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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 
Esaretten avdet 

— Esaretten kurtulup lznıir «i avdet 
eden Edirne Mebusu Oafer Tayyar Bey
den mevnut teşekkür telgrafı #19 

İntihaplar 

üivam Riyaset intihabı 

— Divanı Riyaset intihabı (Beisisa-
ni va Reisvekilleri) 16:1949,21*22,2» 

— (İdare memurları ve katipler) 26:27 
— Bir idare memuru ile bir kâtip 

intihabı 44 
Memurin M-uhakemat Tetkik Heyeti için intiimp 

—- Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti 
için bir âza intihabı *7 

İatifa 

— Ankara Mebusu Âtjif Efendinin 
Müftülüğü tereilıan mebusluktan istifası 33İJ 

— Kastamonu Mebusu Abdülkâdir Ke-
malî Beyin Memurin Muhakemat Tetkik 
Heyeti âmâlığından istifası ' 3t> 

îainler 

— Bolu Mebusu Dr. Fuad Beye 
Amerika'dia tetkıkatta bulunmak üzere 
mezuniyet itasına dair Divanı Riyaset 
kararı 60,73,74,101,108,112 

— Burdur Mebusu Veli Beye mezu
niyet verilmesine dair Divanı Riyaset 
kararı 41 

— Dersim Mebusu Kaniiz Beyin tanı 
tahsisatla mezuniyeti 40 41,135,184,206,21i ,222 

— Hastalığı devam etmekte bulunan 
Denizli Mebusu Hakkı Behiç Beye kesbi 
afiyet edinceye kadar tam tahsisatla jue-
zuııiyet verilmesine dair Divanı Riyaset 
karan 88:89 

Sayfa 
— Eskişehir Mebustu Halil İbrahim 

Efendinin tecavüz et t i rdiği müddetin 
mezuniyetinden mahsubedümesine dair 
Divanı Riyaset ka ra r ı 89 

— Gümüsane Mebusu Mehmed Şükrü 
Beyin t am tahsisatla^ altı a y mezuniyeti 100: 

* 101,108,146,165,100 
—. İzmir Mebusu Enver Beyin, tecavüz 

ett irdiği müddet in mezuniyetinden mah-
subedilmesine da i r Divanı Siyaset karar ı 380 

— izmir Mebusu Tahsin Beyin on ay 
mezun sayılmasına dair Divanı Riyaset 
karan 59:60 

— Karabisarı Sahib Mebusu Mustafa 
Hulusi Efendinin, tam tahsisatla mezuni
yet taleplerine dair Divanı Riyaset Kaı-arı 40: 

41 
— Kastamonu MJebusu Sabri Beyin, 

tecavüz ettirdiği müddetin mezuniyetin
den mahsnbedilmesine dair Divanı "Riya
set kararı 89 

— Kırşehir Ifebusu Cevdet Beyini te-
eavüz ettirdiği müddetin mezuniyetinden 
mahsube dil meşine dair Divanı Riyaset 
kararı 425 

'— Lâzistaıı Mebusu Ziya Hurşid Beye 
izin itasına dair Divanı Riyaset (kararı 310 

— Lâzistaıı Mebusu Osman ve Dr. 
Abidin beylerin mezuniyetlerine dair Di
vanı Riyaset kararları 319:320 

— Mebus lardan bâzı lar ına izin veril
mesine dair Divanı Riyaset k a r a n 40,87:88. 

156,1&4,1%,366 
— Menteşe Mebusu Edhem Fehmi Be

yin, tecavüz ettirdiği müddetin mezuniye
tinden mahsubedümesine dair Divanı Riya
set kararı 80 

— Saruhan Mebusu Mustafa Necati 
ve Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid beyle
re izin verilmesine dair I>ivanı Riyaset 
karan fiO 
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Sayfa 

— Tokad Mebusu İzzet Beyin, bilâr 

müddet mezun sayılmasına dair Divanı 
Riyaset kararı 89. 

— Trabzon Mebusu Nebizade Hamdi 
Beye izin itasına dair Divanı Riyaset ka
rarı '3.10 

— Yan Mebusu Tevfik Beyin, tecavüz 
ettirdiği müddetin mezuniyetinden mah-
subedilmesine <Üair Divanı Kiyaset kararı 425 

—Yozgad Mebusu Bahrî Beye mezuni
yet itasına dair Divanı Riyaset kararı 41 

Şubeler muamelâtı 

— Azanın kur 'a İle şubelere tefriki 1:9:21 
— Şubelere iııtihabedilen reis ve kâ

tipler 41 

Sayfa 
— Şubelerden encümenlere intihabedi-

len âza 42:43 

Vefat edenler 

— Malatya Mebusu Lûtt'i Beyin vefatı 
haberi _ 44 

— Tokad Mebusu İzzet Beyin, İstan
bul'da rvefat ettiğine dair Dr. Adnan Bey
den mevrut telgraf 318:319 

— Trabzon Mefcusu Ali Şükrü Beyin, 
gaybubeti ve bu münasebetle geçen müza
kere 226:233 

—• Trabzon Mebusu Ati Şükrü Beyin, 
hâdisei şahadeti münasebetiyle îera Vekil
leri Heyeti Heisi Rauf Beyin beyanatı 305:310 

BEYANAT 

— Ceza Kanununun, birinci babının 
beginei faslına müzeyyel 'kanunun Kava-, 

nini Harbiyeyi iptal edip etmiyeceğiue 
dair Müdafaa! Milliye Vekili Kâzım Paşa
nın beyanatı 92:100 

ISTIZAHLAR 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadîr 
Kemali Beyle, Canik Mebusu Nafiz Be
yin; İspirtolu uıevad hakkında Akşam 

Gazetesinde intişar eden nizamnamie hak
kında icra Vekilleri Heyeti Reisi ile bil
ûmum Vekillerden istizah takriri 90:91 

KANUNLAR 
tfo. Sayfa 
3!2 —• Havali* Şarkiye Demiryolları İda

resinin 1339 senesi'Bütçe Kanunu 48:59, 
47:48,48:59,72,72:73,76:77 

3.13 — Türkiye; Büyük Millet Meclisi 
bütçesine altmış bin lira ilâvesine 
dair Kanun 59,60:61.72,73,75:76 

314 — N-afıa Vekâleti bütçesine iki yüz 
bin lira tahsisat vaz'ına dair Ka
nun" 48:48,48:59,72,72:73,76:77 

315 — Nısa'bı müzakere Kanununun al
tıncı ve sekizinci maddelerini nıııad-
dil Kanun 61:72,77:78 

316 — Evkaf Vekâletinin 1339 senesi 
üç aylık -muvakkat bütçesine dair 
Kanun 86,198:205,21.1 :223:224 

3J7 — Memaliki .ra üs t ahi asada işgal 
•müddetinde tekevvün eden her i\ev\ 

No, Sayfa 
deavi ye muamelâtı şer'iye vo niza-
.aiye île sâdır olan hükümler hak
kında yapılacak muameleye dair 
Kanım 165:183,212:213 

318 — Mahkûm askerî ve sivil üsera 
hakkında affı umumi ilânına dair 
Kanun 244:246 

319 — HavaÜi Şarkiye muhacirle rinin 
iadesi ve ınesakİndn tamir ve İnşası 
için tahsisat, itasına daiır 'Kanun 252:279, 

295:301,321:322,350:351 
320 — İntihabı melnısan Kanunu mu

vakkatinin bâzı .nıevaddıın mııadctil 
Kanun 143,322:348,348:349 

S21 — Meclis bütçesine tahsisatı mun
zamına itasına ve İstanbul gayri&ml 
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No. Sayfa 

m««mrulannıa dair Kanun 355:356, 
368,370:373,382,383:384 

322 — Dartileytam Müdiıüyeti Umumi
yeti için 'avans itasına dair Kanun 161,369: 

370,382,382 
323 — Ziraat Bankası için avans itası

na dair Kanun 347,3731376,382,382, 
392,427:428 

No. Sayfa 

358 — Orduya Meclisin şükran w se
lâmlarının tebliği batkında 18:19 

359 — Süleynıanoğlu Cetmil hakkındaki 
hükmün tasdikine dair 101:102 

360 —. Mehmedoğlu Ali'n'jıı 'bakıyei müd
deti ceza iyesinin affı hakkında 102, 

361 — Balâ'da alman develerin iadesi 
hakkında 104:108 

362 — Hakkı Çavuş'un zevcesi (Urkuş) 
hakkındaki hükme dair 103:104 

363 - Haliloğlu İbmhinrn'in affına dair 143: 
İ45 

364 — Ali Sırrı bini Hilmi'nin bakıyei 
müddeti eezaiyesinim affına dair 145:146 

365 — Oakıı* Abmed'iıı Hüseyinoğhı İb
rahim hakkındaki hükme dair 248 

36fi —• Mazlumzade Hasan Hüsnü fi fendi 

— Adana 'mn işgal devrine dair dâva
lar hakkında 165:183,212:213 

— Anadolu'da demiryolları ve liman
lar in§a edilmesi için Mr. Cenedy ve Ches-
ter'le akdedilen mukavelelerin tasdikine 
dair 436315 

— Arazi Kanunamesİnin 23 ncü mad
desiyle Tapu senedatı hakkındaki Tali
matnamenin sekizinci bendinin tadiline 
dair , 85 

— Arpaçay - Sarıkamış ve havalisi de
miryollarının 1338 senesi tahsisatına dair 47: 

48,48:59,72,72:73,76:77 

324 — Emniyet Sandığı için avans ita
sına dair Kanun 247,376:377,382,392, 

428:430 

325 — "Seyrisefam idaresi için avans 
itasına dair Kanun 86,198,392,430:431 

326 — İdarei vilâyat Kanuniyle Tedri
satı iptidaiye Kararnamesinin tadi
line dair Kanun 213:222,293:425, 

425,436,515:517 

hakkındaki hükmün tasdikine dair U48: 
249 

367 — Adapazarlı iki şahıs hakkındaki 
hükme dair 248:249 

JÎ68 — Dâvavekili Tevfik Efendi hak
kındaki hükmün tasdikine dair1 250:251 

' 369 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
maddeİ müzeyyelesinîn ilgasına ve 
tecdidi intihabata dair 283:293 

370 — Kaatil Topal Osman'ın şaiben 
teşhirine dair 308 

371 -^ Bafralı Tahsin Efendi hakkın
daki hükme dair 320 

372 — Arifoğlu Mchmed Ali hakkındaki 
hükme dair 321 

•>73 — Kasap Veli ve oğlu Yusuf hak
kındaki hükme dair 391:392 

— Askerî Fabrikalar Mudîriyeti Umu
misine merbut bir Usta Mektebi küşadına 
dair 197 

— Askerî Tekaüt ve istifa Kanunu-
n<un 38 nei maddesini muaddil kanunun 
4 ncü maddesinin tayyına dair 436 

— Başçavuş. Muavini Çerkez îteceb-
oğlu Mustafa hakkındaki hükmün ref'ine 
dair 86 

— Berrî, Bahrî kuvayi havaiye mcıı-
subinin müteferika ve muhassasatları hak
kında 315:316 

— Ciheti askeriyece tatbik edilmekte" 

KABAKLAR 

LA YISALAR 
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Sayfa 

olan Mülkîye Harcırah Niza m na nişsin e 
müzeyyerl kanım lâyihası 31 fi 

— '1386, 1337, 1338 seneleri duyunu 
hakkımda 120:137 

— Cinayeti* gıyaben mahkûm olan es-
iıasa ait emvalin sureti idiaresine dair 85 

— Dahilî posta ücııratınııı tadili hali
kında 34 

— Darüleytam Müdiriyetİ Umumiyesi 
için avans itasına dair 392,426:427 

— Denizlili İbrahim Çavuş hakkında
ki hükmün ref'ine dair Kfi 

— Dersaadet ve Tevabii Balıkhane Ni
zamnamesine zeylen tanzim edilmiş {İki 
aded) kanım lâyihası ' '316 

— Dersaıadetli Ali Sırrı bini Halim.'-
in bakıyei müddeti eezaiyesinin affına, dair 
kanım lâyihası 145:14(i 

— Dîvanı Harbe sevk edilen mensu-
Itİnî askeriyenin ınuihassasatına <dair 197 

— Evkaf îd'aresinin üç aylık avans ka
nunu lâyihası 86,OT8 205,21 î :223:224 

— Geçen sene sarf olunamıyan üsera 
talısisatmın bu sernıe sarfına mezuniyet ita-
/sına dair 31 

— Gümrük Kanununun 14 (84) ncü 
maddesini muaddil kanım lâyihası 198 

— Havalii Şarkiye muhacirlerinin mem
leketlerine sevk ve iadeleri ve harb dotaı-
yısîyie harabolmıış meskenlerinin inşası 
için Sıhhiye ve MaJİye vekâletlerinin 1338 
senesi bütçelerine tahsisat ilâvesine dair 252: 

27<*,2^â01,321:322,348,a->0:351 

— tdarei kura ve nevahi Kanunu 
iûyihası 119:120 

— iptidai mektepleri hakkındaki Ver
giye dair 91 

— Islahı hayvanat hakkında „ 316 
— istiklâl Madalyasiyle Taltif Ka

musunun birinci maddesini muaddil ka
nun lâyihası 246:247 

— Kanunu Cezanın birinci babının 
beşinci faslına zeylen ilâve edilecek mad
deler hakkında 34 

— Kinin mubayaası iein bütçeye yüz 
hin lira tahsisat ilâvesine dair 316 

— Kütahya'nın Altıntaş, Karyesinden 
Alioğlu Mahmnd'un bakıyei müddeti ce-

Sayfa 
zaiyesiıûn affına dair 85 

— Leylî mekâtibi askeriye gakirdanı-
nın yevmî muayyenat istihkakları hak
kında 197 

— Mahkûm olduğu elli lira cezayı 
nakdîyi vermemesinden dolayı 40 gün 
hapsi lâzım iken kanun hilâfına daha 
fazla hapsedilen Niğdeli Halil İbrahim'-in 
fa.zlai mahkûmiyetinin affına dair 143:145 

—• Meleköy Telgraf Müdürü Receb 
Kfendiııin bakıyei müddeti eezaiyesinin 

, affına dair 85 
— Mevakii Harbiycde mecruh olan zâ-

bitline elbise bedeli verilmesine dair 198 
—: Milis zâbitanma verilecek tahsisat 

hakkında 197 

— Mübadelei Üsera Komisyonu masa
rifi iein Müdafaai Milliye Vekâleti 1338 
bütçesine yirmi bin lira tahsisat van'nuı 
dair 316 

—- Müskirat imali maddesinden ınaz-
nmıııaleyhîma Geredeli Ha si be ile Dilber
in müeozntı mahkûme! erinin af hırına dair 85 

— 14 Eylül 1330 tarihli Tayına t ve 
Yeni Kanununun tadiline dair .197 

— Posta kanunu lâyihası 34 
-— Kuşumu belediye Kanununun ikin-

ei ve oıı dördüncü maddeleri makamına 
kaim kainin lâyihası 31(1 

— Sanatkar efradı ile şoförlere yev
miye itasına dair ;)97 

— Seyrisefain İdaresine 1339 senesi 
iein avans itasına dair 86,198,392,430:431 

— Seyrisefain idaresinin 1339 senesi 
bütçe lâyihası 101 

— Seyrisefain idaresinin malî kısmi-
na ait kanun lâyihası 198 
' — Sivil muhabere memurlarına efradı 
askeriye gibi hir nefer tayını verilmesine 
dair i 98 

— Sükna kanunu lâyihası 251 :252 
— Tâbiiyet Kalemince alınan Tasdik 

harçlarının beş misline iblâğına dair 85 
— Tarik Bedeli Nakdîsi Kanununun 

tadiline dair 436 
— Tedrisatı iptidaiye Vergisi Kanu

nunun 15 nci maddesinin tadiline dair 213: 
222,393:425,425,436,515,516:517 
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— Teşkilâtı mahakim Te Usulü. muha-
kematı cezaiye kaııımlarımn bâzı ahkâ
mının tadüine dair 85:86 

— Trabzonlu Mehm.edoğlu Ali'nin 
baktyei müddeti cezaiyesinin affına dair 102 

— Usulü muhaikemat) cezaiye Kanu
nunun yedinci maddesinin tadiline dair 85 

— Yozgad sabi t Jandarma Kumanda
nı Tevfik Bey ailesine maaş tahsisine dair 436 

— Yunanistan'a iade edilecek »ivil v'e 
askerî üseradan hukuku uımıntiveye ınü-

Sttyfa 
taaüik ceraiındeıı mahkûm bulunanlar 
hakkında affı umumi ilânına dair 244:246 

— Ziraat Bankası için avans itabına 
dair 247,373=376,382,382.392,427 ;4*28 

— Ziraat Bankasına mferbut Emniyet 
Sandığı için avans itasına dair 247,376:377, 

382.392,428:430 

— Ziıaatte müstamel mevad hakkın
daki kanun lâyihasının üçüncü maddesine 
dair 436 

MAZBATALAR 
ADLİY.K ENCÜMENİ MAZBATALARI 

— Adana'mn işgal devrine ait dâ
valar ha!k kındaki kanım lâyihasına dair 1.63 : 

183,212:213 
— Anadolu'da demiryolları vo lima.ii-

, 1ar inşa edilmesi için 11 r. Oenedy ve 
Chester'le akdedilen mukavelelerin tas
dikine dair kanun lâyihası hakkında 436:515 

—> Dersaadetli AH Sırrı bini Halim'in 
lıaktyei müddeti cezaiyesinin affına dair 
kanun lâyihası hakkında 145:346 

— Hıyaneti vatan-lyetfen dolayı »nar 
sene hapse mahkûm Maksndiyeli Havı 
İbrahim ile Küçük lbrahiüm ve gıyaben 
idama mahkûm Cemal ve Hakkı ile Kü-
etik Hüseyin hakkındaki evrafkı hiikmiye-
ııÎTi gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi hakkında 248:249 

— Hıyaneti vataniyeden üç sene kü
reğe mahkûm Eskişehir dâva vekillerin
den Hafız Osman'ın evrakı hükmiye.sinin 
gönderildiğine, dair Adliye Vekâleti tez
keresi hakkında 320:321 

— Hıyaneti vataniyeden idama mah
kûm edilmiş olan Söğüd'ün Dodurga kar
yesinden Hüseyin oğlu ibrahim halkkın-
daki evrakı hükmiyenin 'gönderildiğine 
dair Af'll-ive Vekâleti tezkeresi hakkında 247: 

248 
— Hıyaneti vataniyeden üç sene küre

ğe mahkûm Eskişehirli Uıfcttş fkadm hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 

103: 
104 

101 : 
102 

103 

248 

dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında-

— Hıyaneti vataniyeden idama mah
kûm Siverekli Süleymanoğlu Cemil hak
kındaki evra'kı ıhükmiyetıin gönderildiğim1 

dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 

— - Hıyaneti vataniyeden idama mah
kûm Veli, Şarköylü Mehmedoğlu Hüseyin 
ve riifekast hakkındaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi hakkında 102 

— Hıyaneti vataniyeden on »eım küreğe 
mahkûm Kütahya Belediye Reisi sabıkı 
Hüseyin Hüsnü Efendi hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekaleti tezkeresi hakkında 

— Hiyanoti vataniyeden beş sene !kii-' 
i'uğct mahkûm Kızıl Hasan {yahut Arif) -
oğhı Siehmed Ali hakkındaki -evrak) hük
miyenin gönderildiğine dam- Adliye Ve
kâleti tezkeresi hakkında 

—• Hıyaneti vataniyeden ite sene kü
reğe -mahkûm Tahsin Efendinin evrakı 
hükmiyesinin gönderildiği hakkındaki Ad
lîye Vekâleti tezkeresine dair 320 

— Hıyaneti vataniyeden idama mah
kûm Nahiye Müdürü Süleyman, Hapsane. 
Müdürü Tevfik ve Hafız Hoca ve on beş 
«ene küreğe mahkûm Hıâvavekili Tevfik 
haklarındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi hak
kında ' 250:251 

321 

http://lima.ii-
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Say fa 

— Hiyaneti vafcanîyeden onar seneye 
mahkûün Eskişehirli Kasap Veli ve mah
dumu Yusuf hakkındaki evrakı hükmiye-
ııin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi hakkında ' 391:392 

— İstiklâl mahkemeleri tarafından cü
rümden mütevellit (hufeuku şalhsiyeye dair 
verilen kararların mer'i olacağı hak
kında 145 

—. Malhkûm olduğu elli lira cezayı nak
dîyi vermemesinden dolayı 40 gün thapsî 
lazım iken kanun hilâfına dattıa faızla hap
sedilen Niğ'deîi Halil ibrahim'in fazlaî 
mahkûmiyetinin affına dair kanun lâyi
hasına dair 148:145 

— Trabzonlu Mehmet oğlu Ali'nin ba
kiyeyi müddet cezaiyesinin affına dair 
kanun lâyihası hakkında 102 

— Siitkna kanunu lâyihası hakkında 2&1:252 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

— İdareî kura ve nevahi Kanunu lâ
yihası haîdkında 119:120 

DEITFERİ HAKANI ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

— İdareî Ttura ve n«vahi Kanunu lâ
yihası hakkında 119:120 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

— Anadolu'da demiryolları ve liman
lar nnsa edilmesi için Mr, Cenedy ve 
Chestter'le akdedilen mukavelelerin tas
dikine dair Otanun lâyihası hakkında 436:515 

İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATALARI 

— Balâ kazası ahalisine ait yetmiş î>es 
devenin sahiplerine iadesine dair 104:108 

— Altın kaçakçılığından mahkûm Ha-
şîm ve Eşref efendilerin affı haMtında 249:250 

— Balıkesir Hapsanesi Müdürü Ah-
med Efendi ile rüfekası halkkmda Divanı 
Hartoce verilen hüTkmün refiyle Adliye 
Vekâletine tevdi edifonesine dair 233:238 

— Erkânı Harlb Kaymaka'mı Süley
man lîhaımi ©ey mahdumu Kadri inuzalı 
arzulhal hakkında 391 

Sayfa 

KANUNU ESASI ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— Ergani Mefbusu "Sırrı Beyle rüfeSka-
smın Nısahı Müzakere Kanununun altıncı 
ve sefeizinei maddelerinin tadîİine dair ka
nun telklifî (hakkında 61:72,72,77:78 

— Erzurutm Mehufeu Süleyman Necati 
Beyle rüfekasınm, İntihabı Melbusan Ka
nunu Muvakkatinin taldilî halkkmda ka
nun teklifine dair 143,322:848,348:349 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— Avans Kanununun altıncı 'madde
sinin tefsirine dair lera Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezfkeresi hakkında 206 :21i 

— 1836, 1337 ve 1338 seneleri düyunu' 
hakkında kanun lâyilhasiiyle Kayseri 'Me-
fousu Osman Beyle rüfe'kasımn, 1336 se-
ne&i gayesine kadar olan düyunu askeri
yenin sureti itasına dair 'kanun teklifi 
hakkında 120:137 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATASI 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Kura ahalîsine Harbi Umumide verilen za
hirenin affedilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/505 M. ) 197 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— Anadolu'da demiryolları . ve li
manlar inşa edilmesi için MT. Cenedy ve 
Chester'le akdedilen mukavelenin tasdi-

• kine dair kanun lâyihası hakkında 436:515 
— Arpaçay Sarıkamış ve havalisi de

miryollarının 1338 senesi tasisatma dair 
kanun lâyihası hakkında 47:48,48:59,72,72: 

73,76:77 
— Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umu

misine merbut bir Usta Mektebi küsadına 
dair kanun lâyihası hakkında 197 

— Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu
nun 38 nei maddesini muaddil kanunun 
4 neü maddesinin tayyına dair kanun lâyi
hası hakkında 436 
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— 1336, 1337 ve 1338 seneleri düyunu 
hakkında kanun lâyihasiyle Kayseri Me
busu Osman Beyle rüfekâsmm, 1335 senesi 
gayesine kadar olan düyunu askeriyenin 
sureti itasına dair kanun teklifi (2/621) 
hakkında \ 120:137 

— Derül eytamlar bütçesinin gönde
rildiğine ve serian tasdik edilmesine dair 
.Sıhhiye Vekâleti tezkeresine dair 369:370,382, 

382 
— Divanı Harbe sevk edilen mensu-

bini askeriyenin mtrhassasarına dair* ka
nun layihası hakkında 197 

— Ertuğrul Mebusu Mustfa Kemal 
Beyin Bilecik'te bir sultani mektebi küşadı 
hakkındaki kanun telifinin reddine dair 436 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
ikinci sınıf ihtiyat zabitanmın terfihine 
dair kanun teklifi hakkında 198 

— Evkaf İdaresinin üç aylık avans 
kanunu lâyihası hakkında 198:205,211:223:224 

— Gümrük Kanununun 14 (84) ncü 
maddesini muaddil kanun lâyihası hakkında 198 

—• Havalii Şarkiye muhacirlerinin 
memleketlerine sevk ve İadeleri ve harb 
dolayısiyle harabolmuş meskenlerinin in
şası için Sıhhiye ve Maliye vekâletlerinin 
1338 senesi bütçelerine tahsisat ilâvesine 
dair kanım lâyihası hakkında 252:279,295:301 

321:322,350:351 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin; Kastamonu'da bir Tıbbiye 
Mektebi küşadı hakkında kanun teklifine' 
dair (2/458) 142:143 

— Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyle 
arkadaşının, Şehit Kumandan Nâzım Beyin 
validesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında kanun teklifine 
dair (2/655) 436 

— Konya Mebusu Kâzrtn Hüsnü Bey
le arkadaşının, Konya hareketi arzından 
mutazarrır olanların Müsakkafat vergile
rinin affına Ve kendilerine meeeanen ke
reste İtasına, dair kanun te'klifi halkkında 
(2/364) 143 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, tes
lis usnliyle ve kefaleti müteselsile ile ku-

Sayfa 
ra ahalisine zimmet kaydedilen aşar hak
kında kanun teklifine dair 198 

— Lieylî mekâtibi askeriye şakirdanı-
nın yevmî muayyenat istihkakları hakkın
da kanun lâyihasm-a dair 197 

—• Mevalkii harbiyede mecruh olan 
zabıtana elbise bedeli verilmesine dair lâ
yiha hakkında 158 

— MaraŞ'Mebunu Hasib Beyle rüfeka-
sının Maraş idadfei riyaziye muallimi Hay-
rullah Efendi ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş, tahsisine dair kanun tek
lifi hakkında (2/624) 101 

— Milis zâbitamna verilecek tahsisat 
hakkındaki kanun lâyihasına dair 197 

— Muvazene! Maliye Encümeninin, 
Seyrisefain idaresine avans itasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/705) 377:382 

— 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve 
Yem Kanununun ta-diline dair kanun lâyi
hası hakkında 197 

— Sanatkâr efradı ile şoförlere yev
miye itasına, dair kanun lâyihası 'haMım-
da' 197 

— Seyrisefain idaresine 1339 senesi 
için avans itasına dair'kanun lâyihası haik-
kında 198,392,430:431 

— Seyrisefain İdaresinin malî kısmına 
ait kanun lâyihası hakkında 198 

— Seyrisefain İdaresinin 1339 senesi 
bütçe lâyihası hakkında 101 

— Sivas Mebusu Rasinı Beyin, Meclis 
bütçesinin harcırah maddesine 60 bin lira 
ilâvesine dair kanun teklifi hakkında 59,60: 

61,72,73,75:76-
— Sivas Mtebusu Rasim Beyin, Meclis 

bütçesine tahsisat itasına ve İstanbul gay-
rifaal memurları maaşatına dair kanun 
teklifi hakkında (2/706) 370:373,382,382, 

383:384 
— Tarik bedeli Nakdîsi Kanununun 

tadiline dair kanun lâyihası hakkında 436 
— Tedrisatı İptidaiye Kanununun 

15 nci maddesinin tadiline dair kanun lâ
yihası hafekmda 213:222,393 =425,425,436, 

515:517 
• — Yozgad sabık Jandarma Kumanda

nı Tevfik Bey ailesine maaş tahsisine dair 
lâyihanın reddine dair 436 
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•— Ziraat Harikası için avans itasına 
dair tamın lâyihası hakkında 373:376,382,-

382 
— Ziraat Bankasına merbut Emniyet 

Sandığı için avans itasına dair kanun lâ
yihası hakkında 376:377,382,392,428:430 

— Ziraatte müstamel mevad hakkın
daki kanun layihasının üçüncü maddesi
ne dair 436 

HÜDAVAAÎ MİLLİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

—. Sivil muhabere memurlarına efradı 

SayfA 
askeriye gibi bir nefer tayını verilmesine 
dair kanun lâyihası hakkında J98 

.YAFİA ENOtfMENÎ MAZBATALARI 

— Anadolu'da demiryolları ve li
manlar İnşa ("dilmesi için 'Mr. Cenedy ve 
Ohester'le akdedilen mukavelelerin tasdi
kine dair :kamm lâyihası hakkında 43f>:-")15 

— Arpa-eay Sarıkamış. ve havalisi de
miryollarının 1338 senesi tahsisatına dair 
kanun lâyihası hakkında 47,48,48:59,72, 

72: 73,76:77 

MUHTELİF EVRAK 

— Ali Şükrü Beyin, facsiai gaybubeti 
dnlayısîyle Meclisten Trabzon Belediyesine 
çekilen telgrafa gelen cevap • 38!) :39() 

— Ardahan'ın sene! devriye istihlâsı 
münasebetiyle yapılan tezahürata dair 
mahallinden mevrut telgraf 91. 

—• İktisat "Kongresinin vazifesinin hi
tama. erdiğine dair -Kongre Reİsİ Kazını 
Karftbekir Paşadan mevrut telgraf 4ft ' 

—• Meclisin dimi üncü içtima, senesine 
girmesi ,münasebetiyle Afganistan Sefiri 
Sultan Ahmed Jîfin'daıı mevrut tebrik 

telgrafı 44 ;4o 
—• Meelisin dördüncü içtima nenesine 

girmesi münasebetiyle Maverayı Kafkas 
Şûralar Cumhuriyeti Türkiye Mümessili 
Zeyneloftan mevrut tebrik name 45:4(1 

— - Meclisin dördüncü içtima senesfim1 

girmesi münasebetiyte Rusya Şûralar Cum
huriyeti Türkiye Mümessili Aralof Yol-
d aş'tan mevmt tebriknamc 45 

— Tecdidi intihalim karar verilmesitı-
don dolayı mülg<a Ayan Meclisi Refei 
RiTat Beyden mevrut tebrik tegrati 319 

NUTUKLAR 

IMIÜL 

Türkiye Büyük Millet Meclbi Reisi 
Mustafa Kemal Faşa Hazretlerinin 

Birine; Devre Dördüncü îetima senesini 
açış nutukları 2:18 

SUALLER 
Adliye Vekâletinden 

— Dolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Ereğli Kömür Havzası haikkmda Adlîyi1 

Vekâletinden sual. takriri 34 
— Edirne Mebusu Şeref Beyin, Sin ab 

Mebusu Dr. Rı&a Nur Beye ait Damat Ee-
tid Hükümeti tarafından verilen kara
rın mevkii icraya konulduğundan Hükü
metin haberdar olup olmadığına dair Ad
liye Vekâletinden sual takriri 195 

Dahiliye Vekâletinden 
—• Holü Mebusu Tuna-lı Hilmi Beyin, 

Kregli Kömür Havzası hakkında. Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri 34 

— Hurdur Mebusu İsmail Subhi 13e-
yin, ıiKmıal.iki ecnebiycyo gidip • sonra- is
tanbul'a avdet etmekte ol-an gayrimüs
limler hakkında suali ve Dahiliye Vekili 
Ali Fethi Beyin tahrirî cevabı 137 

— İzmit Mebusu Sırrı Beyin, sansür 
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utİilen me'bus mektupları hakkında, Dahi- , 
üye Vekâletinden sual takriri o4 

— Kângırı Mebusu Neşet Beyin, Bele
diye Reisi hakkındaki suali ve Dahiliye 
A^ekili Ali Fethi Beyin tahrirî cevabı 109:1.1.1. 

— Karesi Mebusu Hasan Basri Beyle 
riifekasıııın, mütaahhit'teıriu mathıbatınm 
tediye olunmaması •esbabına dair Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri 435 

Hariciye Vekâletinden 

— Aydın Mebusu Esad Efendinin, 
(îarbi - Trakya ndaki Yunan mazaîimine 
dair Hariciye Vekâletinden sual takriri 118 

— Edirne Mebusu Paik Beyle refiki
nin, Edirne'ye giden yolcular hakkmda 
Hariciye \ elcal etinden sual takriri 2SS 

— Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid 
Beyin, üsora iadesine dair Hariciye Ve
kâletinden sual takriri 'M 

— Maraş Mebusu Hasib Beyin, İZIIÛL 
.yangını hakkında suali ve Hariciye Vekili 
İsmet, Paşanın tahriri cevabı 85,156:151 

tora Vekilleri Heyeti Kiyasetinden 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Be
yin, Makama Hilâfete mahsus sancağa dair 
icra Vekilleri Heyeti Riyasetinden sual tak
riri 14* 

İktisat Vekâletinden 

— Bolu Mebusu Tunab Hiimi Beyin, 
Ereğli Kömür Havzası hakkında, iktisat 
Vekâletinden sual takriri & 

—• izmit Mebusu Sırrı Beyin, Mister 
Kenedi ile akdedilen Alâtı Ziraiye Muka
velenamesine $air sıra î ve İktisat Vekili 
Mahmud Esad Beyin şifahi eevabı 146:15 

— Kayseri -Mebusu Osman Beyin, 
Mister Kenedi ile akdedilen mukaveleye 
dair iktisat Vekâletinden sual takriri lif; 

147tt5r 
— Kırşehir Mebusu Yalıya Galib Be

yin, Ziraat Bankası memurininden Aziz 
Bey hakkında Akşam Gazetesinde münteşir 
başmakaleye dair iktisat Vekâletinden sual 
takriri İS^ 

Sayfa 
— Mu§ Mebusu Osman Kadri Beyin, 

Mükellefiyeti ziraiye Kanununun Muş san
cağında hakkiyle tatbik edilememesi esba
bına dair iktisat Vekâ'1etind«ıı sual tak
riri 243 

— Tokad Mebusu Rifat Beyin, veba
yı bakarı hakkında suali ve iktisat Vekâ
leti Vekili Feyzi-Beyin tahrirî cevabı ]1-1:"U2 

Maarif Vekâletinden 
— Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 

Ankara Maarif Müdürü hakkında Maarif 
Vekâletinden sual- takriri 282 

Maliye Vekâletinden 
— Ankara Mustafa Bf.-, Eimme ve hıı-

taba hakkında Maliye Vekâletinden sual 
takriri ;i(M-

—• flazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin, 
istanbul'da borsa oyuncuları tarafından 
iaşe edilen mecburi istikraz havadisine 
karşı tedabiri şedide ittihaz edilip edilme
diğine d;ıir Maliye Vekâletinden sual 
takriri 220 

— istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
istanbul Rftji idaresinin mâlûlini güzafı 
askeriyenin terfihine tindim olan inhisarı 
[îeyiye Kanununun tatbikinde vt> kredi 
küşadııtda gösterdiği müşkülâta dair Ma
liye Vekâletinden sual takriri 389 

— İzmit Mebusu Sırrı Beyin, dükkân- ... 
lan düşman tarafından tahribedilen ahali
ye dair Maliye Vekâletinden sual takriri 26 

— Karesi Mebusu Hasan Basri Beyle 
i'üi'ekaaınm Balıkesir memurini maasatınm 
tediye edilmemesi esbabına dair Maliye 
Vekâletinden sual tariri 435 

— Karesi Mebusu Hasan Basri Beyle 
arkadaşlarının, Karesi livasuıdaki eytam 
ve eraınil. maasatmm verilmemesi esba
bına dair Maliye Vekâletinden sul takriri 195 

— Karesi Mebusu Hasan Basri Beyle 
i'iifekasının, mütekaidinin Yunan işgali 
esnasındaki nuuışatınm tediye edilmemesi 
esbabına dair Maliye Vekâletinden sual 
takriri . 435 

— Muş Osman Kadri II. Mehmet Ali 
Efendinin matlulbuna dair Maliye Vekille- . 
tinden sual taikriri 304 
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Müdafaa Milliye Vekâletinden 
Sayfa 

—Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, 
ashabına iade edilmiyen hayvanata dair 
suali ve Müdafaİ Milliye Vekili Kâzım 
Paşanın tahrirî cevabı 157 

— Batum Mebusu AH Rıza "Beyin, 
Divanı Temyizi Askerî teşkilâtının itmam , 
edilmemesi esbabına dair Müdafaai Milliye 
Vekâletinden sual takriri 315 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Pan-
dozopolos Fabrikası hakkında suali ve 
Müdafaai Milliye Vekili Kâzını Paşanın 
tahrirî cevabı 157:158 

— Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, 
Mükellefiyeti Ziraiye Kanununun Muş 
sancağında hakkiyle tatbik edilememesi 

esbabına dair Müdafaai Milliye Vekâle
tinden sual takriri 243 

— Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Be
yin; Bleezire Cephesine dair Müdafaai 
Milliye Vekâletinden sual takriri 1+1 

Nafıa Vekâletinden 

— Tokad Mebusu Rifat Beyin, yollara 
dair Nafıa Vekâletinden sual takriri 161 

Sıhhiye Vekaletinden 

. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad 
ve havalisinde hükümferma olan Çiçek 
hastalığına dair suali ve Sıhhiye Vekili 
Dr. Rıza Nur Beyin tahrirî cevabı 137:138 

TAKRİRLER 

Ardahan (Server B.) 
— Baltalık Kanununun süratle müza

kere edilmesine dair 87 
— Meclis içtima salonunda, sigara itil

memesine dair 37 
Aydın (Esad Ef.) 
— İhtiyat zabitlerinden terhis edilen

lerin hizmeti Hükümete girmek istediklerin
de tavziflerine dair 162 

— Karacasu kazasında bulunan 135 ye
timin darül eytamlarla mekâtibi ziraiye ve 
smaiyeye alınmalarına dair 162 

Batum (Akif Bey ve arkadaşı) 
— Acara ahalisinden yüz çocuğun Tür

kiye mekteplerine kaydedilmelerine dair 36 -37 
Bayezid (Şevket B.) 
— Bayezid'de bir cami inşası için Evkaf 

bütçesine 3 bin lira konulmasına dair 87 
Biga (Hamid B.) 
— Çanakkale ve havalisindeki zâbitan 

ve memurini askeriyenin maaşlarına dair 36 

Biga (Hamid B.ve rüfekast) 
— Çanakkale livasında tütünün serbest 

ekilmesine müsaade olunmasına dair 142 
Bolu (Tnnalı Hilmi B.) 
— Köy Kanununun müstaeelen müza

kere edilmesine dair 37,38:40 

— Merhum Ali Şükrü Beyin cesedini 
bulmaya muvaffak olan Jandarma Mülâzi-
mi Kemaleddin Efendinin terfi ettirilmesine 
dair 317 

' Bursa (Muhiddin Baha B.) 
— Abdülhak Hâmid Beyin terfihine ait 

muamelâtın teşriine ve bir kitabının Maarif 
Vekâletince tab'ına dair 196 

Bursa (Operatör Emin B.) 
— Düşman tarafından zarar gören hal

ka emvali metrukeden yardım yapılmasına 
dair 87 

— Terfie müstahak olanların terfi etti
rilmesine dair 87 

Denizli (Yusuf B.) 
— Çal ve Garbi - Karaağaç, kazalarına 

doktor izamına dair 247 
Denizli (Yusuf Bey ve rüfekan) 
— Denizli livası dahilindeki kazalara me

murini adliye gönderilmesine dair ' 317 
— Denizli livası ahalisinin Harb Kazanç

ları Vergisinin tehiri hakkında 197 
Dersim (Diyab Ağa ile arkadaşları) 
— Dersim'de inzibat ve asayişin temini 

hakkında 35 
— Elâziz - Dersim - Erzincan yolunun 

turku umumiye meyanma ithaline dair 35 
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Diyarbekir (Kadri B.) 
— Siverek'te bir Ziraat Mektebi ve Nu

mune Çiftliği tesisine da i r - 38 
Elâziz (Naci B.) 
— Merhum Ali Şükrü Beyin ruhuna fa

tihalar ihdasiylo, hürmeten Meclis müzake
relerinin tatil edilmesine dair - 310 

Eıtuğrul (Necib B.) 
— Jandarmalar hakkında Dahiliye Ve

kâletinden temennisi 38 

Erzincan (levfik B.) 
— Ümraniye Hâdisesi esnasında kat

ledilen Refahiye'nin Cebel nahiyesi Mü
dürü Hal it Efendi ailesine hidematı va
taniye tertibinden maaş, tahsisine dair 436 

Erzincan (Tevfik Beyle riifekasınm'} 
— Vilâyatı Şarkıyı muhacirlerinin dört 

ay askerlikten tecillerine dair 37:38 

Erzurum (Asvnı B.) 
— istanbul'dan Anadolu'ya ithal edi

lecek eşyadan ikinci defa Gümrük Resmi 
alınmamasına dair takririnin nıüstacelen 
müzakeresi hakkında 142,161:164,165 

Üaziaıflteb (Ali Cenanı Beyle riifeka
sınm) • 

— Erzurum Mebusu \e,cati Beyle ar
kadaşlarının, İntihabı Mebusan Kanunu 
muvakkatinin tadili hakkında kanun, tek
lifinin (2/603) her şeye takdim en müza
kere edilmesine dâir 294:295 

Uelibolu (Celâl Nuri B.) 
— Nutku iftitahiıüıı aynen tabı ve neş

rine dair takriri 19 
îznıit (Strrt B.) 
— Adanazarı Fabrikası hakkında .'Î6 
— Düveli mü'tclifeye verilen mukabil 

projenin tabedilerek azaya tevziine dair 162 
— İntihap hakkındaki şikâyetlere istida 

Encümeninin merci .gösterilmesine dair 366 
—• istanbul matbuatından sansürün 

r e f edilmesine dair 317 

Karahisarı Şarki (Ali Surüri Ef.) 
— Mebusların senevi tahsisatının dört 

taksitte itasının usul ittihazıma dair 43 
Karesi (Abdülgafur Efendi ile rilfekası) 
— Merimin Ali Şükrü Beyin na'şını 

huhu: jandarma nûv.fizimi Kenıaleddiu 

Sayfa 
Efendinin rütbesinin terfi ettirilmesine 
dair 317 

Karesi (Hasan Basri B. ve rüfekast) 
— Mebuslardan bir haftalık tatil esna

sında mezun gidip de henüz gelmiyenler 
hakkında Nizamname ahkâmının tatbik 
edilmesine dair 91 

Kastamonu (Besim B.) 
— Yeni intihaba dair Dahiliye Vekâle

tinin mülhakata olan tamiminin tashih 
ettirilmesi hakkında • 318 

Kırşehir (Yahya Galip) 
— İstanbul hamallar ve kâhya kesedar-

lığı intihabına dair 196:197 

Kozan (Dr. Fikret Beyle arkadaşlarının')' 
— Sivil etibbanm ordudan terhis edil

melerine, dair 116:117 
Kozan (Doktor Mustafa Beyle arhadmı-

mn) 
— Belediye Reisi intihabı hakkındaki 

Kanunun tefsiri lüzumuna dair 366 

Kütahya (Besim Atalay B.) 
— Sultani mekteplerinin isimlerinin 

değiştirilmesine dair 162 
Kütahya (Cemil B.) 
— Haftada iki günün bütçe müzake

resine tahsisine dair 90 
— Yozgad sancağı isminin Bozak'a tah

vil edilmiş olmasından dolayı o sancak 
mebuslarının da dairei intiha-biye ismini 

, değiştirmelerine dair 142 

İjâzistan (Necati Ef.) 
— Ali Şükrü Bey meselesinden Hükü

metin Meclise malumat vermesine dair 243:244 
— Aile harcırahının Hemsin'den Trab

zon'a kadar muteber olmasına dair 3f)0:3fll 
— Şer'iye Vekâleti bütçesine dair 135:436 

Lâzistan (Ziya Hurşid B ) 
— Topal Osman'ın hempalarndan Meclis 

Kiyaseti Muhafız Bölüğü Kumandanı Mus
tafa Kapdandan mülâzimisanüik rütbesi
nin nez'ile hapsanei umumiye nakledilmesi
ne dair 308 =310 

Mardin (Necib Bey ve rüfekast) 
— Çekirge itlafı için iktisat Vekâletine 

30 bin lira itasına dair 87 



— H -
ffatff* 

Muş, (Osntan Kadri B.) 
— Muş'a celbedilecek ziraat aletleri hak

kında 38 
— Van Sultanisi Arabi Muallimi Ömer 

Azmi Efendinin birikmiş allıklarının veril
mesine dair 196 

Saruhan (Refik Şevket B.) 
— Memaliki mustahlasa ihtiyacatım tet

kik etmek üzere hususi bir encümen teşkiline 
dair ' ' .184-: 1.89 

Siird (Mustafa Habri Ef.) 
— Aydın Demiryolunun çifte hatta tak

vime dair 36 
Sinob (Hakkı Hami Bey ve- riifeİMsı) 
— Tedrisatı iptidaiye. Kanununun on 

beşinci maddesinin tadiline dair olan lâyiha
nın Cumartesi ruznamesine alınmasına, dair . 367 

Tokad (Uifat B.) 
— Tokad'ın Kızık karyesi ahalisinden 

lınâmoğullarmdan İbrahim'in Tokad Hap-
sa.nesinc nakil ve iadesine dair - 162 

Trabzon (Nehizade Hamdi Beyle iki ar-
kadtuji) 

— Meclisin itimat ve selâmının orduya 
tebliğ edilmesine dair 18:19 

Van (Hasan Sıddtk B.) 
— Vilâyatı şarkiye muhacirleri hakkında 35:36 

Van (Ha/ydar Bey ve arkadaşları) 
••— Topal Osman'ın cesedinin Meclis ka

pısı önünde şaiben teshir edilmesine dair 308 
Yozgad (Feyyaz ÂU B.) 
— Crâzi Osman Paşa ailesine mulıassas 

maaşın devamı itası hakkında 435 
— İstanbul'da işgal esnasında ecnebi 

mahkemelerinde icrayı vekâlet edenlerin ve
kâletten men'i hakkında 435 

Vozgad (ttı&a B.) 
—• İstiklâl mahakimiadtat sâdır olımuj, 

eeraimden mütevellit hukuku şahsiye hü
kümlerine dair lâyihanın müstacelen muza 
kere edilmesi halkkında 435 

Yozgad (Süleyman- &%m ve Trabzon 
Nebizade Hamdi Beyler) 

— Merhum Ali Şükrü Beyin ailesine 
tabiye telgrafı (»ekilmesine dair 3<W • 

TEKLİFLER 

Ardahan (Server B.) 
—. Bir Şeref Madalyası ihdasına dair 

(a/694) • 86 
—• Maden ocaklarına dair (2/695) 86 
— Maden ocaklariyle fabrikalarda Türk 

mühendisi istihdamım dair (2/697) 86 " 
— Petrol imtiyaza t mm sureti itası hak

kında (2/696) 86 

Aydın (Esad Ef.) 
— tstirdadolunan mahallerdeki verjşile-

rin affı hakkında {2/700} 142 
Aydın (Esad. Ef. ile yüz yirmi refiki) 
—• Teşkilâtı Esasiye Kanununun maddei 

müzeyyel esinin ilgasına ve teedidi intihaba 
dair (2/703) 283:293 

Bolu (Tunah Hilmi 1>.) 
— ..Artar vergi hakkında (2/6901 34:35 
— îtııar Vekâleti teşkili hakk'iıdîi 

(2/691) 34 
Bursa (Operatör Emin lî.) 
— Trabzon (îönîillü Taburu Kılınandan ı 

sabıkı Attı Kieııdiyo nuıvasat faslından 
verilen maaşın lüdanıatı yaranı yo tertibine 
naklin* dair (2/699) 87 

Canik' (Şükrü II.) 
—• Nafıa Vekâletfiyle Cestvt* arasımla. 

mü nakit Muibı.v<*lei Müzeyyileniu 3 neü 
maddesindeki vazaii'in Zira al; Ban kasınca 
ifasına dair (2/702) 233 

Denizli (VuRuf Beyte refikinin) 
—• Matbuata sekilecek telgraf ücretle

rinin tenziline dair (2/704) 316 

Deı-sim (Ahdülhuk T ev fil; B.) 
— Efradı ahali ta ruf nidan makam atı 

nesin iyeye vâki olacak müracaat!er hakkın
da (2/687) 35 

İlersin) (Üiyuh Ağa ve rüfelum) 
—• Dersim'dc vücuda getirilecek maarif 

ve nafıa tesisat.) iein bütçeye yarım milyon 
lira, tahsisat konulmalına dair (2/685) S3 
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Dersim (Hasmı Hayri B.) 
— Deı^im nafıa işleri için. yüz bin lira 

verilmesine dair (2/716) 391 
.Oiyarbekir (Kadri Ji.) 

— Tahriri nüfus Kanııııumııı tadiline 
dair (2/688) 35 

Ergani (Sırrı. Beyl'e rüfekası) 
— Nisabı .Müzakere Kanununun altıncı 

ve sekizinci maddelerinin tadiline dair 
(2/665) 61:72,72,77:78 

Ki'tuğrul (Masiufu Kemal) 
— Bitecikte. l>iı* sultani mektebi kü-

şadına dair 43G 
Ura.ırımı (Halik .lif.) 
— Ali Şükrü Bey merini nuuı ailesine 

Hidernatı Vataniye tertibinden maaş lalı-
sütİııe dair (2/708) 390 

— ikinci sınıf ihtiyat zabıtan mm terfi
hine dair 198 

— Kura alıaj isine Harbi Umumide ve
rilen zahirenin affedilmesine dair (2/505) 197 

Krzui'lııu (8ii(pâfman tfecati Beyle riife-
l,u.?ı) 

— intihabı Mebusan Kanunu Muvak
katinin tadili hakkında (2/603) 143,822: 

348,348:349 
Kastamonu (Abdülkadir•'Kemalî B.) 
— Ekmeklerin tartı İle satılması hak

kında (2/689) 35 
— Kastamonu'da bir Tıbbiye Mektebi 

'küsadı hakkında (2/458) 142:143 
Kayseri (Ahmed Hilmi Beyle arkudu-

ş'imn) 
— Şehit Kumandan Nâzını Beyin va

lidesine hadomatı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkında (2/655) 456 

Kayseri (Osman Beyle rü-f ektisi) 
— 1335 senesi gayesine kadar «lan dü

yunu askeriyenin sureti itasına dair 
(2/621) 120:137 

Kırşehir (Siidtk Beyle riifekasmtn) 
— Çarşamba kasabası civarındaki Kör 

Irmak bataklığının imlâsı için tahsisatı 
munzamına itasına dair (2/711) 390 

Konya (Hac-t .Bekir Efendi ile riifekıt-
smın) 

Sayfa 
— Müstakil ibir Akşehir livası teşkili

ne dair (2/710) 390 
Konya (Kâzım Hüsnü, B.) 
— Konya iein celtbedileeeJk şu •boru

larının Gümrük Resminden istisnasına 
dair (2/698) 86:87 

Konya (Kâzım Hüsnü Beyle. arkadmh 
nın) 

— Konya hareJketiarandan mutazarrır 
olanların. MiisaJhfkafot vergilerinin affına 
ve kendilerine tııeecanen kereste itasına 
dair .-kanun teklifi (2/364) '143 

Kütahya (Besim Atalay B.) 
— Kütalhya. Mtjbusu Haydar Beye iri--

deınatı vataniye tertibinden 'maaş, tahsi
sine dair (2/7J3) 435 

Kütahya (('emil B.) 

— Teslis usuliyle ve kefaleti mütesel
sile ile kura ahalisine zitııımet kaydedilen 
aşar ha'kfcmda 198 

Kirtatoya (Cemil Beyle- rufe1casw.ni) 
— Kütahya MeJbusu Haydar Beye iri-

dema'ti vataniye, tertübi ııdeıı maaş tahsi-
sine dair (2/712) 435 

Maras (Haydar Beyle rüfekası) 
— Maras idadisi riyaziye •muallimi 

Hayrullah Hfendi ailesine 'hidernatı vata
niye tertibinden maaş tathsisine daiı- 101 

Muvazenei Maliye Encümeni 
— Mevakii hanbiyede mecruh olan za

bıtana eübise 'bedeli ve ilmesine dair 198 
•— Seyri'sefaiıı idaresine avans itasına 

dair (2/705) 368,377:382 
Menteşe (Doktor Terfih Rüştü Beyle 

1$ arkadaşının) 
— İzmir Clnt'rfm Hastanesi SertaMlıi 

Mustafa lînver Beye Hidemaltı Vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair (2/709) 390 

Hamhan (Mustafa Necati B.) 
— Düşman tahribatının telâfisi hak

kında (2/692) 35 
Sivas (Hasitn B.) 
— Meclis "bütçesinin harcırah 'madde

sine 60 bin lira ilfıvcisine dair (2/693) 59,60:61, 
72,73,75:76 

— Meclis 'bütçesine 'tahsisat itasına 

http://rufe1casw.ni
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Sayfa 

ve îstaribul gayrifaal memurları maaşa-
tına dair (2/706) 356:356,368,370:373,382,383: 

384 

ADLÎYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 

— Hiyaneti vataniyeden on sene kü
reğe mahkûm Alioğlu Müslim hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 3 61 

— Hiyaneti vetaniyeden küreğe mah
kûm Simavlı Ali Onbaşı hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair 46 

— Hiyaneti vataniyeden beş seneye 
mahkûm Ayvacıklı Ali Rızaoğlu Celâl hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair 142 

— Hiyaneti vataniyeden dört şeye 
mahkûm Simav'ın Dağardı Nahiyesi Mü
dürü İsmail Hakkı Efendi hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 141:142 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene kü
reğe mahkûm Eskişehir dâvavekillerînden 
Hafız Osman'ın evrakı hükmiyesinin gön
derildiğine dair 320:321 

— Hiyaneti vataniyeden dört sene kü
reğe mahkûm Simavlı Hacı Mehmet hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair 46 

— Hiyaneti vataniyeden müebbet kü
reğe mahkûm Seydişehirli Hafız Muhiddin 
Efendi hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 46 

— Hiyaneti vataniyeden beş sene 
küreğe mahkûm Boşnak Hasanoğlu Tevfik 
Hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair 389 

— Hiyaneti vataniyeden dolayı onar 
sene hapse mahkûm Maksudiyeli Hacı 
ibrahim ile Küçük İbrahim ve gıyaben 
idama mahkûm Cemal ve Hakkı ile Küeük 
Hüseyin hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 248:249 

' — Hiyaneti vataniyeden üç sene küreğe 
mahkûm tpsalalı Muallim Hasan Efendi 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair 46 

Sayfa 
Totkad (Rifat B.) 
— Nafıa 'Vekâletinin Müdiriyeti Umu-

miyeye kalbine dair (2/701) 101:162 

—• Hiyaneti vataniyeden beş seneye 
mahkûm Armudeli'nden Halil İbrahimoğhı 
Mustafa hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 141 :142 

— Hiyaneti vataniyeden on beş seneye 
mahkûm Kütahyalı Helvacıoğlu Hacı 
Mustafa hakkındaki evrakı hükmiyenin 
göönd eri kliğin e dair 141:142 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Fera-
izcizadı? Hamdı Hoca ile rüfekâsı hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair 247 

—• Hıyaneti vataniyeden on sene kü
reğe mahkum Kütahya Belediye Reisi sa
bıkı Hüseyin Hüsnü Efendi hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 248 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm edilmiş olan Söğüt'ün Dodurga kar
yesinden Hüseyinoğlu ibrahim hakkında
ki evraîkı hükmiyenin gönderildiğine dair 247: 

248 
— Hiyaneti vataniyeden beş seneye 

malıkûm Kütahya'lı İmamoğlu Eslkiei 
Mustafa hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 317 

— Hiyaneti vataniyeden 'beş sene kü
reğe mahkûm Kızı] Hasan (yahut Arif) -
oğlu Mehmed Ali hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair 321 

— Hiyaneti vataniyeden dört seneye 
mahkûm Köleoğlu AH Çavuş haklkındaM 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair. 1% 

— Hiyan«ti vataniyeden üç seneye 
mahkûm Kuruoğtu Rıza hakkındaki evra
kı hükmiyenin gönderildiğine dair 141,142 

— Hiyaneti vataniyeden müebbet kü
reğe mahkûm Süleymamye karyeli Fer-
hadoğlu Ahmed hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair 141,142 -

— Hiyaneti vataniyeden küreğe mah-
İkûm Saiktılar karyesinden Süleymanoğlu 

TEZKERELER 
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Sayfa 

Nazif ve refiki Mehmed hakkındaki evra-
ki hükmiyenin gönderildiğine dair 141,142 

— Hıyaneti vataniyeden muhtelif ce
zalara mahkûm sabık Kütahya Hapsanesi 
Müdürü Naci Efendi ile rüfekası hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair ' 141,142 

—> Hıyaneti vataniyeden dört sene kü
reğe mahkûm Nııman Hoca hakkındaki 
evrafltı hükmiyenin gönderildiğine dair 46 

— Hıyaneti vataniyeden beş seneye 
mahkûm Tahirzade Mehmed Ali Efendi 
hakfrındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğime dair 196 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene kü
reğe mahkûm Tahsin Efendi hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 46,320 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Nahiye Müdürü Süleyman, Hapsane 
Müdürü Tevfik ve Hafız Hoca ve on beş 
sene küreğe mahkûm Dâvavekili Tevfik 
haklarındalki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair 250:251 

— Hıyaneti vataniyeden onar seneye 
mahkûm Eskişehirli Kasap Veli ve mah
dumu Yusuf halkkmdaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair 391:392 

— Hıyaneti vataniyeden idama ıvı-ah-
kûm Süleymanoğlu Cemil hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 101:102 

—• Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Süleymanoğlu Veli, Şarköylü Meh-
medoğlu Hüseyin ve rüfekası hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 102: 

'103 
— Hıyaneti vataniyeden 3 sene küre

ğe mahkûm Eskişehirli Urkuş kadm^hak-
kındaki evrakı hülkmiyeııin gönderildiğine 
dair 103:104 

BÜYÜK MÎLLET MECLlSl RİYASETİ 
SANİYE TEZKERESİ 

— Mebuslara Meclisin nisabını mü
teessir etmiyecek tarzda izin verilmesi 
hususunun bir karara bağlanmasına 
dair 355:366,384:385 

Sayfa 

DAHİLÎYE VEKALETİ TEZKERESİ 

— istanbul Cemiyeti Umumiyei Bele
diyesinin içtimai münasebetiyle Meclise 
gelirin teşefckürat ve ihtiramatını bildiren 
telgrafa dair 46 

DİYARBEKİR İSTİKLÂL MAHKEMESİ 
MÜDDEİUMUMİLİĞİ TEZKERESİ 

— Diyarbekir İstiklâl 
verilmiş bir hükme dair 

Mahkemesince 
247 

ELCEZİRE ISTIKLÂL MAHKEMESI 
MÜDDEIUMUMILIĞI TEZKERESI 

— İstiklâl mahakimi hakkındaki Kanu
nun yedinci maddesinin tefsirine dair 390 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

— Anka'ra'daki emlâkin takdiri kıymeti 
hususunda Meclisi îdarei Vilâyetle Memu
rin Muhakemat Tetkik Heyeti arasında 
zuhur eden ihtilâfın halline dair 317 

— Avans Kanununun altıncı madde
sinin tefsirine dair 206:211 

— Bilâıaüdıdeıt mezun-iyet verilen est'ra>t-
ton Müeoeeİiyeti Askeriye VeaıgM alınıp 
alımın ıyacağının rbeMrino dair 316 

— Derüleytamlar bütçesinin gönderil
diğine ve serian tasdik edilmesine dair 161 

— Efradı askeriyenin kırk kuruştan 
fazla olan maaş senetlerine pul ilsak edilip 
edilmiyeceği dolayisiyle "Resini damga 
Kanununun muafiyat faslmm 42 nei mad
desinin tefsirine dair 316 

— Eleezire İstiklâl Mahkemesi Heye
tinin Urfa'ya muvasalat eylediğine dair 86 

— İstanbul'da açıkta kalan ve Avans 
Kanununa tevfikan muhâssasatları tediye 
edilen zabıtan ve mensubim askeriyeye elbi
se bedeli ita edilip edilmiyeceğinin tefsirine 
dair 247 

— Mâlûlini .güzatın terfihi hakkındaki 
Kanunun tefsirine dair _ 86 

— Müecceliycti Askeriye Vergisi Ka-
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nummun Bankı Osmani memurları hakkın
daki fıkrasının tefsirine dair 

— Müeeceliyeti Askeriye Vergisi Kamı-
nıınuıı <B) fıkrasını muaddil 20 Temmuz 
1338 tarihli Kanunun beşindi maddesinin 
lüzumu tefsirine dair 

— Müsakkafat ve müsakkafat hükmün
deki arsaların vergisi hakkındaki 11 Kânu
nusani 1339 tarihli Kanunun tefsirine dair 

— Kusya'da bırakılıp Buhara ve Hıyve 
Hükümetlerinde ifayı hizmet eden zâbitanm 
muhassasatına dair 

Sayfa 

316 

34 

316 

91 

MEMURİN MUHAKEMAT TETKİK EN. 
RİYASETİ TEZKEftESÎ 

i 

— Memurin Muhakemat Tetkik Küçü
meninin vazifesinin tesbitine dair. 36 

MÜDAPAAt MİLLİYE VEKALETİ TEZKE
RELERİ 

— Divanı harblerden sâdır olan gıyabi 

Sayfa 
hükümlerin Büyük Millet Meclisi Riyase-
tinee tasdiki lâzımgelip gelmiyeceği hakkın
daki tezkere cevabının süratle gönderilme
sine dair 142 

— imalâtı Harbiye Müdiriyeti Umuıni-
yesi bütçesi hakkındaki kararın bir an evvel 
müzakeresine dair 90 

— Ordunun 1339 senesi teşkilât kadro
larını tesbit için Müdafaai Milliye ve Mu-
vazenei Maliye encümenlerinden icabeden 
zevatın vekâlete gönderilmesine dair 90 

— Takdirname İle taltif Kanununun 
ikinci maddesinin tefsirine dair 86 

SIHHİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 

— Darüleytamlar bütçesinin gönderil
diğine ve serian tasdik edilmesine dair 161,369: 

370,382,382 
— Cemiyetler Kanununa bir madde ilâ

vesine dair kanun lâyihasının tesrii müza
keresine dair 90 

ZAPTI SABIK HULÂSALAEI 
28 , II . 1339 tarihli 201 nci içtima zaptı 

sabık hulâsası 2 
1 . III . 1339 tarihli 1 nei içtima zaptı 

asbık hulâsası - 34 

(2 - 6) neı içtimater hafidir. 
8.. I I I . 1339 tarihli 7 nci içtima zaptı 

sabık hulâsası 84:85 
21 . I I I . 1839 tarihli 8 nci içtima zaptı 

sabık hulâsası 114 dUS 
22 , I I I . 1339 tarihli 9 ucu içtima zaptı 

sabık hulâsa» 1(41 
24 . I I I . 1389 tarihli 10 ncu içtima zaptı 

sabık hulâsası KX>d$l 
26 . ' I II , 1339 tarihli 11 nci içtima zaptı 

sabık hulâsası 194:195 

28 . I I I . 1339 tarihli 12 nci içtima zaptı 
sabık hulâsası. 226 

29 . III . 1339 tarihli !1|3 ncü içtima zaptı 
sabık hulâsası 243 £43 

3 1 . I I I . 1339 tarihli 14 ncü içtima zaptı 
sabık hulâsası 282383 

1 . IV . 1339 tarihli 15 nei içtima zaptı 
sabık hulâsası 304 

2 . IV . 1839 tarihli 16 nci içtima zaptı 
sabık hulâsası 315 

3 . IV . 1339 tarihli 17 nci içtima zaptı 
sabık hulâsası 354:3f>5 

5 . IV . 1839 tarihli 18 nei içtima zaptı 
sabık hulâsası ' 388:389 

7 . IV . U339 tarihli 19 ncu içtima-zaptı 
sabık hulâsası 434:435 



Söz alanlar 

Saf/fa 
Abdullah Ef. (Bolu) - îdarei vilâyat 

Kanunu İle Tedrisatı iptidaiye Kararna
mesinin tadili münasebetiyle 404 

Abdullah Ef. (tzmit) - IHiyunatı sabı
kanın »ııreti tediyesine dair Kanun müna-

; sebetiyle 128,123 
— tdarei vilâyat Kanunu İle Ted

risatı iptidaiye Kararnamesinin' tadili mü
nasebetiyle 398,399,406 
' — intihabı mebusan Kanununun be,?ı 
nıevaddmı muaddil Kanun münasebetiyle 333 

— Sivil etibbamn ordudan terhis edil
melerine dair takrir münasebetiyle 1.16 

— Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 
ııcı maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası münasebetiyle 216,219 

Abdülhak Tevfik B. (Dersim) • Hilafı 
kanun fazla 'hapsedilen Niğdelı Halil İb
rahim'in fazla mahkûmiyetinin affına 
dair Adliye 'Bilenmeni mazbatası mimase-1 

betiyle 144 

Ahmed Hilmi B. (Kayseri) - Havalii 
Şarkiye muhacirlerinin iadesi ve mesaki- • 
t linin tamir ve inşası için tahsisat itasına 
dair Kanun münasebetiyle 279 

— îdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 119,120 

— tdarei vilâyat Kanunu ile Tedri
satı iptidaiye Kararnamesinin tadili mü
nasebetiyle 412 

—• Mebusların seneyi tahsisatının 4 se
nede dört taksitle itasına dair- takrir mü
nasebetiyle 73 

— Şarki - Anadolu Demiryollarına 
dair Kanun münasebetiyle 484 

— Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 
uei maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası münasebetiyle 216 

Saat* 
Ali Cenanı B. (Gamnteb) * Düyunatı 

sabıkanın sureti tediyesine dair Kanun mü
nasebetiyle 133,134 

— Evkaf Vekâletinin 1339 senesi üç 
aylık muvakkat bütçesine dair Kanun 
münasebetiyle 204 

— Havalii Şarkiye Demiryolları İda
resinin 1339 senesi Bütçe Kanuniyle Na
fıa Vekâleti bütçesine iki yüz bin lira 
tahsisat vaz'ına dair Kanun münasebe
tiyle 47,56 

— îdarei vilâyat Kanunu ile Tedrisatı. 
iptidaiye Kararnamesinin tadili münase
betiyle 415 

—• Ziraat Bankası için avans itasına 
dair Kanun münasebetiyle 374 

Ali Rıza B. (Kars) - Şarki - Anadolu 
Demiryollarına dair Kanun münasebetiy
le 496,515 

— Havalii Şarkiye Demiryolları idare
sinin 1339 senesi Bütçe Kanuniyle Nafıa 
Vekâleti bütçesine iki yüz bin lira tahsisat 
vaz'ına dair Kanun münasebetiyle sözleri 55,56 

— Havalii Şarkiye muhacirlerinin iadesi 
ve mesakininin tamir ve inşası için tahsisat 
itasına dair Kanun münasebetiyle 266 

Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki) -
Altın kaçakçılığından mahkûm Haşini ve 
Eşref efendilerin affı hakkındaki' istida 
Encümeni Mazbatası münasebetiyle 250 

— Avans Kanununun altıncı maddesinin 
tefsirine dair Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 208,209,210 

— Balıkesir Hapsanesi Müdürü Ahmed 
Efendi ile rüfekası hakkındaki Divanı Harb 
hükmünün r-ef'ine dair istida Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 237 

— Denizli Mebusu Hakki Behiç Beye 
hastalığına binaen bilâmüddet mezuniyet 
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verilmesine dair Dîvanı Riyaset kararı mü
nasebetiyle 88 

— Düyunatı sabıkanın sureti tediyesine 
dair Kanım münasebetiyle 126,127 

— Erzurum Mebusu Âsim Beyin, İstan
bul'dan Anadolu'ya gelen eşyadan ikinci de
fa Gümrük Resmi alınmamasına dair takri
rinin ıheıiven müzakere edilmesine dair 
takriri uıünasebetiyle 162 

— İdarei vilâyat Kanunu ile Tedrisatı 
iptidaiye Kararnamesinin tadili münasebe
tiyle 415 

— İntihabı mebusan Kanununun bâzı 
raevaddım muaddil Kanun münasebetiyle 331, 

337,340,345 
— Mahkûm askerî ve sivil üsera hakkın

da affı umumi ilânına dair Kanun münase
betiyle 246 

— Meclis bütçesine tahsisatı munzamma 
itasına ve İstanbul gayrifaal memurlarına 
dair Kanun münasebetiyle 371 

— Memaliki müstahlasa ihtiyacatını tet
kik etmek Üzere hususi bir encümen teşkiline 
dair takrir münasebetiyle 787,189 

Besim Atalay B. (Kütahya) - Havalii 
Şarkiye muhacirlerinin iadesi ve mesaki-
ninin tamir ve inşası için tahsisat itasına 
dair Kanun münasebetiyle 259,272 

— İntihabı mebusan Kanununun bâzı 
mevaddını 'ifiuaddil Kanun münasebetiyle 340 

— Memaliki m ustalı I asada işgal müd-

Oavid B. (Kara) - Havalii Şarkiye De
miryolları İdaresinin 1339 senesi Bütçe 
Kanuniyle Nafıa Vekâleti bütçesine iki 
yüa bin lira tahsisat vaz'ma dair Kamın 
münasebetiyle 53 

— Havalii Şarkıya muhabirlerinin ia
desi ve mesakininii) tamir ve inşası i$n 

Sayfa 
— Memaliki müstahlasada işgal nıüdde-

tinee tekevvün eden her nevi deavi ve mua
melâtı şer'iye ve nizamiye ile sâdır olan hü
kümler hakkında yapılacak, muameleye 
dair Kanun 183 

— Nisabı müzakere Kanununun altıncı 
ve skizinci maddelerinin tadiline dair Kanun 
münasebetiyle 64,65,68,70,71,72 

— (tuzuame hakkında 118 
— Sükna kanunu lâyihası hakkında 251 
— ŞarM - Anadolu Demiryollarına dair 

Kanun münasebetiyle 484 
-— Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 nei 

maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 217 

Ali Şükrü B. (Trabzon) - Ceza Kanu
nunun birinci babının beşinci faslına mü-
zeyyel Kanunun, kavanini harbiyeyi iptal 
edip etnıiyeecğinin tavzihine dair beyanaıtı 97,98 

Alim Ef. (Kayseri) - ŞarM - Anadolu 
Demiryollarına dair Kanun münasebe
tiyle 486 

detince tekevvün eden her nevi deavi ve 
muamelâtı şot'iye ve nizamiye ile sâdır 
olan hükümler haıkkmda yapılacak mua
meleye dair Kanun münasebetiyle 182 

— Tetdrisatı iptidaiye Kanununun 15 
.nci maddesinin tadiline dair kanun lâyiha
sı münasebetiyle 217 

talhsisiat itasına dair Kanun münasebe
tiyle 263,254 

Cemil B. (Kütahya) - Benizli Mebusu 
Hakkı Be'hic Beye hastalığına binaen bi-
lâmüddet mezuniyet verilmesine dair Di
vanı Riyaset kararı mfinasebetiyb> 88 

B 

C 

B 
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Dr. Abidin B. (tâzistaa) - Nisabı mü
zakere Kanununun altıncı ve sekizinci 
maddelerinin tadiline dair Kanım müna
sebetiyle 65,66 

Dr. Fikret B. (Koşan) - MemaliM 
müstahlasa ihtiyacatım tetkik etmek üze
re hususi bir encümen teşkiline dair tak
rir1 münasebetiyle 385 

— Sivil etıbbanın ordudan terhis edil
melerine dair takrir münasebetiyle 116,117 

Dr. Mazhar B. (Aydın) - Havalü Şar
kiye muhacirlerinin iadesi ve mesakininin 
tamir ve inşası için tahsisat itasına dair 
Kanun münasebetiyle ' 254,268,269,270 

— tdarei vil&yat Kanunu ile Tedrisatı 
iptidaiye Kararnamesinin ta-dili münasebe
tiyle 419,420 

— Memaliki müstahlasa İhtiyacatım 
tetktk etmek üzere hususi bir encümen teş
kiline dair takrir münasebetiyle 187,3'88 

— Memaliki -müstalhîasada işgal müd-
detînee tekevvün eden her nevi deavi ve 
muamelâtı şer'iye ve hizamiye ile sâdır 
olan hükümler hakkında yapılacak mua
meleye dair Kanun münasebetiyle 171 

Dr. Mustafa B. (Kozan) - Havalü Şar
kiye muhacirlerinin iadesi ve mesakini
nin tamir ve inşası için tahsisat itasına 
dair Kanun münasebetiyle 299 

Dr. Rıza Nur B. (Sinob) (Sıhhiye Ve
kili) - Havalü Şarkiye muhacirlerinin ia
desi ve mesakininin tamir ve inşası için 
tahsisat itasına dair Kanun münasebetiy
le 259,2(50,267,268,273,274,275,276,277,278 

Dr. Terfik Rüşdü B. (Menteşe) - Avans 
Kanununun altıncı maddesinin tefsirine 
dair Kavanİni Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 210 

— Düyunatı sabıkanın sureti tediyesine 
dair Kanun münasebetiyle 128,130,131,134,136 

— Havalü Şarkiye muhacirlerinin iadesi 
ve mesakininin tamir ve inşası için tahsisat 
itasına dtair Kanun münasebetiyle 261,262 

— Tedrisatı iptidaiye Kanunumun 15 
nci maddesinin tadiline dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 221 

Sayfa 
— 20 Kânunusani 1337 tarihli maddei 

münferidenin ilgasına dair (Tecdidi intihap 
hakkında) Kanun münasebetiyle 202 

Durak B. (Erzurum) • Altın kaçakçılı
ğından mahkum Haşim ve Eşref efendile
rin affı hakkındaki İstida Encümeni maz
batası münasebetiyle 249 

— Balâ kazası ahalisine aidodan 75 
devrenin sahiplerine ia<de*riııe dair İstida 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 105 

—• Balıkesir Hapsenesi Müdürü Ah-
<met Efe(nldıi ile riifekası hakkındaki 
Divanı Harb hükmünün ref'jne dair 
İstida Encümeni mazbatası <münıa&e-
betiyle 234,235,236,237 

— Düyunatı sabikanm sureti tediye- * 
sine dair Kanun 'münasebetiyle 130,13;) 

— Erzurum Mebusu Âsim Beyin, 
İstanbul'dan Akıaidc-lu'ya .gelen ^yaldan 
ikinci defa Gümrük Resmi alınmamasımı 
dair takririnin heım-en müzakere edilme
sine dair takriri münasebetiyle 163 

— Evkaf Vekâletinin 1339 senesi üç 
«ylıfc muvakkat bütçesine dair Kanım 
münasebetiyle 204 

— Havalü Şarkiye muhacirlerinin iade
si ve mesakinitatin tamir ve inşası için tah
sisat itasına -dair Kanun münasebetiyle 255, 

256,257,267,268,297 
— îdarei viiâyat Kanunu ile Ted

risatı iptidaiye Kararnamesinin tadili 
münasebetiyle 400,404,405,412 

419,424 
— İntihabı mebusan Kanununun bâzı 

jmevaddım muadldil Kanun münasebe
tiyle . 333,334,337,338 

— Mebuslara nisabı müzakereyi mü
teessir etmiyeeek tarzda izin verilmesi 
hakkındaki Meclis Riyaseti Saniyesi tez
keresi münasebetiyle 356,357,358,364 

— Memaliki müstahiasa d'htiyaeatmı 
tetkik etmek üzere hususi bir encümen 
teşkiline dair takrir münasebetiyle 188 

~ Ruzname hakkında 118,368 
— Şarki - Anadolu Demiryollarına dair 

Kanun münasebetiyle 497.500,501,514 
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•— Tedrisatı iptfi&aiye Kanununun 15 
nci maddesinin tadiline 'dair kanun lâyi
hası 'münasebetiyle 220 

— Trabzon Mebusu Alî Şükrü Beyin 
gaybubeti münasebetiyle 231 

— Vilâyatı Şarkiye muhacirleri hak-
kmdaM takrir münaseıbetiyle 35 -M 

— 20 Kânunusani 1337 tarihti maddei 
münfeıddenin ilgasına dair (Tecdidi inti
hap hakkında) Kanun miin-ase-betiyle 288,280 

Dursun B. (Çorum) - Havalii Şarkiye 

Demiryolları İdaresinin 1331!* senesi Bütçe 
Kanuniyle, Nafıa Vekâleti bütçesine iki 
yüz bin lira tahsisat vaz'ına dair Kamın 
•münasebetiyle 

—< Hilafı •.kamın, fazla hapsedilen Niğ-
deîi Halil ibrahim'in fazlai mahkûmiyeti-
nin affına dair* Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 

Sayfa 

50 

144 

— Idarei vilâyat Kamımı ile 'fedei-
sjıtı iptidaiye Kacai'namesinin tadili 'mü
nasebetiyle 410,411 

Emin B, (Erzincan) - Evkaf Vekâleti
nin 1339 senesi üç aylık muvakkat bütçe
sine dair Kanun münasebetiyle 

— Havalii Şarkiye Demiryolan İda
resinin 1339 senesi Bütçe Kanuniyle Nafıa 
Vekâleti •bütçesine iki yüz <bin lira tah
sisat vaz'ına dair Kanun münasebetiyle 

204 

47, 
53,54 

— Havalii Şarkiye muhacirlerinin 
iadesi ve mesakininin tamir ve inşası için 
tahsisat' itasına dair Kanun münasebe
tiyle 277 

— Idarei kuıa ve ııevalıi kanını lâyi
hası 'münasebetiyle 120 

— Şarki - Anadolu DemiryolUımı-ii dair 
Kanım münasebetiyle 486,487 

Emin B. (Eskişehir) - Havalii Şarki
ye muhacirlerinin iadesi ve mesakinyıîn 
tamir ve inşası için tahsisat itasına dair 
Kanım münasebetiyle 264:265 

Esad Ef, (Aydın) - Havali* Şarkiye mu
hacirlerinin iadesi ve mesakininin tamir ve 
inşası için tahsisat itasına dair Kanun mü
nasebetiyle 254 

Fabreddin B. (Kars) • Havalii Şarki
ye Demiryolları İdaresinin 1339 senesi 
Bütçe Kanuniyle Nafıa Vekaleti bütçesi
ne iki yüz bin lira tahsisat vaz'ına dair ka
nun münasebetiyle 54 

Feyyaz Âli B. (Yozgad) - Nisabı mü
zakere Kanununun altıncı ve sekizinci mad
delerinin tadiline dair Kanun münasebe
tiyle * 72 

— Ziraat Bankası için avans İtasına 
dair Kanun münasebetiyle 374 

Feyzi B. (Diyarbekir) (Nafıa Vekili) -
Şarki - Anadolu Demiryollarına dair Ka
nun münasebetiyle 482,484,486,514,515 

— Havalii Şarkiye Demiryolları İda
resinin 1339 senesi Bütçe Kanuniyle Nafıa. 
Vekâleti 'bütçesine iki yüz bin lira tah
sisat vaz'ına dair kanun münasebetiyle 47, 

48,54,59 
— Kayseri JVÎebıısu Osman Beyin., Mis

ler Kenedi ile akdedilen Alâtı Ziraiye 
Mukavelesine dair suali -münasebetiyle 153:154 

— Ruznaıme hakkında 367,393 
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Gazi Mustafa Kemal Pş. (Ankara) - i — 20 Kânunusani 1337 tarihli maddei 

(Büyük Millet Meclisi Reisi) * Dördüncü münferidenin İlgasına dair (Tecdidi inti-
içtima Kenesini açış nutuktan 2:18 hap hakkında) Kanun münasebetiyle 293 

H 
Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş) - Havalii 

Şarkiye muhacirlerinin, iadesi ve mesaki-
ninin tamir ve inşası için tahsisat itasına 
dair Kanun münasebetiyle 27f» 

Hacı Bekir Ef, (Konya) - Düyunatı 
sabıkanın sureti tediyesine dair Kanun 
münasebetiyle 129,136 

— tdarei vilâyat Kanunu ile Tedrisatı 
iptidaiye Kararnamesinin tadili münasebe
tiyle 417 

— Nisabı müzakere Kanununun altın
cı ve sekizinci maddelerinin tadiline dair 
Kanun münasebetiyle 71 

Hacı Ilyas Sami Ef. (Muş) - İntihabı 
mebusan Kanununun bazı mevaddını mu
addil Kamm münaselbetiyle 346 

Hakkı B. (Van) - Havalii Şarkiye mu
hacirlerinin iadesi ve mesakininin tamir 
ve inşası İein tahsisat itasına dair Kanun 
münasebetiyle 297 

— Sivil etibbanın ordudan terhis edil
melerine dair takrir münasebetiyle 116 

Hakkı Hami B, (Sinob) - îdarei vilâ
yat Kanunu ile Tedrisatı İptidaiye Karar
namesinin tadiline dair Kamı» münasebe
tiyle 396,410.414 

— intihabı mebusan Kanununun bazı 
mevaddmı muaddil Kanun münasebetiyle 336, 

342,344,345 
— Memaliki müstahlasa ihtiyaeatmı 

tetkik etmek üzere hususi bir encümen tes-
Iriline dair takrir münasebetiyle 186 

- - Memaliki müstahlasada. işgal müd-
detince tevekkün eden her nevi deavi ve 
muamelâtı şer'iye ve nizamiye ile sâdır 
olan hükümler hakkında yapılacak mua
meleye dair Kanun münasebetiyle 168 

— Rtfzname hakkında 393 

— Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 
nci maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası münasebetiyle 218:219 

— Topal Osman'ın hempalarından 
Meclis Muhafız Bölüğü Kumandanı Mus
tafa Kaptan'dan Mülazimisanİlik rütbesi
nin nez'iyle Hapsaneî Umumiye nakli hak-
'kındaki takriri münasebetiyle 309 

— Trabzon Mebusu^ Ali Şükrü Beyin 
gaybubeti münasebetiyle 229,230,307 

— 20 Kânunusani 1337 tari'hli maddei 
münferidenin ilgasına dair (Tecdidi inti
hap hakkında) Kanun münasebetiyle 291 

Hamid B. (Biga) - Hilafı kanun fazla 
hapsedilen Niğdeli Halil İbrahim'in fazlai 
mahkûmiyetinin affına dair Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 143,144 

— intihabı mebusan Kanununun bâzı 
mevaddım muaddil Kanun münasebetiyle 339 

— Mahkûm askerî ve sivil üsera hak
kında affı umumi ilânına dair Kanun mü
nasebetiyle 244 

— Memaliki müstahlasada işgal müd-
detince tekevvün eden her nevî deavi ve 
muamelatı şer'iye ve nizamiye ile sâdır 
olan hükümler hakkında yapılacak muame
leye dair Kanun 165,166,167,168,169,170,175, 

178,179,180,182,183,212,213 
Hasan Basri B. (Karesi) - Balâ kasası 

ahalisine aidolan 75 devenin sahiplerine 
iadesine dair" tstida "Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 106,107 

— Balıkesir Hapsanesi Müdürü Ahmed 
lifendi ile rüfekası hakkındaki Divanı 
Harb hükmünün ref'ine dair İstida Encü
meni mazbatası münasebetiyle 236 

— Havalii Şarkiye muhacirlerinin ia
desi ve mesakininin tamir ve inşası için tah- * 
sisat itasına dair Kanun münasebetiyle 260,261, 

* 
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— İdareyi vilâyat Kanunu ile Tedri

satı iptidaiye Kararnamesinin tadiline dair 
Kanun münasebetiyle 397,398,408,416,417,418, 

421,422 
— Mahkûm askerî ve sivil üsera hak

kında affı umumi ilânına dair Kanun mü- . 
nasebetiyle 244 

— Mebuslara nisabı müzakereyi mütees
sir etmiyecek tarzda kin verilmesi hakkın
daki Meclis Riyaseti Saniyesi tezkeresi mü
nasebetiyle 361,362 

— Memaliki müstahlasa ihtiyacatını tet
kik etmek üzere hususi bir encümen tenki
line dair takrir münasebetiyle 185 

— Memaliki müstahi'âsada işgal müd-
detince tekevvün eden her nevi deavi ve 
muamelâtı ser'iye ve nizamîye ile sâdır 
olan hükümler hakkında yapılacak muame
leye dair Kanun '* 168,174,177 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey hâ
disesinden Hükümetin Meclise malûmat 
vermesine dair takrir münasebetiyle sitz-
leri . 244 

Hasam Fehmi B. (Qümü§ane) (Maliye 
Vekili) - Avans Kanununun altıncı mad
desinin tefsirine dair Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 206,208, 

209,210 
•— Ceza Kanununun birinci babının. 

beşinci faslına müzeyyel Kanunun, kavaııi-
ni harbiyeyi iptal eddp etrniyewğinin tav
zihine dair beyanatı 96 

— Düyunatı sabıkanın sureti tediyesi
ne dair Kanun münasebetiyle 125,126,127, 

128,129,130,134,135,136 
— Ttuzname hakkında . 103,205 
— Ziraat Bankası için avans itasıım 

dair Kanun münasebetiyle 375 

Hasan Hayri B. (Dersim) - Hilafı ka
nun fazla hapsedilen Niğdeli Halil İbra
him'in faslai mahkûmiyetinin affırfa dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 144 

Hasib B. (Maraş) - Ceza Kanununun bi
rinci Lebinin besinci faslına müzeyyel 

Sarf* 
Kanunun, feavanini harbiyeyi iptal odip 
etmiyeoeğMim tavzihine daâr 92 

Haydar B. (Van) - îırtihaıbı mdjusan 
Kanununun "bâzı mevaddını muaddil Ka
nun münasebetiyle 342 

— Köy Kanununun müstacele*! müza
kere edilmesine dair takrir münasebetiyle 38,39 

Hüseyin Avni B. (Erzurum) • Birinci 
Reisveküligîne tekrar intâ'nabandan dolayı 
Meclise teşekkürü 22 

— Ceza Jvartu/nunıın birinci babının le
şine! faslına JTaıüsîetyyet Kanunun, karvanin'L 
.harbiyeyi iptal edip öömıiıyeeeğinin tavBİhi-
ne dair 94,96 

— T benizli Mebusu Hafekı Belric Bey*1 

hastalığına binaen bilânıüdd-et mezuniyet 
verilmesine dair Divanı Riyaset karan mü-
naisebetiyle 88 

— Havali i Şarkiye Demiryolları İdare
sinin 1339 senesi Bütçe Kanuniyle Naiia 
Vekâleti Mihje&ine iki yüz .biti lira tallıısiısaıt 
vaz'ına dair Kanun .müraaısebetiyle 57 

— Havalü Şarkiye mııhahirlerinin iadıesi 
ve mesakinlnın tamir ve inşası için tahsisat 
itasına dair Kanun mümasebetiyle • 273,300 

— İntihabı Mflhusan Kanununun bâzı 
mevaddını mııaddü Kanım 'inünaselbetiıyle 327: 

329,330,331,332,340,343 
— Nisabı müzakere Kanununun akıncı 

ve sekizinci maddelerinin tadlli-ne dair Ka
nun münasefbetiyle 73 

—. Tedrisattı iptidaiye Kanununun 15 
nei maddesinin tadiline daîr kanun lâyiibaisı 
münasebetiyle 216,221 

— T.ralbzon Mefhıtısu Ali Şükrü Beyin 
•gsı.>lhıjilw4.i ımünasebotiylc 227:229,232 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bayin 
hâdisei şabad>eti hakkında, beyanatı 305,306 

— Yeni intslıaıba dair Dahiliye Vekâle
tinin mül'baikata yaptığı tamimin tashihi 
hakkımdaki takrir münaısel>e*iylıo 318 

'— 20 Kânunusani 1337 tarihli matekdoi ' 
mimlVrideniu iİ£a«n'ia dair (Tecdidi inti
hap hakkında.) Kanum münassefaetıiyle 286,287, 

288,292,294 
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İhsan B. (Cebelibereket) • Sivil etıb
banın ordudan terhis edilmelerine dair 
takrir münasebetiyle 116 

İsmail Safa B. (Mersin) (Maarif Ve
kili) - Îdarei vilâyat Kanunu ile 'tedri
sâtı iptidaiye Kararnamesinin tadili mü
nasebetiyle 401,402,403,404,405,406,410,413, 

416,417,420,422,423 
— Tedrisattı iptidaiye Kanununun 15 

nci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 215,216,217,220 

îsmaü Subhi B. (Burdur) • Sanki -
Anadolu Demiryollarına dair Kanun mü
nasebetiyle 487,514,515 

İsmet B. (Çorum) • Düyunatı sabıkanın 
sureti tediyesine dair Kanun münasebe
tiyle 131,132,133,137 

Sayfa 
— Erzurum Mebusu Âsim Beyin, 

İstanbul'dan Anadolu'ya gelen eşya
dan ikinci defa Gümrük Besmi alın
mamasına dair takririnin hemen müzakere 
edilmesine dair takriri münasebetiyle 163 

— Îdarei kura ve nevahi kanun lâyihası 
münasebetiyle 120 

— Mebusların senevi tahsisatının 4 se
nede dört taksitle itasına dair takrir mü
nasebetiyle 73 

— Nisabı müzakere Kanununun altıncı 
ve sekizinci maddelerinin tadiline dair 
Kanun münasebetiyle 66,67,70 

— Ruzname hakkında 117 
İsmet Pş. (Edirne) (Hariciye Vekili) 

- 20 Kânunusani 1337 tarihli maddei mün-
feridenin isa'sına dair (Tecdidi iMtihap 
hakkında) Kamın münasebetiyle 284,285 

Kadri B, (DiyarbeMr) - Şarki - Anado
lu Demiryollarına dair Kanun münasebe
tiyle 508 

ı 
Kasım Pş. (Karesi) (Müdafaai Milliye 

Vekili) - Bâlâ kazası ahalisine aidolan 75 
devenin sahiplerine iadesine dair İstida 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 108 

— Ceza Kanununun birinci babının be
şinci faslına müzeyyel Kanunun, kavanini 

harbiyeyi iptal edip etmiyeceğinin tavzi
hine dair beyanatı 92,97,100 

t — Topal Osman'ın hempalarından Mec
lîs Muhafız Bölüğü Kumandanı Mustafa 
Kaptan'dan Mülâzimisanilik rütbesinin 
nez'iyle Hapsanei Umumiye nakli hakkın
daki takrir münasebetiyle 309 

Kâzım KarabeMr Pş. (Edirne) • Îda
rei vilâyat Kanunu ile Tedrisatı iptidaiye 
Kararnamesinin tadili münasebetiyle 422 

M 
Mahraud Esad B. (İzmir) (İktisat Ve

kili) - Kayresi Mebusu Osman Beyin, Mis
ler Kenedi ile akdedilen Alâtı Ziraiye 
Mukavelesine dair suali münasebetiyle 147:153 

— Şarki - Anadolu Demiryollarına dair 
Kanun münasebetiyle 509,510,511 

Mazhar Müfid B. (Hakkari) - Havalii 
Şarkiye Demiryolları İdaresinin 1339 se
nesi Bütçe Kanuniyle Nafıa Vekâleti büt

çesine iki yüz bin lira tahsisat vaz'ına da
ir Kanun münasebetiyle 54 

— Îdarei vilâyat Kanunu ile Tedrisatı 
iptidaiye Kararnamesinin tadili münase
betiyle 398,399 

— Meclis bütçesine tahsisatı munzam
ına itasına ve İstanbul gayrifaal memur
larına dair Kanun münasebetiyle 372 

— Ziraat Bankası için avans itasına 
dair Kanun münasebetiyle 375 
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Mehmed Şükrü E. (Karahisan Sahib) -
İdarei vilâyat Kanunu ile Tedrisat! ipti
daiye Kararnamesinin tadili münasebetiyle 417; _ 

421 
— intihabı mebustan Kanıımınnn bâzı 

mevaddını muaddil Kanun mıinaBebetiyl e 335, 
340 

—• Mebuslara nisabı müzakereyi mütees
sir etmiyeeek tarzda izin verilmesi hakkın
daki Meclis Riyaseti Saniyesi tezkeresi mü
nasebetiyle 361 

— Nisabı müzakere Kanununun altıncı 
ve sekizinci maddelerinin tadiline dair Ka
mın münasebetiyle 69,70,73 

Muhiddin Baha B. (Bursa) - intihabı 
mebusan Kanununun bâzı mevaddını m«-
addil Kanun münase'betiyle 346 

Muhtar B. (Mühendis) - Şarki - Anadolu 
Demiryollarına dair Kanun münasebe
tiyle ' 486,502:507,508,509 

Musa Kâzım Ef. (Konya) - Balâ kazası 
ahalisine aidolan 75 devenin sahiplerine 
iadesine dair îstida Encümeni mazbatası 
münasebetiyle ' 107 

— Mebuslara nisabı müzakereyi müte
essir etmiyeeek tarzda izin verilmesi hakkın
daki Meclis Riyaseti Saniyesi tezkeresi mü
nasebetiyle 362,363* 

— Memaliki müstahlasa ihtiyacatım 
tetkik etmek üzere hususi bir encümen teş
kiline dair takrir münasebetiyle 185,189 

— Memaliki müstahlasada işgal müdde-
tince tekevvün eden her nevi deavi ve mu-

Sayfa 
amelâtı şer'iye ve nizamiye ile sâdır olan 
hükümler hakkında yapılacak muameleye 
dair Kanun - 170 

Mustafa Ef, (Ankara) - Düyunatı sa-
bıkanm sureti tediyesine dair Kanun mü
nasebetiyle 128 

— Erzurum Mebusu Âstm Beyin, İstan
bul'dan Anadolu'ya gelen eşyadan ikinci 
defa Gümrük Resmi alınmamasına dair 
takririnin hemen müzakere edilmesine dair 
takriri münasebetiyle 164 

— Nisabı Müzakere Kanununun altıncı 
ve sekizinci maddelerinin tadiline dair Ka
nun münasebetiyle 63,66 

Mustafa Hilmi Ef. (Niğde) - İdarei 
vilâyat Kanunu ile Tedrisatı iptidaiye Ka
rarnamesinin tadili münasebetiyle 416,417 

Müfid Ef. (Kırşehir) - Havain Şarkiye 
ıııuhahirlerinin iakfesi ve mfesakimniıı ta-
ınir ve inşası için tahsisat itasına dair- Ka
nım münasebetiyle 27.1,272 

— Memaliki müstahlasada işgal müdde-
tince tekevvün eden her nevi deavi ve mu
amelâtı şer'iye ve nizamiye ile sâdır olan 
hükümler hakkında yapılacak muameleye 
dair Kanun 168,171,179,180,181,182 

— 20 Kânunsani 1337 tarihli maddei 
münferidenin ilgasına dair (Tecdidi inti
hap hakkında) Kanun münasebetiyle 289 

Mühendis Ziya B. (Demiryolları Mu-
diri Umumisi) - Anadolu Demiryollarına 
dair Kanun münasebetiyle 485,486 

N 
NafiE B. (Canik) • İntihabı mebusan 

Kanununun bâzı mevaddını muaddil Ka
nun münasıebetiyle ' 334 

Nebil Ef. (Karahisan Sahib) - Avans 
Kanununun altıncı maddesinin tefsirine 
dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle , 207,209 

— Balıkesir Hapsanesi Müdürü Ahmed 
Efendi ile rüfekası hakkındaki Divanı Harb 
hükmünün ref'ine dair îstida Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 234 

— Düyunatı sabıkanın sureti tediyesine 
dair Kanun münasebetiyle 130,132,133,134,136 

— Erzurum Mebusu Âsim Beyin, İs
tanbul'dan Anadolu'ya gelen eşyadan ikin
ci defa. Gümrük Resmi alınmamasına dair 
takririnin hemen müzakere edilmesine da
ir 'takriri -münasebetiyle 

.— Havalii Şarkiye muhacirlerinin ia
desi ve mesakinin tamir ve inşası için tah
sisat itasına dair Kanun münasebetiyle 

— Hilafı kanun fazla hapsedilen Niğde-

164 

300 
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Sayfa 
li Halil İbrahim'in fazlai mahkûmiyeti
nin affına dair Adliye Encümeni marüfba-
tası münasebetiyle 144 

— îdarei vilâyat Kanunu ile Tedri
satı iptidaîye Kararnamesinin tadili mü
nasebetiyle 413,414,416,417,423 

— İntihabı mebusan Kanununun bâ
zı mevaddını muaddil Kanun münasebe
tiyle * 339 

— Şariki - Anadolu Demiryollarına dair 
Kanun münasebetiyle 508,509 

Necati B. (Erzurum) - Ceza Kanunu
nun birinci babının beşinci faslına müzey-
yd Kanunun, kavanini harbiyeyi iptal 
edip etmiyeceğinin tavzihine dair 93 

Necati Ef. (Lâziatan) - Evkaf Vekâleti
nin 1339 senesi üç aylık muvakkat bütçesi
ne dair Kanun münasebetiyle 205 

—• Havalii Şarkiye muhacirlerinin ia
desi ve mesakininin tamir ve inşası için 
tahsisat itasına dair Kamın münasebe
tiyle 296 

— intihabı Mebusan Kanununun bâzı 
mevaddmı muaddil Kanım münasebe
tiyle 320,347 

—' Kendisine ait aile harcırahının 
Hemgin'den Trabzon'a kadar muteber ol
masına dair takriri münasebetiyle • 390 

— Mebuslara nisabı müzakereyi mü
teessir etmîyeeek tarzda izin verilmesi 

lıak'kındatki Meclis Riyaseti Saniyesi tez
keresi münasebetiyle 360 

— Mcmaliki müsta'hlasa ihtiyacatıııı 
tetkik etmek üzere hususi bir encümen 
teşkiline -dniı- takrir münasebetiyle 188 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü 'Bey 
ilıâdisesinden Hükümetin Meclise malû
mat vermesine dair takrir münasebetiyle 
sözleri . 243,244 

Neşet B. (Kanglrl) - tdarei vilâyat Ka
nunu ile Tedrisatı iptidaiye Kararnamesi
nin tadili münasebetiyle 433 

— Ruzname hakkında 368 
Nusrat Ef. (Erzurum) - Havalii Şarkî

ye muhacirlerinin iadesi ve mesakininin 
tamir ve inşası için tahsisat itasına dair 
Kanun münasebetiyle • 275,298 

— tdarei vilâyat Kanunu ile- Tedri
satı "İptidaiye Kararnamesinin tadili mü
nasebetiyle 420 

— İntihabı mebusan Kanununun bâzı 
mevaddını muaddil Kanun münasebe
tiyle , 345 

— Mebuslara nisabı müzalkereyi müte
essir etmiyeeek tarzda izin verilmesi hak
kındaki Meclis Riyaseti Saniyesi tezkeresi 
münasebetiyle 363 

• — Mem-ali'ki müstahlasada işjral müd
detine* tekevvün eden her nevi deavi ve 
muamelâtı şer'iye ve nizamîye ile sâdır 
olan bükümler hakkında yapılacak mua
meleye dair Kanun münasebetiyle 166,180,182,212 

Operatör Emin B, (Bursa) - Denizli 
Mebusu Hakkı Behiç Beye hastalığına bi
naen bilâmüddet mezuniyet verilmesine 
dair Dîvanı Riyaset kararı münasebetiyle 88 

— Evkaf Vekâletinin 1339 senesi üç ay
lık muvakkat bütçesine dair Kanun müna
sebetiyle 204 

Osman B. (Lâristan) • Avans Kanunu
nun altıncı maddesinin tefsirine dair Ka
vanini Maliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 207 

— Havalii Şarkiye Demiryolları İdare
sinin 1339 senesi Bütçe Kanuniyle Nafıa 
Vekâleti bütçesine iki yüz bin lira tahsisat 
vaz'ına dair Kanun münasebetiyle 47 

— Havalii Şarkiye muhacirlerinin ia
desi ve mesakininin tamir ve inşası için 
tahsisat -itasına dair Kanun münasebetiyle 25f> 

— İntihabı Mebusan Kanununun bazı me
vaddını muaddil Kanun münasebetiyle 345 

• — Ruzname hakkında 72,183 
— Şarki - Anadolu Demiryollarına dair 

Kanun münasebetiyle 493496,515 
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— Yeni intihaba dair Dahiliye Vekâle
tinin mülhakata yaptığı tamimin tashihi 
hakkındaki takrir münasebetiyle 

Osman Fevzi Ef. (Erzincan) - Havalii 
Şarkiye muhacirlerinin iadesi ve raesaki-
ninin tamir ve inşası için tahsisat itasına 
dair Kanun münasebetiyle 

Osman Kadri B. (Muş) - Havalii Şar
kiye muhacirlerinin iadesi ve mesakininin 

318 

276 

tamir ve inşası için tahsisat itasına dair 
Kanun münasebetiyle 265,266 

Osman Zeki B. (Kayseri) - Mister Ke
nedi ile akdedilen Alâtı Ziraiye Mukabe
lesine dair suali münasebetiyle 154:155,161 

Osman B. (Kayseri) - Nisabı müzakere 
Kanununun altıncı ve sekizinci maddele
rinin tadiline dair Kanun münasebetiyle 71 

Ömer Lfttfi B. (Amasya) — Havalii 
Şarkiye Demiryoları İdaresinin 1339 sene
si Bütçe Kanuniyle Nafıa Vekâleti bütçesi
ne iki yüz Mn lira tahsisat vaz'ına dair 
Kanun münasebetiyle 57,58,59 

— Şarki - Anadolu Demiryollarına dair 

Kanun münasebetiyle 485,514,515 

Ömer Lûtfı B. (Karabasan Sahib) -
20 Kânunusani 1337 tarihli maddtei mün-
feridenin ilgasma dair (Teedidi intihap 
hakkında) Kanun münasebetiyle 294 

Eagıb B. (Kütahya) - Havalii Şarkiye 
muhacirlerinin iadesi ve mesakininin ta
mir ve inşası için tahsisat itasına dair 
Kanun münasebetiyle 257,258,259,296 

— Ruzname hakkında * 117 
— Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 

nei maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası münasebetiyle 217 

Rasim B. (Sivafl) - Meclis bütçesine 
tahsisatı munzamına itasına ve istanbul 
gayrifaal memurlarına dair Kanun müna
sebetiyle 370 

Rauf B. (Sivas) (tcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) - Ceza Kanununun birinci babının 
beşinci faslına müzeyyel kanunun, kavani-

• ni harbiyeyi iptal edip -etmiyeceğinm tav
zihine dair 93:94,95,96 

— Idarei vjlâyat Kanunu ile Tedri
satı iptidaiye Kararnamesinin tadili müna
sebetiyle t 424 

— îstanbul j matbuatından sansürün 
ref'ine dair takrlir münasebetiyle 317 

— Mebuslara nisabı müzakereyi mü
teessir etmiyece/k tarzda izin verilmesi 
hakkındaki Meclis Riyaseti Saniyesi tez
keresi münasebetiyle 355,359,360 

— Meclis bütçesine tahsisatı mun
zamına itasına ye İstanbul gayrifaal me
murlarına dair Kanun münasebetiyle 372 

— Ruzname hakkında 393 

— Sivil etibbanın ordudan terhis edil
melerine dair .takrir münasebetiyle 117 

— Şarki - Anadolu Demiryollarına da
ir Kanun münasebetiyle 488:493,496, 

497,499,512 
— Topal Osman'ın hempalarından 

Meclis Muhafız Bölüğü Kumandanı Mus
tafa Kaptan'dan Mülâzimisanilik rütbesi
nin nez'iyle Hapsanei Umumiye nakli 
hakkındaki takrir münasebetiyle 309,310 

— Trabzon Mebusu Alî Şükrü Beyin 
gaybubeti münasebetiyle 229,231,232,233 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin 
hâdisei şahadeti hakkında 305 

— 20 Kânunusani 1337 tarihli maddei 
münferidenin ilgasına dair (Teedidi inti
hap hakkında) Kanun münasebetiyle 290 

Refik, Şevket B. (Saruhan) - Balâ ka
zası ahalisine aidolan 75 devenin sahiple
rine iadesine dair istida Encümeni mazba
tası münasebetiyle 106 
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— Tedrisatı İptidaiye Kanununun 15 
uci .maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
münasebetiyle, 217,218 

— 20 Kânunusani 1337 tarihli maddei 
nıimferideııin ilgasına dair (Tecdidi in
tihap hakkında) Kamın münasebetiyle 294 

Sayfa 
— Balıkesir Hapsanesi Müdürü Ahmet 

Efendi ile rüfekası hakkındaki Divanı 
Harb hükmünün ref İne dair istida Encü
meni mazbatası münasebetiyle 234,235:236 

— Düyunatı sabıkanın sureti tediyesi
ne dair Kanun münasebetiyle 127,128 

— Idarei kura ve nevahi kanun lâyiha
sı münasebetiyle 120 

— îdarei vilâyat Kanunu ile Tedrisatı 
İptidaiye Kararnamesinin tadili münasebe
tiyle 418,419,422 

— İntihabı Mebusan Kanununun bâzı 
mevaddım nmaddil Kanun münasebetiyle 329, 

331,344 
— Mebuslara nisabı müzakereyi müte

essir etmiyecek tarzda izin verilmesi hak
kındaki Meclis Riyaseti Saniyesi tezkere
si münasebetiyle 364,365 

— Memaliki müstahlasa ihtiyaeatını 
tetkik etmek üzere hususi bir encümen teş
kiline dair takrir münasebetiyle 185,187 

— Memaliki mürtahlasada işgal nıüd-. 
detince tekevvün eden her neVi deavi ve 
muamelâtı şer'iye ve nizamiye ile sâdır 
olan hükümler hakkında yapılacak mua
meleye dair Kanun 167,172:173,180,181 

— Nisabı müzakere Kanununun al
tıncı ve sekizinci 'maddelerinin tadiline 
dair' Kanun -münasebetiyle 63,71 

— Ruznamo hakkında 184 
— Şarki - Anadolu Demiryollarına dair 

Kamın münasebetiyle 497 

Salih Ef. (Erzurum) - Havalii Şarkiye 
muhacirlerinin iadesi ve mesakininin ta
mir ve inşası için tahsisat itasına dair Ka
nun münasebetiyle 295,300 

— Idarei Vilâyat Kanunu ile Tedrisatı 
iptidaîye Kararnamesinin tadiline dair Ka
nun münasebetiyle 396,408,423 

— Mebuslara nisabı müzakereyi mü
teessir etmiyecek tarzda kin verilmesi 
hakkındaki Meclis Riyaseti Saniyesi tez
keresi münasebetiyle 360 

Rifat B. (Kayseri) (Adliye Vekili) -
Ceza Kanununun birinci babının besinci 
faslına •müae-yyol Kanunun, kavanini har-
biyeyi iptal edip etnıiyeceghıin tavzihine 
dair 96,97 

— Hilafı kumuı fazla hapsedilen Niğ-
dcli Halil İbrahim'in fazla 'mahkûmiyeti
nin affına dair Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 145 

— Mahkûm askerî ve sivil üsera hak
kında affı umumi ilânına dair Kanun 
münasebetiyle 244,246 

— Memaliki müstahl asada işgal müd-
dntin.ee tekevvün eden her nevi deavi ve 
muamelâtı şer'iye ve nizamiye ile sâdır 
olan hükümler hakkında yapılacak muame
leye dair Kanun 167,171,175,177,178,179,183 

— Sükııa kanunu lâyihası hakkında 251 
— 'Trabzon' Mebusu Ali Şükrü Bey 

hâdisesinden Hükümetin Meclise malûmat 
vermesine dair'takrir oıünfıasebetiyle 243 

Eifat B. (Tokad) - Havalii Şarkiye mu
hacirlerinin iadesi ve mesakininin tamir ve 
inşası için tahsisat itasına dair Kanun mü
nasebetiyle 295 

— Ruzname hakkında 367 

— Şarki - Anadolu Demiryollarına dair 
Kanun münasebetiyle 486,514 

— Vilâyatı Şarkiye muhacirleri hak
kındaki takrir münasebetiyle 36 

Sami E. (îgel) - Havalii Şarkiye De
miryolları idaresinin 1339 senesi Bütçe Ka
nuniyle Nafıa Vekâleti bütçesine iki yüz 
bin lira tahsisat vaz'ma dair Kanun müna
sebetiyle 57 

—Meclis bütçesine tahsisatı munzam
ına İtasına ve istanbul gayrifaal memurla
rına dair Kanun münasebetiyle 370,371 

S 
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Sırrı B. İzmit) - İstanbul matbuatın
dan sansürün ref'ine dair takrir münase
betiyle 317 

—- Mebuslara nisabı müzakereyi müte
essir etmiyeeek tarzda 'izin verilmesi hak
kındaki Meclis Riyaseti Saniyesi teskeresi 
münaseebtiyle 358,359 

— Şarki - Anadolu Demiryollarına dair 
Kanım münasebetiyle 510,511 

—Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey hâ
disesinden Hükümetin Meclise malûmat 
vermesine dair takrir münasebetiyle 243 

Süleyman Sırrı B. (Yozgad) - Havaiii 
Şarkiye Demiryolları İdaresinin 1339 se
nesi Bütçe Kanununiyle Nafıa Vekâleti 
bütçesine iki yüz bin lira tahsisat vaa'ma 
dair Kanun münasebetiyle 57 

— Havaiii Şarkiye muhacirlerinin ia
desi ve mesakininiu tamir ve inşası irin 

Sayfa 
tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle 276, 

278,295 
— Îdarei vilâyat Kanunu ile Tedrisa

tı iptidaiye Kararnamesinin tadili müna
sebetiyle 409,413,414,415,416,418 

— İntihabı mebusan Kanununun bazı 
mevaddmı muaddıl Kanun münasebetiyle 329 

— Memali'ki müstahlasada işgal müd-
detince tekevvün eden her nevi deavi ve 
muamelâtı şer'iye ve nizamiye ile sâdır 
olan hükümler hakkında yapılacak mua
meleye dair Kanun 168,169 

— Nisabı müzakere Kanununun altıncı 
vts sekizinci maddelerinin tadiline dair Ka
nun münasebetiyle 63,67,71 

— Şükna kanunu lâyihası hakkında 251 
— Şarki - Anadolu Demiryollarına dair 

Kanun münasebetiyle 487,493,506,515 

Şeref B, (Edirne) - Ceza Kanununun 
Iririnui babının beşinci fasflma nıüzeyyel 
Kanunun, kavanıni haı'biyeyi iptal edip et-
miyeceğinin tavzihine dair 98 
- — 20 Kânunusani 1337 tarihli nıaddei 

münferiden in ilgasına dair (Tecdidi irıtU 
hap hakkında) Kanun münasebetiyle 289 

Şevket B. (Bayezid) - Evkaf Vekâleti
nin 1339 senesi üç aylık muvakkat bütçesi
ne dair Kanun münasebetiyle 205 

Şükrü B. (Bolu) - îdarei vilâyat Ka
mımı ile Tedrisatı iptidaiye Kararııa'metti-

tıi'n tadili M'ünasob atiyle 409,415 
— Memali'ki müstahlasada işgal müd-

tl et i ne e tekevvün eden her nevi deavi ve 
muamelâtı şer'iye ve nizamîye ile sâdır 
olan hükümler hakkında yapılacak mua
meleye dair Kanun 179,180 

— Nisabı müzakere Kanununun altıncı 
ve sekizinci maddelerinin tadiline dair Ka
mın münasebetiyle 67 

— Huzname hakkında 184 
— Şarki - Anadolu Demiryollarına dair 

Kanun münasebetiyle 496 

Tahsin B. (Aydın) - Hilafı kanun fazla 
hapsedilen Niğdeli Halil İbraihim'in -faz
la mahkûmiyetinin affına dair Adliye 
Kireümeni mazfcataisı münasehetiyle 144 

Tunah Hilmi B. (Bolu) - Îdarei Vilâyat 
Kanunu i'le Tedrisatı iptidaiye Kararname
sinin tadiline dair Kanun münasebetiyle 396,412 

— İntihabı Mebusan Kanununun bâzı 
ınevaddııu muaddîl Kanun münasebetiyle 333, 

340,341 
— Köy Kanununun müstacelen müza

kere edilmesine dair takrir münasebetiyle 37,39 
— Şarki - Anadolu Demiryollarına 

dair Kanun münasebetiyle 497,498,499,507 
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tfayfa 
Vehbi B. (Karesi) - îdarei vilâyat Ka-

ıııııııı ile Tedrisatı iptidaiye Kaiariui.niesi
nin tadili münasebetiyle 399,408,404,405,414,' 

417,418.419.423,424 

Yahya Galib B. (Kırşehir) - Erzurum 
Mebusu Âsıı» Beyin, İstanbul'dan Ana
dolu'ya gelen eşyadan ikinci defa (rümrü'k 
Wi:k Eesmi alınmamasına dair takririnin 
hemen müzakere edilmesine dair takriri 
münasebetiyle 163 

— \ısabı müzakere Kanununun altın-
eı ve sekizinci maddelerinin tadiline daiı-
Kanun münasebetiyle 64 

— Ruzname hakkında sözleri 893 
Yusuf Ziya B. (Bitlis) - Havalii Şarki

ye muhacirlerinin iadesi ve mesakimniıı 

Zamir B. (Adana) - Îdarei vilâyat Ka
nunu ile Tedrisatı' İptidaiye Kararnamesi
nin tadili münasebetiyle 414 

Zekâi B. (Adana) - Şarki - Anadolu 
Demiryollarına dair Kanıtıı münasebetiy
le r»oe 

Ziya Htırşid B. (Lâzistan) - Topai Os-

Sayfa 
Vehbi Ef. (Konya) (Seriye ve Evkaf 

Vekili) - Evkaf Vekâletinin 1339 senesi üç 
aylık muvakkat bütçesine dair Kanun mü
nasebetiyle 204 

tamir ve inşası iyin tahsisat itasına dair 
Kanun münasebetiyle 262,263,264 

— Havalii Şarkiye Demiryolları İdare
sinin 1389 senesi Bütçe Kanuniyle Nafıa 
Vekâleti bütçesine iki yüz bin lira tahsisat 
vıısî'ına dair Kanun münasebetiyle sözleri 54 

— Nisabı müzakere Kanununun altın
cı ve sekizim/i maddelerinin tadiline dair 
Kanım münasebetiyle 65 

— Şarki - Anadolu Demiryollarına 
dair Kanun münasebetiyle 506,507 

ınan'ın hempalarından Meclis Muhafız 
Bölüğü Kumandanı Mustafa Kaptan'dan 
Mü lâzım İsa n ilik rütbesinin nez'iyle Hap-
saııei Umumiye nakli hakkındaki takriri 
münasebetiyle sözleri 309 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin 
gaybubeti münasebetiyle 231,232 
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