
ikinci intihap Devresi Birinci içtima Senesi 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Cilt: 2 

9 Bylûl 1339 da münaldt Onaltmcı İçtimadan 

21 Teşrinievvel 1339 da münakit Kırkıncı içtimaa kadar 

Ankara 
T. B. M. Meclisi Matbaası 





Fihrist 

ÂZAYİ KİRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 
İntihaplar 

Memurin Muhakemat Tetkik Encümenine 
intihap 

— İıspatlta Mtfousu Hafız İbrahim 
Efendinin Memurin Muhakemat Tetkik 
Encümenine intihalin 51(5 

Muhtelif intihap 
— İstanlbul'un ordumuz tarafından iş

gali merasiminde buluırmak üzere azayı 
kiramdan intihalbolunan zevat 499:500 

Ziraat Bankası idare Meclisine asa intihabı 

-— Ziraat Bankası İdare Meclisine in-
ıtihabedilen iki âza hakkında Divanı Ki
yaset kararı 396:397 

Sayfa 
İntihap mazbataları 

— Azayı kiramdan bâzı zevatın inti
hap mazbataları 3 

— Mebuslardan bâzılarının intihap 
mazbatalarının tasdiki 34:35,36 

istifa 
— Amasya Melbıısluğuna intihabedil

miş 'dlan Osman Beyin istifanamesi 4 
Mezuniyetler 

— Azayı kiramdan bazı zevata me
zuniyet itasına dair Divanı Riyaset ka
rarı 41,42,344:346, 

709:710 
— Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi 

Beyin, mezuniyeti hakkında Divanı Riya
set kararı 665 

TAHLİFLER 

— Azayı kiramdan bâzı zevatın tah
lifi 

— Evvelce yemin ötmemiş mebuslar
dan altı zatın tahlifi 380 

BEYANAT 

— İktisat Vekâletine intihaıbedilen Trabzion Mebusu Hasan Beyin beyanatı 
242:243 

İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

— İktisat Vekili intihabı (Trabzon 
Mebusu Hasan Bey intihabedilmiştir.) 233: 

234 

— İktisat. Vekilli Mahmut Esad Be
yin istifası 232 

— İmar, İskân ve Mübadele Vekâ
leti için bir Vekil İntihabı. 821 

— Maliye Vekâleti -vekilliği intihabı
nın icrası 710 

— Sıhhiye ve Muivanetıi İçtimaiye Ve
kili Dr. Rıza Nur Beyin berayi vazife is
tanbul'a «azimeti hasebiyle Nafıa Vekili 
Feyzi Beyin kendisine vekâlet edeceği 620 



_ 4 — 
İSTİZAHLAR VE CEVAPLARI 

Sayfa 
Maarif Vekâletinden 

— Bozok Mebusu iSıüleyman Sırrı Be
yin, Yozıgad Darülmuallimînıi hakkında 

Sayfa 
Maarif Vekâletimden istizah takriri (6/14) 225: 

226.3İ62:380 

KANUNLAR 

No. Sayfa 
345 — Muhtaeini zürraa tâvizen tohum

luk ve çift hayvanatı ve alâtı ziraiye 
verilmek için tahsisat itası hakkında 
Kanun 

3,72,84 :108,111:140,144,148:173 

346 — Mektebi Tıbbiyei askeriyeden ne
şet edecek efendilere yüz ellişer ir a 
itası hakkımda Kanun 143,213:218,219 

220,221 

347 — Mücadelei Milliyeye iştirak etmi-
yen ve hududu millî içinde kalan er
kân, ümera ve zâbitan ve memurin 
ve mensubini askeriye hakkı'nda ya
pılacak muameleyi ve cidali milliye 
iştirak edenlerin tekaüt müddetleri
nin sureti hesabını nâtık Kanun 220, 

(2 hafi celse yapılmış1), 233 (Hafi celse), 
241:242 

348 — 1339 senesi ikinci altı aylık tahsi
sat Kanunu 33,180,243:282,289:319, 

324:343,346,380:391,397:420,421 

349 — 1339 senesi Evkaf Vekâletinin 
ikinci altı aylık avans Kanunu 323,433: 

438,473 

350 —• Teşkilâtı hazariye dolayısiyle 
açıkta kalacak olan erkân, ümera, 
zâbitan ile memurin ve mensubini as
keriyeye 1339 senei maliyesi nihaye
tine kadar tam maaş ve tam tahsisat 
itasına dair Kanun 224,340:343,345 :346, 

428,456 :458,500:511,518 :530,548 

351 — Türkiye Seyrü Sefain İdaresinin 
1339 senesi ikinci avans Kanunu 516:517, 

588,589:608,612 

No. Sayfa 
352 — Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 

ihdasına dair Kanun 111,143,621:664 
353 — Cemiyetler Kanununun1 beşinci 

maddesinin tadili hakkı'nda Kanun 618,675, 
676,677:779 

354 — İstiklâl Harbi .malûllerinin terfih 
ve ikdarı hakkındaki Kanun ahkâmı
nın temdidi meriyetine dair Kanun 395, 

515,740 :744 
355 — Terhis olunan ihtiyat zâbitanma 

tahsisat itasına dair Kanun 515,555,744 : 
757,795 

356 — îzalei Şekavet Kanunu 36,232,459 :472, 
480 :498,530 :547,557:559,60« :611, 

679 :694,695 : 702,757:763,79'7 

357 — Mekâtibi askeriye talebesi ile ih
tiyat zabit namzetlerine verilecek 
maaş ve tahsisatı fevkalâdeye dair 
Kanun 182,477,596,763 -772,777,796 

358 _ 97 - 317 (dâhil) tevellütlü firar, 
bakaya, tecavüzü müddet, ademi ica
bet ve nüfusu mektume erbabı hak
kında yapılacak muameleyi n'âtık 
Kanım 38,588,779 r794,806 :807 

359 — 97 - 317 (dâhil) tevellütlü firar, 
bakaya, tecavüzü müddet, ademi ica
bet ve nüfusu mektume erbabı hak
larında yapılacak muameleyi nâtık 
18 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun 
birinci maddesinin fıkrai âhiresinin 
tadiline dair Kanun 802,805,806 -.807 

360 — Berri, bahri, havai ve jandarma 
erkân ve ümera ve zâbitan ile memu
rin ve mensubini askeriye maasat 
ve tahsisatı fevkalâdeleri hakkında 
Kanun 395,618,834:862 



KARARLAR 

No. Sayfa 
13 — Azayı kiramın mezuniyetleri hak

kında 41 
14 — Affa mütallik kararlar hak'km-

kınida 73:81 
15 — Urfah Mustafa Bin Reşid Efen

dinin iadei hukuku memnuası hak
kında 81 

16 — Mülga Sükna Kanununa ait le-
vayihin yeniden müzakeresine dair 83 

17' — Hasan Bin Tahir'in bakıyei müd
deti ceaiyesinin affına dair 73 

18 — Nizamnameler ve talimatname- I 
ler hakkında 165:171 | 

19 — Ziraat Bankasına âza intihabı j 
hakkında 212:213 

20 — Kaymakamlar maaşaatmm tâ
yininde Dahiliye Vekâletinin ser
best bırakılması hakkında 187:192 

21 — Aydın, İzmir, Kasaba ve temdi-

No. Sayfa 
di ve Mudanya - Bursa demiryolla-
riyle İzmir liman ve rıhtımı hak
kındaki Kararnamenin reddi hak
kında 183:187 

22 — İktisat Encümeni âzalarının yir
miye iblâğı hakkında 225 

23 —- Hafi celseye aidolduğundan mec
muaya dereolunmamıştır. 

24 —- Keskinli Aslan Bey ve Araçlı Ha
cı Mebmed'in hukuku memnuaları-
nm iadesi 'hakkında 479 

25 — Heyeti imebnsinin sureti istikbali 
hakkında 588 

26 — Mübadele, İmar ve İslkân Encü-
ımeni teşkiline dair 664 

27 — Ankara şehrinin makam idare it
tihazı hakkında 665 

28 — Afları talebolunan eşhas hakkın
da 772 

KARARNAMELER 

Mülga İstanbul Meclisi Me'busanm- I dan celbedilen kararnameler 5,428,553,675 

LÂYIHALAR 

— Adliye Vekâletinin 1339 senesi için 
kabul olunan tahsisatına zaımaiim icrasına 
dair (1/293) 804:805 

— Amele taburları efrat ve zâbfiltanına 
verilecek ikramiye hakkında (1/67) 238 

— Arazii mevatta hakkı kararın cere
yan edeceğine daiir (1/226) 178 
. —• Arazi Kanununun 23 ncü (madde
sine zeyil hakkında (1/227) 178:179 

—- Aşar Vergisinin yüzde ona tenzi
line ve meyankökünden alınmakta olan 
Aşarın aynı nispete ircaına dair (1/215) 32 

— 1316 ve 1317 tevellütlıü olup da em
salinin silâh altına celbinden evvel şimendi
fer idarelerine intröabeıtımiş olanların şi
mendifer kıtaatında bimünavebe üçer ay 
talim ve terbiye görme şartiyle vazifei ha
zımlarında terklerine dair (1/292) 804 

— 1339 senesi hidematı umumiyesi için 
altı aylık tahsisat kanunu lâyihası (1/28) 180, 
243:282,289 :319,324,343,346,380 :391,397 :420,421 

—1339 senesi Maliye Bütçesinde (İs
tanbul Eytam Sandığının mülga Maliye 
Nezaratmdeki matlubatına tediyat) maımı 
ile açılacak (b/28) faslına dörtyüz bin lira
nın zam ve ilâvesi hakkında (1/308) 832 

— 1340 senesi hidemıatı umuımiyesi büt
çe ve müfredat kadrolariyle muvazene! 
umumiye kanun ve esbabı mucibe lâyiha
ları ve varidat bütçesi hakkında (1/296) 821 

— Cidali Millîye iştirak etmiyen ve 
Türkiye'den ayrılan mıahallerde muhtelif 
suretlerle kalan ve İstanbul'ca kayıtları 
terkin edilen erkân, ümera, zâbitan ve men-
subini askeriyenin terkini kayıtları hakkın
da (1/2) 30,38,215,220,226,233,238:242 



— 6 
Sayfa 

— Densaaidette 'av tezkereleri rüsumu
nun dörtyüz kuruşa ve yerli harîr tohumu 
kutuları üzerine vaz'edilmekte olan bandrol-
lardan istifa olunan Resmin on misline ib
lâğına dair (1/294) 804 

— 9 Mayıs 1337 tarihli Muamelâtı itti-
(kam iyenin ilgası hakkındaki Kanuna 
madde tezyiline dair (1/69) 179 

—• Eibniyc Kanununun 16 ncı maddesi
nin tadiline dair (1/290) 804 

—- Evkaf Hidematı umuımiyesi için 
bir milyon lira avans ihtası hakkında 
(1/163) 323,433:438,473 

— Hâlisüddem Arap atlarına maihsus 
silsilenıamıe hakkında (1/285) 804 

— Hapishanelerin ıslalhı hakkında (1/213) 32 
— Heyeti Temyiziye Merkezinin Eski

şehir'e naklime ve teşkilâtının tevsiine dair 
(1/295) 805 

— Islah ve Teksiri hayvanatı ehliye 
ile Koşu cemiyetlerine, koşu müsafbaıka ve 
sergilerine dair (1/292) 804 

— Iıntilli - Sakoagözü - Gfıaziantdb tari
kinin turku umumiye meyanına ithaline 
dair (1/307) 832 

—• Istanlbul limanının emrii idare ve in
zibatı hakkımda (1/306) 832 

— İstiklâl Harbine iştirak eden ikinci 
sınıf ihtiyat zabitıanın terfihi hakkında 
(1/117) 515,744: 756,757,795 

— Kambiyo ve nukut üzerine sipekülâs-
yıonun men'ine dair (1/14) 39 

— Konya ovasının İskası hakkında 
(1/65) 143 

— Kazalarda cinayet mahkemeleri teş
kiline ve mahakimi istinaf iyenin lağvına 
kanunu cezanın bâzı mad-delerinin tadi
line dair (1/70) 179 

—• Limited şirketleri ile kooperatif şir
ketlerinin de ticaret şirketlerinden mâdu-
dıolmasma dair Ticareti Berriye Kanunu
nun faslı şalisinin onuncu maddesine tezyil 
edilecek mevad hakkında (1/242) 395 

— Mahkûmînin tarik bedelâtı nakdi-
y esinin teciline dair (1/66) 143 

— Mal müdürlerinin Maliye Vekâle
tince tâyini hakkında (1/46) 181 

Sayfa 
—- Mâlûlini g'uzatm terfih ve ikdarı 

hakkındaki 24 Ağustos 1338 tarihli Kanun 
ahkâmının Kânunuevvel 1339 gayesine ka
dar temdidi hakkında (1/239) 395,515,741:744 

•— Mekâtibi askeriye talebesi maaşa -
tına ve ihtiyat zabit namzetlerine verile
cek tahsisata dair (1/230) 428, 

763:770,770:772,796 
— Mektebi Tıbbiyei Askeriyeden neşet 

edecek efendilere yüz ellişer lira itası 
hakkında (1/133) 143, 

213:219,219,220,221 
— Memurini Dahiliyenin terfih ve 

terakkilcriyle nasp ve azillerine dair 
(1/214) 32 

— Memurini Mülkiye Mazuliyet Ka
nuniyle Askerî, Mülki Tekaüt kanunları
nın bâzı mevaddınm tadiline dair (1/286) 804 

— Men'i şekavet kanun lâyihasiyle 
(1/5) 36, 

232,459:472,480:498,530:547,557:559,608: 
611,679:694,695:702,757:763,797 

— Muhtacîni zürraa tavizan tohum
luk ve çift hayvanatı ve alâtı ziraiye itası 
için İktisat Vekâleti 1339 Bütçesine beş 
yüz bin lira vaz'ına dair (1/164) 3, 

72,84:108,111:140,3 44:148,173 

— Mübadelei ahali ve emval masard-
fatı umumiyosine dair tahsisat hakkında 
(1/225) 143,428,621:664 

— Mübadele, İmar ve İskân Müdiri-
yeti Umumiyesi teşkilâtı ha'k'kmda (1/224) 143, 

428,621:664 
— Müdaafai Hukuk Cemiyetleri rü-

esa ve âzası ve Kuvayı Milliye kumandan-
lariyle maiyetlerinin aflarma dair 38 

— Müskirat Kesminin tadili hakkın
daki 8 Kânunusani 1336 tarihli Kararna
mede münderiç rüsumun tezyidine ve Men'i 
Müskirat Kanununun tadiline dair (1/217) 32 

— Mütareke bidayetinde vatanın emri 
müdafaası maiksadiyle ika edilen ceraim 
hakkında (1/168) 710:733 

—• Nafıa Vekâletiyle Fransız tebaa
sında K. Gronblad ve şürekâsı beyninde 
münakiit Mersin liman ve rıhtımları im
tiyaz mukavele ve şartnameleri hakkında 
(1/237) 323 



Sayfa 
— Nevahi Kanununun bâzı mahal

lerde tcrcübeten tatbiki hakkında (1/289) 804 
— 11 Cemaziyelâhir 1339 ve 21 Şubat 

1337 tarihli Tarik bedeli nakdîsi Kanunu
nun beşinci maddesinin tadiline dair 
(1/42) 143,192:212,807:821 

— 11 Mart 1338 tarihli Seferberlik 
ve Cephe Zammı Maaş Kanununun lâğviy-
le memurin ve mensubini asıkeriye ve zabı
tan maaşatma zamaim icrasına dair 
(1/240) • 395, 

618,834:859,862 
— 12 Mart 133S tarihli Ziraat Ban

kası Kanununun ikinci maddesine müzey-
yel (1/235) 286 

— 14 ncü Piyade Fıkrası Topçu Ta
burunda müstahdem Amasya'nın Ebemi 
karyesinde 1312 tevellütlü Alioğlu Hasan 
hakkındaki hükmün ref'ine dıair (1/238) 323 

— Orta tedrisat muallimleri hakkında 
(1/164) 707 

— Posta kanunu hakkında (1/22) 5,16,42: 
67,148:172 

— Rüsumat vesaiti bahriyesine ilâve
ten mubayaası zaruri görülen merakip be
deliyle masarifatı sairesi için 1339 senesi 
Rüsumat bütçesine tahsisat ilâvesine 
dair (1/232) 72,238:243,324,343,346,380:391, 

397:420,421 
— Seyrisefain İdaresinıin 1339 senesi 

hidematı umum iyesine sarf ve bütçesinin 
'tasdikinde mahsubu icra edilmek üzere 
(325) numaralı Avans Kanununa zanıime-
ten 1 469 219 liranın daha avans olarak 
itası hakkında (1/243) 516:517,588,598:608,612 

— Sükna Kanununu tadilen tanzim. 
edilmesi hakkında (1/223) 111 

— Tarik bedeli nakdisi Kanununun 
Ibirinci ve beşinci maddelerinin tadili hak
kında kanun lâyihası (1/44) 343,192:212,807: 

821 
— Tarik bedelâtı nalkdiyesinin turku 

meabir inşaat ve imalâtına sarfına dair 
(1/43) 143,192:212,807:821 

— Telgraf ve telefon umurunun tentsıiki 
hakkında (1/118) 39 

— Teşkilâtı mehakimi nizamiye hak
kında (1/74) 515:516 

Sayfa 
— Tıp Fakültesinden neşet edecek etib-' 

bayı mülkiyenin sureti istihdamları hak
kında (1/26) 111 

— Tuz Resminin beş kuruşa iblâğına 
dair (1/216) 32 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi •Hü
kümetiyle Lehistan Hükümeti arasında mü-
nakit, Muhadenet, İkamet, Ticaret muka
vele ve muahadenamelerin tasdikine . dair 
(1/288) 804 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi kaıra-
riyle ilân edilmiş olan Seferlberliği'n Ihitaım ' 
bulduğuna dair (1/241) 395 

— Usulü mühakematı cezaiye hak
kında (1/75) ' 515:516 

— Vakfiye ve beratlarından malı mak
tu mündericolanlardan maada 'bilûmum 
•evkaf fazlalarından alınmakta 'olan malı 
maktu hafekında (1/1) 72 

—• Vilâyatı möstahlasadaıkıi âb'idatı is-
lâmiye ve mebanii vakfiyenin taımir ve 
ihyalariyle Dördüncü Vakıf Hanının ikma
li inşası karşılığı olarak Evkaf Bütçesine 
(250) bin lira tahsisat ilâvesine dair 
(1/228) 179 

— Yeniden inşa edilecek hastaneler 
masarifatı inşaiyeısi için tahsisi lâzımi'gelen 
300 bin ıliranm senai haliyle bütçesine vaz'-
unıa ve sarf edilmiyen miktarın senei âti-
yede sarfına dair (1/236) 323 

— 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mü
kellefiyeti Nakdiyesi Kanununa müzey-
yel (1/287) 804 

— Zafer ve sulh şerefine, erbabı şeka
vetle fiili şeni mahkûmları müstesna ol
mak üzere, sülüsânı .müddeti cezailyeleri-
ni ikmal eden mahkûm'ihin 'baıkiyei müdde
ti cezaıj^elerinin affına ve müebbet kürek 
ve kalebentlik ve nefye malhkûm olanların 
cezalarının onbeş seneye tahviline dair 
(1/229) 178,231,772:777 

—- Ziraat Bankasına .mülhak Emni
yet Sandığının 1339 senesi bütçesi hak
kında (1/233) 287 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi ibüt-
çesi hakkında (1/234) 286 
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MAZBATALAR 

Sayfa 
Adliye Encümeni mazbataları 

— Amasya Hapsanesiınde mahpus 
MülâzimAeVvel Manisalı Lûtfi Efendi bini 
Rüştü''nün affına (3/14), Yozgad'ıın Tıi-
ırrrarlu mahallesinde Uzun Hacı Alioğlu Et-
hem'in affına (3/20), Gaıziantejb Hapsane-
sinde mahpus Sarılar karyesünden Behızat-
oğlu Zdya'nın affına dair (3/22), Mevvaddı 
nıuhtelifeden muhtelif cezalara sureti ka
fiyede mahkûm Çorum'dan Keli Hasanoğlu 
Eşref ve Tosya'dan Akdanaoğlu mamı di
ğeri Karamanoğullarından Eminoğlu Ali 
ve Araç'tan Mustafaoğlu Şükrü ve Sun
gurlu'dan SalJihağa Mahdumu Esad, İs-
ıkilip'ten Hüseyinoğlu Memiş'in maluliyet
lerine binaen bakıyei müddeti eezadyeleri
nin affına (3/30), Firar maddesinden on 
sene 'küreğe mahkûm Kaş kasabasın
dan Aralb Saidoğlu Osma'mn maluliye
tine binaen, affına (3/32), Sarkat ımadde-
sinden üç sene 'küreğe mahkûm Karadağlı 
Süleyman bini Mustafa'nın ımâlû'liyetine 
binaen bakıyei müddetli c'ezaiyeslinin affı
na (3/27), Firar maddesinden sureti ka-
tiyede onbeş seneye mahkûm Buldaniı 
Alioğlu Mehmed'in balkıyei müddetli aeza-
iyesinin affına (3/28), Katil maddesinden 
onbeş sene küreğe mahkûm Mebmedoğlu 
Osman'ın maluliyetine binaen bakıyei müd
deti ceziaiyesinin affına (3/29), Dört se
ne müddette küreğe mahkûm Urfalı Topal 
Meryem bintd Serkis'in mâlûliyeltine bkıa-
:en affına (3/112), Katil maddesinden on 
sene küreğe mahkûm Giresun'un Keşap na
hiyesine tâbi Emeksan karyesinden Süley-
manoğlu Abdullah'ın bakıyei müddeti ce-
zaiyesinin affına (3/124), Ahiız ve sirkat 
ve katil maddelerinden! on sene iki maih 
küreğe mahkûm Kayseri'nin Fehimıler kar
yesinden Abmedoğlu Ahmedin bakıyei 
müddeti e ez aiy esinin affına (3/125), Katil 
maddesinden yedübuçuk sene küreğe mah
kûm Adanalı Yuisufoğlu Süleyman'ın ba
kıyei müddeti cezadyesinin affına (3/126), 
Rüşvet ahzi maddesinden onbeş sene küre
ğe mahkûm Antalya'da deve katarı bay-

Sayfa 
t a n İsmail Hakkı, sahtekârlıktan mahkûm 
Antalya Şube Yazıcısı Azmi, katıil 'madde
sinden mahkûm Abamos karyeli Alioğlu 
İsmail, sirkat maddesinden mahkûm Sarı-
keçili Aşiretinden Mehmedoğlu ÎbraMm ve 
katil maddesinden mahkûm Elmalı kaza
sından Alioğlu Hasan'ın bakiye müddeti 
cezaiyelerinin affı hakkımda (3/127), 
Katil maddsinden onbeş sene küreğe mah
kûm Daday kazasının înceıgiz karyesin
den Hacı İsmail Ağa Zade Ahmed'in ba-
kıyeii müddeti eezaiyesinin affına (3/136), 
Cerh ve kaltil maddesinden beş sene küre
ğe mahkûm Tokad'ın Dereköy karyesin
den Mehımedoğlu Osman'ın mâlûMyetdne 
binaen bakıyei müddeti cezaiyesinin af
fına (3/137), Katil maddesinden onüki se
neye mahkûm Yanyah Şerife'nin maluli
yetine binaen balkıyei müddeti cezaiyesinin 
affına dair (3/14*1), icra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkereleri hakkında 77:81,32İ3:324, 

777:779 
— Elcezire İstiklâl Mahkemesinin, Alay 

41, Tabur 1 Kumandanı Binbaşı Hüseyin 
Lûtfi Efendiyi salâhiyeti harici mahkûm 
ettiğine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi hakkında (3/15) 38 

— Gazianteb sabık Mebusu Yasin Be
yin, Rumkale'de Aşar Kol Memuru, sabıkı 
Ali Efendi hakkında tecili takibatta bulu
nulmasına dair kanun teklifi hakkında 
(2/99) 288 

— İçel Mebusu Mehmed Emin Efendi 
ve rüfekâsmm hizmeti fiiliye ashabından 
maada bakaya ve asker firarilerinin affı 
hakkında kanun teklifine dair (2/133) 779:794 

—• Kambiyo ve nukut üzerine sipekülâs-
yonun men'ine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/14) 39 

— Kastamonu Hapisanesinde mahpus 
Devrekani nahiyesinden İmamoğlu Hasan 
bini Tâhir'in affı hakkında İcra Vekilleri Ri
yaseti tezkeresine dair (3/13) 73:77 

— Keskinli Rıza Beyzade Arslan Be
yin (3/134) ve sirkat maddesinden mah
kûm Araç kazasının Hurçviran karyesinden 
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Yüzbaşıoğlu Hacı Mehmed'in hukuku mcm-
nualarmm iadelerine dair (3/135) İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkereleri hakkın
da 479 

— - Men'i şekavet kanunu lâyihası hak
kında (1/5) ve Bozok Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin imhayı şekavet hakkında kanun 
teklifine dair (2/51) 232,459,472,480: I 

498,530:547,557:559,608:611,679: j 
694,695:702,757:763,797 

— Müdafaai Hukuk Cemiyetleri rüe-
sa ve âzası ve Kuvayı Milliye kumandanla-
riyle maiyetlerinin aflarma dair kanun lâ
yihası hakkında 38 ] 

— Mütareke bidayetinde vatanın emri 
müdafaası maksadiyle ika edilen ceraim I 
hakkında kanun lâyihası ile (1/68) Maraş 
Mebusu Hasib Beyin, batanın emri müdafa
asını temin zımnında alınmış olan nukut ve 
emvale mütaalJik deavinin ademiistimaı ve I 
Hazinece tazmini hakkında kanun teklifi- I 
ne dair (2/115) 710:733 

— Urfa'nm Mahkeme mahallesinden 
Hacı Fazlı Efendizade Şükrü Efendi bin 
Mehmed Efendiyi kailinden mahkûm Kub-
bemescit mahallesinden Hacı Kâmilzade 
Hacı Mustafa bin Reşid Efendinin iadei I 
hukuku memnuasma dair İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi hakkında (3/16) 81:82 

— Zafer ve sulh şerefine, erbabı şeka- } 
vetle fiilîşeni mahkûm]arı müstesna olmak 
üzere, sülüsani müddeti cezaiyelerini ikmâl 
eden ma'kûmînin bakıyei müddeti cezaiyele- I 
rinin affına ve müebbet kürek ve kalebentlik 
ve nefye mahkûm olanların cezalarının da 
onbeş sene kürek ve kalebentlikle nefye tah
viline dair kanun lâyihası haikikında (1/229) 231, 

772:777 

Dahiliye Encümeni mazbataları 

— Asayişi muhtel olan Aydın livasiyle 
Ödemiş kazası, Denizli, Burdur, Afyon Ka-
rahisar ve İsparta havalisinde İdarei Örfiye 
ilân edildiğine dair İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi 'hakkında (3/98) 231 

— Asayişin muhtel bir şekil aldığı Ay
dın, Ödemiş, Denizli, Burdur, Dinar, Çivril, I 
Sandıklı, Eğridir ve Uluborlu'da idarei ör- | 

Sayfa 
fiye ilân edildiğine dair Dahiliye Vekâleti 
tez'keresi hakkında (3/50 mükerrer) 438:455 

— Belediye Kanununun 19 ncu ve İda
rei Umum iye i Vilâyat Kanununun 105 nci 
maddelerinin tefsirine dair Dahiliye Vekâ
leti tezkeresi hakkında (3/55) 225 

—• İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 140 ncı maddesinin tefsirine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkın
da (3/53) 225 

— Kastamonu Vilayeti Encümeni Vilâ
yet âzasından Taşköpıülü • Tevfik Efendi 
hakkındaki evrakın Teddki Muhakemat En
cümenine tevdiine daiv 708:709 

— Kütahya Mebusu Receb Beyin, Ce
miyetler Kanununun beşinci maddesinin 
tadiline dair (2/189) ımmaralı teklifi kanu
nisi hakkında 618,675,676,677:679 

— Kütahya Mebusu (pabık) Cemil Beyin 
ihtikârın men'i için devairi belediyenin her 
nevi eşyaya narh vaz'ma salâhiyettar olma
sı hakkında kanun teklifine dair (2/50) 180:181 

— Kütahya Me'busu (sabık) Cemil Be
yin, Meclisi İdare azaları intihabında vergi 
kaydı aranılmamasma dair kanun teklifi 
hakkında (3/44) 225 

— Men'i şekavet kanun lâyihası (1/5) 
ile Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
imhayı şekavet hakkına; kanun teklifine 
dair (2/51) 36,232,459:472,480: 

498,530:547,557:559,608:611,679: 
694,695:702,757:763,797 

— Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi hakkında (3/54) 225 

— Şûrayı Devletçe 16 Mart 1336 dan 
sonra verilen kararlar hakkında Memurin 
Muhakemat Tetkik Encümeni Riyaseti tez-
'keresine dair (3/1 nralkerrer) 362 

Hariciye Encümeni mazbatası 

— Geçen Meclisten müdevver lüzumlu 
ve lüzumsuz evrak hakkında 35:36 

iktisat Encümeni mazbatası 

— İktisat Encümeni âzalarının yirmiye 
iblâğına dair 225 
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Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 

— Attın ve ufaklık para darbı hak
kında İcra Vekileri Riyaseti tezkeresine 
dair (3/47) 224:225 

— Malatya Mebusu İsmet Pasa ve rü-
fekasının Ankara'nın merkezî Hükümet it
tihazı hakkında teklifine dair (2/188) 618,665: 

670 
—• Mübadele! ahali ve emvali masari-

fatı umumlyesinc ait tahsisat (1/225) ve 
Mübadele ve İmar Müdiriyeti Umumiyesi 
teşkilâtı (hakkında (1/224) ; kanun lâyi
haları ve Zonguldak Mebusu Tunalı Hil
mi Beyin; İmar ve İLslkân Vekâleti teşki
li hakkında kanun te'klifi (2/4) ve Aydın 
Mebusu Dr. Mazhar Beyin; İmar ve İs
kân Vekâleti teşkiline dair kanun teklifi 
(2/163) hakkında 143,428,621,624:674 

— Ur fa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin, 
Nizamnamelerle talimatnameler hakkında 
kanun teklifine dair (2/172) 224 

Kavanini Maliye Encümeni mazbataları 

— Belediye Rüsumu Kanununun yirmi-
dördüncü maddesindeki müphemiyetin tef
sirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi hakkında 38 

— Elbise Bedeli Kanununun birinci 
maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi hakkında (3/85) 181 

— Fransızlar zamanında haciz ve mü
sadere edilen nıehaliğ hakkında tefsir tale
bine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi hakkında (3/86) 181,805,821:826 

— Karahisarı Şarki Mebusu İsmail Bey
le rüfekâemm, İpekli mensucattan tarifei 
umumiyedeki Resmin oniki misli yerine beş 
misli ahzi hakkında kanun teklifi (2/62) 
ve İstihlâk Resmi Kanununun tefsiri hak
kında Maliye Vekâleti tezkeresine dair 
(3/109) 181,588 

— Kırşehir (sabık) Mebusu Sadık Be
yin; Memurini mülkiyenin tekaütlüğüne da
ir Kanunun 23 ncü maddesinin tadili hak
kında kanun teklifine dair (2/80) 181 

— Mal müdürlerinin Maliye Vekâletin
ce tâyini hakkında kanun lâyihasına, dair 
(1/46) ' 181 

Sayfa 
Lâyiha Eneüıreni mazbataları 

— Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey 
ve refikinin teşkilât dolayısiyle açıkta 
kalan muallimlere tam maaş itası hakkın
da (2/196) numaralı teklifi kanunisinin 
şayanı müzakere olduğuna dair 832 

— Ardahan (sabık) Mebusu Server 
Beyin, Maden ocakları ihracatının tesibiti-
ne dair kanun teklifi hakkında (2/124) 36 

—• Ardahan (sabık; Mebusu Server Be
yin, Petrol imtiyazının sureti itası hakkın
da kanun teklifine dair (2/123) 36 

— Aydın Mebusu Doktor Mazhar Beyin, 
İmar ve İskân Vekâleti teşkili hakkında ka
nun teklifine dair (2/1.63) 111 

— Avdın Mebusu İzzcddin Paşanın, 
şekavoti tahakkuk edenlerin aile ve taallû
ka tının ahar mahallere nakli, hanelerinin 
ihrak ve emvali gayrimenkul elerinin zaptı 
ve yataklık edenler hakkında kanun tekli
fine dair (2/134) ' 36 

— Aydın Mebusu (sabık) Esad Efen
dinin, İstirdadohman mahallerde henüz 
istifa olunmamış vergilerin affına dair ka
nım teklifi hakkında (2/125) 37 

— Bitlis Mebusu Resul Beyin Ahlat 
kazası muhtacmi zürrama verilen tohumluk 
esman mm affı hakkında te'klifi kanunisinin 
şayanı müzakere olduğuna dair (2/181) 618 

— Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Jandar
manın tezyidi muhassasatı hakkındaki Ka
nuna bir madde ilâvesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/129) 37 

— Bozok Mebusu Hamdi Beyin, Affı 
umumi ve müeccel iyot' askeriye hakkında 
kanun teklifine dair (2/58) 38 

— Bursa (sabık) Mebusu Operatör Emin 
Beyin, Şûrayı Devlet teşkili hakkında ka
nun teklifine dair (2/126) 37 

— Canik Mebusu Cavid Paşanın, Açık
ta kalacak ümera ve zâbitanm iktidarlarına 
göre orduda muavin olarak istihdamları ve
ya mektep muallimliklerine tâyinleri hak-
ikmdaki teklifi kanunîsinin (2/185) şaya
nı müzakere olduğuna dair 708 

— Canik Mebusu Şükrü Beyin, Nafıa 
Vekâletiyle Oester arasında münakid Mu-
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kavelenamei müzeyyelenin üçüncü madde
sindeki vazaifin Ziraat Bankasınca ifasına 
dair kanun teklifi hakkında (2/116) 37 

— Çatalca Mebusu. Şakir Beyle rüfe-
kasımn, Men'i Müskirat Kanununun tadi
line dair kanun teklifine dair (2/16.4) 181 

— Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin, 
Askerlere askerlikte •Asd ve edevatı cedi
de i ziraiye istimalinin öğretilmesi hak
kında (2/198) numaralı teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğuna dair 832 

— Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin, 
Göveri Aşarının, göveri ekilecek tarlaların 
dönümünden maktuan istifasına dair ka
nun teklifi hakkında (2/158) 38 

-—• Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Ko
miserlikten müstafi Ödemişli Hamdi Beyin 
ailesine hidematı vataniye tertiibnden maaş 
tahsis'ne dair kanun teklifi hakkında (2/128) 37 

— Denizli Mebusu Yusuf ve Necib Ali 
beylerin, Avrupa'dan gelecek kükürtlerden 
Gümrük Kesini istifası hakkında kanun 
teklifine dair (2/60) 82:83 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri 
Beyin, ihtiyat zabitlerinin sınıfı muvaz
zaf nakilleri hakkındaki teklifine dair 
(2/28) 3 

— Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
İzmir ve Ankara şehirlerinde tatbik edile
cek Sükna Kanunu hakkında teklifi kanu
nîsi (2/176) ve şayanı müzakere olduğuna 
dair 587:588 

— Diyarbekir Mebusu Zülfi Beyin, Aşar 
Vergisinin ilgasiyle Arazi Vergisinin tatbi
ki hakkında (2/197) numaralı teklifi ka
nunisinin şa yanı müzakere olduğuna da
ir 832 

— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin 
Ergani livasının müstakili en idaresi hak
kında (2/191) numara i: teklifi kanunisinin 
şayanı müzakere olmadığına dair 832:833 

—- Erzincan Mebusu Hamdi ve Gelibo
lu Mebusu Celâl Nuri beylerin, İstanbul'
dan sair şehirlere ithal edilecek mamul ek
mek, peksimet ve francalanın Gümrük Kes
ininden muafiyeti hakkındaki teklifi kanu
nîsinin şayanı müzakere olduğuna, dair 
(2/170) 587 

Sayfa 
— Gazianteb (Sabık) Mebusu Yasin 

Beyin, Evlâdı şüheda ile fakrü zaruretleri 
tahakkuk eden talebe ve talibatm mekâtibi 
tâliyeye meccanen kabulleri hakkında ka
nun teklifine dair (2/127) 37 

— İçel Mebusu Mehmed Emin Efendi 
ile rüfekasımn. Hizmeti fiiliye ashabından 
maada bakaya ve asker firarilerinin affına 
dair kanun teıklifi ha;kikmda (2/133) 38 

779 :794 

•—• İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; 
Lağıv ve teşkilâtı 'nazariye dolayısiyle 
açıkta kalan erkân, ümera, zâbitan ve 
mensubini askeriyeye tam maaş ve tahsi
sat itası hakkındaki 'teklifi kanunisi hak
kında (2/180) ve İzmit Mebusu Mustafa 
Beyin; Teşkilâtı hazariyc dolayısiyle açığa 
çıkarılacak erkân, ümera, zâbitan ve men
subini askeriyeye, 1339 senesi nihayetine 
kadar mezun addiyle ta'm 'tahsisat itası 
hakkındaki teklifi kanunisiyle (2/172) 
tevbiden müzakere edilmek üzere şayanı 
müzakere olduğuna dair 340:343,345:346,428 

456:459,500:511,518:529 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
Zâbitanı sı'Mıiyenin müddet ve sureti isti
faları hakkında Askerî Tekaüt ve İstifa 
Kanununun ellinci maddesine tezyil edil
mek üzere (2/193) numaralı teklifi kanu
nisinin şayanı müzakere olduğuna dair 708 

—• İstanbul Mebusu Hamdullah Subhi 
Beyle rüfekasımn, Ankara'da bir Şehre
maneti teşkili hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/109) 36 

— İzmir Mebusu Rahmi Beyle refiki
nin, Yaban domuzlarının itlafı hakkında 
teklifi kanunisinin (2/186) şayanı müza
kere olduğuna dair 708 

.— Kângırı Mebusu Talât Beyle rüfe
kasımn, Turku Umumiye ve hususiyede 
arnelei mükellefe usulünün tatbiki hakkın
da kanun teklifine dair (2/135) 36 

— Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi 
Efendinin, Hayvanatı bnkariyenin ıslahı 
hakkında teklifi kanunisinin (2/184) şa
yanı müzakere olduğuna dair 708 
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— Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi 
Efendinin, Meyvalı meyvasız ağaç yetiş
tirilmesi hakkındaki teklifi kanunisinin 
(2/192) şayanı müzakere olduğuna dair 708 

— Kayseri Mebusu - Ahmed Hilmi ve 
refiki Sabit beylerin, Dördüncü Fırka 
Kumandanı Merimin Nâzım Beyin valide
sine hidematı vataniyeden maaş tahsisine 
dair kanun teklifi hakkında (2/H20) 37 

— Kayseri ('saJbik) Mebusu Âlim Efen
di ile 111 refikinin, Van'da Medresetüz-
zelhrâ namiyle bir medrese tesisi hakkında 
'kanun teklifine dair (2/119) 37 

— Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Kay-
seri'nin Bünyan kazası için vilâyata mua
venet faslından beşten lira itası hakkında 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair (2/177) 395,587 

— Kırşehir (sabık) Mebusu Sadık Be
yin, Çarşamba kasabasına muttasıl Körır-
mak ba'talklığmm imlâsı için tahsisatı 
munzamma itasına dair kanun teklifi hak
kında (2/122) 37:38 

— Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin; Konya Gureha Hastanesi için ianei 
ahali ile Almanya'dan celbolunan eşyanın 
Gümrük ve Ardiye resimlerinden affına 
dair kanun teklifi hakkında (2/171) 231 

— Kütahya Mebusu Receb Beyin, Ce
miyetler Kanununun beşinci maddesinin 
tadiline dair (2/189) numaralı teklifi ka
nunisi hakkında 675,676,677:679 

— Kütaihya (saJbıik) Mebusu Cemil Be
yin, Bahriye Vekâleti teşkili hakkm'da ka
nun teklifine dair (2/118) 37 

— Kütahya (sabık) Mebusu Cemil Be
yin, Maaşı 600 kuruştan fazla olan Bele
diye rüesasınm ticaret, aşar ve mütaahh'it-
1 ilkle meşgul olmalarının memnuiye'tine 
dair kanun teklifi hakkında (2/117) 37 

— Kütahya (sabık) Mebusu Cemil 
Beyin, Müfettişlerin ikamet yevmiyelerine 
dair kanun teklifi hakkında (2/121) 37 

— Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin, 
Mekâtibi tâliye ve âliye mezunlarının bir 
sene müddetle köy muallimliklerinde istih
damına dair teklifi kanunîsinin (2/187) 
şayanı müzakere olduğuna dair 708' 

Sayfa 
— Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin; Ev

kaf Bankası Müdüriyeti Umumiyesi teş
kil edilmesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/1.75) 395 

— Lâzistan Mebusu Esad Beyin Lâ
zistan livasında fındık, portakal, limon, 
mandalina, çay, dut yetiştirilmesi hakkın
da teklifi kanunîsinin şayanı müzakere ol
duğuna dair (2/182) 618 

— Lâzilstian (saıbık) Mebusu Osman 
Beyin, Memurini dâhiliyenin esbabı idari
ye dolayısiyle azledilmemesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/166) 36 

— Malatya Mebusu İsmet Basanın, 
Ankara'nın, Merkezi Hükümet ittihazı 
hakkında kanun teklifi ve şayanı müza
kere olduğuna dair (2/188) 598,665:670 

-— Mardin Mebusu Yakup Kadri Bey
le rüfekasmın; Elcezire İstiklâl Mahke
mesince mahkûm Mardinli Kasım Çelebi 
ile Jandarana Abdülhalim'in balkıyei müd
deti cezaiyelerinin affı hakkında kanun 
teklifi ve şayanı ınüzaikere olduğuna dair 
(2/165) 428 

— Muş (saıbık) Mebusu Mahmud Sait 
Beyle rüfekasmm, İdam kararlarının 
Meclisçe tasdikine dair ka.nun teklifi 
hakkında (2/132) 37 

—• Mübaıdelei ahali ve emvali 'masari-
fatı umuımiyesine ait tahsisat hakkında 
kanun lâyihası (1/225) ve 

Mü'badele ve İmar Müdüriyeti Umu
miyesi teşkilâtı hakkıhda (1/224) ve Zon-
ıguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, İmar 
ve İskân Vekâleti teşkili hakkında kanun 
'teklifine (2/4) dair 621:664 

— Niğde Mebusu Galip Beyin: Jan
darmanın tensik ve İslahı hakkında ka
nun teklifinin şayanı müzakere olduğu
na dair (2/174) 428 

— Ordu Mebusu Reeai Beyin, Telsiz 
ıtelgraf ve telsiz telefon tesisi hakkında 
teklifi kanunîsinin (2/191) şayanı müza
kere olduğuna dair 708 

— Saruhan Mebusu Abidin Beyin, 
Üzümden gayrı şeylerden istihsal edilen 
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ispirtoların Türkiye'ye men'i ithaliyle su
reti sarf ve istihlâklerine dair kanun tek
lifi hakkında (2/159) 38 

— Sdivaıs Melbu.su Muammer ve Kay
seri Mebusu Ahmed Hilmi beylerin, Fi
rari ve balkaya efrattan vergi alınmayı 
hakkında kanun teklifine dair (2/29) 82 

— .Sivas (saJbık) Melbusu Rauf Beyin, 
Saltanatı şalhsiyenin İlgarına ınıüsaclif 
Leylei vilâdeti Risaletipenahi olan 12 Ro-
biül'evvel gününün İydi Millî a eldi hak
kında kanun teklif ine dair (2/.130) 37 

— Tekirdağ Mebusu Cem'l Böyle rü-
fekasmın, Men'i müsrikat Kanununun bi
rinci maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifine dair (2/56) 38 

— Urfa Mebusu Hüsrev Beyin, 15 "Ma
yıs 1335 ten Millî Ordunun hidayeti teşek
külüne kadar muhtelif cephelerde, isyan
ların itfasında bilfiil yararlıkları görülen 
ümera ve zâbitanın terfilerinin icrası hak
kında (2/190) numaralı teklifi. kanunîsi
nin şayanı müzakere olduğuna dair 708 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin İmar armağanı hakkında (2/195) 
numaralı teiklifi kanunîsinin şayanı mü
zakere olduğuna dair 832 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin, Köy idaresi hakkında kanun tek
lifine dair (2/5) 38 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbataları 

— Altın ve ufaklık para darbı hakkın
da icra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkere
sine dair (3/47) ^ 38 

— 1339 senesi hideınatı umumiyesi için 
ikinci altı aylık tahsisat lâyihası (1/28) 
re Rüsumat bahriyesine ilâveten mubaya
ası zaruri görülen merakip bedeliyle masa-
rifatı sairesi için 1339 senesi bütçesine 
tahsisatı munzamına ilâvesine dair kanun 
lâyihası (1/232) ve 1339 senesi ikinci altı 
aylık avans lâyihasının Müdafaai Milliye 
Vekâleti için kabul edilen oniki küsur 
milyon lira ahiren 13 milyon liraya iblâğ 
edildiğinden Mırvazenei Maliye Encüuıe-

Sayfa 
ninde bulunan mezkûr lâyiha ile tevhiden 
müzakeresine dair (3/125) 180,243,282,289: 

319,324:343,346,380:391,397:420,421 
— Evkaf hidematı umumiyesi için bir 

milyon lira avans itasına dair kanun lâyi
hası hakkında (1/163) 323,433:438,473 

—= istanbul Mebusu Ali Rı'za Beyin, Or
dudaki fazla hayvanatın istilâ gömmüş ve 
Yunan tahribatına mâruz kalmış müstah
sil köylülere mukassatan tevzii hakkında 
kanun teklifinin (2/59) esasen temin edil
miş bulunduğu cihetle yeniden kanunu 
mahsus tanzimine mahal görülmediğine ve 
ancak vesaiti nakliyeye ait mazbataların 
da tekâlifi milliye mazbataarı misillû na
kit makamında kabulüne dair 427:428 

— istiklâl Harbine iştirak eden ikinci 
sınıf ihtiyat zâbitanmın terfihi hakkında 
(1/117) numaralı kanun teklifine dair 515,744: 

756,757,795 

— İzmit Mebusu Mustafa Beyin, teşki
lâtı hazariye dolayısiyle açığa çıkarılacak 
erkân, ümera ve zâbitan ve mensubîni ax 
keriyeye 1339 senesi nihayetine kadar me
zun addolunarak tam tahsisat verilmesine 
dair kanun teklifi (2/173) ve istanbul Me
busu Ali Rı'za Beyin lağvı ve teşkilâtı ha-
zariye dolayısiyle açıkta kalan erkân, 
ümera, zâbitan ve mensubîni askeriyeye 
tam maaş ve tahsisat itası hakkında kanun 
teklifi (2/180) ile Eskişehir Mebusu Arif 
Beyin, hazarı teşkilât dolayısiyle açıkta 
kalan ümera ve zâbitana, bir mahalle tâ
yinlerine ve tekaütlüklerine kadar tam 
maaş ve tahsisat itasına dair kanun teiklifi 
hakkında (2/179) 340:343,345:346,428, 

456:459,500:511,518:529 

Karahisan Şarki Mebusu ismail 
Beyle rüfekasının, ipekli mensucattan ta-
rifei umumiyedeki resmin 12 misli yerine 
beş misli ahzi hakkında kanun teklifi 
(2/62) ile istihlâk Resmi Kanununun tef
siri ha'kkmda Maliye Vekâleti tezkeresine 
dair (3/109) 588 

— Kaymakamlar maaşatmm tâyininde 
vekâletin serbest bırakılması için karar 
itası hakkında Dahiliye Vekâleti tezkere
sine dair (3/51) 187:192 

http://Melbu.su
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Sayfo 

— Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya Darüleytamı için bütçeye onbin 
lira ilâvesine dair teklifi kanunisi hak
kında (2/153) 588 

—• Mekâtibi askeriye talebesi maaşatı-
na ve ihtiyat zabit namzetlerine verilecek 
tahsisata dair kanun lâyihası hakkında 
(1/230) 428,479:480,763:770, 770:772,796 

— Me'ktdbi Tıbbiyei askeriyeden neşet 
edenlere bir defaya mahsus olmak üzere 
yüz ellişer lira itasına dair »kanun lâyi
hası hakkında (1/133) 143,213:219,219:220,221 

— Muhtacini Zürra a tâvizan tohum
luk, çift hayvanatı ve aleti ziraiye itası 
için İktisat Vekâleti 1339 senesi bütçesine 
beş yüz bin lira tahsisat vaz'ma dair ka
nun lâyihası hakkında (1/164) 72.84:108, 

111:149 
— Mübadelei ahali ve emvali masarifa-

tı umumiyesine ait tahsisat hakkında 
1/225) ve Mübadele ve İmar Müdiriyeti 
Um um iyesi teşkilâtı hakkındaki (1/224), 
'kanun lâyihalarına dair 621:667 

— 11 Mart 1338 tarihli seferberlik 
ve cephe Zammı maaş Kanununun lâğviyle 
memurin ve mensubini askeriyeye ve zâ-
bitan maaşatına zamaim icrasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/240) 618,834:859, 

862 
-—• Seyrisefain İdaresinin 1339 sene

si hidematı umumiyesine sarf ve bütçesi
nin. tasdikinde mahsubu icra edilmek üze
re (325) numaralı Avans Kanunu muci
bince 1 468 210 liranın daha avans ola
rak itasına dair 'kanun lâyübası hakÛunda 
(1/243) 588,598:608,612 

— Tetkiki hesaba! için maaş tasarrufa-
tından sarfiyat icrasına dair İktisat Vekâ
leti tezkeresinin (3/119) lüzumsuzluğuna 
binaen iadesine dair 515 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin; İmar ve İskân Vekâleti teşkili hak
kındaki kanun teklifi (2/4) ve İmar ve İs
kân Müdüriyeti Umumiyesi teşkili hakkın
da kanun lâyihası (1/224) ve Mübadelei 
ahali ve emval masarif atı umumiyesine ait 
tahsisat hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/225) 428,621:664 

Sayfa 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbataları 
— 1337 senesinde Garb Cephesinde 

Hami diye civarındaki keşfi taarruzidc 
yararlıkları görülen kırkbir zabitin İstik
lâl madalyasiyle taltiflerine dair (3/143) 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
hakkında 618 

— Cidali Millîye iştirak etmiyen ve
ya Türkiye'den ayrılan mahallerde muhte
lif suretlerle kalan ve İstanbul'ca kayıtları 
terkin edilen erkân, ümera, zâbitan ve me
murin ve mensubini askeriyenin terkini ka
yıtları hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/2) . 38,215,220,226,233,238:242 

- - Evvelce teşekkürname ve bilâha-
ra takdirnameyle taltif edilen Binbaşı 
Melımed Rüşdü Efendi hakkında iki tak
dirname alanlar misillû muamele lâzım-
gelip . gelmiyeceğinin tefsirine (3/26), 
Takdimemeyle taltif Kanununun ikinci 
maddesinin tefsirine %(3/39), Takdirna
meyle taltif Kanununun tefsirine (3/40), 
Takdirnameyle* taltif Kanununun tefsiri
ne (3/41) dair İcra Vekilleri Heyeti Ri- * 
yaseti tezkereleri hakkında 111 

— İçel Mebusu Mehmed Emin Efen
dinin, Hizmeti fiiliye ashabından maada 
bakaya ve asker firarilerinin affı hakkın
da kanun teklifine dair (2/133) 588,779:794 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin 
mütarekeyi mütaakıp hizmete alman er
kân, ümera, zâbitan ve mensubini askeriye 
hakkında teklifi kanunisine dair (2/21) 618 

— İstiklâl Harbin a iştirak eden ikinci 
sınıf ihtiyat zâbi'tanmın terfihi hakkında
ki kanım lâyihasına dair (1/117) 515,744:756, 

757,795 
— İstiklâl Madalyası Kanununun tefsi

rine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi hakkında (3/44) 111 

— Mâlûlini guzatm terfihi hakkın
daki Kanunun tefsirine dair İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında 
(3/36) 219 

— Mâlûlini gıızatm terfih ve ikdarı 
hakkındaki 24 Ağustos 1338 tarihli Kanun 
ahkâmının 1339 kânunuevvel gayesine ka-



Sayfa 
dar temdidine dair lâyihai kanuniye hak
kında (1/239) 515,741:744 

— Mekâtibi askeriye talebesi maa-
şatma ve ihtiayt zabit namzetlerine verile-
lecek tahsisata dair lâyihai kanuniye 
(1/230) ve Giresun Mebusu Hakkı Târik 
Beyin, bu hususta birinci devrede verilmiş 
olan bir kanun teklifinin müzakere ve inta-

eedilmesine dair (4/89) numaralı takriri 
hakkında 763 :770,770 :772,796 

—- Memurinden mebus olanların te
kaüt ve maluliyet aidatı hakkında kabul 
edilen takrirde muahhar memurin kelime
sinin Büyük Millet Meclisi âzası meyanın-
da bulunan erkân, ümera ve zâbitana şâ
mil olup olmadığının tefsirine (3/10) ve 
asker olan mebusların vaziyeti hukukiye-
lerinin tesbitine dair İcra Vekilleri Heye
ti Riyaseti tezkereleri hakkında (3/43) 36 

— 11 Mart 1338 tarihli seferberlik 
veçhile Zammı Maaş Kanununun lağvı ile 
memurin ve mensubini askeriye ve zâbitan 
maaşatma zamaim icrasına dair kanun lâ
yihası hakkında (1/240) 618,834:859,862 

Müşterek encümen mazbatası (Dalhiliye - Nafıa) 

— Tarik Bedeli Nakdîsi Kanununun 
birinci ve beşinci maddelerinin tadili hak
kında (1/44 \ 14 Cemaziyelâhir 1339 ve 
21 Şubat 1337 tarihli Tarik Bedeli Nakdîsi 
Kanununun beşinci maddesim'ın tadiline dair 
(1/42), Tarik bedelâtı nakdiyesinin turuk 
ve meabir inşaat ve imalâtına sarfına dair 
kanun lâyihaları ha'kkmda (1/43) 192:212,807: 

821 

Nafıa Encümeni mazbataları 

— Amasya (sabık) Mebusu Ömer Lût-
fi Beyin, Bilûmum şirket ve müesseselerde 
Türkçe lisanının istimali hakkında kanun 
teklifine dair (2/91) 238 

— Amele taburları efrat ve zâbitanma 
verilecek ikramiye hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/67) 238 

— İzmir, Kasaba ve temdidi, Bandır
ma - Soma, Mudanya - Bursa demiryolla-

Sayfa 
riyle İzmir liman ve rıhtımı ve sairenin 
hukuku imtiyazisine dair İstanbul Hükü
metince tanzim kılınmış olan kanunu mu-
vakketin reddine dair (3/25) 183:187 

— Konya ovasının İskası hakkında 
kanun lâyihası (1/65), Konya Mebusu Kâ
zım Hüsnü Beyin, Konya iska sahasın
daki araziden alınacak ücurat hakkında 
kanun Teklifine dair (2/92) 143 

— Mah'kûminin tarik bedelâtı nakdi
yesinin teciline dair lâyiha hakkında 
(1/66) 143 

— 11 Cemaziyelâhir 1339 ve 22 Şubat 
1337 tarihli Tarik bedeli nakdîsi Kanunu
nun beşinci maddesinin tadiline (1/42), 
Tarik bedelâtı nakdiyesinin turuk ve me
abir inşaat ve imalâtına sarfına (1/43), 
Tarik bedeli nakdîsi Kanununun birinci ve 
beşinci maddelerimn tadiline (1/44) dair 
kanun lâyihaları 'hakkında 143 

Posta - Telgraf Encümeni Mazbataları 

— Posta kanunu lâyihası hakkında 
(1/22) 5 :16,16,42 :67,148 :172 

— Telgraf ve telefon umurunun ten-
sikı hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/118) 39 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni 
mazbatası 

—• Tıp Fakültesinden neşet edecek 
etibbayı mülkiyenin sureti istihdamları 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/26) 111 

Şer'iye ve Evkaf Encümeni mazbataları 

— Merhum Hasan Fehmi Paşa zev
cesi Hatice Şayan Hanımın istidasına dair 618 

— Vakfiye ve beratlarından malı mak
tu m ünde ricol anlardan maada bilûmum 
evkaf fazlalarından alınmakta olan malı 
maktu hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1) 72 

Umuru Tasarrufiye Encümeni mazbatası 

— Geçen Meclisten müdevver lüzum
lu ve lüzumsuz evrak hakkında 35 :36 
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MUHTELİF EVRAK 

* Sayfa 
Tebrikler, tazimler, arzı sadakat ve teşekkürler 

— Ankara şehrinin Merkezî Hükümet 
ittihazının tebrikini mutazammm Keşan 
Müdafaai Hukuk ve Belediye riyasetle
rinden mevrut telgraf 741 

— Ayvalık'a yerleşen Midilli ahalisi 
namına Müftü Ataullah Efendiden mevrut 
telgrafname 834 

— Beyanı sadakati mutazammm İm
roz adası ahalisinin telgrafnamesi 621 

—• Bozcaada'nın tesellümü münase
betiyle mahallinden mevrut sadakat tel
grafı 232 ; 

— Bursa'nın senei devriyei istihlâsı 
münasebetiyle Bursa Türk Ocağından ve 
Gemlik Belediye Riyasetinden mevrut teb
rik telgrafları 72 

— Düşman ordularının makhuriyeti-
nin senei devriyesi münasebetiyle Burdur 
Mutasarrıflığından ve Müdafaai Hukuk 
Riyasetinden mevrut telgraflar 4 

— İstanbul'un Müttefikin kıtaatı ta
rafından tahliyesi ve ordumuz tarafından 
işgali münasebetiyle yapılacak: merasime 
azayı kiramın davetini mutazammm tel
graf 498 

— İstanbul'un tahliyesi münasebe
tiyle mevrut telgraflar 675 :676 

— İstanbul'un tahliyesi münasebe
tiyle Şehremanetinden, Giresun Mutasar
rıflığından ve Pavli Belediye Riyasetin
den mevrut telgraflar 555:556 

— İstanbul'un tahliyesi münasebetiyle 
tebriki mutazammm Balıkesir Belediye 
Riyasetinden mevrut telgraf 517 

Adliye Vekâletinden 
— Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Kay

seri Bidayet Hâkimi Fahri Efendi hak
kında Adliye Vekâletinden sual takriri 
(6/25) 831 

Sayfa 
— İstanbul'un tahliyesi münasebetiyle 

tebriki mutazammm Beyoğlu'nda Jibert 
Toprimi imzalı telgraf 621 

— İstanbul'un tahliyesi münasebetiyle 
tebriki mutazammm Eskişehir'de Türkiye 
Şimendifer İşçileri Teavün Sandığından 
mevrut telgraf 517 

—• İzhar olunan asarı muhalasata be
yanı teşekkürü mutazammm Tokyo'dan 
mevrut cevabi telgrafname 834 

— İzmir'in kurtuluş günü münasebe
tiyle Belediye Riyasetinden mevrut telgraf 40:41 

— İzmir'in kurtuluş günü münasebe
tiyle yapılan ihtifale dair Ali Fuad Paşa
dan mevrut telgraf 40 

—• Karaağaç'm Ana Vatana iltihakın
dan dolayı tebriki ve hudutların öte tara
fındaki mezalimden bahsi mutazammm 
Edirne Belediye Riyasetinin telgrafı 143 

'•— Kütahya'nın senei devriyei istin-
lası münasebetiyle mahallinden mevrut 
telgraf 4 

— Muhacirin Cemiyeti Kongresinin 
inikadı münasebetiyle arzı tazimat tel
grafı 231:232 

— Sivas Darül eytamı talibatmın Mec
lise gönderdikleri halı hakkında vilâye
tin tezkeresi 455 

— SÖke'nin kurtuluş günü münasebe
tiyle Müftüden mevrut telgraf 40 

— Sulh Muahedesinin tasdiki müna
sebetiyle Beyrut'ta ayandan Ahmed Muh
tar Bey ve rüfekası tarafından gönderilen 
tebrik telgrafı 40 

— Sulhun tasdikini tebriki mutazam
mm Macaristan Meclisinden mevrut telg
raf 4:5 

— Malatya Mebusu Dr. Hilmi Beyin 
Tıbbı Adlî Müessesesinin hilafı usul tas
dik ettiği rapor hakkında sual takririne 
Adliye Vekili Seyid Beyin cevabı şifahisi 
(6/10) 517:518 

SUALLER VE CEVAPLAR 
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Dahiliye Vekâletinden 
Sayfa 

— Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, Bayezid Valisi Kâmil Bey hakkın
da Dahiliye Vekâletinden sual takriri 
(6/27) 831 

Hariciye Vekâletinden 
— Erzurum Mebusu Rüşdü Paşa'nm 

Erivan Mümessilimizin Ermeniler tara
fından tecavüze uğradığına dair Hariciye 
Vekâletinden sual takriri (6/28 müker
rer) ' 831:832 

— Kastamonu Mebusu Halid Beyin, 
Rusya'daki üseranm nakilleri hakkında 
Hariciye Vekâletinden sual takriri (6/24) 739 

İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin. 
Mâlûlîni guzatm terfihi hakkındaki Ka
nunun sureti tatbikine dair İcra Vekilleri 
Heyeti Riyasetinden sual takriri (6/18) 617 

iktisat Vekâletinden 

— Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, 
muhtacîni zürraa ta'vizan verilecek to
humluk; yemeklik ve alâtı ziraiyenin şim
diye kadar nerelere tevzi edildiğine dair 
İktisat Vekâletinden sual takriri (6/21) 675 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin, İzmir'de üzüm ve incir fiyatları 
hakkında İktisat Vekâletinden sual tak
riri (6/19) 617 

Maarif Vekâletinden 

— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı ve 
Hamdi Beylerin, Yozgad Darülmuallimî-
ninin şeddi esbabına dair sualine Maarif 
Vekili İsmail Safa Beyin şifahi cevabı 143, 

144:148 
— Denizli Mebusu Mazhar Müfid Be

yin, maaş alamıyan bâzı mahaller mekâ-
tibi iptidaiye muallimlerinin grev i1 ân et
tiklerine dair Maarif Vekâletinden sual 
takriri (6/21) 674,806,831 

— Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, 
Elâziz Numune mektebi muallimlerine 

Sayfa 
dair Maarif Vekâletinden sual takriri 
(6/9) 71,182,219 

Maliye Vekâletinden 

— Antalya Mebusu Rasih Efendinin, 
İstanbul'daki Perapalas otelinin satılması 
esbabına dair Maliye Vekâletinden sual 
takriri (6/11) 142:143 

— Niğde Mebusu Ebubekir Hazım 
Beyin, Vapurla seyahat eden memurin 
harcırahlarına dair Maliye Vekâletinden 
sual takriri (6/13) 218 

Müdafaai Milliye Vekaletinden 

— Kastamonu Mebusu Hasan Feh
mi Efendinin, tahsili âliye devam etmek 
istiyen efendilerin hizmeti maksureye ta
bi olmalıarı esbabına dair Müdafaai Mil
liye Vekâletinden sual takriri (6/28) 831 

Nafıa Vekâletinden 

— Erzurum Mebusu Rüşdü Palşa-
nın; Kars, Erzurum, Trabzon yolları üze
rindeki metruk makinarara dair Nafıa Ve
kâletinden sual takriri (6/12) 430:432 

— Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın, 
Kars - Erzurum - Trabzon yolları üzerin
deki metruk makinalara ve saireye dair 
Nafıa Vekâletinden sual takriri (6/13) 178 . 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; 
Şirketlerde Türk memurları istihdamı 
hakkıaıda Nafıa Vekâletinden sual takriri 
(6/22) 617 

— Karesi Mebusu Ali Şuuri Bey ve 
rüfekasmın, Anadolu şimendiferleri hak
kında Nafıa Vekâletinden sual takriri 
(6/26) 831 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinden 

— Kayseri Mebusu Dr. Halid Mazhar 
Beyin, Kayseri'de Zencidere Darüleytam 
ahvaline dair Sıhhiye Vekâletinden sual 
takriri (6/15) 395 

— Tekirdağ Mebusu Faik Beyin, İstan
bul darüleytamlarına dair Sıhhiye Vekâle
tinden suali (6/23) 707 
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TAKRİRLER 

Sayfa 
Antalya (Rasih Ef.) 
— Dişçi ve Eczacı Mektebine girmek is-

tiyen talebe hakkında teshilât gösterilmesi 
hususunun tasviben Maarif ve Sıhhiye Ve
kâletlerine tevdiine dair (4/56) 479 

— Dişçi ve Eczacı Mektebine girme is-
tiyen talebe hakkında teshilât gösterilme
sine dair 608 

Ardahan (Talâd B.) 
—• Ardahan livası ahalisinin fakru za

ruretinden dolayı yemeklik ve tohumluk 
itası temennisine dair (4/59) 621 

Bayezid (Süleyman Sudi B.) 
— Karaköse kazası Ahzi Asker Şubesi 

Reisi Binbaşı Hamdi Efendinin suihal ve 
muamelesine dair (4/44) 288:289 

Bolu (Falih Rıfkı B. ve rüfekası) 
— İstanbul'daki mülga Harbiye Neza

reti binasının Maarif Vekâletine devri 
hakkında (4/24) 72 

Bolu (Mehmed Vasfı Ef. ve rüfekası) 
— Ağnam tadadının Nisan iptidası

na tehiri hakkında (4/33) 181 
Bozok (Ahmed Hamdi B.) 
— Ruznamenin 31 nci maddesindeki Af 

Kanununun müstacel mevad meyamna it
haline dair 620:621 

Bozok (Süleyman Sırrı B.) 
Tadil takrirlerinin Makamı Riya

sete usuMi tevdii hakkında bir karar it
tihaz edilmesine dair (4/42 mükerrer) 231 

Bursa (Mustafa Fehmi Ef.) 
— Türkiyeli tâbirinin tavzihine dair 

(4/41 mükerrer) 231 
Canik (Cavid Paşa) 
— Ziraatin temini tevsii hakkında 

(4/38) 219 

Cebelibereket (Avni B.) 
— Adana ve Cebelibereket hapishane

lerinin yeniden fenni bir şekilde inşa etti
rilmeleri hakkında (4/36) 182 

— Darüieytamlarla sanayi mekteple
rinin tevhidi hususunda bir encümence 
bir kanun lâyihası yapılmasına dair (4/19 
mükerrer) 26 

Sayfa 
— Orduda bulunan kadro fazlası hay

vanatın muhtacîni zürraa sureti tevziine 
dair (4/31) 182 

— Reji tütünlerinin nevi ve fiyatlarının 
murakabesine dair (4/42) 238 

— Yirmidört saate munkasem gün usu
lü kabulü hakkında (4/24 mükerrer) 143 

Dersim (Feridun Fikri B.) 
— Barosu olan yerlerde baroda mu

kayyet olmıyanlıarm mahakime ademikabu-
lü hakkında (4/53) 430 

— İhtiyat zâbitanmdan memuriyet ta
lebi için müracaat edenlere teshilât gös
terilmesi hakkında (4/34) 181 

— Kanunu Esaside geçen (İhtilâl) 
tâbirinin tesbiti hakkında (4/53 müker
rer) 453:455 

— Paris'teki Türk - Azerbaycan tale
besinin tebriklerinin Meclise arzına dair 

72 
Ertuğrul (Doktor Fikret B.) 
—• Ruznamei müzakeratta istihlâk Rüsu

mu Kanununun tefsirine ait maddenin 
müstacelen müzakeresi hakkında 675 

Ertuğrul (Dr. Fikret B. ve rüfekası) 
—• İstanbul'a giden Heyeti mebuseye 

lâzımgel'en hürmet gösterilmediğine dair 556: 
557,559:583,588:596 

Ertuğrul (Halil B.) 
— Söğüt kasabasında cari Ferhadpaşa 

deresi mecrasının tamirine dair (4/22 mü
kerrer) 40 

Erzurum (Raif Ef. ve refiki) 
— Ruznamenin 9 ncu maddesini teşkil 

eden, Evkafı Mülhaka fazlalarından alın
makta olan malı maktuun ilgasına dair 
kanun lâyihasının müstacelen müzakeresi 
haikkmda 805:806 

Gazianıteb (Ali Cenani B.) 
—• Darüleytamlarm tevhit ve sureti 

idaresi hakkımda (4/18) 3:4 

Gazianteb (Ali Cenani B. ve rüfekası) 
— Evkaf Avans Kanununun müstace

len müzakeresine dair 429:430 
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Gaziante'b (Hafız Şahin Ef.) 
— 1339 senesi İkinci Avans Kanununun 

Posta mütaahhit ve sürücüleri hakkındaki 
maddei maJhsusasınm tefsirine dair (4/26 
mükerrer) 111 

Giresun (Hakkı Tarık B.) 
— Askerî mektepler talebesi ile ihtiyat 

zabit namzetlerine verilecek tahsisat hak
kındaki lâyihanın tesrii müzakeresine dair 
(4/30 mükerrer) 182 

— Mekâjtibi Askeriye talebesi maaşatı-
na dair lâyihanın ruznameye tercihan ve 
müstacelen ithal ve müzakeresine dair 
(4/89) 479:480 

Giresun (Kâzını B. ve rüfekası) 
— Mekâtibi askeriye talebesi maaşatma 

ve ihtiyat zabit namzetlerine verilecek tah-
hisata dair (1/230) numaralı lâyiihai kanu-
niyenin ırüs'tacel ruznameye alınmasına 
dair 596:597 

Giresan (Tahir B.) 
— Encümen ruznaımelerinin tabı ve 

neşredilmesii! hakkında (4/46 mükerrer) 362 

İsparta (Hafız İbrahim Ef.) 
— Şarki Karaağaç kazasına merbut Av-

şar nahiyesinde bir posta ve telgraf mer
kezi açılmasına dair (1/37) 219 

İstanbul (Ali Rıza B.) 
— Askerî Fabrikalar hakkındaki lâyi

hanın süratle tetkik edilmesine dair 396 

— İhtiyat zâbitanınm terfihi hakkın
daki lâyihai kanuniyenin İzalei şekavet Ka
nunundan sonra müstacelen müzakeresine 
dair 554:555 

— İstanbul'da mübadeleye tâbi Rumla
rın muamelei tesfaitiyesinin fena bir şekil
de cereyan ettiğine ve bu meselei mühiım-
menin muvafık bir surette intacı için tah
kik heyetlerine ihtiyaeoilduğuna dair 740 

— Ruznamenin 11 ve 12 nci maddele
rini teşkil eden takdirname ile Usulü taltif 
hakkındaki Kanunun tefsirine ve İstiklâl 
Madalyası Kanununa maddei müzeyyele 
olarak ilâvesine dair olan mevaddm müs
tacel ruznameye alınması hakkında 833 

Sayfa 
İstanbul (Hamdullah Subhi B.) 
— İstanbul Darüleytamınm teftişi ve 

netice! tahkikatın Meclise arzı için Mebu-
sandan üç zattan mürekkep bir heyetin 
izamına dair (4/18 mükerrer) 4,16:26 

— İstanbul'da Sarıyar harilkzedegânın-
dan olan eytam ve eramil ve mâzulin ve 
mütekaidine maaşlarının itasına dair 
(4/19) 3 

İstanbul (Hamdullah Subhi B. ve 160 
arkadaşının) 

— Ankara'da Türkocağı ittihaz olunan 
binanın bedeli mukarreri ile Ocağa terk ve 
tahsisi hakkında (4/43) 238:242 

— Tıp Medresesinin son iki sınıf tale
besinin muhassasat ve teçhizat bedelleri 
hakkında (4/23) 72 

İstanbul (Yusuf Akçura B. ve arkadaş
ları) 

— Ruznamenin 35 nei maddesinde dü
yunu umumiye kadrosu hakkındaki tek
lifin müstacel ruznameye alınması hak
kında 553 :554 

İzmir (Dr. Tevfik Rüşdü B.) 
— Darüleytamlar tahsisatı hakkındaki 

Muvazenei Maliye Encümeninin mazbata
sında söbk eden (mukaddema) kelimesinin 
mezkûr encümence tavzih edilmesi hakkın
da (4/22) . 40,289 

İzmir (Mahmud Esad ve rüfekası) 
— Mühtacini zürraa verilecek tohumluk 

hakkındaki lâyihanın müstacelen müzakere
sine dair 83:84 

İzmit (İbrahim Süreyya B.) 
— Hendek kazasında Ziraat Bankası 

küşadı temenniyatına dair (4/51) 429 
Kars (Ağaoğlu Ahmed B. ve rüfekası) 
— İğdır ve Kulp kazalarının teşekkülü 

melhuz Kars vilâyetine raptı hakkında 
(4/57) 588 

— Mekâtibi âliye muallimlerinin ders 
takrirlerinin Matfcaai Âmirede tab'ı ve ta
lebeden vesaiti nakliye ücre'tıilnin nısıf ola
rak istifa edilmesi hakkında (4/55) 588 

Kastamonu (Halid Bey) 
— Meclisin nisabı müzakeresine dair 

(4/40 Mükerrer) 230:231 
— Muhtelif mahallerde kalmış olan 

Türk esirleri hakkında (4/25) 72 
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Kastamonu (Halid B. ve rüfekası) 
— Kastamonu ve Bolu ormanları 

hakkında (4/20) 3 
— Ruznaınenin 34 ncü maddesinde 

mukayyet İstihlâk Resmi Kanununun 
tefsiri ve ipeği havi mensucatın Gümrük 
Resimleri hakkındaki Kanunun biran evvel 
intacı lüzumuna dair 833:834 

Kastamonu (Mehmed Fuad B. ve rüfe
kası) 

— Ankara Ziraat Mektebi binasının 
tahliyesi hakkında (4/40) 225 

Kayseri (Sabit Bey) 
— Hereke Fabrikasının ıslahına dair 

Maliye Vekâletinden temenniyi muntazam-
mın (4/52) 429 

Konya (Kâzım Hüsnü B.) 
— Konya Gureba Hastanesine ianed 

ahali ile celbolunan eşyanın Gümrük Res
mine dair (4/32) 181 

— Konya'ya iane i ahali ile celbolunan 
suya ait boruların asgari şimendifer üc
retiyle nakli hakkında (4/49) 395:396 

Konya (Kâzım Hüsnü B. ve rüfekası) 
— Konya Darüleytamına tahsisat itası

na dair Muvazenei Maliye Encümeninde 
mevcut evrakın tetkik ve intacına dair 
(1/32 mükerrer) 181 

— Saideli kazasında bir Ziraat Ban
kası tesis ve küşadı hakkında (4/39) 225 

Lâzistan (Ekremk B.) 
— Düyunu Umumiye kadrosunun he

men tesbitine dair (4/48 mükerrer) 396 
— Kırtasiye muamelelerinin tahfifi 

hakkında (4/38 mükerrer) 219 
— Ruznamenin 34 ncü maddesinde bu

lunan düyunu umumiye kadrosunun he
men tesbitine dair olan takririnin müs
tacel ruznameye alınmasına dair 554 

Lâzistan (Esad Bey) 
— Dahiliye Encümeninde bulunan 

Şûrayı Devlete ait kanunun biran evvel 
tetkik ve Heyeti Umumiyeye şevki hak
kında 741 

— Fındık mahsulünden! fazla öşür 
alınmamasına dair (4/48/2) 396 

Sayfa 
— Lâzistan livasında tahribolunan em

lâk ve emval için verilecek tahsisatın tez
yidine dair (4/48/3) 396 

— Ne vahi Kanununun müzakeresi iğin 
haftada bir gün tahsisine dair 516:517 

— Rize'de Meclisi Umumiyenin küşa-
dma dair temenni (4/48/1) 396 

Malatya (Hilmi B.) 
— Darüleytamdaki etfalin vakit ve 

hali müsaidolan aileler nezdine yerleşti-
rilmesine dair (4/2/8 mükerrer) 4, 

192 
Menteşe (Esad Efendi) 
— Garbi - Trakya'dalki Yunan meza

limine bir nihayet verilmesine dair (4/21) 39 
— Sükna Kanununun ilgası dolayı-

siyle Mahzeni Evraka gönderilen evrakın 
celp ve tetkikiyle mucirlerin pek insaf
sızca ihtikârlarına mâni olunmasına dair 
(4/24 mükerrer) 83 

Niğde (Atâ B. ve rüfekasının) 
— İdadi mektepler inin muhasebe! lıu-

susiyelerden alınarak Maarif bütçesine it
hal olunmasına dair (4/43 mükerrer) 

Saruhan^a&n Beyle rüfekası) 
— Mülga Donanma Cemiyetinin iaıdei 

hukukiyle icrayı faaliyetine imkân veril
mesi ve merkezi idaresi olan Babıâli cad
desindeki binası ile levazımının tekrar ce
miyete tevdii hakkında (4/35) 

Saruıhan (Vâsıf Bey ve rüfekası) 
— Darülfünun müderrisliği ile mebus

luğun içtima etmesine dair (4/50 müker-

o->'ı: 
338 

181 

397 
Siird (Halil Hulki Ef.) 
— Belediye varidatı musaidolmıyan 

mahallerde idarei hususiyelerce eozahane-
ler küşadma dair (4/58) 588 

Siird (Halil Hulki Ef. ve rüfekası) 
—- Diyarbekir - Muş ve Erzurum - Hı

nıs yollarının inşasına dair (4/51 müker
rer) 430 

Sivas (Rahmi B.) 
— Darüleytaımlarm Maarif Vekâletine 

devredilmesi hakkında (4/46) 362 
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Trabzon (Abdullah B.) 
— Trabzon ve hidematı umumiyei Dev

letin kabul ve tesbit olunıacaık, «umdei dev-
rei mesaileri» ne tevfikan ve «senenin ic
raat programlarına» tetabukan ifası ve 
bütçelerin bu programlara göre tertip ve 
tetkiki temenniyatma dair takriri (4/60) 

675 
Urfa (Ali Fuad Beyle rüfekast) 
— Urfa Sanayi Meketebinin ıslahı hak

kında (4/30) 181 
Urfa (Şeyh Safvet Ef.) 
— Memurini saire misillû idarei husu

siye memurlariyle mazulîn ve mütekaidin 
evlâtlarından leylî talebe olanların mek
tep ücretlerinden % 25 tenzilât icrası ha.k-

Amasya (sabık) (Ömer Lûtfi B.) 
— Bilûmum şirket ve müesseselerde 

Türkçe lisanının istimali hakkında (2/91) 238 
Antalya (Ahmed Saki B.) 
— Teşkilât dolayısiyle açıkta kalan 

muallime ve muallimlere tam 'maaş itası 
hakkında (2/196) 707,832 

Ardahan (sabık) (Server ±^.) 
— Maden ocakları ihracatının tesbitine 

dair (2/124) 36 
— Petrol imtiyazlı?in sureti itası hak

kında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/123) 36 

Aydın (Dr. Mazhar B.) 
— İmar ve İskân Vekâleti teşkili hakkın

da (2/163) 16,111,621:664 
Aydm (tzzeddin Paşa) 
— Şekaveti tahakkuk edenlerin aile ve 

taallûkatınm ahar mahallere nakli, hanele
rinin ihrak ve emvali gayrimenkul elerinin 
zaptı ve yataklık edenler hakkında (2/134) 36 

Aydm (sabık) (Esad Ef.) 
— îstirdadölunan mahallerde henüz 

istifa olunmamış vergilerin affına dair 
(2/125) 37 

Bitlis (Resul B.) 
— Ahlat kazası muhtacmi zürrama ve

rilen tohumluk esmam nm affı hakkında 
(2/181), (2/183) 515,618 [ 

kında bir karar ittihaz edilmesine dair 
(4/25 mükerrer) 72 

Sayfa 
— Muvazenei umumiyeden maaş alan

ların evlâtlarından leylî talabe olanlardan 
yüzde yirmibeş tenzilât icra edildiği misil
lû muvazenei hususiye memurları evlâtla
rının da aynı muameleye tâbi tutulmasına 
dair (4/21 mükerrer) 39 

Zonguldak (Tunah Hilmi B.) 
— Japonya'nın uğradığı zelzele dola

yısiyle beyanı taziyet edilmesine dair 3 

Zonguldak (Tunah Hilmi Bey ve rü-
fekası) 

— İmar Vekâleti için_ mütehassıs bir 
ecnebi müşavirin celbine dair (4/63) 9709 

Bolu (Şükrü B.) 
— Jandarmanın tezyidi muhassasatı hak

kındaki Kanuna bir madde ilâvesine dair 
(2/129) 37 

Bozok (Ha mdi B.) 
— Affı umumi ve müeeceliyeti askeriye 

hakkında (2/58) 38 

Bozok (Süleyman Svrı B.) 
— İmhayı Şekavet hakkında (2/51) 459:472, 
480:498,530:547,557 .-559,608:611,679:694,695: 

702,757:763,797 
— Sükna Kanunu hakkında (2/169) 111 

Bursa (sabık) (Operatör Emin B.) 
— Şûrayı Devlet teşkili hakkında (2/126) 37 

Canik (Cavid Paşa/ 
— Açıkta kalan ümera ve zâbitanm ik

tidarlarına göre, orduda muavin olarak is
tihdamları veya mektep muallimliklerine tâ
yini hakkında (2/185) 553,708 

Canik (Şükrü B.) 
— Nafıa Vekâletiyle Çester arasında 

münakit Mukavelenamei müzeyyelenin üçün
cü maddesindeki vazaifin Ziraat Bankasınca 
ifasına dair (2/116) 37 

Çatalca (Şakir Beyle rüfekası) 
— Men'i Müskirat Kanununun tadiline 

i dair (2/164) 32,181 

TEKLİFLER 
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Çorum (İsmail KernaJ B.) 
— Askerlere alâtı cedidei ziraiye istima

linin öğretilmesi hakkında (2/198) 708,832 
— Göveri Aşarının, göveri ekilecek tar

laların dönümünden maktuan istifasına da
ir (2/158) 38 

Denizli (Yusuf B.) 
— Komiserlikten müstafi Ödemiş]i Ham-

di Beyin ailesine hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisine dair (2/128) 37 

Denizli (Yusuf ve Nccib Ali Beyler) 
— Avrupa'dan gelecek kükürtlerden 

Gümrük Resmi istifası hakkında (2/60) 82:83 
Dersim (Feridun Fikri B.) 
— Ankara, İzmir şehirlerinde tatbik edi

lecek Sükna Kanunu hakkında (2/1 İv) 395,587: 
588 

— İhtiyat zabitlerinin sınıfı muvazzafa 
nakilleri hakkında (2/28) 3 

Diyarbekir (Zülfi B.) 
— Aşar Vergisinin ilgasiyle Arazi Ver

gisinin 'tatbiki 'hakkında (2/197) 708,832 

Ergani (Kâzını Vehbi B.) 
—• Ergani livasının müstakillen idaresi 

hakkında (2/194) 675,832:833 
Erzincan (Hamdi Beyle, Gelibolu Mebu

su Celâl Nuri B.) 
— İstanbul'dan sair şehirlere ithal edi

lecek mamul ekmek, francala ve peksimet
lerin yüzde yedi Gümrük Resminden mua
fiyetine dair (2/170) 143,587 

Eskeşehir (Arif B.) 
— Hazerî teşkilât dolayısiyle açıkta ka

lan ümera ve zâbitana bir mahalle tâyinleri
ne kadar veya tekaütlüğüne değin tam ma
aş ve talhsisa't itasına dair (2/179) 456:459,500: 

511,518:529 
Eskişehir (Arif ve Karahisarı Sahib Me

busu Ali Beyler) 
— 1297 -1317 tevellüttü firar, bakaya, 

tecavüzü müddet, ademiicabet ve nüfusu 
mektûme hakkında yapılacak muameleyi nâ-
tık 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun bi
rinci maddesinin fıkrai ahîresinin tadili hak
kında (2/202) 805,806:807 

Gazianteb (sabık) (Yasin B.) 
— Evlâdı şüheda ile fakrü zaruretleri 

tahakkuk eden talebe ve talibatm mekâtibi 

Sayfa 
tâliyeye meccanen kabulleri hakkında 
(2/127) 37 

— Rumkale'de Aşar Kol Memuru sa
bıkı Ali Efendi hakkında tecili takibatta 
bulunulmasına dair (2/99) 228 

İçel (Mekmed Emin Efendi rüfekası) 
— Hizmeti fiiliye ashabından maada 

bakaya ve asker firarilerinin affına dair 
(2/133) 38,588,779:794 

İstanbul (Ali Rıza B.) 
— Lağıv ve teşkilâtı hazariye dolayısiy

le açıkta kalan erkân, ümera, zâbitan ve 
mensubini askeriyeye tam maaş ve tahsi
sat itası batkında (2/180) 345:346,428,456: 

459,500:511,518:529 
— Mütarekeyi mütaakıp hizmete alman 

erkân, ümera, zâbitan ve mensubini askeri
ye hakkında (2/21) 618 

— Ordudaki fazla hayvanatın istilâ gör
müş ve Yunan tahribatına mâruz kalmış 
müstahsil köylülere mukassatan tevzii hak
kında kanun teklifinin (2/59) 427:429 

-— Zâbitanı sıhhiyenin sureti istifaları 
hakkında askerî tekaüt ve istifa Kanunu
nun ellinci maddesine tezyil edilecek me-
vadda dair (2/193) 675,708 

İstanbul (Hamdullah Subhi B. ve 
rüfekası) 

— Ankara'da bir Şehremaneti teşkili 
hakkında (2/109) 36 

İzmir (Mustafa Rahmi B.) 
— Ecnebi maden kömürlerinin men'i 

ithali hakkında (2/203) 832 
İzmir (Mustafa Rahmi Bey ve refiki) 
— Yaban domuzlarının itlafı hakkında 

(2/186) 553,708 

İzmit ((Mustafa B.) 
— Teşkilâtı hazariye dolayısiyle açığa. 

çıkarılacak erkân, ümera, zâbitan ve men
subini askeriyeye; 1339 senesi nihayetine 
kadar mezun addiyle tam tahsisat itası 
hakkında (2/173) 224,428,456 :459,500:511,518 : 

529 
Kângırı (Talât B.) 
— Turku Umumiye ve hususiyede 

amelei mükellefe usulünün tatbiki halkkm-
da (2/135) 36 
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Karahisarı Şarki (İsmail Beyle rüfekası) 
— îpekli mensucattan Tarifei Umumi-

yedeki Resmin 12 misli yerine 5 misli ahzi 
hakkında (2/62) 181,588 

Karesi (Ahmed Süreyya Beyle rüfekası) 
— Nizamnamei Dâhiliyenin 98 nci mad

desinin tadili hakkında (2/181) 479 

Karesi (Hulusi Bey ve rüfekası) 
— Millî Cidalle isşitirak elden memurinin 

kıdemlerine, hîni tekaütlerinde nazarı dik
kate alınmak üzere, zam icrasına dair 
(2/204) 832 

Kastamonu (Hasan Fehmi Ef.) 
— Hayvanatı bakariyenin ıslahı hakkın

da (2/184) 553,708 
— Marmara Adasında bir hapsanei 

umumi tesisine dair (2/199) 739 
— Mey vali, meyvasız ağaç yetiştirilmesi 

hakkında (2/192) 675,708 

Kayseri (Ahmed Hilmi ve refiki Sabit 
Beyler) 

— Dördüncü Fırka Kumandanı mer
hum Nâzım Beyin validesine hidematı va
tan iyeden maaş tahsisine dair (2/120) 37 

Kayseri (sabık) {Âlim Efendi ile 111 re-
fikı) 

— Van'da Medresetüzzehrâ namiyle bir 
medrese tesisi hakkında (2/119) 37 

Kayseri (Sabit Bey) 
— Kayseri'nin Bünyan kazası için vilâ-

yata muavenet faslından beş bin liranın ita
sına dair (2/177) 395,587 

Kırşehir (sabık) (Sadık B.) 
— Çarşamba kasabasına muttasıl Kör-

ırmak bataklığının imlâsı için tahsisatı mun
zama itasına dair (2/122) 37:38 

' — Memurini mülkiyenin • tekaütlüğüne 
dair Kanunun 23 ncü maddesinin tadili 
hakkında (2/80) 181 

Konya (Kâzım Hüsnü B.) 
— Konya Darüleytamı için bütçeye on-

bin lira ilâvesine dair (2/153) 588 
— Konya Gureba Hastanesi için ianei 

ahali ile Almanya'dan celbolunan eşyanın 
Gümrük ve Ardiye resimlerinden affına 
dair (2/171) 179,231 

Sayfa 
— Konya İska sahasındaki araziden alı

nacak ücurat hakkında (2/92) 143 
Konya (Musa Kâzım Efendi ve rüfe

kası) 
— Karaman kasabasına ianei ahaliyle 

celp ve isale olunmakta olan su için muave
net icrasmad air (2/201) 805 

Kütahya (Receb B.) 
— Cemiyetler Kanununun beşinci mad

desinin tadiline dair (2/189) 618,675,676,677:679 

Kütahya (sabık) (Cemil B.) 
— Bahriye Vekâleti teşkili hakkında 

(2/118) 37 
— icarı mesakin hakkında (2/170) 111 
— İhtikârın meni için devairi beledi

yenin her nevi eşyaya narh vaz'ma salâhi-
yettar olması hakkında (2/5fr) 180:181 

— Maaşı 600 kuruştan fazla olan Bele
diye rüesasının ticaret, aşar ve mütaahhit-
likle meşgul olmalarının me'mnuiyetine 
dair (2/117) 37 

— Meclisi İdare azaları intihabında 
vergi kaydı aranılmamasma dair (2/44) 225 

— Mesken icarları hakkında (2/168) 111 
— Müfettişlerin ikamet yevmiyelerine 

dair (2/121) 37 
Lâzistan (Ekrem B.) 
— Evkaf Bankası Müdüriyeti Umumi-

yesi teşkili hakkında (2/175) 287,395 
— Mekâtibi âliye ve tâliye mezunları

nın köy muallimliği mecburiyeti hakkında 
(2/187) 587,708 

Lâzistan (Esad B.) 
— Lâzistan livasında fmdık, portakal, 

limon, mandaline, çay, dut yetiştirilmesi 
mecburiyeti hakkında (2/182) 515,618 

Lâzistan (sabık) (Osman B.) 
— Memurini dâhiliyenin esbabı idariye 

dolayısiyle azledilmemesine dair (2/166) 36 
Malatya (îsmet Paşa ve rüfekası) 
— Ankara'nın Merkezi Hükümet itti

hazı hakkında (2/188) . 587,598,618,665:670 

Maraş (Hasib B.) (Sabık Mebus) 
— Vatanın emri müdafaasıu'i temin zım

nında alınmış olan nukut ve emvale müta-
aılik deavinin1 ademi istimaı ve Hazinece 
tazmini hakkında (2/115) 710:733 



Sayfa 
Mardin (Yakub Kadri Beyle rüfekası) 
— Elcezire İstiklâl Mahkemesince üç 

sene kalebentliğe mahkûm Mardinli Kasım 
Çelebi ve Jandarma Abdülhalim'in bakı-
yei müddeti cezaiyclerinin affma dair 
(2/165) 32,428 

Menteşe (Esad Efendi ve rüfekası) 
— Mücahadei Millîyede malûl düşen

lere mükâfatı nakdiye itası hakkında 
(•2/200) 739:740 

Muş (sabık) (Mahmud Said Beyle rü
fekası) 

— İdam kararlarının Meclisçe tasdiki
ne dair (2/132) 37 

Niğde (Galib Bey) 
— Jandarma tensik ve ıslahı hakkın

da (2/174) 287,428 
Ordu (Recai B.) 
— Telsiz - telgraf ve telsiz - telefon te-

sM hakkında (2/191) 618,708 

Samban (Abidin B.) 
Üzümden gayrı şeylerden istihsal edi

len ispirtolardan Türkiye'ye me'i ithaliyle 
sureti sarf ve istihlâklerine dair (2/159) 38 

Sivas (Muammer ve Kayseri Mebusu 

Adliye Vekâleti teskereleri 

—• Cezayı nakdîlerin beş misline iblâ
ğına dair olan 17 Nisan 1338 tarihli Ka
nunun kontrato cezayı nakdîlerine şümu
lü olup oılmadığmın tefsdren halli hakkın
da (3/122) 32 

— Ereğli'nin Karakadir karyesinden 
Karalbatak Yorgi'nin katlinden dolayı ida
ma mahkûm Ereğlili Gavriloğlu Niko 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair (3/120) 32 

— İdama mahkûm Erzurum'un Hızır 
karyesinden Hasanoğlu Hüseyin hakkın
daki hükmün tasdikma dair (3/148) 428 

— İdama mahkûm Kevork veledi 
Aleksi'nin tasdiki hükmüne dair (3/148) 

395 

Sayf* 
Ahmed Hilmi beyler) 

— Firari ve bakaya efrattan vergi alın
ması hakkında (2/29) 82 

Sivas (sabık) (Rauf B.) 
— Saltanatı şahsiyesinin ilgasına mü

sadif Leyle! vilâdet! Iiisaletipenahi olan 
12 Rebiülevveıl ıgününün tydi Millî addi 
hakkında (2/130) 3? 

Tekirdağ (Cemil b eyler üfekası) 
— Men'i Müskirat Kanununun birin

ci maddesinin tâdili hakkında kanun tek
lifi (2/56) 38 

Urfa (Hüsrev B.) 
— 15 Mayıs 1335 ten Millî Ordunun 

(bidayeti teşekkülüne kadar muhtelif cep
helerde, isyanların itfasında bilfiil yarar
lıkları görülen ümera ve zâbitanın bir de
faya mahsus olmak üzere terfihine dair 
(2/190) 618,708 

Urfa (Şeyh Saffet Ef.) 
— Nizamnamelerle talimatnameler hak

kında (2/172) 179,224 
Zonguldak (Tunalı Hilmi B.) 
— İmar Armağanı Kanunu (2/195) 707,832 
— İmar ve İskân Vekâleti teşkili hak

kında (2/4) 428,621:664 
— Köy İdaresi hakkında (2/5) 38 

— Kati] maddeisinden idama mahkûm 
Mamahatun kasabasından M-ehmedoğlu 
Dinamitçi Hasan hakkındaki idam hük
münün tasdikma dair (3/131) 143 

— Pederi Musa'yı katilden idama mah
kûm Ferik'in hükmünün tasdikine dair 
(3/145) 395 

Başkumandanlık tezkereleri 

— Onalltıncı Fırka Sertabibi Kayma
kam Haşini 'Beyin takdirname ile taltifi 
hakkında (3/150) mükerrer) 553 

B. M. Meclisi Riyaseti tezkereleri 

— İstihsal ettikleri mezuniyetleri bir 
hafta zarfında istimal etmdyen azayı ki-

TEZKEBELER 
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raimin mezuniyetlerinin iptali hakkında 
41 

— Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi 
Efendinin Seriye Vekâletine intihabı do-
layısiyle inıhilâl eden Memurin Muhake-
mat Heyeti âzalığına diğerinin intihabı
na dair 516 

Dâhiliye Vekâleti tezkereleri 

— Asayişin muhtel bir şekil aldığı 
Aydın, Ödemiş, Denizli, Burdur, Dinar, 
Çivril, Sandıklı, Eğridir ve Uluborlu'da 
idare! örfiye ilân edildiğine dair (3/50 mü
kerrer) 438:455 

— Belediye Kanununun 19 ncu ve 1da-
rei umumiyei vilâyat Kanununun 105 nci 
maddelerinin tefsirine dair (3/55) 225 

—Kaymakamlar maaşatımn tâyininde 
vekâletin senbesit bırakılması için karar 
itası hakkında (3/51) 187-.192 

•— Memurini zâbitanm adliye vezaifin-
den dolayı ne suretle tahtı muhakemeye 
alınacaklarına dair bir karar itası hakkın
da (3/147) 395 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkereleri 

— Ahiz ve sirikat katil maddelerin
den on sene iki malı (küreğe mahkûm Kay-
seri'nin Fehimler karyesinden Ahmedoğ-
lu Hamid'in bakıyei müddeti, cezaiy esinin 
affına dair (3/125) 71,77:81,323,324,777:779 

— Alenen müskirat istimalinden Kas- -
tamomrnuıı Akbeke mahallesinden Abdul
lah ve Kuzyaka nahiyesinden Akcanoğlu 
Hüseyin'in hatayı adlîden fazla hükmedi
len 160 gün hapis cezasının affı hakkın
da (3/130) 72 

— Altın ve ufaklık para darbı hak
kında (3/47) 38, 

224:225 
— Amasya Hapsanesinde mahpus Mü-

lâzimievvel Manisalı Lûtfi Efendi bini 
Rüşdü'nmr affına (3/14) 71,77:81,323:324,777: 

779 
— Asayişi muhite! olan Aydın liva-

siyle ödemiş feazası, Denizli, Burdur Af
yon Karaıhiısar ve İsparta havalisinde 1da-
rei örfiye ilân edildiğine dair (3/98) 231 

Sayfa 
— Asker olan mebusların variyeti hu-

kulkiyelerinin teslbitine dair (3/43) 36 
— Belediye Kanununun 38 ve 40 ncı 

maddelerinin tefsirine dair (3/150) 516 
— Belediye Rüsumu Kanununun yir

mi dördüncü maddesindeki müplhemiyetm 
tefsirine dair 38 

— 1334 senesi tahsisatı mesture ter
tibinden (40) bin lira suiistimal etmekten 
mahkûm mülga Harbiye Nezareti Müste
şarı asbakı matrud İsmail Hakkı Paşa 
ile Erkânıharb kaymakamlarından Suphi 
Bey haklarındaki evrakı hükmiyenin bera-
yı tasdik gönderildiğine dair (3/133) 179 

— 1337 senesinde Garb Cephesinde 
HaımioMye civarında keşfıi taarruzîde yarar
lıkları görülen kırk bir zatın İstiklâl Ma-
dalyasiyle taltifleri hakkında (3/143) 287:288, 

618 
— 1339 senesi ikinci altı aylık avans 

lâyihasında müdafaai Milliye Vekâleti için 
kabul edilen on iki milyon küsur lira ahi
ren on üç milyon liraya ilblâğ edildiğinden 
Muvazenei Maliye Encümeninde bulunan 
mezkûr lâyiha ile tevhıiden müzakeresi 
hakkında (3/123) 33,243,282,289:319,324:343, 

346,380:391,397:420,421 
— öerh ve katil maddesinden idama 

mahkûm Mut kazasının Tağazarı Karye
sinden Receboğlu Veysel ve zevcesi hak
kındaki evrakı hütomiyenıin gönderildiği
ne dair (3/140) 219 

— Cerh ve katil maddesinden on beş 
sene küreğe mahkûm Tokad'ın , Dereköy 
karyesinden Mehmedoğlu Osman'ın malu
liyetine binaen bakıyei müddeti eezaiye-
sinin affına dair (3/137) ' 179,323:324,777:779 

— Dört sene küreğe mahkûm Mecid-
özü'nün Kargı karyesinden Köle oğulların
dan Hüseyinoğlu Ali'nin (maluliyetine bi
naen bakıyei müddeti cezaiyesinin affı * 
hakkında 3/152) 709 

— Dört sene müddetle 'küreğe mahkûm 
Serkiz kızı Urfalı Topal Meryem'in ma
luliyetine binaen bakıyei müddeti cezaiye- J 

sinin affına dair (3/112) 34,323,324,777:779 
— Düşman tarafına firar cürmünden 

idama mahkûm ihtiyat zabitammdan Mü-



Sayfa 
lâzimisani Muğlalı Kemal Efendi hakkın
daki evrakı hüfcmiyenin gönderildiğine 
dair (3/139) 218 

— Elbise -bedeli Kanununun birinci 
maddesinin tefsirine dair (3/85) 181 

— Elcezire İstiklâl Mahkem esinin, 
Alay 41, Tabur 1 Kumandanı Binbaşı 
Hüseyin Lütfi Efendiyi selâhiyeti harici 
mahkûm ettiğine dair (3/15) 38 

— Evvelce teşekkürnaıme ve bilâhara 
takdirnamieyle taltif edilen Binbaşı Meh-
med Rüşdü Efendi hakkında iki takdirna
me alanlar ıruiısillû muamele lâzımgelip 
gelmiyeoeğinıin tefsirine dair İcra Vekille
ri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/26), Tak
dirnameye taltif Kanununun ikinci mad
desinin tefsirine (3/39), Takdirnameyle 

- taltif Kanununun tefsirine (3/40), Tak
dirnameyle taltif Kanununun tefsirine 
dair (3/41) 111 

— Firar maddesinden on sene küreğe 
mahkûm Kaş kasabasından Arab Said oğ
lu Osman'ın maluliyetine binaen affına 
(3/32) 34,323,324,777:779 

— Firar maddesinden sureti kafiyede 
onbeş seneye mahkûm Buldanlı Ali oğlu 
Mehmed'in 'bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affına (3/28) 34,323:324,777,779 

— Fransızlar zamanında, Adana ve 
havalisinde müsadere edilen mebaliğ hak
kında tefsir talebine dair olup ruznamenin 
19 ncu maddesini teşkil eden tezkerenin 
müstacel en müzakeresi hakkında (3/86) 181, 

805,821:826 
— öazianteb Hapsanesinde mahpus Sa

rılar karyesinde Be'hzad oğlu Ziya'nm af
fına dair (3/22) 34,323:324,777:779 

— Îdarei umumdyei vdlâyat Kanu
nunun 140 ncı maddesinin tefsirine dair 
(3/53) 225 

—• Istaribul işgaline nihayet veril
diğinden îdarei örf iyenin ve matbuat 
sansürünün lağvedildiğine dair (3/151 mü
kerrer) 620 

' — İstiklâl Madalyası Kanununun 
tefsirine dair (3/44) 111 

— İzmir, Kasaba ve temdidi, Bandır
ma - Soma, Aydın, Mudanya - Bursa de-

Bayfa 
miryollariyle izmir liman ve rıhtımı ve sai-
renin hukuku imtiyazıyesine daıir İstanbul 
Hükiimeıti'nce tanzim kılınmış olan kanu
nu muvakkatin reddine dair (3/25) 183:187 

—• Kastamonu hapnanesinıde mahpus 
Devrekani nahiyesinin Bozkoca nahiye
sinden İmam oğlu Hasan bin Tahir'in 
affı hakkında (3/13) 73:77 

— Katil maddesinden on beş sene kü
reğe mahkûm Daday kazasının Incigez kar
yesinden Hacı İsmail Ağazade Ahmed'in 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair 
(3/136) 179,323:324,777:779 

— Katil maddesinden on ilci seneye 
mahkûm Yanyalı Şerife'n;n mfdûliyettinc 
binaen bakiyei müddeti cezaiyesinin 
affına dair (3/141) 231,323:324,777:779 

— Katil maddesinden on sene küreğe 
mahkûm Giresun'un Keşap nahiyesine tâbi 
Eme'ksan karyesinden Abdullah bin Sü
leyman'ın bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affına dair (3/124) 71,231,323:324,777:779 

— Kaatil maddesinden onbeş sene 'kü
reğe mailıkûm Mehmed oğlu Osman'ın 
maluliyetine binaen bakıyei müddeti ce
zaiyesinin affına (3/29) 34,323:324,777:779 

—• Katil maddesinden yedi buçuk se
ne küreğe mahkûm Adana'lı Yusufoğlu Sü
leyman'ın bakıyei müddeti cezaiyasini'n af
fı hakkında (3/126) 71,231,323:324,777:779 

— Kazalarda Cinayet mahkemeleri 
teşkiline ve Mahakimi İstinaf iyenin lağvı
na, Kanunu Cezanın bâzı mcvaddınm tadi
line (1/70), 9 Mayıs 1337 tarihli mııpmotf-
tı ittihamiyendn İlgası hakkındaki Kamı
ma madde tezyiline (1/69), Hukuku Aile 
Kararnamesine, Sulh hâkimleri hakkında
ki Kanunu muvakkatin yirminci maddesi
nin tadiline ve 94 ncü maddesinin ilgasına 
ve hükkâma dair 'kanun lâyıhalarınnın ia
desi hakkmnda 179 

— Keskinli Rıza Beyzade Arslan Beyin 
(3/134) ve Sirkat maddesinden mahkûm 
Araç kazasının Hurçjviran karyeninden 
Yüzbaşıoğlu Hacı Mehmed'in hukuku mem-
nualarmın iadelerine dair 479 
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— Konya İstiklâl Mahkemesince fi
rarlarımdan dolayı tahtı muhakemeye alı
nan ve tecdidi kayıtları cihetine gidilen 
asker Mustafa ve Said'in efradı ihtiyati
ye ve redifeden olmadıkları cihetle verilen 
hükümde isabeti kanuniye olmadığımdan 
afları haJkkmda (3/142) 287 

— Kuviayı Millîye mensübînini düş
mana ihbar ve düşman amaline hizmet cü-
rümlülerimden idama mahkûm Panayot Za
ra ile rüfekası haklarındaki hükmün tasdi
kine dair (3/144) 362 

— Mâlûlîni guzatın terfihi hakkm-
* daki Kanunun tefsirine dair (3/3-6) 219 

— Memurinden mdbus olanların te
kaüt ve mazuliyet aidatı hakkında kabul 
edilen takrirde muahhar memurin kelime
sinin Büyük Millet Meclisi âzası meyanm-
da bulunan erkân, ümera ve zâbitana şâ
mil olup olmadığının tefsirine (3/10) 36 

— Asker olan mebusların vaziyeti hu-
kukiyelerinin tesfbi'tine dair (3/43) 36 

— Men'i Müskirat Kanunu mucibince 
mahkûm Kângırı Mal Sandık Emini Kadri 
Efendinin fazla mahkûmiyeti olan 160 gün 
hapis cezasının affına dair (3/115) 34 

— Men'i Müskirat Kanunu mucibince 
mahkûm edilen Mehmedoğlu Hamldîi, Ham-
dioğlu Abdullah, Edhemoğlu Hâşim ve îs-
mailoğlu Ziya haklarındaki hükümde ha
tayı adlî vâki olduğundan afları suretiyle 
telâfisi hakkında (3/151) 709 

— Mevaddı muhtelifeden muhtelif ce
zalara -sureti 'kafiyede malhkûm Çorum'-
dan Kel Hasan oğlu Eşref ve Tosya'dan 
Akdanaoğlu namı diğeri Karamanoğulla-
rmdan Emin oğlu Ali ve Araç/tan Musta
fa oğlu Şükrü ve Sungurlu'dan Salih Ağa 
mahdumu Esad, lakilib'den Hüseyin oğ
lu Memiş'in maluliyetlerine binaen bakı-
yei müddeti eezaiyelerinin affına (3/30) 323: 

324,777,779 
— Müskirat istimalinden mahkûm 

Abislah karyesinden Durak Memiş'in affı 
hakkında (3/117) ' 34 

— Müskirat imalinden mahkûm Viran-
şehirli Mukaddes ve Afife'rikı hatayı ad-

Sayfa 
lîden dolayı mahkûmiyetlerinin affına 
dair (3/129) 72 

— Om beş sene küreğe mahkûm Kes-
kinli Rıza Beyzade Aslan Beyin iadei hu
kuku memnuasına dair (3/124) 179 

— Oınbeş seneye mahkûm Yabanabad' 
in Tekke karyesinden Boşnak oğullarından 
Hüseyıinoğlu Ahmed'in maluliyetine binaen 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkımda 
(3/154) 709 

— Ralkı nakli maddesinden dört sene 
küreğe mahkûm edilen Zonguldak'm Muslu 
karyesinden Mehmedoğlu Hüseyin hakkın
da hatayı adlî vâki olduğundan mücazatı 
mahkûmesinin affı hakkında (3/117) 34 

— Rakı naklinden mahkûm inebolu Ka
yıkçılar Kâtibi Mehmed Efendi mahdumu 
Mehmed hakkında hatayı adlî vâki oldu
ğundan cezasının affı hakkında (3/114) 34 

—Rakı naklinden mahkûm Karamur-
sal'ın Tabakhane mahallesinden Hüseyin--
oğlu İbrahim'in .affı halikında (3/116) 34 

— Rusya ile cereyan eden ticaret ve 
konsolosluk mukavelâıtı müzakeratmda 
murahhas sıfatiyle bulunan İzmir Mebu
su Tevfik Rüşdü Bey yerine Trabzon Me
busu Ahmet Muhtar Beyin tâyin edildiğine 
dair 619:620 

— Rüsumu Belediye Kanunumun 19 
ncu maddesinin tefsirine dair (3/54) 225 

— Rüşvet ahzi maddesinden onbeş sene 
küreğe mahkûm Antalya'da Deve Katarı 
Baytarı İsmail Hakkı ve sahtekârlıktan 
mahkûm Antalya Ahzi As'ker Şube Yazı
cısı Azmi, kaatil maddesinden mahkûm 
Abanos Karyeli Alioğlu İsmail ve sirikat 
maddesinden mahkûm Sarı Keçili Aşire
tinden İbrahim ve kaatil maddesinden 
ma'hkûm Elmalı kazasından Alioğlu Ha-
san'm bakıyei müddeti eezaiyelerinin affı 
hakkında (3/127) 71:72,323:324,777:779 

— Sirkat maddesinden 3 sene küreğe 
mahkûm Karadağlı Süleyman Bin' Mus
tafa'nın maluliyetine binaen bakıyiyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair (3/27) 323: 

324,777:779 
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— Serüıoşluktan mahkûm Maraş'm Ku
yucuk karyesinden Simonoğlu Hamparsom' 
un mahkûm olduğu hapis cezasının veya 
cezayı nakdînin affı hakkında (3/128) 72 

— Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kili Dr. Rıza Nur Beyin berayı vazife is
tanbul'a azimeti hasebiyle Nafıa Vekili 
Fevzi Beyin kendisine vekâlet edeceğine 
dair 620 

—• Sirkat maddesinden 4 sene müd
detle küreğe mahkûm Safranbolu'nun Ak-
taş nahiyesinin Kap karyesinden Mustafa-
oğlu Ali'nin bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affı hakkında (4/121) 34 

— Sirkat maddesinden mahkûm Araç 
kazasının Kocaviran karyesinden Yüzbaşıu-
oğlu Hacı MeJhmed'in hukuku memnuası-
mn iadesine dair (3/135) 179,479 

— Teşkilâtı mahakimi nizamiye ve 
usulü muhakematı cezaiye kanunlarının ta
dillerine dair kanun lâyihalarının (1/74, 
1/75) Iberayı tetfklk istirdadına dair 515:516 

— Urfa'nm Mahkeme mahallesinden 
Hacı Fazla Efendizade Şükrü Efendi bin 
Mehmed Efendiyi katilden mahkûm Kub-
bemescit mahallesinden Hacı Kâmilzade 
Hacı Mustafa bin Reşid Efendinin iadei 
hukuku memnuasma dair (3/16) 81:82 

— Üç sene küreğe mahkûm Mesudiye'
nin Yeniköy karyesinden Topçu oğulların
dan Rifatoğlu Ömer'in maluliyetine binaen 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında 
(3/153) 709 

— Yozgad'm Timürlü mahallesinden 
Uzun Hacı Alioğlu Edhem'in affına (3/20) 71, 

77:81,323:324,777:779 

İktisat Vekâleti tezkereleri 

— Bursa Sanayi Sergisinin 11 Ey
lülde küşadedildiğine dair 34 

— Mülga Ticaret Nezareti tarafın
dan ihzar ve tanzim olunup sabık istanbul 
Meclisi Mebusanında meveudolan iktisadi 
kanun lâyihalarının celp ve tetkikine dair 
(3/123 mükerrer) 33 

Sayfa 
— Tetkiki hesabat için maaş tasar-

rufatmdan sarfiyat icrasına mezuniyet 
itasına dair (3/119) 34,515 

— Ziraat Bankası Meclîsi idaresine 
âza intihabına dair (3/118) 32:33,212:213-

— Ziraat Bankası Müdürü Umumilik 
maaş ve tahsisatının sureti itasına dair 
(3/132) 179 

Maliye Vekâleti tezkeresi 

— İstihlâk Resmi Kanununun tef
siri hakkında (3/109) 588 

Memurin Muhakemat Tetkik Encümeni 

Riyaseti tezkeresi 
— Şûrayı Devletçe 16 Mart 1336 

dan sonra verilen kararlar hakkında 
(3/1/1 mükerrer) 362 

Muvazene! Maliye Encümeni 
Riyaseti tezkeresi 

— İzmir Mebusu Dr. Tevfik Rüşdü 
Beyin, Darüleytamlar tahsisatı hakkında
ki Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sında sebk eden (mukaddema) kelimesinin 
tavzih edilmesine dair takriri (4/22 mü
kerrer) hakkında 289 

Müdaf aaii Milliye Encümeni 
Riyaseti tezkeresi 

— Heyeti Vekilece derdesti tetkik 
bulunan firarı ve bakaya meselesi hakkın
daki lâyihanın bir an evvel Meclise celbi
ne dair (3/45) 289 

Müdaf aai pilliye Vekâleti tezkeresi 

— Onbir zatın istiklâl Madalyasiyle 
taltifi hakkında (3/146) 395 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekâleti tezkeresi 

— Hıfzına karar verilmiş olan Cemi
yetler Kanununa bir madde tezyidine ait 
kanun lâyihasının (1/231) yeniden tetkiki
ne müsaade olunmasına dair (3/138) 180 



— 29 — 
ZAPTI SABIK HULÂSALARI 

Sayfa 
15 nci İçtimaa ait Zaptı sabık hulâsası 2:3 
16 ncı 
17 nci 
18 nci 
19 nen 

20 nci 
21 nci 
22 nci 
23 ncü 
24 ncü 
25 nci 
26 ncı 
27 nci 
28 nci 

31:32 
71 

110 
142: 
143 
178 
218 
224 
230 
238 
286 
323 
362 
394: 
395 

29 ncu 

30 ncu 

31 nci 

32 nci 
33 ncü 
34 ncü 
35 nci 
36 ncı 
37 nci 
38 nci 
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» 
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427 
478: 
479 
514: 
515 
552: 
553 
587 
617 
674 
707 
739 
803: 
804 
'831 

»>•-<« 



Söz alanlar 

A 
Sayfa 

Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) - 1389 
senesi ikinci altı aylık Tahsisat Kanunu 
münasebetiyle sözleri 403 

— Muhtacinî zürraa tâvizen tohumluk 
ve çift hayvanatı ve âlatı ziraiye verilmek 
için tahsisat itası hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri 87,122,126 

— Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
ihdasına dair kanun münasebetiyle sözleri 660 

Abdıırrahman Şeref B. (istanbul) - Ce
miyetler Kanununun 5 nci maddesinin ta- • 
dili hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri - ' 678 

Ağaoğlu Ahmed B. (Kars) - Affa mü
teallik kararlar hakkında sözleri 78 

•— Muhtacinî zürraa tâvizen tohumluk 
ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye verilmek 
için tahsisat itası hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri 98,99,100,106,133,134 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 169,170 

Ahmed Ferid B. (Kütahya) - Borrî, 
bahrî, havai ve jandarma erkân, ümera 
ve zâbitan ile memurin ve mensubîni as
keriye maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri 846, 

847,848,849,850 
— 1339 senesi ikinci altı aylık Tahsisat 

Kanunu münasebetiyle sözleri 349,352,354, 
388,397 

— Muhtacinî zürraa tâvizen tohum
luk ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye 
verilmek için tahsisat itası hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri 101,/102,103, 

122,129,130,136,137,138 
— Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 

ihdasına dair Kanun münasebetiyle söz
leri 651,652,660 

— Teşkilâtı hazariye dolay isiyle açık
ta kalacak olan erkân, ümera ve zâbitan 

Sayfa 
ile memuri ve mensubîni askeriyeye 
1339 senei maliyesi nihayetine kadar 
tam maaş ve tahsisat itasına dair Kanun 
münasebetiyle sözleri 524,526,527,529 

Ahmed Hilmi B. (Kayseri) - Adana'da 
Fransızlar zamanında halktan alınan 
para hakkındaki tezkere münasebetiyle 
sözleri 823,829 

— 1389 senesi ikinci altı aylık Tahsisat 
Kanunu münasebetiyle sözleri 389 

— İzalei şekavet Kanunu münasebetiyle 
sözleri 480:482 

— Kaymakamlar maaşaatmm tâyi
ninde Dahiliye Vekâletinin seı-best bıra
kılması hakkındaki kararname münasebe
tiyle sözleri 189 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 164 

Ahmed Mahir Ef. (Kastamonu) - Muh-
tacîni zürraa tâvizen tohumluk ve çift 
hayvanatı ve alâtı ziraiye verilmek için 
tahsisat itası hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri 128 

Ahmed Remzi B. (Gaziantep) - Ada
na'da Fransızlar zamanından halktan alı
nan para hakkındaki tezkere münasebe
tiyle sözleri 824 

— 1297 - 1317 tevellütlü firar, bakaya, 
tecavüzü müddet, ademi icabat ve nüfusu 
mektume erbabı hakkında yapılacak mu
ameleyi nâtık Kanun hakkında sözleri 783,789 

— 1339 senesi ikinci altı aylık Tahsisat 
Kanunu münasebetiyle sözleri 300 

— İzalei şekavet Kanunu, münasebe
tiyle sözleri 535,536,757 

— Mütareke bidayetinde vatanın mü
dafaası maksadiyle ika edilen ceraimc 
dair kanun lâyiha siyi e Maraş sabık Mebu
su Hasib Beyin vatanın müdafaası mak
sadiyle alınmış olan nukut ve emvale mü-
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taallik dâvaların ademi istimaına dair ka
nun teklifi münasebetiyle sözleri 729 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 11 

— Terhis olunan ihtiyat zâbitanma 
tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle 
sözleri 750 

Ahmed SİM B. (Antalya) - İzalei şe
kavet Kanunu münasebetiyle sözleri 532 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 155, 
158,161 

Ahmet Süreyya B. (Karesi) - Asayi
şin muhteJİ bir sekili 'aldığı Aydın, Öde
miş, Denizli, Burdur, Dinar, Çivril, 
Sandıklı, Eğridir ve Uluborlu'da İclarei 
örfiye ilân edlimesine dair İcra VeMl-
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi münasdbe-
% l e sözleri 846,856,857 

— Berrî, balhrî, havaî ve jandarma er-
ıkân ümera ve zâbitan ile memurin ve 
mensubîni askeriye maaş ve tahsisatı fev
kalâdeleri! hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri. 846,856,857 

— 1339 senesi İkinci altı aylık Tah
sisat Kanunu münasebetiyle 'sözleri 419 

— istanbul!'a giden heyeti 'maihsusa-
ya lâzımgeien hürmet göstoriilmeldiğine 
dair takrir münasebetiyle sözleri 583, 

592 :593 
— izale; Şekavet Kanunu münasebe

tiyle sözleri 609,684:686,692,693,697,701 
— Mübadele, imar ve iskân Vekâleti 

ihdasına dair Kanun münasebetiyle söz
leri 661 

— Mütareke bidayetinde vatanın (mü
dafaası maksadiyle ika edilen ceraıime 
dair kanun lâyihası ile Maraş sabık 
mebusu Hasib Beyin Vatanın müdafaası 
maksadiyle alınmış olan nukut ve emvale 
'mütaaillik dâvaların âdemi istim ama dair 
kanun teklifi münasebetiyle sözleri. 715: 

717,722 
—• Terhis olunan ihtiyat zâbitanma 

tahsisat itasına dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 752,753 

Ali B. (Karahisan Sahib) - 1927-1317 
tevellütlü firar, bakaya, tecavüzü müd
det, ade>mi icabet ve nüfusu mektume cr-

Sayfa 
babı hakkında yapılacak 'muameleyi nâ-
tik Kanun hakkında sözleri 791, 

793 
— izalei Şekaivet Kanunu münasebe

tiyle sözleri 483:485 

Ali Cenani B. (Gaziantep) - 1339 se
nesi ikinci altı aylık tahsisat Kanunu mü
nasebetiyle sözleri 324, 

325,326,327,328,329,381,383,397,399 
— Mühtacini zürraa tâvizen tohum

luk 've çift hayvanatı ve alâtı ziraiye ve
rilmek için tahsisat itası hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 88, 

107,116,117 
— Posta Kanunu hakkında sözleri 6,7,. 

44,45,46,47,48,50,51;53,54,58,59,62,64,65 

— Ziraat Bankası Meclisi idaresine 
âza intihabına dair İktisat Vekâleti. tez
keresi ve Meclis Divanı Riyaset kararı 
münasebetiyle sözleri 396 

Ali Fethi B. (İstanbul) (İcra VeMHeri 
Heyeti Reisi) - Asayişin muhtel bir şekil 
aldığı Aydın, Ödemiş, Denizli, Burdur, 
Dinar, Çivril, Sandıklı, Eğridir ve Ulu
borlu'da Idarei Örfiye ilân edilmesine 
dair icra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi münasebetiyle sözleri 441, 

442,443,444,445,447,448,451,452 
— 1339 senesi İkindi altı aylık .tah

sisat Kanunu münasebetiyle sözleri 316, 
349 

— İstanbul'a giden heyeti mahsıısaya 
lâzımgeien hürmet gösterilmediğine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 565:567,569, 

572,573,578,579,594 
— İstanbul Darüleytamlarmm teftiş 

ve neticesinin Meclise arzı için mebuslar
dan bir heyetin gönderilmesine dair tak
rir münasebetiyle sözleri 23 :24,24,25 

— İzalei şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 469,490:496,536,540,544, 

682,683,759,760 
— Kaymakamlar maaşatının tâyininde 

Dahiliye Vekâletinin serbest bırakılması 
hakkındaki kararname münasebetiyle söz
leri 190,191 

— Muhtacîni zürraa tâvizen tohumluk 
ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye verilmek 
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için tahsisat itası hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 138,139 

— Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
ihdasına dair Kanım münasebetiyle söz
leri 648:651,656 

Ali Fuad Paşa (Ankara) - 1339 senesi 
ikinci altı aylık Tahsisat Kanunu müna
sebetiyle sözleri 389,390 

— İstanbul'a giden heyeti mahsusaya 
lâzımgelen hürmet gösterilmediğine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 562,568 

Âli Rıza B. (İstanbul) - 1339 senesi 
ikinci altı aylık Tahsisat Kanunu müna
sebetiyle sözleri 306,307,340,341,342, 

409,418 
—• Mâlûlîni gûzatm terfih ve ibdarı 

hakkında 24 Ağustos 1338 tarihli Kanu
nun tefsiri münasebetiyle sözleri 743 

— Mekâtibi askeriye talebesiyle ihti
yat zabit namzetlerine verilecek maaş ve 
tahsisatı fevkalâde hakkındaki Kanım 
münasebetiyle sözleri 768 

•— Teşkilâtı hazariye dolayısiyle açık
ta kalacak olan erkân, ümera ve zabitan 
ile memurin ve mensubîni askeriyeye 
1339 senei maliyesi nihayetine kadar tam 
maaş ve tahsisat itasına dair Kanun mü
nasebetiyle sözleri 502,506,520,521,528,529 

Ali Rıza Ef. (Amasya) - Muhtacîııi 
zürraa tâvizen tohumluk ve çift hayvanatı 
ve âlâtı ziraiye verilmek için tahsisat itsı 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri 92 

Ali Saib B. (Kozan) - Adana'da Fran
sızlar zamanında halktan alman para hak
kındaki tezkere münasebetiyle sözleri 823 

— Muhtacîni zürraa tâvizen tohumluk 
ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye verilmek 
için tahsisat itasına dair Kanım münase
betiyle sözleri 115 

— Mütareke bidayetinde vatanın mü
dafaası maksadiyle ika edilen ceraime 
dair kanun lâyihası ile Maraş sabık Me
busu Hasib Beyin, vatanın müdafaası 
maksadiyle alınmış olan nukut ve emvale 
müteallik dâvaların ademi istimama dair 
kanun teklifi münasebetiyle sözleri 714 

Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki) -
1297 - 1317 tevellütlü firar, bakaya, te-

Sayfa 
cavüzü müddet, ademi icabet ve nüfusu 
mektume erbabı hakkında yapılacak mu-
amelayı nâtık 18 Teşrinievvel 1339 tarihli 
Kanunun birinci maddesinin fıkrai ahire-
sinin tadiline dair Kanun münasebetiyle 
sözleri 807 

— Cemiyetler Kanununun 5 nci mad
desinin tadili hakkındaki Kanım münase
betiyle sözleri 679 

— Tzalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 691 

— Mâlûlîni gûzatm terfih ve ibdarı 
hakkında 24 Ağustos 1338 tarihli Kanu
nun tefsiri münasebetiyle sözleri 742,743,744 

Ali Şevket Ef. (Giresun) - Posta Ka
nunu hakkında sözleri 152 

Ali Şuuri B. (Karesi) - Asayişin muh- ^ 
tel bir şekil aldığı Aydın, ödemiş, Denizli, 
Burdur, Dinar, Çivril, Sandıklı, Eğridir 
ve Uluborlu'da idarei örfiye ilân edilme
sine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi münasebetiyle sözleri 439,444 

— İzalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 700 

Arif B. (Eskişehir) - 1297 - 1317 tevel
lütlü firar, bakayia, tecavüzü müddet, 
ademi icabet hakkında yapılacak mua
meleyi nâtık kanun hakkında sözleri 783,784, 

785,786,787,788,789,790 
— 1339 senesi ikinci altı aylık Tahsi

sat Kanunu münasebetiyle sözleri 303,334 

— Mütareke bidayetinde vatanın mü
dafaası maksadiyle ika edilen ceraime 
dair kanun lâyihası ile Maraş sabık Me
busu Hasüb Beyin, Vatanın müdafaası mak
sadiyle alınmış olan nukut ve emvale mü-
taalMk dâvaların ademi istimama dair ka
nun teklifi münasebetiyle sözleri 718 

— Terhis ollunan ihtiyat zâbitanma tah
sisat itasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 748,750,751 

— Teşkilâtı hazariye dolayısiyle açıkta 
kalacak olan erkân, ümera ve zabıtan ile 
memurin ve mensubini askeriyeye 1339 se
nei maliyesi nihayetine kadar tam maaş 
ve tahsisat itasına dair kanun münasebe
tiyle sözleri 502 
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Avni B. (Bozok) - Adana'da Fransızlar 
zamanında halktan alman para hakkın
daki tezkere münasebetiyle sözleri 

— Izaltei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 

— Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
ihdasına dair kanun münasebetiyle sözleri 

— Mütareke bidayetinde vatanın müda
faası maksadiyle ika edilen eeraime dair 
kanun lâyihası ile Maraş sabık Mebusu 

823 

683 

651 

Sayfa 
Hasib Beyin, Vatanın müdafaası mak
sadiyle alınmış olan nukut ve emvale mü-
taallik dâvaların ademi istimama dair ka
nun teklifi münasebetiyle sözleri 722 

— Sülüsam müddeti cezaiyelerini ik
mal eden mahkûmların affına ye sair müc
rimlerin cezalarının tahfifine dair kanun 
lâyihası hakkımda sözleri 774 

— Terhis ol)unan ihtiyat zâbitanma tah
sisat itasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 747 

B 
Besim Atalay B. (Aksaray) - Ankara 

şehrinin makarrı idare ittihazı hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 669:670 

— Muhtaeini zürraa tâvizen tohumluk 
ve çift hayvanatı ve alâtı ziraiye veril
mek için tahsisat itası hakkındaki kanun 

münasebetiyle sözleri 128 
— Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 

ihdasına dair kanun münasebetiyle söz
leri 658 

— Posta Kanunu hakkındaki sözleri 11,12, 
47 

Cavit Paşa (Canik) - Posta Kanunu 
hakkındaki sözleri 55 

Celâl Nuri B. (Gelibolu) - Affa mütaal-
ük kararlar hakkında sözleri 78 

— Ankara şehrinin makarrı idare itti
hazı hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 667:669 

~ İstanbul darüleytamlarının teftiş 
ve neticesinin Meclise arzı için mebus
lardan bir heyetin gönderilmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 17 

Cudi Paşa (Siverek) - Affa mütaal-
lik kararlar hakkında sözleri 79 

Dr. Fikret B. (Ertuğrul) - 1339 sene
si İkincil altı aylık tahsisat Kanunu mü
nasebetiyle sözleri 347 

Dr. Fuad B. (Kırkkilise) - Posta Ka
nunu hakkında sözleri 54, 

57,63, 
Dr. Hilmi B. (Malatya) - Tıbbı Adi? 

Müessesesinin hilafı usul verdiği rapor 
hakkındaki sual takriri münasebetiyle 
sözleri 518 

Dr. Mazhar B. (Aydın) - Asayişin 
muhtel bir şekil aldığı Aydın, ödemiş, 

Burdur, Dinar, Çivril, Sandıklı, Eğeridir 
ve Uluborlu'da İdare1! örfiye üân edil
mesine dair İcra Vekilleri Heyeti1 Riya
seti tezkeresi münasebetiyle sözleri 449 

— İstanbul'a giden heyeti muhsu-
saya lâzımgelen hürmet gösterilmediğine 
dair takrir münasebetiyle 572,578,579 

— Mekâtibi askeriye taleb esiyle ihti
yat zabit namzetlerine verilecek maaş ve 
tâhsiastı fevkalâde hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 769 
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— Mübadele, imar ve İskân Vekâleti! 
ihdasına dair kanun münasebetiyle söz
leri 653 

—• Tarik bedelâtı nakdiyesi halan
daki üç kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 818 

Dr. Mustafa B. (Çorum) - 1339 işemesi' 
İkinci altı aylık Tabsiast Kanunu müma-
masebetiyle sözleri 289,296,299,301,310, 312, 

353 
— Hasan bin tahir'in bakiyei müddeti 

cezaiyelsimin affına dalir karar münasebe
tiyle sözleri: 74,76 

— Posta Kanunu hakkında sözleri. 14,15 
Dr. Refik B. (istanbul) - Mekâtibi 

askeriye talebesiyle ihtiyat zabit mamzet-

Sayfa 
lerine verilecek maaş Ve tahsisatı fevkalâ
de hakkındaki Kanun münaseehliyle söz
leri. 768,769,770 

Dr. Rıza Nur B. (Sivas) - İstanbul 
Darüleytamlarmın teftiş ve neticesinin 
Meclise arzı için mebuslardan bir heyetin 
gönderilmesine dair takrir mümasebetiyleı 
sözleri. 20,21,24,25 

Dr. Tevfik Rüştü B. (İzmir) - Muh-
tacimi zürraa tavizam tohumluk ve çift 
hayvanatı ve alâtı ziraiye verilmelk iiçin 
tahsisat itası hakkındaki! Kanun münase 
betiyle sözleri. 119,121,122,132 

— Tarik bedelli nakdîsi hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair Kanun münasebetiyle sözleri. , 209, 

210 

Ebubekir Hazım B. (Niğde) - Muhta
cın! zürraıa tavizam tohumluk ve çift hay
vanatı ve alâtı ziraiye verilmek için tah
sisat itası hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri. 97 

— Tarik bedeli nakdisi hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine 'dair Kanun münaselb etiyle söz
leri. 211 

Ekrem B. (Lâzistan) - İzale! Şekavet 
Kanunu 'münasebetiyle sözleri. 530:532 

Emin B. (Eskişehir) - 1927 - 1317 te-
velilütlü firar, bakaya, tecavüzü müddet, 
ademi icabet ve nüfusu mektuıme eırbabı 
halkkımda yapılacak muameleyi nâtık Ka
nun hakkında sözleri. 786,789 

— Muhtacimd zürraa tavizam tohumluk 
ve çift hayvanatı ve alâtı ziraiye ve

rilmek içim tahsisat itası hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri. 120 

— Tarik bedeli nakdîsi halkkmdaiki 
Kanunum bâzı 'maddelerinim değiştiril
mesine dair Kamun münasebetiyle söz
leri.. ' 205 

Esat B. (Lâzistan) - 1339 senesi İkinci 
altı aylık Tahsisat Kanunu münasebetiyle 
sözleri. 349 

— Nevahi Kanununum müzakeresi için 
haftada bir gün tahsisine dair takrir 
münasebetiyle söyleri. 516 

Esat Ef. (Menteşe) - Terhis olunam ih
tiyat zâbitanına tahsisat itasına dair 
Kanun münasebetiyle sözileri. 747,751,755,756 

Eyüp Sabra Ef. (Konya) - Izalei Şe
kavet Kamumu münasebetiyle. 533,535 

Fahri B. (Posta ve Telgraf Müdürü 
Umumi Vekili) - Posta Kanunu hakkında 
sözleri 11,48,49,50,51,54,149,150,162,171 

Feridun Fikri B. (Dersim) - Asayişin 
muhtel bir şekil aldığı Aydın, Ödemiş, De

nizli, Burdur, Dinar, Çivril, Sandıklı, Eğ
ridir ve Uluborlu'da idarei örfiye ilân 
edilmesine dair İcra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri 443, 

452,453,454 
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— Aydın, İzmir, Kasaba ve temdidi ve 
Mudanya - Bursa demiryollariyle İzmir 
liman ve rıhtımı hakkında İstanbul Hü
kümetince neşredilmiş olan kararnamenin 
reddine dair karar hakkında sözleri 185 

— 1297 - 1317 tevellüttü firar, bakaya, 
tecavüzü müddet, ademi icabet ve nüfusu 
mektume erbabı hakkında yapılacak mu
ameleyi nâtık 18 Teşrinievvel 1339 tarihli 
Kanunun birinci maddesinin fikrai ahi-
resinin tadiline dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 807 

— 1339 senesi ikinci altı aylık Tahsisat 
kanunu münasebetiyle sözleri 308 

— Hasan bin Tahir'in bakıyei müdde
ti cezaiyesinin affına dair karar münase
betiyle sözleri 73,75,76 

— İstanbul'a giden heyeti mahsusaya 
lâzımgelen hürmet gösterilmediğine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 564,573,581,593 

— İzalei Şeşavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 544,546,696,697 

— Mâlûlîni guzatm terfih ve ilkdarı 
hakkınca 24 Ağustos 1338 tarihli Kanu
nun tefsiri münasebetiyle sözleri 744 

— Mekâtibi askeriye talebesiyle ihti
yat zabit namzetlerine verilecek maaş 
ve tahsisatı fevkalâde hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 768,770 

— Muhtacîni zürraa tâvizen tohum
luk ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye veril
mek için tahsisat itası hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 93,117,127 

— Mütareke bidayetinde vatanın mü
dafaası maksadiyle ika edilen ceraime 
dair kanun lâyihası ile Maraş sabık Me
busu Hasib Beyin, vatanın müdafaası 
maksadiyle alınmış olan nükut ve emvale 
mütaallik dâvalarım ademiistimasma dair 
kanun teklifi münasebetiyle sözleri 722, 

727,728,729 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 51, 
58,60,165,166,170,171,172 

— Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ik
mal eden mahkûmların affına ve sair müc-

Sayfa 
rimlerin cezalarının tahfifine dair kanun 
lâyihası hakkında sözleri 774 

— Terhis olunan ihtiyat zâbitanma tah
sisat itasına dair Ikanun lâyihası hakkın
da sözleri 748 

— Teşkilâtı hazariye dolayısiyle açık
ta kalacak olan erkân, ümera ve zâbitan 
ile memurin ve mensubîni askeriyeye 
1339 senei maliyesi nihayetine kadar tam 
maaş ve tahsisat itasına dair Kanun mü
nasebetiyle sözleri 522 

— Yozgad Darülmualliminin esbabı 
şeddine dair Maarif Vekâletinden olan 
sual ve istizah takrirleri münasebetiyle 
sözleri 379 

Ferid B. (Çorum) (Maliye Vekili) -
Berrî, bahrî, havai ve jandarma erkân 
ümera ve zâbitan ile memurin ve mensu
bîni askeriye maaş ve tahsisatı fevkalâ
deleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 843 

Ferid B. (Kütahya) - Posta Kanunu 
hakkında sözleri 8:9,11 

Fevzi B. (Diyarbekir) (Nafıa Vekili) -
Aydın, İzmir, kasaba ve temdidi ve Mu
danya - Bursa demiryollariyle İzmir liman 
ve rıhtımı hakkında İstanbul Hükümetin
ce neşredilmiş olan kararnamenin reddine 
dair karar hakkında sözleri 185 

— Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın, 
Kars, Erzurum ve Trabzon yolları üzerin
deki metruk makinalara dair sual takriri 
münasebetiyle sözleri ,430 

— Tarik bedelâtı nakdîyesi hakkın
daki üç kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri 814,816 

— Tarik bedeli nakdîyesi hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair Kanun münasebetiyle sözleri 199,200 

Fuad B. (Lâzistan) - Teşkilâtı hazariye 
dolayısiyle açıkta kalacak olan erkân, 
ümera ve zâbitan ile memurin ve mensu
bîni askeriyeye 1339 senei maliyesi niha
yetine kadar tam maaş ve tahsisat itasına 
dair Kanun münasebetiyle sözleri 346,507 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa (Ankara) -

Berrî, bahrî, havaî ve jandarma erkân, 

ümera ve zâbitan ile memurin ve mensu-

bkıi askeriye maaş ve tahsisatı fevkalâde-

Sayfa 
leri hakkındaki Kanun münasebetiyle söz
leri 851,853,857,859 

— İstanbul'a giden heyeti mahsusaya 
lâzımgelen hürmet gösterilmediğine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 577 

H 
Hacim Muhiddin B. (Giresun) - Kay 

makamlar maaşatımn tâyininde Dahiliye 
Vekâletinin serbest bırakılması hakkındaki 
Kararname münasebetiyle sözüeri 191,192 

—• Muhtacini zürraa tavizen tohumluk 
ve çift hayvanatı ve alâtı ziraiye verilmek 
için tahsisat itasına dair Kanun münase
betiyle sözleri 125 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 171 

Hafız ibrahim Ef. (İsparta) - Muh
tacini zürraa tavizen tohumluk ve çift 
hayvanatı ve alâtı ziraiye verilmek için 
tahsisat itası hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri 92 

Hakkı B. (Van) - 1339 senesi Evkaf 
Vekâletinin ikinci altı ayltk Avans Ka
nunu münasebetiyle sözleri 437 

— Muhtacini zürraa tavizen tohumluk 
ve çift hayvanatı ve alâtı ziraiye veril
mek için tahsisat itasına dair Kanun mü
nasebetiyle sözleri 91 

Hakkı Tank B. (Giresun) - Asayişin 
nıuhtel bir şekil aldığı Aydın, Ödemiş, 
Denizli, Burdur, Dinar, Çivril, Sandıklı, 
Eğridir ve Uluborlu'da îdarei örfiye ilân 
edilmesine dair İcra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri 450 

—• Mekâtibi askeriye talebesiyle ihti
yat zabit namzetlerine verilecek maaş ve 
tahsisatı fevkalâde hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 771 

— Posta Kanunu hakkındaki söz
leri 149,150,156,160,161,162 

Halil B. (Zonguldak) - İzalei Şekavet 
Kanunu münasebetiyle sözleri 607,761 

— Teşkilâtı nazariye dol'ayısiyle açıkta 
kalacak olan erkân, ümera ve zâbitan ile 

memurin ve mensubîni askeriyeye 1339 
senei maliyesi nihayetine kadar tam maaş 
ve tahsisat itasına dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 503,505 

Halis Turgut B. (Sivas) - Adana'da 
Fransızlar zamanında halktan alman para 
hakkındaki tezkere münasebetiyle söz
leri 823 

— Aydın, İzmir, Kasaba ve temdidi ve 
Mudanya - Bursa demiryolları ile izmir 
liman ve rıhtımı hakkında istanbul Hü
kümetince neşredilmiş olan kararnamenin 
reddine dair karar hakkında sözleri 187 

— 1339 senesi İkinci altı aylık Tahsisat 
Kanunu münasebetiyle sözleri 295,297,298, 

299,300,386,404,405 
— İzalei Şekavet Kanunu münasebe

tiyle sözleri 489:490,496,542 

— Muhtacini zürraa tavizen tohumduk 
ve çift hayvanatı ve alâtı ziraiye verilmek 
için tahsisat itasına dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 125,126 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 7,49,165, 
167 

— Tarik bedeli nakdîsi hakkındaki 
kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair Kanun münasebetiyle sözleri 200 

Halit B. (Kastamonu) - 1339 senesi 
İkinci altı aylık Tahsisat Kanunu münase
betiyle sözleri 313,352,398 

— Tarik bedeli nakdîsi hakkındaki ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair Kanun münasebetiyle sözleri 198 

— Terhis olunan ihtiyat zâbitanına 
tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle 
sözleri 749 
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— Yozgat Darülmualliminin esbabı şed
dine dair Maarif Vekâletinden olan sual 
ve istizah takrirleri münasebetiyle sözleri 375 

Hamdullah Subhi B. (İstanbul) - An
kara şehrinin makarrı idare ittihazı hak
kındaki Kamın münasebetiyle sözleri 670 

— . Jtstanbul darüleytamlarmın teftiş 
ve neticesinin .Meclise arzı için mebus
lardan bir heyetin gönderilmesine dair 
takriri münasebetiyle sözleri 20:21,24 

Hasan B. (Trabzon) - İktisat Vekâle
tine intihabı vesilesiyle beyanatı 242 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) (Maliye 
Vekili) - 1339 senesi ikinci altı aylık Tah
sisat Kanunu münasebetiyle sözleri 330, 

331,334,336,338,339,341,342,356,357,382,383, 
387,388,401,402,403,406,407,408,411,412,414, 

415,418,419,420 
—• Muhtacîni zürraa tavizan tohumluk 

ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye verilmek 
için tahsisat itasına dair Kanun münase
betiyle sözleri 95,96,97,111,126,130,135,136 

— Terhis olunan ihtiyat zâbitanma 
tahsisat itasına dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 751,752,755 

— Teşkilâtı hazariye dolayısiyle açık
ta kalacak olan erkân, ümera ve zabitan 
ile memurini ve mensubîni askeriyeye 1339 
senei maliyesi nihayetine kadar tam maaş 
ve tahsisat itasına dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 503,504,508,510,520:526,527 

Hasan Fehmi Ef. (Kastamonu) - 1297 -
1317 tevellüttü firar, bakaya, tecavüzü 
müddet, ademi icabet ve nüfusu mektu-
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me erbabı hakkında yapılacak muameleyi 
nâtık Kanun hakkında sözleri 782 

— 1339 senesi ikinci altı aylık Tahsisat 
Kanunu münasebetiyle sözleri 312 

— Izalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 536,557:559 

Haydar Rüşdü B. (Denizli) - Asayişin 
muhtel bir şekil aldığı Aydın, ödemiş, 
Denizli, Burdur, Dinar, Çivril, Sandıklı, 
Eğridir ve Uluborlu'da idarei örfiye ilân 
edilmesine dair icra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri 455 

— 1339 senesi ikinci altı aylık Tahsisat 
Kanunu münasebetiyle sözleri 346,386 

— istanbul'a giden heyeti mahsusaya 
lâzımgelen hürmet gösterilmediğine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 564 

— Izalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 465:467,758 

— Mübadele, imar ve iskân Vekâleti 
ihdasına dair Kanun münasebetiyle söz
leri 658 

— Mütareke bidayetinde vatanın mü
dafaası maksadiyle ika edilen ceraime 
dair kanun lâyihası ile Maraş sabık Me
busu Hasib Beyin, vatanın müdafaası 
maksadiyle alınmış olan nukut ve emvale 
müteallik dâvaların ademi istimama dair 
kanun teklifi münasebetiyle sözleri 715 

Hüseyin B. (Elâziz) - Yozgad Darül
mualliminin şeddi esbabına dair Maarif 
Vekâletinden olan sual ve istizah takrir
leri münasebetiyle sözleri 374,375 

I 
ihsan B. (Cebelibereket) - Hasan bin 

Tahir'in bakıyei müddeti cezaiyesinin af
fına dair karar münasebetiyle sözleri 73,75,77 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 12,13 

İsmail B. (Karahisarı Şarki) 
Kanunu hakkında sözleri 

Posta 
9:10 

İsmail Kemal B. (Çorum) - Adana'da 
Fransızlar zamanında halktan alman para 
hakkındaki tezkere münasebetiyle sözleri 823 

— Izalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 757 

— Muhtacîni zürraa tavizan tohumluk 
ve çift hayvanatı ve alâtı ziraiye veril
mek için tahsisat itasına dair Kanun mü
nasebetiyle sözleri 115,116,117,128 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 150,155 
ismail Safa B. (Adana) (Maarif Ve

kili) - Bozok Mebusu Süleyman Sırrı ve 
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Ahmet Hamdi beylerin, Yozgat Darülmu-
allinıînin şeddi esbabına dair sual ve is
tizah takrirleri münasebetiyle sözleri 144, 

145,147,148,366,367,368,369,372 
— Tarik bedelâtı nakdîyesi hakkında

ki üç kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri 812,813 

İsmet B. (Çorum) - 1339 senesi Ev
kaf Vekâletinin ikinci altı aylık Avans 

Kâzım B. (Ergani) - 1339 senesi İkinci 
altı aylık Tahsisat Kanunu münasebe
tiyle sözleri. 293,336,328 

— Posta Kanunu hakkında sözleri. 52,54 
Kâzım Paşa (Karesi) (Müdafaa! Mil

liye Vekili) - Beırrî, bahrî, havaî ve jan
darma erkân, ümera ve zâbitan ile me
murin ve mensubini askerîye maaış ve 
tahsisatı fevkalâdeleri hakkındaki Kamun 
münasebetiyle sözleri. 840,842,855,857 

— 1297 - 1317 tevellütlü firar, bakaya, 
tecavüzü müddet, ademiicabet ve nüfusu 
mektume erbabı hakkında yapılacak mua
meleyi nâtık Kanun münasebetiyle söz
leri. 784,786,787,788 

— 1339 senesi ikinci altı aylık Tahsi
sat Kanunu münasebetiyle sözileri. 304,305, 

306,307 
—• Mârûlîni guzatm terfik ve ikdarı 

hakkında 24 Ağustos 1338 tarihli Kanu
nun tefsiri münasebetiyle sözleri.. 741,743,744 

— Mütareke bidayetinde vatanın mü
dafaası maksadiyle ika edilen eeıraiıme 

Mahmut Celâl B. (izmir) - îzalei Şe
kavet Kanunu münasebetiyle sözleri. 469 :472 

— Mütareke bidayetinde vatanın mü
dafaası maksadiyle ika edilen ceraimei 
daiir kanun lâyihası ile Maraş sabık 
Mebusu Hasifo Beyin, Vatanın müda^ 
faası maksadiyle alınmış olan nukut ve 
emvale mütaallik dâvaların ade/mi isti-

Sayfa 
Kanunu münasebetiyle sözleri. 437 

— 1339 senesi ikinci altı aylık Tahsi
sat Kanunu münasebetiyle. 412,413 
İzzet Ulvi B. (Karahisarı Sahib) - Muh-

tacini zürraa tâvizen tohumluk' ve çift 
hayvanatı ve âlâtı ziraiye verilmesi için 
tahsisat itası hakkındaki Kanun münase'-
betiyle sözleri. 93,118,119,136 

dair kanun lâyihasiyle Maraş sabık me
busu Hasib Beyin vatanın müdafaası 
maksadiyle alınmış olan nukut ve emvale 
mütaalilk dâvaların ademi istimaına dair 
kanun teklifi münasebetiyle sözleri. 717,720 

— Terhis olunan ihtiyat zâbitanına 
tahsisat itasına dair Kanun münasebe
tiyle sözleri. 754 

—• Teşkilâtı nazariye dolayısiyle açıkta 
• kalacak olan erkân, ümera ve zâbitan 
ile memurin ve mensubini askeriyeye 
1339 senei maliyesi nihayetine kadar tam 
maaş ve taıbslisat itasına dair Kanun mü
nasebetiyle sözleri. 506,508,523,524 

— Türkiye Seyri Sefalim idaresinin 
1339 senesi İkinci Avans Kanunu mü
nasebetiyle sözleri. 589,604:605 

Kemal B. (Saruhan) - Mulıtacini zür
raa tâvizen tohumluk ve çift hayvanatı vd 
âlâtı ziraiye verilmek Mm tahsisat itası 
hakkındaki Kanun münasebetiyle söz
leri. 92 

mama dair kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri. 724 

Mahmut Esat B. (İzmir) (İktisat Ve
kili) - Muhtacîni zürraa tâvizan tohumluk 
ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye verilmek 
için tahsisat itası hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri. 89,90,91,92,93,112,113,114,115, 

116,128 

K 

M 
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Mahmud Nedim B. (Malatya) - Ta
rik Bedeli Nakdîsi hakkındaki Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kamun lâyihası münasebetiyle sözleri. 205 

Mazhar Müfid B. (Denizli) - Asayi
şim muhtel bir şekil aldığı Aydın, Öde
miş, Denizli, Burdur, Dinar, Çivril, San
dıklı, Eğridir ve Uluborlu'da Idareıi örfi
ye ilân edilmesine dair lora Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi ımümasebetiyle 
sözleri. 445 

— Berrî, bahrî, havaî ve jandarma er
kân, ümera ve zâbitan ile 'memurin ve 
mensTibinii aiskerıiye maaış ve tahsisatı fev
kalâdeleri hakkımdaki Kanun münase
betiyle sözleri. 839,840,841,842 

— 1339 senesi ikinci altı aylık Tahsilat 
Kanunu münasebetiyle sözleri. 347 

— İstanbul'a giden heyeti mahsusaya 
lâzımgelem hürmet gösterilim ediğine daiiT 
taJkrıir münasebetiyle sözleri. 576:577,590 

— İzalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 681,690,691,759 

— Kaymakamlar maaşatmm tâyininde 
Dahiliye Vekâletinin serbest bırakılması 
hakkındaki kararname münasebetiyle söz
leri 188,189,190 

— Mekâtibi askeriye talebesiyle ihti
yat zabit namzetlerine verilecek maaş ve 
tahsisatı fevkalâde hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 770,772 

— Muhtacîni zürraa tavizan tohumluk 
ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye veril
mek için tahsisat itasına dair Kanun mü
nasebetiyle sözleri 94,106,107,127 

"— Posta Kanunu hakkında sözleri 166,168 

— Terhis olunan ihtiyat zâbitanma 
tahsisat itasına dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 749,751 

— Teşkilâtı hazariye dolayısiyle açık
ta kalacak olan erkân, ümera ve zâbitan 
ile memurin ve mensubîni askeriyeye 
1339 senei maliyesi nihayetine kadar tam 
maaş ve tahsisat itasına dair Kanun mü
nasebetiyle sözleri 521 

— Türkiye Seyri Sefain idaresinin 
1339 senesi İkinci Avans Kanunu müna
sebetiyle sözleri 602,603 

Sayfa 
Mehmed Emin B. (Karahisarı Şarki) -

İzalei Şekavet Kanunu münasebetiyle söz
leri 485:486 

— Muhtacîni zürraa tohumluk ve 
çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye verilmek 
için tahsisat itası hakkındaki Kanun mü
nâsebetiyle sözleri 116 

Mehmed Fuad B. (Kastamonu) - Tarik 
bedelâtı hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun mü
nasebetiyle sözleri 210 

Mehmed Vasfi Ef. (Bolu) - Muhtacîni 
zürraa tavizan tohumluk ve çift hayva
natı ve âlâtı ziraiye verilmek için tahsi
sat itası hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri 99,121,134 

Muhtar B. (Trabzon) - Aydın, İzmir, 
kasaba ve temdidi ve Mudanya - Bursa 
demiryollariyle İzmir liman ve rıhtımı 
hakkında İstanbul Hükümetince neşredil
miş olan kararnamenin reddine dair ka
rar hakkında sözleri 186 

— Berrî, bahrî, havai ve jandarma 
erkân, ümera ve zâbitan ile memurin ve 
mensubîni askeriye maaş ve tahsisatı 
fevkalâdeleri hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri 853:855 

— 1339 senesi İkinci altı aylık Tahsisat 
Kanunu münasebetiyle sözleri 310,399,400 

— İzalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 608 

— Muhtacîni zürraa tâvizen tohumluk 
ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye verilmek 
için tahsisat itasına dair Kanun münase
betiyle sözleri 94,95 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 44, 
47,52,62,163,164 

— Tarik bedeli nakdîsi hakkındaki 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 206,208 

— Tarik bedelâtı nakdîyesi hakkında
ki üç kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri 813,814 

Murad B. (Antalya) - 1339 senesi İkin
ci altı aylık Tahsisat Kanunu münasebe
tiyle sözleri 385 



— 40 • — 

— îzalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 537 

Musa Kâzım Ef. (Konya) - 1339 senesi 
İkinci altı aylık Tahsisat Kanunu müna
sebetiyle sözleri 410,415,418 

— Terhis olunan ihtiyat zâbitanına 
tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle 
sözleri 755,756 

Mustafa Abdülhalik B. (Kângırı) -
Berrî, bahrî, havaî ve jandarma erkân, 
ümera ve zâbitan ile memurin ve mensu-
bîni askeriye maaş ve tahsisatı fevkalâ
deleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 842 

— Tarik bedelâtı nakdîyesi hakkında
ki üç kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri 816,818 

Mustafa B. (tzmit) - Berrî, bahrî, ha
vai ve jandarma erkân, ümera ve zâbitan 
ile memurin ve mensubîni askeriye maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 858 

— Muhtacîni zürraa tavizan tohumluk 
ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye verilmek 
için tahsisat itasına dair Kanun münase
betiyle sözleri , 112 

— Teşkilatı hazariye dolayıs-iyle açıkta 
kalacak olan erkân, ümera ve zabıtanile 
memurin ve mensubini askeriyeye 1339 
senei maliyesi nihayetine kadar tam maaş 
ve tahsisat itasına dair kanun münasebe
tiyle sözleri 504,528 • 

Mustafa Ef. (Konya) - İzaleı şekavet 
kanunu münasebetiyle sözleri 488 

Mustafa Feyzi Ef. (Konya) - 1339 
senesi İkinci «altı aylık Tahsisat Kanunu 
münasebetiyle sözleri 405 

Mustafa Necati B. (îzmir) - Affa mü-
taallik barajlar halkkında sözleri. 79 

— Hasan bin Tahir'ih balkiyeü müddeti 
cezaiyesinin affına dair karar münase
betiyle sözleri. s 74,75 

— imar ve 1 stkân Vekilliğine intihabı 
münasebetiyle' sözleri. 825 

Sayfa 
— Istanlbul'a giden heyeti muhsûsaya 

lâzımgeılen hürmet gösterlilmedıiğine dair 
takrir münasebetiyle sözleri. 567,568 

— istanbul Darüleytamdarcnm teftiş 
ve neticesinin Meclise arzı için mebus
lardan bir heyetin gönderilmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri. 18,25 

— îzalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri. 537,546,680,681,682,688,689, 

690,700 
— Mekâtilbi askeriye taılebesiyle ihti

yat zabit namzetlerine verilecek (maaş 
ve tahsiastı fevkalâde hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleni. 768 

— Muhtacîni züraa tavizan tohumluk 
ve çift hayvanatı ve alâtı ziraiye verilmek 
için tahsisat itası hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri. 121 
• — Mübadele, imar ve iskân Vekâleti 

ihdasına dair Kanun münasebetiyle 
sözleri. 660,664 

— Mütareke bidayetinde Vatanın mü
dafaası maksadiyle ika edilen cerarme 
dair 'kanun lâyihası ile Maraş sabık Me
busu Hasiibi Beyin Vatanın müdafaası 
maJksadiyle alınmış olan nükııt ve e'mvale 
mütaallik dâvaların ademi istimaına dair 
kanun teklifi münasebetiyle sözleri. 725 277 

Posta Kanunu hakkında sözleri. 168 

— Teşkilâtı nazariye dolayısiyle açıkta 
kalaealk olan erkân, ümera ve zâbitan 
İlle memurin ve mensubîni askeriyeye 
1339 senei mailiyesi nihayetime kadar tam 
maaş ve tahsisat itasına dair Kanun mü
nasebetiyle sözleri. 501,510,522 

— Urfalı Mustafa tein Reşit Efendinin 
iadei hukuku mahsusasma dair karar mü
nasebetiyle sözleri. 82 

—Ziraat Bankası Meclisi idaresine 
âza intihabına dair iktisat Vekâleti tez
keresi ve Meclis Divanı Riyaset kararı 
münaseb etiyle sözleri. 397 

Münir B. (Çorum) - Posta Kanunu 
hakkında sözleri. 56,155,156,157,158,159,162 

163 
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Necmeddin Mo-lla (Kastamonu) - İzaki 
Şek&vet Kanunu 'münasebetiyle sMari 531: 

634,542,609:611,690,69i 
Niyazi B. (MersİH) - Mtihtacini zürraa 

tâvizan tohumluk ve çift hayvanatı ve 
â'lâtı ziraiye verilmek için tahsisat itası 
hakkındaki Kamum münasebetiyle w>zlem. 131, 

imam 
Nuri B. (Kütahya) - Ajşdm* fcsafa, 

Kasaba ve temdidi ve Mudanya - Bursa1 

• Osman Kadri B. (Huş) * Yozgat Ba*-
rül mualliminin esbabı -şeddine dadr Maa
rif Vekaletinden olan sual ve istizah 
takrMeri (münasebetiyle sözleri 373 

Osman Niyazi B. (Karesi) - Mütareke1 

ve bidayetimde Vatanın müdafaası mak-

Rifat B. (langırt) - Posta Kanunu hak
kında sözleri 48 

Ragıb B. (Kütahya) - îzalei şekavet 
Kanunu münasebetiyl esözieri 688, 

697 
— Mübadele, îmar ve iskân Vekâleti 

ihdasına dair Kanun münasebetiyle söz
leri 652: 

653,664 
-—- Nıevahı Kanunun. müzakeıresi için 

haftada bir gün tahsisime dair takrir mü
nasebetiyle sözleri 516 

— Sülüsanı müddeti oezaâyelerihi ik
mal' eden mahkûmların affına ve sair müc
rimlerin cezalaınnan taihffifine dair Kamun 
lâyihası hakkında sözleri 776 

— Tarik bedelâtı ntafcdiyesi— hakkında 
üç Kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 

818 
Rahmi B. (Sivas) - 1339 seınesi ikinci 

altı aylık tahsisat Kanunu münasebetiyle 
sMeri 307, 

308,348 

demiryollardyle izmir liman ve rıhtımı 
hakkında istanbul Hükümetince neşredil
miş olan kararnamemin reddine dair ka
rar hakkında sözleri. 187 

— Muhtacîni zürraa tavizan tohumluk 
ve çift hayvanatı ve alâtı ziraiye veril
mek için taksimat itası hakkındaki Kanun • 
münasetbetiyle -solleri. , 124,125,132 

— Posta Kanunu hakkında sözleri. 54 

sadiyle ika edilen eeraliime dair 'kanun 
lâyihasiyle Maraş sabık Mebusu Hasib 
Beyin Vatanın müdafaası maksadiyle . 
alınmış olan nükut ve emvale müteallik 
dâvalarım ademi istiimaına dair kanun 
teklifi münasebetiyle sözleri 720:722 

Raif Ef. (Erzurum) - 1297-1317 teVel-
lütılü firar, halkaya, tecavüzü müddet, 
ademiicabet ve nüfusu mektume erbabı 
hakkında yapılacak muameleyi nâtık Ka
nun hakkında sözleri 786 

— Muhtaöini zürraa tâvîzen tohumluk 
ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye veril
mek için tahsisat itası hakkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri 116 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 115 

Rasih Ef. (Antaytla) - 1297-1317 tevel
lüttü firar, bakaya, tecavüzü nraddett, 
ademi icabet ve nüfusu mektume -erbabı 
hakkında yapılacak muameleyi nâtıfe Ka
mun münasebetiyle sözileıö 785 

— istanbul'a gidem heyeti mahsusaya 
lâzım gelen hürmet gösterilmediğine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 574, 

592 
— İstanbul Darüleytamla.rınîn teftiş . 

ve neticesinin Mecldse arzı için mebuslatr-

o 

R 
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dan bir heyetin gönderilmesine dair tak
rir münasebetiyle sözleri 21 

— îzale'i Şekavet Kamunu sünasebetiy-
le sözleri 545: 

'546 
— Posta Kanunu hakkında sözleri 166, 

172 
— Sülüsanı müddeti! cezıaliyelerini ik

mal ©den- mahkûmların affına ve saür 
mücrimlerin cezalarının tahfifine dair 
Kanun lâyihası hakkında sözleri 776 

— Tarik bedeli nakdisi hakkımdaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştrîlmesi-
ııe dair Kannun münasebetiyle sözleri 200, 

208 

Rasim B. (Sivas) - Ziraat Bankası 
Meclisi İdaresine âza intihalbına dair ikti
sat Vekâleti tezkeresi ve Meclis Divanı 
Riyaset tezkeresi münasebetiyle sözleri 396 

Receb B. (Kütahya) - Affa mıütaallik 
kararlar hakkında sözleri 81 

— Asayişin muntel bir şekil aldığı 
Aydım, ödemiş, Denizli, Burdur, Dinar, 
Çivril, Sandıklı, Eğridir, ve Uluborlu'da' 
İdarei örfiye ilân edilmesine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi müna-
sabetıiyle sözleri 453, 

455 

— Berrî, bahrî, havaî ve jandarma er
kân, ümera ve zabıtan ile memurin ve men-
su'bîni askeriye maaş ve tahsisatı fevka
ladeleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 855 

— 1339 senesi ikinci altı aylık tahsisat 
kanunu münasebetiyle sözleri 388,389 

— Cemiyetler kanununun 5 nci mad
desinin tadili hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 678,679 

— İstanlm'a giden heyeti mahsusaya 
lâzım gelen hürmet gösterilmediğine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 560:561,562,563,-

591 
— İzmir'in kurtuluş günü münasebe

tiyle İzmir Belediye Riyasetinden mevrut 
telgraf münasebetiyle sözleri 41 

Sayfa 
— Muhtacîmi zürraa tavizan tohumluk 

ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye veril
mek için tasisat itasına dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 126 

— Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
ihdasına daıiır kanun münasebetiyle söz
leri 658 

— Mütareke bidayetinde vatanın mü
dafaası maksadiyle ika edilen ceraime 
dair kanun lâyihası ile Maraş sabık Me
busu Hasib Beyin, vatanın müdafaası mak
sadiyle alınmış olan nukut ve emvale ınü-
taallik dâvaların ademi istimama dair ka
nun teklifi 'münasebetiyle sözleri 718,722:724, 

729 
— Ziraat Bankası Meclisi İdaresine 

âza intihabına dair İktisat Vekâleti tez
keresi ve Meclis Divanı Riyaset kararı 
münasebetiyle sözleri 37 

Refik B. (Konya) - 1297 -1317 tevel-
lütlü firar, bakaya, tecavüzü müddet, 
ademiicabet ve nüfusu mektumıe erbabı 
hakkında yapılacak muameleyi nâtık 
Kanun münasebetiyle sözleri 792:793 

— İzalei şekavet kanunu münasebe
tiyle sözleri 538:540,542,683,693:694 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 6,10 
Reşat B. (Saruhan) - 1339 senesi ikin

ci altı aylık tahsisat münasebetiyle söz
leri 348,352,384,385,390 

— İstanbul'a giden heyeti mahsusaya 
lâzımgelen hürmet gösterilmediğine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 575 

— Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
ihdasına dair kanun münasebetiyle sözleri 

647,648,658,660,664 

Posta Kanunu hakkında sözleri 168 

Ruşen Eşref B. (Karahisan Sahib) -
Muhtacîni zürraa tavizan tohumluk ve 
çift hayvanatı ve alâtı ziraiye verilmek 
için tahsisat itası hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 93 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 6,11,13 
Rüştü Paşa (Erzurum) - 1339 senesi 
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ikinci altı aylık tahsisat kanunu münase
betiyle sözleri 330,400 

— Kars, Erzurum ve Trabzon yolları 
üzerindeki metruk makinelere dair Nafia 
Vekâletinden sual takriri münasebetiyle 
sözleri 431,432 

Sayfa 
— Teşkilâtı hâzariye dolayısiyle açıkta 

kalacak olan erkân, ümera ve zâbitan ile 
memurin ve memsuibîni askeriyeye 1339 
senei maliyesi nihayetine kadar tam maaş 
ve tahsisat itasına dair kanun münasebe
tiyle sözleri • 523 

Sabrı B. (Saruhan) - Posta Kanunu 
hakkında sözleri 7,13,44,45,46,55, 

61,149,152,153,155,156,158,160,161,164,165, 
167,168,171 

Sadık B. (Karahisarı Sahib) - 1339 se
nesi İkinci altı aylık Tahsisat Kanunu 
münasebetiyle sözleri 412 

— İzalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 689 

Samih Rifat B. (Biga) - Tarik Bede-
lâtı nakdîyesi hakkındaki üç kanun lâyi
hası münasebetiyle sözleri 815 

Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) - İzalei Şe
kavet Kanunu münasebetiyle sözleri 695 

Seyid B. (İzmir) - İstanbul'a giden he
yeti mahsusaya lâzımgelen hürmet göste
rilmediğine dair takrir münasebetiyle 
sözleri 580,581 

— İzalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 541 

Seyid B. (izmir) (Adliye Vekili) -
Tıbbı Adlî Müessesesinin hilafı usul ver
diği rapor hakkındaki sual takriri müna
sebetiyle sözleri 517 

Süleyman Sırrı B. (Bozok) - Affa mü
teallik kararlar hakkında sözleri . 80,81 

— Asayişin muhtel bir şekil aldığı 
Aydın, ödemiş, Denizli, Burdur, Dinar, 
Çivril, Sandıklı, Eğridir ve Uluborlu'da 
idarei örfiye ilân edilmesine dair İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi münase
betiyle sözleri 454,455 

— 1339 senesi İkinci altı aylık Tahsi
sat Kanunu münasebetiyle sözleri 349, 

401,414,415 
— Hasan bin Tahir'in bakıyei müddeti 

cezaiyesinin affına dair karar münasebe
tiyle sözleri 73,75 

— İzalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 467,468,495,682,687,688 

— Kaymakamlar maaşatmm tâyininde 
hakkındaki kararname münasebetiyle söz
leri 190,192 

— Mâlûlîni Guzatm terfih ve ikdarı 
hakkında 24 Ağustos 1338 tarihli Kanu
nun tefsiri münasebetiyle sözleri 740,741 

— Muhftacîni zürraa tavizan tohumluk 
ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye verilmek 
için tahsisat itasına dair Kanun münase
betiyle sözleri 91 

— Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
ihdasına dair Kanun münasebetiyle söz
leri 652,656,662,664 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 6,7 
16,44,50,54 

— Tarik bedeli nakdîsi hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair Kanun münasebetiyle sözleri 200, 

203,211 
— Terhis olunan ihtiyat zâbitanma 

tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle 
sözleri 751 

— Teşkilâtı hâzariye dolayısiyle açıkta 
kalacak olan erkân, ümera ve zâbitan ile 
memurin ve mensubini askeriyeye 1339 se
nei maliyesi nihayetine kadar tam maaş 
ve tahsisat itasına dair Kanun münase
betiyle sözleri 345,501,524,529 

— Yozgat Darülmualliminin esbabı 
şeddine dair Maarif Vekâletinden ollan 
sual ve istihzan takrirleri münasebetiyle 
sözleri 145,146,363,365,373,375 

— Ziraat Bankası Meclisi İdaresine 
âza intihabına dair İktisat Vekâleti tez-
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keresi ve Meclis Divanı Biyaset kararı mü
nasebetiyle sözleri 38,396,397 

Süleyman Suudi B. (Bayezid) - Muh
tacini zürraa tavizan tohumluk ve çift 

Şefik B. (Bayezid) - 1339 senesi İkinci 
altı aylık Tahsisat Kanunu münasebetiyle 
sözleri . - 294,328 

— İzalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 468:469,609 

Şemseddin B. (Evkaf Müdiri Umu
misi) - 1339 senesi Evkaf Vekâletinin 
İkinci altı aylık Avans Kanunu münase
betiyle sözleri 437 

Şeyh Saffet Ef. (Urfa) - Mütareke bi
dayetinde vatanın müdafaası maksadiyle 
ika edilen ceraime dair kanun lâyihası 
ile Maraş sabık Mebusu Hasib Beyin, va
tanın müdafaası maksadiyle alınmış olan 
nukut ve emvale mütaallik dâvaların 
ademi istismama dair kanun teklifi mü
nasebetiyle sözleri 718 

— Tarik bedelâtı nakdiyesi hakkm-

Tahir B. (Giresun) '- Muhtacini zürraa 
tavizan tohumluk ve çift hayvanatı ve 
alâtı ziraiye verilmek için tahsisat itası 
hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri 107 

— Posta Kanunu hakkında sözleri 153 
Tahsin B. (Aydın) - 1339 senesi İkinci 

altı aylık Tahsisat Kanunu münasebetiyle 
sözleri 389 

Talât B. (Ardahan) - İzalei Şekavet 
Kanunu münasebetiyle sözleri 695 

— Muhtacini zürraa tavizan tohumluk 
ve çift hayvanatı ve alâtı ziraiye verilmek 
için tahsisat itası hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri 92,93,94,130 

Tevfik Fikret B. (Konya) - SüM-
sanı müddeti cezaiyelerini ikmal eden 
mahkûmların affına ve -sair mücrimlerin 
cezalarının tahfifine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle sökeri 775,776 

Sayfa 
hayvanatı ve alâtı ziraiye verilmek için 
tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle 
sözlleri 91,94,125 

ş 
I daki üç kanun lâyihası münasebetiyle söz

leri 811 
Şükrü B. (Bolu) - 1339 senesi İkinci 

altı aylık Tahsisat Kanunu münasebetiyle 
sözleri 419 

— İzallei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri 686,762 

— Mütareke bidayetinde vatanın müda
faası maksadiyle ika edilen ceraime dair 
kanun lâyihası ile Maraş sabık Mebusu 
Hasib Beyin, Vatanın müdafaası maksa-
diyle alınmış olan nukut ve emvale mü
taallik dâvaların ademi istimama dair 
kanun teklifi münasebetiyle sözleri 717 

Şükrü Kaya B. (Menteşe) - Adana'da 
Fransızlar zamanında halktan alman para 
hakkndaki tezkere münasebetiyle sözleri 824 

Tunalı Hilmi B. (Zonguldak) - Ankara 
şehrinin makam idare ittihazı hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri 669 

— Berrî, bahrî, havaî ve jandarma 
erkân, ümera ve zâbitan ile memurin ve 
mensubîni askeriye maaş ve tahsisatı fev
kalâdeleri hakkındaki Kanun münae'be-

• tiyle sözleri 850 

— 1339 senesi İkinci altı aylık Tahsi
sat Kanunu münasebetiyle sözlleri 302,319,326, 

327 

— İstanbul'a giden heyeti mahsusa-
ya lâzımgelen hürmet gösterilmediğine 
dair takriri münasebetiyle sözleri 575,590 

— İzalei Şekavet Kamımı münasebe
tiyle sözlleri. 762 

T 
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— izmir'in kurtuluş günü münasebe1-
tiyle izmir Belediye Riyasetinden mev-
rut telgraf münasebetiyle sözleri. 40 

— Mübadele, imar ve iskân Vekâleti 

Vasıf B. (Saruhan) - Berrî, - bahrî, 
havaî ve jandarma erkân, ümera ve zâ
bitan ile memurin ve mensubîni askeri
ye maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri. 843 

— istanbul'a giden heyeti mahsu-
saya lâzımgelen hürmet gÖstcrillmediği-
ne dari takrir münasebetiyle sözleri. 561, 

563,569,572 

•— Izailei Şekavet Kanunu münase
betiyle sözleri. 486,698: 700,758,759 

— Mübadele, imar ve iskân Vekâ-ı 
letıi ihdasına dair Kanun münasebetiyle. 663 

'— . Teşkilâtı hazariye dolay ısiyleı 
açıkta kalacak olan erkân, ümera ve 
zâbitan ile memurin ve mensubirii aske-
jeye 1339 senee analiyesi nihayetine ka
dar tam maaş ve tahsisat itasına dair 
Kanun münasebetiyle sözleri. 523 

Vehbi B. (Karesi) - Adana'da Fran-
ısızlar zamanında halktan a'lman para 
hakkındaki tezkere münasebetiyle söz
leri. 824 

— Berrî, bahrî, havaî ve jandarma er
kân, ümera ve zâbitan ile memurin ve 
mensubîni askeriye maaş ve tahsisatı fev
kalâdeleri hakkındaki Kanun münasebe
tiyle sözleri. 

— 1297 - 1317 tevellüttü firar, bakaya, 
tecavüzü -müddet, ademi icabet ve nü
fusu mektume erbabı hakkında yapılacak 
'muameleyi nâtıik Kanun hakkında söz
leri. 783,784,786,787,792,793 

— 1339 senesi ikinci altı aylık Tahsi
sat Kanunu münasebetiyle sözleri. 289,290, ^ 

326,347,352,357,409 * 

Sayfa 
ihdasına dair Kanun münasebetiyle söz
leri. 653,657,658 

— Posta Kanunu hakkında sözleri1. 7,14, 
15,45 

— Kaymakamlar maaşatmım tayinlin
de Dahiliye Vekâletinin serbest bırakılma
sı hakkındaki kararname münasebetiyle 
sözleri. 188,189 

_ . . _ ^ . . ... ^^jğ& 

— Izalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri. 762 

— Muhtacini zürraa tavizaın tohumluk 
ve çift hayvanatı alâtı ziraiye verilmek 
için tahsisat itası hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözler,! . ^ 98,125,126,131 

— Mütareke bidayetinde Vatanın mü
dafaası maiksadiyle ika edilen ceraime 
dair kanun lâyihası ile Maraş sabık Me
busu Hasüb Beyin Vatanın müdafaası 
maksadiyle alınmış olan nükut ve em
vale mütaaüılik dâvaların ademi istimaı-
na dair kanun teklifi münasebetiyle söz
leri. 718 =720,728,730 

— Posta Kanunu hakkında sözleri. 55, 
57,58,63,65,169 

—• Sü'lüsani müddeti cezaiyelerini ik
mal eden mahkûmların affmıa ve sair 
mücrimlerin cezalarının tahfifine dair 

« kanun lâyihası hakkında sözleri. 775 

— -Ziraat Bankası Meclisi idaresine! 
âza intihabına dair iktisat Vekâleti tez
keresi ve Meclis Divanı Riyaset kararı 
münasebetiyle sözleri, 396 

v 

— Tarik bedelatı nakdlyesı hakkında
ki üç kanun lâyihası münasebetiyle söz-

845 leri. 810,819 

— Tarik Bedeli Nakdîsi hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinim değiştirıiilmeı-
sine dair kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri. 198,20CL207 
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Yahya Galib B. (Kırşehir) - İstanbul'a 

giden heyeti mahsusaya lâzımgelem hür
met gösterilmediğine dalir takrir müna
sebetiyle sözleri. 753,754 

Yusuf Açora B. (İstanbul) - 1339 se
nesi ikinci altı 'aylık Tahsisat Kanunin 
münasebetiyle sözleri. 290,293,40'8 

Sayfa 
— îzalei Şekavet Kanunu münaseb e:-

tiyle sözleri. 546 
Yusuf Kemal B. (Sinob) - 1339 senesi 

ikindi altı aylık Tahsisat Kanunu mü
nasebetiyle sözleri. 357 

— îzalei Şekavet Kanunu münasebet 
tiyle sözleri. 547 

— Posta Kamunu haikkmda sözleri. 168 

Zamir B. (Adana) - Affa mütaalli'k 
kararlar hakkında sözleri. 79 

— Hasan bin Tahir'in balkiyeii müddeti 
ce'zaıiy esimin affına dair karar 'münasebe
tiyle sözleri. 74,76 

—Muhtacimi zürraa tâvizen tohumluk 
ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye veril
mek için tahsisat itası halkkındaki Kanun 
münasebetiyle sözleri. 116,117,120<,123,133 

Zeki B. Gümüşhane) - Ankara şehrli-
nin maıkarn idare ittihazı hakkındaki 
Kanun münasebetiyle sözleri 666 

— 1297 - 1317 tevellütlü firar, bafaaya, 
tecavüzü müddet, ademi icabet ve nüfusu 
mektume eirbabı hakkında yapılacak mua
meleyi nâtafc Kamun hakkımda sözleri. 788, 

789,791 
— 1339 senesi ikinci altı aylık Tah-

siisat Kanunu münasebetiyle sözleri. 391,398, 
402 

•— îzalei Şekavet Kanunu münasebe
tiyle sözleri. 482:483 

— Muhtacîrii zürraa tavizan tohumluk 
ve çift hayvanatı ve âlâtı ziraiye veril-
•mdk için tahsisıat itası halkkındaki Ka
mun münasebetiyle sözleri. 116,131 

— Posta Kanunu hakkında sözlerli. 55,59, 
151,156,160 

— Tarik bedettâtı nakdîyesü hakkında
ki üç kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri. .812 

— Tarik bedeli naikdîsi' hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair Kamun münaseb etıivle sözleri. 200 

—. Türkiye Seyri Sefaün Idaresâniın 
1339 senesi ikinci Avans Kanunu münase
betiyle sözleri. 600:60<2,60'3,604 

)>0<i .<•. 


