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Fihrist
AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI
Sayfa
Ademimesuliyet
1. — Taklibi Hükümet cürmünden do
layı tahtı muhakemeye alman Karahisarı
Sahib Mebusu Mehmed Şükrü Beyle Bursa
Mebusu Şeyh Servet Efendinin ademimesuliyetlerine dair Ankara İstiklâl Mahke
mesi Riyasetinin tezkeresi
285 :286
intihaplar
1. — Birinei şubeden Nizamnamei Da
hilî Encümenine intihabedilen âza
55
2. — Dahiliye Encümenine bir âza in
tihabı
228
3. — Kanunu Esasi ve Nizamnamei
Dahilî encümenlerindeki münhal âzalıklar
için yapılan intihap
'
236
4. — Meclis İkinci Reisvekilliği için
intihap
300,301
5. — Muvazenei Maliye Encümenine
bir âza intihabı
228:229
İntihap mazbatası
1. — Karesi Mebusu İbrahim Beyin
intihap mazbatasına dair Birinci Şube maz
batası
81:82

istifalar
1. — Adliye Encümeni Reisi Celâleddm Arif Beyle arkadaşlarının encümenden
istifa ettiklerine dair takrir
187:188
2. — İkinci Reisvekili Abdullah Azmi
Efendinin istifası
294
3. — Muvazenei Maliye Encümeni âza
larının istifası
301:306

izinler
1. -~- Azayı kiramdan bâzılarına mezu
niyet itası
55,124,195,197,280,320:321,335
2. — Denizli Mebusu Mazlum Efendi
nin mazur telâkki edilerek mezun addo
lunması
56

Şayia

3. — Ergani Mebusu Sırrı Beye izin
verilmesine dair Divanı Riyaset kararı
340
4. — Gazianteb Mebusu Abdurrahman
Lâmi Efendinin mezuniyetinin temdidine
dair Divanı Riyaset karan
336
5. — Gazianteb Mebusu Ragıb Beyin
vaziyeti hakkında Heyeti Umumiyece bir
karar verilmesine dair Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi
156:158
6. — Karahisarı Sahib Mebusu Hulusi
Beyin mezun addedilmesine dair Divanı
Riyaset kararı
336
7. — Karahisarı Şarki Mebusu Ali Süruri Efendinin hastalığına mebni mezun
addedilmesine dair Divanı Riyaset kararı 336
8. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efen
dinin tecavüz ettirdiği müddetin mezuni
yetinden sayılmasına ciair Büyük Millet
Meclisi Riyaseti tezkeresi
155
9. — Mezuniyet müddetini tecavüz et
miş olan Maraş Mebusu Rüşdü Beyin ma
zur addedilmesine dair Divanı Riyaset ka
rarı
335:336
10. — Niğde Mebusu Mustafa Hilmi
Efendi ile Eskişehir Mebusu Mehmed
Efendiye mezuniyet verilmesi
229
11. — Saruhan Mebusu Avni Beye me
zuniyet verilmesine dair Divanı Riyaset
kararı
374
12. — Saruhan Mebusu Reşad ve Ömer
Lûtfi Beylerin Gördes'te ifa edecekleri hidematm nihayetine kadar mezun addedil
melerine dair Divanı Riyaset karan
340
13. — Reisvekili ve Gümüşane Mebusu
Hasan Fehmi Beye mezuniyet itası
57
Mebusluktan ıskat
1. — Taklibi Hükümet cürmünden do
layı tahtı muhakemeye alman Tokad Meb-

Sayfa
usu Nâzım Beyin on beş sene küreğe malı- ...
kûm olmasından dolayı mebusluktan ıs
katı
285 :286
Meclis harici vezife
1. — Vazifei vataniye ile cepheye izam
edilmiş olan Gazian-teb Mebusu Kılıç Ali
Şarki Karahisar Mebusu Memduh beyler
le Gazianteb Mebusu Abdurrahman Lâmi
Efendi ve Ergani Mebusu Rüştü Beyin bu
vazifede devamlarına lüzum kalmadığına
dair tebligat
85:86
Meclise takdim
1. — Malta'dan avdet etmiş olan Edir
ne Mebusu Faik ve Şeref beylerin Meclise
takdimi
77:78
Müstafi sayılma
1. — Konya Mebusu Hulusi Beyin bilâ-

Sayfa
mezuniyet Meclise iltihak etmemiş olma
sından müstafi addedilmesine dair Büyük
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi
155:156
2. — Meclise iltihak etmemiş olan Der
sim Mebusu Mustafa Ağan'm müstafi ad
dedilmesi lâzımgeldiğine dair Divanı Ri
yaset kararı
125:127
Tahsisat
1. — Cebelibereket Mebusu Faik Beye
tedavi esnasında tahsisatın tam olarak
verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 56,64:65
Vefatlar
1, — İstanbul Mebusu Salâhaddin Bey
in vefatı
2. — Yozgad Mebusu İsmail Fâzıl Pa
şanın vefatı
,

20
20

İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI
1. — Dahiliye Vekilliği için intihap
(Niğde Mebusu Ata Bey intihabolunmuştur.)
'
57,58,64
2. — Erkânı Harbiyei Umumiye Reisvekilliğine Fevzi Paşanın intihabedildiğine
dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi
327:328
3. — Fevzi Paşanın cepheyi teftişten
avdetine kadar yerine Seriye Vekili Mus
tafa Fehmi Efendinin İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti vezifesini vekâleten ifa edece
ğine dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi
53
4. — Heyeti Vekilenih istifası
306

5. — İcra Vekilleri Riyasetine Fevzi
Paşanın intihabolunduğuna dair İcra Ve
killer} Riyaseti tezkeresi .
326
6. — İstifa etmiş olan Hariciye Ve
kili Bekir Sami Beyin yerine bir vekil
intihabı
296,300,301
7. — Münhal bulunan Dahiliye Vekâ
letine, gösterilen namzetlerden birinin intihabedilmesine dair Büyük Millet Meclisi
Riyaseti tezkeresi
42,57,58,64
8. — Yeniden intihabedilen İcra Vekil
leri Heyeti
318:319.320

İSTİZAH
1. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni
Beyin, Erzurum'da tevkif edilmiş olan Albayrak gazetesi sahibi Mithat Bey hakkın

da İcra Vekillerinden istizah takriri ve Ad
liye Vekâleti Vekili Hafız Mehmed Beyin
cevabı
32:36

KANUNLAR
Sayfa J No.
Sayfa
No.
111 — 1137 Müdafaai Milliye bütçesinin
113 — Ordu maaşatiylo cephe zamlarının
Askerî Fabrikalar kısmındaki faslı
sureti tesviyesini mübeyyin Kanun 86:114,
mahsustan (D 329) faslına bir milyon
118,124,146:147
liranın münakalesine dair Kanun
58:60
114 — Zonguldak ve Ereğli havzai fah112 — 23 Nisan Millî Bayram addine da
miyesinde mevcut kömür tozlarının
ir Kanun
69:74

3—
Sayfa
'a I No.

A't>.

115

116
117

118
119

120

121

amele menafii umumiyesine olarak
füruhtuna dair Kanun
25:32,122:123,
124,149:150
— Erzurum - Erzincan ve Samsun Havza şimendifer hututunun inşaatı
ve Kızılırmak nehrinin masarifi istik
şaf iyesi hakkında Kanun 118:121,124,148:
149
— Hayvan Tazminatı hakkında Ka
nun
123,134:138,138
— Edirne Teşkilâtı Adliye Kanunu
num altıncı maddesinin tadiline dair
Kanun
159:165
— Muamelâtı îttihamiyenin ilgası
hakkında Kanun
159,166:167
— 28 Şubat ve 24 Mart 1337 tarihli
Avans kanunlarına müzeyyel Kanun
167:
174,181,188:189
— Vilâyatı müstahlâsa ahalisine verilmiş olan tohumlukların affı hakkında Kanun
60:64,165:166,170
— Ordu - Sivas tarikinin turku
umumiye meyanına ithaline dair Ka
mın
176:181,181.189:190

Sayfa
122 — Gümrük tarifesinin (B) ve (D)
cetvelleri hakkında Kanun
246:256,256,
258:259

123 — Askerî İstifa ve Tekaüt Kanunu
nun on ikinci maddesini muaddil Ka
nım
224:225,300
124 — Tokad'da emlâki emiriyeden met
ruk kalhanenin bedeli mukadder mu
kabilinde mahallî belediyesine terki
hakkında Kanun
3,140:146,299:300
j 125 — Mardin'in Hetek karyesinden Musaoğlu isa'nın bakıyei müddeti cezai|
yesinin affına dair Kanun
334:335
126 — Giresunlu Zmkoğlu Temel'in bakı
yei müddeti cezaiyesinin affına dair
Kanun
333:334
|
i

127 — Posta ve Telgraf ücretlerinin tez
yidi hakkında Kanım 340:352,353:357,374,
376,378:379
128 — Hekimhan kazası namiyle bir kaza
teşkili hakkında Kanun
185:187,405:414
427,428,448:449

KARARLAR
117 — Bâzı eşhas hakkındaki hükmün
tasdikine dair ,
3:4
118 — Bâzı eşhas hakkındaki hükmün
ref'ine dair
4:5
119 — Hacı Apostol hakkındaki hük
mün ref'ine dair
5:6
120 — Karesi Mebusu İbrahim Bey hak
kında
81:82
121 — Konya Mebusu Hulusi Bey hak
kında
155:156
122 — İsparta Belediyesine mevdu ko
yunlar hakkında
181:185
123 — Mebusandan vefat eden 2?evat
hakkında
241:246,256,257:258

124 — Tokad Mebusu Nâzım Bey hak
kında
285:286
125 — Posta pulları hakkında
310:313
126 — İki şahıs hakkındaki hükmün
ref'ine dair
335
127 — Bâzı eşhas hakkındaki hükümle
rin tasdikine dair
362
128 — İbrahimoğlu Salih hakkındaki
hükmün tasdikine dair
362:364
129 — HacıKarabet hakkındaki hükmün
\asdikme dair
364:365
130 — İbrahimoğlu Mevlûd hakkındaki
hükmün tasdikine dair
365:368,368:373
131 — Bütçe hakkında
393:404,404,414:415

L&YÎHALAR
Sayff

1, — Akarat ve Emlâk vergilerinin ar
tırılmasına dair

361

2. — Amele taburları zâbitan ve efra
dına ikramiye itası hakkında

327

Sayfa
3. — Anavatana iltihak eden arazide
icra edilecek teşkilâtı mülkiyeye dair
333
4, — Askerî tekaüt ve istifa Kanunu
nun on ikinci maddesinin tadiline dair 224:225,
300
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Sayfa
5. — Askerî tekaüt ve istifa Kanunu
nun 36 neı maddesinin tadiline dair
327
6. — Belediye etibbasmm mahallî be
lediye meclislerine azayı tabiiyye olarak
kabulleri
124
7. — 5 Haziran 1293 tarihli Mahakimi
Nizamiye Teşkilâtı hakkındaki Kanunun
tadiline diar
384
8. — Bayburt'ta zuhur eden Şeyh Eşref
meselesinden dolayı mahkûm olan 11 şah
sın bakıyei müddeti cezaiyelerinin affına
dair
124
9. — 1337 senesi muvazenel umumiye
kanunu lâyihası
21:24
A) Nafıa Vekâleti bütçesi
21:24
175,195
10. — 1337 senesine ait yeniden tanzim
ediıen Muvazenei umumiye kanunu lâyi
hası
352
11. — Boduroğlu Ahmed'in bakıyei
meddeti cezaiyesinin affına dair
385
12. — Edirne Vilâyeti Teşkilâtı Adli
ye Kanununun altıncı maddesinin tadili
hakkında
159:165
13. — Erzurum - Erzincan ve Samsun Havza şimendifer hututunun inşaatı ve
Kızılırmak nehrinin masarifi istikşafiyesi
hakkında
118:121,124,148:149
14. — Hekimhan kazası namiyle bir
kaza teşkili hakkında
405 :414,427,428,448:
449
15. — İhracat Resminin ilgasına dair
118
16. — İmalâtı Harbiye fabrikalarındaki mütehassıs zâbitan ile imalâtı askeriye
de çalışan usta efrada yevmiye itasına
dair
124:125
17. — İstiklâl Madalyasının imal ve
ihzarı için on bin liranın sarfına mezuni
yet verilmesine dair
124
18. — îstiman etmiş olan şakî Halit'in affına dair
138
19. — Katil maddesinden mahkûm,
Giresunlu Vasil'in bakıyei'müddeti ceza
iyesinin affı hakkında
333
20. — Katil maddesinden mahkûm
Giresunlu Zmkoğlu Temel'in bakiyei
müddeti cezaiyesinin affı hakkında
333:334
21. — Kibrit İstihlâk Resminin artı
rılmasına dair
385

Sayfa
22. — Maden amelesi hakkında
197:218
218:224
23. — Malatya livası dâhilinde Hekim
han namiyle bir kaza teşkiline dair
185:187
24. — Malatya'daki Sultansuyu çift
liğinin satılması hakkında
326:327
25. — Maluliyeti hasebiyle Mardin'in
Hetek karyesinden Musaoğlu İsa'nın ba
kıyei müddeti cezaiyesinin affına dair 334:335
26. — Mamul tütün ve sigaralar fiya
tına zam yapılmasına dair
385
27. — Mayıs 1337 gayesine kadar üç
milyon lira avans itasına dair
118
28. — Men'i Müskirat Kanununun iki
maddesinin tadiline dair
333
29. — Merzifon - Çorum - Çalatlı yo
lunun turku umumiye meyanma ithaline
dair
281:283
30. — Muafiyeti Askeriye Vergisi hak
kında
327
31. — Muamelâtı ittihamiyenin ilgası
hakkında
159,166:167
32. — Müsakkafat vergilerine zam ya
385
pılmasına dair
33. — Müdafaai Milliye bütçesine 12
milyon lira ilâvesine dair
285
34. — Müdafaai Milliye Vekâleti müs
teşarlığı maaşına makam maaşatma ve
Müdafaai Milliye Müsteşarlığı ve Erkânı
Harbiyei Umumiye Riyaseti ve sair makamatı işgal eden zevatın makam maaş
larına dair kanun lâyihaları
86:98,98:114,118,
124,146:147
35. — Orduda kendi hayvaniyle hiz
met eden efrada tazminat verilmesi hak
kında
326
36. — Orda livasından iİF-acedilecek
fındık, fasulye ve kenevirden resim ahzedilmemesine dair
361
37. — Palu namiyle bir liva teşkiline
dair
123,127:129
38. — Posta ve telgraf ücretlerinin
tezyidi hakkında
41,340:352,353 :357,374,376,
378:379
39. — Rüsumu Bahriye ve
tadiline dair
^

tarifenin

40. — Sigara kâğıdı inhisarına dair

385
281

—
Styte

41. — Sinob harikzedegânına nıiyri
ormanlarından meccanen kereste itasına
dair
313:316
42. — Şûrayı Devlet teşkiline dair ka
4
nun lâyihaları
8 :İ7,17:18
43. — Tahsili Emval Kanununun 3 ncü
maddesinin tadiline dair
340
44. — Tarik bedeli nakdîsi Kanununun
beşinci maddesinin tadiline dair
385
45. — Taş Ocakları Nizamnamesinin ta
diline dair
385
46. — Tebdilihavaya muhtaç zâbitana
harcırah itasına dair
139,196:197
47. — Tedariki vesaiti nakliyei bahriye
Kanununa müzeyyel kanun lâyihası
327
48. — Tesis suretiyle kur'a ahalisine
zimmet kaydolunan aşardan indellüzum
tenzilât icrasına dair
42
0
49. — Teşkil edilecek süvari alayları ile
jandarma mektepleri için 289 000 liranın
sarfına mezuniyet verilmesine dair
240

* _

Sayfa
50. —- Tuz Kanununun bâzı maddeleri
nin tadiline dair
340
51. — Usulü muhasebei umumiye Ka
nununun 63 ncü maddesinin tadiline dair 332
52. — Vdlâyatı müstahlasa ahalisine
verilmiş olan tohumluk zehairin affı hak
kında
60:64,165:166,170
53. — Yenice nahiyesinin lağvı ile Cebeliatik namiyle yeniden bir nahiye teşki
line dair
385
54. — Yerli kumaş dktisası hakkında 428:447
55. — 28 Şubat ve '24 Mart 1337 tarihli
avans kanunlarına müzeyyel kanun lâyi
hası
167:174,181,188
56. — Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin
tadiline dair
332
57. — Zâbitamn vazife esnasında telef
olan hayvanlarının tazmini hakkında 123,134:
138,138
58. — Zonguldak ve Ereğli'de kömür
tozlarının amele menfaatine füruhtu hak
kında
25 =32,32,122.123,124,149:150

MAZBATALAR
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Bozkır hâdisesinde müsadere edi
len koyunlar hakkındaki Kararnameye
dair
43:51,52:53,181:185
2. — Ediçne Vilâyeti Teşkilâtı Adliye
Kanununun altıncı maddesinin tadili hak
kında kanun lâyihasına dair
159:165
3. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi
Beyin, ziynet eşyasının men'i duhulü hak
kında kanun teklifi (2/137) ve İktisat ve
Muvazenei Maliye ve Adliye Encümeni
mazbatalariyle Bursa Mebusu Operatör
Emin Beyin, ziynet eşyasından ithalât res
mi alınması hakkındaki kanun teklifine
dair
246:256,256,258:259
4. — Hiyaneti vataniye ile mahkûm
Aydın muhacirlerinden Çalıkzade Emin
Efendi hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi
hakkında
335
5. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Ilgmlı İbrahimoğlu Mevlût hakkındaki
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair
Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 365:368,
368:375

6. — Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Kemahlı Mehmetoğlu Mustafa ile kürfik cezasına mahkûm arkadaşları hakkın
daki evrakın gönderildiğine dair Adliye
Vekâleti tezkeresi hakkında
82:84|
7. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Konyalı Otuzbir Ahmet ve rüfekası hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine
dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında
362|
8. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Kuruçay kazasının Kemho karyesinden
I
Feyzullahoğlu Halil ve refikleri hakkında
ki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair
Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında
4:5|
9. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Mersinli Karabet'e ait evrakı hükmiyenin
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi hakkında
364:3651
10. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Sivaslı İbrahimoğlu Salih hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adli
ye Vekâleti tezkeresi hakkında
362:364
11. — Hiyaneti vataniyeden üç sene kü
reğe mahkûm Söğütlü Hacı Apostol hak-

—6
flajrf*
kındaki evrakın gönderildiğine dair Ad
5:6
liye Vekâleti tezkeresi hakkında
12. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Söğüt'ün Rum mahallesinden Babaryeoğlu
Dimitro ve Vitleyim ve 125 refikleri hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine
3:4
dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında
13. •_. Katil maddesinden mahkûm Gi
resunlu VasiPin bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında kanun lâyihasına dair 333
14. _ Katil maddesinden mahkûm Gi
resunlu Zmkoğlu Temel'in bakiyei müd
deti eezaiyesinin affı hakkında kanun lâ
yihasına dair
333 -334
15. — Maluliyeti hasabiyle Mardin'in
Hetek karyesinden Musaoğlu İsa'nın baki
yei müddeti eezaiyesinin affı hakkında
kanun lâyihasına dair
334:335
16. — Muamelâtı ittihamiyenin ilgası
hakkında kanun lâyihasına dair
159,166:167
17. — Şûrayı Devlet teşkiline dair ka
nun lâyihaları
8:17,17:18
DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Aydın Mebusu Esat Efendinin,
memaliki meşgule resimlerini havi pullar
çıkarılması hakkında kanun teklifine dair
(2/128)
310:313
2. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, kıptilerin iskânı hakkında kanun tek
lifine dair (2/260)
339
3. — Hekimhan kazası namiyle bir ka
za teşkili hakkında kanun lâyihasına dair 405 :
414
4. — Malatya livası dâhilinde Hekim
han namiyle bir kaza teşkiline dair kanun
lâyihası hakkında
185:187
5. — Palu namiyle bir liva teşkiline dair
kanun lâyihası hakkında
123,127:129
6. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi
Beyin; Siverek Livasının müstakil liva ha
line ifrağına ve Karakeçi ve Burhan nahi
yelerinin kazaya tahvillerine dair takriri
hakkında
53
7. — Şûrayı Devlet teşkiline dair iki
aded kanun lâyihası hakkında
8:17,17:18
8. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Me
murinin 'sureti azil ve nasbi işleriyle meş
gul olmak üzere vilâyet merkezlerinde me-

Sayfa
murin komisyonları teşkiline dair kanun
teklifi hakkında (2/256)
337:339
9. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı
. Beyin, Muhacirin Müdüriyet Umumiyesinin
lâğvma dair kanun teklifi hakkında (2/243) 339
İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi
Beyin, ziynet eşyasının meni duhulü hak
kındaki kanun teklifine dair (2/137)
246:256,
256,258:259
2. — Kozan Mebusu Doktor Mustafa
Beyin; iktisadiyatın tekâmülü hakkında
teklifi kanunisine dair (2/115)
53,340
3. — Maden amelesi hakkında kanun
lâyihasına dair
197:218,218:224
4. — Sinob harikzedegânına miri or
manlarından meceanen kereste itasına dair
kanun lâyihası hakkında
313:316
5. — Yerli kumaş iktisası hakkında ka
nun lâyihasına dair
428.447
KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TALARI
1. — Askerî tekaüt ve istifa Kanunun
12 nci maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası hakkında
300
2. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin,
mütekaidin ve eytam maaşatı hakkında ka
nun teklifine dair (2/215)
291:292
3. — Posta ve telgraf ücretlerinin tezyi
dine dair
340:352,353:357
4. — Sinob harikzedegânına miri or
manlarından meceanen kereste itasına dair
kanun lâyihası hakkında
313:316
5. — Tebdili havaya muhtaç zâbitana
harcirah itasına dair kanun lâyihası hak
kında
139
6. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, To
kad Kalhanesinin Belediyeye terki hakkın
daki teklifi kanunisine dair (2/156)
140:146,
299:300
7. — Vilâyatı ınustahlasa ahalisine ve
rilmiş olan tohumluk ekinin affı hakkında
ki kanım lâyihasına dair
60:64,165:166,170
8. — Zonguldak ve Ereğli'de kömür
tozlarının amele menfaatine füruhtu hak
kında kanun lâyihasına dair
25:32,32,122:123,
124,149:150
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sine
dair
kanun
teklifi
hakkında
;
387:390
j (2/304)
12. — Karihasari Şarki Mebusu Mus
tafa Beyin; Büyük Millet Meclisi aza
sının tahkikat ve muhakematı hakkın
53
I da teklifi kanunisine dair (2/271)
13. — Karihisan Şarki Mebusu Mus
tafa Beyin, Nizamname! Dahilînin bâzı
mevaddının tadili hakkında kanun tek
lifine dai-r (2/284)
386
14. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Beyin; Ankara'da bir Hu
kuk ve Kastamonu'da bir Tıbbiye mekte
bi küşadma dair teklifi kanunisi hakkın
da (Ş/248 M.)
54
15. — Kastamonu Mebusu Abdülkadk
I Kemali Beyin, Kânunu Cezanın 203 ncü
maddesine tezyil edilecek mevad hakkın
da kanun teklifine dair (2/288)
319
16. — Kastamonu Mebusu Doktor
Suad Beyin, Ankara'da bir dişçi mektebi
I tesisine dair kanun teklifi hakkında
(2/295 mükerrer)
319
17. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin,
I
I Memurin muhakematı Kanununun tadili
I hakkında kanun teklifine dair (2/289) 272:277
319:320
18. — Konya Mebusu Abdülhalim Çe
I
lebi
Efendinin, şehit zâbitan ve efrat
I
ailelerine
ait vergi borçları ve aşar rü
I
sumunun bu seneye aidolmak üzere tah
I sil edilmemesine dair kanun, teklifi hak
391:393
I kında (2/277)
19.
—
Konya
Mebusu
Kâzım
Hüsnü
1
Bey ve refikinin, Konya Darüleytamma
20 000 lira ita kılınmasına dair kanun
I
teklifi hakkında (2/303)
386:387
I
20. — Kütahya Mebusu Besim Atalay
I
Beyin, ecnebi isim taşıyan şehir adları
I
nın tebdili hakkında kanun teklifine dair
(2/279)
• 269:271
I
21. — Kütahya Mebusu Besim Atalay
I Beyin, dilenciliğin men'i hakkındaki ka
i nun teklifine dair (2/285)
290
22. — Kütahya Mebusu Besim Atalay
I Beyin, Köy Hocası ve Sebilürçeşat mec
I mualarının meccanen köylere kadar ta
I mimine dair Kanun teklifi hakkında
I (2/293)
262:26T
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LÂYIHA ENCÜMEN! MAZBATALARI
. 1.
Antalya Mebusu Hasan Tahsin
Beyin, Antalya Darülhilâfe medresesine
muktazi kerestenin bilâresim kat'ı hak
kında kanun-teklif ine dair (2/283)
268
2. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin
(Karacahisar - İnönü) namiyle bir madal
ya ihdası hakkındaki teklifi kanunisine
dair (2/266)
80
3. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin;
Ereğli Kömür Havzasındaki amelenin işle
rinin mehakimce diğer işlere takdimine dair
teklifi kanunisi hakkında (2/269 M.)
53
4. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin; Koçhisar'da inşa edilecek hükümet
konağı için lâzımgelen kerestenin orman
rüsumundan muafiyeti hakkında teklifi
kanunisine dair (2/268)
54
5. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin,
İstanbul vilâyeti Kanununun dördüncü ve
beşinci maddelerinin tadiline dair kanun
teklifi hakkında (2/281)
290:291
6. — Ergani Mebusu Hakkı Beyle rüfekasmm, mebuslukla memurluğun içtima
etmesine dair kanun teklifi hakkında
(2/294)
390:391
7. — Erzurum Mebusu Nusret Efendinin fırka ve kolordu karargâhlarında birer
müftü bulundurulmasına dair teklifi kanunisi hakkında (2/269)
54
8. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin,
imam ve hatiplerin maaşlarına zamaim icrasma dair kanun teklifi hakkında (2/168) 387
9. — Eskişehir Mebusu Abdullah Az
mi Efendi ve refiklerinin, şehit zâbitan
ve efrat aileleriyle mâlûline verilecek
mükâfatı nakdiye hakkında kanun teklifine dair Lâyiha Encümeni mazbatası
(2/265)
268:269
10. — Genç Mebusu Haydar Beyle
rüfekasmın, Palu kazasının bâzı nahiyelerinin Çapakçur'a ilhakı hakkında kanun teklifine dair (2/302)
386
11. — İçel Mebusu Ali Sabri Efendi
ve rüfekasmın, nakliyatı ticariyede istima] edilecek yük otomobil ve kamyonlarmııı İthalât Resminden istisna edilme-
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23. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin,
Kâtibi adillerin Temettü Vergisiyle mü
kellef tutulmamaları hakkında kanun
teklifine dair (2/292)
267:268
24. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin,
Meclisi idare âzalıklarma intihabedileceklerden vergi kaydı aranmaması hakkında
kanun teklifine dair (2/300)

386

25. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin,
Lâzistan livasında bir Darülhilâfe Medre
sesi tesisi hakkında teklifi kanunisine dair
(2/263^
54,387
26. — Lâzistan Mebusu Necati Efendi
nin, Taraklı nahiyesinin kazaya tahvili
hakkında teklifi kanunisine dair (2/264)
27. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin,
Mapavri nahiyesinin kazaya tahvili hak
kında kanun teklifine dair (2/276)

291

28. — Muş camilerinin tamiri hakkın
da kanun teklifi (Sahibi malûm değil) ne
dair

387

29. — Muş Mebusu Mahmud Sait Be
yin, Şüheda aileleri menfaatine bir piyan
go tertibi hakkında teklifi kanunisine
dair (2/273)

53

54

30. — Muş Mebusu Mahmud Sait Be
yin, 16 Mayıs 1335 tarihinden itibaren
şehidolan zâbitan ailelerine bir derece
mafevk maaşı tahsisi hakkında kanun tek
lifine dair (2/272)
268
31. — Siverek Mebusu Abdülgani Be
yin, Siverek'in müstakil liva haline ifrağı
hakkında kanun teklifine dair (2/295)
267
32. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, îstinaf mahkemelerinin lağvı hak
kında kanun teklifine dair (2/296)
319
33. — Siird Mebusu Salih Efendinin;
ıslahı medarisi ilmiye hakkında teklifi
kanunisine dair (2/270)
54
34. — Sinob Mebusu Şerif Beyin; Sinob - Boyabat ve saire tariklerinin turku
umumiye meyanma ithaline dair teklifi
kanunisi hakkında (2/262)
43
35. — Tokad Mebusu Mustafa Bey ve
refiklerinin, Ermeni emvalinin hakkı inti
kal ashabına verilmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/301)
391
36. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Be-
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yin, Memurinin usulü muhakemesi hakkın
da kanun teklifine dair (2/299)
37. — Van Mebusu Haydar Beyle re
fiklerinin Ömer Naci Bey ailesine maaş
tahsisi hakkında kanun teklifine dair
(2/286)
38. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı
Beyin, Memurin muhakematma ait evrak
ve muamelâtta müruruzamanın sakit oldu
ğuna dair kanun teklifi hakkında (2/298)

319

271

327

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ
MAZBATALARI
1. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu
nun 12 nci maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası hakkında
224:225,300
2. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmed Beyin, İnönü ile Ertuğrul Gazi tür
besinde birer âbide inşa ettirilmesine da
ir
404
3. — Seferberlik ve cephe zammı Ka
nununun tefsirine dair Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi ile Müdafaai Milliye
Vekâleti Müsteşarlığı maaşına makam maaşatma ve Müdafaai Milliye Müsteşarlığı
ve Erkâni Harbiyei Umumiye Riyaseti ve
sair makamatı işgal eden zevatın makam
maaşlarına dair kanun lâyihaları hakkın
da
86:98,98:114
MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENÎ
MAZBATALARI
1. — Askerî Tekaüt ve îstifa Kanunu
nun on ikinci maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası hakkında
224:225,300
2. — Aydın Mebusu Esad Efendinin,
memaliki meşgule resimlerini havi pullar
çıkarılması hakkında kanun teklifi hak
kında
310:313
3. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye
kanunu lâyihası hakkında
2il!:24,195
A) Nafıa Vekâleti bütçesi
21:24
4. — Bilûmum bütçeler üzerinde Mu
vazenei Maliye Encümenince yapılan tenkihatm 1 Temmuz 1337 den itibaren mamulünbih olması hakkında 393:404,404,414:415
5. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi
Beyin, ziynet eşyasının men'i duhulü hak
kında kanun teklifi ve İktisat ve Muvaze-
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nei Maliye ve Adliye encümenleri mazba
taları ile (2/137); Bursa Mebusu Operatör *
Emin Beyin, ziynet eşyasından İthalât
Resmi alınması hakkında teklifi kanunisine
dair (2/199)
246256,256,258259
6. — Hekimhan kazası namiyle bir ka
za tenkili hakkındaki kanun lâyihasına
dair
405 414,427,428,448 stlû
7. — Seferberlik ve cephe zammı Ka
nununun tefsirine dair Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi ile Müdafaai Mil
liye Vekâleti Müsteşarlığı maaşına makam
maaşatına ve Müdafaai Milliye Müsteşar
lığı ve Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti
ve saire makamı işgal eden zevatın makam
maaşlarına dair kanun lâyihası hakkında 86:
98,98 $114
8. — Sinob harikzedegânına miri orman
larından meccanen kereste itasına dair ka
nun lâyihası hakkında
313:316
9. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad
Kalhanesinin belediyeye terki hakkındaki
kanun teklifine dair
299:300
10. — Van Mebusu Hasan SıddıkBeyin,
Van şehrinin su yollarının imarı için Na
fıa bütçesinden altı bin lira tahsisine dair
kanun teklifi hakkında (2/253)
339:340
11. — Vilâyatı müstahlasa ahalisine'
verilmiş olan tohumluk zehairin affı hak
kında kanun lâyihasına dair
165:166,170
12. — 28 Şubat ve 24 Mart 1337 tarihli
avans kanunlarına müzeyyel kanun lâyi
hasına dair
167:174,181,183
13. — Zâbitanın vazife esnasında telef
olan hayvanlarının tazmini hakkında ka
nun lâyihasına dair
123,134:138
NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Aydın Mebusu Esad Efendinin,
Baranküme Muğla tarikinin turku umu-
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miye meyanına ithaline dair takriri hak
kında
337
2. — Bolu Mebusu Fuad Bey ve arka
daşlarının, Ankara - Ereğli tarikinin
turku umumiye meyanına ithali hakkında
kanun teklifine dair (2/257)
337
3. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmed Beyin, inönü ile Ertuğrulgazi Türbe
sinde birer âbide inşa ettirilmesine dair
takriri hakkında
404
4. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi
Beyin, Bağdad demiryolunun Kayseri'ye
kadar temdidi hakkında kanun teklifine
dairw(2/216)
271:272
5. — Lâzistan Meflusu Osman Bey ve
refikinin, Rize - Erzurum tarikinin inşası
hakkında kanun teklifine dair (2/254)
337
6. — Merzifon - Çorum -.Çalatlı yolu
nun turku umumiye meyanma ithaline
dair kanun lâyihası hakkında
281:283
7. — Trabzon Mebusu Recai Beyin,
Ordu - Sivas tarikinin turku umumiye
meyanma ithaline dair takriri hakkında 176:
181,181
POSTA, TELGRAF ENCÜMENİ MAZ
BATALARI
1. — Aydın Mebusu Esad Efendinin,
Memaliki meşgule resimlerini havi pullar
çıkarılması hakkındaki kanun teklifine
dair
. .310:313
2. — Posta ve telgraf ücretlerinin tez
yidi hakkında kanım lâyihasına dair 340:352,
353:357,374,376,378:379
SERİYE ENCÜMENİ MAZBATASI
1. — Ankara Mebusu Atıf Efendinin,
Tahriri tereke hakkında teklifi kanunisine
dair (2/222)

6:7

MUHTELİF EVEAK
1. — Bayram tebrikine dair telgraflar 384
2. — Borçka'nın anavatana kavuşması
dolayisiyle Keskinzade Salih ve arkadaş
larından gelen ve minnet ve hürmetlerini
•bildiren telgraf
246
3. — Büyük Millet Meclisinin ikinci

senei devriyesinin tebrikine dair Koçarlı
Belediye Reisinin telgrafı
79
4. — Elcezire cephesindeki hidematmdan dolayı Urfa Mebusu Ali Saib Beyin ,
takdire lâyık olduğuna dair Cephe Kuman- .
dam Nihad Paşadan mevrut telgraf
-..*"• 326
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5. — Erzurumlu Nafiz Bey tayyaresi
nin Meclis üzerinden geçerken atmış oldu
ğu tezkere
288
6. — Gazianteb Müdafaai Hukuku Mil
liye Cemiyeti Reisliğinin, muhtaçlar için
havale gönderilmesine dair telgrafı
294:295
7. — İnönü nmzafferiyeti ve Karahisar'ın istirdadı münasebetiyle gelen tebrik
telgrafları
193
8. — İnönü muzafferiyetinin tesidedildiğine ve Kars'ta bir meydana İnönü ismi
verildiğine dair Şark Cephesi Kumandanı
Kâzım Karabekir Paşadan mevrut telgraf
309
9. — İkinci İnönü muzaf feriye ti müna
sebetiyle muhtelif yerlerden gelen tebrik
telgrafları
40:41,326
10. — İnönü nmzafferiyeti dolayısiyle
Zürih Türk Talebe Cemiyetinden mevrut
tebrik telgrafı
362
11. — İkinci İnönü muzaf feriye ti mü
nasebetiyle muhtelif yerlerden mevrut
tebrik telgrafları
3
12. — Meclisin ikinci senei devriyesinin

tebrikine dair muhtelif yerlerden gelen
telgraflar •
118,193
13. — Orduya ihda ettiği ikinci tayya
renin kabulüne dair Erzurumlu Nafiz Be
yin telgrafı
281
14. — Sivrihisarlıların orduya bir tay
yare ihda ettiklerine dair Eskişehir Mebu
su Mehmed Niyazi Beyin telgrafı
385,386
15. — Şark Cephesi Kumandanı Kâzını
Karabekir Paşadan mevrut Leyleiberatın
tebrikine dair telgraf
154
16. — Tebrik telgrafları
246
17. — 23 Nisan senei devriyesi ve İnö
nü nmzafferiyeti münasebetiyle gelen teb
rik telgrafları
236
18. — 23 Nisan günü ile Afyon Karahisar'ın istirdadı ve İnönü nmzafferiyeti mü
nasebetiyle muhtelif yerlerden mevrut teb
rik telgrafları
154
19. — Yunanlıların Garbi - Trakya'da
yaptıkları mezalimin protestosuna dair
Garbi - Trakva Müdafaai Hukuk Cemive78:79
tinin tezkeresi

SUALLER VE CEVAPLAR
Bsyeti Vekile Riyasetinden
1. — Yozgat Mebusu Baîıri Beyle ar
kadaşlarının, siyaseti hariciye ve dahiliye
hakkında Heyeti Vekile Riyasetinden sual
takriri ve Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşa
nın şifahi cevabı
374:376
2. .:— Bayezit Mebusu Süleyman Sudi
Beyin muhacirlere dair Heyeti Vekile Ri
yasetinden
420:421
Adliye Vekâletinden
1. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin,
Dursımbey kazasına a'dliye memuru izam
edilmemesi esbabının bildirilmesine dair
Adliye Vekâletinden sual takriri

194

Dahiliye Vekâletinden
1. — Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin, aha
liden iane namiyle cebren hayvanat toplıyan Haymana Kaymakamı bakında sual
takriri ve Dahiliye Vekili namına Muhtar
Beyin tahrirî-cevabı
79:80
2. — (Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin,

Emniyeti Umumiye müfettişliği 'hakkında
Dahiliye Vekâletinden sual takriri

292

Hariciye Vekâletinden
1. — Aydın Mebusu Esad Efendinin,
Yunan mezalimi hakkında Hariciye Vekâ
letinden sual takriri
292
2. — Erzincan Mebusu Emin Beyin,
harcırah meselelerine mütaallik Hariciye
Vekâletinden sual takriri
292
3. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid
Beyin, Roma'da inikadetmig olduğu işiti
len bir kongrenin mahiyeti hakkında Plariciye Vekâletinden sual takriri
295
Maliye Vekâletinden
1. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi
Beyin' muhacirlere dair sual takriri
420:421
2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin,
Kâııgırı tuz madenindeki amele arasında
vukua gelen kaza ve vefiyata, dair sual
takriri ve Maliye Vekili Ferid Beyin tah
rirî cevabı
193 :!.94
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3. — Konya Mebusu Arif Beyin, Mali
ye Vekâletinde ihdas edilmiş olan memu
riyetlere

dair

Maliye Vekâletinden sual

takriri

84:85
Müdafaai Milliye Vekâletinden

1. — Erzurum Mebusu Asım Beyin:
1336 senesinde Erzurum havalisinden alı
nan tekâlifi harbiye bedelinin tesviye
edilip edilmediğine dair sual takriri ve
Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşanın
tahrirî cevabı

2. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir
Kemali Beyin, Binbaşı Osman Bey hakkın
da Müdafaai Milliye Vekâletinden sual
takriri

122

3. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir
Kemali Beyin; Koyunevi ahalisinden alı
nan zahire hakkında sual takriri ve Mü
dafaai Milliye Vekili Fevzi Paşanın tahrirî
cevabı
42,81
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinden

42

1. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi
Beyin muhacirlere dair sual takriri
420:421

TAKRİRLER
Aydın (Esad Ef.)
1. — Aydın muhacirlerine muavenet
edilmesine dair
272
2. — Garbi - Trakya'daki Yunan meza
limine karşı tc.şebbüsatı maniada bulunul
masına dair
79
3. — Şüheda evlâdının terfihlerine dair 404:
405
4. — Yaranküme - Muğla tarikinin tür
kü umumiye meyanına ithaline dair
337
Cebelibereket (İhsan B. ve arkadaşı)
5. — Kars ve Ardahan livalariyle mül
hakatında Adliye teşkilâtının bir an evvel
yapılmasına dair
229:235,235:236
Çorum (Dursun B.)
6. — Makamatı resmiyeye takdim edi len mazrufların sansür edilmemesi hak
kında
129,131:134
Denizli (Yusuf B.)
7. — Denizli muhtacini zürraine t avi
zen verilmiş olan tohumluk bedeli hakkında 295
Diyarbekir (Kadri Ahmed B.)
8. — İnönü ile Ertuğrul Gazi türbesin
de birer âbide inşasına dair
55,404
Edirne (Şeref B.)
9. — Adakale memurinine maaşatmın
Dahiliye bütçesine ithali hakkında
425:426
Edirne (Şeref B. ve arkadaşı)
10. — Malta mevkuflarına dair328:332
Ergani (Hakkı B. ve rüfekası)
11. — Ankara'da bir meni ihtikâr komis
yonu teşkiline dair
80

Erzincan (Tevfik B.)
12. — Kuruçay, Kemah ve Refahiye ka
zaları memurininin müterakim maaşlarının
verilmesine ve Kemah, Kuruçay eşraf ve
ahalisine banka sandıklarından veya muha
cirin muhassesatından muavenet ifasına dair 447
Erzurum (Hüseyin Avni B.)
13. — Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Grupu hakkında
296:299
Erzurum (Durak B. ve arkadaşları)
14. — Muhacirlerin bir an evvel yurt
larına şevklerine dair
419:425
Erzurum (Nusret Ef. ile arkadaşları)
J5. — Erzincan'daki şayak fabrikasının
ihyasına dair
445,447
Gazianteb (Yasin B.)
16. — Gazianteb livasına merbut Rumkale kazasının Halfeti kazası namiyle yâdedil meşine dair
289:290
İçel (Şevki B.)
17. — 23 Nisanın îdi millî ittihaz olun
masına dair
70:74
İzmit (Hamdi Namık B.)
18. — İstanbul'dan gelen şüpheli eşha
sın bir garnizonda muhafaza ve Hükümetçe
iaşe edilmelerine dair
129:131
Karahisarı Sahib (ismail Şükrü Ef. ile
arkadaşları)
19. — Gelecek içtimain Haziranın on se
kizinci gününe taliki hakkında
377:378
Kırşehir (Sadık B.)
20. — istiklâl Madalyası Kanununun
bir an evvel tatbikine dair
'292

-ıaSayfa
Konya (Abdülhalim Çelebi Ef.)
21. — İhtikârın men'i için tedabir itti
hazına dair
154:155
Malatya (Feyzi Ef.)
22. — Hısnımansur kazasına bir göz ta
bibi izamına dair
55
23. — Malatya'da bir darülhilâfe med
resesi açılmasına dair
55
Malatya (Lûtfi B.)
24. — Mecliste bıüunmıyan mebuslar
dan kıstelyevm yapılmasına dair
427
Mersin (Salâhaddirı B.)
25. — Samsun - Havza yolunun tamiri
için havale verilmesine dair
419
Saruhan (Avni B.)
26. — İhtikârın nıen'ine dair
289
Sinob (Rıza Vamık B. ve arkadaşları)
27. — Anadolu'da Yunan ordusunun
yaptığı mezalim ve tahribata karşı Hükü
metçe tedbir alınmasına dair
376:377

Sayfa
Siverek (Mustafa Lûtfi B.)
28. — Siverek livasının müstakil liva
haline ifrağına ve Karakeçi ve Burhan na
hiyelerinin kazaya tahvillerine dair
53
Tokad (Rifat B.)
29. — Tokad Kalhanesinin belediye
ye terki hakkındaki (2/156) No. lı teklifi
kanunisinin encümenden celbi ile Heyeti
Umumiyede müzakere edilmesine dair
3
Trabzon (Hüsrev B. ve arkadaşları)
30. — Meclis namına orduya bir tayya
re hediye edilmesine dair
295:296
Trabzon (Recai B.)
31. — Ordu - Sivas tarikinin turku
umumiye meyanma ithaline dair
176:181,181
Yozgad (Süleyman Sırrı B. ve arkadaş
ları)
32. — Yozgad isyanında methaldar olan
dört' kişinin istiklal mahkemesine teslim
edilmelerine dair takriri
284:285

TEKLİFLER
Ankara (Atıf Ef.)
1. — Tahrirî tereke hakkında (2/222)
6:7
Antalya (Hasan Tahsin B.)
2. — Antalya Darülhilâfe Medresesine
muktazi kerestenin bilâresim kat'ı hakkın
da (2/283)
3,268
Antalya (Halil İbrahim B.)
3. — Matbuat Kanununun tadili hak
kında (2/307)
283
Antalya (Basih Ef.)
4. — (Karacahisar - İnönü) namiyle
bir madalya ihdası hakkında (2/266)
80
Aydın (Esad Ef.)
5. — Memaliki meşgule resimlerini hâ
vi pullar çıkarılması hakkında (2/128) 194:195,
310:313
Bolu (Dr. Fuad B. ve arkadaşları)
6. — Ankara • Ereğli tarikinin turku
umumiye meyanma ithali hakkında (2/257) 337,
426:427
Bolu (Tunalı Hilmi B.)
7. — Ereğli kömür havzası imarat Ka
nun teklifi (2/275)
268
8. — Ereğli Kömür Havzasındaki ame
lenin işlerinin mehakimce diğer işlere tak
dimine dair (2/269 M.)
, 5 3

9. — Koçhisar'da inşa edilecek Hükü
met Konağı için lâzımgelen kerestenin or
man rüsumundan
muafiyeti hakkında
(2/268)
54
Bursa (Operatör Emin B.)
10. — Kıptilerin
iskânı
hakkında
(2/260)
339
11. — Metrenin memleketimizde de tul
vahidi kıyasisi olarak
istimaline dair
(2/314)
385
12. — Ziynet eşyasından İthalât Resmi
alınması hakkında (2/199)
246:256,256,258:259
Çorum (Ferid B.)
13. — Ankara Valii sabıkı Reşid Bey
ailesine maaş bağlanmasına dair (2/309)'
320
Diyarbekir (Kadri B.)
14. — Mütekaidin ve eytam maaşatı
hakkında (2/215)
291:292
Edirne (Şeref B.)
15. — Vize muamelesinin Meclis Diva
nı Muhasebat Encümenince icrası hakkın
da (2/310) '
332
Elâziz (Hüseyin B.)
16. — İstanbul vilâyeti Kanununun dör
düncü ve beşinci maddelerinin tadiline dair
(2/281)
290:291

13
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Ergani (Hakkı B. ve rüfekası)
17. — Mebuslukla memurluğun içtima
etmesine dair (2/294)
80,390:391
Ertuğrul (Mustafa Kemal B.)
18. — Meclis âzasından vefat edenlerin
ailelerine verilecek tahsisat
hakkında
(2/305) mükerrer)

245

Erzurum (Celâlettin Arif B. arkadaş
ları)
19. — Müdafaai Milliye Vekâletinin
1337 senesi bütçesinde bir milyon lira mü
nakale icrasına dair (2/290)
58:60
Erzurum (Nusret Ef.)
20. — fırka ve kolordu karargâhların
da birer müftü bulundurulmasına dair
(2/269)
54
Erzurum (Salih Ef.)
21. — îmam ve hatiplerin maaşlarına
zamaim icrasına dair (2/168)
387
Eskişehir (Abdullah Azmi Ef. ve re
fikleri)
22. — Şehit rabıtan ve efrat aileleriyle
mâlûline verilecek mükâfatı nakdiye hak
kında (2/265)
268:269
Genç (Doktor Ali Haydar B. ve rüfe
kası)
23. — Palu kazasının bâzı nahiyele
rinin Çapakçur kazasına raptı hakkında
(2/302)
195,386
Gümüşane (Hasan Fehmi B.)
24. — Ziynet eşyasının men'i duhulü
hakkında (2/137)
246:256,256,258:259
içel (Ali Sabrı Ef. ve rüfekası)
25. — Nakliyatı ticariyede istimal edi
lecek yük otomobil ve kamyonlarının İtha
lât Resminden istisna edilmesine dair
(2/304)
236,387:390
Kângırı (Tevfik Ef. ve rüfekası)
26. — Müftülerin muamelei tekaüdiyeden istisnalarına dair (2/315)
Karahisarı Sahip (Mehmed Şükrü B.)
27. — Kanunu Cezanın iki yüz birinci
maddesinin 22 Mayıs 1327 tarihli zeylinin
tadiline dair (2/313)
Karahisarı Şarki (Mustafa B.)
28. — Büyük Millet Meclisi azasının tah
kikat ve muhakematı hakkında (2/271)

419

386

53

•arf»
29. — Nizamnamei Dahilinin bâzı mevaddmın tadili hakkında (2/284)
3,386
Kastamonu (Abdülkadir Kemali B)
30. — Ankara'da bir Hukuk ve Kasta
monu'da bir Tıbbiye mektebi küşadma dair
(2/248 M.)
54
31. — Cinayet mahkemelerinin sureti
teşkili hakkında (2/305)
235
32. — Kanunu Cezanın 203 ncü madde
sine tezyil edilecek mevad hakkında kanun
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası
(2/288)
54,319
Kastamonu (Doktor Suad B.)
33. — Ankara'da bir dişçi mektebi tesi
sine dair mazbatası (2/295 mükerrer)
154,319
34. — Mütekaidin ve eytam ve eramil ve
mazulin maaşlarına mukabil arazi verilme
sine dair (2/312)
386
Kayseri (Ahmed Hilmi B.)
35. — Bağdad Demiryolunun Kayseri'ye kadar temdidi hakkında (2/216 müker
rer)
271:272
Kırşehir (Sadık B.)
36. — Memurin Muhakematı Kanunu
nun tadili hakkında teklifi (2/289) 272:277,319:
320
37. — Müeccel mahkûmiyetin hizmeti
Devlette istihdama mâni olmıyaeağına dair
(2/287)
54
Konya (Abdülhalim Çelibi Ef. ve refik
leri)
38. — İhtikârın men'i hakkında (2/306) 272
Konya (Abdülhalim Çelebi Ef.)
39. — Şehit zâbitân ve efrat ailelerine
ait vergi borçları ve Aşar rüsumunun bu
seneye aidolmak üzere tahsil edilmemesine
dair (2/277)
391:393
Konya (Kâzım Hüsnü B. ve refiki)
40. — Konya Darüleytamma 20 000 li
ra ita kılınmasına dair (2/303)
236,386:387
Kozan (Dr. Mustafa B.)
41. — İktisadiyatın tekâmülü ismindeki
kanun teklifi (2/115)
53,340
Kütahya (Besim Atalay B.)
42. — Dilenciliğin men'ine dair (2/285)
55,
290
43. — Ecnebi isim taşıyan şehir adları
nın tebdili hakkında (2/279)
269:271
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44. — Köy Hocası ve Sebilürreşat mec
mualarının köylere kadar meeeanen dağı
tılmasına dair (2/293)
85,262:267
Kütahya (Cemil B.)
45. — Kâtibi adillerin Temettü Vergi
siyle mükellef
tutulmaması
hakkında
(2/292)
80,267:268
46. — Meclis idare amalıklarına intihabedileceklerden vergi kaydı aranmamasına
dair (2/300)
194,386
Lâzistan (Esad B.)
47. — Lâzistan livasında bir Darülhilâfe
medresesi tesisi hakkında (2/263)
5-4,387
Lâzistan (Necati Ef.)
48. — Taraklı nahiyesinin kazaya tahvi
li hakkında (2/274)
54
Lâzistan (Osman B.)
49. — Mapavri nahiyesinin kazaya tah
vili hakkında (2/276)
291
Lâzistan (Osman B. ve refiki)
50. — Rize - Erzurum tarikinin inşası
hakkında (2/254)
337
Malatya (Lûtfi B.)
51. — ittihat ve Terakkiye ait eşya ile
binaların Maarif idarelerine terki hakkında
(2/311)
352
Mersin (Salâhaddin B.)
52. — Hapishanelerin ıslahı hakkında
(2/308)
295
53. — Tohumluk zahire bedelâtınm af
fı Kanunundan istitaati maliyesi müsaidolanların istisnası hakkında (2/297)
166
54. — Muş camilerinin tamiri hakkın
da (sahibi malûm değil)
.
387
Muş (Mahmud Said B.)
55. —• 16 Mayıs 1335 tarihinden itiba
ren şehidolan zâbitan ailelerine bir derece
mafevk maaşı tahsisi hakkında (2/272)
268
56. — Şüheda aileleri menfaatine bir
piyongo tertibi hakkında teklifi kanunisi
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/273)
53

Sayfa

Saruhan (Refik Şevked B. arkadaşları)
57. — 23 Nisanın îdi millî addi hakkında
(2/291)
69:74
Siird (Mustafa Sabri Ef.)
58. — İstinaf mahkemelerinin lağvı hak
kında (2/296)
155,319
Siird (Salih Ef.)
59. — Islahı medarisi ilmiye hakkında
(2/270)
54
Sinob (Şerif B.)
60. — Sinob - Boyabat vesaire tarik
lerinin turku umumiye meyanma ithaline
dair (2/262)
43
Siverek (Abdülgani B.)
61. — Siverek'in müstakil liva haline
ifrağı hakkında (2/295)
122,267
Tokad (Mustafa B. rüfekası)
62. — Ermeni emvalinin hakkı intifa
ashabına verilmesine dair (2/301)
194,391
Tokad (Rifat B.)
63. — Memurinin sureti azil ve nasbi iş
leriyle meşgul olmak üzere vilâyet merkez
lerinde memurin komisyonları teşkiline dair
(2/256)
337:339
64. — Tokad kalhanesinin belediyeye
terki hakkında (2/156)
140:146,299 :300
Trabzon (Ali Şükrü B.)
65. — Memurinin usulü muhakemesi
hakkında (2/299)
158,319
Van (Hasan Sıddık B.)
66. — Van şehrinin su yollarının imarı
için Nafıa bütçesinden altı bin lira tahsisi
ne dair (2/253)
339:340
Van (Haydar B.)
67. — Ömer Naci Bey ailesine maaş tah
sisi hakkında (2/286)
54,271
Yozgad (Süleyman Sırrı B.)
68. — Memurin Muhakematına ait ev
rak ve muamelâtta müruru zamanın sakıt
olduğuna dair (2/298)
167,327
69. — Muhacirin Müdüriyet Umumisi
] nin lağvına dair (2/243)
339

TEZKERELER
İCRA VEKİLLERİ RÎYASETÎ TEZKERELERİ
1. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye
kanunu lâyihasının yeniden tanzim edile
rek takdim edildiğine ve eskisinin iade edil

mesine dair
352
2. — Bozkır hâdisesinde müsadere edi
len koyunlar hakkındaki Kararnamenin
gönderildiğine dair
43:51,52:53,181:185
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3. — Divanı Temyİ2îi Askerî teşkili hak
kındaki kanun lâyihasının iadesine dair
41
4. — İhracat tarifesi mucibince alın
makta olan rüsumun yüzde elli derecesin
de tenzil edilmiş olduğuna dair Kararna
menin gönderildiği hakkında
41
5. — Hariciye Vekâleti umurunun Fev
zi Paşa tarafından muvakkaten ifa kılına
cağına dair
288:289
6. — Zabit vekili Münir Feyzi Efendi
hakkındaki hükmün Meclisçe tasdikinin
kanun iktizası olduğuna dair*
41

ADLİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ
1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Aksaray'ın Eski köyünden Hacı Receb ve
rüfekası hakkındaki evrakı hükmiyenin
gönderildiğine dair
309
2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Alibey Höyükü karyeli Mejımed ve rüfe
kası hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair
240
3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Aydın muhacirlerinden Çallızade Hoca
Emin Efendi ile rüfekasımn yedişer sene
hakûmiyetleri hakkındaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair
309,335
4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Bünyan'lı Hacı Pavli hakkındaki evrakı
hükmiyenin gönderildiğine dair

Sayfa
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildi
ğine dair
10. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Ilgın'lı Ahmedoğlu İsmail ile rüfekasımn
evrakı hükmiyesinin gönderildiğine dair
11. —• Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Ilgın'ın Bolucak karyesinden Hüseyin
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair

309

194

241

12. —• Hiyaneti vataniyeden mahkûm •
Ilgın'ın Çekil karyesinden İsa hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine
dair
.
240,241
13. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Ilgm'lı ÎbraMmoğlu Mevlûd hakkındaki
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 236,365:
368,368:375
14. —• Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Ilgın'ın Şeyhvefa mahallesinden antikacı
Kuyumcuoğlu Haralambos hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair
405

15. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Karahisar'm Burmalı mahallesinde mukim
Erzurum'lu Hafız İbrahimoğlu Hacı Meh
med Hoca hakkındaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair
309
16. — Hiyaneti vataniyeden idama
mahkûm Kemahlı Mehmedoğlu Mustafa
309 I ile kürek cezasına mahkûm arkadaşları
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair
82:84

5. — Hiyaneti vataniyeden dolayı maznunen muhakemeleri icra kılınanlardan,
haklarında beraet ve ademimesuliyet kararı
verilenlerin ne gibi ahkâma tâbi tutulacak
larına dair
385
6. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Ereğli'nin Taşağıl köyünden Hacı Bekiroğlu Hacı Mehmed hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair
405

17. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Konya'lı Abdurrahman ve rüfekası hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ne dair
241
18. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Konya'nın Babı Aksaray mahallesinden
ekmekçi Hüseyinoğlu Seyid ile Kalaycı
nın EJasan ve îmamoğlu Halil haklarınI daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine
! dair

7. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
405
Ermeni Papazi Ohannes hakkındaki evrakı
hükmiyenin gönderildiğine dair
405 î
19. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Konya'lı Bekiri'n evrakı hükmiyesinin
8. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
| gönderildiğine dair
194
Hisarlı köyünden Eğri Alioğullarmdan
Mehmedoğlu Mehmed hakkındaki evrakı
20. —' Hiyaneti vataniyeden mahkûm
hükmiyenin gönderildiğine dair
405
Konya'lı Cansız Mehmed 'le rüfekası hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildi9. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
j ğine dair
309
ihtiyat zabiti Mustafa Kemal ile refikleri
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2 1 . — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
34. —- Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Konya'nın Eskil köyünden îbrahimoğlu
Mıgırdıç hakkındaki evrakı hükmiyenin
Nuri hakkındaki evrakı hükmıyenin gön
gönderildiğine dair
281
derildiğine dair
405
35. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
22. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Saideli'nden Kadir ve rüfekası hakkında
Konya'lı Eyüboğlu Ali hakkındaki evrakı
ki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair
hükmiyenin gönderildiğine dair
309
240
23. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
36. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Konya'nın Fotoyran köyünden Alabıyık- #
Sivaslı îbrahimoğlu Salih hakkındaki ev
oğlu Ali bin Mehnıed hakkındaki evrakı
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair
240,362:
hükmiyenin gönderildiğine dair
405
365
24. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
37. — Hiyaneti vataniyeden üç sene
'Konya'lı İzzet, Hacı Tahir ve rofikleri
küreğe mahkûm Söğüdlü Hacı Apostol
haklarındaki evrakı hükmiyenin gönde
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair
5:6
rildiğine dair
405
38. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
25. — Hiyaneti vataniyeden%mahkûm
Sökeli Ipokrat hakkındaki evrakı hükmi
Konya'nın Lâdik köyünden Musabeyoğlıı
yenin gönderildiğine dair
327
Ramazan hakkındaki evrakı hükmiyenin
39. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
gönderildiğine dair
405
Söğüt'ün Rum mahallesinden Babaryeoğlu
26. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Dimitro ve Vitleytm ve 125 refikleri hak
Konya'lı kör Ziya ve refikleri hakkında
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair
236
ne dair
3:4
27. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
40. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Konyalı Otuzbir Ahmed hakkındaki ev
Teke kaıyesinden Değirmenci Nureddin
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair
236,362
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildi
28. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
ğine dair
194
Konyalı zeytinci Haeıalioğlu Ömer hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine
ANKARA İSTİKLÂL MAHKEMESİ TEZ
dair
236
KERESİ
29. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
1. — Taklibi Hükümet cürmünden do
Kuruçay kazasının Kemho karyesinden
layı tahtı muhakemeye alman Tokad Meb
Feyfcullahoğlu Halil ve refikleri hakkın
usu Nâzım Beyin 15 sene küreğe konul
daki evrakı hükmiyenin
gönderildiğine
masına ve Karahisan Sahib Mebusu Mehdair
4:5
med Şükrü Beyle Bursa Mebusu Şeyh
30. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Servet Efendinin ademi mesuliyetlerine
Lâdik karyesinden Kel Osman bin Rıza
karar verildiğine dair
285:286
ve Gazinin Yahya ve Dalyanlı Ali ve ar
kadaşlarının evrakı hükmiyeleriniıı gön
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ REİSLİĞİ
derildiğine dair
§
405
TEZKERESİ
31. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
1. — Vefat eden mebusların ailelerine
Maden'li Dedeoğlu Osep'in evrakının
verilecek
tahsisat hakkında
236,241:245,245:
gönderildiğine dair
55
246:256,257:258
32. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Mazhar Bey ve rüfekası hakkındaki evra
DAHİLİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ
kı hükmiyenin gönderildiğine dair
327
1. — Kütahya Mebusu Besim Atalay
33. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Beyin, ecnebi ismi taşıyan şehir adlarının
Mersin'li Karabet'e ait evrakı hükmiye
tebdili hakkında ve Gazianteb Mebusu
nin gönderildiğine dair
194,364:365
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Yasin Beyin, öazianteb livasına merbut
Rumkale gazasının Halfeti kazası namiyle yâdolunmasma dair takrirleri hakkında 361:
362
2. — Van Mebusu Hasan Sıddık Be
yin, Haymana kazasında bulunan Van ve
Karakilise muhacirlerinin Kadınhanı ka
zasında iskânlarına dair temenni takririne
cevabi tezkere
122

Sayfa
MALİYE VEKÂLETİ TEZKERESİ
1. — 1337 senesi Müdafaai Milliye Ve
kâleti bütçesinin tashihine dair
385
NAFIA VEKÂLETİ TEZKERESİ
1. — Bolu Mebusu Dr. Fuad Bey ve
rüfekasının, Ereğli - Ankara tarikinin tür
kü umumiye meyamna ithaline dair ka
nun teklifi hakkında
426:427

ZAPTI SABIK HULÂSALARI
13 . IV 1337 tarihli 20 nci İçtima zaptı
sabık hulâsası
2:3
1.6 . IV . 1337 tarihli 21 nci İçtima zaptı
sabık hulâsası
20
18 . IV . 1337 tarihli 22 nci İçtima zaptı
sabık hulâsası
40
21 . IV . 1337 tarihli 23 ncü İçtima zaptı
sabık hulâsası
66:09
23 . IV . 1337 tarihli 24 ncü İçtima zaptı
sabık hulâsası
77
25 . IV . 1337 tarihli 20 nci İçtima zaptı
«sabık hulâsası
117:118
28 . IV . 1337 tarihli 26 nci İçtima zaptı
sabık hulâsası
153:154
30 . IV'. 1337 tarihli 27 nci İçtima zaptı
sabık hulâsası
192:193
2 . V . 1337 tarihli 28 nci İçtima zaptı
sabık hulâsası
228
5 . V . 1337 tarihli 29 ncu içtima zaptı
sabık hulâsası
240

7 . V . 1337 tarihli 30 ncu İçtima zaptı
sabık hulâsası
262
9 . V . 1337 tarihli 31 nci içtima zaptı
sabık hulâsası
280
12 . V . 1337 tarihli 32 nci -içtima zaptı
sabık hulâsası
288
14 . V . 1337 tarihli 33 ncü İçtima zaptı
sabık hulâsası
294
16 . V . 1337 tarihli 34 ncü İçtima zaptı
sabık hulâsası
308:309
17s. V . 1337 tarihli 35 nci İçtima zaptı
sabık hulâsası
,
318
19 . V . 1337 tarihli 36 nci içtima zaptı
sabık hulâsası
335:336
28 . V . 1337 tarihli 37 nci içtima zaptı
sabık hulâsası
360:361
30 . V . 1337 tarihli 38 nci içtima zaptı
sabık hulâsası
383 :384
18 . VI . 1337 tarihli 39 ncu içtima zaptı
sabık hulâsası
418:419

TASHİH
138 nci sayfanın 1 nci sütununun altına şu not
konacaktır :
'Hayvan tazminatı hakkındaki Kanuna tâyini
esami suretiyle verilen reyler zapta geçirilmemiş
ve dosyasında da bulunamamıştır.

170 nci sayfanın altına şu not konacaktır :
Vilâyatı müstahhasa ahalisine verilmiş olan
tohumlukların affı hakkındaki Kanuna tâyini esa
mi suretiyle verilmiş olan reyler zapta geçiril
memiş ve dosyasında da bulunamamıştır.

Söz alanlar

Sayfa
Abdülgafur Ef. (Karesi) — Hekimhan
kazası namiyle bir kaza teşkiline dair
Kanun münasebetiyle
408
Abdülhak Tevfik B. (Dersim) - Meclise
iltihak etmemiş olan Dersim Mebusu Mus
tafa Ağanm> müstefi addedilmesine dair
Divanı Riyaset Kararı münasebetiyle
125
Abdülkadir Kemali B .(Kastamonu) Anadolu'da Yunan Ordusunun yaptığı me
zalim ve tahribat hakkında Hükümetçe ne
tedbir alındığına dair takrir münasebe
tiyle
376
— Bayezid Mebusu Sübyman Sudi Be
yin, muhacirlere dair sual takriri münase
betiyle
424
— Bütçeler üzerinde yapılan tenkıhatm 1 Temmuz 1337 tarihinden itibaren
malûlün bih olması hakkındaki Muvazenei
Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 397
—• Edirne Teşkilâtı Adliye Kanunu
nun altıncı maddesinin tadiline dair Ka
nun münasebetiyle
163
— Ereğli h.ıvzai fahmiyesi maden
amelesinin hukukuna mütaallik Kanun
münasebetiyle
212,221
— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi
Vekilliğine Fevzi Paşanın intihabedildiğine dair îcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi
münasebetiyle
328
Gazianteb Mebusu Ragıb Bey hakkın
daki Divanı Riyaset Kararı münasebetiyle 157
— Hekimhan kazası namiyle bir kaza
teşkiline dair Kanun münasebetiyle
407
—• Hiyaneti vataniyeden mahkûm IIgmlı îbrahimoğlu Mevlûd hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 367,368
— Kars ve Ardahan livalarında adliye
teşkilâtının bir an evvel yapılması hakkın
daki takrir münasebetiyle
232

Sayfa
— Koyunevi ahalisinden alman zahire
hakkındaki sual takriri münasebetiyle
81
— Muvazenei Maliye Encümeni âzala
rının istifası münasebetiyle
305
— Memurin Muhakematı Kanununun
tadili hakkındaki kanun teklifine dair
Lâyiha Encümeni mazbatası münasebe
tiyle
274,276,277
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cep
he zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
87,88,100,106,107,
*
108,110
— Posta ve telgraf ücretlerinin tezyi
dine dair Kanun münasebetiyle
346,347
— Şûrayı Devletin memurin muhakematma mütaallik vazaifinin sureti ifası
hakkındaki Kanun münasebetiyle
13,14:18
— Tokad'da emlâki emiriyederi met
ruk kalhanenin bedeli mukadder mukabi
linde mahallî belediyesine terki hakkın
daki Kanun münasebetiyle ,
142
— Vazaifi vataniye ile cepheye izam
edilmiş olan Gazianteb Mebusu Kılıç Ali
Bey ve Abdürrahman Lâmi Efendi ve Şarki
Karahisar Mebusu Memduh ve Ergani
Mebusu Rüşdü Beylerin! bu vazifede de
vamlarına müsaade edilmesine dair tebli- •
gat münasebetiyle
85
— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle
436
— Zaptı sabıkın tashihi hakkında söz
leri
•
2,118
Ali Rıza Ef. (Batum) - Ordu maaşatiyle
seferberlik ve cephe zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 113,114
Ali Süruri Ef. (Karahisan Şarki) - Or
du maaşatiyle seferberlik ve cephe zamla
rının sureti tesviyesi hakkındaki Kanun
münasebetiyle
114,144

— 19
Sayfa'

Âli Şükrü B. (Trabzon) - Bayezid Me
busu Süleyman Sudi Beyin, muhacirlere
dair sual takriri münasebetiyle
424
— Bozkır hâdisesinde müsadere edilen
koyunlar hakkındaki Kararname münase
betiyle
183
— Bütçeler üzerinde yapılan tenkıhat m 1 Temmuz 1337 tarihinden itibaren mamulünbih olması hakkındaki Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle
400
— Ereğli havzai fahmiyesi maden ame
lesinin hukukuna mütaallik Kanun müna
sebetiyle
209,211,214
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cep
he zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
89,96,97,106,108,
109,110
— Şûrayı Devletin Memurin Muhakematma mütaallik vazaifinin sureti ifası
hakkındaki Kanun münasebetiyle
14,15
—• Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle
433,434,440,441
— 23 Nisanın Millî Bayram addine dair
Kanun münasebetiyle sözleri
72
— Zonguldak ve Ereğli havzai fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele menafii umumiyesine olarak furuhtuna dair
Kanun münasebetiyle
26,27,30
Ata B. (Niğde) (Dahiliye Vekili) - Büt
çeleri üzerinde yapılan tenkıhatm 1 Tem
muz 1337 târihinden itibaren mamulünbih

Sayfa
olması hakkındaki Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle
395,397,398,
399
— Çorum Mebusu Dursun Beyin, Makamatı Resmiyeye takdim edilen mazruflaların sansür edilmemesi hakkındaki takriri
münasebetiyle
132,133,134
— Hayvan tazminatı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
135,136
— İstanbul'dan gelen şüpheli eşhasın
bir garnizonda muhafaza ve Hükümetçe
iaşe edilmesine dair temenni takriri mü
nasebetiyle
130
Avni B. (Saruhan) - Askerî tekaüt ve
istifa Kanununun on ikinci maddesini muaddil Kanun dolayısiyle
224
— Ereğli havzai fahmiyesi maden ame
lesinin hukukuna mütaallik Kanun müna
sebetiyle
220
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Si
vaslı îbrahimoğlu Salih hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle
364
— Memaliki meşgule resimlerini havi
pullar çıkarılması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
312
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cep
he zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
103
— Tokad'da emlâki emiriyeden metruk
kalhanenin bedeli mukadder mukabilinde
mahallî belediyesine terki hakkındaki ka
nun münasebetiyle
145

B
Besim Atalay B. (Kütahya) - Ecnebi
isim taşıyan şehir adlarının tebdili hakkmkındaki kanun teklifine mütaallik Lâyiha
Encümeni mazbatası münasebetiyle
269,270
— Edirne Teşkilâtı Adliye Kanununun
altıncı maddesinin tadiline dair Kanun
münasebetiyle
161,163
— Ereğli havzai fahmiyesi maden ame
lesinin hukukuna mütaallik Kanun müna
sebetiyle
208,212,217
— Gazianteb Mebusu Ragıb Bey hak
kındaki Divanı Riyaset K a r a n münasebe

tiyle
158
— Köyh'ocası ve Sebilürreşad mec
mualarının meccanen köylere kadar tami
mine dair kanun teklifi münasebetiyle 262,264,
265,266
— Memaliki meşgule resimlerini havi
pullar çıkarılması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
311
— Mütekaidin ve eytam ve eramil ma
aşları hakkındaki kanun teklifinin reddi
ne dair Kavanini Maliye Encümeni maz
batası münasebetiyle
291,292

20 Sayfa

Sajrla

— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cep
he zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki
kanun münasebetiyle
109
— Posta ve telgraf ücretlerinin tezyi
dine dair kanun münasebetiyle
353,356
— Vazifei vataniye ile cepheye izam
edilmiş olan Gazianteb Mebusu Kılıç Ali
Bey ve Abdurrahman Lamı Efendi ve
Şarki Karahisar Mebusu Memduh ve Er-

gani Mebusu Büstü beylerin bu vazifede
devamlarına müsaade edilmesine dair. teb
ligat münasebetiyle
85
— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle
430,443
— Zonguldak ve Ereğli havzaı fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele
menafii umumiyesine olarak furuhtuna da
ir kanunm ünasebetiyle
28

Celâleddin Arif B (Erzurum) - Ço
rum Mebusu Dursun Beyin, makamatı
resmiyeye takdim edilen mazrufların san
sür edilmemesi hakkındaki takriri müna
sebetiyle
133
— Edirne Teşkilâtı Adliye Kanununun
altıncı maddesinin tadiline dair kanun
münasebetiyle
161
— Gazianteb Mebusu Bagıb Bey hak
kındaki Divanı Riyaset kararı münasebe

tiyle
157
— Gümrük Tarifesinin (B) ve( D)
cetvelleri hakkındaki Kanun vesilesiyle 252,255
— Şûrayı Devletin memurin muhakem atına mütaalli'v vazaifinin sureti ifası
hakkındaki Kanun münasebetiyle
12,13

Diyab Ağa (Dersim) - Meclise iltihak
•etmemiş olan Dersim Mebusu Mustafa
Ağanın müstafi addedilmesine dair Divanı
Riyaset kararı münasebetiyle
126,127
Dr. Abidin B. (Lâzistan) - Yerli kumaş
iktisası hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetiyle
437
Dr. Adnan B. (İstanbul).- Tokad'da em
lâki emiriyeden metruk Kalhanenin bedeli
mukadder mukabilinde mahallî belediyesi
ne terki hakkındaki Kanun münasebetiyle 143
Dr. Fuad B. (Bolu) - Ereğli havzai f ahmiyesi maden amelesinin hukukuna mütaallik Kanun münasebetiyle
204,205,206,215
Dr. Mazhar B. (Aydın) - Bütçeler üze
rinde yapılan tenkıhatm 1 Temmuz 1337
tarihinden itibaren mamulünbih olması
hakkmda'ki Muvazenei Maliye Encümeni
mazbatası münasebetiyle
399
— Nakliyatı tieariyede istimal edilecek

yük otomobili ve kamyonların ithalât res
minden istisna edilmelerine dair kanun
teklifinin reddi hakkındaki Lâyiha Encü
meni mazbatası münasebetiyle
388
Dr. Refik B. (Bayezid) (Sıhhiye Veki
li) - Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Be
yin, muhacirlere dair sual takriri münase
betiyle
423,424
Dr. Suad B. (Kastamonu) - Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin hukukuna
mütaallik Kanun münasebetiyle
204,219
—• Kars ve Ardahan livalarında adliye
teşkilâtının bir an evvel yapılmasına dair
takrir münasebetiyle
231
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cep
he zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
93
Durak B. (Erzurum) - Bayezid Mebusu
Süleyman Sudi Beyin, muhacirlere dair
sual takriri münasebetiyle
421

Cemil B. (Kütahya) - Mebuslara veri
len izinlerden dolayı nisabı müzakereye
halel gelebileceğine dair
196

Sayfa

— 'Bütçeler üzerinde yapılan tenkıhatın
1 Temmuz 1337 tarihinden itibaren mamulünbih olması hakkındaki Muvazenei Maliye
Encümeni mazbatası münase'betiyle
397
— Posta ve Telgraf ücretlerinin tezyi
dine dair Kanun münasebetiyle
343
— Vilâyatı müstahlasa ahalisine veril
miş olan tohumlukların affı hakkındaki
Kanun münasebetiyle
62:63

Sayfa
— 28 Şubat, 24 Mart 1337 tarihli Avans
kanunlarına müzeyyel Kanun münasebe
tiyle
173
Dursun B. (Çorum) - Anadolu ve Rum
eli Müdafaai Hukuk Grupu hakkındaki
takrir münasebetiyle
298
— Köyhocası ve Sebilürreşad mecmua
larının meccanen köylere kadar tamimine
dair kanun teklifi münasebetiyle
262

Emin B. (Ergani) - Palu kazasının li
vaya tahviline dair kanun lâyihası müna
sebetiyle
* 128
Emin B. (Erzincan) - Gazianteb Mebu
su Ragıb Bey hakkındaki Divanı Riyaset
Kararı münasebetiyle
158
— Hayvan tazminatı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
136
— Hekimhan kazası namiyle bir kaza
teşkiline dair Kanun münasebetiyle
187
— Kars ve Ardanan livalarında adliye
teşkilâtının bir an evvel yapılması takriri
münasebetiyle
231
— Muvazenei Maliye Encümeni âzaları
nın istifası münasebetiyle
305
— Vefat eden mebsuların ailelerine ve
rilecek tahsisat hakkındaki tezkere müna
sebetiyle
242
— Vilâyet merkezinde memurin komis
yonları teşkiline dair kanun teklifinin red
dine dair
338
— Vilâyatı müstahlasa ahalisine veril
miş olan tohumlukların affı hakkındaki

Kanun münasebetiyle
64
Emin B. (Eskişehir) • Hekimhan ka
zası namiyle bir kaza teşkiline dair Kanun
münasebetiyle
411
— Zonguldak ve Ereğli havzai fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele menafii nmumiyesine olarak füruhtuna dair
Kanun münasebetiyle
29
Emir Pş. (Sivas) - Hekimhan kazası
namiyle bir kaza teşkiline dair Kanun mü- *
nasebetiyle
407,411
—Şehit zâbitan ve efrat ailelerine ait
vergi borçları ve aşar rüsumunun bu sene
tahsil edilmemesine dair teklifi kanuninin
reddedilmesine dair Lâyiha Encümeni
mazbatası münasebetiyle
393

Faik B. (Edirne) - Malta'dan avdeti ve
Meclise takdimi münasebetiyle
78
— Malta mevkufları hakkındaki takrir
münasebetiyle
331
— Meclis içtimainin bir hafta talikine
dair takrir münasebetiyle
384
Perid B. (Çorum) - Hiyaneti vataniye-

den mahkûm Ilgmlı İbrahimoğlu Mevlût
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası
münasebetiyle
371
Perid B. (İstanbul), (Maliye Vekili) Gümrük Tarifesinin (B) ve (D) cetvelleri
hakkındaki Kanun vesilesiyle
248,249,251
— Nafıa Vekâletinin 1337 senesi bütçesi

Esad Ef. (Aydın) - Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin hukukuna mütaallik Kanun münasebetiyle
213
— Memaliki meşgule resimlerini havi
pullar çıkarılması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
311,312

_ â â _
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münasebetiyle
23
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cep
he zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
113
— Tokad'da emlâki emiriyeden metruk
kalhanenin bedeli mukadder mukabilinde
mahallî belediyesine terki hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
142,144
— Vilâyatı müstahlasa ahalisine ve
rilmiş olan tohumlukların affı hakkındaki
Kanun münasebetiyle
62,63
— 28 Şubat, 24 Mart 1337 tarihli Avans
kanunlarına müzeyyel Kanun münasebe
tiyle
170,171,172
Fevzi Pş, (Kozan) (İcra Vekilleri He
yeti Reisi) - Muvazenei Maliye Encümeni
âzalarının istifası münasebetiyle
301,302,304

Sayfa
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cep
he zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
95,
— Siyaseti dâhiliye ve hariciye hakkın
daki beyanatı
375
Fevzi Ef. (Malatya) - Hekimhan ka
zası namiyle bir kaza teşkiline dair Ka
nun münasebetiyle
186,187
-— Şûrayi Devletin Memurin Muhakematına mütaallik vazaifinin sureti ifası
hakkındaki Kanun münasebetiyle
9
— Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele
menafii umumiyesine olarak- füruhtuna
dair Kanun münasebetiyle
26
Fuad B. .(Çorum) - Ordu maaşatiyle
seferberlik ve cephe zamlarının sureti tes
viyesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
109

H
Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş) - Vazifei vataniye ile. cepheye izam edilmiş olan
Gazianteb Mebusu Kılıç Ali Bey ve Abdürrahman Lâmi Efendi ve Şarki Karahisar Mebusu Memduh ve Ergani Mebusu
Rüştü Beylerin bu vazifede devamlarına
müsaade edilmesine dair tebligat mü
nasebetiyle
85
Hacı Bekir Ef. (Konya) - Gümrük Ta
rifesinin (B) ve (D) cetvelleri hakkındaki
Kanun münasebetiyle
254,255
Hafız ibrahim Ef. (İsparta) - Bozkır
hâdisesinde müsadere edilen koyunlar hak
kındaki Kararname münasebetiyle
51
Hafız Mehmed B. (Trabzon) - (Adliye
Vekâleti Vekili) - Edirne Teşkilâtı Adliye
Kanununun altıncı maddesinin tadiline
dair Kanun münasebetiyle
164
— Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be* yin, Erzurum'da tevkif edilmiş olan Albayrak Gazetesi sahibi Mithat Bey hakkın
daki istizah takriri münasebetiyle
33,34
— Kars ve Ardahan livlarmda Adliye
teşkilâtın 1 n bir an evvel yapılmasına dair
takrir münasebetiyle
230,232
— Şûrayi Devletin Memurin Muhakema-

tına mütaallik vazaifinin sureti ifası hak
kındaki Kanun münasebetiyle
8:9,15:16
Hakkı B. (Van) - Bayezit Mebusu Sü
leyman Sudi Beyin, muhacirlere dair sual
takriri münasebetiyle
425
Hakkı Hami B. (Sinob) - Anadolu'da
Yunan ordusunun yaptığı mezalim ve tah
ribat hakkında Hükümetçe ne tedbir alın
dığına dair takrir münasebetiyle
376
— Bayezit Mebusu Süleyman Sudi Be
yin, muhacirlere dair sual takriri münase
betiyle
424
— Gazianteb Mebusu Ragıb Bey hak
kındaki Divanı Riyaset Kararı münasebe
tiyle
157
— Hayvan tazminatı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
137
— Hekimhan kazası namiyle bir kaza
teşkiline dair Kanun münasebetiyle
409
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm IIgmlı îbrahimoğlu Mevlûd hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 365,366,
371,372,373
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Si
vaslı îbrahimoğlu Salih hakkındaki Adli
ye Encümeni mazbatası münasebetiyle
364
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— İstanbul'dan gelen şüpheli eşhasın
bir garnizonda muhafaza ve Hükümetçe
iaşe edilmesine dair temenni takriri müna
sebetiyle
130
— Meclis içtimainin bir hafta talikine
dair takrir münasebetiyle
377,378
— Meclise iltihak etmemiş olan Dersim
Mebusu Mustafa Ağanın müstafi addedil
mesine dair Divanı Riyaset Kararı müna
sebetiyle
126,128
— Merzifon - Corum - Çalatlı yolunun
turku umumiye rneyanma ithaline dair
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
283
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cep
he zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
94
— Posta ve telgraf ücretlerinin tezyidi
ne dair Kanun münasebetiyle
346,355
— Sinob güzergâhına meccanen keres
te itasına dair kanun lâyihası münasebe
tiyle
•
315
— Vazifei vataniye ile cepheye izam
edilmiş olan Gazianteb Mebusu Kılıç Ali
Bey ve Abdurrahman Lâmi Efendi ve Şar
ki Karahisar Mebusu Memduh ve Ergani
Mebusu Eüştü Beylerin bu vazifede de
vamlarına müsaade edilmesine dair tebli
gat münasebetiyle
85
— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle
433
Halil İbrahim B. (Antalya) - Ereğli
Havzai Fahmiyesi maden amelesinin huku
kuna mütaallik Kanun münasebetiyle 202,203,
204,205,206,209,210,211,213,219,222
— Gümrük Tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun vesilesiyle
252
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cep
he zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
100
— Sinob harikzedegânma meccanen
kereste itasına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle
315,316
Hamid B. (Biga) - Bozkır hâdisesinde
müsadere edilen koyunlar hakkındaki Ka
rarname münasebetiyle
45,47
Hamdi Namık B. (îzmit) - Bozkır hâdi
sesinde müsadere edilen koyunlar hakkın
daki Kararname münasebetiyle
45,47

âayfa
— Ereğli havzai fehmiyesi maden ame
lesinin hukukuna mütaallik Kanun müna
sebetiyle
204
— Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be
yin, Erzurum'da tevkif edilmiş olan Albayrak gazetesi sahibi Midhat Bey hakkındaki
istizah takriri münasebetiyle
33
— İstanbul'dan gelen şüpheli eşhasın
bir garnizonda muhafaza ve Hükümetçe ia
şe edilmesine dair temenni takriri müna
sebetiyle
129,130,131
— Kars ve Ardahan livalarında adliye
teşkilâtının bir an evvel yapılmasına dair
takrir münasebetiyle
233
— Köyhocası ve Sebilürreşad mecmua
larının meccanen köylere kadar teminine
dair kanun teklifi münasebetiyle
• 264,266
— Memaliki meşgule resimlerini havi
pullar çıkarılması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
311
— Memurin Muhakematı Kanununun
tadili hakkındaki Kanun teklifine dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası münasebetiyle 276,277
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cep
he zamlarının sureti tesviyesi hakkında
ki Kanun münasebetiyle
98,103
— Palu kazasının livaya tahviline dair
kanun lâyihası münasebetiyle
129
— Posta ve Telgraf ücretlerinin tezyi
dine dair Kanun münasebetiyle
344,345,349
— Sinob harikzedegânma meccanen
kereste itasına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle
315,316
— Şûrayı Devletin Memurin Muhakematma mütaallik vazaifinin sureti ifası
hakkındaki Kanun münasebetiyle
8,11:12
— Vilâyet merkezinde memurin komis
yonları teşkiline dair kanun teklifinin red
dine dair

338

Hasan B. (Trabzon) - Askerî tekaüt* ve
istifa Kanununun on ikinci maddesini muaddil Kanun dolayısiyle
225
Hasan B. (Trabzon) (Maliye Vekili) Bütçeler üzerinde yapılan tenkihatm 1
Temmuz 1337 tarihinden itibaren mamulünbih olması hakkındaki Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 394,
— Ereğli havzai fahmiyesi maden ame-

24
•.

leşinin hukukuna mütaallik Kanun müna
sebetiyle
202,214,223
— Gümrük Tarifesinin (B) ve (D)
cetvelleri hakkındaki Kanun vesilesiyle 253,
254
— Hekimhan kazası namiyle bir kaza
teşkiline dair Kanun münasebetiyle
187
— Kars ve Ardahan livalarında adliye
teşkilâtının bir an evvel yapılmasına dair
takrir münasebetiyle
230,231, 233
T— Muvazenei Maliye Encümeni âzala
rının istifası münasebetiyle
301,303
— Meclis içtimainin bir hafta talikine
dair takrir münasebetiyle
377
— Nafıa Vekâletinin 1337 senesi bütçesi
münasebetiyle
23:24
— Nakliyatı ticariyede istimal edilecek
yük otomobili ve kamyonların İthalat Res
minden istisna edilmelerine dair kanun tek
lifinin reddi hakkındaki Lâyiha Encümeni
münasebetiyle
388,389
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cephe
zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
92,113
— Şehit zâbitan ve efrad ailelerine ait
vergi borçları ve aşar rüsumunun bu sene
tahsil edilmemesine dair teklifi kanuninin
reddedilmesine dair Lâyiha Encümeni maz
batası münasebetiyle
393
— Vefat eden mebusların ailelerine ve
rilecek tahsisat hakkındaki tezkere münase
betiyle
242
— 28 Şubat, 24 Mart 1337 tarihli Avans
kanunlarına müzeyyel Kanun münasebetiyle 169,
172,174
Hasan Basri B. (Karesi) - Ankara Me
busu Hacı Atıf Efendinin tahriri tereke
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
— Anadolu'da Yunan ordusunun yaptı
ğı mezalim ve tahribat hakkında Hükümet
çe ne tedbir alındığına dair takrir münase
betiyle

377

— Bozkır hâdisesinde müsadere edilen
koyunlar hakkındaki kararname münase
betiyle

44

71

— Ereğli havzai fahmiyesi maden ame
lesinin hukukuna mütaallik Kanun müna
sebetiyle
202,203,208,210,217,218

-

Sayfa

— Şûrayı Devletin memurin muhakematına mütaallik vezaifinin sureti ifası
hakkındaki Kanun münasebetiyle
9
— Tokad'da emvlâki emiriyeden metruk
kalhanenin bedeli mukadder mukabilinde
mahallî belediyesine terki hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
142
T— Vilâyatı müstahlasa ahalisine veril
miş olan tohumlukların affı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
62,63
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - Gümrük
Tarifesinin (B) ve (D) cetvelleri hakkın
daki Kanun vesilesiyle
248,249,250,251,252
— Mebuslara verilen izinlerden dolayı
nisabı müzakereye halel gelebileceğine dair 197
— Meclise iltihak etmemiş olan Dersim
Mebusu Mustafa Ağanın müstafi addedil- .
meşine dair Divanı Riyaset kararı müna
sebetiyle
125,126
— Vefat eden mebusların ailelerine ve
rilecek tahsisat hakkındaki tezkere münase
betiyle
243
Hasib B. (Maraş) - Edirne Teşkilâtı Ad
liye Kanununun altıncı maddesinin tadi
line dair Kanun münasebetiyle
165
— Ereğli havzai fahmiyesi maden ame
lesinin hukukuna mütaallik Kanun müna
sebetiyle
222
— Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi Ve
killiğine Fevvzi Paşanın intihabedildiğine
dair icra Vekilleri Riyaseti tezkeresi müna
sebetiyle
328
— Muamelâtı ithamiyenin ilgasına dair
Kanun münasebetiyle sözleri
159,167
Haşim B. (Çorum) - Hayvan tazminatı
hakkındaki Kanun münasebetiyle
136
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cep
he zamlarının sureti tesvviyesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
101
— Tokad'da emlâki emiriyeden met
ruk Kalhane'nin bedeli mukadder muka
bilinde mahallî belediyesine terki hak
kındaki Kanun münasebetiyle
145
Haydar B. (Van) - Bozkır hâdisesin
de müsadere edilen koyunlar hakkındaki
Kararname münasebetiyle
49:50
Hüseyin B. (Elâziz) - Bütçeler üzerin
de yapılan tenkihatm 1 . Temmuz . 1337
tarihinden itibaren malûlübih olması

Sayfa
hakkındaki Muvazenei Maliye Encümeni
mazbatası münasebetiyle
397
— İstanbul vilâyeti Kanununun 4 ncü
ve 5 nci maddelerinin tadiline dair ka
nun teklifinin reddi hakkındaki Lâyiha
Encümeni müzbatası münasebetiyle
290,291
Hüseyin Avni B. (Erzurum) - Anado
lu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grupu hak
kındaki takrir münasebetiyle
296,297,299
— Anadoluda Yunan Ordusunun yap
tığı mezalim ve tahribat hakkında Hü
kümetçe ne tedbir alındığına dair takrir
münasebetiyle
376
— Çorum Mebusu Dursun Beyin, makamatı resmiyeye takdim edilen maz
rufların sansür edilmemesi hakkındaki
takriri münasebetiyle
133
—• Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi
Vekilliğine Fevzi Paşanın intihabedildi]
ğine dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi
|
münasebetiyle
327,328
— Gümrük Tarifesinin (B) ve (D)
cetvelleri hakkındaki Kanun vesilesiyle
247,249
— Hariciye Vekâleti umurunun Fev
zi Paşa tarafından muvakakten ifa edi
leceğine dair tezkere münasebetiyle
289
— Hekimhan kazası namiyle bir kaza
teşkiline dair Kanun münasebetiyle
406
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm IIgınlı îbrahimoğlu Mevlûd hakkındaki
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiy
le
367,370,371

Bayîı
— Köyhocası ve Sebilürreşat mecnıua• larının meccanen köylere kadar tamimine
dair kanun teklifi münasebetiyle
265
—• Malta mevkufları hakkındaki tak
rir münasebetiyle
331
— Mebuslara verilen izinlerden do
layı nisabı müzakereye halel gelebilece
ğine dair
196
— Meclis içtimainin bir hafta talikine
dair takrir münasebetiyle
377,384
— Merzifon - Çorum - Çalatlı yolunun
türkü umumiye meyanına ithaline dair
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
283
— Şehit zâbitan ve efrad ailelerine ait
vergi borçları ve Aşar Rüsumunun bu
sene tahsil edilmesine dair teklifi ka
nuninin reddedilmesine dair Lâyiha En
cümeni mazbatası münasebetiyle
392
—• Şûrayı Devletin Memurin Muhakematma mütaallik vezaifinin sureti ifası
hakkındaki Kanun münasebetiyle
10
—• Vefat eden mebusların ailelerine
verilecek tahsisat hakkındaki tezkere
münasebetiyle
244
— Yerli kumaş iktisası hakkındaki
kanun lâyihası münasebetiyle
438,442
— 28 Şubat, 24 Mart 1337 tarihli Avans
kanunlarına müzeyyel Kanun münasebe
tiyle
171,172
Hüsrev B. (Trabzon) - Hariciye Vekâ
leti umurunun Fevzi Paşa tarafından mu
vakkaten ifa edileceğine dair tezkere mü
nasebetiyle
289

ismail Şükrü Ef. (Karahisan Sahib) istanbul'dan gelen şüpheli eşhasın bir
garnizonda muhafaza ve hükümetçe iaşe
edilmesine dair temenni takriri münasebe
tiyle
130

yin? muhacirlere dair sual takriri münase
betiyle
425

tsmet B. (Çorum) - Anadolu'da Yunan
ordusunun yaptığı mezalim ve tahribat
hakkında hükümetçe ne tedbir alındığına
dair takrir münasebetiyle
377
-—• Payezid Mebusu Süleyman Sudi Be

— Bütçeler üzerinde yapılan tenkihatm 1 Temmuz 1337 tarihinden itibaren
mamulünbih olması hakkındaki Muvaze
nei Maliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle
401
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm ügınlı Îbrahimoğlu Mevlût hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle
367

Sayfa
pullar çıkarılması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
311;
— Muvazenei Maliye Encümeni âzala
rının istifası münasebetiyle
302,309
— Tokad'da emlâki emiriyeden met
ruk kalhanenin bedeli mukadder mukabi
linde mahallî belediyesine terki hakkında
ki Kanun münasebetiyle
• 143,145

Sayfa
— Kars ve Ardahan livalarında adli
ye teşkilâtının biran evvel yapılmasına
dair takrir münasebetiyle

233

— Köyhocası ve Sebilürreşad mecmu
alarının meccanen köylere kadar teminine
265
dair kanun teklifi münasebetiyle
— Memaliki meşgule resimlerini hâvi

K
Kadri B. (DiyarbeMr) - Hayvan taz
minatı hakkındaki Kanun münasebetiyle 135,
137

— Mebuslara verilen izinlerden dolayı
nisabı müzakereye halel gelebileceğine
dair

Lûtfi B. (Malatya) - Hekimhan kazası
namiyle bir kaza teşkiline dair Kanun mü
nasebetiyle
187,406,408,410,413

196

M
Mahmud Celâl B. (Saruhan) (İktisat
Vekili) - Ereğli havzai fahmiyesi maden
amelesinin hukukuna mütaallik Kanun mü
nasebetiyle
202,204,205,207,208,209,
210,211,214,217,218
— Nakliyatı ticariyede istimal edilecek
yük otomobili ve kamyonların İthalât Res
minden istisna edilmelerine dair kanun
teklifinin reddi hakkındaki Lâyiha Encü
meni mazbatası münasebetiyle
389^90
— Vilâyatı müstahlasa ahalisine veril
miş olan thoumluklarm affı hakkındaki
Kanun münasebetiyle
62,63:64
— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 428,431,436,438,439,
441,442,443,447
— 23 Nisanın Millî Bayram addine dair
Kanun münasebetiyle sözleri
71:72
— 28 Şubat, 24 Mart 1337 tarihli Avans
kanunlarına müzeyyel Kanun münasebe

tiyle
169,171,172
— Zonguldak ve Ereğli havzai fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele menafii umumiyesine olarak furuhtuna dair
Kanun münasebetiyle
27:28,29,30,31:32
Mazhar Müfid B. (Hakkâri) - Bozkır
hâdisesinde müsadere edilen koyunlar hak
kındaki kararname münasebetiyle
185
— Bütçeler üzerinde yapılan tenkihatın 1 Temmuz 1337 tarihinden itibaren mamulünbih olması hakkındaki Muvazenei
Maliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle
394,396,397,398,401,402
— Çorum Mebusu Dursun Beyin, Makamatı Resmiyeye' takdim edilen mazruf
ların sansür edilmemesi hakkındaki takriri
münasebetiyle
133,134
— Ecnebi isim taşıyan şehir adlarının
tebdili hakkındaki kanun teklifine mütaal
lik Lâyiha Encümeni mazbatası münase-

-27
SayfAf
271

betiyle
— Ereğli havzai fahmiyesi maden ame-%
leşinin hukukuna mütaallik Kanun müna
sebetiyle
204,208,212,215
— Gümrük Tarifesinin (B) ve (D)
cetvelleri hakkındaki Kanun vesilesiyle
249,250,251,252
— Hayvan tazminatı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
137
— Hekimhan kazası namiyle bir kaza
teşkiline dair Kanun münasebetiyle
187,411,
413,414
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm IIgmlı Ibrahimoğlu' Mevlût hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle
366
— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Kemahlı Mehmedoğlu Mustafa ile kü
rek cezasına mahkûm arkadaşları hakkın
daki Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle
84
— Kars ve Ardahan livalarında adliye
teşkilâtının bir an evvel yapılmasına dair
takriri münasebetiyle
231
— Köyhocası ve Sebilürreşad mecmua
larının meecanen köylere kadar tamimine
dair kanun teklifi münasebetiyle
265
— Malta mevkufları hakkındaki takrir
münasebetiyle
330
— Meclise iltihak etmemiş olan Dersim
Mebusu Mustafa Ağanın müstafi addedil
mesine dair Divanı Riyaset kararı müna
sebetiyle

125

— Meclis içtimainin bir hafta talikine
dair takrir münasebetiyle
378
— Memaliki meşgule resimlerini havi
pullar çıkarılması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
312
' • — Muvazenei Maliye Encümeni âzala
rının istifası münasebetiyle
302,304
— Nakliyatı ticariyede istimal edilecek
yük otomobili ve kamyonların İthalât Res
minden istisna edilmelerine dair Kanun
teklifinin reddi hakkındaki Lâyiha Encü
meni mazbatası münasebetiyle
388,390
— Ordu mâa,şatiyle seferberlik ve cepTie zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle'
93,94,107,110,113
— Palu hazasının livaya tahviline dair

Sayfa
kanun lâyihası münasebetiyle
129
— Posta ve telgraf ücretlerinin tezyi
dine dair Kanun münasebetiyle 344,347,348,349
— Şehit zâbitan ve efradın aileleriyle
mâlûline verilecek mükâfatı nakdiye hak
kındaki kanun teklifine dair Lâyiha Encü
meni mazbatası münasebetiyle
269
— Yozgad isyanında methaldar olan 4
kişinin istiklâl Mahkemesine verilmesine
dair takrir münasebetiyle
284
Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib) Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sivaslı Ib
rahimoğlu Salih hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle
364
— Muvazenei Maliye Encümeni âzala
rının istifası münasebetiyle
305
— Posta ve telgraf ücretlerinin tezyi
dine dair Kanun münasebetiyle
345,349,353
—• Şûrayı Devletin memurin muhake
matma mütaallik vezaifinin sureti ifası
hakkındaki Kanun münasebetiyle
9 :10
— Tokad'da emlâki emiriyeden metruk
'
kalhanenin bedeli mukadder mukabilin
de mahallî belediyesine terki hakkındaki
Kanun münasebetiyle
144
Muhiddiıı Baha B. (Bursa) — Hiyane
ti vataniyeden mahkûm Hacı Apostol hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle
5
— 23 Nisanın Millî Bayram addine dair
Kanun münasebetiyle sözleri
72:73
Musa Kâzim Ef. (Konya) - Şûrayı Dev
letin memurin muhakematma mütaallik
vazifesinin sureti ifası hakkındaki Kanun
münasebetiyle
16
— Bozkır hâdisesinde müsadere edilen
koyunlar hakkındaki Kararname münase
betiyle
181
— Tokad'da emlâki emiriyeden metruk
Kalhanenin bedeli mukadder mukabilinde
mahallî belediyesine terki hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
145
— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle
Mustafa B. (Dersim) - Meclise iltihak
etmemiş olan Dersim Mebusu Mustafa
Ağanın müstafi addedilmesine dair Diva
nı Riyaset Kararı münasebetiyle

439

126

28
Sayfa

Mustafa B. (Karahisan Şarki) - Hay
van tazminatı hakkındaki Kanun münase
betiyle
— Tokad'da emlâki emiriyeden metruk
kalhanenin bedeli mukadder mukabilinde
mahallî belediyesine terki hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde) - Ankara
Mebusu Hacı Atıf Efendinin tahrirî tere
ke hakkındaki kanun teklifi münasebe
tiyle
- - Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hacı
Apostol hakkındaki Adliye Encümeni
mazbatası münasebetiyle
Mustafa Kemal Pş (Ankara), (Büyük
Millet Meclisi Reisi) - Heyeti Vekilenin is
tifası münasebetiyle
Mustafa Necati B. (Saruhan) - Anado
lu'da Yunan ordusunun yaptığı mezalim
ve tahribat hakkında Hükümetçe ne ted
bir alındığına dair takrir münasebetiyle
— Bütçeler üzerinde yapılan
tın 1 Temmuz 1337 tarihinden
mamulünbih olması hakkındaki
nei Maliye Encümeni mazbatası
betiyle

135

145

6:7

306

377

tenkihaitibaren
Muvazemünase

— Ereğli havzai fahmiyesi maden
amelesinin hukukuna mütaallik Kanun
münasebetiyle
— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Ve
killiğine Fevzi Paşanın intihabedildiğine
dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi mü
nasebetiyle
— Şûrayı Devletin Memurin Muhakematma mütaallik vezaifinin sureti ifası
hakkındaki Kanun münasebetiyle
— Vefat eden mebusların ailelerine ve
rilecek tahsisat hakkındaki tezkere müna
sebetiyle
Mustafa Sabri Ef. (Siird) - Zonguldak
ve Ereğli havzai fahmiyesinde mevcut kö
mür tozlarının amele menafii umumiyesine olarak füruhtuna dair Kanun münase
betiyle
Mustafa Taki Ef. (Sivas) - Ecnebi isim
taşıyan şehir adlarının tebdili hakkındaki
kanun teklifine mütaallik Lâyiha Encü
meni mazbatası münasebetiyle

400

208

328

12

242

29

270

Sayfa
— Ereğli havzai fahmiyesi maden ame
lesinin hukukuna mütaallik Kanun müna
sebetiyle
— Köyhocası ve Sabilürreşad mecmua
larının meecanen köylere kadar tamimine
dair kanun teklifi münasebetiyle
— Memaliki meşgule resimlerini havi
pullar çıkarılması hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
— Tokad'da emlâki emiriyeden metruk
Kalhanenin bedeli mukadder mukabilinde
mahallî belediyesine terki hakkındaki Ka
nun münasebetiyle

220

264

312

142

Müfid Ef. (Kırşehir) - Ankara Mebusu
Hacı Atıf Efendinin tahrirî tereke hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle
7
— Bozkır hâdisesinde müsadere edilen
koyunlar hakkındaki kararname münase
betiyle
183,184
— Ereğli havzai fahmiyesi maden anıe-.
leşinin hukukuna mütaallik Kanun müna
sebetiyle
204,206
— Gazianteb Mebusu Ragıb Bey hak
kındaki Divanı Riyaset Kararı münasebe
tiyle
157
— Gümrük Tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun vesilesiyle
253,254
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hacı
Apostol hakkındaki
Adliye Encümeni
mazbatası münasebetiyle
5:6
— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Kemahlı Mehmedoğlu Mustafa ile
kürek cezasına mahkûm arkadaşları hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle
84
— Kars ve Ardahan livalarında adli
ye teşkilâtının bir an evvel yapılmasına
dair takrir münasebetiyle
,
234
— Köyhocası ve Sebilürreşad mecmua
larının meecanen köylere kadar tamimine
dair kanun teklifi münasebetiyle
262
— Nafıa Vekâletinin 1337 senesi büt
çesi münasebetiyle
22
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cep
he zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
112,114
— Tokad'da emlâki emiriyeden metruk
kalhanenin bedeli mukadder mukabilinde

n'.-fk.tj'-.J.HJ

-89 —
Sayfa

Sayfa j

mahallî belediyesine
Kanun münasebetiyle

— 23 Nisanın Millî Bayram addine dair
Kanun münasebetiyle

terki hakkındaki
141,144

73

N
Nafiz B. (Canik) - Hıyaneti vataniyeden mahkûm Hgmh îbrahimoğlu Mevlûd
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası
münasebetiyle
372
— Malta mevkufları hakkındaki takrir
münasebetiyle
330
— Şûrayı Devletin memurin muhakematına mütaallik vazaifinin sureti ifası
hakkındaki Kanun münasebetiyle
10:11
— Yerli kumaş iktisası hakkındaki
kanun lâyihası münasebetiyle
435
Nebil Ef. (Karahisan Sahib) - Ereğli
kömür havzası imarat kanun teklifi dolayısiyle
268
— Köyhocası ve Sebilürreşad mecmua
larının meccanen köylere kadar tamimine
dair kanun teklifi münasebetiyle
262
— Merzifon - Çorum - Çalath yolunun

turuku umumiye meyanına ithâline dair
kanun lâyihası münasebetiyle
282,283
Necib B. (Ertuğrul) - Memurin Muhakematı Kanununun tadili hakkındaki ka
nun teklifine dair Lâyiha Encümeni maz
batası münasebetiyle
276
Neşet B. (Kângın) - Erzurum Mebusu
Hüseyin Avni Beyin, Erzurum'da tevkif
edilmiş olan Albayrak gazetesi sahibi Midhat Bey hakkındaki istizah takriri mü
nasebetiyle
34
Nusret Ef. (Erzurum) - Ordu maaşatiyle seferberlik ve cephe zamlarının su
reti tesviyesi hakkındaki Kanun münase- '
betiyle
101,111
— Vilâyatı müstahlasa ahalisine ve
rilmiş olan tohumlukların affı hakkındaki
Kanun münasebetiyle
63

Operatör Emin B. (Bursa) • Ereğli
havzai fahmiyesi maden amelesinin huku
kuna mütaallik Kanun münasebetiyle
— Memaliki meşgule resimlerini hâvi
pullar çıkarılması hakkındaki kanun teklifi
münasebetiyle
— Nakliyatı ticariyede istimal edilecek
yük otomobili ve kamyonların îdhalât Kes
ininden istina edilmelerine dair kanun tek
lifinin reddi hakkındaki Lâyiha Encümeni
münasebetiyle
— Vefat eden mebusların ailelerine ve
rilecek tahsisat hakkındaki tezkeire müna
sebetiyle

fahmiyesi maden amelesinin hukukuna mü
taallik Kanun münasebetiyle
220,221
— Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be
yin, Erzurum'da tevkif edilmiş; olan Al
bayrak gazetesi sahibi Hithat Bey hakkmdaki istizah takriri münasebetiyle
33

Osman B. (Lazistan) - Ereğli

havzai

217

311

— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cep
he zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki
Kanun münasebetiyle
387

242

88

— Ordu - Sivas tarikinin turku umu
miye meyanına idlıaline dair Kanun münâ
sebetiyle
180
— 28 Şubat, 24 Mart 1337 tarihli Avans
kanunlarına müzeyyel Kanun münasebetiyle 169,
174

— 30

ö
Sayfa
Ömer Lûtli B. (Amasya) (Nafıa Ve
kili) - Erzurum - Erzincan ve Samsun Havza şimendifer hututunun inşaatı ve
Kıızılıırmak nehrinin masarifi istikşafiyesi
hakkında Kanun münasebetiyle
118:120
— Malta mevkufları hakkındaki takrir
münasebetiyle
331,332
— Merzifon - Çorum - Çalatlı yolunun
turku umumiye meyanma idhaline dair

Kanun lâyihası münasebetiyle
— Nafıa Vekâletinin 1337 senesi büt
çesi münasebetiyle
— Ordu - Sivas tarikinin turku umu
miye meyanma idhaline dair Kanun mü
nasebetiyle
— Şûrayi Devletin 'Memurin Muhakematına mütaallik vezaifinin sureti ifası
hakkındaki Kanun
münasebetiyle

Sayfa
282
24

179

14

R
Ragıb B. (Kütahya) - Anadolu ve Ru
meli Müdafaai Hukuk Grupu hakkındaki
takrir münasebetiyle
297
— ,Ordu - Sivan tarikinin turku umu
miye meyanma idhaline dair Kanun müna
sebetiyle
,
180
— Tokad'da emlâki emiriyeden met
ruk kalhanenin bedeli mukadder muka
bilinde mahallî belediyesine terki hakkın
daki Kanun münasebetiyle
141
— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle
429,430
— Zonguldak ve Ereğli havzai fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele menafii umumiyesine olarak füruhtuna dair
Kanun münasebetiyle

28

Ilasih Ef. (Antalya) - Bozkır hâdise
sinde müsadere edilen koyunlar hakkın
daki kararname münasebetiyle
Rasim B. (Cebelibereket) - Ordu maaşatiyle seferberlik ve cephe zamlarının su
reti tesviyesi hakkındaki Kanun münase
betiyle

111

Rasim B. (Elâziz) - Hekimhan kazası
namiyle bir kaza teşkiline dair Kanun mü
nasebetiyle

413

184

Recai B. (Trabzon) - Ordu - Sivas ta
rikinin turku umumiye meyanma ithaline
dair Kanun münasebetiyle
177,178,179
Refik B. (Konya) - Ereğli havzai fahmiyesi maden ame] esinin hukukuna müta
allik Kanun münasebetiyle 207,210,216,220,221

— Muvazenei Maliye encümeni âzala
rının istifası münasebetiyle
305
— Nafia Vekâletinin 1337 senesi büt
çesi münasebetiyle
21:22
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cephe
zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
110,112
— Yerli kumaş iktisası hakkındaki
kanun lâyihası münasebetiyle
436
— 23 Nisanın Millî Bayram adma da
ir Kanun münaseb'etiyle sözleri
74
Refik Şevket B. (Saruhan) - Bozkır
hâdisesinde müsadere edilen koyunlar
hakkındaki kararname münasebetiyle 44:45,47,
48,49
— Bütçeler üzerinde yapılan tenkihatın 1 Temmuz 1S37 tarihinden itibaren
mamulübih olması hakkındaki muvazenei
Maliye Encümeni mazbatası münasebetiy
le
403
— Çorum Mebusu Dursun Beyin, makamatı Tesmiyeye takdim edilen mazruf
ların sansür edilmemesi hakkındaki tak
riri münasebetiyle
133
— Ecnebi isim taşıyan şehir adlarının
tebdili hakkındaki kanun teklifine müta
allik Lâyiha Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle
270
— Edirne Teşkilâtı Adliye Kanununun
altıncı maddesinin tadiline dair Kanun
münasebetiyle
165
— Ereğli havzai fahmiyesi maden ame-

&
Sayfa

Sayfa
leşinin hukukuna mütaallik Kanun müna
sebetiyle
202,218,221,223
— Gazianteb Mebusu Ragıb Bey hak
kındaki Divanı Riyaset k a r a n münasebe
tiyle
158
— Hıyaneti vataniyedeıı mahkûm IIgınlı İbrahimoğlu Mevlûd hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle
369,
370
— İstanbul'dan g"elen şüpheli eşhasın
bir garnizonda muhafaza ve Hükümetçe
iaşe edilmesine dair temenni takriri mü
nasebetiyle 4
130
— Malta mevkufları hakkındaki takrir
münasebetiyle
330
— Mebuslara verilen izinlerden dola
yı nisabı müzakereye halel gelebileceğine
dair
196
— Memaliki meşgule resimlerini havi
pullar .çıkarılması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
311
— Memurin Muhakematı Kanununun
tadili hakkındaki Kanun teklifine dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası münasebetiyle
273
— Merzifon - Çorum - Çalatlı yolunun
turku umumiye meyanına ithaline dair
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
282
— Muvazenei Maliye Encümeni âzala
rının istifası münasebetiyle
302,304
— Nafıa Vekâletinin 1337 senesi büt
çesi münasebetiyle
22

Sâbri B. (Posta ve Telgraf Müdiri
Umumisi) - Posta ve telgraf ücretlerinin
tezyidine dair Kanun münasebetiyle
342,
343,344,349,351,356
Salâhaddin B. (Mersin) - 1337 Müdafaai Milliye bütçesinin askerî fabrikalar
kısmındaki faslı mahsustan (D 329) fas
lına bir milyon liranın münakalesine dair
Kanun münasebetiyle
58,59
— Erkâni Harbiyei Umumiye Reisi Ve
killiğine Fevzi Paşanın iatahabedildiğine
dair icra Vekilleri Riyaseti tezkeresi müna

— Ordu maaşatiyle ve cephe zamlarının
sureti tesviyesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle
95,97,106,107,111,113,111
— Şehit zâbitan ve efrat aileleriyle mâlûline verilecek mükâfatı nekdiye hakkın
daki kanun teklifine dair Lâyiha Encümeni
mazbatası münasebetiyle
268,269
— Şûrayi Devletin Memurin Muhakematma mütaallik vazaifinin sureti ifası* hak
kındaki Kanun münasebetiyle
17
— 23 Nisan Millî Bayram adına dair
Kanun münasebetiyle
73:74
— Yozgad isyanında methaldar olan 4
kşinin İstiklâl Mahkemesine dair takriri
münasebetiyle
284
Reşid Ağa (Malatya) - Hekimhan ka
zası namiyle bir kaza teşkiline dair Kanun
münasebetiyle
408
Rifat B. (Kayseri) - Ordu maaşatiyle
seferberlik ve cephe zamlarının sureti tes
viyesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
105
Rifat B. (Tokad) - Tokad'da emlâki
emiriyeden metruk kalhanenin bedeli mu
kadder mukabilinde mahallî belediyesine
terki hakkındaki Kanun münasebetiyle 141,142,
143,144
— - Vilâyet merkezinde memurin komis
yonları teşkiline dair kanun teklifinin red
dine dair
337
— Vilâyatı müstahlasa ahalisine verilmiş
olan tohumlukların affı hakkındaki Kanun
münasebetiyle
63

sebetiyle
328
— Muvazenei Maliye Encümeni âzala
rının istifası münasebetiyle
303
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cephe
zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
86,88,89,90:92,96,97,99,100,
101,103,104,105,106,107
— Tokad'da emlâki emiriyeden metruk
kalhanenin bedeli mukadder mukabilinde
mahallî belediyesine terki hakkındaki ka
nun münasebetiyle
Salih Ef. (Erzurum) • Bayezid Mebusu

141

MSayfa
Süleyman Sudi Beyin, muhacirlere dair su
al takriri münasebetiyle
425
— Bozkır hâdisesinde müsadere edilen
koyunlar hakkındaki Kararname münase
betiyle
47
— Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be
yin, Erzurum'da tevkif edilmiş olan Albayrak gazetesi sahibi Mithat Bey hakkın
daki istizah takriri münasebetiyle
33
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hacı
Apostol hakkındaki Adliye Encümeni maz
batası münasbeetiyle
6
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm IIgmlı îbrahimoğlu Mevlûd ha'kkındaM Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle
367
— Köyhocası ve Sebilürreşad mecmua
larının meccanen köylere kadar tamimine
dair kanun teklifi münasebetiyle
264
— Meclise iltihak etmemiş olan Dersim
Mebusu Mustafa Ağanın müstafi addedil
mesine dair Divanı Riyaset kararı müna
sebetiyle
125.
— Memaliki Meşgule resimlerini havi
pullar çıkarılması hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
312
—- Vefat eden mebusların ailelerine ve
rilecek tahsisat hakkındaki tezkere müna
sebetiyle
241,242
— Vilâyatı müstahlasa ahalisine veril
miş olan tohumlukların affı hakkındaki
Kanun münasebetiyle
62
— Yozgad isyanında methaldar olan 4

Sayfa
kişinin istiklâl mahkemesine verilmesine
dair takrir münasebetiyle
284
Sırrı B. (îzmit) - Hekimhan kazası namiyle bir kaza teşkiline dair Kanun müna
sebetiyle
406,407,408
Sıdkı B. (Malatya) - Tokad'da emlâki
emiriyeden metruk kalhanenin bedeli mu
kadder mukabilinde mahallî belediyesine
terki hakkındaki Kanun münasebetiyle
141
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm IIgmlı îbrahimoğlu Mevlûd hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 365,367
Süleyman Sim B. (Yozgad) - Bütçeler
üzerinde yapılan tenkıhatın 1 Temmuz 1337
tarihinden itibaren mamulünbih olması
hakkındaki Muvazenei Maliye Encümeni
mazbatası münasebetiyle
397
— Ordu maaşatiyle seferberlik ve cephe
zamlarının sureti tesviyesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle
99
— Şehit zâbitan ve efrad ailelerine ait
vergi borçları ve Aşar Rüsumunun bu sene
tahsil edilmemesine dair teklifi kanuninin
reddedilmesine dair Lâyiha Encümeni maz
batası münasebetiyle
393
Vilâyet merkezinde memurin komis
yonları teşkiline dair kanun teklifinin red
dine dair
338
— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle
434,435,447
— Yozgad isyanında methaldar olan 4
kişinin istiklâl mahkemesine verilmesine
dair takrir münasebetiyle
284,285

Şeref B. (Edirne) - Adakale memuri
| Hacı Atıf Efendinin tahriri tereke hakni maaşatmm Dahiliye bütçesine ithal
' kındaki kanun teklifi münasebetiyle
7
edilmesine dair takriri münasebetiyle
426
— Bozkır hâdisesinde müsadere edilen
•— Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu
koyunlar hakkındaki kararname münase
kuk grıipu hakkındaki takrir münasebe
betiyle .
185
tiyle
298,299
— Ereğli Havzai fahmiyesi maden ame
— Malta mevkufları hakkındaki tak
lesinin hukukuna mütaallik Kanun müna
rir münasebetiyle
329,332
sebetiyle
'
204
— Malta'dan avdeti ve Meclise takdi
—• Hiyaneti vataniyeden mahkûm IImi münasebetiyle
77:78
gınlı îbrâhim'oğlu Mevlûd hakkındaki Ad
Şevket B. (Sinob) - Ankara Mebusu
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle
371

- M Sayfa
— Hiyaneti vatanıyeden idama mah
kûm Kemahlı Mehmedoğlu Mustafa ile
kürek cezasına mahkûm arkadaşları hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle
83,84
Hiyaneti vataniyedcn nıahkûm Sivaslı
îbrahimoğlu Salih hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle
363
— Muamelâtı ithamiyenin ilgasına
dair Kanun münasebetiyle/
159,167
Şevki B. (tçel) . Ecnebi isim taşıyan
şehir adlarının tebdili hakkındaki kanun
teklifine mütaallik Lâyiha Encümeni maz
batası münasebetiyle
269

sayla
— Köyhocası ve Sebilürreşad mecmu- *
alarmın meccanen köylere kadar tamimi
ne dair Kanun münasebetiyle
265,266
-— Memurin Muhakematı Kanununun
tadili hakkındaki kanun teklifine dair
Lâyiha Encümeni mazbatası münasebetiy
le
273
— Merzifon - Çorum - Çalatlı yolunun
turku umumiye meyanma ithaline dair
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
283
Şükrü B« (Bolu) - Ereğli havzai f ahmiyesi maden amelesinin hukukuna mütaal
lik Kanun münasebetiyle
205

T
Tahsin B. (Aydın) - Kars ve Ardahan
livalarında Adliye teşkilâtının biran ev
vel yapılmasına dair takrir münasebetiy
le
234
-— Nafıa Vekâletinin 1337 senesi büt
çesi münasebetiyle
22
— Tokad'da emlâki emiriyeden met
ilik kalhanenin bedeli mukadder mukabi
linde mahallî belediyesine terki hakkın
daki Kanun münasebetiyle
141
— Vilâyatı müstahlasa ahalisine veril
miş olan tohumlukların affı hakkındaki
Kanun münasebetiyle
62 J
Tevfik Ef. (Klngın) - Bütçeler üze
rinde yapılan tenkihatın 1 Temmuz 1337
tarihinden itibaren mamulünbih olması
hakkındaki Muvazenei Maliye Encümeni
mazbatası münasebetiyle
399
— Gümrük tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 250
— Erzurum Mebusu Hüseyin Avni
Beyin, Erzurum'da tevkif edilmiş olan Albayrak gazetesi sahibi Midhat Bey hak
kındaki istizah takriri münasebetiyle
36
— Hekimhan kazası namiyle bir kaza
teşkiline dair Kanun münasebetiyle
406,408
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hacı
Apostol hakkındaki adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle
6

j
j
I
I
|

— Kars ve Ardahan livalarında adli
ye teşkilâtının bir an evvel yapılması mü
nasebetiyle
231
— Memajiki meşgule resimlerini havi
pullar çıkarılması hakkındaki kanun tekli
fi münasebetiyle
311
— Posta ve Telgraf ücretlerinin tezyi
dine dair Kanun münasebetiyle
354,355
— Şehit zâbitan ve efrat ailelerine ait
vergi borçlan ve Aşar Rüsumunun bu sene
tahsil edilmemesine dair teklifi kanuninin
reddedilmesine dair Lâyiha Encümeni maz
batası münasebetiyle ,
392
— Vefat eden mebusların ailelerine ve
rilecek tahsisat hakkındaki tezkere müna
sebetiyle
>
242,243
— Yozgad isyanında methaldar olan 4
kişinin istiklâl mahkemesine verilmesine
dair takrir münasebetiyle
285
Tırnak Hilmi B. (Bolu) - Anadolu ve
Rumeli Müdaf aai Hukuk Grupu hakkında
ki takrir münasebetiyle
297,299
— Edirne Teşkilâtı Adliye Kanununun
altıncı maddesinin tadiline dair Kanun
münasebetiyle
163
— Ereğli havzai fahmiyesi maden ame
lesinin hukukuna mütaallik Kanun münase
betiyle
202,203,204,205,206,207,209,214,215,
216,217,222

-_ 34 Sayfa
— Ereğli kömür havzası imarat Ka
nunu teklifi dolayısiyle
— Köyhocası ve Sebilürreşad mecmuala
rının meccanen köylere kadar tamimine dair
kanun teklifi münasebetiyle
— Memaliki meşgule resimlerini havi
pullar çıkarılması hakkındaki kanun tekli
fi münasebetiyle
— Nakliyatı ticariyede «istimal edilecek
yük otomobili ve kamyonların İthalât Res
minden istisna edilmelerine dair kanun
teklifinin reddi hakkındaki Lâyiha Eneü-

Sayfa
meni mazbatası münasebetiyle
388,389
— Ordu - Sivas Tarikinin turku umu
miye meyanma ithaline dair Kanun müna
sebetiyle
180
— Posta ve Telgraf ücretlerinin tezyi
dine dair Kanun münasebetiyle
354
— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle
438,442,443
— Zonguldak ve Ereğli havzai fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele menafii umumiyesine olarak furuhtuna dair
Kanun münasebetiyle
27,29

268

264

313

V
Vehbi B. (Karesi) - Anadolu ve Rumeli
Müdafaai Hukuk Grupu hakkındaki tak
rir münasebetiyle

299

— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi
Vekilliğine Fevzi Paganın intihabedildiğine dair îcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi
münasebetiyle

328

— Gümrük Tarifesinin (B) ve (D)
cetvelleri hakkındaki İCantm vesilesiyle
— Hekimhan kazası namiyle bir kaza
teşkiline dair Kanun münasebetiyle

250
407

— Malta mevkufları hakkındaki takrir
münasebetiyle
330,331
— Muvazenei Maliye Encümeni âzala
rının istifası münasebetiyle
304
— Şehit zâbitan ve efradı ailelerine
ait vergi borçları ve Aşar Rüsumunun
bît sene tahsil edilmemesine dair teklifi
kanuninin reddedilmesine dair Lâyiha En
cümeni mazbatası münasebetiyle

391

Vehbi Ef. (Konya) - Bozkır hâdisesin
de müsadere edilen koyunlar hakkındaki
•Kararname münasebetiyle
50,51
— Çorum Mebusu Dursun Beyin, makamatı resraiyeye takdim edilen mazrufla
rın sansür edilmemesi hakkındaki takriri
münasebetiyle
132
— Ereğli havzai fahmiyesi maden ame-

leşinin hukukuna mütaallik Kanun müna
sebetiyle
206,220
— Hiyaneti vataııiyeden mahkûm IIgınlı tbrahimoğlu Mevlûd hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 365,366
— Malta mevkufları hakkındaki takrir
münasebetiyle
331
— Memurin Muhakematı Kanununun
tadili hakkındaki kanun teklifine dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası münasebetiyle 275,276
— Merzifon - Çorum - Çalatlı yolunun
turku umumiye meyanma ithaline dair
kanun lâyihası münasebetiyle
282,283
—Nafıa Vekâletinin 1337 senesi bütçesi
münasebetiyle
21
— Ordu - Sivas tarikinin turku umu
miye meyanma ithaline dair Kanun müna
sebetiyle
178
— Sinob harikzedegânma meccanen ke
reste itasına dair kanun lâyihası münase
betiyle
315,316
— 23 Nisanın Millî Bayram addine dair
Kanun münasebetiyle
70
— Zonguldak ve Ereğli havzai fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele
menafii umumiyesine olarak furuhtuna
dair Kanun münasebetiyle
26
Veli B. (Burdur) - Muvazenei Maliye
i Encümeni âzalarının istifası münasebetiyle 303

&öSayfa,

Yahya Oalib B. (Kırşehir) - Bütçeler
üzerinde yapılan tenkihatm 1 Temmuz
1337 tarihinden itibaren mamulünbih ol
ması hakkmdaki Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle
401
— Gazianteb Mebusu Ragıb Bey hak
kındaki Divanı Riyaset Kararı münasebe
tiyle
158
— Nakliyatı tieariyede istimal edilecek
yük otomobili ve kamyonların İthalât
Resminden istisna edilmelerine dair kanun
teklifinin reddi hakkındaki Lâyiha Encü
meni mazbatası münasebetiyle
389
— 23 Nisanın Millî Bayram addine da
ir Kanun münasebetiyle
70,71,72
Yasin B. (Gazianteb) - Ecnebi isim ta
şıyan şehir adlarının tebdili hakkındaki
kanun teklifine mütaallik Lâyiha Encüme
ni mazbatası münasebetiyle
270
— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Vç-

Zamir B. (Adana) - Anadolu'da Vn
nan ordusunun yaptığı mezalim ve tahri
bat hakkında Hükümetçe ne tedbir alındı
ğına dair takrir münasebetiyle
—• Hekimhan kazası namiyle bir kaza
teşkiline dair Kanun münasebetiyle
—. Ereğli havzai fahmiyesi maden ame
lesinin hukukuna mütaallik Kanun müna
sebetiyle
— Köyhocası ve Sebilürreşad mecmua
larının meccaneh köylere kadar tamimine
dair kanun teklifi münasebetiyle
-— Meclise iltihak etmemiş olan Dersim
Mebusu Mustafa Ağanın müstafi addedil
mesine dair Divanı Riyaset Kararı münase
betiyle

377
18(i

206

262

120

âayfa
kil'liğine Fevzi Paşanın intihabedildiğine
dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi mü
nasebetiyle
328
— Gazianteb Mebusu Ragab Bey hak
kındaki Divanı Riyaset Kararı münasebe
tiyle
156,157
— Memaliki meşgule resimlerine ait
pullar çıkarılmasi hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle
311
— Posta ve telgraf ücretlerinin tezyi
dine dair kanun münasebetiyle
344,351
— Şehit zâbitan ve efrat ailelerine ait
vergi borçları ve Aşar Rüsumunun bu sene
tahsil edilmemesine dair teklifi kanuninin
reddedilmesine dair Lâyiha Encümeni maz
batası münasebetiyle
392,398
Yusuf İzzet Pş. (Bolu) - Ordu maaşatiyle seferberlik ve cephe zamlarının sure
ti tesviyesi hakkmdaki Kanun münasebe
tiyle
94,108,109.110,111,112,114

— Merzifon - Çorum - Çalatiı yolunun
turku umumiye meyamna ithaline dair ka
nun lâyihası münasebetiyle
— Mütekaidin ve eytam ve eramil ma
aşları hakkındaki kanun teklifinin reddi
ne dair Kavanini Maliye Encümeni maz
batası münasebetiyle

283

292

— Zonguldak ve Ereğli Havzai Fah>
miyesinde mevcut kömür tozlarının âmele
menafii umumiyesine olarak fnruhtuna
dair Kanun münasebetiyle

28

Ziya Hurşid B. (Lâzistan) - Ecnebi isim
taşıyan şehir hatlarının tebdili hakkında
ki kanun teklifine mütaallik Lâyiha En
cümeni mazbatası münasebetiyle

271

