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Fihrist 

AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 
Sayfa 

İntihaplar 

Divan Riyaseti için 

— Ergani Mebusu Sırrı Beyin, mezun 
giden Büyük Millet Meclisi İdare Memurla
rının yerim1 intihap yapılmasına dair tak
riri 369 

Encümenler için intihabı 

— Adliye Vekâletine intihabedilmiş, 
olan Kayseri Mebusu Rifat Beyin yerine 
İkinci Şubeden bir âza intihabedilmesine 
dair Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti 
tezkeresi 3';3 

— Birinci Şubeden Adliye ve Kavaniııi 
Maliye encümenlerine intihabedilen azaya 
dair şube riyaseti tezkeresi J86 

— Bolu Mebusu Cevat Beyin Hariciye 
Encümenine intihabedildiğine dair Dördün
cü Şube Riyaseti tezkeresi 409 

— Dahiliye Encümeni Mazbata Muhar
rirliğine Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Be
yin intihabölunduğuna dair Encümen Riya
seti tezkeresi "120 

— Dahiliye ve Müdafaa! Milliye encü
menlerinden Encümeni Mahsusa intihab-
edilen âza hakkında tebligat 295:296 

— Dördüncü Şubeden Muvazenei Mali
ye Encümenine Sivas Mebusu Ziya Beyin 
intihabedildiğme dair Şube Riyaseti tezke
resi 6 

— Encümen kâtipliğine Yozgad Mebusu 
Feyyaz Âli Beyin intihabedildiğine dair 
Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti tezke
resi 72 

— Hakkâri Mebusu Masftıar Müi'id Be
yin, Muvazenei Maliye Encümeni âzalığma 

Sayfa 
intihabedildiğine dair Besinci Şube Riya
seti tezkeresi 48 

— Hariciye Encümenindeki münhallere 
âza intihabolunnıasma dair Encümen Ri
yaseti tezkereli v 362 

— Hariciye Encümeni âzalığma Üçün
cü Şubeden Ankara Mebusu Ali Fuad Pa
şanın intihabölunduğuna dair Şube Riyaseti 
tezkeresi 445 

— İkinci Şubeden muhtelif encümenler-
deki münhallere int'ihabedilen azaya dair 
Şube Riyaseti tezkeresi 386 

— İstida Encümeni Riyasetine Erzu
rum Mebusu Durak Beyin, Encümen Kâ
tipliğine Tökad Mebusu Hamdı Beyin inti-
habedildiklerine dair Encümen Riyaseti 
tezkeresi 6 

— İstiklâl mahkemeleri Kanununun ta
dili için teşekkül edecek Muvakkat Encüme
ne Müdai'aai Milliye, Dahiliye ve Adliye 
encümenlerinden intihabedilen azaya dair 
mezkûr encümenler riyaseti tezkereleri 9 

— Mezun bulunan iki azanın yerine Bi
rinci Şubeden iki zatın intihabedirmesiue 
dair Adliye Encümeni Riyaseti tezkeresi Ö63 

— Muvazenei Maliye Encümeni Maz
bata Muharrirliğine Hakkâri Mebusıv Maz- ; 
har Müfid Beyin intihabölunduğuna dair 
Encümen Riyaseti tezkeresi 112 

— Muvazenei Maliye Encümenindeki 
mümhalle Üçüncü Şubeden Lâzistan Mebu
su Ziya Hurşid ve İstida Encümenine İs
tanbul Mebusu Mazihar beylerin intihabo-
lunduklarına dair Şube Riyaseti tezkeresi fi :72 

— Muvazenei Maliye Encümeni âzasın
dan Sivas Mebusu Rasim Beyin mezunen 
infikâki dolayısiyle yerine diğer bir zatın 



Sayfa 
intilıabedi! meşine da i r Encümen Riyaseti 
tezkeresi 4.14 , 

- - Posta ve Telgraf Enturmenindeki 
uı.ün 1 ıaHere şubelerden âza int ihafoedilmesi-
ne dair Encümen Riyaseti tezkeresi 51*2 

— Posta ve Telgraf Encümeni. Riyase
tine İzmit Mebusu Haindi Namık ve Maz
bata Muharrir l iğine Adana Mebusu Zelkâi 
beylerin intihabedildiklerine dair Encümen 
Riyaseti teskeresi 5.12 

--- S a m b a n Mebusu Ömer Lûtl'i Beyin 
Kavanini Maliye Encümeni Kâtipliğine in-
t ihabolunduğuna dair Enenmen Riyaseti. 
tezkeresi . 2 % 

-— Ziraat Bankasının ıslahı için, teşkil 
edilecek komisyonla Muvazenei Maliye En-
eümenindeki münhal e Beşinci Şubeden ya
pılan intihap hakkında. Şube Riyaseti tez
keresi ' . " ) , ) r > 

İs t iklâl mahkemeler i için in t ihap 

' - - A m a s y a İstiklâl Mahkemesi için in
t ihap .118 :119J.J 9:120,16.1,196 :1!)7.2!;i 

Meclis har ic i işler için in t ihap 
-— Kurban Bayramını tebrik etmek 

üzere cepheye gidecek olan heyetin Diva
nı Riyasetçe in t ihabı 64 

Bfemurin Muhakemat Tetk ik Heyeti ve Encü
meni için in t ihap 

•••— Batum Mebusu Edib Beyin, Memu
rin Muhakemat Heyetin*1 intihabı 34 

— öani'k Mebusu Süleyman Beyin, M*e-
nıurin Mulıakemat 'Heyeti Azal ı gına. iruti-
halbı 7 

— Karahisarı Şarki Mebusu Ali 'Süruri 
Efendinin, Memurin Muhakemat TetJkik 
Encümeni Reisliğinden istifası 169 

— Memurin MulhaJkemat Encümeni Ri
yasetine İçe l Mebusu H a y d a r Lûtf i Beyin 
int ihabedilmiş olduğuma da i r Encümen Ri
yaset i .tezkeresi' 25.1 

— Memurin Munakeımat Tetkik Encü
menine !Gene Mebusu F ik r i Fa ik ve Erzin
can Mebusu Tevfik beylerin inti'Jha'bı "170 

Sayfa 
istifalar 

- Ergani Mebusu Sırrı Beyin Kavanini 
Maliye Encümeni Azalığnıdaıı istifasına 
dair takriri 363 

Halckiâri MMmsu Mazlıar Müfid Be
yin, Memuriu Müha'kemat Heyetinden is
tifası 34-

-— Kozan Mebusu "Doiktor Mustafa Be
yin, Sıhhiye Encümeni Mazbata Muharrir- • 
liginden istifanı 514:515 

— Memurin Muhakemat Heyetinden is
t ifa ettiği ne dai r Kasit/anıkmu Meîbusu Be
sim 'Beyin t akr i r i 6:7 

•— Sinob Me'busu Ha !kkı Hamı Beyin, 
M em ı.ı riu Muhakema 1 Tetkik E'ucüm'eui 
â /a l ığından istifası 169:170 

Kıstelyevm 

— İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, 
kıstelyevnfden istisnasına dair ta 'kriri 72 

—- Sitîob Mebusu H a k k ı Hami Beyin, 
yoklamada ibuJİunınııyaulardan 'kıstelyevm 
yapiliniasi.ua dair ta'kriri -'"50 

— Sinob Mebusu H a k k ı İ lamı Beyin, 
t ak r i r i üzeri ne, yok lamada bulunm lyan'lar 
darı kıstelyevm yamtmalsı na dair verilen 
ikaı-ar üzerine müzakere 33-: 34 

Mezuniyet 

Ardahan M'ebusu Servet' Beyin, te
cavüz ettirdiği izin müddetine dair Divanı 
Riyaset 'kararı 44f> 

—' Düşmandan ist irdadediien intiha]) 
daireleri mebuslar ına izin -yerilmevsime •dair 
Divanı Riyaset kararı 536 :537 

-- Karalıisarı Salıib •mebuslarına, izin 
verilmesine dair Divanı Riyaset (karan 457 

•— 'Kütahya Mebusu Besim AtaHay Beye 
'bir ay 'mezuniyet verilim'esi 487 

—• Kütahya. Mebusu Ragılb Beye 15 ıg-ün 
ınıezuniyet verilmesi 484 

— Mebuslardan >bazılarına izin veril
mesine d a i r Divanı Riyaset ka r a r ı 7,111:112, 

171,320,413 
--• Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beye izin 

verilmesiııe da i r Divanı Riyaset k a r a n 207 :208 

http://yapiliniasi.ua


BEYANAT 
Sayfa 

— Ankara Metbusu Ali Fuad Paşanın. 
cepheyi ziyaret 'eden (heyet namına beya
natı 170 

— Bursa 'nın istirdadedilmiş. olduğuna. 
dair Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa
nın (beyanatı 619:620 

— Edirne Mebusu Şeref Beyin, ibir Yu
nanlı tarafından süngü ile parçalanmak, is
tenen ve Melhmedcük tarafından (kurtarılan 

Sayfa 
Kuranı Kerimin Meclis Kütüphanesine he
diye edildiğine dair "beyanatı 608:609 

— Eskişehir'le Uşak'm düşmandan is
ti rdadedildiğine dair Reisisani Adnan Bey
le İcra. Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin 
(beyanatı 466:467 

— Muzaf feriye ti âhireden dolayı İran 
ve Afganistan sefirlerinin tebrikâtta bulun
duklarına dair icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Rauf Beyin 'beyanatı 408:409 

ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELATI 

— Adliye Vekili intihabı ((Kayseri Me
nusu Rifaıt Bey intihabedilmiştir) 171,181, 182, 

196 
•-- Erzurum M'ebuısu Celâleddin Arif 

Beyin, Adliye Vekâletini kabulde mazur 
olduğuna dair telgrafı 112 :113 

— Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beye, 
rahatsızlığına Ibinaen mezuniyet verilme
sine dair takriri 161 :I62 

— Hariciye Veikâleti için intihap (Rauf 
Bey Hariciye Veikâleti Vekilliğine intihab-
^dilmiştir.) 171:172,181,182,196 ! 

— Hariciye Ve'kili Yusuf Kemal Beyin, 
iadeyi afiyet ederek vazifeye (başladığına 
dair Rauf Beyin .beyanatı 621 

— Nafıa Vekii Feyzi Beyin istifası 496:497 
— "Nafıa Vekili intihalbı (Diyarbeikir 

M'eibusu Feyzi Bey intiha.bolunmuştur.) 570, 
584:585 

—- Rahatsız ıbuluuan Hariciye Veikili 
Yusuf Kemal Beye, tcra Velcilleri Heyeıti 
Reisi Rauf Beyin Vekâlet edeceğine dair 
İcra Yetkili eri RivaSeti tezkeresi İ l i 

İSTİZAHLAR 
- - lvaıahisati Sahil) Mebusu Mehmed 

Şükrü Beyin, lîeji Müdürü r'nuiinisi \lid-
hat Bey hakkında Maliye Vekâletinden 
istizah takriri .170:17 

LÂYİHALAR 

- - Adana'nm işgal devrine ait dâva- • miyesi bütçesinin fasılları arasında mana
lar hakkında 110 ;. kale icrasına dair 600 

— Akifoğlu Saldın bakıyei müddeti ' __ As-kerî Fabrikalar Usta Mektebine 
e ez aiy esi nin affına dair 471 | fam- 4^2 

- - Amele hukıılkuna mütaallik kanun j - Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 
lâyihası 110 | tâdili hakkında 317,318 

— Askerî Ceza Kanununun 95 nei mad
desinin tadiline dair 47! 

— Askerî Ceza Kanununun 200 ncü 
maddesinin tadiline dair 409 

— Askerî Fabrikalar Müdiriveti Um anı-

— Balâ'nın Camirsagir •mahallesinden 
Battal 'm bakıyei müddeti cezaiyesinin ut'-
fma dair 471 

— Başaralı Mustafa Efendinin affı 
hakkında 538,563 

file:///lid-


__4 — 
Sayfa 

—• 1338 senesi Muvazenei Umumiyi 
kanım lâyihası 9,122:1'61,173.-181,182£02,213: 
229,236 £42,292:293,334:357,373:385,414:440,446: 
447,457,462,463,471,497:506,51;1,539:552,555:559, 

571:581,582:603 
A — İcra. Vekilleri Heyeti Riyaseti 

bütçesi 555:559 
B — Maliye Vekâleti bütçesi 122:161,173 : 

:,.... 181,182^202,213 :229,236:242,292:293 
C — Matbuat ve İstihbarat Müdüriye

ti ümumiyesi bütçesi 57.1 -581,582:603 
D —• Müdafaa! Milliye A^ekâleti büt

çesi 1.0:19 
E — Sıhhiye Vekâleti bütçesi 497:506,539 : 

552 
V — Şer'iye Vekâleti bütçesi 334:357,386: 

406,415 :440,446:447,457,463,47i ,506 -507 
— 1338 senesi Dahiliye bütçesinin 

harcırah maddesine otuz bin lira tahsisatı 
munzamına itasına dair 569,570,603:604 

— Divanı Temyizi Askerî? Kanununla 
müzeyyel kanım lâyihası . 246:247 

— Düşman karşısından müsellâhan 
firar eürmünden dolayı idama mahkûm 
edilmiş olan Hasanoğln Ahmed'in cezası
nın affına dair 4,318,411 :413 

— Düşman karşısından müsellâhan ve 
müttefikan firarlarından dolayı idama 
mahkûm Sekizinci Fırka Hücum Tabu
rundan Mehmedoğlu İsmail ile •beş refi
kinin idam cezalarının affına dair 4,317:318, 

410:411 
—' Düşman tarafından ihrak olunan 

Sakarya Ilıca karyesiyle emsali kura aha
lisinin 1337 senesi aşar ve tekâlifi saire 
borçlarının tehiri tahsili hakkında 4,317:318 

— Emrazı isâriye tahsisatın^, yüz bin 
lira ilâvesine dair 4 

— Eski valilerden merhum Reşid Bey 
ailesine maaş tahsis edilmesine dair 409 

— Eşkıyaya, yataklık maddesinden 
mahkûm Hacı Hatiboğlu Osman'ın bakiye! 
müddeti cezaiyesiniın affına dair 246 

— Eşhas üzerinde zuhur eden kaçak 
mektup hâmil ve nâkilleri hakkında 409 

— Ferağ ve İntikal harçlarının tadi
line dair 317,318 

— GarJb Cephesinde bilfiil harekâtı 
askeriye sahası olan mevakie münhasır 

Sayfa 
olmak üzere aşarın sureti tahsili hakkın
daki 16 Temmuz 1338 tarihli Kanunun 
temdidi meriyetine dair 69:70,73:77,97,103 

— Harbde mecruh olup binııetice te-
kaüdolacak derecede malûl kalan ümera 
ve zabit an ve efrada harcırah itası hak
kında 73 

— Harice altı ay müddetle hayvanatı 
bakariye ihracının menolunmasına dair 409 

—• Hariçten ithal edilecek hayvanatı 
feresiye ve bakariyenin Gümrük Resmin
den muafiyetinle dair 246 

— İkinci sınıf ihtiyat zabitlerinin sı
nıfı muvazzafa nakillerine ve telhisten son
ra terfihi hallerine dair 4 

— İspençiyari Nizamnamesine zeyil 
kanım lâyihası 110 

— İspirto ve İspirtolu mevaddı dspen-
çiyariyeriin imal ve füruh'tu hakkında 247 

— İstirdadedilen mahallere gönderi
lecek memurin harcırahları için Dahiliye 
Vekâleti bütçesinin harcırah faslına elli 
bin lira ilâvesine dair 484,537:538,559:560 

— Jandarma Umum Kumandanlığı 
bütçesine zamaim icrasına dair (2/537) 113,206: 

207 
— Kadıoğlu Hacı Ahmed'in bakiye! 

müddeti cezaiyesinin affına dair 471 
— Konya'da ikamete memur kahveci 

Hacı tlyasoğlu Hacı Hasan'm cezasının 
affına dair 3 

--•- Küreğe mahkûm Saiboğlu Kara 
Mebmed'in bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affına dair • 110 

— Maaş cüzdanı 'bedelâtının tezyidine 
dair * 409 

— Mâlûlini askeriyenin tekaüt (mua
melesine dair 471 

— Mâlûlini sulatın terfih ve ikdam 
hakkındaki 320:321,332,358 ;359 

— Memaliki mustaıhlasadan firar veya 
gaybubet eden ahalinin emvali menkule 
ve gayri menkulelerinin idaresi hakkında
ki 20 Nisan 1338 tarihli Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 409 

— Memaliki müstahlasa memurini için 
üç milyon lira verilmesine dair 609 

— Mera'kibi bahriyeden alınacak rü
sum hakkında 446 



MAZBATALAR 

Sayfa 
efradına gönüllü muhassasatı verilmesine 
dair 4 

— Suriye Irak ve sair memaliki harre 
ahalisinden olup istifalarının kabulünü is
tida eden ümera ve zâbitan hakkında 4 

— Tâbiiyet harçlarının beş misline ib
lâğına dair 73 

— Tasfiye kararnamesinin ilgasına 
dair 110 

— Teşkilâtı mülkiyede tadilât icrası 
için hükümete mezuniyet itasına dair 472 

— Ticaret ve Ziraat odalarının posta ve 
telgraf ücuratmdan istisnalarına dair 110 

— Tiflis'te Gürcü Hükümetiyle mün-
akit iki eded mukavele hakkında 110,487 488 

— Yalvaç Ahzi Asker Şubesi sabık Bö
lükler kumandanı yüzbaşı Hakkı Efendinin 
cezasının affına dair 3:4 

— Yirmi milyon lira avans itasına 
dair 111,252:257,258,274 

— 27 Şubat 1329 tarihli ferağ ve intikal 
harçları hakkındaki Kanuna müzeyyel ka
nun lâyihası 3 

ATALAR 

— Mmtaka Ziraat mekteplerinin Zi
raat Bankası tarafından idare olunmala
rına dair 72:73 

— Müskirat nakli 'maddesinden dolayı 
bir sene hapse mahkûm Ahmed'in bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair 110 

-— Nüfus Kanununun onuncu maddesi
ne zeylolmak üzere tanzim edilmiş olan 
kanun lâyiıhası 110 569 

— On iki milyon lira itasına dair 609 
— 14 Eylül 1330 tarihli Taymat ve 

yem Kanununun tadiline dair 3.113 
— Posta paketleri ücretlerinin tezyidi

ne dair 110 
— Rüsumat idarelerince müsadere edi

len kaçak eşya hakkında 246,463:466,48c :496 

— Sıhhiye bütçesinin emrazı sâriye 
tahsisatına yüz bin lira ilâvesine dair 257:258, 

260:272 
— Sinema şeritleri hakkında 446 
— Suriye ve Irak hükümetleri hudu

dundaki livalarla Adana vilâyeti jandarma 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Biga Mebusu Hamdi Beyin, Osman

cık Ahzi Asker Şubesi yazıcılarından Mah-
mud hakkında evvelce ve sonra verilmiş 
hükümlerden son hükmün kaldırılmasına 
dair takriri hakkında 73 

— Düşman karşısından müsellâhan fi
rar cürmünden dolayı idama mahkûm 
edilmiş olan Hasanoğlu Ahmed'in cezası
nın affına dair kanun lâyihası hakkmda 318, 

411 413 
—- Düşman karşısında müsellâhan ve 

müttefikan firarlarından dolayı idama 
mahkûm Sekizinci Fırka Hücum Taburun
dan Mehmedoğlu İsmail ile beş refikinin 
idam cezalarının affına dair kanun lâyi
hası hakkında 317:318,410-411 

—• Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, îdi adha şerefine fiili şeni mahkûm
larından gayrısmdan sülüsani müddeti 
cezaiyelerini ikmâl etmiş olanların afları 

hakkında kanun teklifine dair (2/545) 
7,19:20 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının affına dair olan Kanunun 
tefsiri lüzumuna dair Adliye Vekâleti tez
keresi ile divanı harbleree vazaifi askeri
yeden dolayı mahkûm edilmiş olan eşha
sın, Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının affına dair - olan Kanundan isti
fade edip etmiyeeeklerine dair Müdafaai 
Milliye Vekâleti tezkeresi hakkında 20:30, 

34,47,48,56,65:66 
— Karahisarı Sahib Mebusu Mustafa 

Hulusi Efendinin, Konya eşrafından Ba
şaralı Mustafa Efendinin affı hakkında 
kanun teklifine dair (2/411) 522:532 

— Pontüs meselesine ait cürümlerin 
hiyaneti vataniyeden addedilip edilmiye-
ceğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
hakkında 318 

— Yenihan hâdisesinden dolayı kü
reğe mahkûm edilmiş olan Yenihan'm Ki-



6 -
Sayfa 

remitli. karyesinden Hacı Hasan'in affına 
dair İstida Encümeni mazbatası hakkın
da • 7 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

— Antalya Mebusu Rasih Efendi ve 
rüfekasınm, Antalya sancağı dâhilinde 
Serik namiyle bir kaza teşkili hakkında 
kanun teklifine dair (2/437) 73 

— Ardahan Mebusu Server Beyin, Araş 
Mutasarrıflığı namiyle yeni bir teşkilât 
kurulmasına dair teklifi hakkında (2/453) 73 

— Ardahan Mebusu Server Beyin, 
Çıldır namiyle bir kaza teşkiline dair 
kanun teklifi hakkında (2/455 73 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Mec
lisi idare azaları intihabatmda vergi 
kaydı aranılmamaşına dair kanun teklifi 
hakkında (2/544) 569 

— Nüfus Kanununun onuncu madde
sine müzeyyel kanun lâyihası hakkında 
(Memaliki meşgule ahalisinden nüfus tez
kerelerini zayi edenler hakkındadır.) 569 

— Tedrisatı iptidaiye Kanununun on 
beşinci maddesinin tefsiri hakkında İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresine dair 

251 

ENCÜMENİ MAHSUS MAZBATASI 
— İstiklâl. mahkemeleri hakkında 77:96, 

97:103 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

— Tiflis'te Gürcü Hükümetiyle mü-
ııakit iki aded mukavele hakkında kanun 
lâyihasına dair 487:488 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

— Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Zi
raat makinalarında istimal edilmek üze
re hariçten celbolunacak benzin, benzol, 
mazot, maden kömürü ile makina yağları, 
damızlık ve çift hayvanatı ve sairenin 
Gümrük Resminden muafiyetine dair ka
nun teklifi hakkında (2/416) 514 

Sayfa 
İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATALARI 

— Abdülvehap imzalı arzuhal hak
kında 448 

— Alay Kâtibi Cemal Efendi hak
kında 73 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hacı 
Hasan'm affı hakkında 73 

— İstihlâk Resmi Kanununun tadi
line dair 296* 

— Malatyalı Abdülvehap'm arzuhaline 
dair 114,120:122 

— Mükellefiyeti ziraiye Kanununun . 
tefsir edilmesine dair 111,247 

— Yenihan hâdisesinden dolayı (küreğe 
mahkûm «edilmiş olan Yenihan'm [Kiremitli 
'karyesinden Hacı Hasarı'in affına dair 7 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

— Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 
t a d i l hakkında kanun lâyihasına dair 317,318 

— Bolu Mebusu Abdullah Efendinin, 
Zonguldak'ta ciheti askeriyece yapılan bina 
duvarının mahalline terkine dair kanun 
teklifi hakkında (2/517) 445:446 

— Düşman tarafından ihrak olunan 
Sakarya Ilıca karyesiyle emsali kura aha
lisinin 1338 senesi aşar ve tekâlifi saire 
borçlarının tehiri tahsili hakkında kanun 
lâyihasına dair 317,318 

— Ferağ ve İntikal harçlarının tadili
ne dair kanun lâyihası hakkında 317,318 

— Harcırah Kararnamesinin 22 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Dahiliye Ve
kâleti tezkeresine dair 317.318 

— İstanbul Mebusu Ali Riza Beyin, 
Şühedayı askeriyenin eytam ve eramiline 
tahsis olunacak maaşlar hakkındaki Kanun 
hükmünün tadiline dair kanun teklifi hak
kında (2/338) 317,318,373:385 

— İktisat Vekâletinin, Ziraat Bankası 
Müdürü Umumisi vazaifinin Müdürü Umu-
mli Muavini tarafından ifası hakkındaki 
tezkeresine dair 317,318 

— Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin, 
sabık Boğazlıyan Kaymakamı Maslup föe-



Sayfa 
mal Bey ailesine hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisi hakkında kanun tekli
fine dair (2/352) 317,318 

— Kurayı mevkufe aşarı hakkındaki 
teklife dair 446 

— Rüsumat idarelerince müsadere edi
len kaçak eşya hakkında kanun lâyihasına 
dair 463:466,488:496 

— Seferberlik zammı maaş Kanunu
nun ikinci maddesinin tefsirine dair Müda
faa! Milliye Vekâleti tezkerecine dair 296 

— Sinema şeritleri hakkındaki Lâyiha
ya dair -146 

LÂYİHA ENCÜMENİ -MAZBATALARI 

— Baitunı Mebusu Ahmed Fevzi Efen
dinin, Şavşat kazası merkezindeki Medresei 
İlmiyenin Darülhilâfe Medresesine tahvili- * 
ne dair kanım teklifi hakkında (2/550) 247 

— Bolu Mebusu Abdullah Efendinin. 
Zonguldak'ta ciheti askeriyece yapılan bir 
duvarın mahalline terkine dair kanun tek
lifi hakkında (2/517) 113 

— Bursa Mebusu MuhiddJin Baha Be
yin, Ömer Naci'Bey merhumun mahdumu
na hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair kanun teklifi hakkında (2/549) 247 

— Erzurum Mebusu Âsim Beyle rüfe-
kasmın, ümera, zâbitan ve mensubini as
keriye yüzde yirmilerinin kat'mdan sarfı
nazar edilmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/557) 537 

— Gazianteb Mebusu Ali Oenani' Be
yin, düşmandan istirdadedilen mahaller 
ahalisine muavenet icrası hakkındaM Kamı- * 
na bir zeyil ilâvesine dair kanun teklifi hak
kında (2/555) 537 

— Kütahya Mebusiu Cemil Beyin, Mec
lisi idare azaları intihabatında vergi kaydı 
aranılmamasına dair kanun teklifi hakkın
da (2/544) 113 

'MUVÂZENE! MALÎYE ENCÜMENİ I 
MAZBATALARI 

— Ankara Mebusu Atıf ve Balıkesir 
Mebusu Abdülgafur efendilerin, Harb Ka
zançları Vergisi Komisyonunun mukarre- ] 
ratına ve ayrıca mahallinde bir komisyon ; 

Sayfa 
teşkiline dair suali münasebetiyle Maliye 
Vekili Hasan Fehmi Beyin Harb Kazançla
rı Kanununun sureti tatbikine mütaallik 
cevabi tezkeresi ye Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası, Amasya Mebusu Ömer 
Lûtfi Beyle rüfekasınm Harb Kazançları 
itiraznamelerinin neticei tetkikine kadar 
verginin tehiri tahsili hakkında kanun tek
lifi (2/490) ve Karahisarı Sahib Mebusu 
İsmail Şükrü Efendinin Harb Kazançları 
Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin tadi
line dair kanun teklifi hakkında (2/494) 299: 

235,277:292 
— 1338 senesi Muvazenei Umumiye ka 

nün lâyihasına dair 9,122:161,173:181,182:202, 
213:229,236:242,292:293,334:357,386:406,414, 
415:440,446:447,457,462,497:506,539:552,555: 

559,571:581,582:603 

A — İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
bütçesi 555:559-

li — Maliye Vekâleti bütçesi 122:161,173:181, 
183:202,213:229,236:242,292:293 

(' — Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Vmumiyesi bütçesi 571:581,582:603 

— Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesi 9 

D — Sıhhiye Vekâletinin bütçesi 497:506,539: 
552 

E — Şer'iye Vekâleti bütçesi 334,357,386:406, 
415:440,446:447,457,462 

— Defterihakani Müdüriyeti Umumiye 
sinin ıslahı hakkında 5:6 

— Garp Cephesinde bilfiil harekâtı as
keriye sahası olan mevakie münhasır olmak 
üzere aşarın sureti tahsili hakkındaki it' 
Temmuz 1337 tarihli Kanunun temdidi me
riyetine dair kanun lâyihası hakkında 69:70,73: 

77,97,103 
— Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin, 

düşmandan istirdadedilen mahaller ahalisi
ne muavenet icrası hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair takriri hakkında 332:334 

— Harb Kazançları Kanununun tefsi
rine dair Maliye Vekâleti tezkeresi hakkın
da 73 

— Harbde mecruh olup binnetice teka-
üdolacak derecede malûl kalan ümera ve zt\-
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Sayfa 

bitan ve efrada harcırah itası hakkında ka
nun lâyihasına dair 73 

— Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Be
yin, galayı es'ar hasebiyle Zonguldak m;-
murlarmın maaşlarına yapılan zaan hakkın
daki Kanunun ilgasına dair kanun teklifi 
hakkında (2/538 Mü.) 293:295 

— ispirto ve ispirtolu mevaddı ispençi-
yariyenin imal ve füruhtu hakkında kanun 
lâyihasına dair 247 

— İstihlâk resmine tâbi margarin ya
ğının diğer nebati yağlara şümulü olup el 
madiğinin tefsirine dair Maliye Vekâleti 
tezkeresi hakkında 514 

••— İstiklâl mahkemesi azasına aile har
cırahı ve ikamet yevmiyesi verilip verilme
mesi meselesinin hallolunması hakkındaki 
B. M. Meclisi Riyaseti Saniyesi tezkeresine 
dair ' 458 

— tstirdadedilen mahaller ahalisine mu
avenet icrası hakkındaki Kanunun tefsirine 
dair 72 

— İstirdadedilen mahallere gönderilecek 
memurin harcırahları için Dahiliye Vekâle
ti bütçesinin harcırah faslına elli bin lira 
ilâvesine dair kanun lâyihası hakkında 537:538, 

559:560 
— Jandarma Umum Kumandanlığı büt

çesine zamaim icrasına dair kanun lâyihası 
hakkında (2/537) 113,206:27 

— Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Zi
raat makinal arında istimal edilmek üzere 
hariçten celbolunacak benzin, benzol, ma
zot, maden kömürü ile anafkina yağları, 
damızlık ve çift hayvanatı ve sairenin 
Gümrük Resminden muafiyetine dair ka
nun teklifi hakkında (2/416) 514 

— Merakibi bahriyeden alınacak rü
sum .hakkında kanun lâyihasına dair 446 

— Mıntaka Ziraat mekteplerinin Zira
at Bankası tarafından idare olunmalarına 
dair kanun lâyihası hakkında 72:73 

Sayfa 
— Müdafaai Milliye Encümeninin, Mâ-

lûlini guzatm terfihleri hakkında kanun 
teklifine dair (2/510) 298:313 

— Mükellefiyeti Ziraiye Kanununun 
tefsirine dair İstida Encümeni mazbatası 
hakkında 247 

— 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve 
Yem Kanununun tadiline dair kanun lâ
yihası hakkında 113:114 

— Sıhhiye bütçesinin emrazı sâriye 
tahsisatına yüz bin lira ilâvesine dair ka
nun lâyihası hakkında 257:258,260:272 

— Tâbiiyet harçlarının beş misline ib
lâğına dair kanun lâyihası hakkında 73 

—- Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
umum zâbitan ve mensubini askeriyeye 
siyyanen birer nefer tayını zammına dair 
kanun teklifi (2/533), Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni Beyin, umum zâbitan ve 
mensubini askeriyeye siyyanen bir nefer 
tayını zammı hakkında kanun teklifine 
dair (2/534) 321,621:622 

— Yirmi milyon lira avans itasına dair 
kanun lâyihası hakkında 252:257,258:274 

MUHTELÎT ENCÜMEN MAZBATASI 

(Adliye - Dahiliye) 
—- Eskişehir sabık muhasebecisi Salih 

Sabrı Bey hakkında 448:456 

MÜŞTEREK ENCÜMEN MAZBATASI 
( ikt isat-M uvazenei Maliye) 

— Mıntaka ziraat mekteplerinin Zira
a t Bankası tarafından idare edilmesine 
dair kanun lâyihası hakkında 321:332 

(Müdafaai Milliye - Muvazenei Maliye) 
— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 

umum zâbitan ve mensubini askeriyeye 
siyyanen birer nefer tayını zammına dair 
kanun teklifi (2/533), Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni Beyin, umum zâbitan ve 
mensubini askeriyeye siyyanen birer nefer 
tayını zammıv hakkında kanun teklifine 
dair (2/534) 321,621:022 



MUHTELİT EVRAK 
Sayfa 

—- Afgan Sefarethanesinde misafir bıf-
lunan Hintli Ebülfazıl Muhammed Abdül-
hannan tarafından gönderilen tebrik mek
tubu -569:570 

— Afyon Karahisar'ın istirdadından 
dolayı bâzı yerlerden gelen tebrik telgraf
ları 409 

— Bayramda Garp Cephesine izam 
(»dilen heyet münasebetiyle Cephe Kuman
danı İsmet Paşadan mevrut telgraf ' 112 

— Beyrutlu Misbah Muhayşi Beyden 
mevrut muzafferiyet tebriki 552 

— Karahisarı Sahib'in istirdadından 
dolayı Hindistan Hilâfet Komitesinden 
Roma Mümessili Celâleddin Arif Bey va-
sıtasiyle rn.evn.it tebrik telgrafı 562 

— Kayseri İstiklâl Mahkemesinin faa
liyeti adaletkâranesinden dolayı Kayseri 
Müftülüğünün teşekkür mektubu 113 

Dahiliye Vekâletinden 
— Aydın Möbusu Esad Efendinin, Sö

ke ve civarındaki \mulhaeirm ahvaline dair 
suali ve Dahiliye Vekili Atâ Beyin tah
rirî cevabı 162:164 

— Bolu Mebusu Nuri Beyin, Düzce 
seylâbma dair suali ve Dahiliye Vekili 
Atâ Beyin tahrirî cevaıbı 164 165 

— Bolu Mebusu Tun ah Hilmi Beyin, 
Ordu'da münteşir Güneş mecmuasının 
tatili sebebine dair suali ve Dahiliye Ve
kili Atâ Beyin tahrirî cevabı 162 

— Çorum Melbusu Dursun Beyin, Kân-
gırı civarındaki vukuata dair suali AV 
Dahiliye Vekilinin tahrirî cevabı 276,409:410 

— Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, iki 
aşiret beynindeki dâvanın sulhan tesviye
si imkânının ne dereceye geldiğine dair 
Dahiliye Vekâletinden sual takriri 69 

— Gazi Anteb Mebusu Yasin Beyin, 
Rumkale isminin te'bdiline dair suali ve 

Sayfa 
— Kurban Bayramı tebrikâtma dair 

muhtelif yerlerden gelen telgraflar 112 
— Kurban Bayramı tebrikine dair 

Haydarpaşa. Tıp Fakültesi Talebe Cemi
yeti Reisi Hâmid imzalı telgraf 250 

— Lâzistan Mebusu Dr. Abidin Beyin, 
zafer tebrikine dair Incesu'dan çekilmiş 
telgrafı * " 4 4 5 

— Muzafferiyet münasebetiyle muhte
lif yerlerden mevrut tebrik telgrafları 462, 

482:483,512:518,535,567 
— On Temmuz îdi Millîsi münasebe

tiyle mevrat telgraflar 5 
— Roma Mümessili Celâleddin Arif 

Beyin bayram tebrikine dair telgrafı 168:169 
— Trakya'nın senei devriyei işgali 

münasebetiyle mevrut telgraflar 5,34,70 
— 23 Temmuz Millî Bayramı münase

betiyle muhtelif mahallerden mevrat teb
rik telgrafları 70 

Dahiliye Vekili Atâ Beyin tahrirî cevabı 69.244 
— Karahisan Sahib Mebusu Mustafa 

Hulusi Efendinin, Denizli Mutasarrıfına 
dair suali ve Daihiliye Vekili Atâ Beyin 
,tahrirî cevabı 242:243 

— Karahisarı Sahib Meşbusu İsmail 
Şükrü Efendinin, Muallim ve Muallime -
ler Derneğinin neşreylediği beyannameye 
dair suali ve Dahiliye Vekili Atâ Beyin 
tahrirî cevabı 162.163 

—• Karesi «Mebusu Hasan Baisri Beyle 
rüfekasmm, Alâiyeli Mahmud Beyin Ana
dolu'ya kabulüne dair Dahiliye Vekâle
tinden sual takriri 487 

— Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Be
yin, yüzde yirmi tekâlifi milliye .bakayası
na dair suali ve Dahiliye Veikili Atâ Be
yin şifahi cevabı 276,484:486 

— Kayseri Mebusu Osman Beyin, 150 
deve meselesine dair Dahiliye Vekâletin
den sual takriri 487 

SUALLER CEVAPLA2* 

http://rn.evn.it
file:///mulhaeirm


10 
Sayfa 

Hariciye Vekâletinden 

— Edirne Mebusu Şeref Beyle arka 
daşlannm, Yunanistan'da esir bulunan 
Edirne Melbusu Cafer Tayyar Beyle diğer 
Türk esirlerine dair suali ve Hariciye Ve
kâleti "Vekili Rauf Beyin tahrirî cevabı 467 

— Kırşehir' Mebusu Yahya Galib Be-" 
yin, Yunanlıların Trakya'dalri tahribat 
ve yağımagcrliklerine dair Hariciye Vekâ
letinden sual takriri 560 561 

— Üsküdar' Mebusu Neşet Beyin. Tif
lis'te şehidedilen 'Cemal Paşa ile sair zevat 
hakkında Hariciye Vekâletinden sual tak
riri 276 

Maarif Vekâletinden 

— Gazianteb Mebusu Şalhin Efendinin, 
Kilis muallimlerinin tahtı silâha davet ve 
şevkleri esbabına dair Müdafaai Milliye 
ve Maarif vekâletlerinden sual takriri ve 
maarif Vekili Vehbi Beyin tahrirî cevabı 69,440: 

441 
— Karahisarı >Sahib Mebusu İsmail 

Şükrü Efendinin, Muallim ve muallimeler 
Derneğinin neşrettiği beyannameye dair 
suali ve Maarif Vekili Vehbi Beyin tah
rirî cevabı 202 -200 

Maliye Vekâletinden 

Ankara Mebusu Atıf ve Balıkesir 

Sayfa 
Mebusu Abdülgafur efendilerin, Harb 
Kazançları Vergisi Komisyonunun mukar-
reratına ve ayrıca malıallinde bir komis
yon kurulması münasebetiyle 229:230,277:292 

Kayseri Melbusu Alımed Hilmi Be
yin, Kayseri Sultanisi' muallimi erinin ma-
aşatı hakkındaki suali ve Maliye Vekili 
Hasan Beyin tahriri cevabı 164 

--•• Mersin Mebusu Salâ'haddin Beyin, 
menıaliki müst atıl asadan varidat eibayeti 
hakkında Maliye Vekâletinden suali 561 

Müdafaai Milliye Vekâletinden 

(-razianteb Mebusu Şahin Efendi ile 
arkadaşının, Kilis ıııııa 11 imlerinin taht i 
silâha davet ve şevkleri esbabına dair 
Müdafaai Milliye Ve kal etimi en sual tak
riri 69,440:441 

Kayseri Mebusu Ahnıed Hilmi Be
yin, Kayseri menzilimi eki suiidare ve suiis-
timalâta dair suali ve Müdafaai Milliye 
Vekili Kâzım Paşanın ta'hriri cevabı 

-• Kayseri Me'busu Osman Beyin, yüz 
elli deve meselesine dair 'Müdafaai Milliye 
Vekâletinden sual takriri, 

202 

487 

Nafıa Vekâletinden 

Gazıanteb Mebusu Ali Ueuani Be
yin, Adana ve havalisindeki şimendiferlere 
dair Nafıa Vekâletinden sual takriri 276.487 

TAKRİRLER 

Adana (Zamir B.j â 

— Ordumuzun nusret ve muvaffakiyeti
nin devamı hakkında dua edilmesine dair- 3Ö9 

Biga (Hamdi B.) 
— Osmancık Ahzı Asker Şubesi yazıcı

larından Mahmud hakkında evvelce ve son
ra verilmiş hükümlerden son hükmün kal
dırılmasına dair • 78 

Burdur (İsmail Stıbhi Beyle arkadaşlar t) 
— Menıaliki müstahlâsa için tedabir 

ittihazı hakkında 

Bursa < Mıı.hdülıv Halta Beyi t arka
daşlar ) 

•- Düşman tarafından tahliye edilen 
yerlerin hini tahliyede ihrak edilmelerinin 
protesto edilmesine dair 552:554 

Bursa (Operatör tâmin H.) 

— Mükellef sivil sıhhiye memurları 
(Etibba ve baytarlar) hakkındaki kanun lâ-

609:619 villasının müzakeresinin ikmaline dair 445 



ı: 
Çorum (timim B.) 

.. Defteri ha karı i muamelâtma djiir 
Diyarbekir (Kadri ti.) 
— tıserayi harb i ye den mezalim ika edim

lerin muhakeme edilmelerine dair 
— lise rayı harbiyenin Nafıa enirinde 

çalıştılmalarına d a i r 
Erzincan (Emin Beyh arkadaşları) 
- - Bayram münasebetiyle Meclisin Ağus-

tosun on yedisine kadar tatil edilmesine 
dair 

Erzurum (IImeyin Avni B.) 
— Muzafferiyet münasebetiyle Erzu

r u m ' d a icra edilen tezahürata ve halkın 
dua' ve selâmlarının orduya iblâğımı dair 
Erzurum Belediye 'Riyasetinden ınevrui 
lelarafrıı Mecliste okunmas'na dair 

Sayfa 

482 

4X2 

483 

(îaziantel) (Ali demeni B.) 
•-- Düşmandan istirdadedileu mahaller 

ahalisine muavenet icrası hakkındaki Ka
nunun tefsirine dair takrir i 8:12 :^34 

(»azianteb (Ali Ccnani Beyle arkadaştan) 
— İstirdadedileu mahaller ahalisine mu

avenet icrası hakkında kanunun tefsirine 
dair olan takrir le mazbatanın müstacelim 
müzakere edilmesine dair 297:298 

Gene (Ilamdi B.) 
-— Divanı Riyasetten şikâyeti m ut aza m 

mm takrir i 4"):47 
Hakkâri (Mazhar M uf id. B.) 
----- Harbin başlaması ve Afyon Karahi 

sa r ' i n istirdadı dolayısiyle şanlı ordumu
zun kumandan, ümera, zabıtan ve efradı
na Meclisin selâmlariyle muvaffakiyet te
mennilerinin iblâğ edilmesine dair 3*69 

İstanbul (Ali Rıza B.) 
-— Harb mâlûlleriyle zâ hitana birer ne

fer tayını itasına dair kanun tekliflerinin 
müstacelen ve takdimen müzakere edilmele
ri ne. da i r 296 

—• Şühedayı askeriyenin eytam ve era-
miline tahsis olunacak maaşlar hakkındaki 
K a n u n hükmünün tadiline mütaal l ik oları 
kanun teklifinin ruznameye alınmasına 
dair (2/388) 365 

İstanbul (M az kar B.) 
Zaferi ahir münasebetiyle Riyasel 

kürsüsünü örten siyah puşidenin kaldırda 

Sayfa 
rak yerme yeşil örtü konulmasına dair tak
riri 2 ta 

Kayseri (Osman Beyle arkadeuücvn) 
Sul tansuyu Çiftliği ile Ankara Zi

raa t Mektebine dair kanun lâyihasının tak
dimen müzakere edilmesine dair 296:297 

Kütahya (Cemil B.) 
—- Harb Kazançları Komisyonu âzaları

nın aldıkları ücretin is t i rdadına dair 369:373 
Nizamnamei Dahilî Encümeninin tet-

kikatını intacetmesine dair ' 373 
—- Pontüs meselesinden dolayı mahkûm 

Aleksandros'a ait develerle Arif Arsian is
mindeki şahsa ait 6 

Lâzistan (Osman r< Zıya II ur s id bey
lerin) 

Ruslar tarafından müsadere olunan 
Sadıkzade Biraderlerin vapuruna ait 71 

M araş (Hasib Beyin) 
- Matbuat ve istihbarat bütçesinin 

tereihan müzakere edilmesine dair 561 
Mersin (Sedâhetddin Beyin) 
—• Haftada bir j>ün Heyeti Vekilimin 

vazife ve salâhiyeti hakkındaki lâyihanın 
müzakere edilmesine dair 507:567 

Sanı han (Refik Şevket Beyit arkadaş
lar irem) 

- İzmir ve Bursa 'n ın istirdadı dolayı
siyle Başkumandana milletin ehedî şükran 
ve imtinanıntn iblâğ edilmesine dai r 620 

Sivas ( Vâsıf Beyle rüfekasmın) 
— Müdafai Milliye Encümeninin, Bah

riye Dairesinin Müdüriyeti ümumiyeye 
kalbine dair kanun teklifinin müstacelen 
müzakere edilmesine da i r (2/468) 318:320 

Şer ' iye 'Vekili Eskişehir (Abdullah Az
mi Efendinin) 

~~ Şer ' iye Vekâleti bütçesinin r uz na
meye alınmasına dair 242 

Yoziiad (Feyyaz Ali Beyle arkadaşının) 
— Evvelce Başkumandanlık emriyle 

alınan tekâlifi miniye yüzde yirmilerinin 
ve bakiyesinin art ık tahsil edilmemesine 
dair 486 

Yozî>-ad (Feyyaz Alı Beyle arkadaşla
rı m n) 

— Sıhhiye Vekâleti bütçesinin tesrii 
müzakeresin* dair 251:252 
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TEKLİFLER 

Sayfa 
Amasya (Ömer Lûtfi Beyle rüfekası-

ntn) '• 
— Harb Kazançları itiraznamelerinin 

neticei tetkikine kadar verginin tehiri tali- ' 
sili hakkında (2/490) 220:235,277:292 

Antalya (Hasih Efendi ve rüfekastnın) 
— Antalya sancağı dâhilinde Serik 

namiyle bir kaza teşkili hakkında (2/437) 73 
Ardahan (Server Beyin) 
~~ Araş Mutasarrıflığı nanıiylc yeni 

bir teşkilât.kurulmasına dair (2/453) 73 
Ardahan (Server Beyin) 
— Çıldır namiyle bir kaza teşkiline 

dair (2/455) 73 
Batum (Ahmed Fevzi Efendinin) 
— Şavşat kazası merkezindeki Medresei 

İlmiyenin DarüThilâfe Medresesine tahvili
ne dair >(2/550) , 70,247 

Bolu (Abdullah Efertelinin) 
— Zonguldak'ta ciheti askeriyece yapılan 

bina duvarının mahalline terkine dair 
(2/517) 113,445:446 

Bursa (Muhiddin Baha Beyin) 
— Ömer Naci Bey merhumun mahdu

muna. lıidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsis edilmesine dair (2/549) 5,247 

(Encümeni Mahsusun) 
— İstiklâl mahkemeleri hakkında (2/551 

mükerrer) 34:45,47,48:64,77:96,97 :.103 

Krzurum (Asım Beyle rüfekası) 
— Ümera, zâbitan ve •mensubini askeriye' 

yüzde yirmilerinin kat'ından sarfınazar 
«dilmesi hakkında (2/557) 511,537,621:622 

Erzurum (Hüseyin Avni'B.) 
— Umum zâbitan ve mensuıbim askeri

yeye siyyanen birer nefer tayını zammına 
dair (2/534) 321,621:622 

Erzurum (Salih Ef.) 
— îdi adha şerefine fiili şeni mahkûm

larından gayrısından sülüsani müddeti ce-
zaiyelerini ikmal etmiş olanların afları 
hakkında (2/545) 7,19:20 

Gazianteb (Ali Cenanı B.) 
— Düşmandan istirdadedilen mahaller 

ahalisine muavenet icrası hakkındaki Ka
mına bir zeyil ilâvesine dair (2/555) 462:463,537 

Sayfa 
Hakkâri (Mazhar Müfid B.) 
— (lalayı Es'ar hasebiyle Zonguldak 

memurlarının maaşlarına yapılan, zam hak-
ıkmda'ki Kanunun ilgasına dair (2/538 Mü.) Z\hS: 

:95 
İsparta (Hüseyin Hüsnü Ef. ile arka

daşları) 
— İsparta'da idama mahkûm Mustafa-

oğlu Osman'ın affına dair (2/552) 1.11 
İstanbul (Ali Rıza B.) 
---•- »Şühedayı askeriyenin eytam ve era-

•miline tahsis olunacak maaşlar hakkındaki 
Kanun hükmünün tadiline dair (2/338) 3İ7, 

318,365,373:3*5 
Karahisarı Sahib (İsmail Şükrü Ef.) 
— Harb Kazançları Vergisi Kanununun 

52 ilci maddesinin tadiline dair (2/294) 229: 
235,277:292 

Karahisarı Sahib (Mustafa Hulusi Ef.) 
— Konya eşrafından Başaralı Mustafa 

Kfendinin affı hakkında (2/441) 522:532 

Kayseri (Ahmed Hilmi B.) 
— Sabık Boğazlıyan Kaymakamı Mas-

lup Kemal Bey ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/352) 

Kırşehir (Sadık B.) 
— Memurini Mülkiye Tekaüt 'Kanunu

nun 23 ncü maddesine bir zeyil ilâvesine 
dair (2/556) 

KAV ANİN t MALİYE ENCÜMENİ 
— Kurayı mevkuf e aşarı hakkındaki 

317, 
318 

462 

446 teklif 
Kütahya (Besim At alay B.) 
— Taşradaki Darülhilâfe medreseleri

nin lâğviyle üç mahalde İlahiyat Medrese
si küşadına dair (2/554) 444:445 

— Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti
nin lağvına dair (2/488) 581:582 

-— Meclisi idare azaları intihabatmda 
vergi kaydı aranılmamasına dair (2/544) 113, 

569 
Kütahya (Ragıb B.) 
— Ziraat makinalarmda istimal edil

mek üzere hariçten celbolunaeak benzin, 
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Sayfa 

benzol, mazot, maden kömürü ile makina 
yağları, damızlık ve çift hayvanatı ve sa-
irenin Gümrük Resminden muafiyetine 
dair (2/416) 514 

(Müdafaai Milliye Encümeninin) 
— Mâlûlini guzatm terfihleri hakkın

da (2/510) 298:313 

MÜŞTEREK ENCÜMEN 

— Mıntaka ziraat mekteplerinin Zi-

ADLİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 

— Elâziz'in Helezor karyesinden Hüse-
yinoğlu Yusuf Ağan'm iadei hukuku ıııem-
nuasına dair 511 

— Hıyaneti vataniye müerimininldeıı 
Ibir kısmının affına dair olan Kanunun tef
siri haikkında 120:30,34,47,48,56,65:66 

— Pıonftüs meselesine ait <&rümlerin hi-
yameti vataniye den 'addedilip ediİMİyeceği-
ne dair 70,318 

— Sürmeneli Triyandafil oğullarından 
Şakuroğltı Yani ve rüfekasının idamları 
ihafckındaki 'evraikı nüfomiyenin gönderildi
ğine dair 251 

— Ulmr aniye hâdisesinden dolayı müeb
bet 'küreğe mahkûm Mehtaıedoğlu Kunt Hü
seyin Çavuşun Af 'Kanununa tevfikan ce
zasının on !beş sene h'apse tahvilinle dair 317 

BAŞKUMANDANLIK TEZKERELERİ 

— Afyon KaraJhisar ve Dumlupınar 
'Meydan muharebelerinde fevkalâde hiz
metleri ıgeçen bâzı kumandanların Büyük 
fMîflfliet Meclisi takdirnamesiyle taltiflerine. 
dair 472:482 

— l'ki günden Ifoeri devam eden muhare-
bat neticesinde Afyon Karahisar mevazıı-
nm ıskat ve Afyon Karahisar 'm istirdade-
dildiğine ve düşmandan esir ve iganiimat 
alındığına ve harbin (muvaffakiyetle devam 
ettiğine dair (Başkumandanlıktan Mevrut 
telgraf 368:369 

— 'Son ımuiharelbeılterde fedakârlık göste-

Sayfa 
raat Bankası tarafından idare edilmesine 
dair 321:332 

Tokad (Bifat B.) 
— Memurini mülkiyeden yüzde yirmi

lerin kat/edilmemesi hakkında (2/558) 567, 
621:622 

Trabzon (Ali Şükrü B.) 
— Umum zâbitan ve mensubini askeri

yeye siyyanen birer nefer' tayını zammına 
dair (2/333) 321,621:622 

ren tayyareci zabitlerin iBüyüık Millet (Mec
lisi t akdimam esiyle taltif edilmderine 
dair 535:036 

B. M. MECLİSİ RÎYASETÎSANÎİYESÎ 
TEZKERELERİ 

— Düşmandan istirdadedilen mahaller 
mdbuslarma Mecliste nisabı haleldar etme
mek şartiyle mıezuniyet verilmesi hususun
da bir karar ittihaz edilmesine dair 483:484, 

514:521 
— İstiklâl ımıahketmesi azasına aile h>ar-

cırahı ve ikamet yevmiyesi verilmesi mese
lesinin hallokınnıasraa dair 208:213, 413:414, 

458 
— İstiklâl mahkemeleri evrakının tas

nif edilerek hıfzedilmesine dair 208313 

DAHİLİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 

— Harcırah Karamanıesinin 22 nci 
maddesinin tefsiri hakkımda 317,318 

— 'Teşkilâtı mülkiyede tadilât icııası 
için Hükümete mezuniyet itası halkkınölaki1 

kanun lâyihasının iade edilmesine dair 472 

HARİCÎYE VEKÂLETİ TEZKERESİ 

— Paris Mümessili Ferid Beyden bay- * 
ram tebriki geldiğine dair 207 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RİYASET? 
TEZKERELERİ 

— Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi 
tesis edilmesine dair 363 -364 

TEZKERELER 
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Sayfa 

182 

567 

538 

111 

296 

— Blbise bedeli hakkındaki Kanunun 
tefsiri lüzumuna dair 

— Hariciye Vekâleti bütçesine on bin 
lira ilâvesi hakkında 

— îstihzaratı sulhiye için adlî bir ko
misyon teşkili hakkında 511:51: 

N - Maraşlı îstepanoğlu Emil Petriya 
hakkındaki takibatın teciline dair 

— Mükellefiyeti Ziraiye Nizamname
sinin tefsiri hakkında 

— 'Tedrisatı İptidaiye Kanununun on 
beşinc*i maddesinin tefsir- edilmesine dair 

— 'Tekâlifi .milliye suretiyle alınan hay
vanlardan hizmet esnasında telef olanla
rın bedellerinin, verilip verilmiyeeeğinin 
tefsir suretiyle halline dair-

— 'Türkiye ile Rusya arasında bir ti
caret .muahedesinin alkdi1 içim bir komıikyon 
teşkil edileceğine dair 

— Türkiye - Suriye hududundaki hat-
tıfâsılm öte tarafındaki arazinin aşarına 
dair kanun lâyihasının iadesi hakkında 

— Üseranın iaşesi için Sıhhiye Vekâ
leti bütçesine 40 bin lira ilâvesine dair 

—26 Ağustos 1338 sabahından itiba
ren ordumuz tarafından düşmana karşı 
taarruzun başladığına dair 

İKTİSAT VÖKÂLETİ TEZKERESİ 

—-' Mîrî ormanlardan dun bedelle (sa
tılmış olan ağaç ve saire bedellerinin tari-
fei bazıradaki fiyatına iblâğına dair ka
nun lâyihasının iadesi hakkında 4:5 

— Ziraat 'Bankası Müdürü Umumisi 
vazaifinin Müdürü Umumi Muavini tara
fından ifası hakkında 317,318 

MALİYE VEKÂLETİ TEZKERESİ 

— Harb kazançları Kanununun tefsi
rine dair 73,229:236,277:292 

m, 
251 

482 

511 

207 

>36 

369 

Sayf& 

4 

514 

472 

••- Harcırah Kararnamesinin 28 ncî 
maddesinin tefsirine dair 

— İstihlâk Resmine tâbi margarin ya
ğının diğer nebati yağlara şümulü olup 
olmadığının tefsirine dair 

— Temettü Vergisi Kanununun ikin
ci maddesinin tefsirine dair 

— Trabzon Rüsumat Müdürü sabıkı 
Mebmed Ali Beye mazuliyet maaşı verilip 
veri'lmiyeceğinin Muvazenei Umumiye Ka
nununun sekizinci maddesiyle bu baptaki 
kararnamenin tefsiriyle halledilmesine daiı- 111 

MEMURİN MUHAKEMAT ENCÜMKNİ 
RıYASETI TEZ/KERESİ 

— Eskişehir sabık Muhasebecisi ıSalîh 
Sabri Bey hakkındaki (frakın bir an ev
vel Meclise sevk edilmesine dair 364:365 

MUVAZLNEİ MALİYE ENCÜMENİ 
RİYASETİ TEZKER ESÎ 

— Her gün sabah ve akşam içtima edi
lerek yalnız bütçe* müzakeresiyle iştigal 
edilmesine dair- " 114:118 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKÂLETİ 
TEZKERESİ 

•-- Elbise bedeli bak kındaki Kanunun 
tefsirine dair 536 

- - Divanı harblerce vazaifi askeriye
den dolayı mahkûm edilmiş olan eşhasın. 
Hıyaneti vataniye mücriminden bir kısmı
nın affına dair olan Kanundan istifade 
edip ('tmiyeceklerine dair 20:30, 

34,47,48:56,65:66 

-- 11 .Nisan 1338 tarihli, Divanı lıarb-
1 erden sâdır olacak gıyabi hükümler hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatasının 
tefsirine dair 482 

— Seferberlik zammı maaş Kanunu
nun ikinci maddesinin tefsirine dair 111,296 
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Bu sayfada/ki kısımlar bundan evvelki sayfalarda bulunan maddeler arasına başlıklarına göre 

alfabetik olarak girecektir. 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
248 — Oarp Cephesinde 'bilfiil harekâtı 

askeriye sahası olan mevaki aşarı 
hakkındaki 16 Temmuz 1337 tarihli 
Kanunun temdidi mer'iyetine dair 
Kanun 69 :70,73:77,97,97,103 

249 — İstiklâl Mahakimi Kanunu 9,34:45,47, 
48:64,77:96,97:103 

250 — Dördüncü Avans Kanunu 252:257,258: 
260,272:274 

251 — 'Hart) Kazançları Vergisinin tah
siline dair olan 25 Teşrinievvel 1336 
tarihli Kanuna tezyil edilen Kanun 229:236, 

277:292 
252 — Zonguldak memurları, maaşına 

zamaim icrasına dair 23 Kânunuev
vel 1336 tarihli Kanunun ilgası hak
kında Kanun 293:295 

258 — Mâlûlirii guzatını terfih ve i'kdarı 
hakkında Kanun 298 :313,320:321,332.358: 

359 

No. ^ Sayfa 
254 — Türkiye dâhilinde açılmış ve açı- v 

lacak mmtaka Ziraat mekteplerinin 
Ziraat Bankası tarafından idaresine 
dair Kanun 321:332 

255 —• Askerî tekaüt ve istifa Kanununa 
müzeyyel Kanun 365,373 :385 

256 — Memedoğlu İsmail ve 'beş refiki
nin idam cezalarının affına dair Ka
nun 410:411 

257 — Hasanoğlu Ahmed'in idam ceza: 

sının 'affına dair Kanun 411:413 
258 — Başaralı Mustafa Efendinin affı 

hakkında Kanun 522 532,538,542,563 
259 — 1338 senesi Dahiliye 'bütçesinin 

harcırah maddesine otuz hin lira tah
sisatı munzamma itasına dair Kanun 559 : 

560,569,570,603 :604 
260 — 28 Şubat 1338 tarihli Avans Ka

nununun üçüncü maddesinin ilgasına 
dair Kanun 621,622 

64 
273 — Kurban Bayramının tebriki hak

kında 
274 — İstiklâl mahkemelerinin tatili fa

aliyetleri hakkında 100,208,213 
275 — Orduya Meclisin selâm ve hür-

'metlerinin iblâğı hakkında 369 
276 — Müsadere edilen manifatura eşya

larının sahiplerine iadesi hakkında 448 
277 Muhasebeci ftabri Bey hakkındaki 

tevkif kararının tasdiklim dair 448 :457 

KARARLAR 
278 — Orduda yapılan terfiatm muvafı-

kı usul olduğu hakkında 472:482 

279 — Beş zatın takdirname ile taltifle
ri hakkında 472:482 

280 — Kürsü Riyasete örtülen siyah pu-
şidenin tfef 'i hakkında 513 

281 — On iki zatm takdirname ile tal
tifleri hakkında 535:536 

TEFSİRLER 
4 — Hiyaneti vataniye mücrimininden 

bir kısmının affına dair Kanunun tef
siri 20:30,34,47,48,56:66 

5 — Düşmandan istir dadedilen ve edi

lecek olan mahaller ahalisine mua
venet hakkındaki 31 Teşrinievvel 
1337 tarihli Kanunun tefsiri 332 :334 
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ZAPTI SABIK HULÂSALABI 

Sayfa 
26 . VII . 1338 tarihli 80 nci içtimaa ait 

zaptı sabık hulâsası 
27 . VII . 1338 tarihli 81 nci İçtimaa ait 

3 

zaptı sabık hulâsası 32:33,34 
29 . VII . 1338 tarihli 82 nci İçftmaa ait 

zaptı sabık hulâsası 
31 . VII . 1338 tarihli 83 ncü İçtimaa 

69 

ait zaptı sabık hulâsası 109:110 
14 . VIII . 1338 tarihli 84 ncü İçtimaa 

ait zaptı sabık hulâsası 168 
16 . VII I .1338, tarihli 85 nci İçtimaa 

ait zaptı sabık hulâsası 
17 . VIII . 1338 tarihli 86 nci İçtimaa 

ait zaptı sabık hulâsası 
19 . VIII . 1338 tarihli 87 nci içtimaa 

ait zaptı sabuk hulâsası 
21 . VIII . 1338 tarihli 88 riöi İçtimaa 

ait zaptı sabık hulâsası 
23 . VIII . 1338 tarihli 89 ncu İçtimaa 

ait zaptı sabık hulâsası • 316 

169 

206 

2-16 

ir?0 

!>76 

.',17 

Sayfa 
24 . VIII . 1338 tarihli 90 nci İçtimaa 

ait zaptı sabık hulâsası 
26 . VIII . 1338 tarihli 91 nci İçtimaa 

ait zaptı sabık hulâsası 
28 . VIII . 1338 tarihli 92 nci içtimaa 

ait zaptı sabık hulâsası 
30 . VIII . 1338 tarihli 93 ncü İçtimaa 

ait zaptı sabık hulâsası 
31 . VIII . 1338 tarihli 94 ncü İçtimaa 

ait zaptı sabık hulâsası 
2 . IX . 1338 tarihli 95 nci İçtimaa ail 

zaptı sabık hulâsası 
4 . IX . 1338 tarihli 96 nci İçtimaa ait 

zaptı sabık hulâsası 510 
6 . IX . 1338 tarihli 97 nci İçtimaa ait 

zaptı sabık hulâsası 533 
7 . IX . 1338 tarihli 98 nci İçtimaa ait 

zaptı sabık hulâsası 
9 . IX . 1338 tarihli 99 ncu İçtimaa ait 

zaptı sabık hulâsası 

'J62 

*m 
;08 

444 
-

462 

471 

:511 

: J 3 5 

566 

C08 
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Söz alanlar 

Sayfa 
Abdülgafur Ef. (Karesi) - 1338 senesi 

Maliye' Vekâleti bütçesinin heyeti Um mid
yesinin müzakeresi münasebetiyle sözleri 227, 

228 
— 1338 .setıesi Sıhhiye ve Muaveneti İç

timaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle 544: 
546 

— - 1338 senesi Şer'iye ve I-Cvkaf Vekâleti 
bütçesi münasebetiyle 388,403,404,421 

Abdülgani B. (Muş) - Sabık Eskişehir 
Muhasebecisi Salih Sabri Bey hakkındaki 
mazbata münasebetiyle 453 

Abdülhalim Çelebi Ef. (Konya) - 1338 
senesi Şer'iye ve Evkaf bütçesi münasebe-
tiylo 391 

Abdullah Ef, (İzmit) - Müdafaai Milli
ye Vekâletinin 1338 senesi bütçesi münase
betiyle v 16 

Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) (Şer -
iye ve Evkaf Vekili) - 1338 senesi Şer'iye 
ve Evkaf Vekâleti bütçesi münasebetiyle 346, 

388,390,396,399,404,415,417,425,430,439 
Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu) -

Düşmandan istirdadedilen ve edilecek olan 
mahaller ahalisine muavenet hakkındaki 
31 Teşrinievvel 1337 tarihli kanunun tefsiri 
münasebetiyle 334 

•— Hiyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının affına dair Kanunun tefsirine 
dair tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası 
hakkında 26 

— İstiklâl mahkemeleri dosyalarının 
tasnif edilerek hıfzı hakkındaki tezkere 
münasebetiyle sözleri 209 

— İstiklâl mahkemeleri Kanunu müna
sebetiyle 60,79,86,87,92,96,98,99 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesi münasebetiyle sözleri 178,179 

Ağaoğlu Ahmed B. (Matbuat ve İstih
barat Müdürü Umumisi) - 1338 senesi Mat-

Sayfa 
buat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi 
bütçesi münasebetiyle sözleri 599:603 

Ahemed Hilmi B. (Kayseri) - Rüsumat 
idaresince müsadere edilen eşya hakkında
ki kanun lâyihası münâsebetiyim 493 

— Yüzde yirmi tekâlifi milliye bakaya
sına dair sual takriri münasebetiyle 485 

Aksekili Ahmed Hamdi Ef. (Şer'iye 
Vekaleti Medaris Müdürü Umumisi) -1338 
senesi Şer,'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle 396,399,422,423,432,437,438 

Ali Cenani B. (Gazianteb) - Dördüncü 
Avans Kanunu münasebetiyle sözleri 255,256, 

257 

— Dördüncü Avans Kanunu münasebe- , 
tiyle sözleri 256*257 

— Düşmandan istirdadedilen ve edilecek 
olan mahaller ahalisine muavenet hakkın
daki 31 Teşrinievvel 1337 tarihli Kanunun 
tefsiri münasebetiyle 333,334 

— Harb Kazançları Vergisi tahsiline 
dair olan 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Ka
nuna müzeyyel Kanun münasebetiyle 279,287 

— İstiklâl mahkemeleri dosyalarının 
tasnifedilerek 'hıfzı hakkındaki tezkere mü
nasebetiyle sözleri 209,210,211 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesi •münasebetiyle sözleri 153,154,177, 

181,189,194,195,197,217,220,221,228,293,294 
— Mâlûlini guzatm terfih ve ikdara 

hakkındaki Kanun münasebetiyle 303,307,308 
— Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 

senesi bütçesi münasebetiyle 17:18 
— Türkiye dâhilinde açılmış ve açıla

cak olan mıntaka ziraat mekteplerinin 
Ziraat Bankası tarafından idaresine dair 
Kanun münasebetiyle 325 

Ali Fuad Pş. (Ankara) - Cepheyi ziya
ret eden Heyet namına beyanatı 170 
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Ali Eıza B. (İstanbul) - Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanununa '.müzeyyel Kanun mü-
nase'betiyle sözleri 373,377,378,379,382 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesinin heyeti umumiyesinin müzakeresi 
münasebetiyle sözleri 214,294 

— Mâlûlini guzatm terfih ve ikdarı 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 304,305, 

306,309,310 

Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki) -
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununa müzey
yel Kanun münasebetiyle sözleri 378,384 

— Bahriye Dairesinin Müdüriyeti Umu-
miyeye kalbine dair teklifin müstacelen 
müzakeresine dair takrir münıaseıb etiyle 319 

— istiklâl mahkemeleri Kanunu «lüna-
seibetiyle 95,96 

— Mâlûlini guzatm terfih ve ikdarı 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 309 

Sayfa 
— Sabık Eskişehir Muhasebecisi Salih 

Sa'bri Bey hakkındaki mazbata münasebe
tiyle 452 

Ali Şükrü B. (Trabzon) - Gene Mebu
su Hamdı Beyin Makamı Siyaseti şikâye
ti mutazammın takriri münasebetiyle 46 

— İstiklâl 'mahkemeleri Kanunu müna
sebetiyle 38,61,87 

— Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 
seneısi bütçesi münasebetiyle » -• 10:11 

Ata B. (Niğde) (Dahiliye Vekâleti Ve
kili) - Memaliki müstah'liasa için tedalbir 
ittihaz edilmesine dair takrir münasebe
tiyle 613,614 

— Yüzde yirmi tekâlifi millîye bakaya
sına dair sual takriri münasebetiyle 485 

Atıf Ef. (Ankara) - Harlb kazançları 
Vergisi tahsiline dair olan 25 Teşrinievveli 
1336 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun mü
nasebetiyle 289 

B 
Besim Atalay B. (Kütahya) - 1338 se

nesi Şer'iye ve Evkaf Vekâleti 'bütçesi mü
nasebetiyle 429,430,433 

— Kendisine izin verilmesine dair 486 

— Türkiye dâhilinde açılmış ve açıla
cak mmtaka ziraat mekteplerinin Ziraat 
Bankası tarafından idaresine dair Kanun 
münasebetiyle 329 

Cavid B. (Kars) - Askerî Tekaüt ve İsti
fa Kanununa müzeyyel Kanun münase
betiyle sözleri 381 

Cemil B. (Kütahya) - 1338 senesi Mat
buat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi 
bütçesi münasebetiyle, sözleri 381 

— 1'338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâleti 
bütçesi münasebetiyle 447 

— Bütçe müzakeresi için her gün sabah 
ve öyleden sonra içtima edilmesine dair tez
kere münasebetiyle 115 

— Harb Kazançları Komisyonu âzala
rının aldıkları ücretin istirdadına dair tak
rir münasebetiyle 

— Harb Kazançları Vergisi tahsiline 
dair olan 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Ka
nuna müzeyyel Kanun münasebetiyle 

— İstiklâl Mahkemeleri Kanunu mü
nasebetiyle 50,54,98,99 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt-
çasi münasebetiyle sözleri 177,183,186,214 

216,22a 

370 

281 
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Dr. Adnan B. (İstanbul) - Dördüncü 

Avans Kanunu münasebetiyle sözleri 270 
— İstiklâl mahkemeleri dosyalarının tas

nif edilerek hıfzı hakkındaki tezkere mü
nasebetiyle sözleri 211 

— Ordumuzun Eskişehir'e girdiğine da
ir tebşiratı- 466 

Dr. Puad B. (Bolu) (Sıhhiye Vekaleti 
Vekili) — 1338 senesi Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle 546:549, 

550 
— Dördüncü Avans Kanunu münasebe

tiyle sözleri 260,268,269 

Dr. Mazhar B. (Aydın) - 1338 senesi 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti 
bütçesi münasebetiyle 539:542 

— Dördüncü Avans Kanunu münasebe
tiyle sözleri 263,264,266,271 

— Memaliki müstahlasa için tedabir it
tihaz edilmesine dair takrir münasebetiyle 617, 

618 

Dr. Mustafa B. (Kozan) - Maliye Vekâ
letinin 1338 senesi bütçesinin heyeti umu-
miyesinin müzakeresi münasebetiyle sözle
ri 240 

— Mâlûlini güzafın terfih ve ikdarı hak
kındaki Kanun münasebetiyle 309 

— 1338 senesi Matbuat ve istihbarat 
Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 598 

— 1338 senesi Sıhhiye ve Muaveneti iç
timaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle 543,544, 

551 

Dr. Tevfik Rüşdü B. (Menteşe) - Başa
ralı Mustafa Efendinin affı hakkındaki Ka
nun münasebetyle 524.527 

Sayfa 
—• Dördüncü Avans Kanunu münase

betiyle sözleri 261,267 
— Düşmandan geri alman yerlerin me

buslarına nisabı ekseriyete halel gelmemek 
şartiyle izin verilmesine dair tezkere müna
sebetiyle 515 

— Hariciye Vekâletine bir vekil inti
habı münasebetiyle sözleri 172 

—• istiklâl mahkemeleri Kanunu müna
sebetiyle 40 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi bütçe
si münasebetiyle sözleri 151,152,228,233,241 

— Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 
bütçesi münasebetiyle 15 

— Rüsumat idaresince müsadere edi
len kaçak eşya hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 464 

— Sıhhiye Vekâleti bütçesinin tesrii mü
zakeresi hakkındaki takrir münasebetiyle 251 

— Türkiye dâhilinde açılmış ve açıla
cak olan mmtaka ziraat mekteplerinin Zi
raat Bankası tarafından idaresine dair 
Kanun münasebetiyle 324,328 

Durak B. (Erzurum) - 1338 senesi Mat
buat ve istihbarat Müdüriyeti Umumiye
si bütçesi münasebetiyle sözleri 589 

— Dördüncü Avans Kanunu münasebe
tiyle sözleri 257 

— Düşmandan geri alman yerlerin me
buslarına nisabı ekseriyete halel gelmemek 
şartiyle izin verilmesine dair tezkere mü
nasebetiyle . 518 

— istiklâl mahkemeleri Kanunu müna
sebetiyle 44,84,92,95,100,103 

Dursun B. (Çorum) - Harb kazançları 
Vergisi tahsiline dair olan 25 Teşrinievvel 
1336 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun mü-
nasebetivle 281 

Emin B. (Canik) - Başaralı Mustafa 
Efendinin affı hakkındaki Kanun münase
betiyle 528 

Emin B. (Erzincan) - Askerî Tekaüt 
ve istifa Kanununa müzeyyel Kanun mü
nasebetiyle sözleri 375,379,380,383,384 
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-— 1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâ
leti bütçesi münasebetiyle 398 

— İstiklâl mahkemeleri dosyalarının 
tasnif edilerek hıfzı hakkındaki tezkere mü
nasebetiyle sözleri 210 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesinin heyeti umumiyeşinin müzakeresi 
münasebetiyle sözleri.j, 192,236,240 

Sayfa 
— Yoklamada bulunmıyan mebuslardan % 

kıstelyevm yapılmasına dair takrir hakkın
da sözleri 33 

Emîr Pş. (Sivas) - İstiklâl mahkeme
leri Kanunu münasebetiyle 81:91 

— Sabık Eskişehir muhasebecisi Salih 
Sabri Bey hakkındaki mazbata münasebe
tiyle 454 

Feyzi B. (Diyarbekir) (Nafıa Vekili) -
Nafıa Vekâletine intihabından dolayı te
şekkürü 585 

Feyzi Ef. {Malatya) . 1338 senesi Şer'-

iye ve Evkaf Vekâleti bütçesi münasebe
tiyle 435,436 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesi münasebetiyle sözleri 177 

H 
Hacı Bekir Ef. (Konya) - Rüsumat 

İdaresince müsadere edilen kaçak eşya hak
kındaki kanun lâyihası münasebetiyle 494 

Hacı îlyas Sami Ef. (Muş) - 1338 so
nesi Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesi bütçesi münasebetiyle sözleri 589 

— 1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâ
leti bütçesi münasebetiyle 420,421 

Hakkı Hami B. (Sinob) - Ankara'da 
bir İstiklâl Mahkemesi tesis edilmesine dair 
tezkere münasebetiyle 364 

— Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununa 
müzeyyel Kanun münasebetiyle sözleri 379,380, 

383,385 
— Başaralı Mustafa Efendinin affı hak

kındaki Kanun münasebetiyle 525 
— 1338 senesi Matbuat ve İstihbarat 

Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle • r 582:584 

— Düşmandan gerialuıan yerlerin me
buslarına nisabı ekseriyete halel gelmemek 
şartiyle izin verilmesine dair tezkere müna
sebetiyle 516,517,519 

— Düşman tarafından tahliye edilen 
yerlerin yakılmasının protosto edilmesine 
dair takrir münasebetiyle 554 

— Hariciye Vekâletine bir Vekil intiha
bı münasebetiyle sözleri 172 

— Hiyaneti vataniye müerimininden bir 
kısmının affına dair Kanunun tefsirine dair 
tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası hak
kında .23,24,26,26,09 

— istiklâl mahkemeleri dosyalarının 
tasnif edilerek hıfzı hakkındaki tezkere 
münasebetiyle sözleri 208,209,210 

— İstiklâl Mahkemeleri Kanunu müna
sebetiyle 36,37,49,51,52,58,5,9,79,93 

— Mâlûlini güzafın terfih ve ikdarı hak
kındaki Kanun münasebetiyle 302,303 

— Rüsumat İdaresince müsadere edilen 
kaçak eşya hakkındaki kamın lâyihası mü
nasebetiyle 491,492,493,495 

-— Yoklamada bulunmıyan mebuslardan 
kıstelyevm yapılmasına dair takrir hak
kında, sözleri /; 33 

Halil İbrahim B. (Antalya) - Askerî 
Tekaüt ve İstifa Kanununa müzeyyel Ka
nun münasebetiyle sözleri 381,382,383 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesi münasebetiyle sözleri 153,156 
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Hanidi B. (Biga) - Başaralı Mustafa 
Efendinin affı hakkındaki Kanun münase
betiyle 523 

Hamdi B. (Gene) - Makamı Riyasetten 
şikâyeti 46 

Hamdi Namık B. (izmit) - Askerî Te
kaüt ve İstifa Kanununa müzeyyel Kamun 
münasebetiyle sözleri 379,381 

Hamdullah Subhi B. (Antalya) - 1338 
senesi Matibuat ve istihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesi bütçesi münasebetiyle sözleri 587, 

589,600,601,602, 
— 1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâ-V 

leti bütçesi hakkında 387,388 

Hasan B. (Trabzon) - 1388 senesi Şer'-
iye ve Evkaf Vekâleti bütçesi münasebe
tiyle ' 439,440 

— İstiklâl mahkemeleri Kanunu mü
nasebetiyle 43,96 

Hasan Basri B. (Karesi) - 1338 senesi 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumi
yesi bütçesi münasebetiyle sözleri 592:598,600, 

602 
— 1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâ

leti bütçesi münasebetiyle 388,397,399,422 
— Düşman tarafından tahliye edilen 

yerlerin yakılmasının protesto edilmesine 
dair takrir münasebetiyle 554 

— İstiklâl tm-ah'kemeleri Kanunu müna
sebetiyle 43,44 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesi münasebetiyle sözleri 175,176,180,224,225, 

227,228 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) (Maliye 
Vekili) - Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu
na müzeyyel Kanun münasebetiyle özleri 376 

— 1338 senesi İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti bütçesi münasebetiyle 555,557,558,559 

— Dördüncü Avans Kanunu münase
betiyle sözleri 252,254,255,256,257,259,260 

— Evvelce ©aşkunı'andanlık emriyle 
alınan tekâlifi milliye yüzde yirmilerinin 
bakıysinin talhsil edilmemesine dair takrir 
münasebetiyle % / 486 

— Garp Cephesinde bilfiil harekâtı 
askeriye safhası olan mevaiki aşarı hakkın -

Sayfa 
da 16 Temamız 1337 tarihli Kanunun tem
didi mer'iyetine dair Kanun haikkında 
sözleri 70,75,76 

— Gümrükçe malı müsadere 'edilen 
Malatyalı Hacı Hüseyin Efendinin oğlu 
Abdulvahab'm arzuhaline dair İstida En
cümeni mazbatası 'hakkında 120,121 

— Harb Kazançları Komisyonu âzala
rının aldıkları ücretin istirdadına dair ' ' : ) : ' 
takrir münasebetiyle 370,371,372 

— Harb Kazançları Vergisi tahsiline 
dair olan 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Ka
nuna müzeyyel Karnın münasebetiyle 282,284, 

288,289,291 
— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt

çesi münasebetiyle sözleri 150,151,153,154:156, 
158,159,160,175,176,177,178,180,184,185,187, 
188,189,190,191,192,193,195,198,200,201,202, 
214,215,217,218,219,223,224,225:226,234,235, 

236,237,238,239,240,241,293,295 
— Mâlûlini guzatm terfih ve ikdarı hak

kındaki Kanun münasebetiyle 311,312 
— Memaliki müstahlasa için tedabir it-

tiahaz edilmesine dair takrir münasebetiy
le 615:616 

— Rüsumat İdaresince müsadere edi
len Kaçak eşya hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 463,465,490,491,492,493,494 

Hasib B. (Maraş) - Maliye Vekâletinin 
1338 senesi bütçesi münasebetiyle sözleri 187, 

189,191,195,218,219 

Hüseyin B. (Elâziz) - Rüsumat İdare
since müsadere edilen Kaçak eşya hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle 494 

Hüseyin Avni B. (Erzurum) - Afyon 
Karahisar ve Dumlupınar muharebelerin
de fevkalâde yararlıkları görülen bâzı ku
mandanların takdirname ile taltiflerine ve 
sair terfi ve taltife lâyık olanların inha def
terlerinin peyderpey gönderileceğine dair 
Başkumandanlık tezkeresi münasebetiyle 473,475, 

476,480,481 
— Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununa 

müzeyyel Kanun münasebetiyle sözleri 377,378, 
384 

— Başaralı Mustafa Efendinin affı hak
kındaki Kanun münasebetiyle 528,531 
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— 1338 senesi Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 585,586,599 

— 1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâ
leti bütçesi münasebetiyle 388,416,417,418,419, 

423,424,425 
— Dördüncü Avans Kanunu münasebe

tiyle sözleri 258,260 
— Düşmandan geri alman yerlerin me

buslarına nisabı ekseriyete halel gelmemek 
şartiyle izin verilmesine dair tezkere müna
sebetiyle 519 

— Düşman tarafından tahliye edilen 
yerlerin yakılmasının protesto edilmesine 
dair takrir münasebetiyle 554 

— Gene Mebusu Hamdi Beyin Makamı 
Riyaseti şikâyeti mutazammm takriri mü
nasebetiyle 46 

— Harb Kazançları Komisyonu âzala
rının aldıkları ücretin istirdadına dair tak
rir münasebetiyle 373 

— Harb Kazançları Vergisi tahsiline 
dair olan 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanu
na müzeyvel Kanun münasebetiyle 282,283,284 

Sayfa 
— Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 

kısmının affına dair Kanunun tefsirine da
ir tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası 
hakkında 26,27,29 

— îstihzaratı sullıiye için adlî bir komis
yon teşkiline dair tezkere münasebetiyle 538 

— istiklâl mahkemeleri Kanunu müna
sebetiyle 37,38,48,55,59,60,77,80,86,87,88,90,93, 

95,97,100,102 
— Maliye Vekâletinin 1338 senesi bütçe

sinin heyeti umumiyesinin müzakeresi mü
nasebetiyle sözleri 235,239,240 

— Mâlûlini g'iiizatm terfih ve ikdarı hak
kındaki Kanun münasebetiyle 301,307,311,312 

— Meınalikî mustahlasa için tedabir itti
haz edilmesine dair takrir münasebetiyle 610 

— Sultansuyıı Çiftliği ile Ankara Ziraat 
Mektebi hakkındaki kanun lâyihasının ruz-
namcdeki diğer maddelere takdimen mü
zakere edilmesine dair' sözleri 298 

— Türkiye dâhilinde açılmış ve açılacak 
olan, mmtaka ziraat mekteplerinin Ziraat 
Bankası tarafından idaresine dair Kanun 
münasebetiyle 323,325,326,327,328,329,330,331, 

332 

İhsan B. (Cebelibereket) • Afyon Ka-
rahisar ve Dumlupmar muharebelerinde 
fevkalâde yararlıkları görülen bâzı ku
mandanların takdirname ile taltiflerine ve 
sair terfi ve taltife lâyık olanların inha def
terlerinin peyderpey gönderileceğine dair 
Başkumandanlık tezkeresi münasebetiyle 479 

— Başarılı Mustafa Efendinin affı hak
kındaki Kanun münasebetiyle 526,527 

îsmail Safa B. (Mersin) - Memaliki mus
tahlasa için tedabir ittihaz edilmesine dair 
takrir münasebetiyle . 614 

ismail Subhi B. (Burdur) - Düşman
dan geri alman yerlerin mebuslarına nisabı 
ekseriyete halel gelmemek şartiyle izin ve
rilmesine dair tezkere münasebetiyle 514 

— Memaliki mustahlasa için tedabir it
tihaz edilmesine dair takrir münasebetiyle 610, 

613,614,619 

ismail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib) -
1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâleti büt
çesi münasebetiyle 387,416 

— Garp Cephesinde bilfiil harekâtı as
keriye sahası olan mevaki aşarı hakkında; 
16 Temmuz 1337 tarihli Kanunun temdidi 
meriyetine dair kanun hakkında sözleri 76 

— Harb ' kazançları Vergisi tahsiline 
dair olan 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Ka
nuna müzeyvel Kanun münasebetiyle 292 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının affına dair Kanunun tefsirine 
mültaallik tezkere ve Adliye Encümeni maz- „ 
batası hakkında 23 

— Sabık Eskişehir Muhasebecisi Salih 
Sabri Bey hakkındaki ma;zba*ta münasebe
tiyle 455 
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Kâzım Pş. (Karesi) (Müdafaai Milliye 

Vekili) - Afyon Karahisar ve Dumlupmar 
muhaberelerinde fevkalâde yararlıkları gö
rülen bâzı kumandanların takdirname ile 
taltiflerine ve sair terfi ve taltife lâyık olan
ların inha defterlerinin peyderpey gönderi
leceğine dair Başkumandanlık tezkeresi 
münasebetiyle 472,473,474 

— Bursa'nııi istirdadedilmis olduğuna 

Sayfa 
— Eskişehir'den çekilen düşmanın peri

şan edildiğine dair beyanatı 486 

—• Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 
senesi bütçesi münasebetiyle 16,17 

— Mâlûlini guzatm terfih ve ikdarı 
hakkındaki Kanım münasebetiyle 305,306, 

308,309 

— Yüzde yirmi tekâlifi milliye bakaya-
dair tebsiratı 619,620 s sına dair sual takriri münasebetivl( 486 

M 
Mazhar Müfid B. (Hakkâri) - Askerî 

Tekaüt ve İstifa Kanununa müzeyyel Ka
nun münasebetiyle sözleri 376,377,384,385* 

— 1338 senesi Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 603 

— 1338 senesi Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle 551 

— 1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâ
leti bütçesi münasebetiyle 389,396,398,399,400, 

401,414,415,416,418,419,422,435,436,437,438, 
439,446,447 

— Bütçe müzakeresi için her gün sa
bah ve öğleden sonra içtima edilmesine dair 
tezkere münasebetiyle 114 

— Dördüncü Avans Kanunu münasebe
tiyle sözleri 254,255,259,260,269 

— - Düşman tarafından tahliye edilen 
yerlerin, yakılmasının protesto edilmesine1 

dair takrir münasebetiyle 554 
— Harb kazançları Vergisi tahsiline 

dair olan 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Ka
nuna müzeyyel Kanun münasebetiyle 280, 

281,286,287 
—- Hariciye1 Vekâletine bir Vekil inti

habı münasebetiyle söyleri 172 
— İstiklâl mahkemeleri dosyalarınım 

tasnif edilerek 'hıfzı 'hakkındaki tezkere 
münasebetiyle sözleri 210 

— İstiklâl mahkemeleri Kanunu müna
sebetiyle 40 

— Maliye Vekâletinin. 1338 senesi büt
çesi münasebetiyle sözleri 159,160, 

179,196,218,241 
—• Mâlûlini guzatın terfih ve ikdarı 

hakkmdaJki Kanun münasebetiyle 308,309,312 
— Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 

senesi bütçesi münasebetiyle 11:13,19 
— Sıhhiye Vekâleti bütçesinin tesrii 

müzakeresi halkkındalki takrir münasebetiyle 251 
— Türkiye dâhilinde açılmış ve açıla

cak mıntaka ziraat mekteplerinin Ziraat 
Bankası tarafından idaresine dair Kanun 
münasebetiyle 326 

— Zafer münasebetiyle orduya Mecli
sin selâmının iblâğ edilmesine dair takriri 
münasebetiyle 369 

Mehmed Şükrü B. (Karahisan Sahib) -
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununa müzey
yel Kanun münasebetiyle sözleri • 376,382 

— Bahriye Dairesinin Müdüriyeti Umu-
miyeye kalbine dair teklifin ımüstaeelen 
müzakeresine mütaalli'k takrir münasebe
tiyle 319 

— Harb Kazançları Komisyonu âzala
rının aldıkları ücretin istirdadına dair tak
rir münasebetiyle 370,372 

— Hariciye Vekâletine bir vekil inti
hal)! münasebetiyle sözleri 172 

— İstiklâl mahkemeleri dosyalarınım 
tasnif edilerek hıfzı hakkındaki tezkere 
münasebetiyle sözleri 212 
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177 

454 

Sayfa 
—- İstiklâl mahkemeleri Kanunu müna

sebetiyle '.' 38,42,43,47,51,02,54,55,62,81,83, 
84,86,90,91,92,93,94,95,100,102 

— Maliye Vekâletinin 1338 isen esi büt
çesi münasebetiyle -sözleri 

— Sabık Eskişehir Muhasebecisi Salih 
Sabri Bey 'hakkındaki mazbata münasebe
tiyle 

Muhiddin Baha B. (Bursa) - Düşman
dan geri alınan yerlerin mebuslarıma ni
sabı ekseriyete balel gelmemek şartiyle 
izin yerilmesine dair tezkere münasebe
tiyle 515,518 

— Düşman tarafından tahliye edilen 
yerlerin yakılmasının protesto edilmesine 
dair takrir [münasebetiyle 552 

— İstiklâl mahkemeleri Kanunu müna
sebetiyle 58,63 

Musa Kâzım Ef. (Konya) - Düşmandan 
geri alınan yerlerin mebuslarına nisabı ek
seriyete halel gelmemek şartiyle. izin veril -
msinee dair tezkere münasbeetiyle 518 

— Harb Kazançları Vergisi tahsiline 
dair olan 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Ka
nuna müzeyyel Kanun münasebetiyle 287,288 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesinin heyeti umumiyesinin müzakeresi 
münasebetiyle sözleri 193,220 

Mustafa Ef. (Ankara) - Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanununa müzeyyel Kanun mü
nasebetiyle sözleri 384 

Mustafa B. (Karahisarı Şarki) - Askerî 
Tekaüt ve İstifa Kanununa müzeyyel Ka
nun münasebetiyle 384,385 

— İstiklâl mahkemeleri Kanının müna
sebetiyle « 41 

Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) - Güm
rükçe malı müsadere edilen Malatyalı 
Hacı Hüseyin Efendinin oğlu Abdülvahab'-
m arzuhaline dair İstida Encümeni maz
batası hakkında 120,121 

— Hiyaneti vataniye müerimininden bir 
kısmının affına dair Kanunun tefsirine 
mütaallik tezkere ve Adliye Encümeni 
mazbatası hakkında 24,26 

— İstiklâl mahkemeleri dosyalarının 
tasnif edilerek hıfzı 'hakkındaki tezkere 
münasebetiyle sözleri * 209 

Sayfa 
Mustafa Necati B. (Saruhan) - Afyon 

Kara hisar ve Duuılupınar muharebelerin
de fevkalâde yararlıkları görülen bâzı ku
mandanların takdirname ile taltiflerine ve 
terfi ve taltife lâyık olanların inlha def
terlerinin peyderpey gönderileceğine dair 
Başkumandanlık tezkeresi münasebetiyle 480 

— Memaliki mustahlasa için tedabir 
ittihazedilmesine dair takrir münasebe
tiyle 610 

Mustaaf Sabri Ef. (Siird) - 1338 sene
si Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle 397,422,423,446 

— Hiyaneti vataniye müerimininden 
bir kısmının affına dair Kanunun tefsirine 
mütaallik tezkere ve Adliye Encümeni 
mazbatası hakkında 27 

Mustaaf Tâki Ef. (Sivas) - 1338 sene
si Şer'iye ve. Evkaf Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle 389,425,427,437,438 

— istiklâl mabkt>meleri Kamımı müna
sebetiyle 39,80,96 

* Müfid Ef. (Kırşehir) - Afyon Karahi-
sar ve Dumlupınar muharebelerinde fev
kalâde yararlıkları görülen 'bâzı kuman
danların takdirname ile taltiflerine ve sair 
terfi ve taltife lâyik olanların inha def
terlerinin peyderpey gönderileceğine dair 
Başkumandanlık tezkeresi münasebetiyle 477 

— Başaralı Mustafa. Efendinin affı 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 524,525,527 

— 1338 senesi Şer'iye ve 'Evkaf Vekâ
leti büfesi münasebetiyle 353:357,389,392,393, 

394,415,433,434,435 
—- Dördüncü Avans Kanunu münase

betiyle sözleri 262,271 
— Düşmandan geri alınan yerlerin me

buslarına nisabı ekseriyete kalel gelme
mek şartiyle izin verilmesine dair tezkere 
münasebetiyle 519 

— Harb Kazançları Vergisi tahsiline 
dair olan 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Ka
nuna müzeyyel Kanun münasebetiyle 279,280, 

282,285 
— İstiklâl mahkemeleri dosyalarının 

tasnif edilerek 'hafzı hakkındaki tezkere 
münasebetiyle sözleri 211 

— İstiklâl mahkemeleri 'Kanunu müna
sebetiyle 50,53,78,84,88,91 
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— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesinin heyeti umumiyesirün müzakeresi 
münasebetiyle sözleri 228 

— Mâlûlini guzatm terfih ve ikdam 
hakkmdaki Kanun münasebetiyle 307,308 

Sayfa 
— Meımaliki müstahlasa iyin tedabir 

ittihaz«dümesine dair takrir münasebe
tiyle 612,616 

— Rüsumat idaresince müsadere edi
len kaçak eşya hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 488 

N 
Nebil Ef. (Karahisan Sahib) - Askeri 

Tekaüt ve İstifa Kanununa müzeyyel Ka
nun münasebetiyle sözleri 378,379,385 

— 1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâ
leti bütçesi münasebetiyle 399 

— Dördüncü Avans Kanunu münasebe
tiyle sözleri 254,269 

Hasib B. (Maraş) - Dördüncü Avans 
Kanunu münasebetiyle sözleri 255,257 

— Garp Cephesinde bilfiil harakâtı as
keriye sahası olan mevaki aşarı • hakkında 
16 Temmuz 1337 tarihli Kanunun temdidi 
meriyetine dair Kanun münasebetiyle 
sözleri 75 

— Gümrükçe'malı müsadere edilen Ma
latyalı Hacı Hüseyin Efendinin oğlu Ab-
dülvahab'ın arzuhaline dair İstida Encü
meni mazbatası münasebetiyle 120,121 

— Harb kazançları Vergisi tahsiline 
dair olan 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Ka
nuna müzeyyel Kanun münasebetiyle 289 

— Hiyaneti Vataniye mücrimininden 
bir kısmının affına dair Kanunun tefsirine 

dair tezkere, ve Adliye Encümeni mazbatası 
hakkında 23 

— İstiklâl mahkemeleri dosyalarının 
tasnif edilerek hıfzı hakkındaki tezkere 
münasebetiyle sözleri 210 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesinin heyeti umumiyesinin müzakeresi mü
zakeresi münasebetiyle sözleri 193,199,200,201, 

217,221,228 
— Yoklamada bulunmıyan mebuslardan 

kıstelyevm yapılmasına dair takrir hak
kında sözleri 33 

Necati B. (Erzurum) - 1338 senesi Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti büt
çesi münasebetiyle 544 

Necib B. (Mardin) - 1338 senesi Şeı•'-
iye ve Evkaf Vekâleti bütçesi münasebe
tiyle 397 

Nusra£ Ef. (Erzurum) - 1338 senesi 
Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesi münase-
tiyle 351:353,395,396 

— İstiklâl mahkemeleri Kamımı müna
sebetiyle 50 

o 
Operatör Emin B. (Bursa) - 1338 se

nesi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâleti bütçesi münasebetiyle 502:506,544,549 

— Dördüncü Avans Kanunu münase
betiyle sözleri | v 266,267 

— Hariciye Vekâletine bir. Vekil inti
habı münasebetiyle sözleri 172 

•— Sıhhiye Vekâleti bütçesinin tesrii 
müzakeresi hakkındaki takrir münasebe
tiyle 251,252 

Osman B. (Kayseri) - Maliye Vekâleti
nin İ338 senensi bütçesi münasebetiyle söy
leri 153,158,159 

— Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 
senesi bütçesi münasebetiyle 15,16 

— Sııltansuyu çiftliği ile Ankara Ziraat 
Mektebi hakkmdaki kanun lâyihasının ruz-
namedeki diğer maddelere takdimen müza
kere edilmesine dair sözleri 297 
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Sayfa i Sayfa 
Ömer Lûtfi B. (Amasya) - İstiklâl man- J kemeleri Kanunu münasebetiyle 40 

R 
Ragıb B. (Kütahya) - Havb kazançları 

Vergisi tahsiline dair olan 25 Teşrinievvel 
1336 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun mü
nasebetiyle 287 

—''Maliye Vekâletinin 1338 senesi, büt
çesinin heyeti uınumiyesinin müzakeresi 
münasebetiyle sözleri 218 

— Türkiye dâhilinde açılmış ve açılacak 
olan Mmtaka Ziraat mekteplerinin Ziraat 
Bankası, tarafından idaresine dair Kanun 
münasebetiyle 325 

Rasim B. (Ctbelibereket) - Rüsumat 
İdaresince müsadere edilen, kaçak eşya 
hakkındaki, kanun lâyihası münasebetiyle 493, 

495,496 

Rauf B. (Sivas) (îcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) - Afyon Karahisar'm istirdadedildi-
ğine ve zaferin devam ettiğine dair haber
ler üzerine Rus ve Azarbaycaın sefirlerinin 
tebriklerine mütaallik sözleri 368 

— Afyon Karahisar ve Dumlupmar mu
harebelerinde fevkalâde yararlıkları görü
len »bâzı kumandanların takdirname ile tal
tiflerine ve satir terfi ve taltife lâyık olan
ların inha defterlerinin peyderpey gönderi
leceğine dair Başkumandanlık tezkeresi 
münasebetiyle , 474,475,476,478,480,481 

— Ankara 'da bir İstiklâl Mahkemesi 
tesis edilmesine dair tezkere münasebetiyle 363 

— 1338 senesi Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti Umum iyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 587,598,599,603 

— 1338 senesi Şerliye ve Evkaf Vekâle
ti bütçesi müna&eb eltiyle 388 

— Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 
iadei afiyet ederek vazifeye başladığına 
dair beyanatı 621 

— Hariciye Vekâletine bir vekil intihabı 
münasebetiyle sözleri 172 

— Memaliki müstahlasa için tedabir it
tihaz edilmesine dair takrir münasebetiyle 618, 

619 
— Uşak'in düşmandan geri alındığına 

dair tebşiratı 467 
Refet Pş. (İzmir) - Başaralı Mustafa 

Efendinin affı hakkındaki Kanun münase
betiyle 529 

Refik Şevket B. (Saruhan) - Afyon ve 
Dumlupınar muharebelerinde fevkalâde 
yararlıkları görülen bâzı kumandanların 
takdirname ile taltiflerine ve sair terfi ve 
taltife lâyık olanların inha defterlerinin 
peyderpey gönderileceğine dair Başkuman
danlık tezkeresi münasebetiyle 476,479,480 

—- Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununa 
müzeyyel Kanun münasebetiyle sözleri 377, 

"378,380,385 
- 1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâle

ti bütçesi münasebetiyle 397,416,435 
— Bütçe müzakeresi için her gün sabah 

ve öğleden sonra içtima edilmesine dair tez
kere münasebetiyle 115,116 

—- Düşmandan geri alman yerlerin me
buslarına. nisabı ekseriyete halel gelmemek 
şartiyle izin verilmesine dair tezkere müna
sebetiyle 520 

— Harb Kazançları Vergisi tahsiline 
dair olan 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Ka
nuna müzeyyel Kanun münasebetiyle 290,291 

— Hiyaneti vataniye mücrim ininden 
bir kısmının affına dair Kanunun tefsirine 
müteallik tezkere ve Adliye Encümeni maz
batası hakkında 23,24,27,28,29 

— İstihzaratı sulhiye için adlî bir ko
misyon teşkiline dair tezkere münasebetiyle 538 

— İstiklâl mahkemeleri Kanunu müna
sebetiyle 36,38,49,55,98,99,101,102 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesi münsebeatiyle sözleri 152l,228,233,294 
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— Mâlûlini guzatm terfih ve ikdarı hak
kındaki Kanun münasebetiyle 306,311,312 
— Rüsumat İdaresince müsadere edilen 

kaçak eşya hakkındaki kanun lâyihası tnü-
nasbetiyele • 489 

— Sabık Eskişehir Muhasebecisi Salih 
Sabrı Bey hakkındaki mazbata münase
betiyle ' 450,451 

— Yoklamada bulunmıyan mebuslardan 
kıstalyevm yaplılmasma dair takrir hak
kında sözleri 33 

Reşad B. (Saruhan) - Harb Kazançları 
Komisyonu* âzalarının aldıkları ücretin 
istirdadıma dair takrir münasebetiyle 373 

Reşid Ağa (Malatya) - Gümrükçe inalı 
'müsadere edilen Malatyalı Hacı Hüseyin 
Efendinin oğlu Abdülvaha'b'ın arzu'halme 

Sayfa 
dair İstida Encümeni mazbatası münasebe
tiyle - 448 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesi münasebetiyle sözleri 191 

— Rüsumat İdaresince müsadere edilen! 
kaçak eşya hakkındaki kanun lâyihası mü-. 
nasebetiyle 466 

Rifat B. (Kayseri) - İstiklâl mahkeme
leri Kamunu münasebetiyle 94 

Rifat (Tokad) - İstiklâl malhkenıeleri 
Kanunu münasebetiyle 92 

—• Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 
senesi bütçesi münıasebetiyle 13:15 

—- Tokad havalisindeki Rum eşkıyası
nın bir an evvel tedibi için jandarma büt
çesine tahsisat ilâvesine dair kanun lâyiha
sının bir an evvel müzakere edilmesine dair 
beyanatı 207 

Salâhaddin B. (Mersin) - Afyon Kara-
hisar ve Dumlupınar muharebelerinde îev-
kalâde yararlıkları görülen hâzı kuman
danların takdirname ile taltiflerine ve sair 
terfi ve taltife lâyık olanların inha defter
lerinin peyderpey gönderileceğine dair 
Başkumandanlık tezkeresi münasebetiyle 479 

— Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununa 
müzeyyel Kanun münasebetiyle'sözleri 381 

— Başaralı Mustafa. Efendinin affı 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 525 

— Bütçe müzakeresi için her gün sabah 
ve öğleden sonra içtima edilmesine dair 
tezkere münasebetiyle 116 

— Dördüncü Avans Kanunu münase
betiyle sözleri 271 

— Haftada bir gün İcra Vekillerinin 
vazife *ve mesuliyeti hakkındaki lâyihanın 
müzakere edilmesime dair beyanatı 567,568,569 

— İstiklâl mahkemeleri . dosyalarının 
tasnif edilerek hıfzı hakkındaki tezkere 
münasebetiyle sözleri 212 

-— İstiklâl mahkemeleri Kanunu mü
nasebetiyle 36,42 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesinin heyeti umumiyesinin müzakeresi 
münasebetiyle sözleri 192,193,197 
« — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 

senesi bütçesi münasebetiyle 13,19 
Salih Ef. (Erzurum) - Garp Ceplhesinde 

bilfiil harekâtı askeriye sahası olan me-
vaki aşarı hakkında 16 Temmuz 1337 ta
rihli Kanunun temdidi meriyetine dair Ka
nun hakkında sözleri 75 

— İstiklâl mahkemeleri Kanunu mü
nasebetiyle 42,54 

— Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 
senesi bütçesi münasebetiyle ' 17 

Süleyman Sudi B. (Bayezid) - 1338 se
nesi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
leti bütçesi münasebetiyle 550 

— Harb Kazançları Vergisi tahsiline da
ir olan 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanuna 
müzeyyel Kanun münasebetiyle 287 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesi münasebetiyle sözleri 176,177,217.21 S 
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Şeref B. (Edirne) - 1338 senesi Şer'iye 
ve Evkaf Vekâleti bütçesi münasebetiyle 347:35i, 

388 
— Bir Yunanlı tarafından parçalanmak 

istenilen ve Mehmedcik tarafından kurtarı
lan bir Kuranı Kerimin Meclis kütüphane
sinde lııfzedümesiııe dair beyanatı 608 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt-

Vâsif B. (Sivas) - İstiklâl mahkemele
ri Kanunu münasebetiyle 61 

Vehbi B. (Karesi) (Maarif Vekili) -
Maliye Vekâletinin 1338 senesi bütçesinin 
heyeti unıumiyesinin müzakeresi münasebe
tiyle sözleri 200,201 

Vehbi Ef. (Konya) - Bahriye dairesi
nin Müdüriyeti Umumiyeye kalbine dair 
teklifin müstacelen müzakeresine dair tak
r ir münasebetiyle 319 

— Başaralı Mustafa Efendinin affı 
hakkındaki Kanun münâsebetiyle 523,530 

— 1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâ
leti bütçesi münasebetiyle 388,417,427,428,429 

— Bütçe müzakeresi için her gün sa
bah ve öğleden sonra içtima edilmesine dair 
tezkere münasebetiyle 115 

— Dördüncü Avans Kanunu münase
betiyle sözleri 258,262,263,270 

Sayfa 
çesinin- heyeti uınumiyesinin, müzakeresi 
münasebetiyle sözleri 215 

—- Mâlûlini guzatın terfih ve ikdarı hak
kındaki Kanun münasebetiyle 302 

Şeyh Servet Ef. (Bursa) - Düşmandan 
geri alman yerlerin mebuslarına nisabı ek
seriyete halel gelmemek şartiyle izin veril
mesine dair tezkere münasebetiyle 517 

—* Harb kazançları Vergisi tahsisine 
dair olan 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Ka
nuna müzeyyel Kanun münasebetiyle 278,286 

— İstiklâl mahkemeleri dosyalarının tas
nif edilerek hıfzı hakkındaki tezkere müna
sebetiyle sözleri 211 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesinin heyeti umumiyesinin müzakeresi 
münasebetiyle sözleri 214 

— Mâlûlini guzatın terfih ve ikdarı 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 305 

— Memaliki müstahlasa için tedabir 
ittihaz edilmesine dair takrir münasebe
tiyle 610 

— Rüsumat İdaresince müsadere edilen 
kaçak eşya hakkındaki kanun lâyihas, mü-
nasbeetiyle • 466 

— Türkiye dâhilinde açılmış ve açıla
cak olan mmtaka ziraat mekteplerinin 
Ziraat Bankası tarafından idaresine dair 
Kanun münasebetiyle 324,327,329 

Tahsin B. (Aydın) - Dördüncü Avans 
Kanunu münasebetiyle sözleri 271 

Tahsin B. (izmir) - 1338 senesi Sıhhi
ye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle 550,551 

Tevfik Ef. (Kângırı) - Başaralı Musta
fa EfendİMİn affı hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 523,526 

Tunalı Hilmi B. (Bolu) - 1338 senesi 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumi-

yesi bütçesi münasebetiyle sözleri 587 
— 1338 senesi Sıhhiye ve Muaveneti İç

timaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle 542 
— İstiklâl mahkemeleri Kanunu müna

sebetiyle * 84 
— Maliye Vekâletinin 1338 senesi bütçe

sinin heyeti umumiyesinin müzakeresi mü
nasebetiyle sözleri 222 

— Memaliki müstahlasa için tedabir it
tihaz edilmesine dair takrir münasebetiyle 614 
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Sayfa 
Yahya Galib B. (Kırşehir) - Afyon Ka-

rahisar ve Dumlupınar muharebelerinde 
fevkalâde yararlıkları görülen bâzı kuman
danların takdirname ile taltiflerine ve sair 
terfi ve taltife lâyık olanların inha defter
lerinin peyderpey gönderileceğine dair Baş
kumandanlık tezkeresi münasebetiyle 477 

— 1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâ
leti bütçesi münasebetiyle 391. 

-— İstiklâl mahkemeleri dosyalarının 
tasnif edilerek hıfzı hakkındaki tezkere mü
nasebetiyle sözleri 212 

— Memaliki müstahlasa için tedabir 
ittihaz edilmesine dair takrir münasebe
tiyle 612,616 

— Rüsumat İdaresince müsadere edilen 
kaçak eşya hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle 464,493 

Yasin B. (Gazianteb) - Askerî Tekaüt 

Sayfa 
ve İstifa Kanununa müzeyyeJ Kanun mü
nasebetiyle sözleri 382 

— Başaralı Mustafa Efendinin affı 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 030 

— 1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâ
leti bütçesi münasebetiyle 435 

— Dördüncü Avans Kanunu münasebe
tiyle sözleri 262,269 

-— Düşmandan geri alınan yerlerin me
buslarına nisabı ekseriyete halel gelmemek 
şartiyle izin verilmesine dair tezkere mü
nasebetiyle 517 

— Maliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesinin heyeti umum iyesinin müzakeresi 
münasebetiyle sözleri 200,221 

Mâuûlini guzatın terfih ve ikdarı hak
kındaki Kanun münasebetiyle 307 

Yusuf Ziya B. (Mersin) - Hariciye Ve
kâletine bir Vekil intihabı münasebetiyle 
sözleri 172 

Zamir B. (Adana) - Harb kazançları 
Vergisi tahsiline dair olan 25 Teşrinievvel 
1336 tarihli Kanuna ıiıüzeyyel Kanun mü
nasebetiyle 284 

Zekâi B. (Adana) - Maliye Vekâletinin 
1338 senesi bütçesinin heyeti unımniyesi-
nin müzakeresi münasebetiyle sözleri 191,192 

— Sabık Eskişehir Muhasebecisi Salih 
Sabri Bey hakkındaki mazbata münase
betiyle 455 

Zekâi B. (Maliye Vekâleti Müsteşarı) -
Maliye Vekâletinin 1338 senesi bütçesi mü
nasebetiyle sözleri 187 

Ziya Hurşid B. (Lâzistan) - Afyon Ka-
rahisar ve Dumlupınar muhaberelerinde 
fevkalâde yararlıkları görülen bâzı kuman
danların takdirname ile taltiflerine ve sair 
terfi ve taltife lâyık olanların inha defter
lerinin peyderpey gönderileceğine dair Baş
kumandanlık tezkeresi münasebetiyle 481 

— 1338 senesi Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 590:592. 

— Gene Mebusu Haindi Beyin Makamı 
Riyaseti şikâyeti mutazammm takriri mü
nasebetiyle 46 

— İstiklâl mahkemeleri Kanunu müna
sebetiyle 38 
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