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Fihrist 

AZAYI KİRALİ 
Sayfa 

İntihaplar 
Divanı Riyaset için 

Büyük Millet Meclisi Rukd&amliğİ 
için intihap :«fi:327.:i35::-!37.:töl,0Sl 

Divanı Kiyaset İein kâtip intihııhı S? :90, 
J64,]ft0 ;170,3a« ::.l27,:i:trı :r;:JY 

Encümenler için intihap 
Adliye Encümcnindeki nıünhallere âza 

intihabolumnasına dair Encümen Riya
seti tezkeresi 186:1K7 

Biga Mebusu Jlâıuid Beyin Adliye 
Encümeni Mazbata Muharrirliğine iııtî-
habedikliğine dair Encümen Kiyaseti 
tezkeresi 25 

Birinci Şubeden -Muvazeneı Maliye ve 
Sıhhiye eucümenleriııdeki münhaliere ya
pılan âza intihabına dair Şube Kiyaseti 
tezkeresi !>.) 

Bolu Mebusu Cevad Beyin. Sıhhiye 
Encümenine intihabedikli£Hne dair Şube 
Kiyaseti tezkeresi !>i 

Çorum M e b u s u S ıdd ık Beyin Aluvaze-
ııei Maliye Encümenine intihabohuıduğıı-
na dair Şube Riyaseti tezkeresi 1)1 

Encümen Riyasetine Kangın Mebusu 
Tevfİk Efendinin intihabedildiğme dair | 
Şer'iye Encümeni Riyaseti tezkeresi i) I ı 

Erzincan Mebusu Emin Beyin yerine 
Muvazenei Maliye Encümenine bir âza 
intihaboIu.niiiasi.ua dair Encümen Ryasett 
tezkeresi '-•> 

d'azianteb Mebusu Abdİirrahman Eâ-
mi ve Erzurum Mebusu Nıısrat efedile-
r'm Şer'iye Encümenine intihal) olunduk
larına dair Şube Riyaseti tezkeresi O! 

Gelibolu Mebusu Celâl Nur i Beyin, 
iktisat Encümeni Kâtipliğine intihabolun-
dnğltna dair Encümen Riyaseti tezkeresi 4tffl 

MUAMELÂTI 

Hariciye Encümeni Kâtipliğine Antal
ya Mebusu Halil ibrahim Beyin intiha h-
ohuulnğuııa dair Encümen Riyaseti tez
keresi 

îiaıieiye Encümeni Kâtipliğine Harıı-
ha;ı Uebnuu ibrahim Süreyya Beyin iıı-
tihabediîdiğûıe dair Encümen Kiyaseti 
{e~ke resi 

Kavaııini Maliye Encümeni Riyasel 
ve Kâtipliğine intiha bedii en zevat haU-
kmda Knciimeu Kiyaseti tezkeresi 

Lâyiha Encümeni Riyasetine Gene 
Mebusu (VI âl Beyin inîihabedildiğine 
dair Eiicüıni'iı Kivasoti 1czkeresî 

Sayfa 

;î(i 

27i) 

i r>s 

I5K 

Muvazenei Maliye Encümenine bir 
âza iüühaboiuıuuasıııa dair Encümen Ri
yaseti tezkeresi 158:15!) 

Müdai'aai Milliye Encümeni Kâtipli
ğine İçel Mebusu Ş?vki Beyin intihab-
olunduğuua dair Etıeümeıı Kiyaseti tez
keresi *' Wî 

Tetkiki Hesaba t Heyetine bir zatın in
tiha bediini esine dair Heyet Riyaseti 
tezkeresi İS 8 

Meclis harici işler için intihap 
Halife Abdülmecid Hazretlerine eımı-

natı ıııübarekeyi teslim ve arz: tebrikti t 
etmek üzere Meclisten bir heyet intiha h-
edilmesine dair Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi |/2:17 

Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti için 
Memurin Muhakemat Heyeti ile En

cümeni için intihap 501,512:51o 

Mezuniyetten avdet eden İsparta Me
busu Nâdir Beyin Memurin Muhakemat 

http://intihaboIu.niiiasi.ua


Sayfa 
Heyeti âzalığına tekrar devam edeceğine 
dair Heyet Riyaseti tezkeresi 469 

istifalar 
Burdur Mebusu Mehmed Akif Beyin, 

.Maarif Encümeni- Riyasetinden istifasına 
dair takriri 408 

Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, Nizam-
ııamei Dahilî Encümeninden istifasına 
dair takriri 158 

Kırşehir Mebusu Sadık Beyin Adliye 

Amasya İstiklâl Mahkemesine lüzum 
kalmadığına dair "Dahiliye Vekili Ali Fethi 
Beyin beyanatı 92 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye 
Vekâleti Velmli Rauf Beyin, ahvali hariciye 
ıhakkında beyanatı 112:115 

Halife Hazretlerine bİy'at için Istan-

A^ker firarilerinin akrabalarının teb'i- 1 
dine -sebebiyet verenler hakkında ariaet açıl
masına dair Kastamonu Mebusu Abdülka-
tfir Kemali Beyin takriri 476,496,502,512, 

513:514 
Ergani Mebusu Nükhet Beyle arkada§i-

nın, Maliye "Vekili Hasan Fehmi Beye itimat 
beyan edilmesine dair takriri 152:153 

Maliye Vekili Hasan Fehmi Beye beya
nı itimadedilm'esi 164,165,181 

Dahiliye Vekaletinden 
KaraMsarı Sahih Mebusu ismail Şükrü 

Efeııdiııin, Bolvadînli Aitâ Efendinin neden 
setıbesft bırakılmadığıma dair Dahiliye Ve-
toâletînden istizah takriri 467 

Maliye Vekâletinden 
Karalhisarı Sahih Mebusu Mehmed Şük

rü Beyân; Hazineyi zarara sokan Reji Mü
dürü Umumisi Midhat Bey hakkında Mali
ye Vefcaleti'nde>n istnaalr takriri 132:153 

Sayfa 
Encümeninden istifası 63:64 

Reisisani Dr. Adnan Beyin istifana
mesi 234 

Mezuniyet 
Diyarbekir Mebusu Hamdi Efendiye 

İzin verilmesine dair takriri îtOl 
istanbul Mebusu Şükrü Beyin mezu

niyetine dair Divanı Riyaset kararı 3î!7 
Mebuslardan bâzılarına izin verilme

sine dair Divani Riyaset kararı 348,408 

ibul'a giden heyet namıma Kırşehir Mebusu 
Müfid Efendinin beyanatı 342:347 

Lozan Sulh Konferansı hakkında Hari-
eiyc Vekâleti Vekili Rauf Beyin beyanatı 409:417 

Seyahatten a\>det etmiş olan Maliye Ve
kili Hasan Fehmi Beyin, memaliki müstah-
lasa alwaEnıe dair beyanatı 97:105 

1 Müzakeresi hafi içtimalarda yapılan isti
zah takriri münasebetiyle neticenin alenen 
efkârı umıumiyeye tebliği hakkında İcra Ve
killeri Hoyefi Reisi Rauf Reyin talebiniıı ka
bulü ve îcra Vekilleri Heyeti Reisi ile Hari
ciye, Dahiliye ve «Maliye Vekillerine beyanı 
itimadolunması 44:49 

Nafıa Vıekili Feyzi Beye istizah neticesi 
ıbeyanı. itimadedilmesi 361,370 

Müdafaa! Milliye Vekâletinden 
Karahisarı Sahih Mebusu İsmail Şükrü 

Efendimin, Bofcvafdinli Atâ Efendinin neden 
serbest bırakıldığına dair Müdafaai Milliye 
Vekâletinden istizah takriri 467 

Nafıa Vekâletinden 
Konya Mebusu Albdülhalim ÇSel-ebi Efen

dinin, şimendifer umuru hakkında Nafıa 
Vekâletinden istizah takriri ve Nafıa Vekili 
Feyzi Beyin oevaibı 128,187^327 :335,a51£6l 

BEYANAT 

BEYANNAME 
Halife Albdülmecid Hazretlerinin Âlemi j name 93:94 

İslama hitaben neşir buyurdukları beyan- j 

İCRA VEKİLLERİ MUAMELATI 

ISTlZA 
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KANTJNLAK 

Ifo. Sayfa' 
282 Yunanlılardan tahlis olunan mahal

lerde menhubat komisyonlarının su
reti teşkiline dair Kanun 10,11,19 

283 Hamidoğlu Yusuf'un bakiyei müddeti 
eezaiyesinin affına dair Kanun 38:40 

284 Şûrayı evkaf hakkında maddei mün
feride 242,243:245 

285 Üç milyon lira avans itasına dair 
Kanun 209:221,227:237,245:270,301,305,31i 

286 Binbaşı Ömer Lûtfi Efendinin cürüm 
ve bakiyei müddeti eezaiyesinin affı
na dair Kanun 285:288 

287 Eabak Amasya Müddeiiumumisi Sü-

314 Abdülmeeid Efendi nezdine bir he
yet izamına dair 12:17 

315 Bursalı Hakkı'mn tahliyesine dair 28:30, 
30 

316 Tepedelenli Nurettin hakkında veri
len hükme dair , 36:38 

317 Garbı - Trakya mezaliminin protestosu 
halanda 280:284 

318 Binbaşı îsmail Hakkı Efendinin Af 
Kanunundan istifadesine dair 288:290 

Adana'nm işgal devrine ait dâvalar 
hakkında 30 

Akaarat Vergisinin tezyidi hakkında 424: 
431,476 496 

Altıncı Avans Kanununun sekizinci 
maddesinin tadiline dair 63 

Amasya Müddeiumumisi Süleyman 
Efendinin affı hakkında 290:293 

Askerî tekaüt ve istifa Kanununun be
şinci maddesine tezyil edilecek kanun lâ
yihası 406 

Aşar Hissei ianesi ve Küsuratı Mun
zamına hakkında 424:431,476:496 

Büyük İktisat Meclisi teşkili hakkında 473 
Binbaşı Ömer Lûtfi Beyin affına dair 285: 

288 
Dahiliye Vekâletinin. 1338 senesi bütçe

sine tahsisat ilâvesine dair 407 

No, üayfa 
leyman Efendinin bakiyei müddeti 
eezaiyesinin affına dair Kanun 290:293 

288 Hayrullah ve Ali'nin bakiei müddeti 
cezaiyelerinin affına dair Kanun 349:350 

289 Yedinci avans Kanunu 362:370,a77:390, 
392,400:401 

290 Çillioğullarından ibrahim'in bakiyei 
müddeti eezaiyesinin affına dair Ka
nun 417:419 

291 Evkaf Vekâletinin Mdematı umunıi-
yesinin ifası için avans itasına dair 
Kanun 422:424,431,474:475,476, 

496:497 

319 Baytar müfettişi Kasım Efendinin Af 
Kanundan istifadesine dair 299:300 

320 Mığırdıçpğlu Karabet hakındaki hük
mün rafine-dair 300 

321 İstiklâl mahkemeleri âzalarının har-
eirah ve yevmiyeleri hakkında 301:305 

322 Antalya Belediye Reisiyle Ahzi Asker 
Kalem Reisi hakkında 317:326,326,350, 

351,372:373 
323 Teb'id edilmiş olan asker ailelerinin 

masrafları hakkında 435:461,475:476 

Divanı Harbe sevk edilen mensubini 
askeriyenin muhassasatlarma dair • 4Ç6 

Elviyei Selâse'deki arazinin tahririyle 
senedata raptırta darı 131 

Emvali metrukeden muhacir iskânına 
elverişli mebani ile arazi ve sairenin mu-
bacirîhi îslâmiyeye tahsis ve tevzii hak
kında 63 

Üvkaf idaresinin hidematı üttthmıimV 
yesi için avans itasına dair '3İs;40â,42£:424* 

431,474:4?5,476,4W:487 

Gümrük Kanununun 84- ncü maddesini 
muaddiî kanun lâyihası 406,424:431,476-:4S6 

Gümrük Tarifesi kanununa ntüzeyyel 
kanun lâyihası 4Ö6 

H&mldöğlu Yusuf'un bakiyei müddeti 
eezaiyesinin affına dair 38:40 

K Â R A R L A B 

L A Y İ H A L A R 
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Sayfa 

Harbi Umumide mülga Yedinci Ordu 
ile Asîr ve Hicaz fırkalarında mülâzimisani 
unvaniyle istihdam edilen zabit namzetleri
nin hizmete celplerinde zâbitvekili olarak 
istihdamları hakkında 465:466 

Hariciye Vekâletinin 1338 senesi bütçe
sine zamaim icrasına dair 90 

Harcırahlardan % 40 tenzilât icrası 
hakkındaki Kanunla Altıncı avans Kanu
nunun yedinci maddesinin l'âğvma dair 406 

Tdarei kura ve nevahi kanunu lâyihası 49: 
56,390:400,502:512 

İktisat Vekâletinin .1338 senesi bütçesi
ne 500 bin lira ilâvesine dair 348:349 

İktisat Vekâleti bütçesine tahsisatı 
munzamma ilâvesine dair 91 

İstanbul Hapsanesinde mahpus bulunan 
Ali Başo'nun bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affına dair 465 

İstanbul'da ilga edilen devair memurla
rına mezuniyet maaşı tahsis edilmesine 
dair 63,209 =221,227:237f245:270 

İstanbul'a ithal edilecek unlar ile hu
bubattan alınacak Oümrük Besmi hakkın
da 209:221,227 =237,245:270 

İstanbul teşkilâtı hazırası için 3 milyon 
lira avans itasına dair 63,209:221,227:237, 

245:270,301,305,311 
istanbul ve mülhakatında tahakkuk 

ettirilmiş olan Müsakkafat, Temettü ve 
Temaşa vergilerine dair 131,209 =221,227:237, 

245:270 
Katil maddesinden Sinob Mahpusane-

sinde mahpus bulunan Mehmed Efendi 
mahdumu ibrahim'in bakıyei müddeti ce
zaiyesinin affına dair 24,417:419 

Kırşehir Hapsanesinde mahkûmen mah
pus bulunan Hayrullah ve Yahyaoğlu Ali'
nin aflarına dair 349 =350 

Leylî mekâtibi askeriye şakirdanımn 
yevmiye muayyenatı istihkakları hakkın
da 406 

Meclisi Âlii Sıhhi teşkilâtı için Sıhhiye 
Vekâleti bütçesine tahsisat ilâvesine dair 63 

Memaliki meşgule, ve müstevliyedeki 
anonim şirketlere dair 473 

Memaliki müstahlasanm imarı için te
şekkül edecek Heyeti Fenniyeler masarifa-

Sayfa 
ti olmak üzere Nafıa bütçesine tahsisat 
ilâvesine dair 23 

i Memaliki müstahlasaya izam edilecek 
j İstiklâl mahkemeleri hakkında 188:204 
| Memaliki müstahlasada muvakkat me-

hakimi cezaiye teşkiline dair 167 =168,170:180, 
187:188,205 

Men'i müskirat Kanununa tevfikan sâ
dır olan hükümlerin kabiliyeti temyiziyeyi 
baiz olmasına dair 24 

Men'i müskirat Kanununun üçüncü 
maddesinin tadili hakkında 285 

Mirî ormanlardan kat'edilen eşcar Res
mine dair 131 

Ordu elinde fazla kalacak öküz, araba 
ve merkeplerin ahaliye tevziine dair 63 

31 Temmuz 1338 tarihli istiklâl maha-
kimi Kanununa müzeyyel kanun lâyihası 285 

33 milyon lira avans itasına ve Güm
rük, Temettü ve Ağnam resimleri hakkın
daki kanunlarda tadilât İcrasına dair 91,362: 

370,377:390,392,400:401 
i V.t t/ol, tabiî havagasi ve neft madenleri 

hakkında 406 
Rusya'dan; Ermenistan, Batum ve Gür-

ci^tan tavikıylo gelecnk emtia tarifesi 
hakkında 407,409 

Seferberlikte vazıyed edilecek emvali 
jîaymnrııkııîi' hakkındaki Kanunun 4 ncü 
madcleshifı tozyl edilecek kanun lâyi
hası 406 

Şi'lıil. '.'.-:ikı;i Yüzbaşısı Halil Efendi 
fiüî'sıinc- hifli'iYiatı vatanîye tertibinden maaş 
liihüÎMİın'! dair 406 

ijer'iye vo Evkaf bütçesinde münakale 
l'-nısıııp, dair 406 

Şûrayı Evkaf teşkilâtına dair Nizam-
Dümenin dördüncü maddesinin tadiline 
rtnir 24,131,243=245 

Tabur hesap memur muavinleri maaş-
Irt hakkında 63 

Tarik Bedeli Nakdîsi Kanununun ta
diline dair 63 

Tiflis'te Azerbaycan, Ermenistan, Gür
cistan vr Rus Sovyet murahhaslar iyi e ak-
dedih'U Muaveneti Mütekabile, Konso
losluk, Demiryolları ve Posta Telgraf mu
kavelenamelerinin tasdikine dair dört ka
imi! lâyihası 131,164 
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Sayfa 

Usulü muhakeroatı hukukiye Kanunu 
muvakkatine müzeyyel Kanununun 18 nci 
maddesini muaddil kanun lâyihası 407 

Vazife esnasında telef olan zâbrtan 
hayvanatının tazmini hakkındaki Kamum 
müzeyyel kanun layihası 406 

7 Mayıs 1337 tarihli Gümrük Tari
fesine zeylolarak tanzim olunan kanun 
lâyihası 424 431,476 406 

Sayfa 
Zovç veya mahdum veya biraderleri- " 

nin askerlikten fiı-arlarından dolayı teb'ide-
dedilen ailelerin affına dair 406,435: 

461,475476 
Ziraat Bankasının 1338 senesi bütçesi

nin (A) cetveline tahsisat ilâvesine dair 24 
Ziraat Bankasının Hazineye bir hesabı 

eavi açmasına mezuniyet itasına daii' 473 
Zonguldak kömürlerinden ihracat Bes

im alınmasına dair 424.431,4764% 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
Adana'nin işgal devrine ait dâvalar 

hakkındaki kanun lâyihasına dair- 30 
Amasya Müddeiumumisi Süleyman 

Efendinin affı hakknıdnki kamın lâyiha
sın?. dair 290393 

Binbaşı Ömer Lûtfi Beyin affına dair 
kanun lâyihası hakkında 285:288 

Burdur Livası Baytar Müfettişi Sabıkı 
Kasım Efendinin istidasına dair 299:300 

Elviyeî Selâse'defcİ arazinin tahririyle 
senedata raptma dair kanun lâyihası 
hakkında , 131 

Ergani Hapsanesinde mahpus bulunan 
Kiryakoğlu îstil hakkında 131 

Hamİdoğlu Yusuf'un bakıyei müddeti 
eezaiyesinin affına dair kanını lâyihası hak
kında 38:40 

Hiyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Eskişehirli Ahmedoğlu Yusuf hakkındaki 
Adlİyo Vekâleti tezkeresine dair 285 

Hiyaneti vataniyeden beş sene küreğe 
mahkûm Eskişehir Belediye Çavuşu Ali 
Efendi hakkındaki Adliye Vekâleti tezke
resine dair 285 

Hiyaneti vataniyeden beş seneye mah
kûm Eskişehir muallimlerinden Sıdkı Efen
di hakkındaki Adliye Vekâleti tezkeresine 
dair '285 

Hiyaneti vataniyeden on sene küreğe 
mahkûm Karaağaç'tan Çerkeş Musa Efen
di hakkındaki Adliye Vekâleti tezkeresine 
d a i r ••' •• . 2 8 5 

Hiyaneti vataniyeden Aksaray Mahke
mesince ite sene küreğe mahkûm Mıgırdıç-
oğullarından Karafbet ve rüfekası hakkın

daki evrakı hükıniyeye dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi hakkında 300 

Hiyaneti vataniyeden on seneye maiı-
kûm Muş'tan Abdülbaki hakkındaki evrakı 
hiikmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi hakkında 285 

Hiyaneti vataniyeden üç sene küreğe 
mahkûm Tepedelenli Nureddin hakkındaki 
evrakın gönderildiğine daii1 Adliye Veka
leti tezkeresi hakkında 36:38 

İstiklâl mahkemesi mahkûmlarından 
Kayserili Çanakçıoğlu Karabey ve Deve-
liü Seyfullah ve Bursalı - Hakkı ve Sivri-
hisarlı Alî Rıza imzalariyle affedilmeleri 
hakkındaki arzuhallerine dair istida En
cümeni mazbatasına dair 28:30,30 

Katil maddesinden Sinob hapsanesinde» 
mahpus bulunan Mehmed Efendi mahdu
mu İbrahim'in bakıyei müddeti cezaiyesi-
nin affına dair kanun lâyihası hakkında 417: 

419 
mah-
hafc-

285 

Kayseri istiklâl Mahkemesince 
kûı% edilmiş olan Lûtfi ve rüfekası 
kında 

Kırşehir Hapsanesinde mahkûmen 
mahpus bulunan Hayrullah ve Yahyaoğlu 
Ali'nin aflarına dair kanun lâyihası hak
kında 349:350 

Kütahya Jandarma Yüzbaşısı Nuri 
Efendinin istidasına dair 420422 

Levazım Reisi İsmail Hakkı Efendinin 
affı hakkındaki İstida Encümeni mazbata
sına dair 288:290 

Men'i Müskirat Kanununun üçüncü 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 
ve Adliye Vekâleti tezkeresine dair 285 



B~ 
Saf/fa 

Osmancık Şubesi yazıcılarından Mah-
raud ile Şube Reisi Muammer Efendi hak
kında 203:299 

31 Temmuz 1338 tarihli istiklâl maha-
kimi Kanununa müzeyyel kanun lâyihası-
hakkında ' ' . • 285 

Yüzbaşı Halim Efendiye isnadolunan 
cürümden dolayı aftan müstefidctap öla-
mıyacağının tefsirine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi hakkında 419:420 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
tdarei kura ve nevahi kanunu lâyilıası 

hakkında 49:56,390:400,502:512 
* Mîrî ormanlardan kat'edilen egcar Res

mine dair kanun lâyihası hakkında 131 

DEFTERİ HAK ANÎ ENCÜMENİ MAZBA
TASI / 

Elviyei Selâse'deki arazinin, tahririyle 
senedata raptma dair kanun lâyihası hak
kında . . - . - . : 131 

ENCÜMENİ MAHSUS MAZBATALARI 
Memaliki müstahlasada muvakkat me-̂ . 

hakimi cezaiye teşkiline dair kanun lâyiha
sı ile kurtarılan yerlere fevkalâde heyetler 
izamı hakkında 167:168,170:130 

Memaliki müstahlasaya izam edilecek 
istiklâl mahkemeleri hakkındaki kanun lâ
yihasına dair 188:204 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
: Tiflis'te Azerbcycan, Ermenistan, Gür

cistan ve Rus Sovyet murahhaslariyle ak
dedilen Demiryolları Mukavelenamesinin 
tasdikine dair kanun lâyihası hakkında * 164 

Tiflis'te Azarbaycan, Ermenistan, Gür
cistan. ve Rus Sovyet murahhaslariyle ak
dedilen Muaveneti Mütekabile, Konsolos
tuk, Demiryolları ve Posta Telgraf muka
velenamelerinin tasdikine dair dört kanun 
lâyihası hakkında 131 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
Büyük iktisat Meclisi teşkili hakkın

daki kanun lâyihasına dair 473 
Memaliki meşgale ve müstevliyedeki 

anonim şirketlere dair kanun lâyihası hak
kında 473 

Sayfa 
Ziraat Bankasının Hazineye bir hesa

bı cari açmasına mezuniyet itasına dair 
kânun lâyihası hakkında 473 

ÎSTÎDA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
Antalya Belediye Reisi Akif Beyin is-

tisnaiyeti askeriyesine dair 131,317:326,350, 
351,372373 

Hesap memuru A'hmed Muhtar Efendi 
baklanda 420 

istiklâl mahkemesi mahkûmlarından 
Kayserili Çanâkçıoğlu Karabey ve Deve-
İili Seyfullab ve Bursalı - Hakkı ve Siv-
rihisarlı Ali Rıza imzalariyle affedilmeleri 
'hakkındaki arzuhallerine dair 2S:30,30 

Levazım Reisi İsmail Hakkı Efendi
nin affı hakkında 288 .-290 

Müdafaai Milliye Vekâletinin SAbiye 
Dairesi Üsera Şubesi Müdürü (hakkındaki 
evraka dair 131 

KAVANÎNÎ MALÎYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

Elviyei Selâse'deki arazinin tahririyle 
senedata raptına dair kanun lâyihası hak
kında 131 

Fransızlar zamanında Adana'da haciz 
ve müsadere edilen mebalig hakkında tef
sir talebine dair icra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti tezkeresi hakkında 408 

ikinci Kolordu mütaabhidi sabıkı Ha
cı Mehmed Efendinin brdu teslimatına 
mukabil olan senedinin zıyaı dolayısiyle 
tanzim olunacak nüsbai saniyesi hakkında 
bir karar ittibazma dair icra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında 408 

istanbul'a ithal edilecek unlarla (hu
bubattan alınacak Gümrük Resmine, is
tanbul ye mülhakatınd-a tabakkuk ettiril
miş olan Müsakkafat, Temettü ve Tema
şa vergilerine, istanbul'da ilga edilen de-
vair memurlarına mezuniyet maaşı tafesis 
edilmesine ve istanbul teşkilâtı bazırası 
için üç milyon lira avans itasına dair ka
nun" lâyihaları hakkında 209:221,227:237,245370 

Mütekait Mülâzim Hasan Efendiye ma-
ûş itasının icabedip etmiyecejjrimn tefsiri-
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ne dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi hakkında 165:167 

LAYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
Aydın Mebusu Esad Efendinin, Istir-

d »doluna n mahallere memalild ecnebiye -
den gelecek kerestelerin Gümrük Resmin
den İstisnası hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/953) 10 

Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Vilâyatı 
müstahlasaya gönderilecek İstiklâl mah
kemeleri için kanuna bir madde ilâvesi
ne dair kanun teklifi hakkında (2/611) 408 

Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin, El-
kap hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/610) 474 

Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Şûrayı Devlet teşkili hakkında kanun 
teklifine dair (2/596) 130 

Çorum Mebusu Ferid Beyin, Memuri
ni Mülkiyenin Tekaüt Kanununun tadili
ne dair kanun teklifi hakkında (2/619) 409,473 

Ergani Mebusu Sırrı Bey ve rüfekası-
mn, Ergani Bakır Mad'eni imtiyazının fes
hi hakkındaki kanun teklifine dair (2/598) 130: 

131 
Erzurum Mebusu Necati Beyle rüfe-

kasının, intihabı mebusan Kanunu mu
vakkatinin tadiline dair kanun teklifi hak
kında (2/603) 159:164 

Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin, 
Aşarın tarzı cibayeti hakkında kanun tek
lifine dair (2/595) 130 

Gene Mebusu Hamdi Beyin, Çapakçur 
namının tebdiline dair kanun teklifi hak
kında (2/602) 130 

istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Müta
rekeyi mütaakıp (hizmeti muvazzafaya 
naklettirilen mütekait ümera ve zâbitan 
ve mensuftrîni askeriye hakkındaki muame
lenin keenlemyekün addiyle aldıkları far
kı muhassasatm istirdadına dair kanun 
teklifi hakkmda (2/620) 474 

Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, Tütün ziraatinin serbestîsine dair 
kanun teklifi hakkında (2/604) 164 

Kayseri Mebusu Osman Beyle rüfeka-
sımn, 1335 senesi gayesine kadar olan dü-

Sayfa 
yunu askeriyenin sureti itasına dair ka
nun teklifi hakkında (2/621) 473 -474 

Maraş. Mebusu Hasiib Beyin, Müftüle
rin sureti intihabına dair kanun teklifi 
hakkında (2/594) 10 

Mus Mebusu Abdülgani Beyin, Usulü 
mulhakemaü cezaiye Kanununun tadiline 
dair kanun teklifi hakkında (2/607) 408:409 

Sarahan Mebusu Avni Beyin, intihabı 
Mebusan Kanununa ilâve edilecek mevad 
hakkındaki kanun teklifine dair (2/615) 409 

Sambam Mebusu Avni Beyin, patrikha
nelere verilen imtiyazın refi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/605) 408 

Saruhan Mebusu Avni Beyin, Sabık 
Halife VaMdeddin bini Abdülmecid Han
ın menkul ve gayrimenkul bilûmum emva
linin zabıt ve nıüsaaderesi hakkındaki ka
nun teklifine dair (2/608) 409 

Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey ve 
rüfekasmın, emvali metrukenin sureti ida
resi hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/613) 409 

Yougad Mebusu Rıza Beyin, Mahrem 
ve muini olmıyanlarm hizmeti şahsiyei as
keriyeden istisnalarına dair kanun teklifi 
hakkında (2/592) 10 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

Avans Kanununun harcırah maddesinin 
tefsirine dair 223 

Büyük Millet Meelisi idare Memuru Si
vas Mebusu Emir Paşa ile Rasim Beyin, 
Meclis bütçesinin harcırah maddesine yir
mi beş bin lira ilâvesine dair kanun teklifi 
hakkmda (2/600) 131 

Elviyei Selâse'deki arazinin tahririyle 
senedata raptma dair kanun lâyihası hak
kında 131 

Evkaf idaresinin hidematı umunıiyesi 
için avans itasına dair kanun lâyihası hak
kında 409,422:424,431 

iktisat Vekâletinin 1338 senesi büt
çesine 500 bin lira ilâvesine dair kanun 
lâyihası hakkında 348:349 

istanbul'a ithal edilecek unlarla hubu
battan alınacak Gümrük Resmine, İstan
bul ve mülhakatında tahakkuk ettirilmiş 
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olan Müsakkafat, Temettü ve Temaşa 
' vergilerine, istanbul'da ilga edilen de-
vair memurlarına mezuniyet maaşı tnhsİH 
edilmesine ve istanbul teşkilât) hâzırası 
için üç milyon lira avans itasına dair 
kanun lâyihalan.hakkında 209 =221,227:237, 

245:270 
İstanbul ve mülhakatında tahakkuk 

ettirilmiş atan. Müsakkafat, Temettü 
ve Temaca vergilerine dair kanun lâyihası 
hakkında 131 

3%milyon lira avans itasına ve Te
mettü, Gümrük ve Ağnam resimleriyie 
Ferağ ve intikal harçları hakkındaki ka
nunlarda tadilât yapılmasına dair kanun 
layihası hakkında 362:370,337:390,392, 

400:401 
7 alayiş 1337 tarihli Gümrük Tarife

sine zeylolarak tanzim olunan kanun 
lâyihası, Akaarat Vergisinin tezyidi hak
kında kanun lâyihası, Aşar Hisse i ianesi ' 
ve Küsuratı Munzamıma hakkında kanun 
lâyihası, Zonguldak kömürlerinden İhracat 
Resmi alınmamasına dair kanun lâyihası, 
ve Karhisarı Şarki Mebusu Mustafa Be 
yin, Aşar mültezimlerinden edayı deyne-
denlerin emâki merhuneleri hakkındaki 
29 Eylül 1336 tarihli Kanun. hükmünün 
temdidine dair kanun teklifi (2/485},Ka-

Sayfe 
resi Mebusu Abdülgafur .Efendiyle arka-
.daşlarnun. Varidatı hususiyyci vİlâyatm 
muhasebei hususiye)eree tahsiî ve kabzı 
hakkında kanun teklifi (2/406)ve Kütah
ya Mebusu Cemil Beyin, Ziynet eşyası 
Kanununun mevkii meriyetten ref'i hak
kında kanun teklifi {2/541), Aydın Me
busu Tahsin Beyin, Yunanistan'dan ithal 
edilen zeytinlerden alman Gümrük Kesini
nin zeytin yağlarından alınan Gümrük 
Resmi derecesine iblâğına, dair kanun tek
lifi (2/588).Gümrük Kanununun 84 neü 
maddesini mııaddil kamın lâyihasına dair 424: 

431,476:496 

MÜDAFAA! MİLLİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

istiklâl Madalyası Kanununun tefsiri
ne dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi hakkında 131 

Seferberlik cephe zammı maaş Kanunu
nun ikinci maddesinin tefsirine dair Mü-
dafaai Milliye Vekâleti teskeresi hakkın
da 164 

SERİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Şûrayı Evkaf teşkilâtına dair Nizam-

naııin dördüncü maddesinin tadili hakkın
daki kanım lâyihasına dair 131,243:245 

MUHTELİF EVRAK 
Abdülimeeid Hazretlerinin Makamı Hilâ

fete intihabından ve Hâkimiyeti Milliye 
Bayramından dolayı muhtelif yerlerden 
mevrut tebrik telgrafları 64,91,129:130,159, 

• 186,223,408 
Büyük Mîllet Meclisine arzı inkiyadi 

havi muhtelif malhallerdıen mevrut telgraf
lar 26 

Edirne'nin istinlâısı münasebetiyle mev
rut telgraflar 223 

HâkiımiyeM Milliye Bayramı münasebe
tiyle muhtelif maiha İlerden mevrut tebrik 
telgrafları 9:10 

Halifei Müsliınîn AfadülmıecM Hasretle
rinden mevrut telgraf 81:83 

Halife Abdülimeeid Hazretlerinin Mec
lise teşekkür telgrafları 92:93 

İstanbul'da bâzı erbabı ticaret tarafın
dan tesis edilen Millî Ticaret Birliği Kon
gresinin "teşekkür telgrafı 278 

KırkkiMse ve Tekirdağ'ının taMM mü
nasebetiyle mahallerinden mevrut teşekkür 
telgrafları 64:65 

MenıaMfci mıüöta'hlâsad'aki metruk mallar 
üzerinde yapılan suiistimal hakkında Kü
tahya Mebusu Ragıb Beye gelen ve Mecliste 
okunan mektup 65:81 

Millî Hâkimiyet idaresinin kabulü mü
nasebetiyle Batumlda bulunan Türk tebaa
sından mevrut teşefekür ve tebrik telgrafı 279 

Millî Hâkimiyet idaresinin fealbulıüııden 
dolayı Kırkağaç ahalisinin İcrai şadimanı 
eyloddklerine dair Birinci Süvari Fırkası 
Kumandanlığından mevrut telgrafın Mec-
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lise takdim edildiğine dair Erkânı HarJbdyei 
Umumiye Reisi Müşir Fevzi Paşanın tel
grafı 284:385 

Millî Hâkimiyetin kabulü dolayısiyle 
Kulp Müdafaai Hukuk Riyasetiyle Bcle-

Sayfa 
diye Reisinden mevrut telgraf 279 

Tebrik» mutazafminım muhtelif mahaller
den mevrut telgraflar 469 

Trakya'nm tabiisi münasebetiyle mevrut 
teşekkür telgrafları ^ 130 

SUALLER VE CEVAPLAR 
Adlîye Vekâletinden 

Mite Möbusu Abdülgani 

3 

Beyin; Tecili 
Takibat Kanununun sureti taföbikme dair 

' sualine Adliye Vekili Rifai Beyin tahriri 
cevabı 307 

Dahiliye Vekaletinden 
Batum Mebusu Ediıb Beyân, E'tviyei Sc-

lâseye gönderilen heyet haikkında Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri 

Erzurum Mebusu Salih Efendi'nin, Ana
dolu'da serseriyane gessen kiptiler hakkında
ki sualine Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin 
tahrirîcevabı 307:308 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin, hap-
saneler hakkında Dahiliye Vekâletinden 
sual takriri 3 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin, yeni 
posta pullarının istimali hakkında Dahiliye 
Vekâletinden auld takriri 34 

fiaızianteb Mebusu Yasin Beyin, Rumka-
le havalisinde icrayı şekavet eden Şeyh Müfi-
limıoğlu AbdıiiMoadir halkkındaJki sualine Da
hiliye Vekili Ali Fethi Beyhı taüırirî cevabı 

KaraMsarı Sahib Mebusu ismail' Şükrü 
Efendinin, Yeniktin gtaaetesinîn neşriyatı 
hakkında Dahiliye Vekâletinden sual takriri 

308 

110 

hamye'sindon aldığı bh- telgrafa dair 1 Ellili
ye Vekâletinden sual takriri '»01 

Muş Mebusu Aıbdülgani Beyin, Posta 
ve Telgraf memurlarınım sureti istihdamıma 
dair suali ve Dahiliye Vekili Ali Fethi Be
yin tahrirî cevabı 57:58 

Trabzon Mebusu Hafız Mehmed Beyin, 
Midlıat Beym erbabı tevkifi hakkında Da
hiliye Vekâletinden sual takriri 405 

Urfa Mebusu Pozan Beyin, dairei inti-

Hariciye Vekaletinden 
Aydın Mebusu Esad Efendinin, Gar

bi - Trakya ve Rumeli'nin aksamı sairesin-
de düşmanların yapmakta oldukları meza
lime dair Hariciye Vekâletinden sual tak
riri 3 

Bitik Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Lozan 
Sulh Konferansı hakkında sual takriri ve 
Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Beyin şifa
hi cevabı 35,119:120 

Bitlis Mebusu Yusuf Ziyn Beyin, Sır
bistan ve Yunanistan itilâfı hakkında sual 
takriri ve Hariciye Vekaleti Vekili Rauf 
Beyin şifahi cevabı 118:119 

Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; Me-
vaddı muhtelifeye dair Hariciye Vekâletin
den sual takriri 376 

Cebelibereket Mebusu Faik Beyin, Trak-
ya'daki islâm ahaliye karşı Rum çeteleri 
tarafından ika edilen mezalime dair suali
ne Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 
tahrirî cevabı 309:310 

İstanbul Mebusu Neşet Beyin Tiflis'
te şehidedilen Cemal Paşaya dair sualine 
Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Beyin tahri
rî cevabı 306307 

LâzİBtan Mebusu Osman Beyin, Mudan
ya Konferansı mukarreratının sureti tat-
büane dair Hariciye Vekaletinden sual tak
riri 240 
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tora Vekilleri Heyeti Siyasetinden 
Denklİ Mebusu Yusuf Beyin, Tavas 

kazası dâhilinde icrayı faaliyet eden eşkı
yanın neden derdest edilmediğine dair su
aline İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Be
yin tahrirî cevabı ' 305:306 

Hakkâri Mebusu Mazhar Müfîd Bey
le rüfekasının, Yunanlılar tarafından Trak
ya'da vukua getirilen f ecayi hakkında suali 
ve îera Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin 
tahrirî cevabı 56:57 

İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Hıris
tiyanların enlvali gayrinıenkulesi hakkın
da İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden Sual 
takriri 341 

Saruhan Mebusu Avni Beyin, Lozan 
Konferansı müzakeratı hakkında İcra Ve
killeri Heyeti Riyasetinden sual takriri 405 

Urfa Mebusu Pozan Beyin, tecili taki
batın sureti tatbiki hakkında sual takriri 
ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin, 
tahrirî cevabı 370:371 

İktisat Vekâletinden 
Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Balta

lık Kanununun tatbikatı hakkında İktisat 
Vekâletinden suali 87 

Kars Mebusu Ali Rıza Beyin, Elviyei 
Selâse Ziraat bankaları hakkında İktisat 
Vekâletinden sual takriri 501 

Maliye Vekâletinden 
Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; Zon

guldak kömürlerine dair Mâliye Vekâle
tinden sual takriri 376 

tstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; Beyi
ye memurlukları hakkında Maliye Vekâle
tinden sual takriri 376 

Karahisarı Şarki Mebusu Ali Süruri 
Efendinin, cevamii şerifeye talik edilecek 
elvahı mübarekeden Gümrük Resmi alınıp 
alınmıyacağına dair Maliye Vekâletinden 
sual takriri 315 

Sayfa 
Trabzon Mebusu Hafız Mehnıed Beyin; 

emvali metrukeye ve reji ahvaline ve Gü-
mÜşane Muhasebecisine dair suali ve Mali
ye Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahi cevabı 141: 

152 

Trabzon Mebusu Nebizade Hamdi Be
yin, Hükümeti Milliyemizin Londra mahafi-
li siyasiyesine istikraz akdi için müracaatı 
şayiasına dair suali ve Maliye Vekili Hasan 
Beyin şifahi cevabı 30:31 

Müdafaai Milliye Vekâletinden 
Canik Mebusu Şükrü Beyin, Samsun'

daki Fırka Karargâhına dair Müdafaai 
Milliye Vekilinden sual takriri 240 

Dersim Mebusu Abdülhak Tevf ik Beyin, 
Mülâzİmievvel Cengiz Efendi hakkında ne' 
muamele yapıldığına dair sualine Müdaffai 
Milliye Vekili Kâzım Paşanın tahrirî ce
vabı 308 ;309 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin ima
lâtı Harbiye Fabrikası hakkında Müdafaai 
Milliye Vekâletinden sual takriri 127 

Siuob Mebusu Şevket Beyin, İmalâtı 
Harbiye Heyetinin taltif ve ikdarı hakkın
daki sualine Müdafaai Milliye Vekâleti 
Vekili Fevzi Paşanın tahrirî cevabı 310 

Sıhhiye Vekâletinden 
Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 

Ankara'daki Şevket Ahmed Bey Eczanesi 
hakkında Sıhhiye Vekâletinden sual takriri 3 

Dersim Mebusu Abdülhak Tevfik Beyin, 
Dersim'e tabip izam edilmemesi esbabına 
dair Sıhhiye Vekâletinden sual takriri 434:435 

Şer'iye Vekâletinden 
Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be

yin, ecvibei meşruai muknianm mufassalan 
dermeyan edilmesine dair Şer'İye Vekâle
tinden sual takriri 208 
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Adana (Zamir Beyle arkadaslammn) 
Ziraat makinalarında müstamel mevaddı 

müştailenin Gümrük Resminden muaf iyeti-
ne dair kanun lâyihasının ruznameye alın
ması hakkında 350 

Antalya (Rmih Efendinin) 
Sükna kanunu lâyihasının müstacelen 

müzakere edilmesine dair 157:158 
Aydın (Esad Efendinin) 
Muhtaeolan halka meccanen kereste ita1-

sına dair Kanun hakkındaki Talimatname
nin halka kolaylık verecek surette tadiline 
dair 157 

Müzakeratı sulhiye ve siyaseti hari
ciye hakkında Hükümetin Meclisi tenvir 
etmesine dair 91 

Batum (Nureddin Ef.) 
İhtiyat zâbitanınm terhis ve terfikleri 

hakkında lâzımgelen teda'birin temin edil
mesine dair 157 

Botu (Cevad Abbas B.) 
istanbul Avans Kanununun bir an ev

vel intacedilmesine dair 185:186 
Bolu (Tunalt ffÜmi B.) 
Alemdar vapuru mürettebatının taltif

lerine dair 35 
Zonguldak kömürlerinden ihracat Res

mi alınmamasına dair kanun lâyihasının 
bir an evvel müzakere edilmesi hakkında 468 

Cebelibereket (Faik B.) 
Garbi - Trak'ya'daki Yunan mezalimi

ne dair takriri ve Keşan'a iltica etmiş, 
olan bâzı Gaıflıi - Trakyalıların telgrafı 280:284 

Çorum (Hasim B.) 
Senedi Hakani ve Defteri Hakani tâ

birlerinin değiştirilmesine dair 466 

Denizli (Yusuf Beyle rüfekastmn) 
Memâlikî müstaMasa ahvaline dair 66:81 
Ertuğrul (Necib B.) 
Telgrafla gönderilen havalelerin teah-

hur ettiğine dair 408,409 
Erzurum (Salih Ef.) 
Bir affı umumi ilân edilmesine ve Ad

liye Encümeninde bulunan af hakkındaki 
tekliflerin bir an evvel Heyeti Umumiyeye 
sevk olunmasına dair 467:468 

Sayfa 
Gazianteb (Yasin B.) 
Antakya Mebusu sabıkı Ahmed Ağa

dan mevrut telgrafın Hariciye Vekâletine 
tevdi olunmasına dair 277 

Antalya Beüediye Reisi Akif Bey hak
kındaki istida Encümeni mazbatasının 
müstacelen müzakeresine dair 92 

Gazianteb ahalisine muavenet hakkın
daki Kanun mucibince tahsis edilen para
dan sarf edilemiyen mebaliğin 1339 sene
sinde de sarfına mütaallik tadil teklifinin 
tesrii müzakeresine dair 407:408 

istiklâl'mahkemesince mahkûm ve af
tan istifade etmiyenler tarafından Meclise 
vâki müracaatleriıı Adliye Vekâletine 
re'sen tebliğinin usul ittihazına dair 316 

Gazianteb (Yasin B.) Urfa (Pozan B.) 
Haleb'de mütevattm mütekait Yüzba

şı Sünusi Beyin emlâkine Fransızlar ta
rafından vâki olan müdahale hakkında 277:278 

İzmir (Yunus Nadi B.) 
Yenigünde intişar eden makale hak

kında Mersin Mebusu Salâhiddin Bey ve 
arkadaşları tarafından verilmiş olan takri
rin mevkii muameleye konulmamasma 
dair 96:97 

Kângırı (Tevfik Ef.) 
Yoklamaların tarzı icrasına dair 223 

Kastamonu (Abdülkadir KemaM Beyle 
arkadaşlartnin,) 

Firari asker ailelerini teVİd ettirenler 
hakkında bir anket açılmasına dair 476,496, 502, 

512,513:514 
Kastamonu (Abdülkadir Kemali B.) 
Memaliki müstahlasaya üç istiklâl 

Mahkemesi gönderilmesine dair 202:204,223,237: 
238 

Kastamonu (Dr. Suad B.) 
Türkiye 'nin muhtelif mahallerinde 

dişçi mektepleri açılmasına dair 127 

Kayseri , (Ahmed Hümİ B.) 
Gayrimüsellâh ihtiyat zâbHanının ter

hisine dair 9 
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Kırşehir (Müfid Efendi ile arkadaşla-
n-mn) 

tstanlbul memurlarının maaşlarının bir 
an evvel tediye ettirilmesine dair telgraf 
şeklinde takrirleri 185:186' 

Kırşehir (Yahya GaUb B.) 
Usûlü Muhasebatı Umumiye Kaıımııı 

aflıkâmına riayet olunmasına ve lbu husus
ta Meclisin haberdar edilmesine dair 4<>7 

Konya (Re/Üt Beyle arkadaşlarının) 
İstiklâl mahkemesi âzalarının harı;] -

ralılarıııa dair 301 -MOH 
Kozan (Dr. Mustafa B.) 
Memaliki metrukede eni vali gayrimen-

kuicsi 'bulunanların haklarının sıyauet 
edilmesine dair • 466:467 

Kütahya (Jî<siın AUtUtij li.) 
Düşman tarafında» götürülen sivil 

üseraıım hir .an evvel iadeleri için İsmet 
Paşaya talimat verilmesine dair 157 

Kütahya (Cemil B.) 
Memurin Muhakeımıt Tetkik Encümeni 

inti'hajbatmın tesrii icrasına, dair 24:25 
Maraş (Hasib 1i.) 
Antakya sabık ındb uslarından Türk-

menzade Aihmed Beyin merbut telgrafı
nın Mecliste unutturulduktan sonra İcra 
Vekilleri Heyeti "Riyasetine gönderilmesi
ne dair 128:129 

Maraş. (Hasİb Beyle arkadaşlarının) 
İkinci Kolordu mütaalhhidi sa'bıkı Ha

cı Mcmıned Efendinin v,&yi olan senedi hak
kındaki tezkerenin müstacele» müzakere 
edilmesine dair 468:469 

Mardin (Esad B.) 
Aile harcırahının, memur (harcı rain mu 

Ütpyfa 
nısfım geçmemesi hakkındaki tefsirin ruz-
nameye alınmasına dair 347 

Mersin (Salâhaddin Beyle arkadaşla
rının) 

Yeniğim gazetesinde intişar «den bir 
başmakaleye dair 95:97 

Muş (Hacı Ahmed Jffamdi Ef.) 
30 Nisa» 1337 tarihli Kanun muci

bince tevzi edilmiş, olan yemeklik ve to
humluk bedelâtınm Muş havalisinde de 
tecil edilmesine dair 277 

Tecili Takibat Kanununun Muş livası 
dahilinde yeniden İlân edilmesine dair 128 

Saruhan (Avni B.) 
Gayrimüslim anasır hakkında takriri 316 
Posta ile gelen telgraflara dair tak

riri '• 128 
Sahibi malûm olmıyan takrir 
Halife Abdülmecid Hazretlerinden mev

rut telgrafın ayakta istîma olunmasına 
dair 90,106:107 

Sarıılıan/Aimi, Mustafa Necati ve Camk 
Nafiz B.) 

Mertıaliki müstahlasadaki emvali met
ruke işlerine ismi karışan mebusların hay
siyetlerinin vikayesi için ya İspatı müd-
dca edilmesine veya haklarında takibat ya
pılmasına dair 240:242 

Sinoh (Hakkı Hami Beyle arkadaşları.) 
Bir içtima evvel Riyaset Makamında 

bulunan Dr, Adnan Beyin Nizamnamei Da
hilîye muhalif hareket ettiğinden şikayeti 
mutazammın 7 :!> 

Van (Tevfik Beyle rufekası.) 
Hakkâri liva merkezinin Çoleüterek'e 

nakli hakkındaki teklifin muvafık olma
dığına dair 276 

TEFSİRLER 
197 'ıııımaralı 1337 senesi Muvazenei 
rtmımivo Kanununun 8 ııei maddesi

nin tefsiri 165:167 

TEKLİFLER 
Aydın (Emd lif.) 
İhtiyat zâbitanıııa badetterlüs yapıla

cak muavenet hakkında (2/599) 
— îstirdadohman mahallere meraaliki 

eenebiyeden gelecek kerestelerin Ctümrük 

Kesininden' istisnası hakkında (2/953) 10 
— Meeeanen kereste kat 'ma müsaade 

itasına dair Kanunun tadili hakkında 
(2/601) 24 
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Aydın (Tahsin İt.) 
Yunanistan'dan ithal edilen zeytinh-r-

den ahnan Gümrük Kesininin zeytin yağla
rından alman Gümrük Resini derecesine 
iblâğına dair (2/538) 424:431.476:496 

Bitlis (tîadnttah Beyle, rû-fektm.) 
Bitlis Van, Muş, Hakkâri ahalisinin 

iki sendik banı vergilerinin affı hak
kında (2/622) 466 

Bolu ((Şükrü B.) 
Avans Kanununa bâzı hükümler ilâve

sini! dair (2j/611 mükerrer) 268 
— Arilâyatı müstahlasaya gönderilecek 

istiklâl mahkemeleri için kamına bir mad
de ilâvesine dair (21/611) 408 

Bolu (Tvnah Hilmi Jİ.) 
Elkap hakkında (2/610) 276:277,474 
Bursa (Operatör Emin B.) 
Şûrayı Devlet teşkili hakkında(2/596) 130' 

Büyük Millet Meclisi İdare Memuru 
Sivas (Emir Pasa İle Sivas Basit», Bl) 

Meclis bütçesinin harcırah maddesine 
yirmi beş bin lira ilâvesine dair (2/600) 23: 

24,181 
Çorum (Ferid B.) 
Mebuslardan ihtiyari olarak tekaüt ve 

mazuliyet aidatı verecekleri hakkında 
(2/614) . 316 

Memurini mülkiye tekaüt Kanununun 
tadiline dair (2/619) 347,409,473 

Ergani (Sırrı B. ve rüfekası) 
Ergani Bakır Madeni imtiyazının feshi 

hakkıtfda (2/598) 130:131 
Erzurum (Necati B. ve rüfekası) 
İntihabı Mebıısan Kanunu muvakkati

nin tadili hakkında (2/603) 90,159:164 
Eminim (Salih- Ef.) 

• Muhacirlere verilen arazi hakkında 
(2/606) 130 

Gazianteb (Ali Cenanı B.) 
Asarın tarzı cibayeti hakkında (2/595) 130 
Gazianteb (Yasin B.) 
îstikîâi mahkemeleri Kanununun tadili 

hakkında (2/609) 223:224,224:227 
Gene (ffamdi BA 
Öapakçur isminin tebdiline dair (2/602) 36, 

100 

istanbul (Ali Rıza B.) 
Mütarekeyi mütaakıp hizmeti muvazza-

faya naklettirilen mütekait ümera, zâbitan 
ve mensubun askeriye hakkındaki muame
lenin keenlemyekûn addiyie aldıkları farkı 
ınuhassasatııı istirdadına dair (2/620) 348,474 

Nigâhbancı ve Kızılhançerci ve Kuvayi 
inzıbatiyeei zâbitan ile hizmeti vataniye-
ye icâlıet etmiyen erkân, ümera ve zâbitan 
ve memurin ve mensııbini askeriyenin mu
hakeme edilmelerine dair (2/618) 348 

Karahisai'i Şarki (Mustafa B.) 
Asar mültezimlerinden edayı dey neden

lerin emlâki merhuneleri hakkındaki 29 
Eylül 1336 tarihli Kanun hükmünün tem
didine dair (2/485) 424:431,476:496 

Karesi (Abdülgafur Ef. ile arkadaşları) 
Varidatı hnsıısiyei viiâyatm muhasebei 

husıısiyclerce tahsil ve kabzı hakkında 
(2/406) 424:431,476:496 

Kastamonu (Aödvlkadir Kemali B.) 
Tütün ziraatinin serbestîsine dair 

(2/604) ' 121,164 
Kayseri (Osman B. le rüfekası) 
1335 senesi gayesine kadar olan düyu

nu askeriyenin sureti itasına dair (2/621) 408, 
473474 

Kırşehir (Yahya Oalib B.) 
Meclis bütçesinin harcırah maddesine 

tahsisat ilâvesine dair (2/606 mükerrer) 130 

Kütahya (Besim Atalay ve Çorum Bur
nun beylerin) 

Harbi Umumi müsebbipleriyle muhte
kirlerin tecziyesi hakkında (2/616) 316 

Kütahya (Cemü B.) 
Ziynet, eşyası Kanununun mevkii me

riyetten ref i hakkında (2/541) 424431,476496 
Maraş (flfasib B.) 
Müftülerin sureti intihabına dair 

(2/594) 10 
Muş (Abdülgimi B.) 
[faulü Mııhakematı Oezaiye Kanununun 

tadili hakkında (2/6071 130,408:409 
SaroJııan (Avni fi.) 
İntihabı mebusan Kanununa İlâve edile

cek madlde hakkında (2/615) 317,409 
Patrifehan«lere verile!, imtiyazaıtın ref,'î 

taMraıds (2/605) 130,408 
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Salbık Halife Vahİdeddin bini Abdülme-
cid Hanm menkul ve gayrimenkul bilûmum 
emvalinin zalbıt ve müsadere ediknesine dair 
(2/608) t 187,409 

Saruhan (Refik Şevket B.) 
Emvald metrukenin sureti 'idaresi hak-

lamda (2/6X3) - 31-6,409 
Memurin Muhafcemat Tetkik Heyet ve 

Encümeninin lağvı ile Şûrayı Devlet teşkil 

ADLÎYE VEKALETİ TEZKERELERİ 
Çine'nin Hatipkışla karyesinden Aıhraed 

ve refiki Mehmed hakkındaki evrakı hükmi-
yenin gönderildiğine dair ît 

Eskişehir'den Hocaoade Abdürrahnran 
Efendinin beş aene küreğe konulmasına dair 
evrakı hükmiye hakkımda 158 

Hıyaneti vataniyeden altı sene hapse 
man'kûm Dftzceli Abdürraih™anoğl<u Oaman 
hakkımdaki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ne dair 9 

Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Eskişehirli Ahmnedoğlu Yusuf hakkında 285 

Hiyaneti vaftamiyeden beş sene küreğe 
matıkûm Eskişehir Belediye Çavuşu Ali 
Efendi hakkında 9,285 

Hiyaneti vataniyeden 3 »ene küreğe 
mahkûm Eskişehir dâv&vekillerinden Hafız 
Osman Efertdliye ait evrakı Irafcmiyenin gön
derildiğine dair 222 

•Hiyaneti vataniyeden on sene küreğe 
mahkûm BykişehirVLen Kaıbakcıoğlu Hasan 
Çavuş mahdumu Ali Osman hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 279:280 

Hiyaneti vataniyeden anar seneye mah
kûm Eskişehirli Kasap Vteli ve mahdumu 
Yusuf hakkındaki evrakı hükmiyeye dair - 10 

Hiyaneti vataniyeden on sene küreğe 
mahkûm Karaağaç'tan Çerkeş Musa Efen
di hakkında 9,285 

Hiyaneti vataniyeden üç sene küreğe 
mahkûm Eskişehirli Korucu Hasan Ça
vuş hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair îjlö 

Hiyaneti vataniyeden beş seneye 
mahkûm Eskişehir muallimlerinden Sıd-
kı Efendi hakkında 9,285 

Sayfa 
edilmesine dair (2/612) 316 

Van (Tevfik Beyle rüfekast) 
Tecili Talkibat Kanununun bâzı havalide 

yeıriden İlanı hafckında (2/623) 4*6 

Y«ozgad (Rıza B.) 
Mahrem ve muini almıyanlann hizmeti 

şahsiye! askeriyeden istisnalarına dair 
(2/592) 10 

Hiyaneti vataniyeden beş sene küreğe 
mahkûm Eskişehir'in Yenimahallesinden 
kasap Nebi hakkındaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair 279:280 

Hiyaneti vataniyeden on sene küreğe 
mahkûm Kütahya Belediye Reisi sabıkı 
Hüseyin Hüsnü Efendi hakkındaki evra
kı hükmiyeye dair 276 

Hiyaneti vataniyeden on sene küreğe 
mahkûm Kütahyalı Halil hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Ü16 

Hiyaneti vataniyeden on beş sene kü
reğe mahkûm Kütahyalı Yusuf Hüsnü 
Efendi hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 316 

Hiyaneti vataniyeden üç sene küreğe 
mahkûm Medineli Hacı Mehmed hakkın
daki evrak* hükmiyenin gönderildiğine 
dair SI6 

Hiyaneti vataniyeden S sene küreğe 
mahkûm Mereanoğlu Cemil Yaşar hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ne dair 466 

Hiyaneti vataniyeden Aksaray Mah
kemesince üç sene küreğe mahkûm Mıgır-
dıçoğullanndan Karabet ve rüfekası 
hakkındaki evrakı ühkmiyeye dair 300 

Hiyaneti vataniyeden on sene küreğe 
mahkûm sabık Muhtar Yürükoğlu Meh
med hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair 466 

Hiyaneti -vataniyeden on seneye mah
kûm Muş'tan Abdülbaki hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 285 

Hiyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Nahiye Müdürü Süleyman. Hapsane Mü-

TEZKEBELEB 
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âm-iı Tevfik ve Hızır Hoca ve on beş sene 
küreğe mahkûm Tevfik haklarındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 280 

Hiyaneti vataniyedeıı üç sene küreğe 
mahkûm Simav Mal Müdürü sabıkı Nuri 
Efendi hakkındaki evrakı hükmiyeııiıı 
gönderildiğine dair 407 

Iliyaııeti vataniyeden idama mahkûm 
Söğüd'ün Dodurga karyesinden Hüseyin-

oğlu Ibi'ahim'e ait evrakı hükmiyeııiıı 
gönderildiğine dair 222 

Hiyaneti vataniyedeıı on «ene küreğe 
mahkûm Söğüd'ün Poyra karyesinden 
Yahyaoğlu Hasan hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine dair 63 

Hiyaneti vataniyedeıı 3 sene küreğe 
mahkûm tahsildar Yunus hakkındaki ev
rakı hükmiyeııiıı gönderildiğine dair 280 

Hiyaneti vataniyedeıı üç sene küreğe 
mahkûm Tepedelenli Nnreddin hakkında
ki evraikın gönderildiğine dair 36:38 

Hiyaneti vataniyedeıı üç buçuk sene 
küreğe mahkûm Zeybek oğullarından 
Alioğlu Hüseyin hakkındaki evrakı hük-
mİyenin gönderildiğine dair 9 

Men'i Müskirat -Kanununun üçüncü 
maddesinin tadili 'hakkındaki kanun lâyiha
sına dair 285 

Söğüd'ün Kümbet karyesinden beş sene 
küreğe mahkûm edilmiş olan İbrahim Efen
di hakkındaki evrakı hükmiyeye dair 158 

Topal Mehmed ve Ayşe ve Mehmed ve 
rüfekasiyle Mehmed Çavuş hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 63 

Yüzbaşı Halim Efendiye isnadolunan 
cürümden dolayı aftan müstefidolup ola
mayacağının tefsirine dair 419:420 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASET 
TEZKERESİ 

Halife Abdülmecid Hazretlerinden 
Emanatı Mübarekeyi teslim ve arzı biy'at 
etmek üzere bir heyet intihabokmmasma 
dair 12 

B. MİLLET MECLİSİ REİSİSANtLİĞl 
TEZKERESİ 

Halİfei Müslimîn Hazretlerine arzı biy'-
atetmek üzere gidecek Heyeti Mahsusa 
azasına ikişer yüz lira harcırah itasına dair 26-. 

28,30,97,106,107 ;lftS 

Sayfa 
DAHİLİYE VEKALETİ TEZKERELERİ 

Adakale nahiyesi memurininin hissiya
tı tazhnkâranelerini bildiren telgrafın Mec
lise takdim olunduğuna dair 278:279 

Lâzistan Mebusu Osman Beyin, Memu
rini dâhiliyenin azü ve nasbi hakkındaki 
kanun teklifinin iade olunduğuna dair 127 

HARİCİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
Abdülmecid Hazretlerinin Hilâfete in

tihabından dolayı Mısır Hİzbülvatani Kâ
tibi Mehmed Zeki Ali Beyden mevrut teb
rik telgrafının takdim olunduğuna dair 222 

Türkiye - Afganistan Muahedenamesinin 
Afganistan Eraîri tarafından tasdik olun
duğuna dair 94 

Ukrayna Hariciye Komiserliğinin teb-
riknamesinin takdim kılındığına dair 25 26 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

Anasırı gayrimüslimenin emvali menku
le ve gayrimenkulelerini satma meselesin
de İcra Vekilleri Heyeti arasındaki ihtilâ
fın halline dair 472:473 

Dahiliye Vekâleti Muhasebe Mümeyyizi 
Âdem Beyin terakki aidatı münasebetiyle 
Avans Kanununun sekizinci maddesinin 
tefsiri hakkında 63 

Fransızlar zamanında Adana'da haciz 
ve müsadere edilen mebaliğ hakkında tef
sir talebine dair 158,408 

İkinci Kolordu mütaahhidi sabıkı Hacı 
Mehmed Efendinin ordu teslimatına mu
kabil olan senedinin zıyaı dolayısiyle tan
zim olunacak nüshai saniyesi hakkında bir 
karar ittihazına dair 316,408 

İstanbul Mebusu Dr. Adnan Beyin va-
zifei vataniye ile İstanbul'a gönderileceği
ne dair 30.1 

İstiklâl Madalyası Kanununun tefsirine 
dair 131 

Meceanen kereste kat'ına dair olan Ka
nunun tefsiri hakkında 24 

Memaliki meşgule ve müstahlasa memu
rininin ne suretle istihdam edileceklerinin 
bir karara raptına dair 469:472 

Memaliki müstahlasada teşkili takarrür 
eden İstiklâl mahkemelerinin kaza mıntsı-
kalanna dair 342 

Mütekait Mülâzim Hasan Tüfendiye 
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maaş itasının icabedîp etmiyeeeğinin tefsi
rine dâir J ö5; 1 fi? 

.11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Ka
nununun aile harcırahına mütaallik yedinci 
maddesinin tef şirine dair ~4 

15 Mayıs 1335 tarihli Harcırah Kanu
nunun 31 nci maddesinin (Hastanelerdeki 
zabıtan hakkında) tefsirine dair -ttifi 

Sevkıyat efradı ile küçük zabıtana veri
lecek yevmiyeler hakkındaki Kamrmın Iri-
rinci maddesinin tefsirine dair 466 

Tekâlifi Milliye suretiyle alınan hay
vanattan telef olan matizatî hayvanat. 
hakkındaki kanım lâyihasının, tesrii mü
zakeresine dair • 63 

Teşkilâtı Sıhhiye Kanununun altıncı 
maddesinin 3 ıtcii fıkrasının tefsirine dair 407 

Tiflis'te ınünakit Posta Mııkavelena-
meninin (jînıdiden temini jııeriyeline dair 1)2 

tKTlSAT VEKÂLKTI TKZKBHKSl 
İstanbul Sanayi Mektebinin Talebe ik

tisat Sandığı Cemiyetinin t ebr İkna meşinin 
takdim edildiğine dair f!4 

MALİYE VEKÂLETİ TEZKtiUESl 
istanbul vilâyetine ait Avans Kamırıu-

nım müstaceliyetle müzakere' edilmesine 

Sayfa 
(bir ' 185:186 

MÜDAKAAİ M İ b U Y E VEKÂLETİ 
TtiZKESRELRBl 

Divanı lıarblerden sâdır olacak gıyabî 
hükümler hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatasının tefsirine dair tezkere cevabı
nın tesrii itası hakkında L'77 

Mîikaınatı askeriye ile kıta. kumandan
larının stil.âhiyetferini ıtıiiş'ir ve Muvaze
ne i Midiye ve Miidafaai Milliye encümen
lerince hazırlanmış olan cetvellerin tesrii 
tasdikine dair 276* 

Meutaiiki ıııüstahlasadan velileri nez-
diııe veya memleketlerine gidecek olan zâ-
bitaıı ailelerinin muhacir addiyle bilâüc-
rot şimendiferle şevkleri hususunun tefsiri 
hakkında 466 

Ordu ihtiyacından fazla kalacak öküz, 
manda, araba ve merkeplerin bilâbedel 
ahaliye tevzii hakkındaki kanun lâyihası
nın tesrii tasdikine dair 407 

Seferberlik cephe zammı maaş Kanu
nunun ikinci maddesinin tefsirine da i r 164 

ŞER'ÎYB VE EVKAF VEKÂLETÎ 
TEZKERESİ 

Evkaf bütçesinin iade edilmesine dair 130 

ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
İS . XI . 1338 tarihli 14()ıı.-ı zaptı sabık 

hulâsası 2:3 
20 . XI . 1338 tarihli 141 nci zaptı sabık 

hulâsası 22:23 
21 . XI . 1338 tarihli 142 nci zaptı sabık 

hulâsası 34:3ö 
22 . XI . 1338 tarihli 143 ncu zaptı sabık 

hulâsası 44 
23 . XT . 1338 tarihli 144 neü zaptı aabık 

hulâsası 62:63 
25 . X! . 1338 tarihli 145 ııcİ zaptı sabık 

hulâsası 86:87 
27 . XI . 1338 tarihli 146 neı zaptı sabık 

hulâsası 110:111 
29 . XI . 1338 tarihli 147 nci zaptı sabık 

hulâsası 127 
30 . XI .1338 tarihli 148 nci zaptı sabık 

4 . XII , 1338 tarihli l">0 net zaptı sabık 
hulâsası 208:209 

6 . XI t . 1338 tarihli 151 nci zaptı sabık 
hulâsası 240 

7 . XII . 1338 tarihli 152 nci zaptı sabık 
hulâsası ~ 275576 

t) . XII . 1338 tarihli 153 neü zaptı sabık 
hulâsası 314:315 

11. . XI j . 1338 tarihli 154 neü zaptı sa
bık hulâsası 340:341 

13 . XII . 1338 tarihli 155 nci zaptı sa
bık hulâsası 376 

14 . XII . 1338 tarihli 156 nci zaptı sa
bık hulâsası 405 406 

16 . XTI . 1338 tarihli 157 nci zaptı sa
bık hulâsası 434435 

I 18 . XII . 1338 tarihli 158 nci zaptı sa-
hulâsaüf 156:157 i bık hulâsası 465 

2 . XII . 1338 tarihli 149 ncu zaptı sabık 
hulâsası 184:185 

20 . XII . 1338 tarihli 159 ncu zaptı sa
bık hulâsası 500:501 

• I «W»W 



Söz alanlar 

Sayfa 
Abdülhak Tevfifc B. (Dersim) - Esbak 

Amasya Müddeiumumi isi Süleyman Efen-
dİniıı bakıyei müddeti cezaiyesinin affına 
dair Kanun münasebetiyle 291,292 

— îdarei kura ve nevahi kanunu lâyi
hası münasebetiyle 511 

— Ruzname hakkında 25,111 
Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu) -

<ıarbi - Trakya'daki Yunan mezalimine 
dair ma'halinden gelen telgraflar ve o, mü
nasebetle verilen Cebelibereket Mebusa 
Faik Beyin takriri münasebetiyle 283,284 

— îdarei kura vt» nevanı kanunu lâyi
hası münasebetiyle 502,503 

- - Memaliki müstıhlasada metruk mal
lar üzerinde yapılan suiistimal hakkmda 80,81 

— Memaliki müstahîasa.ya gönderile
cek İstiklâl mahkemeleri hakkındaki lâyi
ha münasebetiyle 190,201.203 

— Ruzname hakkında 111 
— Üç milyon lira avans itasına dair 

Ivir-mı münasebetiyle 221,228,229 
— Zeve, mahdum veya biraderlerinin 

askerlikten firarından dolayı teb'idedileıı 
ailelerin affına dair kanun lâyihası m-ü-
nasftbetiyle 435,436,438,4,39,440,441,442,443,452, 

453.458 
Abdullah Ef. (tzmit) - Halife Abdül-

ıııeeid Hazretlerine arzı biy'at etmek üze
re gidecek olan heyet azasına ikişer yüz 
lira harcırah verilmesine dair Divanı Ri
yaset karan münasebetiyle 27 

— İ d a m kura ve nevahi kanunu lâyi
hası münasebetiyle 53,506 

— Müsakkafat Vei'gisi ve Aşar Res
miyle gümrük tarifesinin tadiline ve 15 
Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki mnstahlasa Aşar muamelâtına 
ve Asar mültezimlerinden edayı deyneden-

S«yf« 
lerin emlâki merhune ve mütefevvizaları-
nın iadesine ve Aşar Nizamnamesine ve 
vilâyetlerin hissei menafii ve tömbeki bey'-
iye ve istihlâk Resmine ve 9 Kânunuevvel 
1338 tarihli Avans Kanununa bir madde 
ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 482,493, 

494 
— Yedinci Avans Kanunu münasebe

tiyle 381,385 
Ahmed Hilmi B. (Kayseri) - Îdarei 

kura ve nevalhi kanunu lâyihası münasebe
tiyle 49,50,54 

— Memaliki ııı ustan! asada metruk 
inallar üzerinde yapılan suiistimal hak
kında 71 

— Ruzname hakkmda 18 
Ali Cenanı B. (Gasianteb) - îdarei 

kuta ve nevahi kanunu lâyihası münase
betiyle 392,395,504,507 

— Müsakkafat Vergisi ve Ağnam Res
miyle gümrük tarifesinin tadiline ve 15 
Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki mnstahlasa Ağar muamelâ
tına ve Aşar mültezimlerinden edayı deyn-
edenlerin emlâki merhune ve mütefewi-
zalanıun iadeline ve Aşar Nizamnamesi
ne ve vilâyetlerin hissei menafii ve maa
rifine ve tömbeki bey'İye ve İstihlâk Res
mine ve 9 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans 
Kanununa bir madde ilâvesine dair Ka
nım münasebetiyle- 484,485,486 

—. Üç milyon lira avans itasına dair 
Kanun münasebetiyle 255,256,266,268 

Ali Fethi B. (istanbul) (Dahiliye Ve
kili) - Amasya İstiklâl Mahkemesine lü-
m kalmadığına dair 92 

— Memaliki müstaihlasada metruk mal
lar üzerinde yapılan suiistimal hakkmda 70,78, 

79,80 



Sayfa 
— Memaliki müstahlasaya gönderile

cek istiklâl .mahkemeleri hakkındaki lâyi
ha münasebetiyle 199,200,201 

— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 
askerlikten firarından dolayı teb'idedîlen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 458,459,460 

Alî Fuad Paşa (Ankara) • Reisisaniliğe 
intihabı münasebetiyle 335,336,361 

Ali Rıza B. (İstanbul) - Antalya Bele
diye Reisi Akif Bey hakkındaki İstida En
cümeni mazbatası münasebetiyle 317,318,319 

— Üç milyon lira avans itasına dair 
Kanun münasebetiyle 217,253,264 

Ali Snruri Ef. (Karahisan Şarki) -
Celsei hafiyede yapılan İstizah neticesinin 
aleni eelsede efkârı umumiyeye de tebliği
ne dair sözleri 48 

— Hamidoğlu Yusuf'un bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair Kanun müna
sebetiyle 40 

— İdarei kura ve Nevahi kanunu lâyi
hası münasebetiyle 512,513 

— İstiklâl mahkemeleri Kanununun ta-
dili hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle 225 

— Karohisarı Sahib Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyin, Hazineyi zarara sokan Beji 
Müdürü Umumisi Midhat Bey hakkındaki 
istizah takriri münasebetiyle sözleri 140 

— Memaliki müstahlasada metruk mal
lar üzerinde yapılan suiistimal hakkında 70,71 

— Ruzname hakkında 111 
— Zaptı sabık hakkında 5,6 
Ali Şükrü B, (Trabzon) - Emvali met-

Behcet B. (Kângırı) - Osmancık Ahzi 
Asker Şubesi yazıcılarından Mahmud ile 
•̂Şube Reisi Muammer Efendi hakkındaki 

hükme dair Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 298 

— Yedinci Avans Kanunu münasebe
tiyle 269 

' ••-;• Besim Ataîay B. (Kütahya) - Emvali 
metrukeye ve Reji ahvaline ve Gümügane 

Sayfa 
rukeye ve Reji ahvaline ve Gümüşane Mu
hasebecisine dair istizah münasebetiyle 151 

— Halife Abdülmecid Hazretlerinden 
mevrnd telgrafın kaimen istima edilmesine 
dair takrir münasebetiyle 82 

— Konya Mebusu Abdulhalim Çelebi 
Efendinin, şimendiferler umuru hakkında
ki istizah takriri münasebetiyle 352,353,355, 

357,358 
— Memaliki müstahlasaya gönderile

cek İstiklâl mahkemeleri hakkındaki lâyi
ha münasebetiyle 194,195 

— Memaliki müstahlasada metruk mal
lar üzerinde yapılan suiistimal hakkında 74,79 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
m ah akimi cezaiye teşkiline dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 175,179 

— Üç milyon lira avans itasına dair Ka
nun münasebetiyle 231,232,254,255,260,264 

— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 
askerlikten firarından dolayı teb'idedîlen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 447,460 

Ali Vefa B. (Antalya) - Maliye Vekili 
Hasan Fehmi Beyin memaliki müstahlasa-
daki müsahedatma dair sözleri münasebe
tiyle 104 

Avni B. (Saruhan) - Garbi-Trakya'daki 
Yunan mezalimine dair mahallinden gelen 
telgraflar ve o münasebetle verilen Cebeli
bereket Mebusu Faik Beyin takriri müna
sebetiyle 281 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mahakimi cezaiye teşkiline dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 178 

Muhasebecisine dair istizah münasebetiyle 149, 
150 

— Evkaf hakkında vermiş olduğu tek
lifin müzakere edilmesine dair sözleri 40,41 

— Garbi-Trakya'daki Yunan mezalimi
ne dair mahallinden gelen telgraflar ve o 
münasebetle verilen Cebelibereket Mebusu 
Faik Beyin takriri münasebetiyle 282 

B 
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—> Memalikİ müstahlasada metruk mal
lar üzerinde yapılan suiistimal hakkında 68,69, 

75,76 
— Memaliki müstahlasada muvakkat 

mahakimi cezaiye teşkiline dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 170 

— Şûrayı Evkaf hakkındaki Kanun 

Sayfa 
münasebetiyle 244 

— Uç milyon lira a^ans itasına dair Ka
nun münasebetiyle 246,247 

— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 
askerlikten firarından dolayı teb'idedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 436 

Oavid B. (Kars) • îdairei kura ve neva-
hi kanunu lâyihası münasebetiyle 508 

— Üç milyon lira avans itasına dair 
Kanun münasebetiyle 252 

Dr. Abidin B. (Lâzistaıı) - Divanı Riya
sete iki kâtip intihabı münasebetiyle 89 

— Eshak Amasya Müddeiiumumisi Sü
leyman Efendinin bakıyeİ müddeti cezaîye-
sinin affına dair Kanun münasebetiyle 292 

— Memaliki raüstahlasaya gönderile
cek İstiklâl mahkemeleri hakkındaki lâyi
ha münasebetiyle 198,199 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
maahkimi cezaiye teşkiline dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 174 

— Yedinci Avans Kanunu münasebe
tiyle 382 

— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 
askerlikten firarından dolayı teb'idedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 437,438 

Dr. Adnan B. (İstanbul) - Halife Haz
retlerine arzı My'at etmek üzere gidecek 
.olan heyet azasına ikişer yüz lira harcırah 
verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 
münasebetiyle 27 

— Makamı Riyasette iken Nizamname
ye muhalif hareketinden şikâyeti mutazam-
mm Sinob Mebusu Hakkı Hami Bey tara

fından 
tiyle 

verilmiş. olan takrir münasebe-
8,9,17 

Dr. Mustafa B. (Kozan) • Esbak Amas
ya MüddeHumuraisi Süleyman Efendinin 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair 
Kanun münasebetiyle 291,292 

Durak B, (Erzurum) - Zevç, mahdum 
veya biraderinin askerlikten firarından do
layı tebUdedilen ailelerin affına dair ka
nun lâyihası münasebetiyle 437,442,444,440,, 

447,460,461 
Dursun B. (Çorum) - Memaliki müstah-

lasaya gönderilecek İstiklâl mahkemeleri 
hakkındaki lâyiha münasebetiyle 201 

— Osmancık Ahzi Asker Şubesi yazıcı
larından Mahmud ile Şube Reisi Muammer 
Efendi hakkındaki hükme dair Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 295 

— Üç milyon lira avans itasına dair 
Kanun münasebetiyle 220,230 

— Zaptı sabık hakkında 209 
— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 

askerlikten firarından dolayı teb'idedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 439,440' 



Emin B. (Oanîk) - Hıyaneti vataniye-
den küreğe mahkûm Tepedelenli Nureddin 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 

— Erzurum Mebusu Necati Beyle rüfe-
kasının, intihabı Mebusan Kanununun ta
diline dair kanun teklifi münasebetiyle 

— Levazım Binbaşısı İsmail Hakkı 
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Kfendinin affı hakkındaki mazbata müna
sebetiyle 289 

Esad Ef". (Aydın) - (larbi - Trakya'daki 
Yunan mezalimine dair .mahallinden gelen 
telgraflar ve o münasebetle verilen Cebe
libereket Mebusu Faik Beyin takriri mü
nasebetiyle *2H0 

Perid B. (Çorum) - Üç milyon lira 
avans itasına dair Kanun münasebetiyle 218, 

219,230,236,237 
Peyyas Ali B, (Yozgad) - Zevç, mah

dum veya biraderlerinin askerlik firarın
dan dolayı teb'idedilen ailelerin affına dair 

kanun lâyihası münasebetiyle 451,452 
Feyzi B. (Diyarbekir) (Nafıa Vekili) • 

Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
dinin, şimendiferler umuru hakkındaki isti
zah takriri münasebetiyle' 327,351,355,356,357, 

358,359,360,361 

Gazi Muştala Kemal Pş. (Ankara) • Er
zurum Mebusu Necati Beyle rüfekasınııı, 
intihabı Mdbusan Kanununun tadiline dair 
kanun teklifi münasebetiyle 159*160,161 

— Halife Abdülmecid Hazretlerine 
emanatı tnübarekeyi teslim etmek üzere bir 
heyet intîhabolunmasma dair Meclis Riya
seti tezkeresi münasebetiyle 14 

H 
Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş) - Divanı 

Riyasete iki kâtip intihabı münasebetiyle 89 

—• Müsakkafat Vergisi ve Ağnam Res
miyle gümrük tarifesinin tadiline ve 15 
Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilgasına ve 
memaJiki müstahlasa Aşar muamelâtına ve 
Aşar mültezimlerinden edayı deynedenle-
rin emlâki merhune ve mütefevvizalannııı 
iadesine ve Aşar nizamnamesine ve vilâyet
lerin Hissei Menafi! ve Maarifine ve töm-
beki begr*iye ve istihlâk Kesimine ve 9 Kâ
nunuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa 
bîr madde ilâvesine dair Kanun münase
betiyle 429,492,494 

Hacı îlyas Sami Ef. (Mug) - Olsei ha
fiyede yapılan istizah neticesinin aleni cel

sede efkârı nmumiyeye \te tebliğine dan
sözleri 46 

— Erzurum Mebusu Necati Beyle riU'e-
kasınm, intihabı Mabusaıı Kanununun ta
diline dair kanun teklifi münasebetiyle 163,164 

— Memaliki müstahl asada. metruk .mal
lar üzerinde yapılan suiistimal hakkında 67,68 

— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 
askerlikten firarından dolayı teVidedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 438 

Hacı Şükrü B. (Diyarbekir) • üç mil
yon lira avam itasına dair Kanun müna
sebetiyle 212,213 

Hacı Veli Ef. (Eskişehir) - Memaliki 
müstahlasaya gönderilecek istiklâl mah
kemeleri hakkındaki lâyiha münasebetiyle 195 
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Hafız Mehmed B. (Trabzon) - Divanı 
Riyasete iki kâtip intihabı münasebetiyle 90 

— Emvali metrukeye ve Beji ahvaline 
ve Gümüeane Muhasebecisine dair istizah 
münasebetiyle 141,142,148,149 

—- Esbak Amasya Müddeiiumumisi Sü
leyman Efendinin bakıyei müddeti ceza-
iyesinin affına dair Kantin münasebetiyle 293 

— Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyin, Hazineyi zarara sokan Reji 
Müdürü Umumisi Midhat Bey hakkın
daki istizah takriri münasebetiyle 138,139,140 

— Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin 
memaliki müstahlasadaki müsahedatına 
dair sözleri münasebetiyle 104 

— Müsakkafat Vergisi ve Aşar Res
miyle gümrük tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlasa Aşar mumelâtımı 
ve Aşar mültezimlerinden edayı deyneden-
lerin emlâki merhune vo mütefevvzzala-
rının iadesine ve Asar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei nıenafü ve Maarifine 
ve tömbeki Bey'iye ve İstihlâk Resmine 
ve 9 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans 
Kanununa bir madde ilâvesine dair Ka
nun münasebetiyle 482,491,493 

— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 
askerlikten firarından dolayı tebHdedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 436,453 

Hakkı Hami B. (Sinob) - Antalya Be
lediye Reisi Akif Bey hakkındaki istida 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 320,321, 

322 
— Divanı Riyasete iki kâtip intihabı 

münasebetiyle 88,89 

— Hamidoğlu Yusuf'un bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair Kamı» mü
nasebetiyle 40 

— Kütahya Jandarma Yüzbaşısı Nuri 
Efendinin istidasına dair Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 421 

— Levazım Binbaşısı tsmali Hakkı 
Efendinin affı hakkındaki mazbata müna
sebetiyle • 289 

tfayffi 
— Memaliki müstahlasada. metruk mal

lar üzerinde yapılan suiistimal hakkında 68 
— Memaliki müstahlasaya gönderilecek 

istiklâl mahkemeleri hakkındaki lâyiha 
münasebetiyle 189,191 

— Zaptı sabık hakkında 3,7 
— Zevç, mahdum veya biraderinin as-

kesrlikten firarından dolayı teb'idedüen ai
lelerin affına dair kanun lâyihası münase
betiyle 438,439,460 

Halil B. (Ertuğrul) - tdarei Kura ve 
Nevalıi kanunu lâyihası münasebetiyle 394 

Halil İbrahim B. (Antalya) • Zevy, 
mahdum veya biraderinin askerlikten fi
rarından dolayı teb'idedüen ailelerin affı
na dair kanun lâyihası münasebetiyle 457,460 

Hamdullah Subhi B. (Antalya) - Reisi-
sanilik için yapılan intihap dolayısiyle 336,337 

— üç milyon lira avans itasına dair 
Kanun münasebetiyle 232,233 

Hamid B. (Biga) - Hamidoğlu Yusuf'
un bakıyei müddeti cezaiyesinin affına da
ir Kanun münasebetiyle 40 

— Hıyaneti vataniyeden küreğe mah
kûm Tepedelenli Nureddin hakkındaki Ad-
>liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 37 

— istiklâl Mahkemesince mahkûm edil
miş olan Kayserili Çariakçıoğlu Kara'bey ve 
üç arkadaşının af arzuhalleri hakkındaki 
Adlîye Encümeni mazbatası münasebetiy
le 29,30 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - (Mali
ye Vekili) - Anasırı gayrimüslimenin em
vali menkule ve gayrimenkulelerini satma 
meselesinde tera Vekilleri Heyeti arasında
ki ihtilâfın hayedilmesine dair tezkere mü
nasebetiyle 472,473 

—- Emvali metrukeye ve Reji ahvaline 
ve (lümüşane Muhasebecisine dair istizah 
münasebetiyle 143:148,150,153 

— Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyin, Hazineyi zarara sokan Reji 
Müdürü {Ttnumisi Midhat Bey hakkındaki 
istizahına cevabı 132:135 

— Kendisine beyanı itimadedilmesi üze
rine sözleri 165 



— 34 
Sayfa 

— Konya Mebusu AbdÜlhalim Çelebi 
Efendinin, şimendifer umuru hakkındaki 
istizah takriri münasebetiyle 358 

— Memaliki müstahlasada metruk mal
lar üzerinde yapılan suiistimal hakkında 67,69, 

70,71 
— Müsakkafat Vergisi ve Ağnam Res

miyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 15 
Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilgasına ve 
memaliki müstahlasa Aşar muamelâtına ve 
Asar mültezimlerinden edayı deynedenle-
rin emlâki merhune ve mütefevvizalarının 
iadesine ve Aşar Nizamnamesine ve vilâ
yetlerin hissei menafi ve Maarifine ve tön-
beki bey'iye ve istihlâk Resmine ve 9 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanunu
na bir madde İlâvesine dair Kanun müna-
sebeiyle 425 427,428,429 =431,477,478 480, 

483,486,488,489,490,491,492,493 

— Ruzname hakkında 
— Seyahatten avdeti 

memaliki müstahlasadaki 
dair sözleri 

94,326,341 
münasebetiyle 
müşahedatına 

97:105 
— Üç. milyon lira avans İtasına dair 

Kanun münasebetiyle 214,216,217,231 
— Yedinci Avans Kanunu münasebe

tiyle 366:370,377,378,379,380,381,382,383, 
385,386,387,389,390 

— • Zaptı sabık hakkında 185 
— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 

askerlikten firanndan dolayı teb"idedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 445,475 

Hasib B. (Maraş) - Antalya Belediye 
Reisi Akif Bey hakkındaki İstida Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 0 323 

— Binbaşı Ömer Lûtfi Efendinin cü-
rüm ve bakıyei müddeti cezaiyesinin affı 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 287 

— Memaliki müstahlasada metruk mal
lar üzerinde yapılan suiistimal hakkında 121 

— Memaliki mü&tahlasaya gönderilecek 
İstiklâl mahkemeleri hakkındaki lâyiha 
münasebetiyle 188,189,191,200 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mehakimi cezaiye teşkiline dadr kanun Iâyi-

Sayfa 
hası münasebetiyle 175,178 

— Üç milyon lira avans itasına dair 
Kanun münasebetiyle 263,265 

— Yedinci Avans Kanunu münasebe
tiyle 385,388 

Haşjm B. (Çorum) - Müsakkafat Ver
gisi ve Ağar Resmiyle gümrük tarifesinin 
tadiline ve 15 Ağustos 1336 tarihli Kanu
nîm ilgasına ve memaliki müstahlasa Aşar. 
muamelâtına ve Aşar mültezimlerinden 
edayı deynedenlerin emlâki merhune ve 
mütefevvizalarımn iadesine ve Aşar Ni
zamnamesine ve vilâyetlerin hissei menafii 
ve tömbeki bey'iye ve İstihlak Resmine ve 
9 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanu
nuna bir madde ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 492 

Haydar B. (Van) - İdarei Kura ve Ne-
vahi' kanunu lâyihası münasebetiyle 51,52, 

53,393,394,398,399,504,505,506,510,512 
— Ruzname hakkında 18,94 
Hüseyin B. (Elâziz) - Zaptı sabık hak

kında 5 
Hüseyin B. (Erzincan) - Konya Mebu

su AbdÜlhalim Çelebi Efendinin, şimendi
ferler umuru hakkındaki- istizah takriri 
münasebetiyle 358 

Hüseyin Avni B. (Erzurum) - Amasın 
gayrimüıs'liiııneraîi eoııvatli ım.«mkuilıe ve gay-
riımiemlkule-rinfi satıma mıesıalıesiBde İcra W 
kİMjeri Heyeti arsaısnıdaJki ih.tfiiâfm haTIe-
daJıııetsiııe da&r teskere münasebetiyle 472 

— Emııtum Mefbu&u NceaıtS Beytfe rü-
fekasınan, îıatshaibı Mebusam Kamımunuin 
tadiline dair kanon teklifi münasebe
tiyle 160,161,163 

— İdarei Kura ve Nevahi kanunu lâyi
hası 'mümasebetîyie 394,396 

— Mütakalit MBıtâsaftn Hasan Efendiye 
maıaş itasının İeabedîp etomiyeeeğfiırnn *©f-
sfiırött halline d!air -mazbata. ımüntaseSbetiyle 
söaleri , 165 

— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 
askerlikten firarından dolayı teb'id edi
len ailelerin affına dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 435,440,451,460461 
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ibrahim Süreyya B. (Saruhan) - Halife 

Hazreftle-nin'dem mevrut telgrafın kaimen 
istima edilmesine dair takrir münasebe
tiyle 82 

— Mamaliki müstahlasada metruk mal
lar ürerinde yapılan suiistimal hakkın
da 76,77 

İhsan B. (Cebeli Bereket) • MeıraafiM 
müshaıh'Iıasadiîi'ki emvali 'mcttııılke işll-erıınse 
ismi karış, an mebuslarım haysiyıeferinlin vi
kayesi için ya ispatı raüddeta edi'lmeSİne 
vey.a haklarında taMkâbat ienasıma dair 
takrir münasebetiyle sözleri 242 

— Mennalâlki m.üsrfcahdasadft mtıvıalkikatt 
meha'fciıtm eezatsye teşkılüne dair tonsun 
müMalsobeftiıy'le 177,178 

— Osmancık Ahzı Asker Şubesi yazıcı-
fcanndam M'ahroTid ile Sulbe Reisi Muam
mer EfemdS halklarundalki hölkmue daâır Ad
liye EJnööiTneınıî nıaizb'aıtaısı ımii.nasebeftiy'le 296 

— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 
askerlikten firarından dolayı teb'idedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 460,461 

İsmail Şükrü Ef. (Karahiaan Sahib) • 
Besim Atalay Beyin, Evkaf hakkındaki 
teklifine dair sözleri 41 

— Halife Abdülmecİd Hazretlerine 
emanatı mübarekeyi teslim etmek üzere 
bir heyet intihabolunmasına dair Meclis 
Riyaseti tezkeresi münasebetiyle 15 

— Halife Abdiilmecid Hazretlerinden 
mevrut telgrafın kaimen istima edilme
sine dair 82 

— Idarei Kura ve Nevahİ kanunu lâ
yihası münasebetiyle 399 

— Maliye Vekiîi Hasan Fehmi Beyin 
memaliki müstahlasadaki müşahedattna 
dair sözleri münasebetiyle 103 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mehakimi cezaiye teşriîme dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 174 

Sayfa 
— Memaliki müstahlasada metruk 

mallar üzerinde yapılan suiistimal hak
kında 77 

— Üg milyon lira avans İtasına dair 
Kanun münasebetiyle '247,248,252 

— Yedinci Avans Kanunu münasebe
tiyle 378 

— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 
askerlikten firarından dolayı teb'idedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 447,453,454 

İsmet B. (Çorum) - Celsei hafiyede 
yapılan istizah neticesinin aleni ceLsede 
efkârı umumiyeye de tebliğine dair söz
leri 46 

— Emvali metrukeyc ve Beji ahvaline 
ve Gümüşane Muhasebecisine dair istizah 
münasebetiyle 151 

— Müsakkafat Vergisi ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Resmi' tarifesinin ta
diline ve 15 Ağustos 1336 tarihli Kanu
nu a ilgasına ve memaliki müstahlâsa. 
aşar muamelâtına ve â§ar mültezimle
rinden edayı deynedenlerin emlâki mer- • 
hune ve mütefevvizalarının iadesine ve 
Aşar Nizamnamesine ve vilâyetlerin his-
sei menafii ve Maarifine ve tömbeki bey'-
iye ve istihlâk Resmine ve 9 Kânunu
evvel 1338 tarihli Avans Kanununa bir 
madde ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle 480,481,482,492,494 

— Osmancık Ahzi Asker Şubesi yazı
cılarından Mahmud ile Şube Reisi Mu
ammer Efendi hakkındaki hükme dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 294,297,298 

— Üç milyon liva avans itasına dair 
Kanun münasebetiyle 253,259,263,268,269 

— Yedinci Avans Kanunu münasebe
tiyle 381 

— Zaptı sabık hakkında 6 



K 

Kazım Pş. (Karesi) (Mttdafaai Milli
ye Vekili) - Memaliki müstahlasada met-
ıûk mallar üzerinde yapılan suiistimal 
hakkında 

Sayfa 

Yedinci Avans Kanunu münasebe
tiyle 

122 

370 

* Sayfa 
— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 

askerlikten firarından dolayı teb'idedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 450,451,452,453,454 

Kâzım Karabekir Fş. (Edirne) - Beisi-
sanilik için kendisine rey verilmemesine 
dair 335 

Lûtfi B. (Malatya) - Esbak Amasya 
Müddeiiuımuınisİ Süleyman Efendinin bakı-
yei müddeti cezaiyesinin affına dair Kanun 
münasebetiyle 292 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin bir 
affı umumi ilân edilmesine dair takriri mü
nasebetiyle 467 

— Garbi - Trakya'daki Yunan mezalimi
ne dair mahallinden gelen telgraflar ve o 
münasebetle verilen Cebelibereket Mebusu 
Faik Beyin takriri münasebetiyle '280 

— Halife Abdülmeeid Hazretlerinden 
mevrut telgrafın kaimen istima edilmesine 
dair takrir münasebetiyle 82 

— Hıyaneti vataniyeden küreğe mahkûm 
Tepedelenli Nureddin hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 38 

~ tdarei kura ve nevahi kanunu lâyi

hası münasebetiyle 510 
— Karahisan Sahib Mebusu Mehmed 

Şükrü Beyin, Hazineyi zarara sokan Beji 
Müdürü Umuımisi Midhat Bey hakkındaki 
istizah takriri münasebetiyle sözleri 134 

— Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin 
memalild m ustaki asadaki müşaiıedatma dair 
sözleri münasebetiyle 103,104 

— Osmancık Ahzi Asker Şııibesi yazıcıla
rından Mahmud ile Şube Beisi Muammer 
Efendi hakkındaki hükme dair Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 296 

— Üç milyon lira avans itasına dair Ka
nun münasebetiyle 234,249,253,254 

— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 
askerlikten firarından dolayı teb'idedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyiham müna
sebetiyle 448,449,451 

M 
Mazhar Müfid E. (Hakkari) - Celsei ha

fiyede yapılan istizah neticesinin aleni cel
sede efkârı umumiyeye de tebliğine dair 
sözleri 47,48,49 

— İdarei kura ve nevahi kanun lâyiha
sı münasebetiyle 509 

— Memaliki miistahlasaya gönderilecek 
istiklâl mahkemeleri hakkındaki lâyiha mü
nasebetiyle 192 

— Memaliki müstahlasada muvakkat ma-
hakimi cezaiye teşkiline dair kanun lâyiha
sı münasebetiyle 180 

— Memaliki müstahlasada metruk mal
lar üzerinde yapılan suiistimal hakkında 69,71,80 

— Müsakkafat Vergisi ve Ağnam Bes-

miyle gümrük tarifesinin tadiline ve 15 
Ağustos 1336 tarihlî Kanunum ilgasına ve 
memaliki müstalılasa Asar muamelâtına ve 
Aşar mültezimlerinden edayı deynedenlerin 
emlâki merhune ve mutefevvizalarının iade
sine ve Aşar Nizamnamesine ve vilâyetlerin 
hissei menafii ve Maarifine ve tömbeki bey'-
iye ve İstihlâk Eesmine ve 9 Kânuncvvel 
1338 tarihli Avans Kanununa bir madde 
ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 428,429 

— Beisisânilik için yapılan intihap dola-
yısiyle 335 

— Buzname hakkında 18 
— Şûrayı Evkaf hakkındaki Kanun mü

nasebetiyle 244 
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— Üç milyon lira avans itasına dair Ka
nun münasebetiyle 210,212,213,219,220,235,236, 

248,&9,25G,255,256,260 
Mehmed Şükrü B. (Karahfeara Sa

hih) - Hazineyi zarara sokan Reji Müdü
rü Umumisi Midhat Bey hakkındaki istizah 
takriri münasebetiyle İ36 

— tdarei kura ve nevahî kamımı lâyi
hası münasehetiyle 50,51,094 

— istiklâl mahkemeleri Kanunim mı ta
dili hakkındaki kamın teklifi miinasebe-
tiyle 224,226 

— Konya Mebusu Afbdüİhalim GeleM 
Efendinin, şimendiferler umuru 'hakkın
daki istihza'h takriri münasebetiyle 3i>S 

— Memaliki müstahlasâda metruk 
mallar üzerinde yapılan suiistimal hak-

îkında 69 
Memaliki müstahlasâda muvakkat mo-

hakîmi cezaiye teşkiline dair kanun lâyi
hası münasebetiyle 167,177 

— Üç milyon lira avans itasına dair 
Kamın münasebetiyle 227,208 

— Yedinci Avans Kanunu müse'betiyle 387, 
389,390 

Mustafa B. (Karamaan Şarki) - Üe 
milyon lira avans itasına dair Kanun mü
nasebetiyle 257 

MuBtafa Hilmi Ef. (Niğde) - Halife Ah-
diümoeid Ha/ re ti erinden mevrut telgra
fın kaimen istima edilmesine dair takrir 
münasebetiyle 82 

•— Müsakkafat Vergisi ve Ağnam Res
miyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 15 
Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilgasına v<> 
memaliki müstashlasa Aşar muamelâtına 
ve Aşar mültezimlerinden edayı deyneden-
îerin emlâki merhııne ve mütefevvizahm-
um iadesine ve Aşar Nizamnamesini! ve 
vilâyetlerin hissel menafiî ve maarifine 

Sayfa 
ve tömbeki bey'iye ve İstihlâk JAesmine 
ve 9 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Ka
nununa bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 486,490 

Mustafa Hulusi Ef. (Karamsarı Sahih) 
- Rıızname hakkında 111 

Mustafa Sabri Ef. (Sürd) - Esba'k 
Amasya Müddeiiumumisi Süleyman Efen
dinin bakıyei müddeti eezaîyesinin affına 
dair Kanun ınünasenetiyle 291 

— GarM - Tra'kya'daki Yunan meza
limine dair maîhalinden gelen telgraflar ve 
o münasebetle verilen Cebelibereket Me
busu Faik Beyin takriri münasebetiyle 283 

— Memaliki müsta'hJ asadaki emvali 
metruke işlerine ismi aknsan mebusların 
haysiyetlerinin vikayesi için ya ispatı 
müddea edilmesine veya 'hatlarında tah
kikat icrasına dair takrir münasebetiyle 
sözleri 241 

— Memaliki müsta'lüasada metruk mal
lar üzerinde yapılan suiistimal hakkında 78 

Müfid Ef. (Kırşehir) - Halife A'bdül-
ınecicl. Hazretlerine iriya't için istanbul'a 
gitmiş ulan heyet namına, heyanatı ?t42,347 

— İdarei Kura ve Nevanı kanunu lâ
yihası münasebetiyle 503,506,507,509,511 

— Müsakkafat Vergisi ve Ağnam Res
miyle G-ümrülî Tarifesinin tadiline ve 15 
Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilgasına ve 
iîiemaliki ınüstalılasa Aşar muamelâtına 
ve Ağar mültecimlerinden edayı deyneden-
leıiıı emlâki meıttıune ve mütofevvîzalan-
ııın iadesine ve Aşar Nizamnamesine ve 
vilâyetlerin hissei menafii ve maarifine 
ve tömbeki bey'iye ve İstihlâk Resmine 
ve 9 'Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Ka- • 
ııununa 'bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 487,490,491 

N 
Nafiz B. (Canik) - Erzurum Mebusu 

Necati Beyle rüfekasının, intihalin Mebıı-
san Kanununun tadiline dair kanun tek
lifi münasebetiyle 163 

— Konya Mebusu Aüdülhalim (/debi 
Efendinin, şimendiferler umura hakkın

daki istihzan takriri münasebetiyle ' 833,834 
Nebil Ef. (Karahisan Sahih) • Binbaşı 

Ömer Lûtfi Efendinin cürüm ve hakıyei 
müddeti eezaiyesinin affı hakkındaki Ka
mın nıünasalbetîyle 287 

-~ Divanı Riyasete iki kâtip intihabı 
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münasebetiyle 87 
— Evmali metrukeye ve reji ahvaline 

ve Gümüşane Muhasebecisine dair iatih-
zah münasebetiyle 151 

— Evkaf Vekâletinin hidematı umu-
miyesinin ifası için avans itasına dair Ka
nun münasebetiyle 434 

— İdarei Kura ve Nevattıi kanunu lâ
yihası münasebetiyle 504 

— Konya Mebusu Refik Beyin, istik
lâl mahkemeleri azasının harcırahlarına 
dair takriri münasebetiyle 304,305 

— Levazım binbaşısı İsmail Hakkı 
Efendinin affı hakkındaki mazbata mü
nasebetiyle 289 

— Memaliki müstahlasaya gönderile
cek istiklâl mahkemeleri hakkındaki lâyi
ha münasebetiyle 189 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mahakimİ cezaiye teşkiline dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 172 

— Müsakkafat Vergisi ve Ağnam Res
miyle gümrük tarifesinin tadiline ve 15 
Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilgasına ve 
memaliki müstahlasa Aşar muamelâtına ve 
Aşar mültezimlerinden edayı deynedenle-
rin emlâki merhune ve mütefevvizalarının 
iadesine ve Aşar Nizamnamesine ve vilâ
yetlerin hissei menafii ve maarifine ve töm
beki bey'iye ve istihlâk Resmine ve 9 Kâ
nunuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa 
bir madde ilâvesine dair kanun münasebe
tiyle 427,477,491 

— Üç milyon lira avans itasına dair 
Kanun münasebetiyle' 259,269 

— Yedinci avans Kanunu münasebe
tiyle 379,381 

Neblzade Hamdi B. (Trabzon) - Evkaf 
Vekâletinin hidematı umumiyesinin ifası 
için avans itasına dair kanun münasebe
tiyle 424 

Necati B. (Erzurum) - Celsei hafiyede 
yapılan istizah neticesinin aleni celsede 
efkân umumiyeye de tebliğine dair sözle
ri 45 

— İdarei kura ve Nevahi kanunu lâyi
hası münasebetiyle 50 

Sayfa 
— İntihabı Mebusan Kanununun tadili

ne dair kendi kanun teklifi münasebetiyle 161 
Necati Ef. (Lteistan) - Garbi - Trakya'-

daki Yunan mezalimine dair mahallinden 
gelen telgraflar ve o münasebetle verilen 
Cebelibereket Mebusu Faik Beyin takriri 
münasebetiyle 282,283,284 

| — Halife Hazretlerine arzı biy'ad etmek 
üzere gidecek olan heyet azasına ikişer yüz 
lira harcırah verilmesine dair Divanı Ri
yaset karan münasebetiyle 27 

— İdarei kura ve Nevahi kanunu lâyi
hası münasebetiyle 53,54,505,506,509 

— Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin 
memaliki nıüstahlasadaki müşahedatına 
dair sözleri münasebetiyle 105 

— Memaliki müstahlasaya gönderilecek 
İstiklâl mahkemeleri hakkındaki lâyiha '* 
münasebetiyle 201 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mahakİmi cezaiye teşkiline dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 172 

— Üç milyon lira avans itasına dair 
Kanun münasebetiyle 218,250 

— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 
askerlikten firarından dolayı teb'idedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 440,441 

Necib B. (Ertuğrul) - Hiyaneti vatani-
yeden üç sene küreğe mahkûm (Mığırdıç) 
oğullarından Karabet ve rüfekası hakkın
daki Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 300 

— idarei Kura ve Nevahi kanunu lâ
yihası münasebetiyle 54,396,397 

—Memaliki müstahlasaya gönderilecek 
İntiklâl mahkemeleri hakkındaki lâyiha mü
nasebetiyle 193 

— Osmancık Ahzıasfeer Şubesi yazıcı
larından Mahmud ile Şube Reisi Muammer 
Efendi hakkındaki hükme dair Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 297 

— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 
askerlikten firarından dolayı teb'idedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 445,446 

Neşet B. (Kângiri) - Hiyaneti vataniye-
den küreğe mahkûm Tepedelenli Nureddin 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
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münasebetiyle 
Husrat Ef. (Erzurum) - Memaliki 

müstahlasada nıetrufc mallar * üzerinde ya-

Sayfa 
37 

Sayfa 
pılan suiistimal hakkında 78 

— Üç milyon lira avans itasına dair Ka
nun münasebetiyle 249 

Operatör Emin B. (Bursa) - Esbak 
Amasya Müddeiiumumisi Süleyman Efen
dinin 'bakıyei müddeti cezaiyesinin affına 
dair Kanun münasebetiyle 292 

— Ruzname hakkında 10 
— Şûrayı Evkaf hakkındaki Kanun mü

nasebetiyle 244 
— Üç milyon lira avans itasına dair Ka

nun münasebetiyle 230,246 
Osman B. (Kayseri) - Konya Mebusu 

Abdülhalim Çelebi Efendinin, şimendifer
ler umuruna dair istizah takriri münasebe
tiyle 359 

— Zaptı sabık hakkında 5 
— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 

askerlikten firarından dolayı teb'idedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 446,460 

Osman B. (Laziatan) • Alemdar vapu
ru mürettebatının taltiflerine dair takrir 
müıasebetiyle 35 

— Antalya Belediye Reisi Akif Bey 
hakkındaki îstida Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 324 

— Emvali metrukeye ve Reji ahvaline 
ve Cümüşane Muhasebecisine dair istizah1 

.•münasebetiyle 149 
— Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 

Efendinin, şimendiferler umuru hakkındaki 
istizal takriri münasebetiyle 330,331,332,357 

— Memaliki müıstahlasaya gönderilecek 
îstiklil mahkemeleri hakkındaki lâyiha 
münagbetiyle 188 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mehakmi cezaiye teşkiline dair kanun lâyi
hası nünasebetiyle 173 

— Müsakkafat Vergisi ve Ağnam Res
miyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 15 
Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilgasına ve 
memaliki nıüstahlasa Aşar muamelâtına ve 
A§ar mültezimlerinden edayı defnedenle
rin emlâki merhune ve mütefevvizalerinin 
iadesine ve Ağar Nizamnamesine ve vilâyet- -
lerin hissei menafii ve Maarifine ve tou-
beki bey'iye ve İstihlâk Resmine ve 9 Kâ
nunuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa 
'bir madde ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle 428,483 

—> Ruzname hakkında 18 
— Üç milyon lira avans itasına dair Ka

nun münasebetiyle 236,247,251,253,255,208, 
261,262,264,269 

— Yedinci Avans Kanunu münasebetiy
le 377,378,383 

— Yüzbaşı Halim Efendinin aftan müs-
tefidolup olamıyacağına dair Adliye En
enmeni mazbatası münasebetiyle 419 

Osman Ferzi Ef. (Erzincan) • Şûrayı 
Evkaf hakkındaki Kanun münasebetiyle 244 

Osman Kadri B. (Muş) - Müsakkafat 
Vergisi ve Ağnam Resmiyle Gümrük tari
fesinin tadiline ve 15 Ağustos 1336 tarihli 
Kanunun ilgasına ve memaliki nıüstahiasa' 
Aşar muamelâtına ve Aşar mültezimlerin
den edayı deyned-enlerin emlâki meıihune 
ve mütefevvizolarmın iadesine ve Aşar ni-
zamnaımesine ve vilâyetlerin hissei menafii 
ve Maarifine ve tönbekı bey'iye ve İstihlâk 
Resmine ve 9 Kânunuevvel 1338 tarihli 
Avans Kanununa bir madde ilâvesine dair 
Kanun münasebetiyle 427 

— Ruzname hakkında 341 
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Ömer Lûtfi B. (Amasya) - Divanı Ri

yasete İki kâtip intihabı münasebetiyle 88,89 
— Lozan Sulh Konferansı hakkımla t 

beyanatı 41 (i 
— Üç milyon lira avans itasına dair 

Kanını münasebetiyle 258,260,268 
Ömer Lfttfi B. (Karabasan Sabib) -

Emvali metrukeye ve Reji ahvaline ve CHi-

Süjffa 
mümine muhasebecisine dair istizah müna
sebetiyle J5i 

--- Mt'iHHİiki jn üst aJıl asada metruk mal
lar İi »erinci e yapılan .suiistimal hakkında. 77 

— Meırıalİki müstalıiasaya gönderilecek 
istiklâl mahkemeleri hakkındaki, lâyiha 
münasebetiyle 200 

Raglb B. (Amasya) - Konya Mebusu 
AMülhaitm Çelebi Efendinin, şimendifer
ler umuru halflkmdaki istizah takriri mü
nasebetiyle :î:'î2,3f>8 

Ragîb B. (Kütahya) - îdarei Kuta ve 
nevahi kanunu lâyihası münasebetiyle :->S-)i> 

— Maliye- Vekili Hasan Fehmi Beyin. 
•memaliki müstahlasadaki müşehedntma 
dair sözleri münasebetiyle 105 

— Mamaliki müstahlasaya gönderile
cek İstiklâl malı kemeleri hakkındaki lâyi
ha münasebetiyle 188,192,193,203,204 

— Mömaliki müstahia&adaki «in vali 
metruke işlerime ismi karışan ıneıbuslarm 
haysiyetlerinin vikayesi için ya ispatı müd-
dea edilmesine veya haklarında tahkikat. 
icrasına dair takrir münasebetiyle sözleri 240, 

241 
— Memaliki müstahlâsada, muvakkat 

mahakimi cezaiye teşkiline dair kanım lâ
yihası münasebetiyle 1(>8,1.73 

— Memaliki müstahlâsada metruk mal
lar üzerinde yapılan suiistimal hakkında (i(j, 

<>8,77 
— Mütekait Mülâzim Hasan Efendiye 

maaş itasının icabedip etmiyeceğinin tef-
siren halline dair mazbata münasebetiyle 
sözleri 1 65 

— Ruzname hakkında 1.1,25 
Rasih Ef. (Antalya) - Anasın gayri-

müslinıenin emvali menkule ve gayrimen-
kulelerini satma meselesinde icra Ve
killeri Heyeti arasındaki ihtilâfın halle
dilmesine dair tezkere münasebetiyle 472 

--» Halife Abdîilmfeid Hazretlerine 

emanatı mübacekeyi teslim etmek üzere 
bir heyet İntihabolunmasma dair Meclis 
Riyaseti saniyesi tezkeresi münasebetiyle 15 

— Halife Abdülmecid Hazretlerinden 
mevrut telgrafın kaimen istima edilme
sine dair takrir münasebetiyle 82 

— Îdarei kura ve ne vahi kanunu lâ
yihası münasebetiyle İ97 

— Memaliki müstahlâsada metruk 
inallar üzerinde yapılan suiistimal hak
kında 71,72,71,74 

Eastm B. (Sivas) - Zaptı sabık hak
kında 23 

Rauf B. (Sivas) (îcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili) - Ah
vali hariciye hakkında beyanatı 11.2:1.13 

— Antalya Belediye Reisi Akif Bey 
hakkındaki İstida Encümeni mazbatası 
•münasebetiyle 320,321,322,33,324 

— Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, 
Sırbistan ve Yunanistan İttifakı hakkın
daki sual takririne cevabı 118 

— Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, 
Lozan Sulh Konferansı hakkındaki sua
line cevabı 119 

— Oelsei hafiyede yapılan istizah ne 
ticesiiLİn aleni celsede efkârı mnumiyey 
de tebliğine dair sözleri 44,45,4ı,48,49 

— Lozan Sulh Konferansı hakkmd 
beyanatı 4)9:417 

- - 'Memaliki. meşgule ve- ıttitstablas 
memurininin ııe suretle istihdam edilec-
<Hne dair bir karar verilmesi hakkmdali 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkerei 
miinasehetivle 470 
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— Memaliki ıııüstahlasaya gönderile
cek İstiklâl mahkemeleri hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle 189,191,192,193 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mahakimi cezaiye teşkiline dair kanun 
lâyihası münasebetiyle 173,175,177,178,] 79 

— Ruzname hakkında 11,12,17 
— Üç milyon lira avans itasına dair 

Kanun münasebetiyle 220,221 
Refik B. (Konya) - Zevç, mahdum ve

ya biraderlerinin askerlikten firarından 
dolayı teb'idedilen ailelerin affına dair 
kanun lâyihası münasebetiyle 440,443,444,452 

Refik Şevket B. (Saruhan) - Erzurum 
mebusu Salih efendinin bir affı umumi 
ilân edilmesine dair takriri münasebetiyle 4(i7 

— İstiklâl 'mahkemeleri Kanununun 
tadili hakkındaki kanun teklifi münase
betiyle 226,227 

— Konya Mebusu Refik Beyin, İstik
lâl mahkemeleri azasının hareıraflıJaıına 
dair tekriri münasebetiyle 304 

— Kütahya Jandarma Yüzbaşısı Nuri 
Efendinin istidasına dair Adliye Encüme
ni mazbatası 421 

— Levazım Binbaşısı İsmail Hakkı 
Efendinin affı hakkındaki mazbata müna-

Ssyfa 
sebetiyle 289,290 

— Müsakkafat Vergisi ve Asar Res
miyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve J5 
Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilgasına ve 
memaliki müstahlasa Aşar muamelâtına 
ve Âsifir mültezimlerinden edayı deyneden-
lerin emlâki menhune ve ıı ıütefev viz al arı
ma iadesine ve Aşar Nizamnamesine ve vi
lâyetlerin hissel menafii ve tömlbeki bey'-
iye ve İstihlâk Resmiııo ve 9 Kânunuevvel 
1338 tarihli Avans Kanununa bir madde 
ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 480,481,487 

— Osmancık Ahzi Asker Şubesi Ya
zıcılarından Malımud ile Ştıbe Reisi Muam
mer Efendi hakkındaki hükme dair Adli
ye Enenmeni mazbatası münasebetiyle 297 

— Reisisanilik içitı yapılan intihap 
dolayısiyle 335 

— Şûrayı üJvkaf hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 244 

— Yedinci Avans Kanunu münasebe
tiyle 379,381,385,386 

Rifat B. (Kayseri) (Adliye Vekili) -
Kütahya Jandarma yüzbaşısı Nuri Efendi
nin istidasına dair Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 422 , 

— Ruzname hakkında 111 

Salâhaddin B. (Mersin) - Celsei hafi
yede yapılan istizah neticesinin aleni cel
sede efkârı umumiyeye de tebliğine dair 
sözleri 49 

— Halife Abdülmecid Hazretlerine 
cnıanah mübarekeyâ teslim ve arzı tebri-
ltât etmek üzero bir heyet mtihajbolannıa-
sına iair Meclis Riyaseti Tezkeresi müna
sebetiyle i;î,l5 

— İstiklâl mahkemeleri Kanununun 
tadili hakkındaki kanun teklifi miûıase-
betiyls 225 

— Konya Mebusu Refik Beyin, istik-
iâl mahkemeleri azasının harcırahlarına 
dair takriri münaselbetüyle 304 

— Memaliki meggule ve müstahlasa 
memurininin ne suretle istihdam edilecek
lerine dair bîr karar verilmedi hakkında

ki İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezke
resi münasebetiyle 470 

— Memaliki mtistahlasada metruk 
mallar üzerinde yapılan suiistimal hak-
hakkında 69,79,80 

— Memaliki müstahlasaya gönderile
cek İstiklâl mahkemeleri hakkındaki lâyiha 
münasebetiyle 191,196,204 

— Ruzname hakkında 11 
— Zaptı sabık hakkında 5,23,209 
— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 

askerlikten firarından dolayı teMdedilen 
ailelerin affına, dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 450,460,475 

Salih Ef. (Erzurum) • Divanı Riyasete 
iki kâtip intihabı münasebetiyle 89.90 

— Halife Hazretlerine arzı biy'at et
mek üzere gidecek nlan heyet azasına iki-
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şer yüz lira harcırah verilmesine dair Di
vanı Riyaset kararı münasebetiyle 26,27 

— Idarei kura ve nevahi kanunu lâyi
hası münasebetiyle 503,508,511,512,513 

— Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendinin, şimendiferler umuru hakkın
daki istizah takriri münaseebtiyle 328,329,330, 

359,360,361 

— Konya Mebusu Refik Beyin, istiklâl 
mahkemeleri azasının harcırahlarına dair 
takriri münaseebtiyle 303 

— Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin, 
ine mal iki müstahlâsadaki müşahedatına 
dair sözleri münasebetiyle 104,105 

— Memalİki müstahlâsaya gönderilecek 
istiklâl mahkemeleri hakkındaki lâyiha 
münasebetiyle 200 

— Şûrayı Evkaf hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 244 

— Üç milyon lira avans itasına dair 
Kanun münasebetiyle 213,250,269 { 

— Yüzbaşı Halim Efendinin aftan jj 
müstefidolup olmıyacağına dair Adliye En
cümeni mazlbatası münasebetiyle 419 

— Zaptı sabık hakkında 23,209 
— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 

askerlikten firarından dolayı teb'idedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 436,453,460 

Sami B. (tçel) - Antalya Belediye Re
isi Akif Bey hakkındaki istida Encümeni 
mazbatası münabesetiyle 323 

— Divanı Riyasete iki kâtip intihabı 
münasebetiyle 88 

Sayfa 
— Dr. Adnan Beyin riyasette iken ni

zamnameye muhalif hareketinden şikâyeti 
mutazammııı Sinob Mebusu Hakkı Hami 
Bey tarafından verilen takrir münasebetiy
le 9 

— Halife Hazretlerine arzı teb 'id etmek 
üzere gidecek olan heyet âzasma ikişer 
yüz lira, lıarcırah verilmesine dair Dîvanı 
Riyaset karan münasebetiyle 27 

— Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendinin, şimendiferler umuru hakkında
ki istizah takriri münasebetiyle • 359 

— Zaptı sabık hakkında 4,5 

Sırrı B. (îamit) - Zaptı sabık hakkında 4 
Süleyman Sırrı B. (Yozgad) - Emvali 

metrukeye ve Reji ahvaline ve Gümüşane 
Muhasebecisine dair istizah münasebetiyle 153 

— Idarei Kuta ve Nevahi kanunu lâyi
hası münasebetiyle 503,504,507 

— istiklâl mahkemelerince mahkûm 
edilmiş olan Kayserili Çaııakçıoğlu Kara-
bey ve üç arkadaşının af arzuhalleri hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 29,30 

— Karahisarı Sahih Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyin, Hazineyi zarara sokan Reji 
Müdürü Umumîsi Midhat Bey hakkındaki 
istizah takriri münasebetiyle sözleri 153 

— Yedinci Avans Kanunu münasebe
tiyle 389 

— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 
askerlikten firarından dolayı teb'idedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 438,440 

Şevket B. (Bayezid) - Binbaşı Ömer 
Lûtfi Efendinin cürüm ve bakıyei müdde
ti cezaiyesinin affı hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 287 

Şevki B. (tçel) - Divanı Riyasete iki kâ
tip intihabı münasebetiyle 90 

— îdarei Kura ve Nevahi kanunu lâyi

hası münasebetiyle 394 

Şükrü B. (Bolu) - Idarei Kura ve Ne
vahi kanunu lâyihası münasebetiyle 50,510,511 

— Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendinin, şimendiferler umuru hakkında- ^ 
ki istizah takriri mıiv^ebei îyle 360 
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Tahsili B. (Aydın) - Zevç, mahdum? ve-

j a biraderlerinin askerlikten firarından 
dolayı teb'idedüen ailelerin affına dair ka
nun lâyihası münasebetiyle 454,455 

Tevfîk Ef. (Kângırı) - Halife Abdül-
meci3 Hazretlerine emanatı mübarekeyi tes
lim etmek üzere bir heyet intihabolunması-
na dair Meelis Riyaseti tezkeresi münasebe
tiyle 14 

— Halil'e Abdülmecid Hazretlerinin 
Meclise teşekkür telgrafları münasebetiyle 93 

— Şûrayı Evkaf hakkındaki Kanını 
münasebetiyle 244 

— Tekirdağ'daki Cemaati lslâıniye-
den gelen telgraf münasebetiyle 65 

— Üç milyon lira. avans itasına dair 
Kanun münasebetiyle 217,245,246 

•— Yedinci Avans Kaimim münasebe
tiyle 378 

Zaptı sabık hakkında 4,7 
Tırnak Hilmi B- (Bolu) - Alemdar va

pura mürettebatının taltiflerine dair tsık-

Sayfa 
rir münasebetiyle 35,36 

— Garbi - Trakya'daki Yunan mezali
mine dair mahallinden gelen telgraflar 
ve o münasebetle verilen Cebelibereket 
Mebusu Faik Beyin takriri münasebe
tiyle 281,284 

— îdarei Kura ve Nevahi kanun lâ
yihası münasebetiyle 505,511,512 

— Halife Abdülmecid Hazretlerine 
emanatı mübarekeyi teslim ve arzı teb-
rikât etmek üzere bir heyet intihabohm-
masına dair Meclis Riyaseti tezkeresi 
münasebetiyle 14 

—• Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendinin* şimendiferler umuru hakkın
daki istizah takriri münasebetiyle 351,352,359 

— Memalikj müstahlasaya gönderile
cek İstiklâl mahkemeleri hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle VSS:198,2Q4 

— Yedinci Avans Kanunu münasebe
tiyle 378,382,383 

Vehbi Ef. (Konya) (Şer'iye ve Evkaf 
Vekili) - Kvakf Vekâletinin hidctııatı 
ıımumiy esinin ifası için avans itiisıın .!<<-
:ir Kanun münasebetiyle 

—- Memalıki meşgule ve 
417,424 

ıtıüstahlâsîi 

ınenuıtininin ne suretle istihdam edilece
ğine dair b{r karar verilmesi hakkındaki 
İcra Vekilleri Heyeti Kiyaseti tezkeresi 471 

— Şûrayı Evkaf hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 165,242 

Yahya. Galib B. (Kırşehir) - Esıbak 
Amasya Müddeiumumisi Süleyman Efen
dinin bakıyei müddeti cezaiyesinin affına 
-dair Kanun münasebetiyle 

— Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyin, Hazineyi zarara sokan Beji 
Müdürü Umumisi Midhat Bey hakkında
ki istizah takriri münasebetiyle sözleri 

292 

137: 
138 

— Konya Mebusu Refik Beyin, İstik
lâl mahkemeleri azasının harcırahlarına 
ıdair takriri münasebetiyle 3(0,303,304 

— Memaliki meşgule ve nıüstahlasa me
murinin ne suretle istihdam edileceğine da
ir bir karar verilmesi hakkındaki İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi 471 

— Memalikİ müstahlasada metruk mal
lar üzerinde yapılan suiistimal hakkında 67,69, 

74,75 
— Üç milyon lira avans itasma dair Ka

nun münasebetiyle 234,235 
Yasin B. (Gaâanteb) - Antalya Beledi

ye Reisi Akif Bey hakkındaki İstida Encü
meni mazbatası münasebetiyle 319 
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— Garbi - Trakya'daki Yunan mezalimi
ne dair mahallinden gelen telgraflar ve o 
münasebetle verilen Cebelibereket Mebusu 
Faik Beyin takriri münasebetiyle 283 

— Hiyaneti vataniyeden küreğe malı-' 
kûm Tepedelenli Nureddin hakkındaki Adli
ye Encümeni mazbatası münasebetiyle 36,37,38 

— Idarei kura ve nevahi kanunu lâyiha
sı münasebetiyle 53,55,56,391,392,394,505,507,510 

— istiklal mahkemeleri Kanununun ta
dili hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 224 

— Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendinin, şimendiferler umuru hakkındaki 
istizah takriri münasebetiyle 352,360 

— Levazım Binbaşısı İsmail Hakkı 
Efendinin affı hakkındaki mazbata müna
sebetiyle 289,290 

— Memalİkİ müstahlasadaki emvali met
ruke islerine ismi kansan mebusların haysi
yetlerinin vikayesi için ya ispatı müddea 
edilmesine veya haklarında tahkikat icrası
na dair takrir münasebetiyle sözleri 241 

— Memaliki müstahlasaya gönderilecek 
istiklâl mahkemeleri hakkındaki lâyiha mü
nasebetiyle 203,204 

— Memaliki müstahlasada metruk mal
lar üzerinde yapılan suiistimal hakkında 70 

— Memaliki müstahlasada muvakkat ma-
haMıni cezaiye teşkiline dair kanun .lâyiha
sı münasebetiyle i 168,177 

—' Müsakkafat Vergisi ve Ağnam Res
miyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 15 
Ağustos 1336 tarihli Kanunun ilgasına ve 
memaliki müstahlasa Aşar muamelâtına ve 
Aşar mültezimlerinden edayı deynedenlerin 
emlâki merhume ve mütefevvizalannın iade
sine ve Asar Nizamnamesine ve vilâyetlerin 

Sayfae-
hissei ınenaili ve Maarifine ve tömbeki bey'-
iye ve İstimlâk Resmine ve 0 Kîinunevvel 
1338 tarihli Avans Kanununa bir madde 
ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 484,485-

— Osmancık Ahzı Asker Şubesi yazı
cılarından Mahmud ile Şube Keİsi Muam
mer Efendi hakkındaki hükme dair Adliye 
Enenmeni mazbatası münasebetiyle 294,295,297 

— Ü<; milyon lira avans itasına dair 
Kanun münasebetiyle 246,250,251,252,261,262-

—- Buzname hakkında 111 
— Yedinci Avans Kaimim münase

betiyle 384 
— Zaptı sabık hakkında 7,208,209 
— Zevç, mahdum veya biraderlerinin 

askerlikten firarından dolayı teVidedilen 
ailelerin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 449,450' 

Yusuf Ziya E. Bitlis) - Divanı Siya
sete iki kâtip intihabı münasebetiyle 88,89 

— Lozan Sulh Konferansı hakkındaki 
suali münaseebtiyk 

— Mâliye Vekili Hasan Fehmi Beyin 
memaliki müstahlasadaki müşehadatma dair 
sözleri münasebetiyle • 104-

— Memalİkİ müstahlasaya gönderi
lecek istiklâl mahkemeleri hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle 193,203' 

— Memaliki müstahlasada metruk mal
lar üzerinde yapılan, suiistimal hak
kında „ 10,11,25-

— Ruzname hakkında 122' 
— Üç milyon lira avans itasına dair 

Kanun münasebetiyle 216~ 
Yusuf Ziya B. (Mersin) - Rusanıajmie hak

kında 111. 
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Zamir B. (Adana) - Jîetnaliki meşgul 

ve •miistifiihlflisa siKCHnıırinimiiın ne sui'atJ'O is
tihdam edileceğimi dair bir karar veril
mesi hakkındaki icra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti tezkeresi 4 Fİ 

Zekîi B. (Maliye Vekâleti Müsteşarı) -
üt; milyon lira avans itasına dair kanım 
münasebetiyle 263,264 

Zîy ı̂ Hurşid B. (Lâvaştan) *- Ccfeeü ha-Ei-

Sayfa 
yede yapılan istizah neticesinin aleni e< I-
sedo efkarı mmnuiyeyo de tebliğine diıir 
sözleri' 45,46,47,48,41) 

— Halife Abdülmeeİd Haz re ti evi ne e';ııa-
ııatı mii?>arekeyi teslim ve arzı tebrikât 
etmek üzere bir heyet intilıaboUmmasına 
dair Mee,lis Riyaseti tezkeresi münasebc-
tiylo 14 

— Rıızname hakkında 10,11 

< » N 

Cilt Sayfa Sütun Satır 

TASHİH 

Yanlış 

9 
25 
25 
25 
25 

49 
12 
15 

300 
300 

2 
1 
1 
1 
2 

42 
32 
40 
44 
43 

Mehmed Celâl 
hazretlerinin 
halefi 
ihlaye 
sebilene 

]>oğtu 

Mahmud Celâl 
hazretlerine 
haüfeî 
ihlayı 
sebiline 




