birinci Reisvekilliğinden istifası 39 
. — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efen

dinin, müftülüğü tercih edip mebusluktan 
istifa ettiğin;-* dair telgrafı 576:577 

— Maraş Mebusu Refet Efendinin is
tifasına dair takriri 20 

— Saruh&n Mebusu Reşad Beyin, 
Muvazenei Maliye Encümeni âzalığmdan { 
istifasına dair takriri 577 

Kıstelyevm 

— Biga Mebusu Hamid Beyin mazere
tine binaen kıstelyevmden affına dair Di
vanı Riyaset kararı 25 

— Ergani Mebusu Mahmud Beyin 
mazeretine binaen kıstelyevmden istisnası
na dair Divanı Riyaset kararı 216 I 

Sayfa 
— Erzurum Mebusu Salih Efendinin 

22 Mayıs 1338 yoklamasında Mecliste bu-
lunmıyan acıdan kıstelyevm yapılmasına 
dair takriri ve kıstelyevme tâbi tutulan 
mebuslar 119,141 

Meclise takdim 
— İstanbul Mebusluğuna intihabedil-

miş 'olan Şükrü Beyin Meclise takdimi 255 

Mezuniyet 

— Amasya Mebusu Ali Beye izin veril
mesine dair Divanı Riyaset kararı 146 

— Edirne Mebusu Şeref Beye 3 ay mezu
niyet verilmesine dair Divanı Riyaset ka
rarı 3 

— İstanbul Mebusu Neşet Beye izin ve
rilmesine dair Divanı Riyaset kararı 126 

— İzmir Mebusu Mahmud Esad Beye 
izin verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 108 

— Kastamonu Mebusu Dr. Suad Beyin, 
tam tahsisatla dört ay mezun addedilme-
sine dair Divanı Riyaset kararı 215:216,218, 

255,259,306 
— Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 

Efendiye izin verilmesine dair Divanı Riya
set kararı 108 

— Mebuslardan bâzılarına izin verilme
sine dair Divanı Riyaset kararı 25,67,87,214,576 

— Mezuniyet müddetlerini tecavüz etti
ren bâzı mebusların tecavüz ettirdikleri 
müddetlerin bu seneki mezuniyetlerine mah
subu hakkında Divanı Riyaset kararı 440:441 

— Sanman Mebusu Mahmud Celâl Beye 
mezuniyet verilmesine dair Divanı Riyas# 
kararı 119 

Tahsisat 

— Rusya'ya tetkikat için gönderilmiş 
olan Burdur Mebusu İsmail Sublıi ve Men
teşe Mebusu Doktor Tevfik Rüşdü beylerin 
tahsisattan için bir karar ittihaz edilme 
sine dair Divanı Riyaset kararı 579:581 
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tCRA VEKÎLLEBt MUAMELÂTI 

Sayfa 
— Dahiliye Vekili Ali Fethi Beye isti

zah neticesi itimat beyan edilmesi 333:336 
— İktisat Vekâleti için intihap 3:4,6 
— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 

Beyin yerine Nafıa Vekâleti Vekilliğine 
gösterilen namzetlerden bir zatın intihab-
edilmesine dair Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi 127,128,129:131,140:141 

— Nafıa Vekili Feyzi Beye üç mah me
zuniyet verilmesine dair îera Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi 38 

— Nafıa Vekâleti Vekilliği için inti
hap (İstanbul Mebusu Doktor Adnan Bey 
intihabolunmuştur.) 146:162,163 

Sayfa 
— Nafıa Vekâleti Vekilliğine intihab-

edilmiş olan İstanbul Mebusu Dr. Adnan 
Beye beyanı itimadolunması 213:214 

— Sıhhiye Vekâleti Vekili intihabı (Bo
lu Mebusu Doktor Fuad Bey intihabedil-
miştir.) 24:25,26 

— Şer'iye Vekâleti için intihap 5,6 

— Şer'iye ve İktisat vekilleri intihabı 
(Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendi 
ve Trabzon Mebusu Hasan Bey intihabedil-
mişlerdir.) 23:24,25:26 

— Ukrayna'dan avdetine kadar Sıhhiye 
Vekili Dr. Rıza Nur Beye bir vekil intiha
bı 4:5,6 

İSTİZAHLAR 
Dahiliye Vekâletinden 

— Maraş Mebusu Tahsin Beyin, Ma-
raş Mutasarrıfı Refet Bey hakkında isti
zah takriri ve Dahiliye Vekili Ali Fethi 
Beyin cevabı 331:333,333:336 

Tokad Mebusu Rifat ve Hamdi 
beylerin, Pontüs meselesine dair Dahiliye 
Vekâletinden istizah takriri 67:68,70 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyle 
arkadaşlarının Müdafaai Cemiyeti hakkında 
11 maddelik istizah takriri ve Dahiliye Ve
kili Ali Fethi Beyin cevabı 77:78, 

260 :305,31i :331,333 :336 
— Trabzon Mebusu Celâl Beyin, tel

graf memurlarının tâyinindeki yolsuzluğa 
dair Dahiliye Vekâletinden istizah takriri 122 

KANUNLAR 
No. 
231 

232 

233 

234 

235 

Sayfa 
— Harb Kazançları Vergisi Kanu
nunun yirmi yedinci maddesinin bi
rinci fıkrasını muaddil Kanun 6:12 
— İbrahimoğlu Mustafa'nın affı hak
kında Kamn^ 41:42 
— Haliloğlu Kasım'm bakıyei müd
deti cezaiyesinin affı hakkında Ka
nun 42:43 
— Geçioğullarmdan Ahmetoğlu Ke
mal'in affı hakkında Kanun 43:45 
— Mustafaoğlu Ali'nin affına dair 
Kanun 53:54 

No. 

236 

237 

238 

239 

Sayfa 
— Alioğlu Veli'nin 
Kanun 

affı hakkında 
54:56 

— Divanı Temyizi askerî teşkiline 
dair Kanun 96:108 

— Zahire ithalâtından alman Güm
rük Rüsumunun temdidi meriyetine 
dair Kanun 455:456,461:463,484,^ 

492,497:498 

— Meccanen kereste kat'ma müsaa
de itasına dair Kanun 455,463:484,484, 

452,498:499 

KARARLAR 
252 — Hiyaneti vataniycden mahkûm 

iki şahıs hakkındaki hükme dair 45:47 
253 — Divanı harblerce gıyaben verilen 

hükümler hakkında 48:50 
254 — Yorgi hakkındaki hükmün tasdi

kine dair 50 



i 
No. Sayfa 
255 — Kuru Halil ve rüi'ekasınm raah-

peslerinin tebdili için Hükümete 
mezuniyet itasına dair 51:53 

256 — İzmir'in senei devriyei işgali mü
nasebetiyle miting heyetince ittihaz 
olunan mukarrerat hakkında 56:57 

257 -— Memet Ali hakkındaki hükmün 
tahviline dair 582:588 

No. Öay^a 
258 — Yunanlılar tarafından icra olu

nan mezalim hakkında 558:564 
259 — İki şahıs hakkındaki hükmün tas

dikine dair 588:592 
260 — Muşlu üe şahıs hakkındaki hükme 

dair 592:593 
26i — Canikli mütaaddit eşhas hakkın

daki hükmün tasdikine dair 593:594 

LÂYİHALAR 
— Akşehir'den Alioğiu Veli'n in idam 

cezasının affına dair ^ 54:o6 
— Anadolu'da tesis olunacak büyük 

Telsi/ Telgraf İstasyonu için seksen beş bin 
lira. daha itasına, dair .145,250 

— Antalya, Maraş ve sair mahaller ha-
rikzedegânına meecanen kereste itasına 
dair 88 :%,492,498 :499 

— bâzı memurini rüsunıiyenin askerlik
ten istisna edilmelerine dair 88 

— Beypazarmdan İbrahimoğlu Mus
tafa'nın idam cezasının affına dair 41:42 

— 1338 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanunu lâyihası 163:177,183:208,352:367, 

371:408,492:497 
A) Emniyeti Umumiye bütçesi 163:177, 

208,352:367,371:408 
B) Jandarma Umum Kumandanlığı 

bütçesi 373:408,492:497 
-~ Bozkır'dan Mustafaoğlu Ali'nin 

idam cezasının affına dair 53:54 
— Devairi belediye rüesasmm suretti 

intihabına dair 66 
— Divanı Temyizi Askerî teşkiline 

dair 88,96:108 
— Düşman istilâsı dolayısiyle muta

zarrır olanların Harb Kazançları vergile
rinin teciline dair 491 

— Düşman tarafından işgal edilen ma
hallerden gelen memurlara verilmekte 
olan nısıf maaşın kat'ı ile kendilerine 
uıâzuliyet maaşı itasına dair 87» 

— Düşman tarafından tahrip ve yağ
ma edilen kura ve kasabalar ahalisinin ta
rik bedelâtınm affı hakkında 454:455 

— Blviyei Selâse'ye hariçten ithal edi
lecek zehairden yalnız Gümrük Resmi as
lisi ahzine dair 19,69 

— Farkı resmi tediye edilmemiş tuzlar 
hakkında ^ 

— Gebze ve havalisi kuvayi milliye 
kumandanı iken şehit düşen Yahya Kap
tan ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair 69 

— Gümrük Tarifesi Kanununun tHdiii 
hakkında 88 

— Harb kazançları Kararnamesinin 
27 nci maddesinin tadiline dair kanun lâ
yiha siyi e, Harb kazançları Kararnamesi
nin 27 nci maddesinin tadiline dair 6:12 

— Harbde mecruh olup binnetice te-
kaüdolaeak derecede malûl kalan zabıtan 
ve efrada harcırah itasına dair 145 

— Harita, ümera ve zâbitan ve efra
dına verilecek harcırah hakkında 69 

— Hodieor nahiyesinin lağviyle Sarı
göl namiyle bir nahiye teşkili hakkında 88 

— Hukuku aile Kararnamesinin yeni
den meriyetine dair 88 

— İd arei kura ve nevahi kanun lâyi
hası 224:241,410:435,540:557,564:572 

— İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun bâzı mevaddının tadiline dair 69 

— Küreğe mahkûm Palu Tu Haliloğlu 
Kasım'm bakıyei müddeti cezaiyesinin af
fına dair 42:43 

— Mahkûminin tarik bedelinin teciline 
dair 69 

— Malta'da mevkuf bulunanların aile
lerine maaş tahsisi hakkında 69 

— Meealisi umum iyesi toplanmıyan 
vilâyetlerin bütçeleri hakkında 69 

— Meyan kökleriyle ballarından öşür 
istifasına dair 38 

— Muinsiz efrat ailelerinin infakına 
dair 456 :4fi I 
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— Mükellef sivil sıhhiye memurları 
hakkındaki Kanuna müzeyyel kanun lâyi
hası ile sivil baytarların orduda mülâzi-
mievvel rütbesiyle istihdamlarına dair 87 

— Mütekait ve müstafi esnaf, memu
rin ve mensubini askeriye maaşa/tı hak
kında 38 

— On Altıncı Alay efradından Kara
isalı'dan Ahraedoğlu Kemal'in idam ce
zasının affına dair 43:45 

— Orduda kendi hayvaniyle hizmet 
eden efrada tazminat verilmesine dair 87 

— Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umu
miyetinin 1338 bütçe lâyihası 503:536 

— Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umu
miyetinde yapılacak teşkilâta dair 492 

— Rüsumu Belediye Kanununun 14 
ncü maddesinin fıkrai ahiresinin tadili 
hafkkmda 88 

— Rüsumu 'Bahriye Kanununun ecnebi 
sefâinine ait kısmı hakkında 455 

— Sinob harikzedegânına mirî orman
lardan meccanen kereste itasına dair 88:96 

Sayf* 
-r- Bulh hâkimleri Kanunu muvakka

tinin 21 nei maddesinin tadiline ve 94 ncü 
maddesinin ilgasına dair G9 

— Takııribaşılarla zabit namzetlerine 
ve musiki muallim ve namzetlerine tahsi
satı fevkalâde itasına dair GG 

— Tarik bedeli nakdîsi Kanununun be
şinci maddesinin tadiline dair 40 

— Tayınat ve yem Kanunu muvakka
tinin 33 ncü maddesinin tadiline dair 37:38 

—- Telbdilhavaya muhtaç zâhitana har
cırah itasma dair 87 

— Tedariki vesaiti nakliyei bahriye 
Kanununa müzeyyel kanun lâyihası 87 

— Umumi Seferberlikte silâih altına 
alınmış, hayat ve mematı meçhul olan mu
allimlerin yerine asaleten muallim tâyin 
edilmesine dair 87 

— Vilâyatı Şarfciye ahalisine mecca
nen kereste itasına dair 455,463:467,467:484 

— '25 Nisan 1301 tarihli Attarlar ve 
Kökçüler Nizamnamesinin tadili hakkında 19 

—• Ziraat Bankasının 1338 senesi büt
çe lâyihası 118 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Akşehir'den Alioğlu Veli'nin idam 

cezasının affına dair kanun lâyihası hak
kında 54:56 

— Bafra'dan idama mahkûm Grikor 
ve rüfekası ve on ikişer sene küreğe mah
kûm Yuvan ve Yorgi ve üç sene 4 mah 
hapse mahkûm Aleko haklarındaki evraka 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 454: 

455,593:594 
— Beşer sene pranga bentliğe mah

kûm îslâhiye'li Kuru Haliloğlu Abdullah 
ile rüfekası hakkındaki istidaya dair 5! £3 

— Beypazar'mdan îbrahimoğlu Mus
tafa'nın idam cezasının affına dair kanun 
lâyihası hakkında 41.42 

— Bozkır'dan Mustafaoğlu Ali'nin 
idam cezasının af|pıa dair kanun lâyihası 
hakkında 53:54 

— Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, muvakkat bir şûrayı devlet teşkiline 

dair kanun teklifi hakkında (2/535) 491 
— Divanı harbce gıyaben idama mah

kûm zabit vekili Mehmed Ali hakkında İc
ra Vekilleri Riyaseti tezkeresine dair 48:50 

— Divanı Temyizi Askerî teşkiline da
ir kanun lâyihası hakkında 88,96:108 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
hukuku şahsiye baki kalmak şartiyle nısıf 
müddeti cezaiyelerini ikmal etmiş olan bir 
kısım mahkûmin ile sinni yetmişi tecavüz 
edenlerin aflarına dair kanun teklifi hak
kında (2/530) 454-i 55 

— Giyaben idama mahkûm jandarma 
Mardinli Süleymanoğlu Malımud hakkın
daki İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresine 
dair 5051 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Akviran karyesinden Yorgi hakkın
daki Adliye Vekâleti tezkeresine dair 50 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ho-
tamışlı oğullarından Halil ve rüfekası 
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Sayfa 

hakkındaki Adliye Vekâleti tezkeresine 
dair 45,47 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Kostantin ile beş sene küreğe mah

kûm Süleyman hakkındaki evraka dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 454:455, 

588:592 
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Mu§-

lu Yusuf bini İsa ile rüfekası hakkında
ki evraka dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
hakkında 454:455,592:593 

— Hukuku Aile Kararnamesinin ye
niden meriyetine dair kanun lâyihası 
hakkında 88> 

— İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Kale
bentlik cezalarının nefye tahvili hakkında 
kanun teklifine dair 69 

s, 

—- Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, istanbul mehakimince müddei ve 
müddeaaleyh Anadolu ahalisinden olduğu 
takdirde haklarında verilen hükümlerin 
Anadolu mahakiminee muteber tutulması
na dair takriri hakkında 454:455 

— Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Er
babı eeraim'den bâzılarının bakıyei müd
deti cezaiyelerinin affına dair kanun tek
lifi hakkında (2/525) 491 

— Küreğe mahkûm Palu'lu HalMoğ-
lu Kasım'm bakıyei müddeti cezaiy esinin 
affına dair kanun lâyihası hakkında 42:43 

— Mahkemei Temyizce tasdik edilen 
Deresöğüt (Söğüt) karyesinden Demirci 
Osmanoğlu Mehmed Ali hakkındaki idam 
hükmünün tasdikine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi hakkında 86:87,582:588 

— Müskirat naklinden dolayı berae-
tine karar verilen Yusuf ve Ahmedoğlu 
Hüseyin hakkındaki evraka dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi hakkında 454:455 

— On Altıncı Alay efradından K%ıa-
isalı'dan Ahmedoğlu Kemal'in idam ce
zasının affına dair' kanun lâyihası hak
kında 43 :4"> 

— Sulh hâkimleri Kanunu muvakka
tinin 21 nci maddesinin tadiline ve 94 noü 

Sayfa 
maddesinin ilgasına dair kanun lâyiidsı 
hakkında -69 

— Tahsildar Hüsnü ve Süifkeli Mus
tafa efendilerin istidalarına dair 88 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
— Düşman tarafından tahrip ve yağ

ma edilen kura ve kasabalar ahalisinin ta
n k bedelâtının affı hakkında kanun layi
hasına dair 454:455 

— Hodieor nahiyesinin lâğviyle Sa
rıgöl namiyle bir nahiye tenkili hakkında 
kanun lâyihasına dair 88 

— İdarei Kura ve ne vahi kanun lâ
yihasına dair 224:241.410:435,540:557,564:572 

— Kendisine mazuliyet maaşı tahsis 
edilmediğine dair İhsan Beyin istidası 
hakkında 88 

— Meealisi umumiyesi toplanmıyan 
vilâyetlerin bütçeleri hakkındaki kanun lâ
yihasına dair 69 

— Rüsumu Belediye Kanununun. 14 
neü maddesinin fıkrai ahiresinin tadili 
hakkındaki kanun lâyihasına dair 88 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASİ 
— Rüsumu Bahriye Kanununun ecne

bi sefâinine ait kısmı hakkındaki kanun 
lâyihasına dair • 455 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Bolu Mebusu Şük*ü Beyin, Balta

lık Kanununun birinci ve beşinci mad
delerinin tadiline dair Kanun teklifi hak
kında (2/449) 40 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin Si
mav harikzedegânına meceanen kereste 
itasına dair kanun teklifi, İsparta. Mebu
su Tahir Efendinin, Uluborlu ahalisine 
muktazi kerestenin meceanen kat'ına mü
saade itasına dair kanun teklifi (2/90). 
Sin oh harikzedegânına miri ormanlardan 
meceanen kereste itasına dair 'kanun lâ
yihası, Antalya, Maraş ve^sair mahaller 
harikze.dfig'ânına meceanen kereste itasına 
dair kanım lâyihası, Antalya Möbusu 
Tahsin Beyin, Antalya Darühilâfe Med-



Sayfa 
resesiııe nmktazi kerestenin telâres'm 
kat'ı hakkında kanun teklifine dair 
(2/283) 88:96 

— Tetkik Heyeti vazaifinin tevsii 
hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresine dair 40 

İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
'— Beşer sene pranga bentliğe mah

kûm tslâhiyeli Kuru Halil oğlu Abdullah 
ile rüfekası hakkında 51 :53 

— Mâlûlini guzat maaşatı hakkındaki 
müracaatlere dair 58. 

— Muhtelif mahaller telgraf men ur
larının maaşlarının tezyidine dair arzuhal
ler hakkında 455 

— Müeçeeliyeti Askeriye Vergisi hak
kındaki müraeaatlere dair 58 i 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— Belediye Kanununun 195 ve 1da-
rei umumiyei vilâyat Kanununun 105 nci 
maddelerinin tefsiri hakkında Dahiliye Ve
kâleti tezkeresine dair 4 » 

— Düşman istilâsı .iolayısiyle mutazar
rır olanların Harb Kazançları vergileri
nin teciline dair kanun- lâyihası hakkında 4İ)1 

— Düşman tarafından işgal edilen ma
hallerden gelen memurlara verilmekte olan 
nısıf maaşın kat'ı ile kendilerine mazuli-
yet maaşı itasına dair camın lâyihası hak
kında 87 

— Edirne Mebusu Şeref Beyin, Bele
diye rüsumuna dair kanun teklifi hakkında 40 

— Gebze ve havalisi kuvayı millîye ku
mandanı iken şehit düşen Yahya Kaptan 
ailseine hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun lâyihası hakkında 69 

— Gümrük Tarifesi Kanununun tadili 
hakkındaki kanun lâyihasına dair 8-8 

— Harb kazançları Kararnamesinin 
27 nci maddesinin tadiline dair kanun lâyi-
hasiyle, harb kazançları Kararnamesinin 27 
nci maddesinin tadiline dair kanun lâyiha
sı hakkında 6:12 

— İdarei Umumiyei vilâyat Kanununun 
bâzı mevaddmın tadiline dair kanun lâyi
hası hakkında 69 

Sayfa 
— Kûaya Mebusu Kâzım Hüsnü Be

yin, Konya İska sahasındaki araziden alı
nacak ücret hakkındaki kanun teklifine 
dair 40 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Si
mav harikzedegânma meccanen kereste Ha
tasına dair kanun teklifi, Isprata Mebusu 
Hacı Tahir Efendinin, Uluborlu ahalisine 
nıuktazi kerestenin meceanen kat'ına mü
saade itasına dair karnın teklifi (2/90), Si-
nob Harikzedegânma miri ormanlardan 
meccanen kereste itasına dair kanun lâyi
hası, Antalya, Maraş ve sair mahaller ha
rikzedegânma meccanen kereste itasına dair 
kanun lâyihası, Antalya Mebusu Tahsin Be
yin, Antalya Darülhilâfe medresesine muk-
lazi kerestenin bilâresim kat'ı hakkında 
kanun teklifine dair 88:96 

—• Muinsiz efrat ailelerinin intakına 
dair kanun lâyihası hakkında 456461 

— Rüsumu Belediye Kanununun 14 neü 
maddesinin ±îkrai ahiresinin tadili hak
kındaki kanun lâyihasına dair 88 

— Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rüfekam-
mn Himaye i Etfal Cemiyeti için yeni bir
takım varidat ahzine dair kanun teklifi 
hakkında 69 

— Tarik bedeli nakdîsinin beşinci mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası hak
kında 40 

— Tebdilihavaya muhtaç zâbitana har
cırah itasına dair kanun lâyihası hakkında 87 

— Vilâyatı Şarkiye ahalisine meccanen 
kereste itasına dair kanun lâyihası hak
kında 455,463:467,467:484 

— 28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanu
nunun lüzumu tefsirine dair İcra Vekille
ri Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında 40 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Aydın Mebusu Tahsin Beyin, Yuna

nistan'dan ithal edilen zeytinlerden alman 
Gümrük Resminin zeytin yağlardan alman 
Gümrük Resmi derecesine iblâğına dük
kanım teklifi hakkında (2/538) 491 

— Bolu Mebusu Abdullah Efendinin, 
alenen nakzı siyam .edenlerin tecziyesi hak
kında kamm tekfıfme dair (2/528) 145 



Sayfa 
— Bolu Mebusu Abdullah Efendinin, 

Zonguldak'ta ciheti askeriyece yapılan du
varın mahalline terkine dair kanun teklifi 
hakkında (2/517) 40 

— Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin, umum zâbitan ve mensubini askeri
yeye bir nefer tayını zammı hakkında ka
nun teklifine dair (2/534) 254 

—. Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
hukuku şahsiye baki kalmak şartiyle nısıf 
müddeti cezaiyelerini ikmal etmiş olan bir 
kısım mahkûm in ile yetmişini tecavüz eden
lerin atlarına dair kanun teklifi hakkında 
(2/530) 254 

—- Gazia.nteb Mebusu Ali Cenanı Beyin, 
düşmandan istirdadedilen mahaller ahalisi
ne muavenet edilmesi hakkındaki kanunun 
tefsirine dair takriri hakkında 121:122 

— Gazianteb Mebusu Ali Cenanı Beyin, 
ihracedilecek tütünlerden Resim istifasına 
'dair kanun teklifi hakkında (2/527) 254 

— Hakkari Mebusu Mazhar Müfid Be
yin, Galayı es'ar hasabiyle Zonguldak me
murlarının maaşlarına yapılan zam hak
kındaki kamunun ilgasına dair kanun teklifi 
hakkında (2/538 mükerrer) 491 

—• Kastan»onu Mebusu Dr. Suad Beyin, 
Rusya ve Kırım'dan gelecek atfa! için as
habı maaş tahsisatından birer yevmiye 
kat'ma dair kanun teklifi hakkında 
(2/524) 40 

— Kayseri Mebusu Osman Beyle rüfe-
kasınm, İktisat Vekâletinin müdüriyeti 
umumiyeye tahviline dair , kanun teklifi 
hakkında (2/518) 254-255 

— Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, er
babı ceraimden bâzılarının bakıyei müd
deti eezaiyelerinin .atlarına dair kanun tek
lifi hakkında (2/525) 254 

— Kütahya Mebusu Besim Ataiay Be
yin, hububat ihracının men'ine dair kanun 
teklifi hakkında (2/531) 254 

—• Kütahya Menusu Cemil Beyin, ikti
sat Vekâletinin müdüriyeti umumiyeye 
tahviline dair kanun teklifi hakkında, 
(2/519) 254 

— Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Ka
radeniz sahiline ithal edilecek unlardan 

âayfâ 
alınacak Resmin, Resmi asli olmasına 
dair Kanunun- temdidi müddetine dair 
kanun teklifi hakkında. (2/532) 183 

— Malatya. Mebusu Feyzi Efendinin, 
Mültezimlerin güzeşteden affına dair ka
nun teklifi hakkında (2/526) 40 

— Malatya Mebusu Lûtfi Beyin, Ma
latya'daki İttihat ve Terakki Kulübünün 
mahalline terkine dair kanun .teklifi hak
kında (2/522) 254 

— Malatya, Mebusu Reşid Ağanın, 
Jandarma bütçesine iki yüz bin lira ilâ
vesi hakkında kanun teklifine daîr (2/537) 491 

— Sindb Mebusu Abdullah Efendinin, 
Alenen nakzı siyam edenlerin tecziyesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/528) 122 

— Trabzon Menusu Ali Şükrü Beyin, 
Umum zâlbitan ve mensubini askeriyeye 
sıyyanen birer nefer tayını zammı hakkın
da kanun teklifine dair (2/533) 254 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASİ 
— Umumi Seferberlikte silâh altına 

alınmış hayat ve mematı meçhul olan mu
allimlerin yerine asaleten muallim tâyin 
edilmesine dair kanun lâyihası hakkında 87 

MÜDAFAA! MILLIYE ENCÜMENI 
MAZBATALARı 

— Bâzı memurini rüsumiyenin asker
likten istisna edil mel erin e dair kanun lâ
yihası hakkında, 88 

— Divanı Temyizi Askerî teşkiline 
dair kanun lâyihası hakkında 88,96:108 

— Konya Mehusu Ömer Vehbi Efendi 
ile rüfekasımn, İmalâtı Harhiye Fahri-
ka,sı Müdürü Bin'başı Nuri Beyin taltif 
edilmesine dair takriri hakkında 440 

— Mükellef sivil sıhhiye memurları 
hakkındaki Kanuna müzeyyel kanun lâyi
hası ile sivil baytarların orduda mülâzimi-
evvel rütbesiyle istihdamlarına dair ka
nun lâyihası hakkında. 87 

— Orduda kendi hayvaniyle hizmet 
eden efrada tazminat verilmesine dair ka
nun lâyihası hakkında 87 

— Tedariki vesaiti nafkliyei bahriye 
Kanununa müzeyyel kanun lâyihası hak
kında, 87 



Sayfî 
— Umumi Seferberlikte silâh altına 

alınmış hayat ve mematı meçhul olan mu
allimlerin yerine asaleten muallim tâyin 
edilmesine dair kanun lâyihası hakkında 87 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— Anadolu'da tesis olunacak büyük 
telsiz telgraf istasyonu için 85 bin lira 
daha itasına dair kanun lâyiıhası hakkında 255 

— 1338 senesi Muvazenei Umumiye 
kanun lâyihası hakkında 163:177,183:208, 

352:367,371:408,492:497 

A— Emniyeti Umumiye bütçesi 163:177, 
183:208,352:367,371:373 

B — Jandarma Umum Kumadanlığı 
bütçesi ' 373:408,492:497 

— Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Baltalık 
Kanununun birinci ve beşinci maddeleri
nin tadiline dair kanım teklifi hakkında 
(2/449) 40 

— Düşman istilâsı dol ay isiyle mutazar
rır olanların Harb Kazançları vergilenilin 
teciline dair kanun lâyihası hakkında 491 

— Düşman tarafından işgal edilen ma
hallerden gelen memurlara verilmekte olan 
nısıf maaşın kat'ı ile kendilerine mâzuli-
yet maaşı itasına dair kanun lâyihası hak
kında 87 

—• Elviyei Selâse'ye hariçten ithal edi
lecek zehairden yalnız Gümrük Resmi asli
si ahzine dair kanun lâyihası hakkında 69 

—• Gebze ve havalisi kuvayı millîye ku
mandanı iken şehit düşen Yahya Kaptan 
ailesine hidematı vataniye tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun lâyihası hakkında 69 

— Gümrük Tarifesi Kanununun tadili 
hakkında kanun lâyihasına dair 88 

— Harb kazançları Kararnamesinin 27 
nci maddesinin tadiline dair kanun lâyiha-
siyle, Harb kazançları Kararnamesinin 27 
nci maddesinin tadiline dair kanun lâyiha
sı hakkında 6:12 

— Harita, ümera ve zâbitan ve efradını: 
verilecek harcırah hakkında kanun lâyiha
sına dair 69 

— Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya iska sahasındaki araziden alınacak 
ücret hakkında kanun teklifine dair 40 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin Sima v 
harikzedegâmna meccanen kereste itasına 
dair kanun teklifi, İsparta Mebusu Tahtı-
Efendinin, Ulubonm ahalisine muktazi ke
restenin meccanen kat'ma müsaade itası
na dair kanun teklifi (2/90). Sinob harik
zedegâmna mirî ormanlardan nıeccanen 
kereste itasına dair kanun lâyihası, An
talya, Maraş ve sair mahaller harikzedegâ
mna meccanen kereste itasına dair kanun 
lâyihası. Antalya Mebusu' Tahsin Beyin, 
Antalya Darülhilâfe Medresesine muktazi 
kerestenin bilâresim kat'ı hakkında kanun 
teklifine dair (2/283) 88:96 

— Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Ka
radeniz sahiline ithal edilecek unlardan 
alınacak resmin resmi asli olmasına dair 
Kanununun temdidi müddetine dair kanun 
teklifi hakkında (2/532) 255,455,456,461:463,481 

— Mahkûminin tarik bedelinin tecili
ne dair kanun lâyihası hakkında 69 

— Malta'da mevkuf bulunanların aile
lerine maaş tahsisi hakkında kanun lâyi 
hasına dair 69 

—• Orduda kendi hayvaniyle hizmet 
eden efrada tazminat verilmesine dair kf;-
nun lâyihası hakkında 87 

— Posta, ve Telgraf Müdüriyeti Umıı-
miyesinin 1338 senesi bütçesi hakkında 503:5o6 

— Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rüfekası-
nın Himayei Etfal Cemiyeti için yeni bir
takım varidat ahzine dair kanun teklifi 
hakkında 69 

— Tarik bedeli nakdîsinin beşinci mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası hak
kında 40 

— Vilâyatı Şarkiye ahalisine meccanen 
kereste itasına dair kanun lâyihası hakkın
da. 455,463:467,467:484 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI 
— Düşman tarafından tahrip ve yağ

ına edilen kura ve kasabalar ahalisinin 
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tarik bedelâtmm affı hakkındaki kanun lâ
yihasına dair 454:455 

POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— Anadolu'da tesis olunacak büyük 
telsiz telgraf istasyonu için 85 bin lira 
daha itasına, dair kanun lâyihası hakkında 255 

— Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umu-
miyesinde yapılacak teşkilâta dair kanun 
lâyihası hakkında 492 

Sayfa 
SIHHİYE ENCÜMENİ MABATASI 

— Mükellef sivil sıhhiye memurları 
hakkındaki Kanuna müzeyyel kanun lâyi
hası ile sivil baytarların orduda mülâzi-
mievvel rütbesiyle istihdamlarına dair ka
nun lâyihası hakkında 87 

SERİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
— Aydın Mebusu Emin Efendinin, Ev

kaf Nizamnamesinin 17 nci maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi hakkında 69 

MUHTELİF EVRAK 
— Bayram tebrikine dair muhtelif yer

lerden gelen telgraflar 115:116 
-— İzmir işgalinin senei devriyesi mü

nasebetiyle muhtelif mahallerden gelen 
telgraflar 67,85:115 

— İzmir işgalinin üçüncü senei devri
yesi münasebetiyle Ankara'da Büyük Mil
let Meclisi önünde yapılan ve Saruhan 
Mebusu Mahmud Celâl Bey ve rüfekası 
vasıtasiyle Meclise takdim olunan miting 
heyetinin mukarreratı 56:57 

— İzmit'e kadar gelmiş olan Mösyö 
Klod Farer'den mevrut telgraf 540 

— Lozan Türk Yurdu Kongresinden 
mevrut telgraf H38 

— Merhum Reşad Hikmet Beyin me
zarının inşası için karar ittihazından do

layı merhumun ailesinden mevrut teşek
kür telgrafı 446:447 

— Misakı Millî haricinde yapılacak 
sulhu kabul etmiyeceklerine dair Bozaniç 
eşrafından Mehmed Ali ve arkadaşların
dan gelen telgraf 116 

— Mütareke teklifi münasebetiyle 
Çölemerik'ten mevrut telgraf 39 

— Roma Mümessili Celâleddin Arif 
Beyden mevrut bayram tebriki telgrafı 181:182 

— Şam'dan Mustafa Fevzi imzasiyle 
mevrut bayram tebriki 579 

—-• 23 Nisan münasebetiyle Dersim'den 
mevrut telgraf 67 

— 23 Nisan tebrikine dair İsparta Be
lediye Riyasetinin telgrafı 19,67 

— Yunan mezalimine dair milletlere 
çekilecek olan protesto notası 558:564 

SUALLER 
tcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 

— ©uıdur Meibusu İsmail iSutohi Beyin, 
ihini tahliyede Yunanlıların tahribat iıera 
edeceğine dair 'İcra Velkilletfi Heyeti Riya
setinden sual takriri 224 

Dahiliye Vekâletinden 
— Bayezid Mebusu Süleyman ıSudi Be

yin, Su şşehri Jandarma Bölük Kumandanı 
haifekında Dahiliye Vekâletinden sual tak
riri 20 

— Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Zonguldalk Mutasarrıfı İhsan Bey haMcm-
da Dahiliye Vekâletinden sual takriri 581 

CEVAPLAN 
— Bursa Mebusu Necati Beyin, Mülki

ye müfeltltişliğine tâyin edilmiş olan ISab-
ri Bey ıbakkmdaîki sualine Dahiliye Vekili 
Ali Fethi Beyin, şifahi cevabı 3,72:76 

— içel Mebusu Şeıviki (Beyin, Mersin 
Mutasarrıfı Fahri Bey Ihakkında Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri 20 

— Kastamonu Mebusu IBesi'nı Beyin, 
mütarekeyi mütaakıp (vatandan uzaklaşan 
Ibâzı. zevatın Anadolu'ya avdetlerinin men-
edildlğine ve Iböyle 'bir memnuiyet varsa 
sebebi ikanunisine dair suali ve Dahiliye 
Vekili Ali Fethi (Beyin şifahi cevaibı 70:72 

— To/kad Mebusu Rıfat Beyin, Anlkara 



Hıristiyan'larına dair Dahiliye Vekâletin
den sual takriri 
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68 

Hariciye Vekâletinden 
— Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Be

yin, Oaımi Beyin Meclise iltihak etmemesi 
sebebine dair suali ve Hariciye Vekili Yu
suf Kemal Beyin şifahi cevabı . 163,255 :257 

— Edirne Mebusu Faik ve Kars Mebu
su Cavid beylerin, Nihad Reşad Beyin İn
giltere Parla m e nst osunda encümenlerden 
birindeki ıbeyarıatma dair suali ve Harici
ye Vekili Yusuf Kemal Beyin şifahi ce
vabı 1.45 :146,257:258 

— Erzurum Meibusu Hüseyin A-vni Be
yin, Yunanlılarla doğrudan doğruya nuı-
zakerata girişilip girişilım'ediğine dair suali 
ve Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin şi
fahi cevaîbı 217,259 

— Kars Mebusu Fahreddin Beyin, Kars 
Konferansı 'mukarreratın'a dair suali ve 
Hariciye Ve'kili Yusuf 'Kemal Beyin şifahi 
cevabı 258:259 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden 
— Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin. 

Meclis Âzasına gelen mektupların sansür 

edilmesi sebebine dair Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetinden sual takriri 

İktisat Vekâletinden 
— Siird Meibusu Mustafa Sabri Efendi

nin, mesaili iktisadiye' hakkında sual tak
riri ve İktisat Vekili Sırrı Beyin tahrirî 
cevabı 

Sayfa 

217 

27:29 

Maarif Vekâletinden 
— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 

Kars Maarif Müdürü hakkında sual tak
riri Ve Maarif Vekili Ve'hbi Beyin tahrirî 
cevabı 29:31 

Maliye Vekâletinden 
— İzmit Mebusu Sırrı Beyin istikra

zı Dahilî tahvillerine dair Maliye Vekâ
letinden sual takriri 68 

Müdafaa! Milliye Vekâletinden 
— Erzurum Mebusu Hüseyin Avui Be

yin, Erzurum Demiryolları İşletme Müdü
rü Binbaşı Rifat Bey .hakkında Müdafaai 
Milliye Vekâletindne sual takriri 

— Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Be
yin, Kayseri nıenzilindeki suiidare ve sui-
istimalâta dair Müdafaai Milliye Vekâle
tinden sual takriri 

68 

68 

TAKRİRLER 
Bayezid (Süleyman Sudi B.) 
— Vilâyatı Şarkiye mültecilerine ve

rilecek meccani kereste hakkındaki kanun 
lâyihasının müstacelen müzakere edilme
sine dair 455 

Bursa (Operatör Emin B.) 
— Cünha cezalarının cezayı nakdiye . 

talhvili için Adliye Vekâletince bir kanun 
lâyihası ihzar edilmesine dair 19:20 

Oanik (Şükrü Beyle rüfekasıutn) 
— Tekâlifi milliyenin tütünlere teşmil 

edilmemesine ve vazıyecl muamelesinden 
sarfınazar edilmesine dair 145 

Erzincan (Tevfik B.) 
— Gebze ve havalisi Kuvayi Milliye 

Kumandanı iken şehidolan Yahya Kaptan 
ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş bağlanması hakkındaki kanun lâyi

hasının müstacelen tezekkür edilmesine 
dair 146 

Erzurum (Hüseyin Avni B.) 
— Reji İdaresinin Büyük Millet Mec

lisi âzası namına imal ettirmiş olduğu si
gara paketleri hakkında 447 

Erzurum (Salih Ef.) 
—• Bayram münasebetiyle Garb cephe

lerindeki askerin hatırını sormak üzere 
Meclisten on beş kişilik bir heyet gönderil
mesine dair 119 

Gazianteb (Ali Cenanı B.) 
— Düşmandan istirdadedilen mahaller 

aüı adisine muavenet icrası hakkındaki Ka
nunun tefsir' edilmesine dair 66,121:122 

Gene (Ali Vâsıf B.) 
— Yevmi gazetelere ayâtı kerime ve 

ahadisi şerife dercoluramamasına dair 20 



Sayfa 
Konya (Ömer Vehbi Efendi ile rufeka-

sının) 
— İmalâtı Harbiye Falbrikası Müdürü 

Binbaşı Nuri Beyin taltif edilmesine dair 440 

Sayfa 
Hakkâri (Mazhar Müfid Beyle riifeka-

sının) 
— Müeeceliyeti Askeriye Vergisi ve

renlerin harice gitmelerine müsaade edil
mesine dair 438:44() 

Hakkâri' (Mazhar Müfid B.) 
— Yunan mazalimine karsı İtilâf Dev

letleri nezdinde teşeb'büsatta 'bulunulması
na dair 131 .-140 

İsparta (İsmail Remzi Ef.) 
— Aşarın cibayetinde mültezimlerin 

kııllaııdıiklan ölçeğe dair 577:578 
Karahisarı Sahip (Hulusi Beyle bir ar

kadaşının) 
— Muhacirinin şimendiferle meceanen 

nakledilmesine dair 340 
Karahisarı Şarki (Mustafa B.) 
— İstanbul ma'ha/kimininec müddei ve 

ınüddeaaleyh Anadolu halkından olduğu 
takdirde verilen hükümlerin Anadolu 
mahkemelerince muteber tutulmasına, 
dair 246,454:455 

Kayseri (Sabit Beyle arkada-şlarının) 
--•- Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli

yetine dair olan kanun lâyihasının hemen 
müzakeresine başlanmasına dair 490 

Kırşehir (Sadık B.) 
— Heyeti Vekilece tanzim olunan ni

zamnamelerle talimatın birer suretinin 
Meclise' gönderilmesine dair - 338:339 

Kırşehir (Yahya Galib B.) 
— Bayram ertesine 'kadar müzakere

nin talik edilmesine dair 108 

Amasya (Hamdi B.) 
— Cemaatler tarafından idare ed'Ien 

mekteplerde müstahdem muallim ve mualli
me] erden aidatı tekaüdiye 'kabul olunması
na dair (2/539) 579 

Antalya (Tahsin B.) 
— Antalya Darühilâfe Medresesine 

mııktazi kerestenin bilâresim kat'ı hakkın
da (2/283) 88:96 

Aydın (Emin Ef.) 
— Evkaf Nizamnamesinin 17 nei mad

desinin tadiline dair (2/395) 6.) 

Kütahya (Cemil B.) 
— Mesken icarları hakkındaki kanun 

lâyiha ve tekliflerinin her şeye takdimen 
müzakeresine dair 182:18.) 

Lâzistan (Escul B.) 
- - Karadeniz sahiline ithal edilecek un

lardan alınacak Resmin, Resmi asli olma
sına dair Kanunun temdidi müddeti hak
kındaki tdklifin bir an evvel rımıameye 
alınmasına mütedair (2/532) 455:45<< 

Malatya (S-ıdkı B.) 
—••- Rum eşkiyasiyle vâki olan müsade

mede mecruh olan Mülâzim İskender Efen
dinin terfi ettirilmesine ve kırk neferin 
de taltif edilmelerine dair 578:579 

Menteşe (Tevfik Rüşdii B.) 
- - Avans Kanununun tefsirine dair 3i 
Samban (Reşad Beyle Muş Mebusu 

Hacı Ahmed Hamdi Ef.) 
•:~ Bütçe müzakeresi için haftada dört 

'gün tahsis edilmesine dair 491 

Sivas (Vâsıf Beyle arkadaşları) 
— Atıf Beyle Kolağası merhum Niyazi 

Bey ve Yahya Kaptan ailelerine hide-
matı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkındaki kanun teklifi ve lâyihalarının 
takdimen müzakere edilmesine dair 44<» 

Aydın (Tahsin B.) 
— Yunanistan'dan ithal edilen zey4in

lerden alınan Gümrük Resminin zeytin 
yağlardan alman Gümrük Resmi derecesi
ne iblâğına dair (2/538) 338,491 

Bolu (Abdullah Ef.) 
— Alenen nakzı siyam edenlerin teczi

yesi hakkında (2/528) 38,145 

— Zonguldak'ta ciheti askeriyece yapı
lan duvarın mahalline terkine dair 
(2/517) 40 

TEKLİFLER 
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Sayfa 

Bolu (Şükrü B.) 
— Baltalık Kanununun birinci ve be

şinci maddelerinin tadiline dair (2/440; 40 
Bursa (Operatör Emin B.) 
— Muvakkat bir Şûrayı Devlet teşkili

ne dair (2/535) 245,491 
Edirne (Şeref B.) 
— Belediye rüsumuna dair (2/380) 40 
Erzurum (Hüseyin Avni B.) 
— Umum zâbitan ve mensubini aske

riyeye siyyanen birer nefer tayını zammı
na dair (2/534) 181,254 

Erzurum (Nusrat Ef.) 
— Erzurum'da bir Lisaniyat Mektebi 

tesis edilmesine dair (2/540) 575 
Erzurum (Salih Ef.) 
-— Hukuku şahsiye baki kalmak şaı.Jy-

le nısıf müddeti cezaiyelerini ikmal etmiş 
olan bir kısım mahkûmin ile yetmiş va
sini tecavüz edenlerin aflanna dair (2/5P0) 116, 

25-;,454:455 
Gazianetb (Ali Cenani B.) 

— İhracedilecek tütünlarden Resim isti
fa edilmesine dair*(2/527) 19,254 

Hakkâri (Mazhar Müfid Beyle iki arka
daşın) 

— Galayı es'ar hasebiyle Zonguldak me
murlarının maaşlarına yapılan zam hakkın
daki Kanunun ilgasına dair (2/538) mü-
l'.erre) 373,491 

İsparta (Tahir Ef.) 
— Uluburlu ahalisine muktazi kereste

lin meecanen kat'ma müsaade itasına dair 
'2/90) 88:96 

îzmit (Sim B.) 
— Kalebetnlik cezalarının nefye tahvili 

hakkında 69 
Kastamonu (Dr. Swtd B.) 
— Rusya ve Kırım'dan gelecek atfal 

için ashabı maaş tahsisatından birer yevmi
ye kat'ma dair (2/524) 40 

Kayseri (Osman Beyle rüfekash) 
— İktisat Vekâletinin müdüriyeti umu

miyete tahviline dair (2/518).. 254:255 
Kırşehir (Sadık B.) 
— Erbabı ceraimden bâzılarının bakı-

Sayfa 
yei müddeti eezaiyelerinin aflanna dair 
(2/525) 254,491 

Konya (Kâzım Hüsnü B.) 
— Konya İska sahasındaki araziden alı

nacak ücret hakkında 40 
Kütahya (Besim Atalay B.) 
— Hububat ihracının men'i ne dair 

(2/531) 116,254 

Kütahya (Cemil B.) 
— iktisat Vekâletinin müdüriyeti um il

miyeye tahviline dair (2/519) 254 
— Simav harikzedegâmna meecanen 

kereste itasına dair 88:96 

Lâzistan (Osman B.) 
— Karadeniz sahiline ithal edilecek 

unlardan almaack Resmin, resmi asli 
olmasına dair Kanunun temdidi meriye
tine dair (2/532) 116,183,255,455,456,461=463. 

484,492,497:498 
Malatya (Feyzi Ef.) 
— Mültezimlerin güzeşteden affına 

dair (2/526) • 40 
Malatya (Lûtfi B.) 
— Malatya'daki İttihat ve Terakki Ku

lübünün mahalline terkine dair (2/522) 254 
Malatya(Reşid Ağa.) 
— Jandarma bütçesine iki yüz bin lira 

ilâvesine dair (2/537) 245:246,491 
Sinob /Abdullah Ef.) 
— Alenen nakzı siyam edenlerin teczi

yesi hakkında (2/528) - 122 

Sivas (Vâsıf B. le rüfekası) 
— Eski Diyarbekir Valisi Reşid Bey 

ailesine maaş tahsisine dair (2/528 Mü
kerrer) ' . 66 

— Himayeietfal Cemiyeti için yeni 
birtakım varidat ahzine dair 69 

Trabzon (Ali Şükrü B.) 
— ["mum zâbitan ve mensubini askeri

yeye siyy&nen birer nefer tayını zammına 
dair (2/533) 181,251 

Van (Hasan Sıddık B.) 
g~ Muradiye kazasının lâğviyle nahiye 

haline ifrağına dair (2/529) 85 
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TEZKERELER 
Sayfa 

ADLll Ü VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
Bafra'dan, idama mahkûm Grikor ve 

rüfekası ve on ikişer sene küreğe mah
kûm Yuvan ve Yorgi ve üç. sene 4 mah 
ha"pse mahkûm Al eko haklarındaki ev
raka dair 19,454:455,593:594 

-•- Bafralı Talât. Efendinin bakıyei 
müddeti eezaiyesinin affı hakkındaki ka
nun teklifine dair 370:371 

— • Hıyaneti vataniyeden idama mah
kûm Akviran karyesinden Yorgi. hak
kında 50 

— ll-iyaneti vataniyeden idama mah
kûm Bafralı İlyaoğlu Sava hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 370 

—• Hıyaneti vataniyeden idama mah
kûm Hacı Musaoğhı Rıza hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 246 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Hotamışlı oğullarından. Halil ve 
rüfekası hakkında 45:47 

-•- Hiyaneti vataniyeden idama, mah
kûm İraklı ve Sokrat ile on sene küreğe 
mahkûm Panayot ve üeer sene kalebent
liğe mahkûm Haralâmbo haklarındaki ev
rakın gönderildiğine dair 19 

—- Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Kostantin ile beş sene küreğe, mahkûm 
Süleyman hakkındaki evraka dair 2,454:455, 

588:592 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Muş-
lu Yusuf bini Isa ile arkadaşları hakkındaki 
evrakın gönderildiğine dair 67,454:455:592:593 

— Hiyaneti vataniyeden üç, sene küre
ğe mahkûm Yusuf oğlu Mahmud hakkında
ki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 370 

idama — Mardin Mahkemesince idama mah
kûm Oemiloğlu Ali ile iki refiki hakkında 

— Mahkemei Temyizce idam cezası tas
dik edilen, Küre'nin Dereskü karyesinden 
Demirci Osmanoğlu Mehmed Ali hakkında 

445 

86: 
87,'5'82 £88 

Sayfa 
— Müskirat naklinden dolayı beraeti-

ne karar verilen Yusuf ve Ahmedoğlu Hü
seyin hakkındaki evraka dair 67,454:455 

— On beş sene küreğe mahkûm Mesu
diye'n Girıkoroğlu Avram hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 246 

B. M. MECLİSİ REİSİSANİLİĞİ TEZKERESİ 
—İstiklâl mahkemeleri dosyaları hak

kında bir karar ittihaz edilmesine dair 448:454 

DAHİLİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
— Belediye Kanununun 195 ve Idarei 

umumiyei vilâyat Kanununun 105 nei mad
delerinin tefsiri hakkında 40 

— Hassa kazasının Fransızlar tarafın
dan tahliye edildiğine dair 120 

— Idarei hususiyeler hakkındaki Ka
nunun tadiline dair (Şûralar Kanunu) na
mı altındaki kanun lâyihasının iadesi hak
kında 447:448 

— Mülkiye Harcırah Kararnamesinin 
telgraf müfettişleri harcırahına ait kısmının 
tefsiri lüzumuna dair 448 

HARİCİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
— İdi Pıtır münasebetiyle Paris Sefa

rethanesinde icra olunan merasime dair 212-213 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

— Avrupa'da tahsilde bulunup tahsi
satı kat'edilen talebe hakkında 39 

— Divanı harbce gıyaben idame mah
kûm zabit vekili Mehmed Ali hakkında 48:50 

— Gıyaben idame mahkûm jandarma 
Mardin'U Süleymanoğlu Mahmud hakkın
da 50:51 

— Gürcistan'la münakit yaylak ve 
kışlak mukavelenamelerinin gönderildiği
ne ve bunların tatbikine şimdiden mezu
niyet itasına dair 116:118 

— Kars Muahedesinin Ermenistan, 
Azerbaycan ve Gürcistan hükümetlerince 
tasdik edilmiş olduğuna dair 38 

— Kâtibiadil ve mahakim harçlarının 
tezyidi hakkındaki kanun lâyihasının 
iadesine dair 19 
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Sayfa 

— Maarif müdürlerinin yerine kaim 
olan mektep müdürlerinin meclisi idare
lere iştirak edip edemiyecekleri hususu
nun tefsirine dair 19 

— Muinsiz efrat aileleri maaşatı hak
kındaki kanun lâyihasının raüstaeelen 
müzakere edilmesine dair 120:121 

— Rüsumu belediye Kanununun 19 
ncu maddesinin tefsirine dair 39 

— Samsun merkez kazasında idarei 
örfiye ilânına dair 246:254 

— Tetkik Heyeti vazaifinin tevsii 
hakkında 40 

— 28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanu
nunun lüzumu tefsirine dair 40 

MALÎYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
— Denizli ile Sarayköy ahalisinin Em

lâk ve Müsakkafat vergilerinin teciline 
dair kanun lâyihasının iadesi hakkında 445 

— Farkı resmî tediye edilmiyen tuzlar 
hakkındaki kanun lâyihasının iadesine 
dair 66 

— Harb Kazançları Vergisi Kanunu 
nun tefsirine dair 445 

— istihlâk Resminin margarin yağın
dan maada diğer nebati yağlara da şümulü 
olup olmadığının tefsir edilmesine dair 438 

Sayfa 
— Seferi zammı maaş Kanununun lü

zumu tefsirine dair 575:576 
— Tarife Kanununun 4 ncü maddesi

nin lüzumu tefsirine dair 576 

MEMURİN MUHAKEMAT ENCÜMENİ 
RİYASETİ TEZKERESİ 

— Memurin Muhakemat Encümenince, 
bâzı maznunlar hakkında verilecek tevkif 
kararının tasdiki hususunda Memurin Mu
hakemat Encümeniyle Memurin Muhake
mat Heyeti arasında çıkan ihtilâfın halli 
hususunun ruznameye alınmasına dair 441 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÂLET! 
TEZKERELERI 

— Elcezire Cephesi Kumandanı sabıkı 
Nihad Paşanın mucibi mesuliyet bir hali 
görülmediğine dair 341:352 

— Muinsiz efrat ailelerinin infakı hak
kındaki lâyihanın müstacelen müzakere
sine dair 446 

NAFIA VEKÂLETİ TEZKERESİ 
— Tarik bedelleri hakkındaki kanun 

lâyihasının bir an evvel intacedilmesine 
dair 448 

SIHHÎYE VEKÂLETİ TEZKERESİ 
— Sıhhiye Vekâleti bütçesinin müsta

celen müzakeresi hakkında 246 

ZAPTI SABIK HULÂSALARI 
6 . V . 1338 tarihli 40 ncı içtima zaptı 

sabık hulâsası -
9 . V . 1338 tarihli 41 nci içtima zaptı 

sabık hulâsası 18 
11 . V . 1338 tarihli 42 nci içtima zaptı 

sabık hulâsası 37 
15 . V . 1338 tarihli 43 ncü içtima zaptı 

sabık hulâsası 65:66 
18 . V . 1338 tarihli 44 ncü içtima zaptı 

sabık hulâsası 84:85 
20 . V . 1338 tarihli 45 nci içtima zaptı 

sabık hulâsası 115 
3 . VI . 1338 tarihli 46 ncı içtima zaptı 

sabık hulâsası 144:145 
4.. VI . 1338 tarihli 47 nci içtima zaptı 

»sabık hulâsası 180 

5 . VI . 1338 tarihli 48 nci içtima zaptı 
sabık hulâsası 212 

7 . VI . 1338 tarihli 49 ncu içtima zaptı 
sabık hulâsası 245 

8 . VI . 1338 tarihli 50 nci içtima zaptı 
sabık hulâsası 

10 . VI . 1338 tarihli 51 nci 
sabık hulâsası 

11 . VI . 1338 tarihli 52 nci içtima zaptı 
sabık hulâsası 

12 . V I . 1338 tarihli 53 ncü 
sabık hulâsası 

14 . VI . 1338 tarihli 54 ncü içtima zaptı 

310:311 
çtima zaptı 

33b 

içtima zaptı 
370 

410 

438 sabık hulâsası 
15 . V I . 1338 tarihli 55 nci içtima zaptı 

sabık hulâsası 445 
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Sayfa 

17 . V I . 1338 tarihli 56 ncı içtima zaptı 
sabık hulâsası 488:489 

18 . V I . 1338 tarihli 57 nci içtima zaptı 
sabık hulâsası 502 

Sayfa 
19 . VI . 1338 tarihli 58 nci içtima zaptı 

sabık hulâsası 540 
21 . VI . 1338 tarihli 59 ucu içtima zaptı 

sabık hulâsası 574:575 

Cild Sayfa Sütun Satır 

TASHİHLER 

Yanlış 

18 
18 
18 

423 
424 
424 

o 
1 
2 

38 
37 
13 

38 ali kirpioğlu 
ali kirpioğlu 
ali kirpioğlu 

Doğru 

ali kirioğlu 
ali kirioğlu 
ali kirioğlu 



Söz alanlar 

Sayfa 
Abdulgafur Ef. (Karesi) - 1338 senesi 

Emniyeti Umumiye bütçesi münasebetiyle 188, 
189,205,362,363 

— İdarei kura ve ne vahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 420 

— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkındaki 
tezkere münasebetiyle 130 

Abdullah Ef. (îzmit) - 1338 senesi 
Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesı 
bütçesi münasebetiyle 519,523,530 

— idarei kura ve nefahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 228,231,548 

— Samsun'da idarei örfiye ilânına dair 
tezkere münasebetiyle 253 

— Yaman mezalimi hakkında milletlere 
çekilen Pratesto Notasına dair 561,562 

Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), (Şer'-
iye Vekili) - Şer'iye Vekâletine intihabın
dan dolayı beyanatı 26 

Ahmed Hilmi B. (Kayseri) -1338 senesi 
Emeniyeti Umumiye bütçesi münasebetiy
le 364 

—- idarei kura ve nevahi kanun lâyihası 
münasebetiyle 541,542,543,545,547,548,549, 

550,552,554,555,556,557,564,565,569,570,57.1 
Ali B. (Karahisarı Sahib) - Samsun'da 

İdarei örfiye ilanına dair tezkere müna
sebetiyle 252 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti hak
kında Dahiliye Vekâletinden olan on bir 
maddelik istizah takriri münasebetiyle 325,326 

Ali Cenani B. (Gazianteb) • 1338 senesi 
Emniyeti Umumiye bütçesi münasebetiyle 170, 

184,208,353,360,361,362,363,364,365,366,371,373 
— 1338 senesi Posta ve Telgraf Müdü

riyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 522,520 
— 1338 senesi Umum Jandarma Ku-

Sayfa 
mandanlığı bütçesi münasebetiyle 385,390 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşanın mucibi mesuliyet bir hali görül
mediğine dair tezkere münasebetiyle 343,345 

—7 Meccanen kereste katına müsaade 
olunmasına dair Kanun münasebetiyle 480,481 

— Samsun'da idarei örfiye ilânına dair 
tezkere münasebetiyle 252 

Ali Fethi B. (İstanbul), (Dahiliye Ve
kili) - 1338 senesi Emniyeti Umumiye büt
çesi münasebetiyle 165,167,168,169,197:201,202, 

203,204,205,353,357,358,359,365,372 
— 1338 senesi Posta ve Telgraf Mü

düriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 512, 
513,514,515,516,536 

— 1338 senesi Umum Jandarma Ku
mandanlığı bütçesi münasebetiyle 382,387, 

888,389,392,393,399,402,403,404,405,406,407 
— idarei kura ve nevahi kanun lâyi 

hası münasebetiyle 541,557 
— Maraş Mebusu Tahsin Beyin, Maraş 

Mutasarrıfı Refet Bey hakkındaki istizah 
takriri münasebetiyle 331:333 

— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkında
ki tezkere münasebetiyle 154 

— Mülkiye Müfettişi Sabri Bey hak
kında Bursa Mebusu Necati Beyin sualine 
cevabı 73,74,76 

— Mütarekeyi mütaaikıp vatandan 
uzaklaşan bâzı zevatın avdetlerine ne için 
müsaade olunmadığına dair Kastamonu 
Mebusu Besim Beyin sual takriri müna
sebetiyle 70,71,72 

— Samsun'da idarei örfiye ilânına 
dair tezkere münasebityle 247,248,249,250, 

251,252,253 
— Tralbzon Mebusu Ali Şükrü Beyin * 

Tralbzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti hak-
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kında on bir maddelik istizah takriri 
münasebetiyle 260:268,269,295:303,304,312, 

320,321,322,331 
Ali Rıza B. (İstanbul) - Muinsiz efrat 

aileleri maaşatı hakkındaki kanun lâyi
hasına dair 456,457,458 

Ali Süruri Ef. (Karahisan Şarki) 
Aşarın cibayetinde mültezimlerin kullan
dıkları ölçek hakkındaki takrire dair 578 

— 1338 senesi Posta ve Telgraf Mü
düriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle 523,534,535,536 

— Divanı Temyizi Askerî teşkiline 
dair Kanun münasebetiyle 106,107 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Nüıad 
Paşanın mucibi mesuliyet ıbir hali görül
mediğine dair tezkere münasebetiyle 351,362 

— tdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 234,434,542,543,549,551, 

552,553,566,567,570,571 
— idama, mahkûm Kostantin ile 15 

sene küreğe mahkûm Süleyman hakkın
daki Adliye Encümeni raazfoatası müna
sebetiyle 591 

— İdama mahkûm edilmiş olan Kü
re'nin Dereskü karyesinden Demirci Meh-
med Ali hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 584,588 

— îstiklâl mahkemeleri dosyaları hak
kında 449,451,452 

— İdama mahkûm zâbitvekili Mehmed 
Ali Efendi 'hakkında Adliye Encümeni 
mazfoatası münasebetiyle 49 

— Kastamonu Mebusu Doktor Suad 
Beye tam tahsisatla izin verilmesi hakkın
daki Divanı Riyaset karar] münasebetiyle 215 

— Meccanen kereste katlna müsaade 
olunmasına dair Kanun münasebetiyle 465,474, 

476,479,482 
— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 

Beyin yerine bir vekil intihabı hakkındaki 

Sayfa 
tezkere münasebetiyle 131 

— Ruzname ve Meclis İçtimaları hak
kında 125 

— Yunan mezalimi hakkında milletlere 
çekilen protesto notasına dair 561,563 

— Zaptı sabıkın tashihi hakkında 180,18 ı 
— Zahire ithalâtından alman Gümrük 

Resminin temdidi meriyetine dair Kanun 
münasebetiyle 462 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon; — 1338 si
nesi Emniyeti Umumiye bütçesi münase
betiyle 164,167,173,174,193,203,204,355,372 

— 1338 senesi Posta ve Telgraf Mü
düriyeti Umıımiyesi bütçesi münasebe
tiyle 520,521 

— 1338 senesi Umum Jandarma Ku
mandanlığı bütçesi 382,383,384,389,395,396 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşanın mucibi mesuliyet bir hali görül
mediğine dair tezkere münasebetiyle 344 

— Kastamonu Mebusu Doktor Fuad 
Beye tam tahsisatla izin verilmesi hakkın
daki Divanı Riyaset kararı münasebetiyle 215 

— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkındaki 
tezkere münasebetiyle 151.160,161,2! A 

-~~ Samsun'da îdarei örfiye ilânına 
dair tezkere münasebetiyle 252 

— Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
hakkında on bir maddelik Dahiliye Vekâ
letinden olan istizah takriri münasebetiyle 268: 

289,304,311,312:320,327,328 
Yunan mezalimine karşı İtilâf Dev

letleri nezdinde teşebbüsatta bulunulma
sına dair takrir münasebetiyle 133 

Atıf B. (Bayezdd) - 1338 senesi Emni
yeti Umumiye bütçesi münasebetiyle 358 

Âtlf B. (Kayseri) - 1338 senesi Emni
yeti Umumiye bütçesi münasebetiyle 365 

B 
Behçet B. (Kângırı) - Îdarei Kura ve 

Nevahi Kanun lâyihası münasebetiyle 233,412, 
545,553 

— Meccanen kereste kat'ma müsaade 
olunmasına dair Kanun münasebetiyle 

Besim Atalay B. (Kütahya) 1338 se-
466 
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nesi Emniyeti Umumiye bütçesi münase
betiyle 357 

— Harb Kazançları Vergisi Kanununun 
yirmi yedinci maddesinin birinci fıkrasını 
muaddel Kanun münasebetiyle 10 

— İdarei Kura ve Nevahi kanun lâyi-

Sayfa 
hası münasebetiyle 548 

— İktisat Vekili intihabı münasebetiyle 
sözleri 4 

— Yunan mezalimi hakkında milletlere 
çekilen protesto notasına dair 561 

Cavid B. (Kars) - 1338 senesi Emnyeıi 
Umumiye bütçesi münasebetiyle 192 

— 1338 senesi Umum Jandarma, Ku
mandanlığı bütçesi 395 

— İstiklâl mahkemeleri dosyaları hak
kında 449 

Celâleddin B. (Trabzon) - Trabzon Me
busu Ali Şükrü Beyin Trabzon Müdafaaı 
Hukuk Cemiyeti hakkında Dahiliye Ve
kâletinden olan on bir maddelik istizah 
takriri 290 

Cemil B. (Kütahya) -1338 senesi Emni
yeti Umumiye bütçesi münasebetiyle 359 

— 1338 senesi Posta ve Telgraf Müdü
riyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 514,517, 

524,526 

•••- İstanbul Mebusu Şükrü Beyin inti
hap mazbatası münasebetiyle 

İstiklâl mahkemeleri dosyalan hak
kında 

— Mâlûlini guzat maaşatı hakkındaki 
müraeaatlere dair İstida Encümeni mazba
tası münasebetiyle 

22 

453 

581 

— Meccanen kereste kat'ma müsaade 
olunmasına dair Kanun münasebetiyle 94,95 

— Buzname ve Meclis içtimaları hakkın
da 123 

— Yunan mezalimine karşı İtilâf Dev
letleri nezdinde teşebbüsatta bulunulması
na dair takriri münasebetiyle 

— Yunan mezalimi hakkında milletle
re çekilen Protesto Notasına dair 

135 

562 

Dr. Abidin B. (Lazistan) - Divanı Tem
yizi Askerî teşkiline dair Kanun münase
betiyle. 105 

— İzmir'in üçüncü senei işgaliye devresi 
münasebetiyle Ankara'da yapılan miting 
hakkında sözleri 56,57 

Dr. Adnan B. (İstanbul) - Nafıa Vekâ
leti vekilliğine intihabı münasebetiyle söz
leri 213,214 

Dr. Fikret B. (Kozan) - Siird Mebusu 
Mustafa Safari Efendinin mesaili iktisadi
ye hakkındaki suali münasebetiyle 29 

Dr. Mustafa B. (Kozan) - îdarei Kura 
ve Nevahi kanun lâyihası »münasebetiyle 421, 

551,5^5,568,560 

Dr. Tevfik Eüşdü B. (Menteşe) - 1338 
senesi Emniyeti Umumiye bütçesi müna
sebetiyle 372 

— 1338 »enesi Posta ve Telgraf Mü
düriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 510, 

511,517 
— Meccanen kereste kat'ma müsıade 

olunmasına dair Kanun münasebetiyle 465, 
466,468,472,477,484 

— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkın
daki tezkere münasebetiyle 131,147,213 

— Muinsiz efrat aileleri maaşatı hak
kındaki kanun lâyihasına dair 120 

— Rusya'ya gönderilmiş olan Burdur 
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Mebusu İsmail Subhi ve Menteşe Mebusu 
Dr. Tevfik Rüşdü beylerin, tahsisatları 
hakkındaki Divanı Riyaset kararı münase
betiyle 

— Ruzname ve Meclis içıtimaları hak
kında 

Dursun B. (Çorum) - 1338 senesi Bm-

Sayfa 

581 

125 

niyeti umumiye bütçesi münasebetiyle 
Sayfa 

184, 
204 

— 1338 senesi Posta ve Telgraf Müdü
riyeti Umuımiyesi bütçesi münasebetiyle 507, 

508 
- - Samsun'da îdarei örfiye ilânına da

ir tezkere münasebetiyle • 247 

Emin B. (Eskişehir) - Meccanen ke
reste kat 'ma müsaade olunmasına dair Ka
nun münasebetiyle 94,96 

Emîr Paşa (Sivas) - 1338 senesi Em
niyeti Umumiye bütçesi münasebetiyle 196,197, 

205 

— îdarei Kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 239.411,419,421 

Esad B. (Iıâzistan) - Îdarei Kura ve 
Nevahi kanun lâyihası münasebetiyle 224, 

231,432,434,557 

Fahri B. (Posta ve Telgraf Müdürü 
Umumisi Vekili) - 1338 senesi Posta ve 
Telgraf Müdüriyeti Umuımiyesi bütçesi 
münasebetiyle 506,507,516,517,521,526,531, 

532,533,534 

Fahreddin B. (Kars) - Gürciştanla mü-
nakit Yaylak ve Kışlak Mukavelenamesi
nin bir an evvel tatbikine müsaade olun
masına dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi münasebetiyle 117 

— îdarei kura ve Nevahi ikamın lâyi
hası münasebetiyle 226 

259 

258 

— Kars Konferansı mukarreratma dair 
sual münasebetiyle 

Faik B. (Edirne) - Nihad Reşad Beyin 
İngiltere'deki beyanatına dair sual müna
sebetiyle 

Ferid B. (Çorum) - 1338 senesi Posta 
ve Telgraf Müdüriyeti TTmumiyesi bütçesi 
münasebetiyle 503,509,510,511 

— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabatı tezkere 
münasebetiyle 162 

Fevzi Ef. (Batum) - îdarei kura ve Ne
vahi kanun lâyihası münasebetiyle 227 

Gazi Mustafa Kemal Pş. (Ankara) -
Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, Trabzon 
Müdafaai Hukuk Cemiyeti hakkında Da

hiliye Vekâletinden olan on bir maddelik 
istizah takriri münasebetiyle 320 
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Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş) - Mezun 
bulunan Nafıa Vekili Feyzi Beyin, yerine 
bir vekil intihabı hakkındaki tezkere mü
nasebetiyle 

Hacı Garib Ağa (Malatya) - 1338 senesi 
Umum Jandarma Kumandanlığı bütçesi 
münasebetiyle 

Hacı Süleyman Ef. (îzmir) - İdarei ku
ra ve Nevahi kanun lâyihası münasebetiyle 

— Şer'iye Vekâleti için kendisine rey 
verilmemesine dair sözleri 

Sayfa 

157 

381 

237 

24 

Hacı Şükrü B. (Diyarbekir) - Cami 
Beyin Meclise iltihak etmemesi hakkında
ki suali münasebetiyle 256 

Halil İbrahim B. (Antalya) - 1338 se
nesi Emniyeti Umumiye bütçesi münasebe
tiyle 207,354,355 

— 1338 senesi Umum Jandarma Ku
mandanlığı münasebetiyle 400,404 

— Divanı Temyizi Askerî teşkiline dair 
Kanun münasebetiyle 104 

— İdarei kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 236,240,411,413,414,424,428 

— Meceanen kereste katına müsaade 
olunmasına dair Kanun münasebetiyle 95, 

474,479 
Hamdi B. (Amasya) - Meceanen kereste 

katma müsaade olunmasına dair Kanun 
münasebetiyle 476 

Mamdi B. (Biga) -1338 senesi Emniyeti 
Umumiye bütçesi münasebetiyle 355 

— 1338 senesi Posta ve Telgraf Müdü
riyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 519 

-r- Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşanın mucibi mesuliyet bir hali görül
mediğine dair tezkere münasebetiyle 342 

— Meceanen kereste kât 'ma müsaade 
olunmasına dair Kanun münasebetiyle 472 

—• Zaptı sabıkın tashihi hakkında 489 
Hamdi B. (Tokad) - 1338 senesi Posta 

ve Telgraf' Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi 
münasebetiyle 517 

Hamid B. (Biga) - Beşer sene küreğe 
mahkûm İslâhiyeli Kuru Haliloğhı Abdul1 

lah ve rüfekası hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 52,53 

Sayfa 
— Divanı Temyiz Askerî teşkiline dair 

Kanun münasebetiyle 102,103,104407 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Akviran karyesinden Yorgi hakkın
daki Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 50 

— İdama mahkûm Kostantin ile 15 se-
n« küreğe mahkûm Süleyman hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 590 

— İdama mahkûm edilmiş olan Küre'-
nin Derskü karyesinden Demirci Osmanoğ-
hı Mehmed Ali hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 583,584,586 

— İdarei kura ve nevahi kanun lâyiha
sı münasebetiyle 434 

Hasan B. (Trabzon) (İktisat Vekili) -
Meceanen kereste kat 'ma müsaade olunma
sına dair Kanun münasebetiyle 470,471,472, 

477,481 

Hasan Basri B. (Karesi) • 1338 senesi 
Emniyeti Umumiye bütçesi münasebetiyle 166, 

169,172,185,186,195,204,355,356,359,363, 
364,365,366 

— 1338 senesi Posta ve Telgraf Müdü
riyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 514: 

\ 516,517 
— 3338 senesi Umum Jandarma Kuman

danlığı bütçesi münasebetiyle 381 
—• Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 

Paşanın mucibi mesuliyet bir hali görül
mediğine dair tezkere münasebetiyle 345 

— İdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 235,421,427 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti hak
kında Dahiliye Vekâletinden olan on bir 
maddelik istizah takriri münasebetiyle 289,294 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) (Maliye 
Vekili) - Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid 
Beyle arkadaşlarınm, Müeeceliyeti Askeri
ye Vergisi verenlerin harice gitmelerine 
müsaade edilmesine dair takriri münasebe
tiyle 439 
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— Harb Kazançları Vergisi Kanunu
nun. yirmi yedinci maddesinin birinci fıkra
sını mııaddil Kanun münasebetiyle 6,9,10 

— İstiklâl mahkemeleri dosyalan hak-
kmda 449 

— Muinsiz efrad aileleri maaşatı hak
kındaki kanun lâyihasına dair 457,458,459 

Zaptı sabık tashihi hakkında 489 

Hasan Tahsin B. (Antalya) - 1338 sene 
si Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 
bütçesi münasebetiyle • ,504,531,536 

Hasiö B. (Maraş) - 1338 senesi Posta 
ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi 
münasebetiyle 51£ 

— Maraş Mebusu Tahsin Beyin, Maraş 
Mutasarrıfı Refet Bey hakkındaki takriri 
münasebetiyle 333 

Hâşim B. (Çorum) - 1338 senesi Emni
yeti Umumiye bütçesi münasebetiyle 208 

Hulusi B. (Karahisarı Sahib) - Sual tak
rirlerine vekillerce geç cevap verildiğine 
dair beyanatı 27 

Hüseyin B. (Elâziz) - Beşer sene küre
ğe mahkûm Islâhiyeli kuru Haliloğlu Ab
dullah ve rüfekası hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 53 

Hüseyin Avni B. (Erzurum) - Bayram 
ertesine kadar Meclisin taliki müzakere 
etmesine dair takrir münasebetiyle 108 

— 1338 senesi Emniyeti Umumiye 
bütçesi münasebetiyle 165,170,174,175,185, 

201,202,350,358,361,362,371,373 

— 1338 senesi Posta ve Telgraf Müdü
riyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 505,506, 

515,536 

— 1338 senesi Umum Jandarma Ku
mandanlığı bütçesi münasebetiyle 385,386 

— Divanı Temyizi Askerî teşkiline dair 
Kanun münasebetiyle 97,101 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşanın mucibi mesuliyet bir hali görül
mediğine dair tezkere münasebetiyle 346 

Sayfa 
— Erzurum Mebusu Salih Efendiye ve

rilen Meclisten on beş günlük ihraç cezası 
münasebetiyle 219,221,222,223,502 

— Gürcistanla münakit yaylak ve kış
lak mukavelenamesinin bir an evvel tatbi
kine müsaade olunmasına dair İcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi münasebetiyle 117 

— Harb Kazançları Vergisi Kanunu
nun yirmi yedinci maddesinin birinci fık
rasını muaddil Kanun münasebetiyle 9,10 

-— İdama mahkûm Kostantin ile 15 
sene küreğe mahkûm Süleyman hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 591 

— İdama mahkûm edilmiş olan Küre'-
nin Derskü karyesinden Demirci Osmaıı-
oğlu Mehmed Ali hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 586,587 

— tdarei kura ve Nevaiıi kanun lâyi
hası münasebetiyle 412,414,415,418,423,424,425, 

427,433,434,541,542,543,545,546,547,550, 
552,554,556,557,564,568,569,571 

— İktisat Vekili intihabı münasebetiyle 
sözleri 3 

— istanbul Mebusu Şükrü Beyin inti
hap mazbatası münasebetiyle 22 

— istiklâl mahkemeleri dosyaları hak
kında 450,452 

— Mâlûlini guzat maaşatı hakkındaki 
müracaatlere dair İstida Encümeni maz
batası münasebetiyle 581 

— Maraş Mebusu Tahsin Beyin Maraş 
Mutasarrıfı Refet Bey hakkındaki istihzan 
takriri münasebetiyle 333 

— Meccanen kereste kat'ma müsaade 
olunmasına dair Kanun münasebetiyle 94,95, 

465,447,468,470,471,473,48 î. 
— Mezun bulunan Nafıa Vekili Fevzi 

Beyin yerine bir vekil intihabı hakkındaki 
tezkere münasebetiyle 129,130,146,147,156, 

161,213 
— Muinsiz efrad aileleri maaşatı hakkın

daki Kanun lâyihasına dair 120,458,459,460,461 
— Mülkiye müfettişi Sabri Bey hak

kında Dahiliye Vekâletinden olan sual mü
nasebetiyle 7$ 

— Rusya'ya gönderilmiş olan Burdur 
Mebusu ismail Subhi ve Menteşe Mebusu 
I)r. Tevfik Rüşdü beylerin tahsisatları hak-

* 
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kındaki Divanı Kiyaset kararı münasebc- j Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti hak-
tiyle 580 j kında Dahiliye Vekâletinden olan on bir 

— Ruzname ve Meclis içtimaları hakkın- i maddelik istizah takriri münasebetiyle 291, 
da 125 ; 292,301,327 

— Samsun'da îdarei örfiye ilânına \ — Yunan mezalimine karşı itilâf dev-
dair tezkere münasebetiyle 251 I letleri nezdinde teşebbüsatta bulunulması-

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin. j na dair takrir münasebetiyle 132 

i 
İhsan B. (Cebelibereket) - 1338 senesi 

Umum Jandarma Kumandanlığı bütçesi 
münasebetiyle 

— Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Bey
le arkadaşlarının, Müecceliyeti Askeriye 
vergisi verenlerin harice gitmelerine müsa
ade edilmesine dair takrir münasebetiyle 

— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkın-
kındaki tezkere münasebetiyle 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin 
Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti hak
kında Dahiliye Vekâletinden olan on bir 
maddelik istizah takriri münasebetiyle i 

329,330, 
İsmail Subhi B. (Burdur) - 1338 senesi 

Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 
bütçesi münasebetiyle 

— 1338 senesi Umum Jandarma Ku
mandanlığı bütçesi münasebetiyle 394,399 

••— İstanbul Mehusu Şükrü Beyin inti
hap mazbatası (münasebetiyle 

— Kastamonu Mebusu Doktor Suad 
Beye tatm tahsisatla izin verilmesi hak-
kındalki Divanı Riyaset kararı münasebe
tiyle 

— Rusya'ya gönderiimiş olan Burdur 
Mebusu İsmail Subhi ve Menteşe Mebusu 
Dr. Tevfik Rüşdü beylerin tahsisatları 
hakkındaki Divanı Riyaset kararı müna
sebetiyle 

— Yunan mezalimi haikkmda milletlere 
çekilen protesto notasına dair 563 

404 
İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib) -

1338 senesi Umum Jandarma Kumandan
lığı münasebetiyle 398 

139 — İdama mahkûm edilmiş olan Küre'-
nin Dereskü karyesinden Demirci Osanan-
oğlu Melımed Ali hakkındaki Adliye En
cümeni (mazbatası münasebetiyle 587 

— Îdarei Kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 412 

— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkında
ki tezkere münasebetiyle 156 

—- Trabzon Mdbusıı Ali Şükrü Beyin 
Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti hak
kında Dahiliye Vekâletinden olan on bir 
maddelik istizah takriri münasebetiyle 291 

— Yunan mezalimi hakkında milletlere 
çekilen Protesto Notasına dair 562 

148 

328, 
,331 

504 

,400 

23 İsmet B. (Çorum) - 1338 senesi Posta 
ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi 
münasebetiyle 519,522 

— 1338 senesi Umuım Jandarma Ku-
215 mandanlığı bütçesi münasebetiyle 397,404 

~ Harb Kazançları Vergisi Kanunu
nun yirmi yedinci maddesinin birinci fık-

i rasmı muaddel Kanun münasebetiyle 10 
— Ruzname ve Meclis içtimaları hak-

580 kında 124 



u — 
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Sayfa 
Kadri B. (Diyarbekir) - 1338 senesi 

Umum Jandarma Kumandanlığı bütçesi 
münasebetiyle 392,393,395,404 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşanın mucibi mesuliyet bir. hali görül
mediğine dair tezkere münasebetiyle 341,342, 

347,348 
Kâzım Pş. (Karesi) (Müdafaai Milliye 

Vekili) - Divanı Temyizi Askerî teşkiline 

dair Kanun münasebetiyle 
Sayfa 

97,101 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşanın mucibi mesuliyet bir hali görül
mediğine dair tezkere münasebetiyle 341,342,1 

343,344,345,346,348,349 

— Yunan mezalimine karşı itilâf Dev
letleri nezdinde teşebbüsatta bulunulma
sına dair takriri münasebetiyle 140 

M 
Mahmud Celâl B. (Sanman) - Yunan 

mezalimine karşı itilâf Devletleri nezdinde 
teşebbüsatta bulunulmasına dair takrir 
münasebetiyle 135,136 

Mahmud Esad B. (İzmir) - Yunan me
zalimi hakkında milletlere çekilen protesto 
notasına dair 563,564 

Mazhar Mtifid B. (Hakkâri) - 1338 se
nesi Emniyeti Umumiye bütçesi münasebe
tiyle 169,190,191,202,356,371 

— 1338 senesi Umum Jandarma Ku
mandanlığı bütçesi münasebetiyle 396,397, 

399,400 
— idama mahkûm zabit vekili Mebmed 

Ali Efendi hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 49 

— tdarei kura ve Ne vahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 228,229,230,231 

— Kastamonu Mebusu Doktor Suad 
Beye tam tahsisatla izin verilmesi hakkın
daki Divanı Riyaset ka ran münasebetiyle 216 

— Meecanen kereste kat'ma müsaade 
olunmasına dair Kanuıi münasebetiyle 475,477, 

480,481 
— Muinsiz efrat aileleri maaşatı hak

kındaki kanun lâyihasına dair 120,461 
— Samsun'da Idarei örfiye ilânına dair 

tezkere .nıünasebetiyle 247 
— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin 

Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti hak
kında Dahiliye Vekâletinden olan on bir 
maddelik istizah takriri münasebetiyle ' 305 

— Yunan mezalimine karşı İtilâf Dev
letleri nezdinde teşebbüsatta bulunulma
sına dair takrir münasebetiyle 132,139 

Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib) -
1338 senesi Emniyeti Umumiye bütçesi 
münasebetiyle 175,176,204,205,359 

— 1338 senesi Posta ve Telgraf Mürü-
riyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 508 

— Erzurum Mebusu Salih Efendiye 
verilen Meclisten on beş günlük ihraç ce
zası münasebetiyle 503 

— İdama mahkûm Kostantin ile 15 se
ne küreğe mahkûm Süleyman hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 589 

— tdarei kura ve nevahi kanunu lâyiha
sı münasebetiyle 235,237,238,415,541,542 

— Kastamonu Mebusu Doktor Suad 
Beye tam tahsisatla izin verilmesi hakkın
daki Divanı Riyaset kararı münasebetiyle 215 

— Meecanen kereste kat 'ma müsaade 
olunmasına dair Kanun münasebetiyle 483 

— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkındaki 
tezkere münasebetiyle 147 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin 
Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti hak
kında Dahiliye Vekâletinden olan on bir 
maddelik istizah takriri münasebetiyle 303 

Muhiddin B. (Elâziz) - 1338 senesi 
Umum Jandarma Kumandanlığı bütçesi 
münasebetiyle 377 

Muhiddin Baha B. (Bursa) - İdama 
mahkûm edümjş olan Küre'nin Derskü 
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— Divanı Temyizi Askerî teşkiline 
dair Kanun münasebetiyle 99,106,107 

— İdama mahkûm-edilmiş olan Küre'-
nin Dereskü karyesinden Demirci Osman-
oğlu Mehmed Ali hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 585 

— İdama mahkûm Zâbitvekili Mehmed 
Ali Efendi hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 49 

— Idarei kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münanebetiyle 414,416,542,555,556 

— İstiklâl mahkemeleri dosyaları hak
kında 451,452 

— Muinsiz efrat aileleri maaşa ti 
hakkındaki kanun lâyihasına dair 460 

— Zahire ithalâtından alman Gümrük 
Resminin temdidi hıeriyetine dair Ka
nun münasebetiyle 462 

—' Zaptı sabıkın tashihi hakkında 489 
Mustafa Sabri Ef. (Sürt) - 1338 senesi 

Umum Jandarma Kumandanlığı münase
betiyle 403 

— Idarei kura ve Nevahi kanun lâ
yihası münasebetiyle 418,421,570 

--- Mesaili iktisadiye hakkında İkti
sat Vekâletinden olan suali münasebe
tiyle sözleri 29 

N 

Sayfa 
karyesinden Demirci Osmanoğlu Mehmed 
Ali hakkındaki Adliye Encümeni mazbata
sı münasebetiyle 585,586,586 

Musa Kâzım Ef. (Konya) - 1338 senesi 
Emniyeti Umumiye bütçesi münasebetiyle 185 

— Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Bey
le arkadaşlarının, Müecceliyeti Askeriye 
Vergisi verenlerin harice gitmelerine müsa
ade edilmesine dair takriri münasebetiyle 439 

— Harb Kazançları Vergisi Kanununun 
yirmi yedinci maddesinin birinci fıkrasını 
muaddil Kanun» münasebetiyle 10 

— Idarei kura ve nevahi kanun lâyiha
sı münasebetiyle 413 

— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkındaki 
tezkere münasebetiyle 149 

Mustafa Hilmi Ef. (Niğde) - Eleezire 
Oephes: Kumandanı Nihad Paşanın mucibi 
mesuliyet bir hali görülmediğine dair tez
kere münasebetiyle 343 

— İstanbul Mebusu Şükrü Beyin inti
hap mazbatası münasebetiyle 23 

Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) - Beşer 
sene küreğe mahkûm Islâhiyeli Kuru Ha-
liloğlu Abdullah ve rüfekası hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 52,53 

Nebil Ef. (Karahisarı Sahib) - 1338 se
nesi Emniyeti Umumiye bütçesi münasebe
tiyle 353,362 

-r- 1338 senesi Posta ve Telgraf Müdü
riyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 512,519, 

522,524,525,530,532,535 
— 13*38 senesi Umum Jandarma Ku

mandanlığı münasebetiyle 401,494 
— Divanı Temyizi Askerî teşkiline 

dair Kanun münasebetiyle 108 
— İdama mahkûm edilmiş olan Kü

re'nin Dereskü karyesinden Demirci Os
manoğlu Mehmed Ali hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 583,584 

— Idarei kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 234,236,413,418,547,565, 

569,570 

—- İstiklâl mahkemeleri dosyaları hak
kında 453 

— Meccanen kerestenin kat'ına müsaa
de olunmasına dair Kanun münasebe
tiyle 94,481 

— Muinsiz efrat aileleri maaşatı hak
kındaki kanun lâyihasına dair 457,458 

— Rusya'ya gönderilmiş olan Burdur 
Mebusu İsmail Subhi ve Menteşe Mebusu 
Dr. Tevfik Eüşdü beylerin tahsisatları 
hakkındaki Divanı Riyaset kararı müna
sebetiyle 581 

Necati B. (Bursa) - Mülkiye Müfet
tişi Sabri Bey hakkında Dahiliye Vekâ
letinden olan suali münasebetiyle 75 

Necib B. (Ertuğrul) - 1338 senesi Em
niyeti Umumiye bütçesi münasebetiyle 191,192 

N 
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Sayfa 

Nuri B. (Bolu) - 1338 senesi Umum 
Jandarma Kumandanlığı bütçesi müna
sebetiyle . 381,403 

NusratEf. (Erzurum) -1338 senesi Pos
ta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi büt
çesi münasebetyle 519,520 

Sayfa, 
— 1338 senesi Emniyeti Umumiye büt

çesi münasebetiyle 201,359 
— tdarei kura ve Nevahi kanun lâyiha

sı münasebetiyle 236,418,566 
— Meccanen kereste kat'ma müsaade 

olunmasına dair Kanun münasebetiyle 469,471,474 

Operatör Emin B. (Bursa) -1338 sentti 
Emniyeti Umumiye bütçesi münasebetiyle 361 

— tdarei kura ve Nevahi kanun lâyiha
sı "münasebetiyle 569 

— Mezutn bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkındaki 
tezkere münasebetiyle 129 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin 
Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti hak 
kında Dahiliye Vekâletinden olan on bir 
maddelik istihzan takriri münasebetiyle 289 

— Yunan mezalimine karşı itilâf Dev
letleri nezdinde teşebbüsatta bulunulması
na dair takrir münasebetiyle 135 

Osman B. (Kayseri) -1338 senesi Posta 
ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi 
münasebetiyle 532 

— Yunan mezalimi hakkında milletlere 
çekilen Protesto Notasına dair 561 

Osman B. (Lâzistan) -1338 senesi Posta 
ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi 
münasebetiyle 533 

Osman Fevzi Ef. (Erzincan) - tdarei 
kura ve Nevahi kanun lâyihası münasebe
tiyle 414,422,555 

— Yunan mezalimi hakkında milletlere 
çekilen Protesto Notasına dair 561 

Ömer Lûtfi B. (Amasya) - 13&8 senesi 
Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 
bütçesi münasebetiyle 514,525 

— 1338 senesi Umum Jandarma Kuman 
danlığı bütçesi münasebetiyle 405,407 

— Divanı Temyizi Askerî teşkiline dair 
Kanun münasebetiyle 100,102,103,-104,108 

— Harb Kazançları Vergisi Kanununun 

| yirmi yedinci maddesinin birinci fıkrasını 
i muaddel Kanun münasebetiyle 

İstiklâl mahkemeleri dosyaları hak 
kında 

M 

450 

— Meccanen kereste kat'ına müsaade 
olunmasına dair Kanun münasebetiyle 469,472, 

475,477 

Ragıb B. (Amasya) - tdarei Kura ve 
Nevahi kanun lâyihası münasebetiyle 55ö 

— Meccanen kereste kat'ma müsaade 
olunmasına dair Kanun münasebetiyle 94,466, 

469,477,478 
Ragıb B. (Kütahya) • 133$ senesi Em

niyeti Umumiye bütçesi münasebetiyle 167,168, 
169,187 

— 1338 senesi Umum Jandarma Ku
mandanlığı bütçesi münasebetiyle 384,38!) 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşanın mucibi mesuliyet bir hali görülme-
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diğine dair tezkeresi münasebetiyle 349 
— îdarei Kura ve Nevahi kanun lâyi

hası münasebetiyle 217,235,427,549,550,553, 
565,566,570,571 

— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkındaki 
tezkere münasebetiyle .1.50 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin* 
Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti hak
kında Dahiliye Vekâletinden olan on bir 
maddelik istizah takriri münasebetiyle 289,303 

Raaim B. ( E l a m ) - Elcezire Cephesi 
Kumandanı Nihad Paşanın mucibi mesu
liyet bir hali görülmediğine dair tezkere 
münasebetiyle -J44 

Basim B. (Sivas) - 1338 senesi Posta 
ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi 
münasebetiyle 503,504,519,521,524,525,528, 

530,531,532,533,534,535 
Rauf B. (Sivas) - Erzurum Mebusu 

Salih Efendiye verilen Meclisten on beş 
günlük ihraç cezası münasebetiyle 221,222 

— İstiklâl mahkemeleri dosyaları hak
kında 449,451,452 

Refet Ps. (İzmir) - Cami Beyin Mec
lise iltihak etmemesi hakkındaki suali mü
nasebetiyle 256,257 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşanın mucibi mesuliyet bir hali görül
mediğine dair tezkere münasebetiyle 346 

Refik Şevket B. (Saruhaa) - İstiklâl 
mahkemeleri dosyaları hakkında 452 

Sayfa 
— Meccanen kereste kat'ına müsaade 

olunmasına dair Kanun münasebetiyle 466 

— Muinsiz efrad aileleri maaşatı hak
kındaki kanun lâyihası 457 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin 
Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti hakkın
da Dahiliye Vekâletinden olan on bir mad
delik istizah takriri münasebetiyle 327,328 

Reşad B. (Saruhan) - 1338 senesi Pos
ta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi büt
çesi münasebetiyle 511,512,523 

— 1338 senesi Umum Jandarma Ku
mandanlığı münasebetiyle 399 

— Meccanen kereste kat'ma müsaade 
olunmasına dair Kanun münasebetiyle 472,473, 

475 
— Muinsiz efrat aileleri maaşatı hak

kındaki kanun lâyihasına dair 460 

Reşid Ağa (Malatya) - Elcezire Cep
hesi Kumandanı Nihad Paşanın mucibi 
mesuliyet bir hali görülmediğine dair tez
kere münasebetiyle 344 

-— tdarei Kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 422,551 

— 1338 senesi Posta ve Telgraf Mü
düriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 521 

Rifat B. (Tokad) - 1338 senesi Emni
yeti Umumiye bütçesi münasebetiyle 176,195 

— Îdarei Kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 555,570,571 

Sabri B. (Kastamonu) - Meccanen ke
reste kat'ına müsaade olunmasına dair 
Kanun münasebetiyle 466 

Salâhaddin B. (Mersin) - Bayram er
tesine kadar Meclisin taliki müzakere et
mesine dair takrir münasebetiyle 108 

— 1338 senesi Emniyeti Umumiye büt
çesi münasebetiyle 166,171,186,202,204,207,208, 

364 
— 1338 senesi Posta ve Telgraf Müdü

riyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 507, 
515.523,528,535 

— 1338 senesi Umum Jandarma Ku
mandanlığı bütçesi münasebetiyle 375:381,390, 

391,393,394,396,399,401,402,403,493,494,496,497 

— Divanı Temyizi Askerî teşkiline dair 
Kanun münasebetiyle 98,99,100,102,104,106,107 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşanın mucibi mesuliyet bir hali görül
mediğine dair tezkere münasebetiyle 342,350 

— Erzurum Mebusu Salih Efendiye 
verilen meclisten on beş günlük ihraç ce
zası münasebeti vb* 222 
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— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkındaki 
tezkere münasebetiyle 155,159,160 

— Samsun'da Idarei Örfiye ilânına 
dair tezkere münasebetiyle 250 

— Şer'iye Vekâleti intihabı münase
betiyle 24 

— Trabzon Möbusu Ali Şükrü Beyin 
Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti hak
kında Dahiliye Vekâletinden olan on bir 
'maddelik istizah takriri münasebetiyle 303,304 

— Zaptı sabıkın tashihi hakkında 181,489 
Salih Ef. (Erzurum) - Aşarın cinaye

tinde mültezimlerin kullandıkları ölçek 
hakkındaki takrire dair 577,578 

— Cephedeki askerin, bayramını tebrik 
etmek üzere Meclisten seçilmiş on beş ki
şilik bir heyet gönderilmesine dair takriri 
münasebetiyle 119 

— Harb Kazançları Vergisi Kanunu
nun yirmi yedinci maddesinin birinci fık
rasının] muaddel Kanun münasebetiyle 11 

— Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm. 
Akviran karyesinden Yorgi hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 50 

— İdama mahkûm edilmiş olan Küre'-
nin Dereskü karyesinden Demirci Osman-
oğlu Mehmed Ali hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 585 

— İktisat Vekili intihabı münasebetiy
le sözleri 3 

—- Kars Maarif Müdürü hakkında Ma
arif Vekâletinden olan suali münasebetiyle 30 

— Kendisine verilen Meclisten on beş 
günlük ihraç cezası münasebetiyle 155,502,603 

Sayfa 
— Mâlûlini guzat maaşatı hakkındaki 

müracaatlere dair İstida Encümeni mazba
tası münasebetiyle 581 

— Meccanen kereste ka t ına müsaade 
olunmasına dair Kanun münasebetiyle 95 

— Mezun bulunan Nafıa Vekili Fevzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkındaki 
tezkere münasebetiyle 148,165 

—- Ruzname ve Meclis içtimaları hak
kında 122,123,124 

Süleyman Sırrı B. (Yodgad) - 1338 se
nesi Emniyeti Umumiye bütçesi münasebe
tiyle 165,166,205 

— 1338 senesi Posta ve Telgraf Müdüri
yeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 515,516, 

528 
— 1338 senesi Umumi Jandarma Ku

mandanlığı bütçesi münasebetiyle 378,380. 
385,389,391,405 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşanın mucibi mesuliyet bir hali görülme
diğine dair tezkere münasebetiyle 343 

— Idarei kura ve ne vah i kanun lâyi
hası münasebetiyle 225,232,233, 

234,239,240,241,410,411,412,413. 
414,415,417,418,419,421,429,430,432,433 

-— İstanbul Mebusu Şükrü Beyin inti
hap mazbatası münasebetiyle 23 

Süleyman Sudi B. (Bayezid) - 1338 se
nesi Umum Jandarma Kumandanlığı büt
çesi münasebetiyle • ' 380,388 

— Meccanen kereste kat "ma müsaade 
olunmasına dair Kanun münasebetiyle 471 

Şevki B. (içel) - 1338 senesi Posta ve 
Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi 
münasebetiyle 

— 1338 senesi Umum Jandarma Kıı-
527 

mandanlığı bütçesi münasebetiyle 378 

— Muinsiz efrat aileleri maaşatı hak
kındaki kanun lâyihasına dair 457 



Sayfa 
Tahsin B. (Aydın) - 1338 senesi Posta 

ve Telgraf Müdüriyeti Umuımiyesi bütçesi 
münasebetiyle 505,513,533,535 

— 1338 senesi Umum Jandarma Ku
mandanlığı bütçesi münasebetiyle 377 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Nihad 
Paşanın mucibi mesuliyet bir hali görülme
diğine dair tezkere münasebetiyle 349 

— îdarei kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 415 

— Meceanen kereste katına müsaade 
olunmasına dair Kanun münasebetiyle 96,474, 

480,481 

Tevfik Ef. (Kângın) - 1338 senesi Em
niyeti Umumiye bütçesi münasebetiyle 362,371 

— İdama mahkûm edilmiş olan Küre'-
nin Dereskü karyesinden Demirci Osman -
oğlu Mehmed Ali hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 584 

Sayfa 
— Îdarei kura ve Nevahi kanun lâyi

hası münasebetiyle 
— Ruzname ve Meclis içtimaları hak

kında 
Tırnak Hilmi B. (Bolu) - 1338 senesi 

Emniyeti Umumiye bütçesi münasebe
tiyle 186 

— Îdarei kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 227,228,234,241,411,418, 

425,429,430,432,433,548,550,552,554,556,557, 
564,565,567,571 

— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkındaki 
tezkere münasebetiyle 152 

— Mülkiye Müfettişi Sabri Bey hak
kında Dahiliye Vekâletinden olan sual mü
nasebetiyle 76 

— Yunan mezalimine karşı itilâf dev
letleri nezdinde teşebbüsatta bulunulma
sına dair takriri münasebetiyle 138 

Vehbi B. (Karesi) - Elcezire Cephesi 
Kumandanı Nihad Paşanın mucibi mesu
liyet bir hali görülmediğine dair tezkere 
münasebetiyle 

Vehbi B. (Karesi) (Maarif Vekili) -
Erzurum Mebusu Salih Efendinin Kara 

347 

Maarif Müdürü hakkındaki suali münase
betiyle 30 

— Îdarei Kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 226,232,233,549 

— Ruzname ve Meclis içtimaları hak
kında 125 

Yahya Galib B. (Kırşehir) - Asarın 
cibayetinde mültezimlerin kullandıkları 
ölçek hakkındaki takrire dair 578 

— Kastamonu Mebusu Doktor Suad 
Beye tam tahsisatla izin verilmesi hak
kında Divanı Riyaset kararı münasebe
tiyle 216 

— Meceanen kereste kat 'ma müsaade 
olunmasına dair Kanun (münasebetiyle 95,468 

— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkında
ki tezkere münasebetiyle 130,157 

— Yunan mezalimine karşı itilâf dev
letleri nezdinde teşebbüsatda bulunulması
na dair takriri münasebetiyle 137 

Yunus Nadi B. (izmir) - Yunan meza
limi hakkında milletlere çekilen protesto 
notasına dair 561,562 

Yusuf Kemal B. (Kastamonu) (Hari
ciye Vekili) - Cami Beyin Meclise iltihak 
etmemesi hakkındaki Diyarbekir Mebusu 
Hacı Şükrü Beyin suali münasebetiyle 255,256, 

257 



30 
Sayfa 

— Gürcistanla Münakit Yaylak ve Kış
lak Mukavelenamesinin bir an evvel tatbi
kine müsaade olunmasına dair İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi müna
sebetiyle 118 

— Kars konferansı mukarreratına dair 
sual münasebetiyle 258,259 

Sayfa 
— Meccanen kereste kat'ına müsaade 

olunmasına dair Kanun münasebetiyle 482,483 
— Nihad Reşad Beyin ingiltere'deki 

beyanatına dair sual münasebetiyle 257,258 
— Yunanlılarla doğrudan doğruya mü-

zakerata girişilip girisilmiyeeeğine dair 
suale cevabı 259 

Ziya Hurşit B. (Lâzistan) - îdarei Kura 
ve Nevahi kanun lâyihası münasebetiyle 

— İstanbul Mebusu Şükrü Beyin inti
hap mazbatası münasebetiyle 

— Mezun bulunan Nafıa Vekili Feyzi 
Beyin yerine bir vekil intihabı hakkındaki 
tezkere münasebetiyle 152,153 

—- Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin 

217 

22 

Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti hak
kında Dahiliye Vekâletinden olan on bir 
maddel ik istizah takriri münasebetiyle 293:294, 

321,328 

— Yunan mezalimine karşı itilâf dev
letleri nezdinde teşebbüsatda bulunulma
sına dair takrir münasebetiyle 138 


