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Fihrist 

AZAYI KÎKAM MUAMELÂTI 
Sayfa 

İntihaplar 
1. — Dördüncü şubeden muhtelif en

cümenlere intihabolunan azaya dair şube 
mazbataları ÜG 

2. — Hariciye Encümenine Reis ve âza 
intihabı 105 

3. — Müdafaai Milliye Encünıenindeki 
münhaller için intihap icrası 407,413 

intihap mazbataları 
1. — Ardahan Mebusluğuna intihabe-

dilmiş olan Hilmi Beyin intihap maz
batası hakkında şube mazbatası 368 

2. — İstanbul Mebusu Salâhaddin Be
yin yerine intihabolunan Hatı Arif Beyin 
intihap mabzatasma dair üçüncü şube 
mazbatası . 41 

3. — Kars mebuslarının intihap maz
batalarına dair birinci şıtbe mazbatası 404 :407 

I . 
Kıstalyevm 

1. — Şubelerle encümenlere devam et-
miyen âza hakkında kıstelyevm tatbik edil
mesine dair karar 145:146 

Meclis harici işler 
1. — Bâzı ahzı asker dairelerindeki 

muamelâtı takip ve tesviye etmek üzere 
Reis Paşanın tasvibedeeeği mebuslardan 
bâzılarının gönderilmesine dair karar 366:367 

Mezuniyet 
1. — Aydın Mebusu Doktor Mazhar 

Beyin Meclise iltihak edemediği günler 
için mezun addedilmesine dair Divanı Ri
yaset kararı 70:71 

2. — Batum Mebusu Akif Beyin el-
viyei selâsedeki vazifei vataniyesinin jk-

Sftjrf* 
maline kadar mezun addedilmesine dair 
Divanı Riyaset kararı 60:70 

3. — Bayezit Mebusu Hacı Mehmed 
Efendi ile Burdur Mebusu Ali Ulvi Be
ye mezuniyet itasına dair Divanı Riyaset 
karan 367 

4. — Bolu Mebusu Yusuf İzzet Paşa ile 
arkadaşlarının, Meclisteki asker mebuslara 
cephede çalışmak üzere mezuniyet verilme
sine dair takriri 278:279 

5. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin me
zun addedilmesine dair Divanı Riyaset ka
rarı 71 

6. — Diyarbekir Mebusu Hamdi Efen-
dij^e izin verilmesine dair Divanı Riyaset 
karan 368 

7. —. Elâzığ Mebusu Muhiddin Beye 
izin verilmesine dair Divanı Riyaset ka
rarı 236 

8. —• Ergani Mebusu Rüştü Beyin va
zifei vataniyesinin hitamına kadar me
zun addedilmesine dair Divanı Riyaset ka
r a n 71 

9. — Erzincan Mebusu Hüsejân Beyir 
mezuniyetinden tecavüz ettirdiği müddet 
için kendisine tahsisat verilmesine dair 
Divanı Riyaset kararı 69 

10. — İçel Mebusu Sami Beyin cepheye 
azimetine müsaade edilmesine dair takriri 312 

11. — Menteşe Mebusu Edhem Fehmi 
Beyin Meclise iltihak edemediği günler için 
mezun addolunmasına dair Divanı Riyaset 
kararı 70 

12. — Mebuslardan bâzılarına izin ve 
rilmesine dair Divanı Riyaset kararları 21,68:69, 

145,151:161,202,333,338,359,363 
13. — Niğde Mebusu Ata Beye izin 

verilmesine dair Divanı Riyaset karan 9Ş :96 



Orduya hediye 
1. — Mebuslardan kesilip birikmiş olan 

paradan askere hediye alınmasına dair 
karar 

Sayfu 

366 

Yoklamada hazır bulunmıyanlar 
1. — Kırk yedinci içtimada icra kılman 

yoklamada hazır bulunmıyanlann isimleri 

Sayfa 

183 

BEYANAT 
1. — Cepheden avdet etmiş olan he

yetin beyanatı 400:402 

2. — Dahiliye Vekili Refet Paşanın, 
Dördüncü. Fırka Kumandanı Kaymakam 
Nâzım Beyin cephede şehit düştüğüne ve 
rütbesinin miralaylığa terfi ettirilmesine 
dair beyanatı 304:305 

3. — Hariciye Vekili Yusuf Kemal 
Beyin harici siyaset hakkında beyanatı 61:62 

4. — Yunan mezalimi hakkında açılan 

müzakere münasebetiyle beyanatı 187:189, 
202:217 

5. — İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşanın 
cepheye dair beyanatı 367:368 

6. — İcra Vekilleri Heyeti Reisi Fev
zi Paşanın, Yunan taarruzu hakkında be
yanatı; (Sakarya muharebesi) ve Konya, 
Kastamonu, ve Samsun'a birer istiklâl 
mahkemesi gönderilmesine dair şifahi tek
lifi 236:238,348:350,351,351:353 

ÎCRA VEKÎLLERÎ MUAMELATI 
1. — Hükümete beyanı itimadedilmesi ----- 62 
2. — İstifa eden Dahiliye Vekili Ata 

Beyin yerine intihap yapılmasına dair Bü

yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 
3. — İzmir Mebusu Refet Paşanın Da

hiliye Vekilliğine intihabı 

79 

79.85 

ÎNTÎHAPLAR 
1. — Kastamonu, Konya ve Samsun 

istiklâl mahkemeleri âzalıklan için inti
hap 357:358,363:364,366,367,307 

2. Meclisin selâmını orduya götüre

cek olan heyetin intihabı 356:357,359:380 
3. — Memurin Muhakemat Encümeni 

ye Heyetinin intihabı 288,313,317,333:334,338 

No. 
129 

Sayfa 
— Muhacirinin şevkleri için muktazi 
yüz elli bin liranın avans olarak ita
sına dair Kanun 39:40,41,49,50:51 

2 Temmuz 1337 tarihli Avans Ka
nunu 101:105,105,121.122 

— Şûrayı Devletin memurin muha-
kematma mütaallik vezaifinin sureti 
ifası hakkında Kanun 105:121,129:135, 

136:137 
— Kıtaatı askeriyeden elbise ve teç
hizatı askerîye!eriyle firar eden efra
dın zaman ile mükellefiyeti hakkında 
Kanun 85:87,168:171 

133 —- Anavatan'a iltihak eden arazide 

KANUNLAR 
No. 

130 -

131 

132 

Sayfa 
icra edilecek teşkilâtı mülkiyeye dair 
Kanun 172:182 

134 — Hâkimi münferit Kanununun bazı 
mevaddını muaddil Kanun 222:236,258:261 

135 - Darülharbde hüsnühizmet ve ya
rarlık ibraz eden mahkûminin müd
deti ıııahkûmelerinin affına dair Ka
nım 261,262:274 

136 --•. Nüfus vukuatının altı ay müd
detle cezayı nakdîden muafiyetine 
dair Kanun 141:144,280,285,307:308 

137 Hududu Sıhhiye İdaresiyle, Teka
üt Sandığına ait rüsumun tezyidi hak
kındaki 28 Teşrinisani 1336 tarihli 
Kanunu muaddil Kanun 280:285,288.306 



3 — 
iVo. Sayfa 
138 — Garp Cephesinde bilfiil harekâtı 

askeriye sahası olan mevakıa münha
sır olmak üzere Aşarın sureti cibaye-
tine dair Kanun 243:258,288:296 

139 — Muafiyeti askeriye Vergisi hak
kında Kanun 285:287,296:304,305,313, 

317,341:342 
140 — Türkiye - Afganistan Mııahedena-

No. Sayfa 
mesi hakkında Kanun 318:321,333,342:343 

141 — Türkiye - Rusya Muahedenamesi 
hakkında Kanun 318,321:333,333,344:345 

142 — Türkiye ile Rusya beyninde müna-
kit Üsera Mukavelenamesi hakkında 
Kanun 318,334:338,338,345:346 

143 — İhracat Resminin ilgasına dair 
Kanun 370:372,388,404,414 

3:4 
132 — Nurettin hakkındaki hükmün ref '-

ine dair 
133 — Memet Hoca hakkındaki hükmün 

tasdikine dair 4:5 

134 — Osep hakkındaki hükme dair 5:12 
135 — Nuri hakkındaki hükmün ref'ine 

dair 151.152 

136 — Hacı Memet hakkındaki hükmün 

KARARLAR 
137 — Ipokrat hakkındaki hükmün tas

dikine dair 152:160 
138 — Şehit Nâzım Beyin terfii hakkın

da 304:305 
139 — Orduya bir heyet izamına dair 350:351, 

356:357 
140 — istiklâl mahkemeleri hakkında 351:353: 

357:358,359:360,363 .-364,366,367 
141 — Müdafaai Millive Encümeni âza-

ref'ine dair 152 lan hakkında 407,413 

LÂYİHALAR 
1. — Anavatana iltihak eden arazide 

icra edilecek teşkilâtı mülkiye hakkında 172:182 
2. — Arazi ve Müsakkafat kanunları

nın tadiline dair 94 
3 . - 5 Haziran 1295 tarihli Mahakimi 

Nizamiye Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 
tadiline dair 222,258:261 

4. — Belediye etıbbasının mahallî bele
diye meclislerine azayı tabiiye olarak kabu
lü hakkında 136:140 

5. — Bilûmum zâbitan ve efrattan azayı 
mühimmesinden birini kaybedenlere suni 
âza imal ettirilmesi hakkında 222 

6. — 1336 senesi Hariciye Vekâleti büt
çesinden 1337 senesi bütçesine münakale 
icrasına dair 94 

7. — Darülharbde yararlık gösteren 
mahkııminin müddeti mahkûmelerinin affı
na dair 261:273 

8. — Erzurum vilâyetinde 2 nahiye teş
kiline dair 150 

9. - - Evkafın 1337 senesi bütçesinden 
mahsubu icra edilmek üzere sarfına mezu
niyet istenen tahsisat hakkında 222 

X0. — Garp Cephesinde bilfiil harekâtı 

askeriye sahası olan mevakie münhasır ol
mak üzere Âşarm sureti cibayetine dair 189, 

243 258,288:296 
11. — Harb kazançları Kararnamesinin 

tadiline dair 94 
12. — Harcırah Kararnamesinin tadili 

hakkında 65 
13. — Hariçten ithal edilecek bâzı me-

vadda İstihlâk Resmi zammı hakkında 94 
14. — Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta, 

Müdafaai Milliyeden maada hidematı umu-
miyei devlet için on milyon liralık avans 
verilmesine dair 55:56,101:105,121:122 

15. — Hudut Sıhhiye idaresiyle Teka
üt Sandığına ait rüsumun tezyidi hakkın
daki 28 Teşrinisani 1336 tarihli Kanunun 
tadiline dair 94,280:285,288,306 

.16. — Kibrit İstihlâk Resminin artırıl
masına dair 372:387,388:397 

17. — Kıtaatı askeriyeden teçhizatı as-
keriyesiyle firar eden efrat hakkında 85:87, 

168:171 
18. — Köy imamları hakkında 222 
19. — Mahakimi adliye teşkilâtı hakkın

da 161 



, Sayfa 
20. — Mahkûminin Tarik Bedelinin te

ciline dair 189 
21. — Muafiyeti askeriye vergisi hak

kında 285:287,296:304,312:317,341:342 
22. — Mükellef sivil sıhhiye memurları 

hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyi
hası 71:79,79:85 

23. — Nüfus vukuatının iki ay müd
detle cezayı nakdîden muafiyetine dair 141: 

145,280,285,3071308 
24; ~— Orman yangınları hakkında 94 
25. — Palu kazasından Fâris Ağanın 

bakıyei müddeti cezaiyesinin affedilmesine 
dair 240:241 

26. — Sanayi ve ziraat mekteplerinin 
iktisat Vekâletine rabıtları hakkında 222 

27. — Sigara kâğıdı inhisarına dair 372: 
387,388:397 

28. — Şûrayı Devlet teşkili hakkında 
(İki tane) 105:121,129:135,136:137 

29. —- Şüheda ailelerine arazi itasına 
dair !iü> 

30. — Tekâlifi emiriyenin ademitesvi-

Sayfa 
yesinden dolayı alınan cezayı nakdîlerin 
tezyidine dair 94 

31. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti ile Afganistan Hükümeti ara
sında akdolunan Muahedenamenin tasdi
kine dair 221,318:321,333:343 

32. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti ile Sovyet Rusya Hükümeti ara
sında akit ve imza olunan Muhadenet 
Ahitnamesinin tasdikine dair 221,318,321:333, 

333,344:345 
33. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hükümeti ile Sovyet Rusya Hükümeti ara
sında münakit üsera Mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında 222,318,334:338,338,345 .346 

34. — Usulü mııhakematı cezaiye Ka
nununa tezyil edilecek maddeler hakkın
da 189 

35. — Yabanabad Kazası Kaymakamı 
Ali Rıza Efendinin ailesine maaş tahsisine 
dair 140:141 

36. ~- Yerli kumaş iktisası hakkında 13:21, 
22:26 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — 5 Haziran 1295 tarihli Mahakimi 

Nizamiye Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 
tadiline dair kanun lâyihası hakkında 222,258: 

261 
2. —- Darülharbde yararlık gösteren 

^mahkûminin müddeti mahkûmelerinin 
affına dair kanun lâyihası halkkında 261:273 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Alibey Höyüğü karyesinden Mehmed ile 
refiki hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresine dair 128, 

129 
4. — Hiyaneti vataniye ile mahkûm 

Dink nahiyesinden Hüseyinoğlu Cansız 
Mehmed ile rüfekası hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi hakkında 129 

5. — Hiyaneti vataniye ile mahkûm El
malı kazasından Mıgırdıe, hakkındaki ev
rakı 'hükmiyenin gönderildiğine dair Adli
ye Vekâleti tezkeresi (hakkında 129 

6. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 

Ereğli'nin Taşağıl köyünden Hacı Bekir 
oğlu Hacı Mehmed'in evrakı hükmiyesinin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi hakkında, 152 

7. — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Il
gın'ın Çekilisüflâ karyesinden Mehrnedoğ-
lıı İsa hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
hakkında 129 

8. — Hiyaneti vataniye ile mahkûm II-
gınlı Ahmedoğlu ismail hakkındaki evrakr 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi hakkında 128,129 

9. — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Il
gın'ın Bolcuk köyünden Tahiroğlu Hüse
yin ile refiki hakkında 128,129 

10. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Karahisar'm Burmalı mahallesinde mukim 
Erzurumlu Hafız îbrahimoğlu Mehmed 
Hoca hakkında Adliye Vekjleti tezkeresine 
dair 4:5 

11. — Hiyaneti vataniye ile mahkûm 
Konyalı Bekir'in evrakı hükmiyesinin gön-



Sayfa 
deriidiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
hakkında 128,129 

12. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın tsmil karyesinden İbrahim-
oğlu Nuri'nin evrakı htikmiyesinin gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi hak
kında 151.152 

13. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Kanyah Zeytinci Hacı Aiioğlu Ömer hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildğin>; 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 128,129 

14. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Madenli Dedeoğlu Osep hakkında Adliye 
Vekâleti tezkeresine dair 5:12 

15. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Söke'li îpokrat hakkındaki evrakı hükmi
yenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi hakkında 152:160 

16. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Tekye karyesinden Değirmenci Nureddin 
hakkındaki Adliye Vekâleti tezkeresine 
dair 3 4 

17. — Hiyaneti vataniyeden maznunen 
muhakemeleri icra kılınanlar hakkında be-
raet ve ademimesuliyet kararı verilenlerin 
ne gibi ahkâma tâbi tutulacaklarına dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 242:243 

18. — Şûrayi Devlet teşkili hakkında 
iki kamın lâyihasına dair 105:121,129:135, 

136:137 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Anavatana iltihak eden arazide ic

ra edilecek teşkilâtı mülkiye hakkındaki 
kanun lâyihasına dair 172:182 

2. — Belediye etibbasmm belediye mec
lislerine azayı tabiiye olarak kabulü hakkın
daki lâyihaya dair 136:140 

3. — Gene Mebusu Ali Haydar Beyle 
rüfekasınm, Palu kazasının bâzı nahiye
lerinin Çapakçur'a ilhakına dair kanun tek
lifi hakkında (2/302) 127 

4. — Nüfus vukuatının iki ay müddetle 
cezayı nakdîden muafiyetine dair kanun lâ
yihası hakkında 141:145,280,285,307:308 

5. -T- Şûrayı Devlet teşkili hakkında
ki lâyihalara dair 105:121,129,135,136 ;137 

Sayfa 
HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti ile Afganistan Hükümeti arasında 
akdolunan Muahedenamenin tasdikine dair 
kanun lâyihası hakkında 318:321,333,343 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti ile Sovyet Rusya Hükümeti ara
sında akid ve imza olunan Muhadenet 
Ahitnamesinin tasdikine dair kanun lâyi
hası hakkında 318,321:333,333,334:345 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti ile Sovyet Rusya Hükümeti ara
sında nîünakit Üsera Mukavelenamesinin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 318, 

334:338,338,345:346 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, 

İhracat Rüsumu Kanununun ilgasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/255) 370:372, 

388,404,414 
2. — Yerli kumaş iktisası hakkında 

kanun lâyihasına dair 13:21,22:26 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, 
İhracat Rüsumu Kanununun ilgasına dair 
kanım teklifine dair (2/255) 370:372,388,404:414 

2. — Garp Cephesinde bifiil harekâ
tı askeriye sahası olan mevakie münhasır 
olmak üzere Aşarın usulü cibayetine dair 
kanun lâyihası hakkında 243:258,288:296 

3. — Hudut Sıhhiye İdaresiyle Taka-
üt Sandığına ait rüsumun tezyidi hakkın
daki 28 Teşrinisani 1336 tarihli Kanunu 
muaddil kanun lâyihasına dair 280:285, 

288,306 
4. — Muafiyeti Askeriye Vergisi hak

kındaki kanım lâyihasına dair 285:287,296:304 
5. — Sigara kâğıdı inhisarca ve kib

rit istihlak resminin arttırılmasına dari 
kanun lâyihası hakkında 372:387,388:397 

6. — Yabanabat kazası Kaymakamı 
Ali Rıza Efendinin ailesine maaş tahsisi
ne dair kanun lâyihası hakkında 140:141 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Antalya Mebusu Halil İbrahim 
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Beyin, Matbuat Kanununun tadiline dair 
kanun teklifi hakkında (2/307) 60 

2. — Aydın Mebusu Mazhar Beyin, 
Tahtı işgalde bulunan memalikten hicret 
eden Müslümanların emvali metrûkedeıı 
meccanen istifade ettirilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/328) 311 

3. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, Mebusların kendi livalarında vazi-
fei teftiş ve tahkiki icra edebilmeleri hak
kındaki kanun teklifine 'dair < (2/317) 15:151 

4. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, metrenin memleketimizde de tul vahi
di kiyasisi olarak istimaline dair kanun 
teklifi hakkında (2/314) 56:58 

5. — Edirne Mebusu Şeref Beyin, vi
ze muamelesinin, Meclis Divanı Muhasebat 
Encümenince icrası hakkındaki kanun tek
lifine dair (2/310) 58 

6. — Gazianteb Mebusu Abdürrahman 
Lâmi Efendinin, Hizmeti maksure ile ta
limgaha davet olunan mücaz talebei ulû
mun alay ve tabur imametlerine tâyinleri
ne dair kanun teklifi hakkında (2/327) 311 

7. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, 
Rumkale kazası isminin tebdiline dair' 
kanun teklifi hakkında (2/325) 311 

8. — Kângırı Mebusu Tevfik Efendi ve 
rüfekasınm, müftülerin muamelei tekaü-
diyeden istisnalarına dair kanun teklifi 
hakkında (2/315) 59:60 

9. — Karesi Mebusu Vehbi Beyle rüfe
kasınm, Medaris ve mekâtip ve müesse-
sata kayıt ve kabul olunacak talebenin 
evsaf ve derecelerini bildiren kanun tek
lifi hakkında (2/324) , 311 

10. — Karahisarı Sahib Mebusu Meh-
med Şükrü Beyin, Kanunu Cezanın 201 
nci maddesinin 22 Mayıs 1327 tarihli zey- j 
linin tadiline dair kanun teklifi hakkında 
(2/213) 151 

11. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali Beyin, cinayet mahkemelerinin su
reti teşkili hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/305) 56 

12. — Kastamonu Mebusu Doktor Suad . 
Beyin, mütekaidin, eytam ve eramil ve mâ-
zulin maaşlarına mukabil arazi verilmesi- j 

Sayfa 
ne dair kanun teklifi hakkında (2/312) 58:59 

13. — Konya Mebusu Abdülhalim Çe
lebi Efendinin ihtikârın men'i hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/306) 241 

14. — Kozan Mebusu Doktor Fikret 
Beyin, Her vilâyet merkezinde bir hastane 
tesis olunmasına dair kanun teklifi hak
kında (2/316) 150 

15. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyin İt
tihat ve Terakkiye ait eşya ve binaların 
maarif idarelerine terki hakkındaki tekli
fine dair (2/311) 65:68 

16. — Maraş Mebusu Arslan Bey ve 
rüfekasmın, Maraş idadisi Ulûmu Riya
ziye Muallimi sabıkı Hayrullah Efendinin 
eytam ve eramiline maaş tahsisine dair 
kanun teklifi hakkında (2/326) 311:312 

17. — Mersin Mebusu Salâhaddin Be
yin, hapisanelerin ıslahı ve Bursa Mebu
su Emin Beyin, hapisanelerin imalâthane 
haline ifrağına dair kanun teklifleri hak
kında (2/205, 2/308) 59 

18. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Be
yin, memurinin usulü muhakemesi hak
kındaki kanun teklifine dair (2/299) 37:38 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Aydın Mebusu Esad Efendinin ih
racat Rüsumu Kanununun ilgasına dair ka
nun teklifi hakkında (2/255) 370:372,388, 

404:414 
2. — Erzurum Mebusu Dural? Beyle 

arkadaşlarının, muhacirlerin bir an evvel 
yurtlarına şevklerine dair takriri hakkında 39: 

40,41,49,50:51 

3. — Garp Cephesinde bilfiil harekâtı 
askeriye sahası olan mevaike münhasır ol
mak üzere Aşarın sureti cibayetine dair " 
kanun lâyihası hakkında 243:258,288:296 

4. — Haziran, Temmuz ve Ağustosta 
Müdafaai Milliyeden maada hidematı umu-
miyei Devlet için on milyon liralık avans 
verilmesine dair kanun lâyihası hakkında 101: 

105,105,121:122 
5. — Hudut Sıhhiye idaresiyle Teka

üt Sandığına ait rüsumun tezyidi hakkın-
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Sayfa 

daki 28 Teşrinisani 1336 tarihli Kanunu 
muaddil kanun lâyihasına dair 280:285,288,306 

6. — Kıtaatı askeriyeden teçhizatı as-
keriyesiyle firar eden efrat hakkındaki ka
nun lâyihasına dair 85:87,168:171 

7. — Muafiyeti Askeriye Vergisi hak
kındaki kanun lâyihasına dair 285:287,296:304 

8. — Nüfus vukuatının iki ay müddet
le cezayı nakdiden muafiyetine dair ka
nun lâyihası hakkında 280,285,307:308 

9. — Sigara kâğıdı İnhisarına ve Kib
rit İstihlâk Resminin artırılmasına dair ka
nun lâyihaları hakkında 372:387,388:397 

10. — Yabanabad.kazası Kaymakamı Ali 
Rıza Bf. ailesine maaş tahsisine dair ka
nun lâyihası hakkında 140:141 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyle 
arkada§larının,;;^^pjlcir ve mültecilerin 
askerliklerime^dafîP kanun teklifi (2/125 
mükerrer) ve Erzurum Mebusu Salih Efen-

Sayfa 
dinin, muhacirlerin askerlik hizmetlerine 
dair takriri hakkında 27:32,41:48 

2. — Karahisarı Sahip Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyin askerlerin esbabı firarını 
izale için. icrası lâzımgelen tedabire dair 
kanun teklifi hakkında (2/92) 48:4t> 

3. — Kıtaatı askeriyeden, teçhizatı as-
keriyesiyle firar eden efrat hakkındaki ka
nun lâyihasına dair 85:87,168:171 

4. — Mükellef sivil sıhhiye memurları 
hakkındaki Kanuna müzeyyel kanun lâyi
hasına dair 71:79,79:85 

5. — Saruhan Mebusu Refik Şevket 
Beyin, Beylerbeyi İhtiyat Zabit Mektebin
den mezun olanlar hakkındaki kanun tekli
fine dair (2/258) 190:201 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE EN
CÜMENİ MAZBATASI 

1. — Mükellef sivil sıhhiye memurları 
hakkındaki Kanuna müzeyyel kanun lâyi
hasına dair 71:79,79:85 

MUHTELİF EVRAK 
1. — Antalya'nın İtalyanlar taralından 

tahliyesi dol ay isiyle mevrut tebrik telgraf
ları 221 

2. — Bayram tebrikine dair muhtelif 
yerlerden gelmiş telgraflar 2.55 

3. —. Büyük Millet Meelisi Reisi Mus
tafa Kemal. Paşadan, cephe ahvaline dair 
gelen telgraf 362 

4. — Cepheyi ziyarete gitmiş ve Mecli
sin selamını "orduya tebliğe "memur edilmiş 
ol:\n heyetten gelen telgraf 303 

5. — Düşmandan kurtarılan yerlerden 

gelen teşekkür telgrafları 
6. — İstanbul'da Esirgeme Derneği 

Reisliğinin, orduya bir bayrak hediye edil
diğine dair tezkeresi 

7. — İzmit'in istirdadı münasebetiyle 
muhtelif yerlerden gelen tebrik telgrafları 

55 

334 

126, 
150 

8. —: Müskiratın menedilmesi dolayısiy-
Istanbul Hilâliahdar Cemiyetinin teşekkür 
mektubu 126 

9. — Prens Sebahattin Beyden mevrut 
tebrik telgrafı , 358:359 

SUALLER, CEVAPLAR 
İcra Vekilleri Riyasetinden 

1. — Canik Mebusu Nafiz Beyin Teş
kilâtı Esasiye Kanununun ne için tatbik 
edilmediğine dair Heyeti Vekileden sual 
takriri 65 

% — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin Erzurum kadısının sebebi azline 

dair Heyeti Vekileden sual takriri ve Ad
liye Vekili Refik Şevket Beyin şifahi ce
vabı 

3. -
Beyin 
keriye 
takriri 

4. -

65,164:168 
- Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Zara ve havalisindeki harekâtı as-
hakkında Heyeti Vekileden sual 

65 
İzmit Mebusu Hamdi Namık Be-
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Sayfa 

yrri, Yunan mezalimine dair Heyeti Vekile-
den sual takriri 39 

5. — Karesi Mebusu Vehbi Beyle rü-
fekasının Yunan istilâsındaki mahaller 
ahalesine muavenet hakkında Heyeti Ve-
kileden sual takriri 125 

6. — Muş Mebusu Mahmud Said Beyin 
ihtiyacı askeriyeden olan buğdayın fahiş 
fiyatla mütaahhide ihale edilmesi sebebinin 
beyanına dair Heyeti Vekiledeıı sual tak
riri 65 

7. — Muş. Mebusu Mahmud Said Be
yin odun ve kömürün fahiş fiyatla müta
ahhide ihale olunup bunun suveri saire ile 
niçin tedarik edilmediğine dair Heyeti Ve-
kileden sual takriri 65 

Adliye Vekâletinden 
1. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 

Beyin Albayrak Gazetesi sahibi Mithat 
Bey hakkında Adliye Vekâletinden sual 
takriri 65 

2. -— Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin, Erzurum Kadısının azli sebebine 
dair Heyeti Vekiieden sual takriri ve Ad
liye Vekili Refik Şevket Beyin şifahi ce
vabı 164:168 

3. .— İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Kale
bentlerin kürek cezası gördüklerine dair 
sual takriri ve Adliye Vekili Refik Şevket 
Beyin şifahi cevabı 125,162:164 

4. — Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Bey
in, Sinob kalesinin ne lüzum üzerine 
tamirine teşebbüs edildiğine dair sual tak
riri ve Adliye Vekili Refik Şevket Beyin 
tahrirî cevabı 274 

Dahiliye Vekâletinden 
1. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin 

hilafı usul tâyin edilen memurlarla eskıya-

Sayfit 
ya dair sual takriri ve Dahiliye Vekili Refet 
Paşanın tahrirî cevabı 65,274:275 

2. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, 
[Jrfa civarındaki eşkıyaya dair Dab.ili.ye Ve
kilinden su&l takriri 64 

Hariciye Vekâletinden 
1. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, 

Yunan mezalimi hakkında sual takriri ve 
Hariciye Vekâletinin tahrirî cevabı 88:90 

2. — îzmit Mebusu Sırrı Beyin, Yunan 
askeri tarafından tahribedilmis olan îzmit 
livasının imarı için ne düşünüldüğüne 
dair sual takriri ve Hariciye Vekili Yu
suf Kemal Beyin tahrirî cevabı 339 

Maliye Vekâletinden 
1. — Ankara Mebusu Hacı Mustafa 

Efendinin, teslise tâbi kura ahalisinin 
aşar borçlarına dair sual takriri ve Maliye 
Vekili Hasan Beyin tahrirî cevabı 339 

2. — Karahisan Şarki Mebusu Ali Sü-
rııri Efendinin, Karahisan Şarki Muhase
becisi hakkında sual takriri ve Maliye Ve
kili Hasan Beyin şifahi cevabı 65,96:100 

3. — Konya Mebusu Arif Beyin, Ma
liye Vekâletinde ihdas edilmiş olan memu
riyetlere dair sual takriri ve Maliye Vekili 
Hasan Beyin tahrirî cevabı 340:341 

Müdafaai Milliye Vekâletinden 
1. — Muş Mebusu Mahmud Said Beyin, 

zâbitanın terfii için ne gibi tedabir tasav
vur edildiğine dair Müdafaai Milliye Vekâ
letinden sual takriri 65 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekâletinden 

1. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, muhacirlere dair sual takriri ve Sıh
hiye ve Muaveneti îçtimaiye Vekili Dr. Re
fik Beyin tahrirî cevabı 241:242 

http://Dab.ili.ye
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Sayfa 
Bolu (Tunalı Hilmi B.) 
1. — îran Mebusan Meclisinin selâmlan-

masına dair 389:190 
Bolu (Yusuf İzzet Pş. ile arkadaşları) 
2. — Meclisteki asker mebuslara, cep

hede çalışmak üzere mezuniyet verilmesine 
dair 278:279 

Bursa (Operatör Emin fi.) 
3. — Ankara'da memleket sanayiine 

mütaallik bir müze açılmasına dair 3 
4. — Beypazarı'ndaki maden sularının 

tahlil ettirilerek tababette istimale elve
rişli olup olmadığının tesbiti hakkında 3 

Denizli (Yusuf B.) 
5. — Denizli, Aydın, Muğla, Antalya. 

İsparta ve Burdur livalarına istiklâl mah
kemeleri gönderilmesine dair 351 

Edirne (Şeref B.) 
6. — Orduya Meclisin selâmını götür

mek üzere mebuslardan bir heyetin gönde
rilmesine dair 350:351 

7. — Yunanlıların Bursa'yi yakacakla
rı şayiası hakkında izahat alınmak üzere 
Hariciye Vekilinin Meclise davetine dair 18!) 

Erzincan (Hüseyin B.) 
8. -— Pülümür kazası memurinin müte

rakim maaşatmın itasına dair 38:39 
Erzincan (Tevfik B.) 
9. — Kuruçay Kemah ve Refahiye ka

zaları memurininin müterakim maaşlarının 
verilmesine, Kemah, Kuruçay eşraf ve aha
lisine banka sandıklarından veya muhaci
rin muhassasatından muavenet ifasına dair 190 

Erzurum (Burak B. ve arkadaşları) 
10. — Muhacirlerin bir an evvel yurt

larına şevklerine dair 39:40,41,49,50:51 
Erzurum (Salih Ef.) 
11. — Cevamii şerife hademelerinin 

terfihi hakkında 127:128 

Sayf.a 
12. — Muhacirlerin askerlik hizmetle

rine dair 4148 

Gazianteb (Yasin B.) 
13. — Bünyan Bidayet Mahkemesi He

yeti hakkında kanuni takibatta bulunulma
sına dair 12:13 

14. — Gazianteb livasına merbut Rum-
kale kazasının Halfeti kazası namiyle ya-
dedilmesine dair 100:101 

îçel (Sami B.) 
15. — Cepheye azimetine müsaade edil

mesine dair 312 

Kângırı (Neşet B.) 
16. — Konya hâdisei isyaniyesini idare 

edenlerin Ankara İstiklâl Mahkemesince 
muhakeme edilmelerine dair 35:37 

Malatya (Sıtkı B.) 
17. — Maliye ve Müdafaai Milliye Ve

kâletlerinin her üç ayda bir sarfiyatını kon
trol etmek üzere Mecliste bir Tetkiki Hesa-
bat Encümeni intihabohınmasına dair 58 

Muş (Osman Kadri ve Mahmud Saiâ 
Beyler) 

18. — Sasıın kazası teşkilâtı mülkiyesi
nin tadiline dair 39 

Sinob (Doktor Rıza Nur B.) 
19. — Dördüncü Şube azasının devam

larının temin ettirilmesine dair 145 
Yozgad (Süleyman Sırrı B.) 
20. — Mesken icarları hakkındaki ka

nun teklifinin ruznameye alınmasına dair 39 
Yozgad (Süleyman Sırri B. ve arkadaş

ları) 
21. — Ordumuzun muzafferiyeti ve va

tanın selâmeti için Kayseri Mebusu Âlim 
Efendinin kürsüden bir dua okumasına 
dair 221 

TALİMATNAME 
1. — İstiklâl mahkemelerinin muame

lâtını tevhit için hazırlanmış olan talimat
name 408:413 
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Sayfa 
Antalya (Halil İbrahim B.) 
1. — Matbuat Kanununun tadiline dair 

(2/307) 60 
Antalya (Mustafa B. ve rüfekast) 
2. — Antalya Elektrik Şirketi imtiyazı

nın feshine dair (2/329) 150 
Aydın (Esad Ef.) 
3. — İhracat rüsumu Kanununun ilga

sına dair (2/255) 370:372,388,404,414 
Aydın (Doktor Mazhar B.) 
4. — Tahtı işgalde bulunan memalikten 

.hicret eden müslümanlarm emvali metrûke-
den meecanen istifade ettirilmesi hakkında 
(2/328) 127,311 

Batum (Edib B, ve rüfekast) 
5. — Artvin ve Ardahan ahalisine aid-

olup kışlamak üzere Bat um'da bulunan 
hayvanattan 1337 senesi Eyhıl gayesine ka
dar getirtilecek olanlardan İthalât Resmi 
alınmamasına dair (2/338) 241 

6. — Artvin, Ardahan ve Kars livala
rında Aşar ve Emlâk vergilerinin birleşti
rilip demirbaş namiyle eibayet edilmesine 
dair (2/339) 241 

Bayezit (Süleyman Sudi B.) 
7. — Mebusların kendi livalarında va-

zifei tahkiki icra edebilmelerine dair 
(2/317) _ 39,150:151 

Bitlis (Yusuf Ziya B. ve arkadaşları) 
8. -~- Muhacir ve mültecilerin askerlik

lerine dair (2/125 mükerrer) 27:32,41:48 
Bolu (Şükrü B.) 
9. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu

nun 67 nci maddesinin son fıkrasiyle 68 
nci maddesinde gösterilen mukarreratın 
Memurin Muhakemat Encümeni tarafından 
rüyet edilmesine dair (2/341) 279 

Bursa (Operatör Emin B.) 
10. — Hapishanelerin imalâthane hali

ne ifrağma dair (2/308) 59 
11. — Her evde ipekten mamul ve Hü

kümetçe satılan bir Osmanlı Sancağı bu
lundurulmasına dair (2/331) 150 

12. — Metrenin memleketimizde de tûl 
vahidi kiyasisi olarak istimaline dair 
(2/314) 56:58 

Sayfa 
Edirne (Şeref Bey) 
13. — Vize muamelesinin, Meclis Divanı 

Muhasebat Encümenince icrası hakkında 
(2/310) 58 

Elâziz (Rasim Bey) 
14. Memaliki Osmaniye'den düşman 

istilâsına mâruz kalan mahaller ahalisinden 
Hâkimiyeti Osmaniyede bulunan memleket
lere muhaceret etmiş olanların muhacir ad-
dine ve muhacirin hakkındaki müsaadatı 
kanuniyeden istifade etmelerine dair (2/319) 60 

Ertuğrul (Mustafa Kemal Bey) 
15. — Beyn senedatiyle vukubulan alım 

ve satım muamelâtına ait 1318 senesinde 
ba iradei seniye mevzuu olan memnuiye-
tin bir sene müddetle kaldırılmalına dair 
(2/337) 222 

Erzurum (Nusret Ef. ile rüfekast) 
16. — Büyük Millet Meclisi Heyeti 11-

mumiyesince Şûrayi Evkaf teşkiline dair 
(2/340) 243 

Erzurum (Salih Ef.) 
17. — Hidematı vataniyeden dolayı idam 

ve müebbet küreğe mahkûm edilenlerin ev
rakının Mahkemei Temyizce tetkik ve tas
dikine dair (2/334) 189 

18. •— Mahkûmlardan bâzılarının müd
deti bakıyei cezaiyeterinin affı hakkında 
(2/318) 53 

19. — Seferberlik halinde, ümera ve 
zâbitanın maiyetlerinde istihdam edecekleri 
neferlere dair (2/330) 150 

20. — Tedrisatı iptidaiy^ye mütaallik 
celbedilecek kitapların Gümrük Resminden 
istisnalarına dair (2/323) 95 

Gazianteb (Abdürrahman Lâmi Ef.) 
21. — Hizmeti maksure ile talimgaha 

davet olunan mücaz talebei ulûmun alay 
veya tabur imametlerine tâyinlerine dair 
(2/327) 127,311 

Gazianteb (Yasin B.) 
22. — Rumkale kazası isminin tebdiline 

dair (2/325) 101,311 
Gene (Ali Haydar B. ve rüfekası) 
23. — Palu kazasının bâzı nahiyelerinin 

Oapakçur 'a ilhakına dair (2/302) 127 
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İzmit (Sırrı B.) 
24. — Kalebentlik cezalanılın nefiy ce

zasına tahviline dair (2/335) 189 
Kângırı (Tevfik Ef. ve rüfekası) 
25. — Müftülerin mııamelei tekaüdiye-

den istisnalarına dair (2/315) 59:60 
Kastamonu (Abdülkadir Kemali B.) 
26. — Cinayet mahkemelerinin sureti 

teşkili hakkmda (2/305) 56 
Kastamonu (Dr. Suad B.) 
27. — Mütekaidin, eytam ve eramil ve 

mâzuîin maaşlarına mukabil arazi verilme
sine dair (2/312) 58:59 

Karahisarı Sahib (Mehmed Şükrü B.) 
28. — Askerlerin esbabı firarını izale 

için icrası lazımgelen tedabire dair (2/92) 48:49 
29. — Kanunu Cezanın 201 nci madde

sinin 22 Mayıs 1327 tarihli zeylinin tadili
ne dair (2/313) 151 

Karesi (Vehbi B.) 
30. — Medaris ve mekâtip ve müesse-

sata kayıt ve kabul olunacak talebenin ev
saf ve dereceleri hakkında (2/324) 95,311 

Konya (Abdülhalim Celebi Ef.) 
31. — İhtikârın men'i hakkında (2/306) 241 
Kozan (Dr. Fikret B.) 
32. — Her vilâyet merkezinde bir has

tane tesisi lüzumuna dair (2/316) 34:35,150 
33. — Dördüncü Fırka Kumandanı iken 

şehit düşen Nâzım Beyin ailesine hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisini» dair 
(2/342) 311 

Kütahya (Besin Atalay B.) 
34. — Ecnebi isim taşıyan şehir adları

nın tebdili hakkında 100:101 
Kütahya (Cemil B.) 
35. — İhtikârın men'i için devairi be

lediyenin her nevi eşyaya narh vaz 'ma dair 
(2/320) 65 

Sayfa 
36. — Mecalisi Umumiye âzası yevmiye 

ve harcırahlarının miktarı hakkındaki idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 116 ncı • 
maddesini muaddil 99 numaralı Kanunun 
birinci maddesinin tadili hakkında (2/322) 95 

37. — Sükna icarlarının haddi mâkule 
ircaiyle ihtikârın men'i i cin Heyeti Vekile-
ce tedabiri muktaziye ittihazına dair 
(2/321) 95 

Malatya(Mtfi B.) 
38. — İttihat ve Terakkiye ait eşya ve 

binaların Maarif idarelerine terki hakkın
da (2/311) 65:68 

Malatya (Sıdkı Beyle rüfekası) 
39. — Ceraimi âdiye ashabının affı hak

kında (2/320 Mü.) 65 
Malatya (Re§id Ağa) 
40. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 

olanlara ait evrakın Mahkemei Temyizce 
tetkikine dair (2/333) 189 

Maraş (Ardan Beyle rüfekası) 
41. — Maraş idadisi ulûmu riyaziye mu

allimi sabıkı Hayrullah Efendinin Eytam 
ve eramiline maaş tahsisine dair (2/326) 127,311: 

312 
Mersin (Salahaddin B.) 
42. — Hapisanelerin ıslahına dair 

(2/205) 59 
Saruhan (Refik Şevket B.) 
43. — Beylerbeyi İhtiyat Zabit Mekte

binden mezun olanlar hakkında (2/258) 190:201 
Tokad (İzzet B.) 
44. — Arazi ve çiftlik sahiplerinden bi-

kes olan jandarma efradına hasat ve har
man zamanlarında üç ay izin verilmesine 
dair (2/336) . 222 

Trabzon (Ali Şükrü B.) 
45. — Memurinin usulü muhakemesi 

hakkında (2/299) 37:38 

TEZKERELER* 
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RİYASETİ 

TEZKERELERİ 

İade Talepderi 

1. — Bilûmum zâbitan ve efrattan aza
yı mühimmesinden birini kaybedenlere su
ni âza imal ettirilmesi hakkındaki kanun 

lâyihasının iadesine dair 222 
2. — Mahakimi Adliye teşkilâta hak

kındaki kanun lâyihasının iadesine dair 161 

ADLİYE VEKALETİ TEZKERELERİ 
1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ak

baş mahallesinden Emir'in Ahmed ve rii-
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fekası hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair 56 

2. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm 
Alibey Höyüğü karyesinden Mehmed ve 
rüfekası hakkındaki evrakı hüknıiyenin 
gönderildiğine dair 128,129 

3. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm 
Bayramlı Hacı Musaoğlu Rıza ile rüfekası 
hakkındaki evrakı hüknıiyenin gönderil
diğine dair 317 

4. —'Hıyaneti vataniyeden mahkûm 
Bezircinin Ali ile rüfekası hakkındaki ev
rakı hüknıiyenin gönderildiğine dair 317 

5. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm 
Beyşehir'in Manastır karyesinden Şeyh 
Hacı Ali ve rüfekasmm evrakı hükmiyesi-
nin gönderildiğine dair 56 

6. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Bozkır'ın Ekişe karyesinden Receb hakkın
daki evrakın gönderildiğine dair 151 

7. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Çolak Hacı namı diğeri Artık Ömeroğlu 
Mevlûd'lm evrakı hükıııiyesinin -gönderil
diğine dair 50 

8. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Çunıralmm' Kâmil'in ve Atanın îbrahim-
in evrakı hükmiyclerihin gönderildiğine 
dair 317 

9-. -~ Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Çubukabat kazasının -Karatepe köyünden 
Ömeroğlu Kör Hasan hakkındaki evrakı 
hüknıiyenin gönderildiğine dair 95 

10. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Dedebaşızade Aiioğlu Mehmed hakkında
ki evrakı hüknıiyenin gönderildiğine dair 317 

11. — Hiyaneti vataniye ile mahkûm 
Dink nahiyesinden Tlüseyinoğlu Cansız 
Mehmed ile rüfekası hakkındaki evrakı 
hüknıiyenin gönderildiğine dair 129 

.12. — Hiyaneti vataniyeden. mahkûm 
Dedemoğlıı karyesinden Hacı Alımedoğlu 
Hüseyin hakkındaki evrakın gönderildiği
ne dair 151 

13. —Hıyane t i vataniyeden mahkûm 
Değirmenci Apostol ile zevcesi hakkında
ki evrakı hüknıiyenin gönderildiğine dair 279 

14. — Hiyaneti Vataniyeden mahkûm 

Sayfa 
Elmalı kazasından Mıgırdıç hakkındaki 
evrakı hüknıiyenin gönderildiğine dair 129 

15. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Ereğli'nin Taşağıl köyünden Hacı Bekiı-
oğlu Hacı Mehmed'in evrakı hükmiyesi-
nin gönderildiğine dair 152 

16. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Eskil karyesinden îbrahinıoğlu Mustafa 
ve Lâvantalmm Ömer hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair 95 

17. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm , 
E teldi Salihoğlu' Seyid ve arkadaşları hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair 317 

18. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Hacı Mehmedoğlu Abdullah ve Mehmed-
oğlu Topal îdris'in evrakı hükmiyesinin 
gönderildiğine dair 56 

19. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Hasanoğlıı Kör Abdullah hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair 56 

20. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Hasiboğlu İbrahim ve rüfekası hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 56 

21. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Hoeaeihanlı Arif hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair 94,95 

22. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Ilgınlı Ahmedoğlu İsmail ve rüfekâsının 
evrakı hükmiyesinin gönderildiğine dair 128,129 

23. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Ilgın'ın Çekilisüflâ karyesinden Mehmed
oğlu îsa hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 129 

24. — Hiyaneti rataniye ile mahkûm 
Ilgın kazasının Bulcak karyesinden Tahir-
oğlu Hüseyin ile refiki hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair 128,129 

25. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Kadıhhanlı Hacı Musaoğlu Rıza ve arka
daşları. hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair _ 317 

26. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Karahisar'ın Burmalı mahallesinde mukim 
Erzurumlu Hafız Ibrahimoğlu Mehmed 
Hoca hakkında 4:5 

27. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Kasap Ahmedoğlu Süleyman'la Hacı Melı-



Sayfa 
medoğlu Mehmed hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair 317 

28. — Hiyaneti vataniyedeıı mahkûm 
Kayserili Camgöz Sabri hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair 95 

29. — Hiyaneti vatam'yeden mahkûm 
Koçarlı nahiyesinin Keduşlu karyesinden 
Deştabani Halil hakkındaki evrakı hükmi
yenin gönderildiğine dair 279 

30. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konyalı Bekir'in evrakı hükmiyesinin gön
derildiğine dair 128,129 

3.1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın Burhandede mahallesinden Hacı 
Hasan ve rüfekasma ait evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair 95,161:162 

32. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın îsmil karyesinden İbrahimoğlu 
Nuri'nin evrakı hükmiyesinin gönderildiği
ne dair 151:152 

33. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın Polatlar mahallesinden Haci 
Hüseyin'in Seyid ve rüfekası hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 317 

34. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konyalı Saraç Hacı Dervişoğlu Mustafa ve 
biraderi Arif hakkındaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair 95 

35. — Hiyaneti Vataniyeden mahkûm 
Konyalı Zeytinci Hacı Alioğlu Ömer hak
kındaki evrakın gönderildiğine dair 128,129 

36. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Madenli Dedeoğlu Osep hakkında 5.12 

37. — Hiyaneti vataniyeden maznunen 
muhakemeleri icra kılınanlar hakkında be-
raet ve ademimesuliyet kararı verilenlerin 
ne gibi ahkâma tâbi tutulacaklarına dair 242:243 

38. -— Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Nevşehir 'li İzmirlioğlu Hüseyin Hüsnü 
efendi ile rüfekası hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair 129 

39. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Saraç Hacı Durmugoglu Mustafa hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 317 

Sayfa 
40. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 

Seydişehir'in Çavuş karyesinden .îsa oğul
larından Ali mahdumu Osman ve İsmail-
oğlu Mehmed ve arkadaşları haklarındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 151 

41. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Söke'li Ipokrat hakkındaki evrakı hükmi
yenin gönderildiğine dair 152:160 

42. — Hiyaneti Vataniyeden mahkûm 
muhtar Şekûroğlu Haralambos 'un evrakı 
hükmiyesinin gönderildiğine dair 56 

43. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Tekye karyesinden değirmenci Nureddin 
hakkında 3:4 

44. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Tayyaroğlu karyesinden Ferhadoğlu Kör 
Ahnıed hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair 95 

DAHİLİYE VEKALETİ TEZKERESİ 
1. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Be

yin, Ecnebi ismi taşıyan şehir adlarının 
tebdili hakkında kanun teklifi, Gazianteb 
Mebusu Yasin Beyin, Gazianteb livasına 
merbut Rumkale kazasının Halfeti kazası 
namiyle yâd edilmesine dair takriri ve bu 
hususta Dahiliye Vekâletinin mütalâasını 
bildiren tezkere 100:101 

MALÎYE VEKALETİ TEZKERESİ 
1. — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin, 

Kuraçay, Kemah ve Refahiye kazaları me
murininin müterakim maaşlarının verilme
sine ve Kemah, Kııruçay eşraf ve ahalisine 
banka sandıklarından veya muhacirin mu-
hassasatmdan muavenet ifasına dair tak
riri hakkında Maliye Vekâletinin mütalâa
sını bildiren tezkere 190 

I SERİYE VE EVKAF VEKALETİ 
TEZKERESİ 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
cevamii şerife hademelerinin terfihi hak
kındaki takriri ve Seriye ve Evkaf Vekâ-

I letiniıı mütalâasını bildiren tezkere 127:128 
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ZAPTI SABIK HULASALARI 

Sayfa 
20 . VI . 

hulâsası 
23 . VI . 

hulâsası 
25 , VI . 

hulâsası 
27 . VI . 

hulâsası 
30 . VI . 

hulâsası 
2 . VII . 

hulâsası 
4 . VII . 

hulâsası 
7 . VII . 

hulâsası 
9 . VII . 

hulâsası 
ı ı . vn. 

hulâsası 

1337 tarihli 40 ncı zaptı sabık 

1337 tarihli 41 ııci zaptı sabık 

1337 tarihli 42 ııci zaptı sabık 

2 

34 

55 
1337 tarihli 43 ncii zaptı sabık 

64:65 
1337 tarihli 44 ncü zaptı sabık 

93:94 
1337 tarihli 45 ııci zaptı sabık 

125:126 
1337 tarihli 46 ncı zaptı sabık 

148:149 
1337 tarihli 47 ııci zaptı sabık 

186:187 
1337 tarihli 48 nci zaptı sabık 

220:221 
1337 tarihli 49 ncu zaptı sabık 

240 

Sayfa 
14 . VII . 1337 tarihli 550 nci zaptı sabık 

hulâsası 278 
16 . VII . 1337 tarihli 51 nci zaptı sabık 

hulâsası ' 310:311 
18 . VII . 1337 tarihli 52 nci zaptı sabık 

hulâsası 316:317 
21 . VII . 1337 tarihli 53 ncü zaptı sabık 

hulâsası 348 
23 . VII . 1337 tarihli 54 ncü zaptı sabık 

hulâsası 356 
24 . VII . 1337 tarihli 55 ııci zaptı sabık 

hulâsası 362 
28 . VII . 1337 tarihli 56 ncı zaptı sabık 

hulâsası 366 
30 . VII . 1337 tarihli 57 nci zaptı sabık 

hulâsası 370 
1 . VIII . 1337 tarihli 58 nci zaptı sabık 

hulâsası 400 
2 . VIII . 1337 tarihli 59 ncu zaptı sabık 

hulâsası 404 



Söz alanlar 

Sayfa, 

292 

29 

256 

166 

Abdullah E l (îzmit) - Garb Cephesin
de bilfiil harekâtı askeriye sahası olan 
mevkilere münhasır olmak üzere aşarın 
usulü cibayetine dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle 

— Muhacir ve mültecilerin askerlik
lerine dair kanun teklifi ve takrir mü-
nesebetiyle 

Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) - Garb 
cephesinde bilfiil harekâtı askeriye sahası 
olan mevkilere münhasır olmak üzere aşa
rın usulü cibayetine dair kanun lâyiha
sı münasebetiyle 

— Erzurum kadısının ne sebeple azle-
dildiğine dair sual takriri münasebetiyle 

— Hâkimi Münferit Kanununun bâzı 
mevaddmı muaddil kanun münasebetiy
le . 231,232 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ma
denli Dedeoğlu Osep hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 9,10 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sö
keli îpokrat hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 155,157,160 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki 
kanun lâyihaları münasebetiyle 113,116 

— Türkiye - Rusya Muahedenamesi 
hakkında 332 

— Üç yerde tesis edilecek istiklâl Mah 
kemesi hakkında 352 

— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 17,18,22 

Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu) -
Anavatana iltihak eden arazide icra edi
lecek teşkilâtı mülkiye hakkındaki lâyi
ha münasebetiyle 176,177,178,179,180 

— Beylerbeyi İhtiyat Zabit mektebin
den neşet edenler hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 193,195 

Sayfa 
— Darülharbde hüsnü hizmet ve ya-' 

rarlık ibraz eden mahkûminin müddeti 
mahkûmelerinin affına dair kanun lâyi
hası münasebetiyle 265,266 

— Garp Cephesinde bilfiil harekâtı as
keriye sahası olan mevkilere münhasır ol
mak üzere aşarın usulü cibayetine dair 
kanun lâyihası münasebetiyle 255,288,294,295 

— Hâkimi Münferit Kanununun bâzı 
mevaddını muaddil kanun münasebetiyle 228, 

s 229. 
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ma

denli Dedeoğlu Osep hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 7,11 

— Muhacir ve mültecilerin askerlik
lerine dair kanun teklifi ve takrir müna
sebetiyle 29 

Ahmed Muhtar B. (îstanbul) - Prens 
Sabahaddin Beyden gelen tebrik telgrafı 
münasebetiyle 358 

Ali Rıza Ef. (Batum) - Kars mebus
larının intihap mazbataları hakkında 406 

Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki) -
Hiyaneti vataniyeden mahkûm Madenli 
Dedeoğlu Osep hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetilye 8,12 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sö
keli îpokrat hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 156 

— Karahisarı Şarki sancağı muhasebe 
cisi Sadık Bey hakkında Maliye Vekâletin
den suali -münasebetiyle 97,99 

— Konya isyan hâdisesini idare eden
lerin Ankara İstiklâl mahkemesince muha
keme edilmelerine dair takriri münasebe
tiyle 36 

Nüfus vukuatının iki ay müddetle ce-
zayi nakdîden affedilmesine dair Kanım 
münasebetiyle 143,144,145 
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— Sigara Kâğıdı inhisarına ve Kibrit 
istihlâk Resminin artırılmasına dair Ka
nım lâyihaları münasebetiyle 378,396,397 

— Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki Ka
nını lâyihası münasebetiyle 116,118,131,133 

— Yerli kumaş iktisası hakkındaki" Ka
nun lâyihası münasebetiyle 26 

Ali Şükrü B. (Trabzon) - Erzurum Ka
dısının ne sebeple azledildiğine dair sual 
takriri münasebetiyle 166 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sö
keli îpokrat hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 154 

— Hudut Sıhhiye idaresi Tekaüt San

dığına ait rüsumun tezyidi hakkındaki Ka
inin münasebetiyle 

—- Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit İs
tihlâk .Resminin artırılmasına dair kanun 
lâyihaları münasebetiyle 

— Memurinin usulü muhakemesi hak
kındaki kanun teklifine dair Lâyiha En
cümeni mazbatası münasebetiyle 

— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nım lâyihası münasebetiyle 

— Yunan mezalimi hakkında 
Avni B. (Saruhan) - Muhacir ve mül

tecilerin askerliklerine dair kanun teklifi 
ve takrir münasebetiyle 

Sayfa 

284 

389 

37,38 

20,25 
215 

31,32 

B 
Behçet B. (Kângırı) - Darülharbde hüs-

hühizmet ve yararlık ibraz eden nıahkûmi-
nin müddeti mahkûmelerinin affına dair 
kanun lâyihası münasebetiyle 

— Muafiyeti Askeriye Vergisi hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle 

— Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit 
istihlâk Resminin artırılmasına dair kanun 
lâyihaları münasebetiyle 396,397 

Besim Atalay B. (Kütahya) - Hudut 

269 

299 

Sıhihiye idaresi Tekaüt Sandığına ait rü
sumun tezyidi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 284 

— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 19 

Binbaşı Said B. (Müdafaai Milliye Ve
kâleti namına) - Muhacir ve mültecilerin 
askerliklerine dair kanun teklifi ve takrir 
münasebetiyle 29 

Cavid B. (Kars) - Kars mebuslarının 
intihap mazbataları hakkında 

— Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit 
istihlâk Resminin artırılmasına dair ka-

406 
nun lâyihaları münasebetiyle 381,382 

Cemil B. (Kütahya) - Muafiyeti Aske
riye Vergisi hakkındaki kanım lâyihası 
münasebetiyle 301 

Dr. Abidin B. (Lâzistan) - Mükellef si
vil etibba hakkındaki "kanun lâyihası mü
nasebetiyle 

— Üç yerde tesis edilecek istiklâl Mah
kemesi hakkında 

— Yerli kumaş iktisası Ihakkmdaki ka-

D 

75 

352 

nun lâyihası münasebetiyle 20,24 
Dr. Fikret B. (Kozan) - Hiyaneti vata

niyeden mahkûm Sökeli Hipokrat hakkın
daki Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 153 

— Mükellef sivil etibba hakkındaki ka-
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nun lâyihası münasebetiyle 81,82,84 
Dr. tbrahim Tali B. (Müdafaai Milliye 

Vekâletinden gönderilmiş memuru mah
sus) - Mükellef sivil etibba hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 79,80,81 

Dr. Mazhar B. (Aydın) - Batum Me
busu Akif Beyin elviyeyi selâsedeki vazi-
fei vataniyesinin ikmaline kadar mezun 
sayılmasına dair Divanı Riyaset karan mü
nasebetiyle 69 

— 'Hudut Sıhhiye İdaresi Tekaüt San
dığına ait rüsumun tezyidi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 284 

— Muhacir ve mültecilerin askerlikleri
ne dair kanun teklifi ve takrir münasebe
tiyle 32 

— Mükellef sivil etibba hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 83,84 

— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 23,24 

Dr. Rıza Nur B. (Sinob) - İttihat ve 
Terakkiye ait eşya ile mebaninin maarif 
idaresine devredilmesine dair teklifi kanu
ni münasebetiyle 67 

— Türkiye - Rusya Muahedenamesi hak
kında 325,326,331 

Dr. Suad B. (Kastamonu) - Mükellef 
sivil etibba hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle 

— Sigara kâğıdı inhisarını ve kibrit is 
tihlâk resminin artırılmasına dair kanun 
lâyihaları münasebetiyle 

Durak B. (Erzurum) - Anavatana il
tihak eden arazide icra edilecek teşkilâtı 
mülkiye hakkındaki lâyiha münasebetiyle 

Sayfa 

76 

393 

178, 
181 

— Garp Cephesinde bilfiil harekâtı as
keriye sahası olan mevkilere münhasır ol
mak üzere âşarm usulü eibayetine dair 
kanun lâyihası münasebetiyle 245,247 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sö
keli îpokrat hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 

— 2 Temmuz 1337 tarihli Avans Kanu
nu münasebetiyle 

— Muhacir ve mültecilerin askerlikleri
ne dair kanun teklifi ve takrir münasebe
tiyle 28,45,46 

— Muhacirlerin biran evvel yerlerine 
şevki hakkındaki takrir münasebetiyle 40 

— Türkiye - Rusya Muahedenamesi 
hakkında 330 

153 

103 

Edib B. (Batum) - Anavatana iltihak 
eden arazide icra edilecek teşkilâtı mülki
ye hakkındaki lâyiha münasebetiyle 175,176, 

178,181 
— Garp Cephesinde bilfiil harekâtı as

keriye sahası olan mevkilere münhasır ol
mak üzere âşarm usulü eibayetine dair ka
nun lâyihası münasebetiyle 

Emin B. (Erzincan) - Muhacir ve mül
tecilerin askerliklerine dair kanun teklifi 
ve takrir münasebetiyle 

248 

45 

Emir Pş. (Sivas) - Hiyaneti vataniye
den mahkûm Sökeli îpokrat hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 155 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki ka
nun lâyihaları münasebetiyle 

— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka-
112 

nun lâyihası münasebetiyle 20 
EsadEf. (Aydın) - Muhacir ve mülteci

lerin askerliklerine dair kanun teklifi ve 
takrir münasebetiyle 28,44 

Fahreddin B. (Kars) - Kars mebusları
nın intihap mazbataları hakkında 406 

Faik B. (Edirne) - Sigara kâğıdı inhi
sarına ve kibrit İstihlâk Resminin artırıl-
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Sayfa 

masına dair kanun lâyihaları münasebe
tiyle 379,380 

Fevzi Pş. (Kozan) (Müdafaai Milliye 
Vekili ve icra Vekilleri Heyeti Reisi) -
Cephe hakkında sözleri 367 

— Muhacir ve mültecilerin askerlikle
rine dair kanun teklifi ve takrir münase
betiyle 46 

Sayfa 
— Yunan ordusunun taarruzuna ve me

zalimine dair 236:237 

— Yunan taarruzuna ve üç yerde İstik
lâl Mahkemesi kurulmasına dair beyanatı 348 

Fuad B. (Çorum) - Şûrayi Devlet teş
kili hakkındaki kanun lâyihaları münase
betiyle 106,107 

H 
Hakkı Hami B. (Sinob) - Beylerbeyi 

İhtiyat Zabit Mektebinden neşet edenler 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle , 193 

— Darülharbde hüsnü hizmet ve yarar
lık ibraz eden mahkûminin müddeti mahkü-
melerinin affına dair kanun lâyihası müna
sebetiyle 269,271 

— Garp Cephesinde bilfiil harekâtı aske
riye sahası olan mevkilere münhasır olmak 
üzere aşarın usulü cibayetine dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 253,291 

— Hâkimi Münferit Kanununun bâzı 
mevaddını muaddil Kanun münasebetiyle 231, 

232,260 
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ma

denli Dedeoğlu Osep hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 6 

— Hiyaneti Vataniyeden mahkûm Sö
keli îpokrat hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 158 

— 2 Temmuz 1337 tarihli Avanas Kanu
nu münasebetiyle 103 

— Konya isyanı hâdisesini idare edenle
rin Ankara İstiklâl Mahkemesince muhake
me edilmelerine dair takrir münasebetiy
le 35 

— Muhacir ve mültecilerin askerlikleri
ne dair kanun teklifi ve takriri münasebe
tiyle 30,47 

— Mükellef sivil etibba hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 78 

— Muafiyeti Askeriye Vergisi hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle 297 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki ka
nun lâyihaları münasebetiyle 111,115 

— Üç yerde tesis edilecek istiklâl mah
kemesi hakkında 352 

— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 24 

Halil ibrahim B, (Antalya)*- Yerli ku
maş iktisası hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 18,21,25 

HAMDI B. (Amasya) - Garp Cephe
sinde bilfiil harekâtı askeriye sahası olan 
mevkilere münhasır olmak üzere aşarın 
usulü cibayetine dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle 200 

Hamdi Namık B. (izmit) - Muafiyeti 
Askeriye Vergisi hakkındaki kanun lâyiha
sı münasebetiyle 298,301,303 

— Muhacir ve mültecilerin askerlikleri
ne dair kanun teklifi ve takrir münasebe
tiyle 44 

— Nüfus vukuatının iki ay müddetle 
cezayi nakdîden affedilmesine dair Kanun 
münasebetiyle 142,144 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 106,107,117 

— Yunan mezalimi hakkında 210 
Hasan B. (Trabzon) (Maliye Vekili) - . 

Askerî elbisesi ve teçhizatiyle kaçan aske
rin ödeme ile mükellef tutulmasına dair Ka
nun münasebetiyle 170 

— Garp Cephesinde bilfiil harekâtı as
keriye sahası olan mevkilere münhasır ol
mak üzere âşarm usulü cibayetine dair 
kanun lâyihası münasebetiyle 243,246,247,248, 

257,288,290,291,292,294,295 
— 2 Temmuz 1337 tarihli Avans Ka

nunu münasebetiyle 102,103,104 



— 19 — 

I • 

Sayf 
— Maraş İdadisi Riyaziye Muallimi 

Hayrulla'h Efendi ailesine hidematı vata
niye tertibinden maaş tahsisine dair kanun 
teklifinin reddine ait mazbata münasebe
tiyle 312 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki 
kanun lâyihaları münasebetiyle 108 

— Üç yerde tesis edilecek İstiklâl Mah
kemesi hakkında 352 

Haydar B. (Kütahya) - Muhacir ve 
mültecilerin askerliklerine dair kanun tek
lifi ve takrir münasebetiyle 47 

Hüseyin Avni B. (Erzurum) - Beyler
beyi İhtiyat Zabit Mektebinden neşet eden
ler hakkındaki kanun teklifi münasebetiy
le 194,195,197,199,200 

— Erzurum Kadısının ne sebeple adde
dildiğine dair ısual takriri münasebetiyle 165, 

167,168 
—• Hiyaneli vataniyeden mahkûm Ma

denli Dedeoğlu Osep hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 1.1; 12 

— Hiyaneli vataniyeden malı kûm Sökeli 
İpokrat hakkındaki Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 154 

— Muafiyeti Askeriye Vergisi hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle 298,300 

— Muhacir ve mültecilerin askerlikle
rine dair kanun teklifi ve takrir münase
betiyle 28,29 

— Mükellef sivil etibba hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 76,77 

-*- Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit • 
İstihlâk Resminin artırılmasına dair kanun 
lâyihaları münasebetiyle 381 

Hüsrev B. (Trabzon) - Mükellef sivil 
etibba hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetiyle 74 

Sayfa 
—; İttihat ve Terâkkiye ait eşya ile me-

baninin maarif idaresine devredilmesine 
dair teklifi kanuni münasebetiyile 68 

— Karahisarı Şarki sancağı Muhasebe
cisi Sadık Bey hakkında Maliye Vekâle
tinden suali münasebetiyle 97,99,100 

— Kıtaatı askeriyeden elbise ve teçhi
zatı aıskeriyeleriyle firar eden efrat (hak
kındaki kanun münasebetiyle 86 

— Muafiyeti Askeriye Vergisi hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle 287,300,301 

— Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit 
İstihlâk Resminin artırılmasına dair ka
nun lâyihaları münasebetiyle 376,377,378,379, 

380,382,383,391,392,393,394,395,396,397 
Hasan Basri B. (Karesi) - Belediye 

•etıbbasının mahallî 'belediye meclislerine 
azayı ta'biiye olarak kabulleri hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle 139 

— Darülharbde 'hüsnühizmet ve yarar
lık ibraz eden mabkûminin müddeti malı-
kümelerinin affına dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 266,267 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sö
keli İpokrat hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 160 

— Kars mebuslarının intihap mazbata
ları hakkında s 406 

— Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit 
İstihlâk Resminin artırılmasına dair ka
nun lâyihaları münasebetiyle 386,388,392,394 

— Türkiye - Rusya Muahedenamesi 
hakkında 327 

— Yerli kumaş iktisası 'hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 14 

Hasib B. (Maraş) - Konya isyan hâdi
sesini idare edenlerin Ankara İstiklâl Mah
kemesince muhakeme edilmelerine dair 
takrir münasebetiyle 36 

İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib) -
Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sökeli İpok
rat hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 154,159 

* îsmet B. (Çorum) - Yerli kumaş ikti
sası hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle 14.16,17,19 
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Sayfa 
Lûtfi B. (Malatya) - Anavatana ilti

hak eden arazide icra edilecek teşkilâtı 
mülkiye Ihakkmdaki lâyiha münasebetiyle 180 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sö
keli ipokrat hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle , 158 

— İttihat ve Terakkiye ait eşya ile me-

Mahmud Celâl B. (Saruhan) (İktisat 
Vekili) - Sigara kâğıdı inhisarına ve Kib
rit İstihlâk Resminin artırılmasına dair 
kanun lâyihaları münasebetiyle 384,385 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki ka
nım lâyihaları münasebetiyle 109,110 

— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 14,15,17,18,26 

— Yunan mezalimi hakkında 212 
Mahmud Said Bey (Muş) - Hiyaneti 

vataniyeden mahkûm Sökeli İpokrat hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 155 

— Konya isyan hâdisesini idare eden
lerin Ankara İstiklâl Mahkemesince mu
hakeme edilmelerine dair takrir münase
betiyle 36 

— Memurinin usulü muhakemesi hak
kındaki kanun teklifine dair Lâyiha En
cümeni mazbatası münasebetiyle 38 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki ka
nun lâyihaları münasebetiyle 105 

Mazhar Müfid Bey (Hakkâri) - Ana
vatana iltihak eden arazide icra edilecek 
teşkilâtı mülkiye hakkındaki lâyiha mü
nasebetiyle 174,175,182 

— Beylerbeyi İhtiyat Zabit Mektebin
den neşet edenler hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 196 

— Garp Cephesinde bilfiil harekâtı as
keriye sahası olan meykilere münhasır 
olmak üzere aşarın usulü cibayetine dair 
kanun lâyihası münasebetiyle 249,250 ;251, 

294,295 

Sayfa 
baninin maarif idaresine devredilmesine 
dair teklifi kanuni münasebetiyle 66,67,08 

— Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit 
İstihlâk Resminin artırılmasına dair kanun 
lâyihaları münasebetiyle 380,381 

— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 14 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sö
keli İporkat hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 156 

— İttihat ve Terakkiye ait eşya ile m'e-
baninin maarif idaresine devredilmesine 
dair teklifi kanuni münasebetiyle 67,68 

— Hudut Sıhhiye İdaresi Tekaüt San
dığına ait rüsumun tezyidi hakkındaki 
kanun münasebetiyle 283 

— Memurinin usulü muhakemesi hak
kındaki kanun teklifine dair Lâyiha Encü
meni mazbatası münasebetiyle 38 

— Muhacir ve mültecilerin askerlikle
rinle dair kanun teklifi ve takrir münase
betiyle 29,30 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki ka
nun lâyihaları münasebetiyle 134,136 

— Üç yerde tesis edilecek istiklâl mah
kemesi hakkında 352 

Mehmed Şükrü Bey (Karahisarı Sa-
hib) - Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibıit 
İstihlâk Resminin artırılmasına dair ka
nun lâyihaları münasebetiyle 34,385,392,395 

Miralay Musa Kâzım Bey (Müdafaai 
Milliye Vekâleti namına) - Kıtaatı askeri
yeden elbise ve teçhizatı askeriyeleriyle 
firar eden efrat hakkındaki kanun münase
betiyle 86,171 

Miralay Osman Şevket Bey (Müdafaai 
MiUiye Vekâleti namnıa) - Beylerbeyi İh
tiyat Zabit Mektebinden neşet edenler 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 

192,194195,199,200 
Muhiddin Baha B. (Bursa) - Yunan 

mezalimi hakkında 187,188 

M 
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Musa Kâzım Ef. (Konya) - Hiyaneti 
vataniyeden mahkûm Sökeli Ipokrat hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 155 

— Yerli kumaş iktisası hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 22 

Mustafa Ef. (Ankara) - Garp Cephe
sinde bilfiil harekâtı askeriye sahası olan 
mevkilere münhasır olma*k üzere aşarın 
usulü eibayetine dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle ' 289 

Mustafa B. (Karahisarı Şarki) - Erzu
rum kadısının ne sebeple azledildiğine dair 
sual takriri münasebetiyle 167 

Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) - Askerî 
elbisesi ve teçhizatiyle kaçan askerin öde
me ile mükellef tutulmasına dair Kanun 
münasebetiyle 171 

— Hâkimi münferit Kanununun bâzı 
mevaddmı muaddil Kanun münasebetiyle 227, 

228 
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ka-

Nafiz B. (Oanik) - Darülharbde hüsnü-
hizmet ve yararlık ibraz eden mahkûminin 
müddeti mahkûmelerinin affına dair ka
nun'lâyihası münasebetiyle 270 

— Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki 
kanun lâyihaları münasebetiyle 107,112,114,117 

Nebil Ef. (Karahisarı sahib) - Garp 
Cephesinde bilfiil harekâtı askeriye sahası 
olan mevkilere münhasır olmak üzere aşa
rın usulü' eibayetine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 251,294 

— Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit 
istihlâk Resminin artırılmasına dair ka
nun lâyihaları münasebetiyle 383 

Necib B. (Ertuğrul) - Şûrayi Devlet 

Sayfa 
rahisar'm Burma mahallesinde mukim Er
zurumlu Hafız îbrahimoğlu Mehmed Ho
ca hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle . 5 

Mustafa Kemal Paşa (Ankara) - Erzu
rum Kadısının ne sebeple azledildiğine 
dair sual takriri münasebetiyle 167,168 

Mustafa Necati B. (Saruhan) - Hudut 
Sıhhiye İdaresi Tekaüt Sandığına ait rü
sumun tezyidi hakkındaki Kanun münase
betiyle 284 

— Türkiye - Rusya Muahedenamesi 
hakkında 327 

— Yunan mezalimi hakkında 216,217 

Mustafa Taki Ef. (Sivas) - Garp Cep
hesinde bilfiil harekâtı askeriye sahası 
olan mevkilere münhasır olmak üzere aşa
rın usulü eibayetine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle ' 289,292 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sö
kel i îpokrat hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 158 

teşkili hakkındaki kanun lâyihaları mü-
naseebtiyle 111 

Neşet B. (Kângın) - Beylerbeyi ihti
yat Zabit Mektebinden neşet edenler hak
kındaki kanun teklifi münasebetiyle 194, 

198,199 
— Darülharbde hüsnühizmet ve yarar

lık ibraz eden mahkûminin müddeti mah
kûmelerinin affına dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 265 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ka-
rahisar'm Burma mahallesinde mukim Er
zurumlu Hafız îbrahimoğlu Mehmed Ho
ca hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 5 

N 



— aa — 
O 

Sayfa 
Operatör Emin B. (Bursa) - Anava

tan'a iltihak eden arazide icra edilecek 
teşkilâtı mülkiye hakkındaki lâyiha mü
nasebetiyle 176,182 

— Batum Mebusu Akif Beyin Evliyei 
selâsedeki vazifei vataniyesinin ikmaline 
kadar mezun sayılmasına dair Divanı Ri
yaset kararı münasebetiyle 70 

— Belediye etibbasınm mahallî belediye 

Ragıb B. (Amasya) - G-arb Cephesinde 
bilfiil harekâtı askeriye sahası olan mev
kilere münhasır olmak üzere aşarın usulü 
cibayetine dair kanun lâyihası münasebe
tiyle 289 

— İstiklâl mahkemeleri hakkındaki ta
limatname münasebetiyle 408 

Ragıb B. (Kütahya) - Garb Cephesinde 
bilfiil harekâtı askeriye sahası olan mev
kilere münhasır olmak üzere aşarın usulü 
cibayetine dair kanun lâyihası münasebe
tiyle 249,290 

— Yerli kumaş iktisası hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle 13,14,16 

— Yunan mezalimi hakkında 214 
Rasih Ef. (Antalya) - Yunan mezalimi 

hakkında 208 
Refet B. (Dahiliye Vekâleti Müsteşa

rı) - Anavatana iltihak eden arazide icra 
edilecek teşkilâtı mülkiye hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle 173,174,177,178,179,180,182 

Refet Pş. (îzmir) (Dahiliye Vekili) -
Cephede şehidolan 4 ncü Fırka Kumandanı 
Kaymakam Şevket Bey hakkında 304,305 

Refik B. (Konya) - Hâkimi münferit 
Kanununun bâzı mevaddını muaddil Ka-

Sayfa 
meclislerine azayı tabiiye olarak, kabulleri 
hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle 139 

— Metrenin memleketimizde de tul va
hidi kıyasisi olarak istimali hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle 57 

— Mükellef sivil etibba hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle 8-2,85 

— Yunan mezalimi hakkında 213 

mm münasebetiyle 226,228,258 
— Mükellef sivil etibbâ hakkındaki ka

nun lâyihası münasebetiyle 76 
— Üç yerde tesis edilecek istiklâl mah

kemesi hakkında 352 
Refik Şevket B. (Saruhan) (Adliye 

Vekili) - Beylerbeyi İhtiyat Zabit Mekte
binden neşet edenler hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 192,196,197,198 

— Darülharbde hüsnühizmet ve yarar
lık ibraz eden mahkûminin müddeti mah-
kûmelerinin affına dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 271 

— Erzurum kadısının ne sebeple azle-
dildiğine dair sual takriri münasebetiyle 164, 

165,166 
— Hâkimi Münferit Kanununun bâzı 

mevaddını muaddil Kanun münasebe
tiyle 225,226,235,258,259,260 

— İzmit Mebusu Sırrı Bey'^kalebent
lerin kürek cezası gördüklerine dair sual 
takririne cevabı 162,163,164 

— Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit 
İstihlâk Resminin artırılmasına dair ka
nun lâyihaları münasebetiyle 386,387 

Resul B. (Bitlis) - Garb cephesinde bil-

ö 
I şededenler hakkındaki kanun teklifi mü

nasebetiyle 200 

R 

Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahib) -
Beylerbeyi İhtiyat Zabit Mektebinden ne-
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fiil harekâtı askeriye sahası olan mevkile
re münhasır olmak üzere aşarın usulü ci-
bayetine dair kanun lâyihası münasebetiyle 292 

Resid Ağa (Malatya) - Garb cephesin
de bilfiil harekâtı askeriye sahası olan 
mevkilere münhasır ohnak üzere aşarın 
usulü eibayetine dair kanon lâyihası mü

nasebetiyle 

— Hâkimi Münferit Kanununun bâzı 
mevaddını muaddil Kanun münasebetiyle 

Rifat B. (Tokad) - Hâkimi Münferit 
Kanununun bâzı mevaddını muaddil kanun 
münasebetiyle 

Sayfa 
291 

226 

259 

Salâhaddin B. (Mersin) - Beylerbeyi 
İhtiyat Zabit Mektebinden neşet edenler 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 198,199 

— Muafiyeti askeriye vergisi hak
kındaki kanun lâyihası münasebetiyle 287,298. 

303 
— Türkiye - Rusya Muahedenamesi 

hakkında 331 

Salih Ef. (Erzurum) - Cevamii şerife 
hademesinin terfihi hakkındaki takrir 
münasebetiyle 128 

— Darülharbde hüsnühizmet ve ya
rarlık ibraz eden mahkûminin müddeti 
mahkûmelerinin affına dair kanun lâyi
hası münasebetiyle 267,268 

— Garp cephesinde bilfiil harekâtı as
keriye sahası olan mevkilere münhasır ol
mak üzere aşarın usulü eibayetine dair 
kanun lâyihası münasebetiyle 252,292,295 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ma
denli Dedeoğlu Osep hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 11 

— Muhacir ve mültecilerin askerlikle
rine dair kanun teklifi ve takrir münase
betiyle 27 

— Nüfus vukuatının iki ay müddetle 
eezayi nakdîden affedilmesine dair Kanun 
münasebetiyle 143 

— Prens Sabahaddin Beyden gelen teb
r ik telgrafı münasebetiyle 358 

— Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit 
İstihlâk Resminin artırılmasına dair ka
nun lâyihaları münasebetiyle 379 

— Türkiye - Rusya Muahedenamesi 
hakkında 329,330 

Sıdkı B. (Malatya) - Darülharbde hüs
nü hizmet ve yararlık ibraz eden mahkû
minin müddeti mahkûmelerinin affına dair 
kanun lâyihası münasebetiyle 264 

— Üe yerde tesis edilecek istiklâl mah
kemesi hakkında 352 

— Yunan mezalimi hakkında 213 
Sırrı B. (îzmit) - İttihat ve Terakkiye 

ait eşya ile mebaninin Maarif İdaresine 
devredilmesine dair teklifi kanuni müna
sebetiyle 67 

— Kalebentlerin kürek cezası gördük
lerine dair sual takriri 162.164 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki 
kanun lâyihaları münasebetiyle 106 

— Üç yerde tesis edilecek istiklâl mah
kemesi hakkında .'552 

— Yunan mezalimi hakkında 210.211 

Süleyman Sırrı B. (Yozgad) - Askerî 
elbisesi ve teçhizatiyle kaçan askerin öde
me ile mükellef tutulmasına dair kanını 
münasebetiyle 169,171 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sö
ke'li İpokrat" hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 160 

— Memurinin usuli muhakemesi hak
kındaki Kanun teklifine dair Lâyiha En
cümeni mazbatası münasebetiyle 37.38 

—• Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit 
istihlâk Resminin artırılmasına dair kanun 
lâyihaları münasebetiyle 396 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki 
kanun lâyihaları münasebetiyle 110,111,119,133 

— Türkiye - Rusya Muahedenamesi 
hakkında 327 



— 24 — 

Ş 
Sayfa 

Şeref B. (Edirne) - Anavatana ilti
hak eden arazide icra edilecek teşkilâtı 
mülkiye hakkındaki lâyiha münasebetiyle 181 

— Hâkimi Münferit Kanununun bâzı 
mevaddmı muaddil Kanun münasebetiyle 232 

— Hiyaneti vataııiyeden mahkûm Sö
ke'li îpokrat hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 159 

— Yunan mezalimi hakkında 202,203 
— Yunan taarruzu münasebetiyle 348,350 
Şevket B. (Sinob) - Darülharbde hüs

nü hizmet ve yararlık ibraz eden mahkû-
minin müddeti mahkûmeleriııin affına da
ir kanun 'lâyihası münasebetiyle 268 

— Hıyaneti vataniyedeıı mahkûm Ma
den'li Dodeoğlu Osep hakkındaki Adliye 

Sayf-v. 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 8,9,12 , 

— Hiyaneti vataniyedeıı mahkûm Sö
keli îpokrat hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 153,154,156 

— Hiyaneti vataııiyeden mahkûm Tek
ke karyesinden değirmenci Nureddin hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 4 

— Kars mebuslarının intihap mazbata
ları hakkında 405 

— Memurinin usulü muhakemesi hak
kındaki kanun teklifine dair Lâyiha En
cümeni mazbatası münasebetiyle 38 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki 
kanun lâyihaları münasebetiyle 109,113,118,119 

Tahsin B. (Aydın) - Garp Cephesin
de bilfiil harekâtı askeriye sahası olan 
mevkilere münhasır olmak üzere âşarm 
usulü cibayetine dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle 291,295 

— Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit 
istihlâk Resminin artırılmasına dair ka
nun lâyihaları münasebetiyle 391 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki 
kanun lâyihaları münasebetiyle 137,138 

Tahsin B. (Devairi Merkeziye Muha
sebe Müdürü Umumisi) - Hudut Sıhhiyye 
İdaresi Tekaüt Sandığına ait rüsumun tez
yidi hakkındaki Kanun münasebetiyle 282,283, 

284 
Tevfik Ef. (Kângırı) - Kars mebusla

rının intihap mazbataları hakkında 405 
— Metrenin memleketimizde de tul va

hidi kıyasisi olarak istimali hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle 57 

— Yerli kumaş iktisası hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle 19 

Tunalı Hilmi B, (Bolu) - Askerî elbi
sesi ve teçhizatiyle kaçan askerin ödeme 
ile mükellef tutulmasına dair kanun mü
nasebetiyle 170,171 

— Garp Cephesinde bilfiil harekâtı 
askeriye sahası olan mevkilere münhasır 
olmak üzere âşarm usulü cibayetine dair 
kanun lâyihası münasebetiyle 243,253,292 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ma
denli Dedeoğlu Osep hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 9 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sö
keli îpokrat hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 155 

— Kıtaatı askeriyeden elbise ve teçhi
zatı askeriyeleriyle firar eden efrat hak
kındaki kanun münasebetiyle 86 

— Makamı Riyasetçe verilen ihtar ce
zası münasebetiyle 93 

— Muhacir ve mültecilerin askerlikle
rine dair kanun teklifi ve takrir müna
sebetiyle 31 

— Muafiyeti Askeriye Vergisi hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle 299,300' 

— Nüfus vukuatının iki ay müddetre 
cezayi nakdiden affedilmesine dair Kanun 
münasebetiyle 144 

— Sigara kâğıdı inhisarına ve Kibrit 
istihlâk Resminin artırılmasına dair kanun 
lâyihaları münasebetiyle 380,390 
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— Şûrayı Devlet Teşkili hakkındaki 
kanun lâyihaları münasebetiyle 108,110,113 

— Yerli kum:;!:: ikt'isası Ihnkkındaki ka

nun lavıhası nnuîasehe tivle 
Yunan mezalimi hakkında 
Zaptı sabık hakkında 

Sayfa 
1 (i,] 9 

211.212 
362 

V 

139 

200 
401 

Vehbi B. (Karesi) - Anavatana iltihak 
eden arazide iera edilecek teşkilâtı mülki
ye hakkındaki lâyiha münasebetiyle 173,174, 

180,181,182 
— Belediye etibbasmm mahallî belediye 

meclislerine âzayi tabiiye olarak kabulleri 
hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle 

— Beylerbeyi İhtiyat Zabit Mektebin
den neşet edenler hakkındaki kanun teklifi 
münasebetiyle 

— Cephedeki müşahedatma dair 
— Erzurum Kadısının ne sebeple azle-

dildiğine dair sual takriri münasebetiyle 165,167 
— Çarp Cephesinde bilfiil harekâtı as

keriye sahası olan mevkilere münhasır ol
mak üzere aşarın usulü cibayetine dair ka
nun lâyihası münasebetiyle 256,292 

— Hâkimi Münferit Kanununun bâzı 
mevaddını muaddil (Kanun münasebetiyle 

— Prens Sabahattin 'Beyden gelen teb
rik telgrafı münasebetiyle 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki ka
nun lâyihaları münasebetiyle 

— Yerli kumaş iktisası haikkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 

— Yunan mezalimi hakkında 
Vehbi Ef. (Konya) - Anavatana iltihak 

eden arazide icra edilecek teşkilâtı mül
kiye hakkındaki lâyiha münasebetiyle 

— Askerlerin firarının izalesi için 

261 

358 

108 

13 
213 

179 

49 

192 
400 

264 

alınması lâzımgelen tedbirlere dair kanun 
teklifi münasebetiyle 

— Beylerbeyi İhtiyat Zabit Mektebin
den neşet edenler hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 

— Cephedeki müşahedatma dair 
— Darülharbde hüsnühizmet ve yarar

lık ibraz eden mahkûminin müddeti mah-
kûmelerinin affına dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 

— Garp Cephesinde bilfiil harekâtı as
keriye sahası olan mevkilere münhasır ol
mak üzere aşarın usulü eibayetine dair ka
nun lâyihası münasebetiyle 251,289 

— Hâkimi Münferit Kanununun bâzı 
mevaddını muaddil Kanun münasebetiyle 230, 

231 
— Konya isyan hâdisesini idare edenle

rin Ankara istiklâl Mahkemesince muha
keme edilmelerine dair takrir münasebe
tiyle 36 

— Metrenin memleketimizde de tûl va
hidi kıyasisi olarak istimali hakkındaki 
kanun teklifi münasebetiyle 57 

— Muhacir ve mültecilerin askerlikle
rine dair kanun teklifi ve takrir müna
sebetiyle 42 

— Yunan mezalimi hakkında 212,213 
Veli B. (Burdur) - Türkiye - Rusya 

muahedenamesi hakkında 326,327 

Yahya Galib B. (Kırşehir) - Garp Cep
hesinde bilfiil harekâtı askeriye sahası olan 
mevkilere münhasır olmak üzere aşarın usu
lü eibayetine dair kanun lâyihası münasebe
tiyle 249,250 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki ka

nun lâyihaları münasebetiyle 
— Yunan mezalimi hakkında 
Yasin B. (Gazianteb) - Garb Cephe

sinde bilfiil harekâtı askeriye sahası olan 
mevkilere münhasır olmak üzere aşarın 
usulü eibayetine dair kanun lâyihası mü-

106 
209 
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nasebetiyle 
—• Ecnebi isim taşıyan mevki isimleri

nin değiştirilmesi hakkındaki teklifi müna
sebetiyle 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ma
denli Dedeoğlu Osep hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 

— Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki 
kanun lâyihaları münasebetiyle 

Yusuf îzzet Pş. (Bolu) - Askerî elbise
si ve teçhizatiyle kaçan askerin ödeme 
ile mükellef tutulmasına dair kanun mü
nasebetiyle 

— Beylerbeyi İhtiyat Zabit Mektebin-

Sayi'a 

248 

100 

7,11 

116 

•170 

Sayfa 
den neşet edenler hakkındaki kanun tek
lifi münasebetiyle 195,197,200 

— Mükellef sivil etibba hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle 77,78,82,83,84 

—• Muhacir ve mültecilerin askerlikle
rine dair kanun teklifi ve takrir münase
betiyle 42,43,44 

Yusuf Kemal B. (Kastamonu) (Hari
ciye Vekili) - Haricî siyaset hakkında be
yanatı 61 

— Türkiye - Afganistan Muahedena-
nıesi hakkında 320 

— Türkiye - Rusya Muahedenamesi hak
kında 325,326,327,328,329,3^0,331,332 

— Yunan Mezalimi hakkında 205,206,207 

Zamir B. (Adana) - Hudut Sıhhiye 
İdaresi Tekaüt Sandığına ait rüsumun 

tezyidi hakkındaki kanun münasebetiy
le 284 

t>9<( 


