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Fihrist 

AZAYI KOCAM MUAMELATI 

JayJa 
ÎNTÎHAFLAB 

Encümen re şubeler için intihap 

— Bâzı encümenlerdeki münhallere inti-
habedüen âza hakkında Üçüncü Şube Ri
yaseti tezkeresi 394 

— Bâzı encümenlerdeki münhallere inti-
habedilen âza hakkında Dördüncü Şube 
Kiyaseti tezkeresi 394 

— Birinci Şubece şube ve encümenlere 
yapılan intihaplar hakkında Şube Riya
seti tezkeresi 382 

— Dahiliye Eneümenindeki münhalle
re âza intihabedilmesine dair Encümen 
Riyaseti tezkeresi 382 

— Gazianteb Mebusu Yasin Beyin Pos
ta ve Telgraf Encümeni âzalığına intihab-
olunduğuna dair Beşinci Şube Riyaseti 
tezkeresi 12 

— ikinci Şubeden Erzurum Mebusu 
Necati Beyin Maarîf Encümenine, Kırşehir 
Mebusu Yahya Galib Beyin Tetkiki Hesa-
bat Encümenine intihabolunduklanna dair 
Şube Riyaseti tezkeresi 295 

— İstida Encümeni Kâtipliğine Tokad 
Mebusu Hamdi Beyin intihabolunduğuna 
dair Encümen Riyaseti tezkeresi 99 

— Kanunu Esasi Eneümenindeki mün
hallere âza intihabedilmesine dair Encü
men Riyaseti tezkeresi 388:389 

— Kavanini Maliye Encümeni kâtipli
ğine Mardin Mebusu Neeib Beyin intihab
olunduğuna dair Encümen Riyaseti tezke
resi 188 

— Kırşehir Mebusu Müfid Efendinin 
Adliye Encümeni Mazbata Muharrirliğine 
intihabolunduğuna dair Encümen Riyaseti 
tezkeresi 109 

— Maarif Eneümenindeki münhallere 

Sayfa 
âza intihabına dair Encümen Riyaset tez
keresi 224 

— Muvazenei Maliye Encümeninden 
istifa eden Mersin Mebusu Salânaddin 
Beyin yerine diğer bir zatın intihabına da
ir Encümen Riyaseti tezkeresi 293 

— Şubece yapılan intihaplara dair Be
şinci Şube Riyaseti tezkereleri 425:426 

— Tetkiki Hesabat Eneümenindeki 
münhallere âza intihabedilmesine dair Er
zurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin tak
riri 256:257 

istiklâl mahkemeleri için intihap 

— Amasya istiklâl Mahkemesi için 
Reis, Müddeiiumumi intihabı 155,160:161,342, 

349 
— Bursa Mebusu Osman Nuri Beyin 

Amasya istiklâl Mahkemesi azatlığından ik
tifası 99 

— Saruhan Mebusu Mustafa Necati 
Beyin, Amasya istiklâl Mahkemesi Riya
setinden istifası + 98 

Meclis harici işler için intihap 

— Adlî tstihzaratı Sulhiye Komisyo
nuna intihabedilen âza hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası 110 

Memurin' Muhakemat Tetkik Heyeti ve Encü
meni için intihap 

— Memurin Muhakemat Tetkik Heye
tindeki münhallere âza intîhabolunmasına 
dair Heyet Riyaseti tezkeresi 187:188 

— Memurin Muhakemat Tetkik En
cümeni âzalığına bir zatın intihabına dair 
Encümen Riyaseti tezkeresi 293 
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Sayla 

Meclise iltihak 
— Edirne Mebusu Kâzım Karabekir 

Paşanın Ankara'ya geldiğine, Gazi Haz-
reteriyle Bursa'ya pideceği için Meclise ilti
hakının teahhur edeceğine dair takriri 425 

Mezuniyet 

— Amasya Mebusu Bekir Sami Beyin 
mezuniyetinin temdidine dair Divanı Ri
yaset kararı 14:15 

— Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Beye izin verilmesine dair Divanı Riyaset 
kararı - 365 

— Bolu Mebusu Abdullah Efendinin 
temdidi mezuniyetine dair Divanı Riyaset 
karan 15 

— Bursa Mebusu Mustafa Fehmi Efen
diye izin verilmesine dair Divanı Riyaset 
karan 382 

— Canik Mebusu Nafiz Beyin mezuni
yetinin temdidedilmeşine dair Divanı Riya
set kararı 426 

— Denizli Mebusu Hakkı Behiç, Kü
tahya Mebusu Haydar, Burdur Mebusu 
Ali Ulvi beylerin tam tahsisatla mezuniyet
lerine dair Divanı Riyaset kararı 251 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin mezu-

— Adliye Vekili Rifat Beyin, 1338 se
nesi Adliye bütçesinin Hükümete iadesine 
dair beyanatı 362 

— Başkumandan Gazi Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerinin son harbin tafsilâtına 
dair beyanatı 264:278 

— Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin, 

— AH Fethi Beyin Dahiliye Vekâletin
den istifası 256 

— Dahiliye Vekâleti Vekili Ata Beyi 
istifası 97:98 

Sayfa 
niyet muamelesine dair Divanı Riyaset 
kararı 136:137 

— Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Kfendinin, kendisine verilen mezuniyetin 
üç aya iblâğına dair takriri 369 

— Kozan Mebusu Doktor Fikret Beye 
mezuniyet itasına dair Divanı Riyaset ka
ran 303 

— Kurtarılan yerler mebuslarından 4 
zata izin verilmesine dair Divanı Riyaset 
kararı 14 

— Lâzistan. Mebusu Osman Beye izin 
verilmesine dair Divanı Riyaset karan 166 

— Mebuslardan bâzılarına izin verilme
sine dair Divanı Riyaset kararları 110,194:195, 

2:14,282:283,316:317,364 
— Muş, Mebusu Rıza Beyin mezuniye

tine dair Divanı Riyaset kararı 111 
— Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beye 

mezuniyet itasına dair Divanı Riyaset ka
rarı 13:14 

— Trakya'yı tesellüm etmeye memur 
edilen izmir Mebusu Refet Paşaya izin 
verilmesi 342 

[Vefat 

— Burdur Mebusu Ali Ulvi Beyin vefat 
ettiğine dair tebligat 433 

düşmandan kurtarılan mahallerde muame
lâtı maiyeyi tetkik etmek üzere seyahate çı-
kaeağına dair beyanatı 361:362 

— Yunanistan'ın Mudanya Mukavelena
mesini imzaladığına dair Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal Beyin beyanatı 433 

— Dahiliye Vekâleti için intihap 101 tl02 
— Dahiliye Vekâleti için intihap (Mer

sin Mebusu İsmail Safa Bey intibedü-
miştir.) 111,122:128,130 

BEYANAT 

ÎGBA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 
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Sayfa 

— Dahiliye Vekili intihabı (istanbul 
Mebusu Ali Fethi Bey intihabolunmuş-
tur.) 284,287 

— icra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf 
Beyle Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 
Başkumandanlık Karargâhına gidecekleri
ne ve Şer'iye Vekil Abdullah Azmi Efen
dinin Rauf Beye, Sıhhiye Vekâleti Vekili 
Doktor Rıza Nur Beyin Yusuf Kemal Beye 
Vekâlet edeceklerine dair beyanat 102 

— Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Pa
şa'nm avdetine kadar îera Velileri Heyeti 

No. Sayfa 
261 — Ekmekçi Saiboğlu Kara Moh 

med'm ibakıyei müddeti cezaiyesinin 
affına dair Kanun 15:17 

262 — Battal İle Molla Ali'nin b*dı 
yei müddeti eezaiyelertnin affına 
dair Kanun 21:29 

263 — D e girme ne i oğullarından Akifoğ 
lu Sait'in ba'kıyei müddeti cezaiye
sinin affına dair Kanun 31:33 

264 — Kadıoğlu Hacı Mehmedbini Mev-
lûd'ün bakıyei müddetti cezaiyesinin 
affına dair Kanun 29:31 

- 265 — Ereğli'nin Kirmanlı mahallesinde 
•mukim.' Ahmed'in İbakıyei müddeti 
cezaiyesinin a-ffma -dair Kanun 31,54: 

55 
266 — Beşinci Avans Kanunu 111,112:122, 

128.130:131 
267 — Düşmandan istihlâs edilmiş ve 

282 —• 'Bâzı eşhas hakkındaki hükmün 
tasdikme dair 33 

283 — Bafralı Sava hakkındaki hükmün 
tasdikine dair 33:34 

284 — Ahar •mahallere nakledilmiş eşha
sın tasfiyeye tâbi emvali hakkında 
mevcut kararnamenin reddine dair 49 

Sayfa 
Reisi, Rauf Beyin Vekâlet edeceğine dair 
icra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 423:425 

— Sıhhiye Vekili Doktor Rıza Nur Be
yin istifası 97 

— Sıhhiye Vekâleti için intihap (Sinob 
Mebusu Doktor Rıza Nur Bey intihab-
edilmiştir.) 171,180 

—• Totkikat i<;hı Memaüki müsta'hlpsaya 
azimet eden Maliye Vekili Hasan Fehmi 
Beye Maarif Vekili Vehbi Beyin vekâlet 
edeceğine dair icra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresi 423 

No. Sayfa 
edilecek mahallere muavenet hak
kındaki 31 Teşrinievvel 1337 tarih
li Kanuna «nüyezzel Kanun 171:1S0,180, 

İSİ :182 
268 — Sinob'da tersane nam yle mevcut 

arazinin Belediyeye terkine dair ka
nuna zeyil Kanun 305:309,322,323,323:324 

269 — Altıncı Avans Kanunu 326-^1,335, 
336,355:356 

270 — Ankara Mebusu sabıkı Atıf Beye 
hidematı vataniye tertibinden bin 
kuruş maaş tahsisine dair Kanun 402,403: 

404,408,418:419 
271 —Boğözlıyan Kaymakamı esb 'kı 

Kemal Beyin ailesine hidematı vata
niye tertibinden maaş tahsisine dair 
Kanun 404 =408,408,416:417 

272 — Nisabı müzakere Kanununun ye
dinci maddesini muadil Kanun 398:401, 

432,432,434 

285 — On üç zatın »takdirname ile taltif
lerine dair 108:109 

286 — Gazİ Pasa Hazretlerinin istikbali 
hakkında 193:194 

287 — iki şahsın Af kanunundan müste-
fidolmalarına dair 284:287 

288 — Yüzbaşı Osman Veysi Efendi 
hakkımdaki hükmün ref'ine dair 317:322 

KANUNLAR 

KARARLAR 



No. 
„6 — 

Sayfa No 
289 — 35 zatın takdirname ile taltifleri 

hakkında 336 
290 — Ahmed Refîk Bey hakkındaki 

hükmün refine dair 342:343 
291 — Hüseyin Avni Efendinin aftan 

>mütefidolmasına dair 34o:344 
292 — Bazı hıyaneti vataniye mahkûm-

Sayfa 
lan halkkırida 344:345 

293 — Mehmedoğlu Kürt Hüseyin hak
kındaki hüikme dair 345 

294 — 73 Zatın takdirname ile taltifle
rine dair 3G*:363 

295 — 446 Zatın takdirname İle taltif
lerine dair 426:432 

LAYİHALAR 

— Akif oğlu Said'in bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair 15,31:33 

— Amele hukukuna mütaallik 193 
— Ankara - inebolu yolunun inşası hak-. 

kında 397 
— Aşar hissei ianesi ve küsuratı mun-

zamması hakkında 171 
— Balâ'nın Canıiisagir mahallesinden 

Battal'm bakıyei müddeti cezaiyesinin affı
na dair 15,21:29 

— Balıkhane Nizamnamesinin tadiline 
dair 165 

— 1338 senesi Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası 55 

— Divanı Temyizi Askerî Kanununa 
zeylolmak üzere tanzim edilmiş olan kanun 
lâyihası 195,283 

— Düşmandan istihlâs edilmiş ve edi
lecek mahallere muavenet hakkındaki 31 
Teşrinievvel 1337 tarihli Kanuna müzeyyel 
kanun layihası 108,137,171:180,181:182 

— Elviyei Selâse'deki arazinin tahri
riyle senedata raptı hakkında 187 

— Eşkıyaya yataklık maddesinden 
mahkûm Haeı Hatiboğlu Osman'ın bakı
yei müddeti cezaiyesinin affına dair 15,17:21 

— Evkaf Müdüriyeti Umunıİyesinin 
1338 senesi bütçesine tahsisatı munzamma 
ilâvesine dair 187 

— Gebze ve havalisi Kuvayı Milliye Ku
mandanı iken şehidolan Yahya Kaptan aile
sine hidematı vataniyeden maaş itasına 
dair 408:410 

— Harice altı ay müddetle hayvanatı 
bakariye ihracının men'i hakkında 171 

— ikinci sınıf ihtiyat zabitlerinin sınıfı 
muvazzafa nakillerine ve terhisten sonra 
terfihi hallerine dair 252 

— imalâtı Harbiyede müstahdem sivil 
ustalara harcırah itası hakkında 283,411:414,432 

— tstihlâs edilen mahallerde hidematı 
uınumiyei Devlet için muktazi teşkilât ve 
masarifata medar olmak üzere iki milyon 
liralık avans itasına dair 292:293,326:331,335, 

336,355:356 
— Kadıoğlu Hacı Mehmed'in bakıyei 

müddeti cezaiyesinin affına dair 15,29:31 
— Konya'da ikamete memur kahveci 

Hacı Ilyasoğlu Hacı Hasan'in cezasının 
affına dair 284 

— Küreğe mahkûm Ekmekçi Saiboğlu 
Kara Mehmed'in bakıyei müddeti cezaiye
sinin affına dair 15,15:17 

— Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesi bütçesi 55:71,296:303,303:305, 

310 £11 
— Memaliki müstahlasada menhubat 

komisyonları teşkiline dair 100,410 
— Memaliki müstahsalada muvakkat 

mahakimi cezaiye teşkiline dair 100,195319, 
224:233,234:246,253,410 

— Memaliki müstahlasa teşkilâtı vakfi
yesi için Evkaf bütçesine tahsisat konul
masına dair 52 

— Mîrî ormanlardan kat'edilen Eşcar 
Resmine dair 9 

— Misakı Millî hududu haricinde kalan 
memurin maaşatına dair 9 

— Müskirat nakli maddesinden dolayı 
bir sene hapse mahkûm Ahmed'in bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair 15,31,54:55 

— On iki milyon lira avans itasına dair 111, 
112:122,128,130:131 
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Sayfa 

— Orman kanunu lâyihası 99 
— Posta paketleri ücretlerinin tezyidi 

hakkında 342 
— Sivil imalâtı Harbiye ustalarına 

hareırah itası hakkımla 283,411:414,432 
— Ticaret ve Ziraat odaları muhaberatı

nın posta ve telgıaf ücuratmdan istisnala-

Sayfa 
13 rina dair 

— 21 Eylül 1329 tarihli Edirne valâye-
ti Teşkilâtı Adliye Kanununa müzeyyel ka
nun lâyihası 423 

— Ziynet eşyasının men'i duhulü hak-. 
kındaki kanunun tadiline dair 346:349,353, 

354,355,381,382:388,389 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Âkifoğlu Said'in bakıyei müddeti ce

zaiyesinin affına dair kanun lâyihası hak
kında 15,31£3 

— Balâ'nın Camiisagir mahallesinden I 
Battal'in bakıyei müddeti cezaiyesinin af
fına dair kanun lâyihası hakkında 15 

—• Divanı Temyizi Askerî Kanununa 
zeylolmak üzere tanzim edilmiş olan kanun 
lâyihası hakkında 195 

— Eşkıyaya yatddık maddesinden mah- ; 
kûm Hacı Hatiboğlu Osman'ın bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair kanun lâ
yihası hakkında 15,17:23 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
hukuku şahsiye haki kalmak şartiyle nısıf 
müddeti cezaiyeleıini ikmal etmiş olan bir 
kısım mahkûmin ile sinleri yetmişi teeavüz 
edenlerin atlarına dair kanun teklifi hak
kında (2/530) 375:376 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Tntiklâl Mahkemesince mahkûm olan Kesik-
köprü ve Camiisagir karyeli Hasan ve 
Battal ağaların aflarma dair kanun teklifi 
(2/432) ve Bâlâ'nın Camiisagir mahalle
sinden Battal'm bakıyei müddeti cezaiye
sinin affına dair kanun lâyihası hakkında 21:29 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının aflarına dair kanunun tefsirine 
mütaallik icra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
teskeresine dair 432:433 

— idama mahkûm Bafralı tlyaoğlu 
Sava'ya ait evrakı hükmiyenin gönderildi
ğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi hak
kında 33:34 

— idama mahkûm Bitlisli Osmanoğlu 
Ferman ve rüfekası hakkındaki evrakın 

gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi hakkında 344:345 

— inebolu sabık Nüfus Memuru Hüse
yin Avni Efendi hakkında 343;344 

— Kadoğlu Hacı Mehmed'in bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair kanun lâ-
yirası hakkında 15,29:31 

— Keskin Hastanesi Hesap Memuru 
Cemal Efendinin affı hakkındaki istida 
Encümeni mazbatasına dair 13:34^2 

— Konya'da ikamete memur kahveci 
Hacı Ilyasoğlu Hacı Hasan'in cezasın n 
affına dair kanun lâyihası hakkında 284 

— Küreğe mahkûm Ekmekçi Saiboğlu 
Kara Mehmed'in bakıyei müddeti cezaiye
sinin affına dair kanun lâyihası hakkında 15, 

15:17 
— - Mılivr> T^Kİldan Mr.stafa-orlr IT"s-

nü Efendi ile rüfekasının, tahliyei sebille
rine dair arzuhalleri hakk nda 284:287 

— Memaliki m üst ahi as a da meıvhr^at 
komiyonları teşkiline dair kanun lâyihası 
hakkında 410 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mahakimi cezaiye teşkiline dair kanun lâ
yihası hakkında 410 

— Men'i Müskirat Kanununun tatbi
kinden dolayı verilen altı hükmün bir tari
ki kanuni olmadığı cihetle gönderildiğine 
ve müskirat naklinden dolayı beraatine 
karar verilen Yusuf ve Ahmedoğlu Hüse
yin hakkındaki Adliye Vekâleti tezkeresine 
dair 397 

— Müskirat nakli maddesinden dolayı 
bir sene hapse mahkûm Ahmed'in bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair kanun lâ
yihası hakkında 15,31,54:55 
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Sayfa 

— Osmancık Ahzi Asker Şube Reisi Bin
başı Muammer Beyle yazıcı Mahmud hak
kında 295 

— Sürmeneli Tiryandafil oğullarından 
Aşaforoğhı Yani ve rüfekasının idamlarına 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 33 

— Ümraniye hâdisesinden dolayı kü
reğe mahkûm Melımedoğlıt Kürd Hüseyin 
Çavuşun Af Kanununa tevfikan cezasının 
on beş sene hapse tahviline dair Adliye V*-. 
kâleti tezkeresi hakkında 345 

— Yenihan hâdİsei isyaniyesine işti
rak etmiş olıam Hacı • Hüseyin halklki'nıdıaM 
Adlîye Vekâietü tezkeresine da&r 283 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

— Edime Mebusu Şeref Beyin, izmir'
in, (Güzel İzmir) tesmiyesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/559;) 137 

— Konya Mebusu Vehbi Efendinin, 
Tedrisatı iptidaiye Kararnamesinin 15 nci 
maddesi mucibince kura ve kasabat ahalisi
ne yapılan tevziattan sarfınazar edilmesi
ne dair takriri hakkında 140:150,155:160 

— Mennaliki' mü'StıalhlLasaıda menhubaıt 
komisyonları teşkiline dair kanun lâyihası 
hakkında 410 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mahakimi cezaiye teşkiline dair kanun lâyi
hası hakkında 410 

— Sinob'da Tersane denilen mahalde 
mevcut arsa üzerindeki ebnîyenin belediye
ye terki hakkındaki Kanunun tefsirine dair 
icra Vekilleri Heyeti Riyaseti ve Dahiliye 
Vekâleti tezkereleriyle Sinob Mebusu Şerif 
Beyin, Sinob Tersanesindeki binanın ma
hallî belediyesine terki hakkındaki takri
rine dıadr 283,305:309 

— Suruç kaymakamı esbakı ihsan Bey 
hakkında 262 £64 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 

— Amele hukukuna müteallik kanun 
lâyihasına dair 193 

— Harice altı ay müddetle hayvanatı 
baıkaTİye iftiracının «nen'i hakkımdaki ika
mın lâyihasına dair 171 

Sayfa 
ÎSTlDA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Altın kaçakçılığı maddesinden mah

kûm Eşı'ef ve Hâşim efendiler hakkında 432 
— Amasya istiklâl Mahkemesinde mah

kûm edilmiş olan Kayserili Yahyazade 
Mustafa Efendinin, hakkındaki hükmün 
ref'ine dair arzuhali hakkında 252:253 

•— Ankara Darülmuallimm ve Darül-
muallimat muallimlerinin tediye edilmiyen 
maaşlarına dair 322,370:375 

— Ankara istiklâl Mahkemesince silki 
askerîden tardına karar verilmiş olan Yüz
başı Osman Veysi Efendi hakkındaki hük-
.mün ref'ine dair 317:322 

— Keskin Hastanesi Hesap Memuru 
Cemal Efendinin affı hakkında 13,34 42 

— Osmancık Şubesi yazıcılarından Mah-
mud'a ait arzuhalin evrakı asliyesiyle tev-
hidedilmesine dair 259 

— Suruç Kaymakamı 'edbakı ihsan Bey 
hakkımda 101,262:264 

—• Tedrisatı iptidaiye Vergisinden şikâ
yeti mutazamnıın arzuhale dair 432 

— Zir Kaymakamı sabıkı Ahmed Re
fik Bey hakkındaki hükmün ref'ine dair 259, 

342:343 

KANUNU ESASI ENCÜMENİ MAZBATASI 
— Malatya Mebusu Lûtfi Beyle rüf aka

sının azayı kiram harcırahlarına dair ka
nun teklifi hakkında (2/520) 398:401 

KAV ANÎNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

— Aşar hissei ianesi ve küsuratı mun-
zamması hakkındaki kanun lâyihasına dair 171 

— Elbise bedeli halandaki Kanunun 
tefsirine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tez
keresi hakkında 224 

— Gebze ve havalisi Kuvayı Milliye 
Kumandanı iken şehidolan Yahya Kaptan 
ailesine hideınatı vataniyeden maaş itasına 
dair ikamın lâyihası halkkında 408:410 

— imalâtı Harbiyede müstahdem sivil 
ustalara harcırah itası rakkmda kanun lâ
yihası ile Sivil İmalâtı Harbiye ustalarına 
Iharcır&h itası hakkındaki kanun lâyihası
na dair 411:414 
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— İmalâtı Har biyede müstahdem sivil 
usta ve ameleye harcırah itasına dair ka
nun lâyihası 'hafkıkında 283 

— Malatya Mebusu Lûtfi Beyin, Malat
ya'daki îttilıad ve Terakki Kulübünün ma-
faaline terkine dair 'kamın fbeklifi thaiklkınıda 
(2/522) 173 

— Malatya Mebusu Lûtfi Beyle rüfe
kasınm, Âzayi kiram harcırahlarına dair 
(kanun 4>eHifi M t k m d a (2/520) 398:401 

— Memalirki müstahlasadıa ımen'lmbat 
komisyonları teşkiline dair kanun lâyihası 
İhaifckHrcla 410 

— Seferberlik zammı maaş Kanunu
nun tefsirine dair İcra Vekilleri . Heyeti 
TÜyasetİ 'tezkeresi ha&kında 224,259:262 

— Seferi Zam Kanununun tefsirine 
dair icra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezke
resi haikkındıa 171 

— Sinob'da Tersane denilen mahalde 
mevcut arsa üzerindeki ebniyehin belediye
ye terki hakkındaki Kanunun tefsirine dair 
icra Vekilleri Heyeti Riyaseti ve Dahiliye 
Vekâleti tezkeresiyle Sinob Mebusu Şerif 
Beyin, Sinob Tersanesindeki binanın ma
hallî ^tediyesin* terfki lhalk>kmda!ki takriri
ne dair 283,305:309 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 

— Amasya Mebusu Ali Rıza Efendinin, 
Belediye tntihabatı Kanununun bir mad
desinin tadiline dair kanun teklifi hkakmda 
(2/516) 377:378 

— Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, 
Şimendifer ücretlerine dair kanun teklifi 
hakkında (2/562) 293:294 

— Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, Muvakkat bir Şûrayı Devlet teşkiline 
dair kanun teklifi hakkında (2/535) 376:377 

— Canik Mebusu Emin Beyin, Memu
rin Muhakemat Tetkik Heyeti, heyeti tah-
ririyesinin tevsiine dair kanun teklifi hak
kında (2/568) 294 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, gıya
ben müebbet kürek cezasına mahkûm 8un-
gurlulu Milis Mülâzimisanisi ibrahim Efen
dinin miîı hakkındaki feamm te/klifime dair 
(2/566) 369 

Sayfa 
— Edirne Mebusu Şeref Beyin İzmir'in 

(Güzel İzmir) tesmiyesi hakkında kanun 
teklifine dair (2/561) 101 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
altmış beş yaşını tecavüz eden mahkûmi-
nin tahliye edilmelerine dair kanun teklifi 
iha'kkında (2/501) 395 

— Gazianteb Mebusu Yasin B. ve ret'i-
kinin otomobil ve emsali vesaiti nakliye ve 
ziraiyenin Gümrük Resminden istisnasına 
dair kanun teklifi hakkında (2/507) 369 

— Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, 
Rumkale'de Aşar Kol Memuru esbakı Ali 
Efendi hakkında tecili takibat yapılmasına 
dair 'kanun tdklifins dair (2/546) 369 

— Gene Mebusa tlamdi Beyin, Müec
cel iy eti Askeriye Vergisi Kanununun üçün
cü maddesine bir zeyil ilâvesine dair ka
nun teklifi hakkında (2/548) 101 

— Gene Mebusu Hamdi Beyle arkadaş
larının, Palu kazasının Elâzİz vilâyetin
den fekkiyle Gene livasına ilhakına dair 
kanun teklifi hakkında (2/542) 09 

-— Gümüşane Mebusu Mustafa Beyle 
rüfekasınm, Memaliki müstahlasaya ithal 
edilecek ilâç ve sair levazımı sıhhiyenin 
bir defaya mahsus olmak üzere Gümrük 
Resminden istisnasına dair kanun teklifi 
hakkında (2/571) 370 

— İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü 
Efendi ve refikinin) İsparta'da idama mah
kûm Mustafaoğlu Osman'ın mecnuniyetin-
den dolayı affına dair kanun teklifi hak
kında (2/522) 369 

— izmir Mebusu Tahsin Beyin, affı 
umumi ilânına dair takriri hakkında 109 

— İzmir Mebusu Tahsin Beyin, Mema
liki Müstahlasa Vekâleti teşkili hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/564) 294:295 

— Kângırı Mebusu Behçet Beyle arka
daşlarının, Konya Bidayet Mahkemesi Reisi 
İhsan Beyle rüfekasınm affına dair kanun 
teklifi hakkında (2/572) 389 

— Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Mah
kûm olan memurin ve zâbitan maaşa tının 
ailelerine itasına dair kanun teklifi hak
kında (2/561) 369 
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— Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Me
murini mülkiyenin tekaütlüğüne dair Ka
nunun 23 neü maddesine bir zeyil ilâvesi
ne dair kanun teklifi hakkında (2/556) 101 

— Kozan Mebusu Doktor Mustafa Be
yin, Maarif teşkilâtına dair kanun teklifi 
hakkında (2/565) 294 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Cür-
mü âdi mahkûmlarının cezalarının cezayı 
nakdîye tahviline dair kanun teklifi hak
kında (2/514) 396:397 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, yüz 
paradan ziyadeye çay ve kahve satanların 
Temettü vergilerinin tezyidine dair kanun 
teklifi hakkında (2/500) 395:396 

— Malatya Mebusu Feyzi Efendinin, 
Mültezimlerin güzeşteden aflarma dair ka
nun teklifi hakkında (2/526) 378:380 

— Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, Firari 
Kanununa tezyil edilecek mevad hakkın
daki kanun teklifine dair (2/481) 380 

— Muş Mebusu Abdülgani Beyin, bâzı 
ceraim erbabının affı hakkındaki teklifine 
dair (2/570) 369 

—. Muş Mebusu Abdülgani Beyin, Mec
lisi idarelerde kadıların memurin muha-
kematma mütaallik huşusata karışmamala
rına dair kanun teklifi hakkında (2/563) 234 

— Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin «makimin 'iki aylıte iearestnin oıaısa-
rifi harbiye karşılığı olarak istifasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/460) 394:395 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun sekizinci maddesinin lüzumu tef-

Sayfa 
şirine dair (Hükümeti Milliye haricinde 
bulunanların tekaüt ve mazu'liyet maaşları
nın kat'ına dair) Maliye Vekâleti tezke
resi hakkında 414418 

— 1338 senesi Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası hakkında 55 

— Canik Mebusu Emin Beyle rüfeka-
sımn, Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti 
heyeti tahtiriyesi kadrosunun tevsiine dair 
kanun teklifi hakkında 294,342 

— Çorum Mebusu Ferid Beyle rüfeka-
smm, Merhum Kolağası Resnelİ Niyazi Bey 
ailesiyle Ankara Mebusu sabıkı Atıf Beye 
evvelce muhassas iken bilâhara katledilmiş 
olan hidenıatı vataniye tertibinden maaş
ların tekrar itası hakkındaki kanun tekli
fine dair (2/349) 402,403,404,408,418419 

— Damga, Tuz, Saydı Berrî ve Bahrî 
resimleriyle Reji İdaresinin satmakta ol
duğu tütün ve sigara fiyatlarına vâki olan 
zaımaimn harb masrafları 'karşılığı vaz'-
edMİği baikkmdaiki Kanunun tefsirine 
dair 129:130 

— Düşmandan istihlâs olunan ve edi
lecek olan mahallere muavenet hakkındaki 
31 Teşrinievvel 1337 tarihli Kanuna nıü-
zeyyel kanun lâyihasına dair 137,171:180,181:182 

— Gebze ve havalisi Kuvayı Milliye 
Kumandam iken şehidolan Yahya Kaptan 
ailesine hidematı vataniyeden maaş itasına 
dair kanun lâyihası hakkında 408410 

— İmalâtı Harbiyede müstahdem sivil 
ustalara 'harcırah itası hakkındaki kanun lâ
yihası ile Sivil İmalâtı Harbîye ustalarına 
harcırah itası hakkındaki kanun lâyihasına 
dair 283,411:414 

— İstihlâs edilen mahallerde hidematı 
umumiyei Devlet için muktazi teşkilât ve 
masarif ata medar olmak üzere iki milyon 
liralık avans İtasına dair kanun lâyihası 
hakkında 326:331 

— Kayseri Mebusu Alımed Hilmi Be
yin, Sabık Boğazlıyan Kaymakamı Maslub 
Kemal Bey ailesine hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/352) 404:408,416:417 

— Konya Mebusu Vehbi Efendinin, 
Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin 15 nci 
maddesi mucibince kura ve kasabat ahali-
sine yapılan tevziattan sarfı nazar edilme
sine dair takriri hakkında 140:150,155:160 



Sayfa 
— Makam maaşatına dair 394 

— Tokad Mebusu Rifat Beyin, Şehit 
düşen zabıtanın ailelerine Meclisçe varakai 
takdiriye verilmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/440) 364 

Sarfa' 
— Mahrukat için Hariciye Vekâleti 

bütçesine on bin lira ilâvesine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkın
da 432 

— Makam maaşatına dair 394 
— Malatya Mebusu Lûtfi Beyle rüfeka-

smm, Azayı kiram harcırahlarına dair ka
nun teklifi hakkında (2/520) 398401 

— Matbuat- ve İstihbarat 'MüdüriyeHi 
Umımıdyesinin 1338 semıeei bütçesi balökın-
da 55:71,296 =303,303:305,310:311 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mahakirai cezaiye teşkiline dair kanun lâ
yihası hakkında 410 

— On iki milyon lira avans itasına dair 
kamın lâyihası hakkında 111,112:122,128,130:131 

— Ticaret ve ziraat odaları muhabera
tının posta ve telgraf ücuratından istisna
larına dair kanun lâyihası hakkında 13 

— Ziynet eşyasının men'i duhulü hak
kındaki Kanunun tadiline dair kanun lâyi
hası hakkında 346:349,353,354:355,381, 

382388,389 

MÜDAFAA! MİLLÎYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— Divanı Temyizi Askerî Kanununa 
zeyolmak üzere tanzim edilmiş olan kanım 
lâyihası hakkında 283 

— ikinci sınıf ihtiyat zabitlerinin sınıfı 
muvazzafa nakillerine ve terhisten sonra 
terfihi hallerine dair kanun lâyihası hak
kında 252 

— Beypazarı'nda Müderris Nazif Efen
dinin tebrik telgrafı . 394 

~ Buhara Hükümetinin zafer tebrik-
namesi 223 

— Bursa Mebusu Muhiddin Baha Bey
le rüfekasının, İstirdattan sonra Bursa 
ahvaline dair telgrafları 53:54 

— Bursa Mebusu Muhiddin Baha Bey-

NAPIA ENCÜMENİ MAZBATASI 

— Ankara - inebolu yolunun inşası 
hakkındaki kanun lâyihasına dair 397 

POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

— Posta paketleri ücretlerinin tezyidi 
hakkındaki kanun lâyihasına dair 342 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI 

— Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti 
Umumİyesinin 1336 senesi bütçesinin su
reti sarfını tetkika memur Muvakkat He
yetin raporu 71,93 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mahallimi cezaiye teşkili hakkında kanun 
lâyihasına dair İ95:219,224 =233,234:246,253 

MÜŞTEREK ENCÜMEN MAZBATALARI 

(Kavauini Maliye • Muvazene! Maliye) 

— 1337 senesi Muvaaeraei Umumiye Ka
nununun sekizindi faiıaddesinin lüzumu tef
sirine dair (Hükümeti M'iİHy* harteinde 
bulunanların tekaüt ve mazuliyet maaş
larının kat'ına dair) Matöye Vefcâtetî tez-
ıkeresü hakkında .414:416 

le arkadaşlarının, Bursa'da yapılan teza
hürata ve Meclisin Bursa'ya davet olun
duğuna dair telgrafı 107,111:112 

— Garbi - Trakya Cemiyeti Kâtibi 
Umumiliğinden mevrut, memleketlerinin de 
tabiisini istirham telgrafı 257 

— icra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf 
Beyin, Afyon Karahisar ahalisine Meclisin 

MUHTELİF EVRAK 
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selâmının iblâğ olunduğuna dair telgrafı 135 
— İcra Vekilleri Heyeti "Reisi Rauf 

Beyin Uşak'taki müşahedelerine ve kalkın 
hissiyatı minnettaranesinin iblağına dair 
telgrafı 135 

— İzmirlilerin tebemıa-l ma d-air 8am-
han Mebusu Mustafa Necati Beyin telgra
fı 426 

— Kütaihya Mebusu Besim Atalay 
Beyden mevrut, düşmanın Uşak'ta ika et
tiği mezalime dair telgraf 108 

— Lozan Türk Kongresinin zafer teb-
riknamesi 223 

— Mudanya Konferansında imza edi
len Mütareke Mukavelesi 349:353,353:354 

— Mudanya Mütaaekenamesi neticesin
de Trakya'nın Anavatana ilhakı münase
betiyle Erzurum Belediye Riyasetinden 
mevrut telgrafı 334 

— Muzafferiyet .münasebetiyle muhte
lif yerlerden selen tebrik telgraf ve mek
tupları 4 #,29,47 48,99:100 

— Muzafferiyet ve Trakya'nın Anava
tana ilhakı münasebetiyle muhtelif yerler
den gelen tebrik telgrafları 426 

Sayfa 
— Samsunluların orduya hediye edil

mek .üzere sigara hazırladıklarına dair 
Canik Mutasarrıfı ile . Belediye Reisinin 
telgrafı 9 

—- Trabzon Mebusu Hüsrev Beyden 
mevrut tcbrikname 364 

— Zafer münasebetiyle muhtelif yer
lerden gelen tebrikuameler 53,107:108,154, 

168,258,315,336 
— Zaferden dolayı Bayburd hal ki m n 

orduya teşekkürü 223:224 
— Zafer Tebrikine dair Erzurum Be

lediye Riyasetinden ve sabık Niğde Me
busu Muhiddin Beyden mevrut telgraflar 135 

— Zafer tebrikine dair (terbi - Trakya 
Müdaf.a.ai Hukuk Cemiyeti Riyasetinden 
mevrut telgraf 252 

— Zafer münasebetiyle Macaristan Hü
kümetinin tebrikâtma dair Hariciye Vekâ
leti tezkeresi 258 

— Zafer münasebetiyle Roma'da Mü
messillik binasında yapılan dua merasimine 
dair Mümessil Celâleddin Arif Beyin tez
keresi 257 

— Zafer münasebetiyle Tuna Rahova 
Müftülüğünden mevrut tebrik telgrafı 257:258 

SUALLER 

Adlîye Vekâletinden 
— Muş Mebusu Albdülganî Beyin; tecil 

kararnamesinin suretti tartfbi/kaftma dair Ad
liye Vekâletinden sual takriri 187 

Dahiliye Vekâletinden 

— Yozgûd Mebusu Feyyaz ÂH-Beyin, 
Aydın Mutasarrıfı Gemaü Beye dair Dahi
liye Vekâletinden sual takriri 97 

Hariciye Vekâletinden 

— Bolu Mebusu Tumalı Hilmıi Beyin, 
Trakya'nın keyfiyeti tahliyesi hakkında Ha
riciye Vekâletimde sual takriri 315 

— Burdur Mebusu ismail SuMıi Beyin, 
Buhara Sefaret Heyetine dair Hariciye Ve-
kâlöbinden sual takriri 253 

— Trabaon Mebusu Nebizade Haindi 
Beyin, Baris Mümessili Ferid Beyin beya
natına dair Hariciye Vekâletinden sual tak
riri 134 

îcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Tavas 
kazası dâhilinde icrayı faaliyet eden eşkıya
nın neden ttendest edilmediğime dair tera 
Vekilleri Heyeti Riyasetinden sıtal takriri 314 

İktisat Vekaletinden 

— Eskişehir Mebusu Emin Beyin, metn-
leketteti vebayı bakar» hastalığına dair İk
tisat Vekâletinden sual takriri 337,367:369 

— Gazlamteb Mebusu Yasin Beyin, 
(iazlanteb Ziraat Memurluğu hakikında ik
tisat Vekâletinden sual takriri 97 
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— Grazİömteib Mebusu Yasin Beyin, 
mühftaeirai 'zürraa tevzi edilecek tohumluk 
'bedelinin Ali Cenana Bey tarafından ata
tması sebebinin beyanına dair Maliye Ve-
kâlıetinden sual takriri 97 

— Mersin Mebusu SaÜâhaddin Beyin, 
memalifei ınüstahlasadaın varidat cibayeti 
lıaikknKİakİ sualü ve Maliye VekİSi Hasan 
Fehmi Beyıin tahrirî ve şifahi cevabı '14:118 

Sayfa 
— Gazianteb Mebusu Yasin Beyan, 

memaliki 'müstahlasa umuru iktisadiyesi 
hakkında suali ve İktisat Vekili Mahmud 
Esad Beyin şifahi cevabı 138:140 

Maliye Vekâletinden 

— Gazianteb Mdbusu Yasin Beyin, Aid 
Cenani Beyin AnUeib havalâtındaın para 
aldığına dair Maliye Vekâletinden sual tak
riri ' 97 

—' Gaıziamteib Mebusu Yasin 'Beyin, 
Alî öenaııi Beyin Rüsumat Daireline icar 
ettiği hane hakkında sual takriri 97 

— Gaziaınteb Mebusu Yasiı* Beyin, 
G-azianıteb'de Demirci vakfından Mebus Ali 
Cenanİ Beyin aldığı paraya dair M'aMye 
Vekâletinden ısual takriri 97 

— Gteıziaınıteib Mebusu Yaışiıı Beyin, 
Gazianıteb Muihase'b&oîslıaJn tahvili sebebi
ne dair Maliye Vekâletimden sual takriri 97 

Adasna (Zamir B. ve arkadaşları) 
— Ziraat ımakinalarında anüsta<mfel me-

vaddı müştaile ve damızlık hayvanat ve 
kimyevi gübrelenin Oümrük Resminden 
muaf olmasına dair kanun (teklifinin Per
şembe ruznamesine «İmmasına dair 402:404 

Antalya (Taksin B.) 
— Korkuteli kazıa merkezinde bir Ziraat 

Sandığı açılmasına dair " 48 
Bayezid (Atıf B.) 
— Suruç Kaymakamı İhsan Bey hak

kındaki evrakın bir an evvel müzakere edil
mesine dair 53 

Bolu (Şükrü B.) 
— NevaM kanunu lâyihasının müzake

resine haftada ıbir gün tahsisine dair 366:367 

Burdur (İsmail Subhi B.) 
— Memaliki müstahlasada muvakkat 

mahaîdmi Cezaiye ve Menhubait komis
yonları teşkiline dair kanun lâyihalarının 
muvakkat bir encümende müzakere edil
mesine dair 152:153 

Müdafaai Milliye Vekaletinden 

— Lâzistan Mebusu Ziya Hurşid Beyin, 
tüccardan Vehbi Efendiden icra kılınan 
mrtbayaata dair Müd-af-aai Milliye Vekale
tinden sual takriri 134 

Nafıa Vekaletinden 

— Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, 
şimendiferlerin ne dereceye kadar tamir 
edüdiklerine dair suafli ve Nafıa Vekili 
Feyzi Beyin şifahi cevabı 190:192 

TAKRİRLER 

Cebelibereket (Faik Beyle arkadaşları-
nm) 

— Yunanlıların Tra'kyaMa yapmakta 
olduğu mezalim hakkında Hariciye Vekâ
letinin nazarı dikkatinin ceübedılmesine 
dair takriri 189:190 

Diyarbekİr (Kadri B.) 
— Bilâdı meşgaleden ta'hrîbedilen ma

hallerin sı'h'hi ve bediî bir surette inşası 
hakkında 48 

Kntuğrul (Mustafa Kemal B.) 
—- Düşmandan istihlâs edilen mahal

ler ııhalisine .muavenet icrası 'hakkındaki 
kanun lâyihasının miistacelen müzakere 
edilmesine dair 154 

Erzurum (Celâleddin Arif B.) 
— İzmir'de Yunanlılar tarafından şe-

hidedilmiş olan Miralay Süleyman Fethi 
Bey namına bir âbide rekzedilimesine dair 
takrir mahiyetinde telgrafı 168:170 

Erzurum (Durak B.) 
— istanbul'dan Anadolu'ya geçmiş 

olan Harbi Umumi malûllerinin raüfera-
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kim maaşlarının tesviye edilmesine dair 345: 
346 

Erzurum (Necati Beyte Sivas Mebusu 
Vâstf B.) 

—- Memaliki <müstalhlasa ahalisine mua
venet îerasına 'dair kabul edilmiş olan 
feanunda'ki tahsisattan memur maaşlarına 
ve harcıraha sarfiyat yapılmaması hakkında 180 

Gazianteb (Ali Cenanı B.) 
— Ahar mahallere nakledilmiş eşhasın 

tasfiyeye tâ'bt tutulan emvali hakkında
ki 8 Kânunusani 1336 tarihli Kararname
nin reddedilmesine dair 49 

— Fenerler idaresi halckmdakİ Mu<va-
. zernei maliye Encümeni mazbatasının ruz-
nameye alınmasına dair 135:136 

— îstirdadedilen mahallerde Büyük 
Millet Meclisince kalbul edilmiş olan ka
nunların hastan itibaren malıallî gazete
lerle neşir ve ilân olunmasına dair 9:1.0 

Craziantöb (Yasin B.) 
— Encümenlerde muamelesi ikmal 

edilmiş olan. muamelâtı şahsiyeye ait ev
rakın rııznameye İthal edilmeden doğru
dan doğruya reye "konulmasına dair 315:316 

— Muhasebei hususiye ve varidatının 
sureti tahsili hakkındaki teklifin müstaee-
len müzakeresine dair 193 

tçel (Naim Ef.) 
— İstiklâl Madalyası Kanununun tat

biki ahkâmı hakkındaki 98 
İstanbul (Ali Rıza B.) 
— 15 Mayıs 1335 tarihinde İzmir'de 

Yunanlılar tarafından şehide d ihniş. olan 
Miralay Süleyman Fethi Beyin ailesine, 
İzmir'in istirdadı münasebetiyle 'bir tazi-
yet tegrafı çeOrilmesine dair 12:13 

İstanbul (Numan Ef. ile arkadaşları
nın) 

— İmâlatı Harbiye Zâbitanının terfi ve 
yevmiyeleri hakkındaki kanun lâyi'hasiyle 
İmâlatı Harbiye fabrikalarında müstah
dem sivil amele hakkındaki lâyihanın Cu
martesi ruznatmesine alınmasına dair 283 

İzmir (Tahsin B.) 
— Affı umumi ilânına dair 109 
İzmir (Yunus Nâdi Beyle rüfelıasmın) 
— Memaliki müstaOılasanm imarını te

min etmek üzere bir heyeti fenniye kadro-

Sayfs 
su teşkiline dair 425 

İzmit (Hamdı Namık B.) 
— İznik 'ahalisine Müdafaai Milliye 

Vekâletince beş yüz çadır verilmesine dair 192: 
193 

— Memaliki nıüstahlasa ahalîsi için 
haliçten ceHtodilecek ingaait malzemelin
den Gümrük Resmi alımmamasına dadr 188:189 

Kângırı (Tevfik Ef.) 
— Hariçten ithal edilecek hayvanatı fe-

resiye ve bâkariyenin Gümrük Resminden 
muafiyetine dair kanun lâyihasının takdi-
men müzakere edilmesine dalir 154:155 

Karahisan Sahib (Ali w, İstanbul Me
lunu Ali Rıza beyler,) 

— Ilarb malûllerinin terfihi için bir 
fomun ihzar etmek üzere bir komisyon teş
kiline dair 337:341 

Karabisan Sahib (ismail Şükrü Ef.) 
— Yunanlılar tarafından götürülen eş

hasın kurtarılmasına dair 283 

Karahisan Sahib (Mehmed Hulusi Ef.) 
— Düşman tarafından işgal edilmiş 

yerlerde kalmış olan memurlar hakkında
ki Kararın tashihine dair 425 

Karahisan Sahib (Mehmed Şükrü B.) 
— Türk köylüsünün fedakârlığını teb-

ciien Büyük Millet Meclisi önündeki 
ıreydanlığa bir kağnı âbidesi rekz edil
mesine dair 187 

Karahisan Sahib (Nebil Ef.) 
— Düşmandan istihlâs edilen ma-

t'i^ler ahalisine muavenet icrasına dair 
tanım lâyihasının müstacelen müzakere 
ed;Imeşine dair 154 

Karesi (Abdi'df/afur Efendi İle arkadaş-
farının) 

—. Utirdadedilen yerlere Zabıt Ceri
desi gönderilmesine dair, 48 

Kayseri (Atıf B.) 
— Müstakil livaların mülhak liva kad-

V\İİ-AV\ gihi idare olunacağına dair ka
rarın elviyei müstahlasa teşkilâtında nazarı 
Kibara alınmasına dair 97 

Kırşehir (Sadık B.) 
— Memaliki müstahlasaya gönderilecek 

hakimlerin askerliklerine dair 293 
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Sayfa 

— Müslümanlara yapılan mezalim lıak-
kır.da ' 335 

Kırşehir (Yahya Galib B.) 
— Ankara'ya gelecek olan Başkuman

dan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerinin istikbali için Meclisten on zatın 
tafrik edilmesine dair 193:194 

Konya (Kâzım Hüsnü Beyle Musa Kâ
tım Ef.) 

— Koçhisar kazasının bir dekovil île 
şj 'nendiler hattına raptma dair 341 

Konya (Vehbi Ef.) 
— Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin 

i 3 nci maddesi mucibince kura ve kasa-
bat ahalisine yapılan tevziattan sarfına
zar edilmesine dair 140:150,155:160 

Kütahyp, (Ccm'l B.) 
— Gediz ahalisinin Büyük Millet Mec-

Sayfa 
li^ne, Orduya ve Başkumandana arzı 
sjiijiran ettiklerine dair 170:171 

— İstiklâl mahkemeleri, yevmiyeleri 
hakkında takriri 12 

Sinob (Hakkı Hami Beyle; Mersİn-Me-
l-vsu Salâhaddin B.) 

— 1335 mütareke tarihinden itibaren 
Jti Mart 13SG tarihine kadar, düşman te
siri altında, Hükümetçe neşredilen ka
ri' rnamelerden menai'ii mülk ve millete 
gsyrimuvafık olanlarının tetkiki için Mec
lise arz edilmesine dair 52 

Sinob (Şerif B.) 
— Sinob Tersanesindeki binanın ma-

Ui)î belediyesine terki hakkında 283,305:309, 
322,323:324 

Smob (Şevket B.) 
— Vergi zamaiminin tecili tahsili hak 

fa'.da 10:12 

TEFSİR 

6 
Sayfa 

Damga, tuz, saydı berri ve bahrî re
simlerine ve reji idaresinin satmakta 
olduğu tütün ve sigara fiyatlarına 

No. Şayia 
vâki olan zaımaimin harb (karşılığı 
vaz 'edildiği hakkımdaki Kanunun 
tefsiri 129:130 

TEKLİFLER 

Amasya (Ali Rıza Ef.) 
— Belediye Intihahatı Kanununun bîr 

maddesinin tadiline dair (2/516) 377:378 
Amasya (Ömer Lûtfi B.) 
— Şimendifer ücretleri 'hakkında 

(2/562) 135,293294 
Bursa (Operatör Emin B.) 
— Muvakkat bir Şûrayı Devlet teşkili

ne dair (2/535) 376:377 
Canik (Emin B.) 
— Memurin Muhakemat Heyeti, heyeti 

tahrirîye kadrosunun tevsiine dair (2/568) 257, 
294,342 

Çorum (Ferid Beyle rüfekası) 
— Merhumı Kolağası Resneli Niyazi Bey 

ailesiyle Ankara Mebusu sabıkı Atıf Beye 
«vvelce mulhassas îken 'bilâhara kat'edümiş 
olan hidematı vataniye tertibinden maaşla

rın tekrar itası 'hakkında (2/349) 402,403, 
404,408,418.419 

Denizli (Yusuf B.) 
— Gıyaben müebbet küreğe mafhflritaı 

Milis mülâzimisaiMSİ Sugurlulu ibrahim 
Efendinin affına dair (2/566) 187,369 

Edirne (Şeref B.) 
— İzmir'in Güzel İzmir tesmiye edil

mesine dair (2/559) 9,101,137 

Erzurum (Salih Ef.) 
— Altmış beg yaşını tecavüz eden mah-

feûminin tahliye edilmelerine dair (2/501) 395 

— Hukuku şahsiye baki kalmak şartiyle 
nısıf müddeti cezaiyelerini ikmal etmiş olan 
bir kısım mahkûmin ile sinleri yetmişi 
tecavüz edenlerin aflarma dair (2/530) 375-576 
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Sayfa 

— İstiklâl mahkemesince mahkûm olan 
Kesikköprü ve Camiisagir karyeli Hasan 
ve Battal ağaların aflarına dair (2/432) 21:29 

Gazianteb AH Cenanı Beyle rüfekası) 
— Gazianteb ahalisine muavenet hak

kındaki Kanunim temdidi müddetine dair 
(2/569) 293 

GTazianteb (Yasin B.) 
— Otomobil ve emsali vesaiti nakliye ile 

vesaiti smaiye ve ziraiyenin Gümrük Res
minden istisnasına dair (2/567) 223,369 

— Rumkale'deÂşar Kol Memuru esbakı 
Ali Efendi hakkında tecili takibat yapıl
masına dair (2/546) 369 

Gene (Hamdi B.) 
— Müecceliyeti Askeriye Vergisi Kanu

nunun üçüncü maddesine bir zeyil ilâvesine 
dair (2/548) 101 

Gene (Hamdi Beyle, arkadaşları) 
— Palu Kazasının Elâziz vlâyetinden 

fekkiyle Gene livasına ilhakına dair 
(2/542) 99 

Gümüşane (Muitafa B.) 
— Memaliki müstahlâsaya ithal edile- , 

cek ilâç ve saire levazımı s;hhiyenin bir de
faya mahsus olmak üzere Gümrük Resmîn
den istisnasına dair (2/573) 315,370 

İsparta (Hüseyin Hüsnü Efendi ve refiki) 
— İsparta'da idama mahkûm Mustafa-

oğlu Osman'ın mecnuniyetinden dolayı af
fına dair (2/522) 369 

tzmir (Tahsin B.) 
— Memaliki müstahlâsa Vekâleti teşki

line dair (2/564) 10,294395 
Kângırı (Behçet Beyle arkadaşları) 
— Konya Bidayet Mahkemesi Reisi İh

san Beyle rüfekasınm affına dair (2/572) 315,369 

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

lub Kemal Bey ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/352) 404: 

408,416417 
Kırşehir (Sadık B.) 
— Affı umumi ilânına dair kanun tek

lifi (2/575) 367 
— Mahkûm memurin ve zabıtan maaşa-

Sayfa 
tınm ailelerine itasına dair kanun teklifi 
(2/561) 97,369 

— Memurini mülkiyenin tekaütlüğü
ne dair Kanunun 28 ncü maddesine bir 
zeyil ilâvesine dair (2/556) 101 

Konya (Vehbi Ef.) 
— Usulü muhakenıatı hukukiye ve ce-

zaiyenin lağvına dair (2/573) 341 
Kozan (Doktor Mustafa B.) 
— Maarif teşkilâtına dair (2/565) 193,294 
Kütahya (Cemil B.) 
— Cürmü âdi mahkûmlarının cezala

rının cezayı nakdîye tahviline dair (2/514) 396: 
397 

— Yüz paradan ziyadeye çay ve kah
ve satanfların Temettü vergilerinin tezyidi
ne dair (2/500) 395:396 

Malatya (Fevzi Ef.) 
— Mültezimlerin güzeşteden aflarına 

dair (2/526) 378:380 
Malatya (Lûtfi Beyle rüfekasınm) 
— Azayı Mram harçlarına dair (2/520) 398: 

401,432,434 
— Malatya (Lûtfi B.) 
— Malatya'daki İttihat ve Terakki Ku

lübünün mahalline terkine dair (2/522) 171 
Malatya (Resid Ağa) 
— Cenup gümrüklerinde müsadere edi

len eşya hakkında (2/560) 9 

Malatya (Sıdkı B.) 
— Firari Kanununa zeyledilecek me-

vad hakkında (2/481) 380 
Muş (AbdiUgam B.) 
— Bâzı ceraim erbabının affı hakkında 

(2/570) 293,369 
— Meclisi İdarelerde kadıların memurin 

mu'hakfematına mütaallik hususata karışma
malarına dair (2/563) 134,294 

Saruhan (Resad Beyle rüfekasınm) 
— Emvali metruke hakkında (2/574) 336:33? 
Tokad (Rifat B.) 
— Şehit düşen zâbitanın ailelerine Mec

lisçe varaîkaî takdiriye verilmesine dair 
(2/440) 364 

Yozgad (Süleyman Sırrı B.) 
— Ema'kiıtin iki aylık icaresinin masa

rifi harbiye karşılığı olarak istifasına dair 
(2/460) 394:395 
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TEZKERELER 

Sayfa 
ADLİYE VEKALETİ TEZKERELERİ 

— tdama mahkûm Bafralı tiyaoğlu 
Savaya ait evralkı hükmiyenin gönderildi-
ğinedair 33:34 

— İdama ınaihkûm Bitlisli Osmanoğlu 
Ferman ve rüfekası hakkındaki evrakın 
gönderildiğine dair 9:344:345 

— İdama mahkûm Zara'ntn Bandırma 
karyesinden Cündüoğlu Mustafa hakkın
daki evrakın gönderildiğine dair 109 

— Men'i Müskirat Kanununun tatbi
kinden d-olayı verilen attı hükmün 'bir ta
rik: kanuni olmadığı cihetle gönderildiğine 
ve müskirat naklinden dolayı beraetine 
karar verilen Yusuf ve Ahmedoğhı Hüse
yin hakkında 397 

— Sürmeneli Tiryandafil oğullarından 
Aşaforoğlu Yani ve rüfekâsmm idamla. 
rina dair 33 

— Ümraniye hâdisesinden dolayı kü
reğe muahkûm Mehmedoğlu Kürt Hüseyin 
Çavuşun Af Kanununa tevfikan «ezasının 
on beş sene hapse tahviline dair 345 

— Yenihaıı hâdise! isyaniyesine iş
tirak etmiş olan Haeı Hüseyin hakkında 283 

BEŞKUMANIMNLIK TEZKERELERİ 

— Son muhare/belerde hüsnühizmetleri 
görülenlerden defteri gönderilmiş olan
ların takdirname île taltifleri hakkında 336, 

362:363,426:432 

DAHİLİYE VEKALETİ TEZKERELERİ 

—Nevaihi kanunu lâyihasının ımizake 
resine haftada iki gün* tahsis edilmesine dair 365: 

366 

— Sinob'da Tersane denilen mahalde 
mevcut arsa üzerindeki ebniyenin ibeledi-
yeye (terki hakkındaki Kanunun tefsirine 
daiı 283,305 =309,322,323:324 

Sayfa 
ERKANI HARBİYEİ UMUMÎYE RİYASETİ 

TEZKERESİ 

— Erkânı Harbiyei Umumiye Karar
gâhının seyyar karargâhtan addedilip edil 
miyeceği hakkındaki tefsir talebinin bir 
an evvel intacına dair 165 

HARİCİYE VEKALETİ TEZKERELERİ 

— Zafer tebrikine dair Iran Başvekili 
Kıvamaıssaltana Mirza Ahmed Han'dan 
bir telgraf alındığına dair 353.154 

— Zafer tebrikine dair Tiflis, Baku, 
Erivan ve Roma mümessilliklerinden mev
rut telgrafların takdim olunduğuna dair 166: 

168 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

— Firar edip derdest edilen memurin
den zecren asker olanlara maaş 'verilip veril-
miyeceğinin tefsirine dair 165 

— Hiyatneti vataniye mücrim iınand«n 
bir kısmının affı haikıkındaki Kanunun tef
sir edilmesine dair 165,432433 

— Maarif t-eşküâtmda tadilât icrası 
hakkındaki kanun lâyihasının iade edilme
sine dair 250 

— Mahrukat için Hariciye Vekâleti 
bütçesine on bin lira ilâvesine dair 432 

— Seferberlik ve cephe zammı (maaş Ka
nununun ıteMrine dair 171,259:262 

— Sinob'da Tersane demlen ımaitoailde 
mevcut arsa üzerindeki efyniyenin belediye
ye terki hakkımdaflö Kamunun tefsirine dair 283, 

305:309,322,323:324 
— Suriye ve Irak ve sair ımemaliki hârre 

ahalisinden olup istif alarmın kabulünü isti
da eden ümera ve zâbüatı hakkındaki lâyi
hanın iade ediltmesine dair 335 £36 

— Trabzon Heyeti TahMkiyesmin ha
reket «btıiğine dair 165 

— Trakyalı tesellüm eftmek üzere iz
mir Mebusu Refet Paşanın (memur edildi- . 
ğİne dair 341 :342 
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Sarfa 

MALÎYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun sekizinci maddesinin lüzumu 
tefsirine dair (Hükümeti Milliye hâricinde 
bulunanların tekaüt ve mazuliyet maaşları
nın kat'ma, dair) 414.416 

— Madalyalar imal edilinceye kadar 
İstiklâl Madalyası ile taltif edilenlere şim
dilik yalnır kurdelâ verileceğine ve kurdelâ 
mubayaası için de (3 600} lira tahsis edil
diğine dair 258 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKALETI TEZKE
RELER! 

— Afyon Karahisar ve Dumlupınar 
muharebatmda yararlığı görülen zâbitan-

Bayfa 
dan takdirname ile taltifleri icabedenlerin 
defterinin gönderildiğine dair 166 

— Elbise bedeli hakkındaki kanunun 
tefsirine dair 224 

— Muharebatı ahîrede hidematı fevka
lâdeleri nıesbnk olanlardan takdirname ile 
taltif edilmesi lâzımgelenlerin defterlerinin 
gönderildiğine dair 108:109 

— Seferberlik zammı maaş kanununun 
tefsirine dair 224 

TÜRKİYE'NİN ROMA MÜMESSİLLİĞİ 
TEZKERESİ 

— Zafer tebrikine dair Hint Hilâfet 
Komitesinden mevrut telgraf tercümesinin 
takdim edildiğine dair 168 

ZAPTI SABIK HULASALARI 
11 . IX 

zaptı sabık 
13 . IX 

zaptı sabık 
14 . IX 

zaptı sabık 
16 . IX 

zaptı sabık 
18 . IX 

zaptı sabık 
20 . IX 

zaptı sabık 
21 . IX 

zaptı sabık 
23 . IX 

zaptı sabık 
25 . IX 

zaptı sabık 
27 . IX 

zaptı sabık 

. 1338 tarihli 
hulâsası 
. 1338 tarihli 
hulâsası 
. 1338 tarihli 

hulâsası 
. 1338 tarihli 
hulâsası 
. 1338 tarihli 
hulâsası 
. 1338 tarihli 
hulâsası 
. 1338 tarihli 
hulâsası 
. 1338 tarihli 
hulâsası 
. 1338 tarihli 
hulâsası 
. 1338 tarihli 
hulâsası 

100 ncü 

101 nei 

102 nci 

103 ncü 

104 ncü 

105 nei 

106 .nei 

107 nci 

108 nci 

109 neu 

Içt: ima 

İçtima 
46:47 

içtima 
52 

içtima 
96:97 

içtima 
106:107 

içtima 
134 

içtima -
152 

İçtima : 
164:165 

içtima 
186:187 

İçtima 
222:223 

28 . IX . 1338 tarihli 110 neu İçtima 
zaptı sabık hulâsası 250 

30 . IX . 1338 tarihli 111 nei İçtima 
zaptı sabık hulâsası 256 

4 . X . 1338 tarihli 112 nci içtima zaptı 
sabık hulâsası . 282 

5 . X . 1338 tarihli 113 neü İçtima zaptı 
sabık hulâsası 292 

7 , X . 1338 tarihli 114 ncü içtima zaptı 
sabık hulâsası 314:315 

9 . X . 1338 tarihli 115 nci İçtima zaptı 
sabık hulâsası 

10 . X . 1338 tarihli 116 
zaptı sabık hulâsası 

11 . X . 1338 tarihli 117 
zaptı sabık hulâsası 

12 . X . 1338 tarihli 118 
zaptı sabık hulâsası 

14 . X . 1338 tarihli 119 
zaptı sabık hulâsası 

nci 

nci 

nci 

nen 

234:335 
içtima 

335 
içtima 

361 
içtima 

393:394 
İçtima 

422:423 

Sayfa Sütun Satır 

TASHİH 
Yanlış Doğru 

151 
193 
392 

Başlıkta 
1 
1 

4 
21 
17 

27. 9.1338 
Karahisan Sahib 
402,418419 

23 . 9 .1338 
Karahisan Şarki 
402,403:404,408,418419 



Söz alanlar 

Sayfa 
Abdülgafur E l (Karesi) • Matbuat ve ı 

istihbarat Müdiriyeti Umumiyesinin 1338 
senesi bütçesi münasebetiyle 84,85 

Ağaoğlu Ahmed B. (Matbuat re fetih- . 
barat Müdürü Umumisi) • Matbuat ve İs
tihbarat Müdiriyeti Umumiyesinin 1338 
senesi bütçesi münasebetiyle 62,65,66*77,82, 

83,84,85,86,87,92,29^300,301,304 

Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu) • 
Boğazlıyan Kaymakamı esbakı Kemal Be
yin ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair Kanun münasebetiyle 406 

Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) (îcra 
Vekilleri Heyeti Retevekili) - Memalitd 
müstahlasada muvakkat mahakimİ cezaiye 
teşkili hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle 195,205,206,207,214,218,219 

Ahmed Hilmi B. (Kayseri) - Memaliki 
müstahlasada muvakkat mahakimi cezaiye 
ve menhubat komisyonları teşkili hakkın
daki takrir münasebetiyle 153 

— Suruç Kaymakamı esbakı İhsan Bey 
hakkındaki istida ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları münasebetiyle 263 

— Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 
nei maddesi mucibince kura ve kasabat aha
lisine yapılan tevziattan sarfınazar edilme
sine dair takrir münasebetiyle 142,143 

Ali Cenaai B, (Gariaateb) - Altıncı 
Avans Kanunu münasebetiyle 330 

— Ankara Darülmuallimin ve Darül-
muallimat muallimleri maaşlarına dair is
tida Encümeni mazbatası münasebetiyle 372 

— Beşinci Avans Kanunu münasebetiy
le , 120-.122,122 

— 1337 senesi Muvazenei Maliye ka
nunu lâyihasının sekizinci maddesinin tef
sirine dair mazbata münasebetiyle 415 

Sayfa 
— Matbuat ve istihbarat Müdiriyeti 

Umumiyesinin 1338 senesi bütçesi münase
betiyle 298 

— Mültezimlerin güzeşteden aflarına 
dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Lâ
yiha Encümeni mazbatası münasebetiyle 378 

— Tedrisatı İptidaiye Kanununun 15 
nci maddesi mucibince kura ve kasabat aha
lisine yapılan tevziattan sarfınazar edilme
sine dair takrir münasebetiyle 158,159 

— Ziynet eşyasının men'i duhulü hak
kındaki kanunun tadiline dair kanun lâ
yihası hakkında ^ 346,386,387 

Ali Fethi B. (İstanbul) . Dahiliye Ve
kâletine tekrar intihabından dolayı teşk-
kürii . 2 8 7 

Ali Rıza B, (İstanbul) - Harh malûlle
rinin terfihi için bir kanun ihzar etmek 
üzere bir encümen kurulmasına dair takrir 
münasebetiyle 337,338,340 

— Seferberlik zaımmı ınıaag Kanununun 
tefeiri halkkındafai mazbata münasebetiyle 261 

— Yunanlılar tarafından îamirVle şe-
hidedfiımiş, olan Miralay Süleyman EHfoi 
Bey namıma bir »bide rekzedîlmesİıne dair 
takrir münasebetiyle 170 

Ali Süruri Ef. (Karahİsan Şarki) - An
kara Darülmuallimin ve DarütaıüallAmat 
muallimleri maaşlarına dair istida Encü
meni mazbatası münesöbetiyle ' 374 

— Battal ile Molla Ali'nin bakıyeı müd
deti eeaaiyelerin-kı affı hakkındafei Kanun 
münasebetiyle 26,28 

— Harb malûllerinin terfihi için bir ka
nun'İhzar etmek üzere bir encümen kurul
masına dair-takrir naütrasebetiyle- 339,340 

— iznik ahalisMi-e Müdafaai: Müliyece 
beg yüss. çadır verilmesine .dair takrir mü
nasebetiyle 193 
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— Memalikİ müstehılasada muvakkat 
mahafeimi cezaüye teşkili hakfkındaki banını 
lâyihası münasebetiyle 217,241,244 

— MemalM müstaMâsada (muvakkat 
ınehakami cezaiye ve menfoıııhait toamâsyon-
lan teşkili hakkındaki ıfeakrir [münasebetiyle 153 

— Tedrisattı iptidaiye Kanununun 15 
nci mıaddcsi muftiıbinee kura ve ikasaibat aha
lisine yapılan tevziaıttan sarfınazar ediûıme-

Sayfa 
«ine dair takrir münasebetiyle 146 

Ali Şükrü B. (Trabzon) - Memaliki 
müstaıh'lâsada 'muvakkaıt ımahaflfiiroi ceaaiye 
tenkili hakkındaki (kanun lâyihası münase
betiyle 217 

Âtlf B. (Bayezid) - Suruç Kaymakamı 
esbakı İhsan Bey hakkındaki İstida ve Da
hiliye encümenleri •mazba'talan münasebe
tiyle 262,263,264 

Cemil B. (Kütahya) - Beşinci Avans 
Kanunu münasebetiyle 

— Denizli Mebusu Hakkı Behdc, Kü
tahya Mebusu Haydar, Burdur Mebusu AH 
Ulvi beylerin itam tahsisartıla mezuniyetteri-

118 
ne dair Divanı Riyaset kararı hakkında 251 

— Matbuat ve istihbarat Müdkiyetİ 
Omuımiyesinin 1338 senesi bütçesi nnünase-
beıtiyk) 76,86,299,300,304 

Dr. Âbidin B. (LasUtan) - İznik ahali
sine Müdafaai Milliyeee beş yüz çadır ve
rilmesine dair takrir münasebetiyle 192 

— Yunanlıların Trakya'da yapmakta 
oldukları mezalim hakkında Hariciye Vc-
It&lefcinin nazarı dikkatinin celbediİmesine 
dair takıir münasebetiyle 190 

— Ziynet eşyasının men'i duhulü hak
kındaki Kanunun tadiline dair kanun lâyi
hası hakkında 384 

Dr. Fuad B. (Bolu) - Mudanya Kon
feransında imza edilen Mütareke Mukave
lenamesi hakkında 353 

Dr. Mazhar B. (Aydın) • Keskin Has
tanesi Hesap Memuru Cemal Efendinin 
affı hakkındaki istidasına dair Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 39,40 

Dr. Mustafa B, (Kozan) - Hacı Ha-
tiboğlu Osman'ın bakıyei müddeti cezai-
yesiniu affına dair kanun lâyihası münase
betiyle 17,18 

— Harb malûllerinin terfihi için bir 
kanun ihzar etmek üzere bir encümen ku
rulmasına dair takrir münasebetiyle 338,339 

— Keskin Hastanesi Hesap Memura Ce

mal Efendinin affı hakkındaki istidasına 
dair Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 37 

— Nisabı Müzakere Kanununun yedin
ci maddesini muaddil Kanun münasebetiy
le 400 

— Ziynet eşyasının men'i duhulü hak
kındaki Kanunun tadiline dair kanun lâ
yihası hakkında 386 

Dr. Rıza, Nur B. (Sinob) - Sinob'da 
tersane namiyle mcveut arazinin belediye
ye terkine dair Kanuna müzeyyel Kanun 
münasebetiyle 308 

Dr. Rıza Nur B. (Sinob), (Hariciye 
Vekâleti Vekili) • Yunanlıların Trakya'da 
yapmakta oldukları mezalim hakkında 
Hariciye Vekâletinin nazarı dikkatinin 
eelbedilmesine dair takrir münasebetiyle 180 

Dr. Tevfik Rüşdü B. (Menteşe) - Da
hiliye Vekâleti Vekili intihabı münasebe
tiyle 122,123,124,125 

— Tedrisatı İptidaiye Kanununun 15 
nei maddesi mucibince kura ve kasabat 
ahalisine yapılan tevziattan sarfınazar edil
mesine dair takrir münasebetiyle « 158 
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—Ziynet eşyasının men'i , duhulü hak
kındaki Kanunun tadiline dair 'kanun lâyi
hası hakkında 388 

Durak B. (Erzurum) • Ankara Darül-
muallimin ve Darülmuallimat muallimleri 
maaşlarına dair İstida Encümeni mazbata
sı münasebetiyle 371,374 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye ka
nun lâyihasının sekizinci maddesinin tef
sirine dair mazbata münasebetiyle 410 

— Düşmandan istihlâs edilmiş ye edi
lecek mahallere muavenet hakkındaki 31 
Teşrinievvel 1337 tarihli Kanuna müzey-
yel Kanun münasebetiyle 177,178 

—Harb malûllerinin terfihi için bir ka
nun ihzar etmek üzere bir encümen kurul
masına dair takrir münasebetiyle 339,340 

— Hacı Hatiboğlu Osman'ın bakryei 
müddeti cezaiyesinin affına dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 21 

— istanbul'dan Anadolu'ya geçen mâ-
lûlinin müterakim maaşlarının itası hak
kındaki takrir münasebetiyle 346 

— Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti 

Emin E. (Canik) - Hacı Hatiboğlu Os
man'ın bakıyei müddeti cezaiyesinin affı
na dair kanun lâyihası münasebetiyle 19 

— Sürmeneli Tiryandafil Oğulların
dan Agaforoğlu Yani ve rüfekasınm idam
ları hakkındaki hükmün tasdikine dair 
mazbata münasebetiyle 33 

Emin B. (Erzincan) - Boğazhyan Kay
makamı esbakı Kemal Beyin ailesine hi-
dematı vataniye, tertibinden maaş tahsisi
ne dair Kanun münasebetiyle 405 

— Harb malûllerinin terfihi için bir 
kanun ihzar etmek üzere bir encümen ku
rulmasına dair takrir münasebetiyle 340 

— Nisabı müzakere Kanununun yedin
ci maddesini muaddel: Kanun münasebe
tiyle 400 

Sırf» 
Umumıyesinin 1338 senesi bütçesi münase
betiyle 55,91 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mahakimi cezaiye teşkili hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 215,216,217,218,232, 

239,244 

— Mültezimlerin güzeşteden aflarına 
dair kanun teklifinin reddi hakkındaki 
Lâyiha Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 378 

— Seferberlik zammı Maaş Kanunu
nun tefsiri hakkındaki mazbata münasebe
tiyle 259 

— Silki askerîden tardedilmiş olan 
Yüzbaşı Osman Veysi Efendi hakkındaki 
hükmün ref'ine dair İstida Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 317,319 

— Yunanlılar tarafından izmir'de şe-
hidedilmiş olan Miralay Süleyman Fethi 
Bey namına bir âbide rekzedilmesine dair 
takrir münasebetiyle 169 

Ziynet eşyasının men'i duhulü hak
kındaki Kanunun tadiline dair kanun lâ
yihası hakkında 385 

— Seferberlik zammı maaş Kanunu
nun tefsiri hakkındaki mazbata münase
betiyle 261 

— Idarei kura ve Nevahi kanunu lâ
yihasının haftada iki gün müzakere edil
mesine dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi 
münasebetiyle 365 

Emin B. (Eskişehir) - Vebayı bakarı 
hastalığı hakkındaki sual münasebetiyle 368 

Emîr P§. (Sivas) - Tahsildar Muşta-
faoğlu Hüsnü Efendi ile arkadaşları hak^ 
kındaki Arzuhal ve Adliye encümenleri 
mazbataları münasebetiyle 286 

Esad B. (Lâzistan) - Idarei kura ve 
Nevahi kanunu lâyihasının haftada iki 
gün müzakere edilmesine dair Dahiliye 
Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 365 

E 
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Feyyas Ali B. (Yozgad) - Matbuat ve 

İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesinin 1338 
senesi bütçesi münasebetiyle 61 

Fey4 B, (Diyarbekir) (Nafıa Tekili) -

Hacı Bekir Ef. (Konya) • Tedrisatı 
İptidaiye Kanununun İŞ nei «aaddesi 
Mucibince kura ve kasabat ahalisine 
yapılan tevziattan sarfınazar edilmesine 
dair takrir münasebetiyle 157 

Hacı îlyas Sami Ef. (Muş) - Matbuat 
ve istihbarat Müdüriyeti Umumiyesinin 
1;J38 senesi bütçesi münasebetiyle 59 

Harfiz Mehmed B. (Trabzon) - Mema-
İİ.ki mustahlasada muvakkat mahakimî 
cvaiye teşkili hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetiyle 202,203,204,205,218, 

219,225 
Hakkı Hami B. (Sinob) - Altıncı 

Avans Kanunu münasebetiyle 329 
— Battal ile Molla Ali'nin bakıyei 

müddeti cezaiyelerinin affı hakkındaki 
lûmun münasebetiyle 25,29 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye 
kanun lâyihasının sekizine* maddesinin 
tefsirine dair mazbata münasebetiyle 415 

—. Boğazlıyan Kaymakamı Esbakı Ke
mal Bey ailesine hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisine dair Kanun mü-
nssebetiyle 406 

— Büyük Millet Meclisince kabul 
edilmiş olan kanunların, istirdadilen ma
hallerde ilân edilmesi hakkındaki tak
rir münasebetiyle 10 

— Dahiliye Vekâleti Vekili intihabı 
münasebetiyle 124,126 

Sayfa 
Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, şi
mendiferlerin ne dereceye kadar tamir 
edildiğine dair sualine cevabı 190,192 

— Hacı Hatiboğlu Osman'ın bakıyei . 
müddeti cezaiyesinin affına dair kanun 
lâyihası münasebetiyle 18 

— Harb malûllerinin terfihi için bir 
kanun ihzar etmek üzere bir encümen 
kanılmasına dair takrir münasebetiyle 339 

— Memaliki mustahlasada muvakkat 
mahakimî cezaiye teşkili hakkındaki ka
ntin lâyihası münasebetiyle 201,202,227,228, 

236,241,242,243 

— Memaliki mustahlasayı ziyaret ede
cek olan Müdafaai Milliye Vekili Kâzım 
Paganın avdetine kadar Bauf Beyin ken
dime vekâlet edeceğine dair tezkere müna
sebetiyle 424 

— Sinob'ta tersane namiyle mevcut 
arazinin belediyeye terkine dair Kanuna 
müfceyyeJ Kanun münasebetiyle 308 

— Silki askerîden tardedilmiş olan 
Yüzbaşı Osman Veysi Efendi hakkındaki 
hükmün ref'hıe dair istida Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 320 

— Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 
ncı maddesi mucibince kura ve kasabat 
ahalisine yapılan tevziattan sarfınazar 
edilmesine dair takrir münasebetiyle 142,146,147 

— Vergi zamaiminin tecili tahsili 
hakkındaki takrir münasebetiyle . 11 

— Yunanlılar tarafından izmir'de şe-
hidedilmîş olan Miralay Süleyman Fethi 

Gazi Mustafa Kemal Fş. (Ankara) -
(Başkumandan) Son harbin tafsilâtına 

dair beyanatı 264:277 

H 
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sm tasfiyeye tâbi emvali hakkında mevcut 
kararnamemin reddine dair karar münase
betiyle 49 

— Altıncı Avans Kanunu münasebe
tiyle 329,330 

— Beşinci Avans Kanunu münasebetiy-
İe sözleri 114,116:118,119 

— Düşmandam kurtarılan yerlerdeki 
•muamelâtı maliyeyi tetikik etmek üzere sc-
yahata çıkacağına dair beyanattı 362 

— Düşmandan istihlâs edilmiş ve edile-
eek ima'halkre ımuavenet hakkındaki 31 Teş
rinievvel 133? tarihM Kanuna ımüzeyyeİ 
Kanun münaselbebiyae 175,176,178,179 

— İstanbul'dan Anadolu'ya geçen mâ-
lûJinin müterakim maaşlarının itası hak
kındaki takrir münasebetiyle 346 

— Sinob'du tersane naımnyle ımevcUt ara
zinin belediyeye 'terkine dair Kanuna oıü-
zeyyel Kanun münasebetiyle 309 

— Vergi zama'sminıin teeili. tahsili hak
kındaki takrir münasebetiyle 11 

— Ziynet eşyasının ınen'i duhulü hak
kındaki Kanunun tadiline dair Ucamın lâyi
hası hakkında 347,348 

Hasib B. (Maraş) - Matbuat ve İstih
barat Müdîriyeti Umumiyesinİn 1338 senesi 
bütçesi münasebetiyle 61 

— Silki askerîden tardedi'lmiş olan 
yüzbaşı Osman Veysi Efendi hakkımdaM 
hükmün ref'ine dair istida Efncünıenİ maz
batası münasebetiyle 320 

Sayfa 
Bey iıanıına bir âbide rekzedilmesine 
dair takrir münasebetiyle 168 

— Ziynet «şyasmın ınen'i duhulü hak
kındaki Kanunun tadiline dair kanun lâ
yihası hakkında ' 349,385 

Halil İbrahim B. (Antalya) - Memali-
ki müstahlasada muvakkat mahakimi ce
zaiye teşkili (haMeıhdaki 'kanun lâyihası 
münasebet'iyte 229 

— Tedrisatı İptidaiye Kanununun 15 
ııei 'ina<tdesi mucibince "kura ve kasaîbat 
ahalisine yapılan tevziattan sarfınazar 
edilmesine dair takrir münasebetiyle 148:150 

Hamdi Namık B. (îzmit) • Düşman
dan isti'hlâs edilmiş ve edüleceîk mahallere 
muavenet bakkındalki 31 Teşrinievvel 
1337 tarihli Kanuna müsseyyei Kanun 
münaselbetiyle 177 

— İznJk afhalisine Müdafaai Milliyece 
beş yüz çadır verilmesine dair taJkrir mü
nasebetiyle 1.92 

— Memali'ki eıüstahlasa ahalisi için 
hariçten cel'bedileeek inşaat malzemesin
den Gütoırük Resmi alınmamasına dair 
taltrir münasebetiyle 188 

Hamdullah Subhî E. (Antalya) - Mat
buat ve istihbarat Müdüriyeti Umumîye-
sinin 1338 senesi bütçesi münasebetiyle 85 

Hasan B. (Trabzon) — Idarei Kura ve 
Nevahi kanunu lâyihasının haftada iki 
gün müzakere edilmesine dair Dahiliye 
Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 366 

— Matbuat ve I&tMrarat Müdüriyeti 
Umumiyesinin 1338 senesi 'bütçesi müna
sebetiyle 88 

— Menıaliki müataihlasayr ziyaret edecek 
olan Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa
nın avdetine kadar Rauf Beyin kendisine 
vekâlet edeceğine dair tezkere münasebe
tiyle , 4 2 4 

Hasan Basıl B. (Karesi) - Büyük Mil
let Meclisince kabul -edilmiş olan kanunla
rın, râtirdadedilen mahallerde ilân edilmesi 
hakkmdaM takrir münasebetiyle 10 

— Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti 
Umumıiyesinan 1338 senesi bütçesi •münase
betiyle 87,88,89,90,91,92 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) (Maliye 
Vekili) - Ahar mahallere nakledilmiş eşha-

Httseyin B. (Elâste) - Keskin Hastanesi 
Hesap Memuru Cemal Efendinin affı hak-
kırodalki istidasına dair Adliye Encümeni 
mazbatası .münasebetiyle 35 

Hüseyin Avni B. (Erzurum) - Ankara 
Darülmuallmıiin ve Darülmuaffimat mual
limleri maaşlarına dair İstida Encümeni 
mazbatası antimasebetayle 372,373 

— Denizli Mebusu Haikkı Behİç, Kütah
ya Mebusu Haydar, Burdur Mebusu Ali 
Ulvi beylerin tam: tahsisatla mezuniyetleri
ne dair Divanı Riyaset kararı hakkında 251 

— Düşmandan istiblâs edilmiş ve edile
cek mahallere muavenet hakkındaki 31 Teş
rinievvel 1337 tarihli Kanuna anüzeyyeû Ka
nun münasebetiyle 174,175 
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—:Encüm^eıdeilri.muam()telâtı §ahsâyeye 
ait «makin doğrudan doğruya reye -TOZ W 
dair takrir (münasebetiyle 316 

— tdarei Kura ve Nevahi kanunu lâyi
hasının haftada iki gün müzakere edilme
sine dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi mü
nasebetiyle 365 

— Keskin Hastanesi Tesap Memuru Ce
mal Efendinin affı hakkındaki istidasına 
dair Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 35,37 

— Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesinin 1338 senesi bütçesi müna
sebetiyle 78:80,298,301,302 

— Memalibi müstahlasada muvakkat 
mahakkhi cesaiye ıteabili hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 198,199,200,226, 

226,290,231,232,235 

Sajf» 
— Memalikt müstahîasayı ziyaret ede

cek olan Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Pa
şanın avdetine kadar Rauf Beyin kendisi
ne vekâlet edeceğine dair tezkere münase
betiyle 425 

— Mültezimlerin güzeşteden aflarına 
dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Lâ
yiha Encümeni mazbatası münasebetiyle 378 

— Seferberlik zammı maaş Kanununun 
tefsiri lıakındaki mazbata münasebetiyle 260,'261 

— Silki askerîden tardedilmiş olan 
yüzbaşı Osman Veysi Efendi hakkındaki 
hükmün ref 'ine dair istida Encümeni maz
batası münasebetiyle 318 

— Son harbin tafsilâtına dair Başku
mandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerinin beyanatı üzerine 278 

tbsan B, (Cebelibereket) - Hacı Hatib-
oğlu Osman'ın bakıyei müddeti cezaiyesi-
nin affına dair kanun (lâyihası münasebe
tiyle 18,19 

— Keskin Hastanesi Hesap Memuru 
Cemal Efendinin affı hakkındaki istidası
na dair Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle ' 38,39 

— Matbuat ve istihbarat Müdiriyeti 
Umumiyesinin 1338 senesi bütçesi münase
betiyle 86,88,93 

— Silki askeriden tardedilmiş olan yüz
başı Osman Veysi Efendi hakkındaki hük
mün ref'ine dair istida Encümeni mazba
tası münasebetiyle 318 

İsmail Suphi B. (Burdur) • Düşman
dan istihlâs edilmiş ve edilecek mahallere 
muavenet hakkındaki 31 Teşrinievvel 1337 

tarihli Kanuna müzeyyel Kanun münase
betiyle 173 

— Matbuat ve istihbarat Müdiriyeti 
Umumiyesinin 1338 senesi bütçesi müna
sebetiyle 6.1 

— Memaliki müstahflasada muvakkat 
mahakimi cezaiye ve menhubat komisyon
ları teşkili hakkındaki takriri münasebe
tiyle 152 

— Silki askerîden tardedilmiş olan yüz
başı Veysi Efendi hakkındaki hükmün 
ref'ine dair istida Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 319 

— Yunanlılar tarafından lamir^de şehid-
ediknış olan Miralay Süleyman Fethi Bey 
namına bir âbide rekzedilm^sine dair tak
riri nıünasebeıtâyle 169 

— Zaptı sabıkın tashihi hakkında H 

Kânm Pg. (Karesi) (Müdafaai Milli
ye Vekili) - Keskin Hastanesi Hesap Me
muru Cemal Efendinin affı hakkındaki is

tidasına dair Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 37,40 
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Mabmud Esad B. (izmir) (tktUat Ve
kili) - Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, 
mematöki müstahlasa umuru iktisadiyesi 
hakkındaki suali münasebetiyle 138:139 

— Vebayı bakari hastalığı hakkındaki 
sual münasebetiyle _ 367,368 

Mazhar Müfid B. (Hakkâri) - Altıncı 
Avans Kanunu münasebetiyle 331 

— Boğazlıyan Kaymakamı esbakı Ke
mal Beyin" ailesine hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisine dair Kanun müna
sebetiyle 40li 

— Düşmandan istiMâs edilmiş ve edi
lecek mahallere muavenet hakkındaki' 
31 Teşrinievvel 1337 tarihli Kanuna mü-
zeyyel Kanun münasebetiyle 173,174,179 

— iznik ahalisine Müdafaai Milliyece 
beş yüz çadır verilmesine dair takrir mü
nasebetiyle 193 

— Matbuat ve istihbarat Müdiriyeti 
Umumiyesinin 1338 senesi bütçesi münase
betiyle 65 

— Seferberlik zammı Maaş Kanununun 
tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle 260 

— Mültezimlerin güzesteden aflarma 
dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Lâ
yiha Encümeni mazbatası münasebetiyle 379 

Mehmed Şükrü B. (Karabisan Sahib) -
Dahiliye Vekâleti Vekili intihabı münase
betiyle 123,124 

— Düşmandan istihlâs edilmiş ve edile
cek mahallere muavenet hakkındaki 31 Teş
rinievvel 1337 tarihli Kanuna müzeyyel 
Kanun münasebetiyle 173,174 

— Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti 
Umumiyesinin 1338 senesi bütçesi münase
betiyle 304 

— Memasliki müstahlasada muvakkat 
mahakimi cezaiye teşkili hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 213,214,215,225,241, 

242,243,244 
— Sinob'da tersane namiyle mevcut ara

zinin belediyeye terkine dair Kanuna mü
zeyyel Kanun münasebetiyle 308 

— Silki askerîden tardedilmig olan Yüz
başı Osman Veysi Efendi hakkındaki hük-

S«yf* 
mün ref'ine dair İstida Encümeni mazba
tası münasebetiyle 320,321 

Mustafa B. (Karabisarı Şarki) - Me-
malikİ müstahlasada muvakkat mahakimi. 
cezaiye teşkili hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle 241 

Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) - Encii-
menlerdeki muamelâtı şahsiyeye ait evra
kın doğrudan doğruya reye vaz'ına dair 
takrir münasebetiyle 316 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mahakimi cezaîye teşkili hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 215,226,227,234,239; 

253 
Mustafa Necati B. (Saruhan) - İzmir'

in Yunanlılar tarafından işgali esnasında 
sehidedilmis olan Miralay Süleyman Pethi 
Bey ailesine İzmir'in istirdadı vesilesiyle 
taziyet telgrafı çekilmesine dair takrir mü
nasebetiyle 13 

Mustafa Sabri Ef. (Sürd) - Battal ile 
Molla Ali'nin bakıyei müddeti eezaiyeleri-
nin affina dair Kanun münasebetiyle 26,27 

— Hacı- Hatİboğlu Osman'ın bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 19 

— Keskin Hastanesi Hesap Memuru 
Cemal Efendinin affı hakkındaki istidasına 
dair Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 40,41 

— Tahsildar Mustafaoğlu Hüsnü Efen
di ile arkadaşları hakkındaki Arzuhal ve 
Adliye eneümenleri mazbataları münasebe
tiyle" 285 

Mustafa Taki Ef. (Sivas) - Matbuat 
ve İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesinin 
1338 senesi bütçesi münasebetiyle 66 

— Mültezimlerin güzeşteden atlarına 
dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Lâ-
viha Encümeni mazbatası münasebetiyle 379, 

380 
Müfid Ef. (Kırşehir) - Ankara Darül-

muallimin ve DartUmuallimat muallimleri 
maaşlarına dair İstida Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 371,373 
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— Battal ile Molla Ali 'nin bakıyei müd
deti cezaiyelerinin affına dair Kanun mü
nasebetiyle 24/26.28 
• — Boğazlıyan Kaymakamı esbakı Kemal 

Bey ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair Kanun münasebetiyle 406 

— Dahiliye Vekâleti Vekili intihabı mü
nasebetiyle 127 

— Hacı Hatiboğlu Osman'ın bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair kanun 
lâyihası münasebetiyle 18 

— Harb malûllerinin terfihi için. bir ka
nun ihzar etmek üzere bir encümen kurul
masına dair takrir münasebetiyle 341 

— Keskin Hastanesi Hesap Memuru Ce
mal Efendinin affı hakkındaki istidasına 
dair Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 36,37,41 

— Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesinîn 1338 senesi bütçesi münase
betiyle 67 

Sayfa 
— Memaliki müstahlâsada muvakkat 

mahakimi cezaiye teşkili hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 207,208,209,230,238, 

239,241 
— Mültezimlerin güzeşteden aflarına 

dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Lâ
yiha Encümeni mazbatası münasebetiyle 379 

— Silki askerîden tardedilmiş olan yüz
başı Osman Veysi Efendi hakkındaki hük
mün ref'ine dair tstida Encümeni mazbata
sı münasebetiyle 318,319,320 

— Tahsildar Mustafaoğlu Hüsnü Efendi 
ile arkadaşları hakkındaki Arzuhal ve Ad
liye encümenleri mazbataları münasebe
tiyle 285,286,287 

— Tedrisatı İptidaiye Kanununun 15 
nci •maddesi mucibince ikura 've kasabat aha
lisine yapılan tevziattan sarfınazar edil
mesine dair takrir münasebetiyle 157 

— Ziynat eşyasının ınen'i dııbuKi hak
kındaki Kanunun tadiline dair kanun 'lâyi
hası hakikımda 347 

N 
Nebil Ef. (Karahisan Sahib) - Altıncı 

Avans Kanunu münasebetiyle 328,329,330 
— Beşinci Avans Kamunu münasebe

tiyle 119,122 

— Denizli Mebusu Hakkı Belide., Kütah
ya Mebusu Haydar, Burdur Mebusu Ali 
Ulvi beylerin tem tahsisatla mezuniyetleri
ne dair Divani Riyaset karan hakkında 251 

— Matbuat ve îıgtihbaraıt Müdüriyeti 
Umumiyesinîn 1338 senesi bütçesi münase
betiyle 298,300 

— Memaliki müstahlâsada muvakkat 
mahakAmi cezaiye teşkili hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle. 241,243 

— Mul^eaiırilerm gözemeden aflarına 
dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Lâ
yiha Encümeni maabatası münasebetiyle 378,379 

— Nisabı 'müzakere Kanununun yedin

ci maddesini muaddel Kanun münasebe
tiyle 400,401. 

— Öiıiöb'da tersane ııamiyle mevcut ara- * 
zinin belediyeye terkine dair Kanuna <mü-
zoyyel Kamım münasebetiyle -{08 

— Tahsildar Mustafa-oğliL Hüsnü Efendi 
ile arkadaşları hakkımdaki Arzuhali ve Ad
liye encümenleri mıaabatahm münasebetiyle 286 

~ Tedrisatı İptidaiye Kanununun 15 
nci maddesi mucibince kura ve kasabat aha
lisine yapılan tevziattan sarfınazar edil-
ımesîne çlair takrir münasebetiyle 144 

Nusrat Ef. (Erzurum) - Keskin Hasta-
JICKÛ Hesap Memuru Cemal Efendinin 'affı 
hakkındaki (istidasına dair Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 40 

— Mültezimlerin £uzcştöden aflarına 
dair kanun 'teklifinin reddi hakkındaki Lâ
yiha Enenmeni mazbatası münatsebetiyile 379 
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Osman B. (Lasistan) - Dahiliye Vekâ
leti Vekili •mtilifubı nnünaısebetıiyie 127 

— îzmk ahalisine Müd&faai Milliyeec 
beş yüz çadır verilmesine dair takrir mıü-
natseıbetiyle 192 

— Matbuat YU İstihbarat Müdiriyeti 
Umumiyetinin 1338 senesi (bütçesi münase
bet İyi o 87 

Ömer Lûtfi B. (Amasya) - Beşinci 
Avans Kanunu münaseibe'tiyle 119:120,122 

— Harb malûllerinin terfihi işin bit* 
kanun ihzar etmek üzere 'bir encümen 
'kurulmasına dair takrir nıünase'betiyle 338 

— Şimendiferlerin ne dereceye kadar 

Rasim B. (Elâzîz) • Suruç Kaymaka
mı esbakı İhsan Bey hakkındaki İstida 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle 2Ö3 

Rauf B, (Sivas) {icra Vekilleri Heye
ti Reisi) - Kendisiyle Yusuf Kemal Beyin 
Başkumandanlık Karargahına gidecekle
rine dair . .102 

— Memali'ki nıüstaıhlasayı ziyaret ede
cek olan Müdafaat Millîye Vekili Kâzım 
Paşanın avdetine kadar Rauf Beyin ken
disine vekâlet edeceğine dair tezkere mü
nasebetiyle 424 

Refik B. (Konya) - Hart» malûllerinin 
terfihi işin 'bîr kanun ihzar etmek üzeri' 
bil' encümen kurulmasına dair takrir ınü-
nasdb etiyle 340 

— Dalhiliye Vekâleti Vekili intihabı 
münasebetiyle 123 

— Memali'ki müstahlasada muvakkat 
malıakimi cezaiye teşkili hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 212,214,236.237 i 

Sayfa 
— Memalİki ımüstahlasada muvakkat 

mahakimi cezaiye tenkili hakkındaki kanun 
lâyihası (münasebetiyle 207,214,J 19 

— Yunanlılar tarafından İzmir'de şe-
hidediimiş elan Miralay Süleyman Fethi 
Boy namına bir âbide rekzedilmesine dair 
takrir münasebetiyle 168 

tamir edildiğine dair Nafıa Vekâletinden 
olan suali 'münasebetiyle 191 

— Yunanlılar tarafından izmir'de şe-
hidedilmiş olan Miralay Süleyman Fethi 
Bey namına bir âbide rekzedilmesine dair 
takrir münasebetiyle 1 69 

— Mudanya Konferansında imza edi-
'len Mütareke Mukavelenamesi hakkında 353 

— Ziynet eşyasının men'i 'duhulü hak
kındaki Kanunun tadiline dair kanun lâ
yihası hakkında 353,354,384 

Refik Şevket B, (Saruhan) - Battal ile 
Molla Ali'nin bakıyei müddeti cezaiye-
lerinin affına dair Kanım münasebetiyle 23,27 

— Büyük Mîllet Meclisince kabul edil
miş olan kanunların istirdadedilen mahal
lerde baştan itibaren neşri -ve ilân edilmesi 
hakkındaki takrir münasebetiyle 9,1.0 

— Dahiliye Vekâleti Vekili intihabı 
münasebetiyle 123,124,126 

— Hacı Hatİboğlu Osman'ın balkıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair kanun 
lâyihası münasebetiyle 18,20 

— Keskin Hastanesi Hesap Memuru 
Cemal Efendinin affı hakkındaki istida
sına dair .Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 35,36 

Rifat B, (Kayseri), (Adliye Vekili) -

O 
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Adliye Vekâletinin 1338 senesi bütçesinin 
Hükümete iadesine dair beyanatı 362 

Rİfat B. (Tokad) • Sİnob'da tersane 

namiyle mevcut arazinin belediyeye ter
kine dair Kanuna müzeyyel Kanun mü
nasebetiyle 

Sayft 

308 

Salâhaddin B. (Mersin) - Beşinci Avans 
Kamum münasebetiyle 114,115,118 

— Dahiliye Vekâleti Vekili intihabı 
münasebetiyle 124,125 

— Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumiyeainin 1338 senesi -bütçesi müna
sebetiyle 56:59,68,80:81 

— Kemaliki müstahlasada muvakkat 
mahakimi cezaiye teşkili hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 227 

— Meırıaliki müstalüasayı ziyaret ede
cek olan Müdafaai Milliye Vekili Kâzım 
Paşanın avdetino kadar Rauf Beyin ken
disine vekâlet edeceğine dair tezkere müna
sebetiyle 423 

— Seferberlik zammı maaş. Kanununun 
tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle 260 

Salih Ef. (Erzurum) - Denizli Mebusu 
Yusuf Buyiıı mezuniyet meselesine müta-
allik 137 

ş 
Şeref B. (Edime) - Denizli Mebusu 

Hakkı Behiç, Kütahya Mebusu Haydar, 
Burdur Mebusu AH Ulvi Beylerin tam 
tahsisatla mezuniyetlerine dair Divanı 
Riyaset Kararı hakkında 251 

— Düşmandan istihlâs edilmiş ve edile
cek mahallere muavenet hakkındaki 31 
Teşrinievvel 1337 tarihli Kanuna müzey-
yel Kanun münasebetiyle 174 

— Seferberlik zammı maaş Kanununun 
tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle 261 

— Son harbin tafsilâtına dair Başku

mandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerinin beyanatı münasebetiyle 277 

— Yunanlıların Trakya'da yapmakta 
oldukları mezalim hakkında Hariciye Ve
kâletinin nazarı dikkatinin celbedilmesine 
dair takriri münasebetiyle 189 

Şevket B. (Sinob) - Vergi zamaiminin 
teeili tahsili hakkındaki takrir münasebe
tiyle 11 

Şükrü B. (Bolu) - Ziynet eşyasının 
men'i duhulü hakkındaki Kanunun tadi
line dair kanun lâyihası hakkında 384 

Tahsin B. (Antalya) - Hacı Hatrboğlu 
Osman'ın bakryei müddeti eezaiyesinin af
fına dair kanun lâyihası 'münasebetiyle 17,19,20 

Tevfik Ef. (Kângırı) - Matbuat ve is
tihbarat Müdüriyeti Umumiyesinin 1338 
senesi bütçesi münasebetiyle 63,64,65 

— Nisabı müzakere Kanununun yedin
ci maddesini muaddel Kanun münasebe
tiyle 400 

— Yunanlılar tarafından izmir'de şe-
hidedUmiş olan Miralay Süleyman Fethi 
Beyin namına bir âbide rekzedilmesine 
dair takrir münasebetiyle 169,170 

Tnnalı Hilmi B. (Bolu) - Dahiliye Ve
kâleti Vekili intihabı münasebetiyle 126 

— Düşmandan istihlâs edilmiş ve edi
lecek mahallere muavenet hakkındaki 31 
Teşrinievvel 1337 tarihli Kanuna müzey-
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yel Kanun münasebetiyle 176,177 
— Memaliki Müstahlasa Vekâleti te§-

"kili haMundalki kanun teklifinin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası münase
betiyle 295 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mehakhni cezaiye ve >menhubat komisyon
ları tenkili halkkındaki takrir omnasehe-

Sayfe 
tiyle 153 

— Muızafferiyet münasebetiyle gönde
rilmiş, olan tebrik telgraflarından Hamal
lar Cemiyeti Reisliğinden gelen telgrafın 
okunmasına dair 8 

— Son harbin taMlatına dair Başku
mandan Gazi Mustafa Kemal Faşa Haz
retlerinin beyanatı münasebetiyle 278 

Vehbi B. (Karesi) (Maarif Vekili) -
- Dahiliye Vekâleti Vekili intihalbı mü
nasebetiyle 127 

— Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 
nci maddesi -mucibince kura ve kasafoat 
ahalisine yapılan tevziattan sarfınazar 
edilmesine dair ta'knr münasebetiyle 144,145, 

146,156,157,158,159,160 
— Vergi zamaiminin tecili tahsili hak

kındaki takrir münasebetiyle 12 
Vehbi Ef. (Konya) - Altıncı Avans 

Kanunu münasebetiyle 329 
— Battal ile Molla Ali'nin bakiyei 

'müddeti cezaiye) erin in affına dair Kanun 
münasebetiyle 27 

— Beşinci Avans Kanunu münasebe
tiyle 114 

— Haeı Hatiboğlu Osman'ın bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair kanun lâ
yihası münasebetiyle 19 

— Keslkin Hastan tsi Hesap Memuru 
Oemal Efendinin afft hakkındaki istidası

na dair Adliye Eneüımeni mazbatası mıü-
nasebe-tiyle 35,36,41 

— Matbuat, ve İstihbarat Müdiriyeti 
Umümîyeftinin 1338 senesi 'bütçesi müna
sebetiyle 62,69,81,82,304 

— Memaliki müstahlasada muvakkat 
mahakimi cezaiye teshili hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 227 

— Talısildar Mustafaoglu Hüsnü Efendi 
ile arkadaşları hakkındaki Arzuhal ve Ad
liye encümenleri mazbataları münasebetiyle 985 

— Tedrisatı iptidaiye Kamununun 15 
nci (maddesi muoibince kura ve kasabat aha
lisine yapılan tevziattan sarfınazar edilme
sine dair takrir münasebetiyle 141,142,143 

— Vergi zaımaiminin tecili tateiJi hak
kındaki teHknir münasebetiyle 11 

Veli B. (Burdur) - Memaliki müstahla
sada muvaldkat mahaikliımi cezaiye teşkili 
hakkınd-akİ (kanun lâyihası -münasebetiyile 210, 

211,212 

Yahya Öalib B. (Kırşehir) - Ankara'ya 
gelecek olan Başkumandanı Gıazi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerimn istikbali için 
Meclisten bir heyet İntihabına dair takriri 
münasebetiyle 194 

— Denizli Mebusu Hakkı Behiç, Kütah
ya Mebusu Haydar, [Burdur Mebusu Ali 
Ulvi beylerin tam tahsisatla mezuniyetleri
ne dair Divanı Riyaset 'kararı haikkındu 251 

— izmir'in Yunanlılar tarafından işgali 
esnasında şehidedilmiş olan Miralay Sü
leyman Fethi Bey ailesine İzmir'in istirda
dı vesilesiyle taziyet telgrafı çekilmesine 
dair takrir münasebetiyle 13 

— Mültezimlerin güzeşteden aflarına 
dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Lâ
yiha Encümeni mazbatası münasebetiyle 378 

— Yunanlılar tarafından izmir'de §e-
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hidedilmiş olan Miralay Süleyman Fethi 
Bey namına bir âbide rekzedilmesine dair 
takrir münasebetiyle 169 

Yasin B. (Gazianteb) Ankara Darül-
muallimin ve Darülmuallîmat muallimleri 
maaşlarına dair îstida Encümeni mazbatası 
münasebetiyle m 372 

— Hacı Hatiboğlu Osman'ın bakıyeî 
müddeti cezaiyesinin affına dair kanun 
lâyihası münasebetiyle 20 

— Encümendeki muamelâtı gahsiyeye 
ait evrakm doğrudan doğruya reye vaz 'ına 
dair takrir münasebetiyle 315 

— Keskin Hastanesi Hesap Memuru Ce
mal Efendinin affı hakkındaki istidasına 
dair Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 39 

— Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumîyesinin 1338 senesi bütçesi müna
sebetiyle 59,61,306 

— Memaliki müstahlasa unranı iktisa-

Sayfa 
diyesi hakkında İktisat Vekâletinden olan 
suali münasebetiyle 139 

— Memaliki müstarlasada muvakkat 
mahakimi cezaiye teşkili hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 199,200,225,230, 

231,232,238 

—• Mültezimlerin güzeşteden aflarına 
dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Lâ
yiha Encümeni mazbatası münasebetiyle 378 

— Vergi zamaiminin tecili tahsili hak
kındaki takrir münasebetiyle 11 

Yusuf B. (Denizli) - Kendisinin mezu
niyet meselesi münasebetiyle 137 

Yusuf Kemal B. (Kastamonu) (Harici
ye Vekili) - Matbuat ve istihbarat Müdi-
riyeti Umumiyesinin 1338 senesi bütçesi 
münasebetiyle 59,60,61,63,64,65,69,79,87,302 

— Mudanya Konferansında imza edilen 
mütareke Mukavelenamesi hakkında 349:352 

Zamir B. (Adana) • Matbuat ve İstih
barat Müdiriyeti Umumiyesinin 1338 sene
si bütçesi münasebetiyle 

Zekâi B. (Adana) - Mültezimlerin gü
zeşteden aflarma dair kanun teklifinin 
reddi hakkındaki Lâyiha Encümeni maz
batası münasebetiyle 

Ziya Hurşid B. (Lââstan) - Dahiliye 
Vekâleti Vekili intihab-ı münasebetiyle 125,12fî 

80 

37S 

—• Silki askerîden tardedilmiş, olan 
Yüzbaşı Osman Veysi Efendi hakkındaki 
hükmün ref'ine dair îstida Encümeni maz
batası münasebetiyle 320 

— Seferbetflik zammı maaş, Kanununun 
tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle 261 

— Takdirname ile taltif Kanununun 
tatbikatı hakkında beyanatı 363 

»-«-« -.<... 


