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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

Sayfa 

/ intihaplar 

Encümenler için İntihap 

— Adliye Encümeni âzalırına Saruhan 
Mebusu Refik Şevket Beyin intihabedildi-
ğine dair Besinci Şube Riyaseti tezkeresi 45 

— Kütüphane Encümeni âzabğına 
Kozan Mebusu Doktor Mustafa Beyin, in-
tibabedildiğine dair Divanı Riyaset ka
ran 383:384 

— Sıhhiye Encümeni intihabatına 
dair encümeni Riyaset tezkeresi 54:55 

— Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin 
Kavanini Maliye Encümeni âzalığma in
tihabı 238 

Meclis haricî işler için intihap 

— Çorum Mebusu tsmet Beyin, Ziraat 
Bankası Merkez Meclisi İdare âzalırına 
intihabedildiğine dair Divanı Riyaset ka
rarı 315 

— Eîcezire Cephesi istiklâl Mahkeme
sinin İntihabı 511,512,512 

— Vilâyatı ınüstahlasa için intihabedî-
lecek İstiklâl mahkemeleri hakkında İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 478:479 

Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti ve Encü
meni için intihap 

— Memurin Muhakemat Tetkik He
yetiyle Encümeni için İntihap 26:27,56 £7, 

206:207,235 

Mezuniyet 

— Bayezid Mebusa Hacı Mehmed 

Say*» 
Efendinin tam - tahsisatla mezuniyetine 
dair Divanı Riyaset kararı 384:385,405,410, 

419,427 
— Bolu Mebusu Cevad Âbbas Beye 

izin verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 318 

— Çorum Mebusu İsmet Beyin, İstan
bul Meclisi Mebusanında iken almış oldu
ğu mezuniyet müddetine ait tahsisatı hak
kında Divanı Riyaset kararı 203:205 

— Oazİanteb Mebusu Abdürrahman 
Lamı Efendiye mezuniveti esnasında tahsi
satının tam olarak verilmesine dair Diva
nı Riyaset kararı 475,505,511,514 

— istanbul Mehusu Neşet Beyin teca
vüz ettirdik müddetin bu seneki mezuni-
vetînden mahsubedilmesine dair Divanı 
Riyaset, karan 473:474 

— Kânsın Mebusu Tevfik Efendiye 
tam tahsisatla altı ay izin verilmesine dair 
Divanı Riyaset kararı 285,29?318,3?9.349:350 

— Konya Mebusu Kâ2im Hüsnü Beve 
izin verilmesine dair Divanı Riyaset karan 57 

— Kızan Mebnsıu Dr. Fikret Bey* tam 
tahsisatla i?in verilmesi hakkındaki TVvı-
nı Riyaset karan 202.234.938,247 

— Lâzistan M>bnsu Osman Beve isin 
verilmeline dair "Divanı Rivaset karan 329 

— MebuoHrdnn lıâaılanna izin veril
mesine dair Divanı Riyaset karan 47,17<î.285, 

384,475 
, — Mns Mflbtısıtı Ali Rıra Bsvin, teca

vüz ettirdiği müddetm mezuniyetten sayıl
masına dair Divanı Riyaset karan 202:203 

Vefatlar 

— Bayezid Mebusu Hacı Mehmed Efen
dinin vefatına dair tebligat 512 
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BEYANAT 
Sayt» t 

— icra Vekilleri Heyeti Reisi ve Ha
ricîye Vekâleti Vekıili Rauf Beyin Lozan 
Sulıh Konferansında cereyan eden müızabe-
rata dair beyanatı 141:171,176:182 

— İktisat Vekili Mahmud Esad Beyin,, 
memaliki müstaablasa ahvali iktisadiyesine 

Sayf» 
ve sair meşhudatına dair beyanatı 106:120 

— Lomd Gıuraon'un Lozan Konferan-
smdaki beyanatı üzerine Bitlis MeSnısu 
Yusuf Ziya Beyin beyanatı ve bu hususta 
cereyan eden müzakere 505:511 

ÎGRA VEKÎLLERÎ MUAMELATI 
— Tefti§ için İzmir'e gifcmıiş. olan Sıh-

ıhiye Vekâleti Vekili Dr. Tevfik Rüşdü Beye 
Maarif Vekili İsmail Safa Beyin veMl-et 

edeceğine dair İcra Vekilleri 
yasetİ tezkereci 

Heyeti Ri-

\ 
KANUNLAR 

No. Sayfa 
292 — Mustafaoğlu Ali Başo'nun, bakıyei 

müddeti cezaiyesinin affına dair Kanun 22:86 
293 — Şerlyıe ve Evltaf bütçesinde nıü-

naltale icrasına dair Kanun 55:58 
294 — Heyeti Sulhiyei Murahhasa raa-

sarifatı i-çin tahsisatı munmm.'ma ilâ
vesine dair Kanun 55,58 =60,80:81 

295 — Müsakkafat Vergisi ve Ağnam 
Resmi ile Gümrük Tarifesinin tadi
line ve 15 Ağustos 13 J6 tarihli Ka
nunun ilgasına ve memaliki müataih-

. lasa â§ar muamelâtına ve aşar mül- ^ 
tezitnlerinden edayı deynedenlerin 
emlâki merhun-e ve miitefavvızaları-
nm iadesine ve aşar nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissel menafi ve ma
arifine ve tömıbaki'ler Beyiye ve İs
tihlâk Resmine ve 3 Kânunuevvel 

No, Sayf» 
1338 tarihli Avans Kanunun^ bir 
madde ilâvesine dair Kanun 27:35,60:80, 

120:130,182 il 83,184:194,195:196,238:246, 
284,285,292,307 

296 — Istaribul Avans Kanununa tııii-
zeyyeî Kanun 201,239,251:282,286:291,292: 

306,318,348:349 
297 — Istihlâs edilen mahallerdeki Zi

raat Barakaları varidat ve masarifa-
tı.na dair Kanun 319:329,330,360,366,377: 

378 
298 — Büyük Millet Meclisi Bütçesine 

zamıaim icrasına dair Kanun 385,385:387, 
405 

299 — îstaribui »vilâyeti ile düşmandan 
istihlâs «edilen mahallerin Aşar His-
sei tanesi hakkında Kanun 201,474:478, 

505,511,513 

KARARLAR 
324 — Pepi Marya hakkındaki hükmün 

tasdikine dair 9:10 
325 — Abdürrahnıanoğlu Osman hakkın

daki hükmün ref'ine dair 10 
326 — İmam İbrahim Efendi hakkındaki 

hükmün tasdikine dair 10:11 
327 — Yahyaoğlu Hasan hakkındaki 

hükmün tasdikine dair 11:12 
328 — Mehmed Sıdkı Efendi hakkındaki 

hükmün tasdikine dair 29:20 
329 — Çerkeş Musa hakkındaki hükmün 

tasdikine dair 20 

330 — Belediye Çavuşu AH hakkındaki 
hükmün tasdikine dair 20:21 

331 — Arnavud Yusuf hakkındaki hük
mün tasdikine dair 21 

332 — Bafralı Talât'ın bakıyei müddeti 
eezaiyesinin affı hakkında 21:22 

333 — İki zatın takdirname İle taltifine 
dair 314 

334 — Hacı Mehmed Efendinin zayi se
nedi hakkında 337:347 

335 — Elcezire İstiklâl ' Mahkemesinin 
teşkili hakkında 338:339 
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LÂYİHALAB 

Sayfa 
— Akarat Vergisinin tezyidi hakkın

da 27 =35,60:80,120=130,182,183,184:194, 
195:196,238:246,284=285,292,307,318,348 ;349 

— A§ar Hissesi İanesi ve Küsuratı 
Munzamma hakkında 27:35,60:80,120: 

130,182,183,184 =194,195 =196,238 =246,284: 
285,292,307,318,348:349 

— 1336, 1337, ve 1338 seneleri düyu
nu hakkında 438 

—. Çermikü Memo bini Hüseyin'in ba
kıyei müddeti* eezaiyesinin affı hakkında 437 

— Dahiliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesine tahsisat ilâvesine dair 318 

— 9 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans 
Kanununa müzeyyel kanun lâyihası 201,234, 

251 =282,286 =291,292 =306,318,348:349 
— Düşmandan kurtarılan yerlerdeki 

düyunata dair 40 
— Düşmandan kurtarılan mahallerde 

inşa edilecek mesakin ile akaaratm beş 
sen» müddetle vergiden muafiyetlerine 
dair 437=438 

— Emniyet Sandığı bütçesi hakkında 136 
— Emvali metruke Kanununun beşin

ci maddesinin tadiline dair 315 
— Ereğlili Kara Ahmedoğlu Hakkı'-

nın bakıyei müddeti eezaiyesinin affı hak
kında 437 

— Gümrük Kanununun 84 ncü madde
sini muaddil kanun lâyihası 27 =35,60 =90,120: 

130,182,183,184 =194,195:196,238:246,284 = 
285,292,307,318,348=349 

— Haliloğlu Halinı'in bakıyei müd
deti eezaiyesinin affı hakkında 6 

— Hariçten ithal edilecek hayvanatı 
bakariye ve feresiyenin Gümrük Resmin
den muafiyetine dair 330:337,479:501 

— Havalii Şarkiye muhacirlerinin meni- , 
leketlerine sevk ve iadeleri ve harb dola-
yısiyle harabolnmş meskenlerinin inşası 
iğin Sıhhiye ve Maliye vekâletlerinin 1338 
senesi bütçelerine tahsisat ilâvesine dair 314 

— Hükkâmı seri' ve memurini şer'iye 
hakkındaki Kanunu muvakkatin altıncı, 
yedinci maddeleri ile altıncı maddeye mü
zeyyel nmddei münferidenin ve Usulü mu-

Sayfa 
hakemei şer'iye Kararnameahım ellinci 
maddesinin son fıkrasının ilgasına dair 472 

—• Idarei Kura ve nevahi kanun lâyi
hası 86:98,360:366,367:376,420:426, 

448:457,459:467 
—• İstanbul Hapsanesinde mahpus bu- -

lunan Ali Başo'nun bakıyei müddeti ee
zaiyesinin affına dair Kanun 22:26 

— İstanbul vilâyeti ile düşmandan is-
tihlâs olunan mahallerin Aşar Hissel tanesi 
hakkında 201,475 478,505,511,513 

— İzmir ve havalisinde işgal esnasın
daki emvali gayrimenkule tasarruf muame
lesinin muteberiyetine dair 104 

— Jandarma efrat ve küçük zâbitanının 
tezyidi muhassesatı hakkında 437 

— Konya ovalının irva ve iskasma dair 206 
— Lozan Heyeti Muraihhasası masarifi 

İçin Hariciye Vekâleti bütçesine yüz bin li
ralık tahsisat vaz'ma dair 40,55,58=60,80=81 

— Maliye Vekâleti bütçesine tahsisat 
İlâvesine dair 104 

— Mektebi tıbbiyeden neşet eden etıb
bayı askeriyeye bir defaya maihsus olmak 
üzere yüz ellişer lira ikramiye itasına dair 437 

— Memalikİ müstathlasadaki Ziraat Ban
kası şubelerinin besaibatına dair 2,319:329,330, 

360,366,377:378 
— Menıaliki müstahlasa vilâyet ve ka

zaları kadroları için Dahiliye bütçesine taûı-
sisatı munzamma ilâvesine dair 438 

— Mükellef sivil şifahiye memurları 
hakkındaki Kamına nröızeyyel kanun lâyi
hası ile Mülkiye Baytar Mektebinden neşet 
eden efendilerin mülâzimievvel rütfbesi tah
sisatı ile istihdamlarına dair 385 

— Petrol ve tatoiî havagazı ve neft ma
denleri hakkında 206 

— Seferberlik taymat ve yem bedeli 
Kanununun tadili hakkında 6 

— Şehit çarkçı yüızlbaşısı Halil Efendi 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair 56 

— Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesinde 
münakale icrasına dair 55,57:58" 

— Tarik bedeli nakdîsi Kanununun ta
diline dair 448 



Sayla 
— teşkilâtı Mülkiyede tadilât icrası İçin 

Dahiliye Vekâletine mezuniyet itasına dair 136 
— Tifüste Azerbaycan, Ermenistan, 

Gürcistan ve Rus Sovyet murahhaslariyle 
akdedİIeıi Posta ve Telgraf Mukavelename-
«inin tasdikine dair 318 

— Trabzonlu Mafomedoğlu Ali'nin bakı
yei müddeti cazaiyesinin affı hakkında 437 

— Vatanın müdafaa ve istîblâsı gaye
siyle ika edilen ceraira erbabının affı hak
kında 437 

— 20 Nisan 1338 tarihli Emvalİmetrû-

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Erzurum Mebusu Salih Efendiyle 

arkadaşlarının, Kastamonu Hapsanesinde 
mevkuf bulunan Bafralı Hikmet Efendi
nin bakıyei müddeti cezaiyesinin affına 
dair takriri hakkında 21:22 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının affı hakkındaki Kanunun tef
sirine dair tcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi hakkında 220:233 

— Hiyaneti vataniyeden altı ay hap
se mahkûm Düzceli Abdürrahmanoğlu Os
man hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 10 

— Hiyaneti vataniyeden beş sene kü
reğe mahkûm Eskişehir Belediye Çavuşu 
Ali Efendi hakkındaki evrakı hükmiyeni'n 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi hakkında f 20:21 

— Hiyaneti vataniyeden beş seneye 
mahkûm Eskişehir muallimlerinden Sıdkı 
Efendi hakkındaki evrakın gönderildiği
ne dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkın
da 19:20 

— Söğüt'ün Kümbet karyesinden İbra
him Efendinin beş sene küreğe konulması 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 10:11 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Eskişehirli Tahsildar Ahmedoğlu 
Yusuf hakkındaki evrakı hükmtyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
bakkmda 21 

a -
Sayfa 

fce Kanununun ilgasına dair 440 
20 Nisan 1333 tarihli Emvali Metruke 

Kanununa tezyili istenilen kanun lâyihası 104 
— 7 Mayıs 1337 tarihli Gümrük Tarife

sine zeylolarak tanzim olunan kanun lâyi
hası 27 55,60:80,120:180,182,183,189 £94,195: 

196,238 246,284:285,292,307,318,348:349 
— Ziraat Bankası bütçesine tahsisat 

ilâvesine dair 136 
— Zonguldak kömürlerinden îhraeat 

Resmi alınmamasına dair 27:35,60:80,120:130, 
182,183,184,195:196,238:246,284:285,292: 

$6,318,348:34?, 

— Hiyaneti vataniyeden üç sene kü
reğe mahkûm Eskişehirli Urkuş kadına ait 
evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi hakkında 12:14 

— Hiyaneti vataniyeden on sene kü
reğe mahkûm Karaağaçtan Çerkeş Musa 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 20 

—• Hiyaneti vataniyeden on sene kü
reğe mahkûm Söğüt'ün Poyra karyesinden 
Yahyaoğlu Hasan hakkındaki evrakın gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
hakkında 11:12 

— îdarei kura ve nevahi kanunu lâyi
hası hakkında 360:366,367:376,420:426,448: 

457,459:4&7 

— istanbul Hapsanesinde mahpus bulu
nan Ali Başo'nun bakıyei müddeti cezai
yesinin affına dair kanun lâyihası hakkın
da 22:26 

— Kaya nahiyesinin Yukarı mahalle
sinden Kambur kızı Pipi Mârya'nın üç 
sene küreğe konulması hakkındaki evra
kın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi hakkında 9:1Q 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI"' 

— Ankara Darülmualliminİ Heyeti Ta-
limiyesinin mütedahil maaşları hakkında 136 

— Gene Mebusu Hamdi Beyin, Çapak-
çur kazasının namının tebdiline dair.kanun 
teklifi hakkında (2/602) 136 

MAZBATALAE 



Sayfa 
— idam kura ve hevahi kanun lâyi

hası hakkında 86 =98,420:426 
— Teşkilâtı Mülkiyede tadilât icrası için 

Dahiliye Vekâletine mezuniyet itasına dair i 
kanun lâyihasının tdarei kura ve nevahi 
'kanun lâyihası müzakeresinin hitamından 
sonraya tehir edilmesine dair 136 

ENCÜMENİ MAHSUS MAZBATASI 
— Vilâyatt müstahlasadaki memurin 

hakkında Heyftİ Vekilede zuhur eden ihti
lâfın halli hakkmda icra Vekilleri Heyeti 
Reisliğinden mevrut tezkereye dair 358 

ÎKTtSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI ' 
— Hariçten İthal edilecek hayvanatı ba-

kariye ve feresiyenin Gümrük Resminden 
muafiyetine dair kanun lâyihası ile Kütah
ya Mebusu Ragıb Beyin, Ziraat makinala-' 
nnda istimal edilmek üzere hariçten eelbo-
lunacak benzin, benzol, petrol, mazot, ma
den kömürü ile makina yağlan ve damızlık 
ve çift hayvanatı ve sairenin Gümrük Res
minden muafiyetine dair kanun teklifi hak-
Ikında (2/416) 330:337,479:501 

— Petrol ve tabiî havasla ve neft ma
denleri hakkında kanun lâyihasına dair 206 

İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Reşad Hikmet Bey merhumun ailesi 

tarafından verilen arzuhalin Maliye Veka
letine havalesine dair 234 

— Şehit Miralay Süleyman Fethi Bey 
ailesinin terfihi hakkında bîr karar ittihaz 
olunmasına dair 141 

KAVANlNt MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— Bankı Otmanî memurlarından yüzde 
bir Müeeeelİyet Vergisi alınıp ahnmıyaca-
ğının Müeceeliyeti Askeriye Vergisi Kanu
nunun üçüneü maddesinin tefsiri suretiyle 
halledilmesine dair icra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi hakkında 357,359:360 

— Elbise bedelinin açıktaki zabıtana 
verilip verilmiyeceğİne dair icra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında 357,358:359 

— Tarik bedeli nakdisi Kanununun ta
diline dair kanun lâyihası hakkında 448 

— Temettü Vergisi Kanununun ikinci 
maddesinin tefsirine dair lera Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında 357 

— Hariçten ithal edilecek hayvanatı ba-
kariye ve feresiyenin Gümrük Resminden 
muafiyetine dair kanun lâyihası ile Kütah
ya Mebusu Ragıb Beyin, Ziraat makinala-
nnda İstimal edilmek üzere hariçten eelbo-
lunacak benzin, benzol, petrol, mazot, ma
den kömürü ile makina yağlan ve damızlık 
ve çift hayvanatı ve sairenin Gümrük Res
minden muafiyetine dair kanun teklifi hak
kında (2/416) 330537 

— ikinci Kolordu mütaahhidi sabıkı 
Hacı Mehmed Efendinin ordu teslimatına 
mukabil olan senedinin ziyaı dolayısirle 
tanzim olunacak miahai saniyesi hakkında 
bir karar ittihaz edilmesine dair icra Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında 237:347 

—• Tarik bedeli nakdîsi Kanununun ta
diline dair kanun lâyihası hakkında 448 

— Temettü Vergisi Kanununun ikinci 
maddesinin tefsirine dair icra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi hakkında J 357 

— Yozgad Mebusu Bahrî Beyle rüfeka-
mnın, Karamağara Nahiye Müdürü iken se-
foidedilen Tevfik Efendinin ailesrae hide-
matı vataniye tertibinden maaş tahsisine 
dair kanun teklifi hakkında (2/536) ' 7 

— Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Mütekaidin eytam ve eramil maaşotı 
senadatının puldan istisnasına dair kanun 
teklifi hakkında (2/625) 318 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Amasya Mebusu Ragıb Beyin, Asar 

bakayası taksitleri hakkında kanun teklifi
ne dair (2/632) V 474 

— Aydın Mebusu Esad Efendinin ihti
yat zâbitanma badetterhis yapılacak mua
venet hakkında kanun teklifine dair (2/599) 205 

— Aydın Mebusu Esad Efendinin, Mec-
canen kereste kat'ına müsaade olunmasına 
dair kanun teklifi hakkında (2/601) 201 

— Bitlis Mebusu Sadullah Bey ve rüfe-
kasınm, Bitlis, Van, Muş. ve Hakkâri ahali
sinin iki senelik bâzı vergilerinin affı hak-
kında kanun teklifine dair (2/622) 440 



_ 8 -
Sayfa 

— Bursa Mebusu Osman Nuri Beyle ar
kadaşının, Mer&ez Taburu Kumandanı Ha
cı Tevfik Efendi ailesiyle (2/643) Tabur 
Kumandanı Ali Bey ailesine maaş tahsisine 
dair kanun teklifleri hakkında (2/644) 474 

— Corum Mebusu Dursun Beyle, Kü
tahya Mebusu Besim Atalay Beyin, Harbi 
Umumi .müsebbipleriyle muhtekirlerin tec
ziyesi hakkında ikamın teklifine dair 
(2/616) 206 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Muhacirlere verilen arazi hakkında kanun 
teklifine dair (2/606) 205 

— Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Me-
eaiiısi belediyenin sureti intihabı hakkındaki 
Kanunun on dokuzuncu maddesinin tefsiri
ne dair taikriri hakkında 474 

— Genç Mebusu Hamdi Beyin, Müeece-
liyetd Askeriye 'Vergisi Kanununun üçüncü 
maddesine müzeyyel kanun teklifine dair 
(2/548)"" 55 

- - İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
Mütarekeyi mütaakıp hizmeti muvazzafa-
ya naklettirilen mütekait ümera ve zâbi-
tan ve mensubini askeriye hakkındaki 
muamelenin keenlemyekün addiyle aldık
ları farkı muhassasatın istirdadına dair 
kanun teklifi hakkında 55 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
Nigâhbancı, Kızilhançefci ve Küvayı In-
zıbaliyeei zâbitanla hizmeti vataniyeye 
icabet etmiyen erkân, ümera ve zâbitan 
ve memurin ve mensubini askeriyenin mu* 
hakeme edilmelerine dair kanun teklifi 
hakkında (2/618) 7,55 

— Kars Mebusu Ali Rıza Beyin, İnti
habatta namzetlik usulünün serbest bıra
kılması hakkında kanun teklifine dair 
(2/628) • - . • . - . 318 

-*• Kars Mebusu Cavid Beyin, inşaat 
malzemesinin demiryollarında tarifei asli
ye ile nakline dair kanun teklifi hakkında 
(2/6.42) 440 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin, Kanunu Cezanın 203 ncü mad
desine tezyil edilecek mevad hakkında ka
mın teklifi hakkında (2/288) 387:405 

— Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Me-
maliki ecnebiyeye kendi ihtiyarı ile giden 

Sajrfe 
Hıristiyan ahalinin emvali metrukesi hak
kında kanun teklifine dair (2/631) 319 

— Konya Mebusu Hacı Bekir Efendi
nin, Mecidiye ve aksamının sureti tedavü
lü ve yırtık paraların toplatılması hakkın
da kamın teklifine dair (2/636) 440 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Al
tın para zamanında Eytam sandıklarından 
yapılan istikraz faizlerine bire dört zam
mı hususunda Eytam Sandıkları Nizam
namesinin tadiline dair kanun teklifi hak
kında (2/628) 205:206 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Şü-
refa ve sâdat maaşatı hakkında kanun 
teklifine dair (2/645) 474 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ucu-
ratı içtimaiye hakkında kanun teklifine 
dair (2/630) 205 
* 

— Lâzistan Mebusu Necati Efendi ve 
rüfekasınm, Bâzı fedakârların taltifi hak
kındaki kanun teklifine dair (2/635) 440 

— Maraş Mebusu Hasib Beyin, Maraş 
İdadisi Riyaziye Muallimi Hayrullah 
Efendi ailesine hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisine dair kanun teklifine 
dair (2/624) 55 

— Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, 
23 Nisan 1336 tarihine kadarki mahkûm
ların affı hakkında kanun teklifine dair 
(2/641) 440 

— Saruhan Mebusu Refik Şevket Be
yin, Memurin Muhafeemat Tetkik Heyet 
ve Encümeninin lâğviyle Şûrayı Devlet 
teşkili hakkında kanun teklifine dair 
(2/612) 55 

— Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, Tütün inhisarının ilgası hakkında 
kanun teklifine dair (2/638) 384 

— Van Mebusu Tevfik Beyin, Tecili 
takibat Kanununun bâzı havalide yeniden 
ilânına dair kanun- teklifi hakkında 
(2/623) 318. 

— Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Mütekaidin, eytam ve eramil maaşatı 
senedatının puldan İstisnası hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/625) 205 



Sayfa 
MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ 

MAZBATALARI 
— Canik Mebusu Emin Beyle rüfekası-

mn, Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti, 
. heyeti tahririye kadrosunun tevsiine dair 
kanun teklifi hakkında (2/568) 446 

— Cebelibereket Mebusu thsan Beyin, 
Şehit Tevfik Sükuti Beyin, valide ve hemşi
resine bin kuruş maaş tahsisine dair kanun 
teklifi hakkında (2/580) 7 

— Dahiliye Vekâletinin 1338 senesi büt
çesine tahsisat ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında 318 

— 9 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans 
Kanununa müzeyyel kanun lâyihası hak
kında 251:282,286 =291,292:306 

— Hariçten ithal edilecek hayvanatı ba-
kariye ve feresiyenin Gümrük Resminden 
muafiyetine dair kanun lâyihasiyle, Kütah
ya Mebusu Ragıb Beyin, Ziraat makinala-
rında istimal edilmek üzere hariçten celbo-
lunacak benzin, petrol, mazot, madenkömü-
rü ile makina yağı, damızlık ve çift hayva
natı ve sairenin Gümrük Resminden muafi
yetine dair kanun teklifi hakkında 330:337, 

479:501 
— îst-aınbul vilâyetiyle düşmandan istib-

lâs olunan mahallerin Aşar Hisse ianesi 
hakkında kanun lâyihasına dair 474,475.478 

— Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya Darüleytaam için bütçeye on bin lira 
ilâvesine dair kanun teklifi hakkında 
(2/581) 7 

— Lozan Heyeti Murahhasası masarifi 
için Hariciye Vekâleti bütçesine yüz bin 
liralık tahsisat' vaz'ına dair kanun lâyihası 
hakkında 55,58:60,80:81 

—Memalİki müstahlasadaki Ziraat Ban
kası şubelerinin hesalbatına dair kanun lâ
yihası hakkında 319:329,330 

— Sivas Mebusu Rasim Beyle arkada
şının, Büyük Millet Meclisi bütçesinin har
cırah maddesine yirmi beş bin lira ilâvesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/600) 385,385: 

387,405 
— Sivas Mebusu Vâsıf BeyLe arkadaş

larının, eski Diyaribekir Valisi Reşid Bey 
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ailesine maaş tahsisine dair kanun teMifi 
hakkında (2/528 mükerrer) 7=8 

— Şahit çarkçı yüzbaşısı Halil Efendi 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun lâyâhası hakkında 56 

— Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesinde 
münakale icrasına dair kanun lâyihası hak
kında 53,57 .-58 

— Tarik bedeli nakdîsi Kanununun ta
diline dair kanun lâyihası hakkında 448 

— Van Mebusu Haydar Beyle rüfekası-
nın, vrlâyatı Şarkiye muhacirleri için bütçe
ye iki buçuk milyon lira tahsisat ilâvesine 
dair kanun teklifine dair (2/579) 7 

— 7 Mayıs 1337 tarihli Gümrük Tari
fesine zeylolarak tanzim olunan kanun lâyi
hası, Akarat Vergisinin tezyidi hakkında ka
nun lâyihası, Aşar Hissesi ianesi ve Küsu
ratı Munzamma hakkında kanun lâyihası, 
Zonguldak kömürlerinden ihracat Resmi 
alınmamasına dair kanun lâyihası, Karahi-
sarı Şarki Mdbusu Mustafa Beyin, Aşar 
•mültezimlerinden edayı deynedenlerin em
lâki merhuneleri hakkındaki 29 Eylül 1336 
tarihli Kanun hükmünün temdidine dair 
kanun teklifi (2/483), Karesi MAıısu Afc-
dülgafur Efendiyle arkadaşlarının, Vari
datı hususiyei vilâyatın muhasöbei hususi-
yeleree tahsil ve kabzı hakkında kanun tek
lifi (2/406), Kütahya Mebusu Cemil Be
yin, Ziynet eşyası hakkındaki Kanunun 
mevkii meriyetten refi hakkında kanun 
teklifi (2/541), Aydm Mebusu Tahsin Be
yin, Yunanistan'dan ithal edilen zeytinler
den alman Gümrük Resminin zeytin yağla
rından alınan Gümrük Resmi derecesine ib
lâğına dair kanun teklifi (2/538), Gümrük 
Kanununun 84 ncü maddesini muaddil ka
nun lâyihası hakkında 27:35,60:80,120:130, 

182,183,184,191,195 =196,238 =246,284 =285,292,307 
— Yozgad Mebusu Bahrî Beyle rüfe-

kasınm, Karamalara Nahiye Müdürü iken 
şehidedilen Tevfik Efendinin ailesine hide
matı vataniye tertibinden maaş tahsisine 
dair kanun teklifi hakkında (2/536) 7 

— Yüksek Tedrisat Heyetiyle Muvazzaf 
Telif ve Tercüme Heyetinin kadrolarına 
dair 141 
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MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— Meclisteki Asker mebusların vaziyeti 
hukukiyeleriiıin ieabiti hakkında icra W 
ikilleri Heyeti Riyaseti tezkeresine dair 356,357 

— Mükellef sivil sıhhîye memurları hak-
'kındaki Kanuna müzeyyel kanun lâyihası 
ile Mülkiye Baytar Mektebinden neşet eden 
efendilerin mülâzınûevvel rütbesi tahsisatı 
ile istihdamlarına dair kanun lâyihası hak
kında 385 

— Takdirname, ile taltif Kanununun 
tefsirine dair îera Vekilleri Heyeti Riya- . 
seti tezkeresi hakkında 356:357 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI 
— Konya ovasının irva ve İskasına dair 

kanun layihası hakkında 206 

fert* 
POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

— Tiflis'te Azerbaycan, Ermenistan, 
Gürcistan ve Rus Sovyet murahıhaslariyle 
akdedilen Posta ve Telgraf Mukavelename
sinin tasdikine Jair kanun lâyihası hak
kında 318 

SIHHİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

— Mükellef sivil sıhhiye memurları hak
kındaki Kanuna müzeyyel kanun lâyiham 
ile Mülkiye Baytar Mektebinden neşet eden 
efendilerin mülâzimrevvel rütbesi tahsisatı 
ile istihdamlarına dair kanun layihası hak
kında 385 

MUHTELİF EVRAK 

— Adana'nıaı senei devrîyei istilâsı mü
nasebetiyle mahallinden mevrut telgraflar 234 

— Anavatana merbutiyetlerine dair Ha
hambaşı Kaymakamı Beeerano Efendiyle 
memleketin sair yerlerindeki Müsevilerden 
mevrut telgraflar 106 

— Bolu Meclisi Umumisinin küşadı mü
nasebetiyle mevrut telgraf 234 

— Filistin Musevi Devleti mandasının 
Türkiye Devletine itası istirhamına dair sa
bık Darülfünun müderrislerinden Mişon 
Vantura Efendi ile İki arkadaşının mek
tubu , 6,7:9 

— Hâkimiyeti Milliye tezahüratına dair 
Gördes Kaymakamlığından mevrut telgraf 54 

— Meclisi umumilerin küşadı münase

betiyle Bursa ve Adana valilerinden mev
rut telgraflar 445 

— Lozan Konferansında İsmet Paşadan 
ıbaşka kendi namlarına söz söyliyeoek hiobir 
fcimseyi tanımadıklarına dair İpsala hava
lisi Hıristiyanlan namına Kosti imzasiyie 
mevrut telgraf 4041 

— Orduya elli dört hayvan hediye 
edildiğine dair Suruç kazasında Seyfcanlı 
Aşireti Reisi Mustafa Ağa ile arkadaşların' 
dan mevrut telgraf 40 

— Validelerinin irtihaH dolayıaiyle ge
rek Meclis namına, gerekse şahıslan namına 
birçok mebuslar tarafından çekilen tâziyet 
telgraflarına Başkumandan Gazi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerinden mevrut iki te
şekkür telgrafı 444:445 

SUALLER 
Adliye Vekâletinden 

, — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Diva
nı Temyizi Askeriye âza gönderilmemesi 
esbabına dair Adliye Vekilinden sual tak
riri 435 

Dahiliye Vekâletinden 
— Bayezıd Mebusu Şevket Beyin, 

kendisini soyan eşkıya hakkında suali ve 
Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin şifahi ce
vabı 208:209,211 
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— Boltı Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Ereğli Kömür Havzası Amele Müfettişi 
hakkında Dahiliye Vekâletinden sual tak
riri 207 

— Dersim Mebusu Abdülhak Tevfik 
Beyin, Elâziz vilâyeti ahvali dâhiliyesine 
dair suali ve Dahiliye Vekili AH Fethi Be
yin şifahi cevabı 236:237 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
hapsanelere dair Dahiliye Vekâletinden 
sual takriri 209 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Teni posta pulları istimal edilmesine dair 
suali ve Dahiliye Vekilî Ali Fethi Beyin 
tahrirî cevabı 195 

— Karahİsarı Sahib Mebusu ismail 
Şükrü Efendinin, Yeni Gün Gazetesinin 
neşriyatına dair suali ve Dahiliye Vekili 
Ali Fethi Beyin şifahi cevabı 2X0:215 

— Kayseri Mebusu Âlim Efendinin, 
Bünyan Kaymakamı Cavid Bey hakkında 
Dahiliye Vekâletinden sual takriri 3,237,314 

— Kayseri Mebusu Sabit Beyin, İstan
bul-da Topkapu Sarayındaki asarı atîka-
ya dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri 383 

— Lâzîstan Mebusu Ziya Hureid Beyin, 
Akçaabad Müdafaai Hukuk intihabatına 
dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri 209 

— Mersin Mebusu Ziya Beyin, Dâva-
vekili Abdülhanıid Efendinin katline dair 
Dahiliye Vekâletinden sual takriri 207:208 

— Saruhan Mebusu Avni Beyin, tel
graf muhaberatına dair Dahiliye Vekâle
tinden sual takriri 207 

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
Trabzon asayişi hakkında Dahiliye Vekâ
letinden sual takriri 201 

— Trabzon Mebusu Hafız Mehmed Be
yin, Nemlizade Midhat Beyin, esbabı tev
kifine dair suali ve Dahiliye Vekili Ali 
Fethi Beyin, şifahi cevabı 209:210 

— Trabzon Mebusu Hafız Mehmed Be
yin, Trabzon'a izam kılman Heyete, Mü
dafaai Hukuk intihabatına ve Dahiliye 
umuruna müdahale edilmekte olduğuna 
dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri 209 

— Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, 

Şivli Aşireti Reisi Arif Bey hakkında Da
hiliye Vekâletinden sual takriri 329 

— Yozgad Mebusu Feyyaz Ali Beyin, 
Şehremini Ziya Beye dair Dahiliye Vekâ
letinden sual takriri 471 

Hariciye Vekâletinden 
— Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 

İskenderun havalisine dair Hariciye Ve
kâletinden sual takriri 201 

— Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, Amerika'daki teşkilâtı siyasiyemize 
dair Hariciye Vekâletinden sual takriri 383 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Çanakkale'deki İngiliz tahkimatına dair 
Hariciye Vekâletinden sual takriri 356 

— Kayseri Mebusu Sabit Beyin, İs
tanbul'da Topkapı Sarayındaki asan atî-
kaya dair Hariciye, Vekâletinden sual 
takriri 383 

— Sinob Mebusu Rıza Vamık Beyin, 
Sırbistan'daki ahalii Müslİtneye dair Ha
riciye Vekâletinden sual takriri 314 

icra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 
— Burdur Mebusu İsmail Suphi Be

yin, Yunanlılar tarafından Şarki - Trak
ya'da gasbedilen nukud ve saireye dair 
îcra Vekilleri Riyasetinden sual tak
riri 435 

— Saruhan Mebusu Avni Beyin, He
yeti Vekile müzakeratına dair icra Ve
killeri Heyeti Riyasetinden sual takriri 314 

İktisat Vekâletinden 
— Bolu Mebusu Şükrü Beyin, muhtelif 

mevaddı iktisadiye hakkında İktisat Ve
kâletinden sual takriri 134 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, De
nizli'deki Pandozoplos fabrikasına dair 
İktisat Vekâletinden suaj takriri 471 

— İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Adapa-
zan'ndaki fabrikaya, dair iktisat Vekâ
letinden sual takriri 134 

— Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, Çal kazasının umuru iktisadiyesine 
dair İktisat Vekâletinden sual takriri 39 



Sayfa 
Maarif Vekâletinden 

— Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, Çal kazası Masarifi Mecburesi hak
kında Maarif Vekâletinden sual takriri 53 

Maliye Vekaletinden 

— Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Zonguldak kömürlerine dair suali ve Ma
liye Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahi ce
vabı 415:416 

— Denizli Mebusu Mazlum Baba 
Efendinin, Çal kazası masarifi mec-
buresine dair suali ve Maliye Vekili Ha
sarı Fehmi Beyin şifahi cevabı 419 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, De
nizli'deki Pandozoplos fabrikasına, dair 
Maliye Vekâletinden sual takriri 471 

— Dersim Mebusu Abdülhak Tevfik 
Beyin, Mamuretülftziz vilâyetinde ihdas 
edilen Maliye memurlukları hakkında 
suali ve Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin 
şifahi cevabı 417 

— Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, kur
tarılan yerlerdeki Aşar ambarlarına dair 
Maliye Vekâletinden sual takriri 414 

—. Gene Mebusu Fikri Faîk Beyle 
rüfekasının, Gene livası memurininin te
diyesi geciken maaşlarına dair suali ve 
Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahi 
cevabı 414 

— Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid 
Beyin, Düveli itilâf iye mümessillerinin, 
asayiş muhtel olmamak için İstanbul'a 
muaveneti nakdiyede bulunulması hakkın
da nota verip vermediklerine dair suali 
ve Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin şi
fahi cevabı 414 

— Hakkâri Mebusu Mazhav Müfid Be
yin Hânı id Beyin Düyunu Umumiye (hak
kındaki 'beyanatına dair suali ve Maliye 
Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahi cevalbı 414 

— istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
beyiye memurluklarına ait suali ve Ma
liye Vekili Hasan Fehmi Beyin şifaflıi ce-
eavı 416 

—- îs'tanlbul Meşbusu Ali Rıza Beyin, is
tanbul'daki Hıristiyanların emvali gayri-

menkulesi hakkında suali ve Maliye Ve
kili Hasan Fehmi Beyin şifahi cevabı 417 

— istanbul M<öbcsn Ali Rıza Beyin, 
Reji 1>«y'iye memurluklarına dair Maliye 
Vekâletinden sual takriri 350 

— izmit Mebusu Sırrı Beyin, Adapa-
zar'ındaki fabrikaya dair Maliye Vekâle
tinden sual takriri 134 

— îzmit Mebusu Sırrı Beyin, istikrazı 
dahilî faizi karşılıklarına dair sualine Ma
liye Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahi ce
vabı 3,416:417 

— Karahisarı Şarki Meıbnsıı Alî Sü-
ruri Efendinin, levhalardan Resim ahze-
dildijHne dair sualine Maliye Vekili Ha
san Fehmi Beyin tahrirî cevabı 414:415 

— Konya Mebusu Refik 'Beyin, me
murin maaşaıtının neden tediye edilme
diğine dair suali ve Maliye Vekili Hasan 
Fehmi Beyin şifahi eevalbı 4Î8 

— Kütalhya Mebusu Besim Atalay Be
yin, Osmanlı Bankasına müşkülât ihdas 
edildiğine dair Maliye Vekâletinden sual 
takriri 414-

— Kütahya Mebusu C&mil Beyin, 
Aleksandros'un develerine dair suali ve 
Maliye Vekili Hasan Felımi Beyin şifahi 
cevabı 39,53,418 ;41!> 

— Kütahya Mebusu Cemil Reyin Me-
maliki müstahlâsadald mütekaidin ve ey
tam ve eramil maaşatına dair suali ve 
Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahi 
cevabı 417:418 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
meskukâtı mağşugenin temdidi tedavülü 
hakkında suali ve Maliye Vekili Hasan 
Fehmi Beyin şifahi cevabı 413 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Trak
ya'ya gönderilen muhasebecilere verilen 
harcırahlara dair Maliye Vekâletinden 
sual takriri 383 

— Lâzistan Mebusu Osman Beyin, 
gümrüklere dair Malaye Vekâletinden 
sual takriri - 414 

— Mersin Memusu Yusuf Ziya Be
yin, Hükümetimizin emanetine teslim edi
len mebaliğ hakkında suali ve Maliye 
Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahi cevabı 414 
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— Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin Çal kazası masarifi mecburesine dair 
suali ve Maliye Vekili Hasan Fehmi Be
yin şifahi cevabı 419 

MÜdafaai Milliye Vekaletinden 
— Amasya Mebusu Ömer Lûtü Be

yin, eytam ve eramili şühedadan ne ka
darına maaş tahsis edildiğine dair Müda-
faai Milliye Vekâletinden sual takriri 84 

— Burdur Mebusu ismail Subhi Beyin, 
istanbul itfaiyesine dair MÜdafaai Mil
liye Vekâletinden sual takriri 134:140 

— Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, istanbul'da mağruk olan vapura 
dair MÜdafaai Milliye Vekâletinden sual 
takriri 356 

— Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Vekâlet Hukuk Müşavirine dair MÜda
faai Milliye Vekâletinden sual takriri 356 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Deniz
li'deki Pandozopolos fabrikasına dair MÜ
dafaai Milliye Vekâletinden sual takriri 471 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Diva
nı Temyizi Askeriye âza gönderilmemesi 
esbabına dair MÜdafaai Milliye Vekâletin
den sual takriri 435 

Batum (Ali Şuta Ef. üe etti oej refifa) 
— Dr. Behçet Sabit Beyin ibraz eyle

diği faaliyet ve gayreti fevkalâdeden dolayı 
Sıhhiye Vekâletince taltifine dair 6 

Biga (Hamİd B.) 
— Biga ahalisinin istilâzedegâna tevzi 

olunmak üzere topladıkları levazımın lâzım-
gelen yerlere şevki ve tevzii için lâzımgelen 
faaliyetin gösterilmesine dair 316 

— Çanakkale'deki İngiliz işgal kuvvetle
rinin ika eyledikleri cinayet hakkında Lo
zan'daki Heyeti Murahhasamızın nazarı 
dikkatinin celbolunmasına dair 316 

Bitlis (Yusuf Ziya B. ile arkadaştan) 
— Vilâyatı Şarkiye muhacirlerine yar

dım edilmesine dair 175 

!* Sayfa 
i — Konya Mebusu Hacı Bekir Efendi'-

nin, Cihanbeyli ambarları muhteviyatına 
dair MÜdafaai Milliye Vekâletinden sual 

1 takriri 219 
{ — Saruhan Mebusu Refik Şevket Be

yin, Kırşehir'de icra edilen mübayaatı as
keriyeye dair MÜdafaai Milliye Vekâletin
den sual takriri 356 

t Nafıa Vekâletinden 

* I — izmit Mebusu Sırrı Beyin, Demir-
j yolları işletme Müdiriyetine dair Nafıa Ve

kâletinden sual takriri 3 
— izmit Mebusu Sırrı Beyin, Demiryol-

• lan Müdiriyeti Umumiyesinin Ankara'ya 
i nakline dair sualine Nafıa Vekili Feyzi Be-

, yin şifahi cevabı 410:413 

> Sıhhiye Vekâletinden f 

— Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Elâ-
ziz Sıhhiye Müdürünün esbabı tebdili hak
kında Sıhhiye Vekâletinden sual takriri 504 

I — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin, 
Şehremini Ziya Beye dair Sıhhiye Vekâle
tinden sual takriri 471 

Bolu (Tunalı ffümi B.) 
— Büyük Millet Meclisi Hükümeti hari

tası namiyle satılmakta olan haritanın yan
lış olması dolayısiyle toplattırılıp imha edil
mesine dair 174:175 

— Ziraat Bankasının matlûbatına mah
suben emvali metrukeden bir milyon • lira 
itasına dair 136 

Burdur (îsmaü Subhi B.) 
— Büyük Millet Meclisi azasına verile

cek istiklâl madalyalarının altından imal 
edilmelerine dair 141 

Burdur (îsmail SubM B. Üe 43 arkadaşı) 
— istanbul'daki memurların acilen ter

fih ve ikdarlarına dair 234 
Bursa (Operatör Emin B.) 
•— Muhacirlerin bir müddet daha şimen

diferlerle meccanen sevk edilmelerine dair 175 

TAKRIRLEE 



Wyart»kir (Hac* Şükrü S,) 
— Diyarbekir'de bir ipekçilik 

tesis edilmesine dair 

54 

473 

5 

21:22 

Ergani (Mahmud B.) 
— Palu kazası merkezinin diğer muva

fık bir mahalle nakli hakkında 
Erzincan (Emin B.) 
— Erzincan Muhasebecisine dair (Tel

graf şeklinde) 
Erzincan (Hüseyin B.) 
— Erzincan Hapsanesinde mevkuf bu

lunan Hüseyin Ağanın maluliyetine bina
en affının teminine dair 

— Trabzonlu Remzi Efendinin müsa
dere edilmiş olan altınlarının iade edilme
sine dair 

Erzurum (Salih Efendiyle arkadaşları
nın) 

— Kastamonu Hapsanesinde mevkuf 
«bulunan Bafralı Hikmet Efendinin bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair 

Erzurum (Salik Ef.) 
— Misakı Millî ve mütalebatı Milliye-

den fedakârlık yapılmaması hususunun Lo
zan Sulh Konferansındaki Heyeti Murah-
ihasaya iblâğına dair 140:141 

— Ziraat Bankasının matlûbuna mahsu-
'ben emvali metrukeden bir milyon lira ita
sına dair 135:136 

Gazianteb (Abâurrakman Lâmi Ef.) 
— iskenderun ve civarı hakkında 317:318 
Gazianteb (Ali Cenani B. ve rüfskası) 
— ikinci Kolordu mütaahhidi sabıkı Ha

cı Mehmed Efendinin ordu teslimatına mu
kabil olan senedinin ziyaı dolayısiyle tanzim 
olunacak nüshai saniyesi hakkında bir ka
rar ittihazına dâir îera Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresinin müstacelen ve takdi-
ınen müzakeresi hakkında 

Oazianteb (Yasin B.) 
—Belediye meclîslerinin intihabı hak

kındaki Kanunun, 19 neu maddesinin tefsi
rine-dair 

— Mecalisi belediyenin sureti intihabı 
(hakkındaki Kanunun on dokuzuncu mad
desinin tefsirine dair 

— Seyahat vesikalarına dair 

M — 
Sarfa Sayfa 

istanbul (Ali Rıza B.) 
mektebi — Beyiye Resminin malûl gazilere tah

sis edilmesine dair 141 
— istanbul muvaredatına ait Gümrük 

muamelâtı hakkında 202 
— izmir'de validelerinin vukuu vefatı 

dolaytsiyle Gazi Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerine bir tâaiyename yazılmasına dair 366 

izmit (Sırrı B.) 
— Antakya ve havalisinden almış oldu

ğu telgrafa dair 175:176 
Karahisarı Sahib (Ömer Lûtfi B.) 
— Mütareke devrinde İstanbul Hükü

metince hizmeti muvozzafaya nakledilen 
mütekait zâbitan hakkındaki kanun tekli
fiyle, Niçâhbancı. Kızılhancerci ve Kuvva-
yi înzibatiyeci zabıtan hakkındaki teklifin 
ruznameve alınmasına dair 104:106 

Karahisan Şarki (Ali Sürurİ Ef.) 
— Keskin'den aldığı şikâyet telgrafları

na dair 316 
— Sabı-k Traibron Sermnhendisi Ruhi 

Beyin muhakemesinin teşriine dair 383,384 
Karesi (Abdulgafur Ef. île arkadaşları-

mn) 
— Ançarya muamelesi ve işgal edilen 

binalar hakkında 317 
— Terhis edilen efrada muavenet edil

mesine dair 316:317 
— Yunanlılar elindeki esirlerimizin bir 

an evvel tahV's edilmelerine dair 317 
Karesi (Hasan Basri B.) 
— Memılikİ müstahlasada düşmandan 

iğtinam edilen kerestenin resmi alındıktan 
sonra ahalîye tevzii hakkında 467 

Kastamonu (Akdülkadir KemaU B.) ve 
Erzurum (Sa!.İk Ef. ile arkadaşlarının) 

— Ceza Kanununun 203 ncü mıddesİne 
izevledllecek mevad hakkındaki teklifi ka
nunisinin rumameve alınmasına dair 4245 

Kayseri (Ahmed Hilmi B.) 
— Develi Ah-̂ î A^ker Şubesi hakkında 317 
Kayseri (Sabit B.) 
— Âsi F-dhem tarafından alman eşya be

delinin sahiplerine tesviyesi hakkında 357 
— Hacı Ağaoğlu Lûtfi hakkında takibat 

icrasına dair 384 
— Kayseri - Ulukışla demiryolunun 

135 

141 

474 
106 ı Çester projesine ithaline dair 416 
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Sayfa 

— 8 Nisan 1334 tarihli Sükna Kanonu
nun tadil veya meriyetten ref'i hakkında 316 

Kırşehir (Sadık B.) 
— Hiyaneti vataniye cürmünden mah

kum edilen Etli Bekiroğlu Edhem Efendi
nin mütebaki müddeti cezaiyesinin affı 
hakkında 472 

— Kırşehir Merkez Polis kadrosuna bir
kaç süvari polisin ilâvesine dair 472 

— Muhassasatı Zatîye kadrosuna ilâve 
edilen bir tabip ile bir kâtip hakkındaki 
tetkikatın teşriine dair 315 

Konya (Refik B.) 
— Çumra'daki iska sahasının ıslahı hak

kındaki kanun lâyihasının ruznameye alın
masına dair 376 377 

Konya (Refik Beyle arkadaşları) 
— Emvali metrûkeden elde mevcut bu

lunan üzüm ve incir mahsulünün satılarak 
Ziraat Bankasına alacağına mahsuben ve
rilmesine dair 347:348 

Kütahya (Cemü B.) 
— Hâkimi münferitlerin bizzat keşfe 

gitmeleri yüzünden mütevellit mahzurlar 
hakkında tetkikat yaptırılmasına dair 54 

— Nizamnamei Dahilînin ruznanıei mü-
zakerata ve encümenlerin adedine dair mad
delerinin tadili hakkında; evvelce mebuslar 
tarafından verilmiş olan takrirlerin ruzna
meye alınması hakkmda 103:104 

' Lâzistan (E$ad B.) 
— Rize'de bir Sultanî mektebi açılma

sına dair 445 
— Seyrisefain İdaresi vapurlarının Ati

ne ve Hopa'ya uğramalarına dair 445.446 

Maras (Taktin JBJ 
— Memaliki müstahlasadan avdet etmiş 

olan İktisat Vekili Mahmud Esad Beyin 
Meclise izahat vermesine dair 6 

Mardin (İbrahim. B.) 
— Avans Kanununun aileler harcırahla

rına mütaallik yedinci maddesinin tefsirine 
dair tezkere İle Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatasının müstaceliyetle ruznameye alın
masına dair 5 

Sayfa 
Muş (Mahmud Said Beyle Hacı Ahmed 

Hamdi Ef.) 
— Mebusluğa intihaplarından evvelki 

zamanı memuriyetlerine ait lüzumu muha
keme kararının Memurin Muhakemat Tet
kik Encümenine havale edilmesine dair 446 

Muş (Osman Kadri B.) 
— Aile harcırahları hakkındaki tefsirin 

tercihan müzakere edilmesine dair 316 
— Muş'a bir tabip gönderilmesi hakkın

daki takriri 357 
Saruhaıı (Avni Beyle arkadaşı) 
— Ziraat Bankası bütçesinin müstacelen 

müzakere edilmesine dair 4142 
Siird (Mustafa Sairi Ef.) 
— Çal kazasına tütün tohumu gönderil

mesine dair 383! 

— İtalya'da esir bulunan Çallı Him-
met'in kurtarılmasına dair 383 

— Reji memurları hakkında 234 

Sinob (Hakki Hami B.) 
— Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 

kısmının affı hakkındaki Kanunun tefsiri
ne dair Adliye Encümeni mazbatasının her 
şeye takdimen müzakere edilmesine dair 220 

Sivas (Rasim B.) 
— Şair Abdüİhak Hâmid Bey hakkında 

temenni 106 
Urfa (Pozan Beyle rüfekast) 
— Suruç kazası halkından mevrut tel

grafın Lozan Sulh Heyeti Murahhasasına 
irsali hakkında R 

Van (Hasan Ştddik B.) 
— Toplattırılan nakliye hayvanatına 

dair 318 
Yozgad (Bahri B.) 
— inşaat taburları hakkında 473 

Yozgad (Süleyman Sırrı B.) 
— Düğünlerde men'i israfat haikkmdafei 

Kanunun tatbikine dikkat edilmesine dair 317 

(Yüz imzalı) 
— Sırbistan'dan hicret eden ahatiî ts-

lâmiyenin hakkı tasarruflarının temini için 
Lozan Sulh Heyeti Murahhasasınca çalışıl-
masına dair 235 
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TEFSİK 
Sayfa 

— Hıyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının affına dair olan Kanunun 

tefsiri 
Sayfa 

220:233 

TEKLİFLER 

Amasya (Ragıb B.) 
— Aşar bakayası taksitleri 'hakkınaa 

(2/632) 192,193.474 
Aydm (Esati Ef.) 
-— İhtiyat zâbitanına ba&etterhis yapı

lacak muavenet hakkında (2/599) 205 
— Meeeanen kereste kat'ına müsaade 

olunmasına dair (2/601) 201 
Aydın (Tahsin B.) 
— Yunamiîftan'daıı itohai edilen zeytinler

den alınan Gümrük Resminin zeytin yağla
rından alınan Gümrük Resmi derecesine 
iblâğına dair (2/538) 27:35^60:80,120:130, 

182,183,184:194,İ95:196,03ı8 346,384 285, 
292,307,318:348:349 

Canik (Emin B.) 
— Memurin Mulhakemat Tetfcik Heyeti 

heyeti tahririye kadrosunun tevsiine dair 
(2/568) 446 

Bitlis (Hadüllah B. ve rüfekası) 
— Bitlis, Van, Muş ve Hakkâri ahalisi

nin iki senelik bâzı vergilerinin affı hak
kında (2/622) " 440 

Boslu (Şükrü B.) 
•— Tekâlifi milliye suretiyle alınan eşya 

bedelinin sureti tediyesi hakkında (2/640) 288, 
' 298.316 

Bursa (Osman Nuri B. ve arkadaşı) 
— Merkez Taburu Kumandam Hacı 

Tevfik Bey ailesine maaş tahsisine dair 
(2/643) 358,474 

— Orhaneli Tabur Kumandanı Ali Be
yin ailesine maaş tahsisine dair (2/644) 358.474 

Cebelİböi'eket (îhsan B.) 
— Şahit Terfik Süıkutd Beyin, valide ve 

-hemşiresine bin kuruş maaş tahsisine dair 
(2/580) - 7 

Çorum (Dur,$ûn B.) ve Kütahya (Be
sim Aiala* B.) 

— Harbi Umumi mföısdbbipleriyle muh
tekirlerin tecziyesi hakkında (2/616) 206 

Denizli (Yusuf B.) 
— Komiserlikten müstafi ödemişi! Ah-

mod Halindi Beyin ailesine hİd«matı vata
niye tertibinden maaş. tahsisine dair (2/650) 472 

Ergani (Mahmuri B.) 
—. Ergani livası merkezinin Palu'ya 

nakli hakkında (2/647) 440 

Brtuğrui] (Necib B.) 
— Memali'kİ müstalhlasa aihalisinin 1335-

1337 açar borçlarının atffı hakkında (2/633) 193, 
194 

Erzurum (Âmm B. ve rüfekasi) 
—• Terfi gür-miyen zabıtanın harbde ge

çirdikleri her sene için kıdemlerine bir sene 
zammedilmesin^ dair (2/649) 472 

Erzurum (Salih Ef.) 
— Muhacirlere verilen arazi 

(2/606) 
hakkında 

205 

Gazianteb (Yasin B.) 
— Evlâdı şühedanın mekâtibi leyliyeye 

meeeanen kabulleri hakkında (2/626) 40 
Gene (Hamdi B.) 
— Çapakçur kazasının namının tebdili

ne dair (2/602) 136 
— MüecceHyetl Askeriye Vergisi Ka

nununun üçüncü maddesine müzeyyel ka
nun teklifi hakkında (2/548) '55 

İstanbul (Ali Rm B.) 
— Mütarekeyi mütaakıp hizmeti nra-

vazzafaya naklettirmen mütekait ümera, ye . 
zabıtan ve mensubini askeriye hakkındaki 
muamelenin keenlenıyekün addiyle aldık
ları farkı muhassasatm istirdadına dair 
(2/620) 55 

— Nigâhbaiicı, Kızılhançerci ve Kuvayı 
înzıbatiyeci zâbitan ile hizmeti vataniyeye 
teabet etmiyen erkân, ümera ve zâbitan ve 
memurin ve mensubini askeriyenin muha
keme edilmelerine dair (2/618) 7,55 
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Sayfa 

Karahisarı Şarki (Mustafa B.) 
— Aşar mültezimlerinden edayı defne

denlerin emlâki merhuneleri hakkındaki 29 
Eylül 1336 tarihli Kanun hükmünün tem
didine dair (2/483) 27:35,60:80,120:130,182, 

183,184 494,195:196,238:246,284:285, 
292:307,318,348:349 

Karesi (Abdülgafur Ef. üe arkadaşları) 
— Varidatı hususiyei vilâyatın muhase

be! hususiyelerce tahsil ve kabzı hakkında 
(2/406) -27:35,60:80,120:130,182,183,184:194, 

195:196,238:246,284:285,292,307,318, 
348:349 

Kars (Ali Rıea B.) 
— intihabatta namzetlik usulünün ser

best bırakılmasına dair (2/627) 55,318 
Kars (Cavîd B.) 
— inşaat malzemesinin demiryollarında 

târifei asliye ile nakline dair (2/642) 358,440 
Kars (Cavid B.), Oltu (Rüstem B.) 
— Kars, Ardahan ve Artvin'de birer 

Ziraat Bankası küşadı hakkında (2/651) 472 
Kastamonu (Abdülkadİr Kemali B.) 
— Kanunu Cezanın 203 ncü maddesine 

tezyil edilecek mevad hakkında (2/288) 387: 
405,410,420,429:430 

Kayseri (Sabit B.) 
— MemaliM ecnebiyeye kendi ihtiya

riyle giden Hıristiyanların emvali metru-
kesi hakkında (2/631) 140,319 

— Te&âlifi harbiye ve taahhüdatı as
keriyeden matlubu olanlara arazi ve em
lâki metruke itasına dair (2/645) 384 

Konya (Hacı Bekir Ef.) 
— Mecidiye ve aksamının sureti tedavü

lü ve yırtık kâğıt paraların toplattırılması 
hakkında (2/636) 234,440 

Konya (Kâzım, Hüsnü B.) 
— Konya Darüleytamı için bütçeye 10 

bin lira ilâvesine dair (2/581) 7 
Kütahya (CemÜ B.) 
— Altın para zamanında Eytam san

dıklarından yapılan istikraz' faizlerine bire 
dört zammı hususunda Eytam sandıklan 
Nizamnamesinin tadiline dair (2/628) 54,205; 

206 
— Bahriye Vekâleti tesis edilmesine 

dair (2/637) 234 

Sayfa 
— Şürefa ve sâdât maasatı hakkında 

(2/645) 383,474 
— Ücuratı İçtimaiye hakkında (2/630) 103, 

205 
— Ziynet eşyası hakkındaki Kanunun 

mevkii meriyette ref'i hakkında (2/541), 27:35, 
60:80,120:130,182,183,184:194,195:196,238:246, 

284:285,292,307,318,348:349 
Kütahya (Ragib B.) 
— Ziraat makinalarında istimal edilmek 

üzere hariçten celbedileeek benzin, ben
zol, petrol, mazot, maden kömürü ile ma-
kina yağları ve damızlık ve çift hayva
natı ve sairenin Gümrük Resminden mua
fiyetine dair (2/416) 330:337,479:501 

Lâzistan (Necati Ef. ile rüfekasımn) 
— Bâzı fedakârların taltiflerine dair 

(2/635) 234,440 
Maraş (ffasib B.) 
— Maraş idadisi Riyaziye Muallimi 

Hayruffiah Efendi ailesine hftlematı vata-
niyeden maaş tahsisine dair (2/624) 5,55 

Muş (Osman Kadri B.) 
— 23 Nisan 1336 tarihine kadarki mah

kûmların affı hakkında (2/641) 357, 
440 

Ni&de (Vehbi B.) 
— Buğday Resmi hakkında (2/634) 194 
Saruhan (Refik Şevket B.) 
— Memurin Muhakemat Tetkik Heyet 

ve Encümeninin lâğviyle Şûrayı Devlet 
teşkili hakkında (2/612) 55 

Siird: (Mustafa Sabri Ef.) 
— Tütün inhisarının ilgası hakkın

da (2/638) 316,348 
Sivas (Rasim Beyle arkadaşı) 
— Büyük Millet Meclisi bütçesinin har

cırah maddesine 25 bin lira ilâvesine dair 
(2/600) 385,385:387,405,410,419,429 

Sivas (Vâsıf Beyle arkadaşları) 
— Eski Diyarbekir Valisi Reşid Bey 

ailesine maaş tahsisine dair (2/528 müker
rer) 7:8 

Siverek (Mustafa Lûtfİ B.) 
— Siverek livasının müstakil liva ha

line ifrağına dair (2/648) 440 



TEZKERELER 

18 — 
Sayfa 

Yozgad (Bahrî Beyle rüfekası) 
— Karamağara Nahiye Müdürü iken 

şehidedilen Tevfik Efendinin ailesine lıi-
deittatı vataniye tertibinden maaş tahsi
sine dair (2/536) 7 

Yozgad (Süleyman Sırrı B.) 
— Mütekaidin eytam ve eramil maaşatı 

senedatının puldan İstisnasına dair {2/625} 40, 
205,318 

iı RELER 

Sayfa 
Van (Haydar Beyle rüfekası) 
— Vilâyatı Şarkiye muhacirleri için 

bütçeye iki buçuk milyon lira tahsisat 
ilâvesine dair (2/579) 7 

Van (Tevfik B.) 
— Tecili takibat Kanununun bâzı ha

valide yeniden ilânına dair (2/623) 318 

ADLİYE VEKALETİ TEZKERELERİ 

— Hiyaneti vataniyeden on beş sene
ye mahkûm, Ahmed Hikmet, Hasan ve 
Mezid ve on seneye mahkûm Abdurahman 
ve üç seneye mahkûm Nedim, Mehmed 
Marko ve idama mahkûm Halil ve Mah-
mud haklarındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair 439 

— Hiyaneti vataniyeden gıyaben ida
ma mahkûm Akçaova Müdürü Süleyman 
ile vicahen onar seneye mahkûm Tahsin 
ve Eşref haklarındaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine #dair 40 

— Hiyaneti vataniyeden altı ay hapse 
mahkûm Düzeeli Abdurrahmanoğlu Os
man hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair 10 

— Hiyaneti vataniyeden on sene kü
reğe mahkûm Cemile hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair 314 

— Hiyaneti vataniyeden beş sene kü
reğe mahkûm Eskişehir Belediye Çavuşu 
Ali Efendi hakkındaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair 20:21 

— Hiyaneti vataniyeden beş seneye 
mahkûm Eskişehir muallimlerinden Sıdkı 
Efendi hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair 19 :20 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Eskişehirli Tahsildar Ahmedoğlu Yu
suf hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair 21 

— Biyaneti vataniyeden üç sene küre
ğe mahkûm Eskişehirli Urkuş kadına ait 
evrakın gönderildiğine dair 12:I4 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ha
cı Hannan Ağa ile 84 refiki hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 103 

— Hiyaneti vataniyeden on sene kü
reğe mahkûm Hoca Mustafa Efendi hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair 440 

— Hiyaneti vataniyeden üç seneye 
mahkûm Hüseyin Avni Efendi ve bir 
mah hapse mahkûm Fatma Hanım hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğîne 
dair 103 

* — Hiyaneti vataniyeden 3 sene küre
ğe mahkûm imam Mahmud Efendi hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ne dair 357 

— Hiyaneti vataniyeden on sene küre
ğe mahkûm Karaağaç/tan Çerkeş Musa 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 20 

— Hiyaneti vataniyeden üç seneye 
mahkûm Kırkkilise Müftii sabıkı Agâh 
Efendi hakkındaki evrakın gönderilmesi
ne dair 233 

— Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Küçük ve büdük ibrahim beyler hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair 314 

- - Hıyaneti vataniyeden idama mah
kûm Kütahyalı Kadıoğlu Halil bini Meh
med hakkındaki «evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair 55 

— Hiyaneti vataniyeden dor seneye 
mahkûm Lüleburgaz Müftüsü Sabri Efen
di hakkındaki evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair 103 
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— Hiyanetİ vataniyeden beşer sene 
küreğe mahkûm Papaz Mardros ve Topik 
Sarrafyan ve rüfekası hakkındaki evrakı 
hüknıiyenin gönderildiğine dair 233 

—. Hiyanetİ vataniyeden on sene kü
reğe mahkûm Ramazan Pehlivan hakkın
daki evrakın gönderildiğine dair 135 

— Hiyanetİ vataniyeden idama mah
kûm Siverekü Süleymanoğlu Cemil hak
kındaki evrakı hüknıiyenin gönderildiği
ne dair 440 

— Hiyanetİ vataniyeden on sene kü
reğe mahkûm Söğüd'ün Poyra karyesin
den Yahyaoğln Hasan hakkındaki evrakın 
gönderildiğine dair 11:12 

—• Hiyanetİ vataniyeden on sene kü
reğe mahkûm Şarköy Müftüsü Abdürrah-
man Efendi hakkındaki evrakı hükmiye-
nin gönderildiğine dair 439 

—. Hiyanetİ vataniyeden gıyaben ida
ma mahkûm Tekirdağı Müftüi sabıkı Ah-
med Efendi ile on sene küreğe mahkûm 
Genç Alınıed hakkındaki evrakı hüknıiye
nin gönderildiğine dair * 439:440 

— Hiyanetİ vataniyeden üç seneye 
mahkûm Uşak'in Ilıca Mahallesinden Ali 
bini İsmail hakkındaki evrakı hüknıiyenin 
gönderildiğine dair 140 

— Kaya nahiyesinin Yukarı mahalle
sinden Kambur kızı Pipi Marya'mn üç se
ne küreğe konulması hakkındaki evrakın 
gönderildiğine dair 9:10 

— Konya 'hâdisesinden mahkûm Haeı 
Hasib ve riifekaçmıın evrakı hükmiyeleri-
ne dair 315 

— SÖğüt'ün Kümbet karyesinden İb
rahim Efendinin beş sene küreğe konul
ması hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair 10:11 

BAŞKUMANDANLIK TEZKERESİ 
— İki zabitin takdirname ile taltif 

edilmelerine dair 314 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ TEZKERESİ 
— Müfettişi Umumîlik kanun lâyiha

sının iade olunduğuna dair 140 

Sayfa 
HARİCİYE VEKÂLETİ TEZKERESİ" 

—. Hindistan'da (Amritsar) beldesin
deki Encümeni îslânım Halîfe Abdülmecid 
Hazretlerine biy'at ettiklerine dair 315 

— inönü muzafferiyetinin senei devri
yesi münasebetiyle Rus Sefaretinden gön
derilen tebrikname hakkında 358 

— İttihadı Sûdani ismindeki Cemiye
tin, zafer münasebetiyle göndermiş oldu
ğu tebriknameye dair 135 

— Petrograd Cemiyeti îslâmiyesinin 
Türkiye hakkında aldığı kararlara dair 54 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

— Amasya'da unekşuıf linyit madeni 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 315 

— Askerî Fabrikafların Levazıımatı 
Umumiye dairesine tahvili irtibatı hakkında 439 

— Bankı Ctemanİ memurlarından yüzde 
bir hesabiyle Müeeeeliyeti Askeriye Vergisi 
alınıp alınmıyacağının, MKieeceliyeti Aske
riye Vergisi Kanununun üçüncü maddesi
nin tefsiri suretiyle halledilmesine dair 40,357, 

359360 
— Büyük Millet Meclisi taikdimamesiylc 

usulü tal/fcif hakkımdaki Kanunun tefsirine 
dair 201202 

— Elibise bedelinin açıktaki zâlbitana ve
rilip ver-Mımyeceğine dair 357,358:359 

— Eleezire Cephesi mmtakasrna gönde
rilecek İstiklâl Mahkemesinin Diyartoekiir, 
Bitlis, Elâsiz vilayetleriyle Malatya, Utıfa, 
Mardin, Siverek, Epgamimadem, Gene, Muş, 
Siird livalarını ihtiva edeceğine dair 438439 

— Hiyanetİ vataniye mücrimininden bir 
kısmının affı hakkındaki Kanunun tefsiri
ne dair 200:233 

— ikinci Kolordu mütaahhidi sabıkı Ha
cı Mehmed Efendinin ordu teslimatına 
mukabil olan senedinin zİyaı dolayısiyle tan
sım olunacak nüshai saniyesi hakkımda bir 
karar ittihaz edilmesine dair j 337 347 

— istanbul devairi için ihzar olunan 
kadroların gönderildiğine dair 136 

— Meclisteki Asker mdbusların vaziyeti 
•hukukiyelerinin tesbiti hakkında 356,-367 

— Mecruh gazilerin terfih ve ikdıariarı 
hakkında 45 
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— Merkezi Dİyarbekir'de bulunmak ve 
bahası Elcezire mıntaıkası olmak üzere bir 
İstiklâl Mahkemesi gönderilmesine dair 438 r!39, 

457459 
— Mülkiye harcırah Kararnamesinin 

onuncu maddesinin tefsirine dair 6,439 
— Şer'<iye ve Evkaf Vekâletinin istan

bul memurini ilmiyesine ait dört aylık kad
ro bütçesinin gönderildiğine dair 471:472 

— Takdirname ile taltif Kanununun 
tefsirine dair 6,356,357 

— Temettü Vergisi Kanununun İkinci 
ımadd'esiran tefsirine dair 357 

— Vilâyatı mıüstahlâs'adaki memurin 
hakkında Heyeti Vekilede zuhur eden ih
tilâfın halli hakkında 358 

— Yeniden ihdasına lüzum görülen se
faretlere mütaalük Hariciye Vekâleti büt
çesi ile Dahiliye, 'Bahriye, Jandarma ve 
Emniyeti Umumıyenin IstanfbııîMaM dai
releri bütçelerinin gönderildiğine dair 383 

İKTİSAT VEKALETİ TEZKERELER* 
•— Memaliki meşgulede müesses Ano

nim şirketler hakkındaki kanun lâyihasının 
iadesine dair 357:358 

— Ziraat Bankası Heyeti idaresi için 
mebuslardan bir âza intihabolunmasına 
dair 233 

Sayf» 
MALÎYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 

— Damızlık hayvanlardan Gümrük 
Hesmi alınmaması hakkındaki Kanunun 
tefsir edilmesine dair 233 

— Encümeni Mügaverei Maliyeye Mec
listen iki âza intihabolunmasına dair 45,47:48 
MEMURİN MUHAKEMAT TETKİK HEYETÎ 

RİYASETİ TEZKERESİ 
— Memurin Mnhakemat Tetkik Heye

tinin müddeti bitmek üzere olduğundan 
yeniden intihap icrasına dair 472:473 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÂLETİ 
TEZKERELERİ 

— imalâtı Harbiye zâbitan ve sivil ame
lesinin yevmiyesi hakkındaki kanun lâyiha
sının tesrii müzakeresine dair 135 

— Muinsiz efradı askeriye aileleri maa-
şatı hakkında 315 

— Seferberlik ve cephe zammı maaş Ka
nununun birinci maddesinin tefsiri hakkın
da 102 

SIHHÎYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
— 1338 senesi Sıhhiye Vekâleti bütçesi

nin 118 nci faslının birinci maddesindeki 
sertabip unvanının tabip unvanına tahvili 
hakkında 

— Vekâlette İstatistik ^e Neşriyat Şu 
besi ihdasına dair 

53 

383 

ZAPTI SABIK HUIıASALABI 

21 . X . 1338 tarihli 160 ncı İçtimaa 
ait zaptı sabık hulâsası 3 

23 . XII . 1338 tarihli 161 nci İçtimaa 
ait zaptı sabık hulâsası 38:39 

25 . XII . 1338 tarihli 162 nci İçtimaa 
ait zaptı sabık hulâsası 53 

27 . XII . 1388 tarihli 163 ncü içtimaa 
ait zaptı sabtfk (hulâsası 84 

28 . XII . 1388 tarihli 164 ncü içtimaa 
ait zaptı sabık hulâsası 102 

30 . XII . 1388 tarihli 165 nci içtimaa 
ait zaptı saıbık hulâsası 134 

1 , I .1339 tarihli 166 ncı içtimaa ait 
zaptı sabık hulâsası 140 

3 
zaptı 

4 
zaptı 

6 

1 . 1339 tarihli 
sa'bı'k hulâsası 

167 

I . 1339 tarihli 168 
salbık hulâsası 
1 . 1339 tarihli 169 

zaptı sa'bi'k hulâsası 
8 I . 1339 tarihli 

zaptı sabık hulâsası 
10 

zaptı 
11 

170 

. I , 1339 tarihli 171 
sabık hulâsası 
. I . 1339 tarihli 172 

zaptı sabık hulâsası 
13 . 1 . 1339 tarihli 

zaptı sabık hulâsası 
173 

nci 

nci 

UCU 

ne'İ 

nci 

ıı ei 

ncü 

İçtimaa ait 

îi'timaa ait 

İçtimaa 

içtimaa 

içtimaa 

içtimaa 

ait 

174 

201 

219:220 
ait 
250 351 
ait 

ait 
284: 

313:314 
İçtimaa ait 

355 :35Cv 
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15 . 1 ,1339 tarihli 174 ncü İçtimaa ait 
zaptı sabık hulâsası 382:383 

17 . I . 1339 tarihli 175 nci içtimaa ait 
zaptı salbık hulâsası 409 

18 . I . 1339 tarihli 176 nci içtimaa ait 
zaptı sa'bık 'hulâsası 435.437 

Sayfa 
20 . 1 . 1339 tariflıli 177 uei' içtimaa ait 

zaptı salbık hulâsası 444 
22 . I . 1339 tarihU 178 nci İçtimaa 

ait zaptı sabık. "hulâsası 471 
24 . I , 1339 tarihli 179 ncu içtimaa 

ait zaptı salbık hulâsası 504 

TASHİHLER 

— 165 nci içtima zaptının münderecat 
eahifesinin ibirinci sütununun 3 neü satı
rının başındaki (30) rakamı (20) olarak 
düzeltilecek. * 

— 173 ncü içtima zaptında 4 numa
ralı sualde geçen (Şoli) kelimesi (Şiyli) 
olacaktır. 



Söz alanlar 

Sayfa 
Abdülhak Tevfik B. (Dersim) - Elâziz 

Vilâyeti ahvali dâhiliyesi hakkında Dahi
liye Vekâletinden olan suali münasebetiy
le 237 

— İdarei Kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 93,461 

— Hiyaneti vataniyeden 3 sene küreğe 
mahkûm Eskişehirli Urkuş kadm hakkın
daki Adliye Eneümeni mazbatası münase
betiyle 13 

Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu) -
Hiyaneti vataniyeden 3 sene küreğe mah
kûm Eskişehirli Urkuş kadın hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiy
le ,13,14 

— Hiyaneti vataniyeden 10 seneye 
mahkûm Söğüt'ün (Poyra) köyünden Yah-
yaoğlu Hasan hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 11,12 

— Kamum Cezanın tadili hakkmda&i 
kanun teklifinin Adliye Encümeninden cel-
biyle ruznameye alınarak müzakere edil
mesine dair sözleri 43,44,45 

— Ruzname hakkında beyanatı 4 

Abdullah Ef. (İzmit) — İdarei Kura 
ve nevahi kanun lâyihası münasebetiyle 94,453 

— istanbul Avans Kanununa müzeyyel 
Kanun münasebetiyle 288,289,291,294 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgası
na ve Memaliki müs,ta"hlasa aşar muamelâ
tına ve aşar mültezimlerinden edayı dey* 
nedenlerin emlâki merhume ve mütefavvı- I 
salarının iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ne ve vilâyetlerin hissei menafi ve maari
fine, Tömbeki beyiye ve İstimlâk Resmine 
ve Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kamı- j 

Sayfa 
nuna bir madde ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle ' 29 

Ahmed Hilmi B. (Kayseri) - İdarei ku-
VA ve nevahi kanun lâyihası münasebe
tiyle - 363 

— Istihlâs edilen mahallerdeki Ziraat 
Bankaları varidat ve masarifatma dair 
Kanun münasebetiyle 328 

Ali Oenani S, (Ctazdanteb) - Müsakka
fat Vergisinin ve Ağnam Resmiyle Güm
rük Tarifesinin tadiline ve 15 Ağustos 1338 
tarihli Kanunun ilgasına ve Memaliki müs-

taMasa aşar muamelâtına ve aşar mülte
zimlerinden edayı deynedcnlerin emlâki 
merhume ve mütefavvızalarının iadesine 
ve Aşar Nizamnamesine ve vilâyetlerin 
hissei menafi ve maarifine, Tömbeki beyi
ye ve İstihlâk Resmine ve Kânunuevvel 
1338 tarihli Avans Kanununa bîr madde 
ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 34,63,64, 

191,192 
ALİ FETHİ B. (İstanbul) (Dahilye 

Vekili) - Bayazid Mebusu Şevket Beyin 
kendisini soyan eskiya hakkındaki sualine 
eevabı 208,209 

— Dersim Mebusu Abdulhak Tevfik 
Beyin Elâziz vilâyeti ahvali dâhiliyesine 
dair sualine cevabı 236 

— Karahisarı Sahib Mebusu İsmail 
Şükrü Efendinin Yeni Gün gazetesinin neş
riyatı hakkındaki sualine cevabı 210,214 

Ali Rıza B. (İstanbul) - Beyiye me
murlukları hakkındaki suali münasebe
tiyle 415 

— İstanbul Avans Kanununa -mıüzey-
yel Kanun münasebetiyle 258,267,268,295 

Ali Rıza B. (Kars) - Müsakkafat Ver
gisinin ve Ağnam resmiyle Gümrük Tari
fesinin tadiline ve 15 Ağustos 1338 tarih-
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ü Kanunun ilgasına ve ınemaliki müstaıh-
lasa aşar muamelâtına ve â§ar mültezim
lerinden edayı deynedenlerin emlâki ımer-
hune ve mütefavvizalarının iadesine ve 
Â§ar Nizamnamesine ve vilâyetlerin his
set menafi ve maarifine tömbeki Beyiye 
ve istihlâk Resmine ve Kânunuevvel 1338 
tarihli Avans Kanununa bir madde ilâve
sine dair Kanun münasebetiyle 30 

AÛ Sürari Ef. {Karahisan Şarki) • Hı
yaneti vataniyeden 3 sene küreğe mah
kûm Eskişehirli Urlmş kadın hakkındaki 
Adliye Encümeni tnaabatası münasebe
tiyle 14 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali Beyin Kanunu Cezanın tadili hak
kındaki kanun teklifinin Adliye Encüme
ninden celbiyle ruznameye alınarak mü
zakere edilmesine dair sözleri 43 

— Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti 
ve encümeni için yapılacak intihap müna
sebetiyle 206 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgası
na ve menıaliki müstahlasa asar muame
lâtına ve aşar mültezimlerinden adayı dey-
nedenlerin emlâki merhune ve mütefavvı-
zalarmm İadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine, 
tomıbeki Beyiye ve istihlâk Resmine ve 

Sayfa 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanunu
na bir madde ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 185 

— Mustafaoğlu Ali Başo'nun bakryei 
müddeti cezaiyesimin affı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle ' 25,26 

— Ruzname haUdkııud'a beyanatı 41 

Ali Şükrü B. (Trabzon) • Ceza Kanu
nunun birinci babının beşinci faslına mü-
zeyyel mevaddı kanuniye (Kastamonu Me
busu Abdülkadir Kemali Beyin teklifi) ınü-
nasebetiyfe 391,392 

— Filistin Musevi Devleti mandasının 
TürMye Devletin» 'itası iath^hamiinta dair 
Mişon Varttuna Efendinin (telgrafı mürna-
sebefâyle 9 

— tdarei Kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 364 

— Kastamonu Mebusu Aıbdüflkadir Ke
mali Beyin Kanunu Cezanın tadili hakkın-
daM ikamın teklifimin AdH'İye Encümenin^ 
den ccfttoLyİB ruznameye alınarak (müzakere 
edilmesine dair sözleri 43 

— Ruzname hajkflnndıa beyanatı 85 

Avni B. (Saruhan) • Hariçten ithal 
edilecek çift ve damıtık hayvanat ile zi
raat makimall'ammia istimal edilecek Ebeni
zin, benzol, petrol, mazut ve sairenin Güm-
ıoik Resminden istisna edilmesine dair 
lâyiha ve teGdifi kammıi haMtonda 335 

B 
Behçet B. (Kângırı) - tdarei Kura ve 

Nevahi kanun lâyihasi münasebetiyle 370,463 
— istanbul Avans Kanursuam müzeyyel 

Kanun münasebetiyle 303 
— Musttafaoğlu Ali Başo'nun baikıyei 

müddeti cezai yeşimin «affı toatkkuıdaki Ka
nun ımünaseböbiyte 24 

Besim Atalay B. (Kütahya) - Müsak
kafat Vıergisûnifn ve Ağmanı Resmiyle Güm-
rüfe Tarifesinin tadline ve 15 Ağustos 1338 
tarihli Kanunun ilgasına ve memallikS müs

tahlasa aşar muamelâtına ve aşar mıüttezim-
lerimden edayı deynıedenlerin emlaki tnıeır-
hune ve mütefavvızalarımn iadesine ve 
Aşar Nıfeamnamesiıne ve vilâyetlerin hissei 
•menafi ve maarifine tömbeki Beyiye ve is
tihlâk Resmine ve Kânunuevvel 1338 tarihli 
Avans Kammustta bir <madde ittâvesikıe datir 
Kanun münasebetiyle 75,191 

— Mustafaoğlu Ali Başo'nun bakıyei 
müddeti eezaiyesinin affı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 24 



_ Jj£ -t— 

c 
Sayfa 

Cemil B. (Kütahya) - Aleksandros'un 
develerine dair suali münasebetiyle 418 

— Memalİki müstahlasadaki müteka
idin, eytam ve eramil maaşları hakkında-

Dr. Abidin B. (L&ristaa) - tdarei kura 
ve Nevahi kanun lâyihası münasebetiyle 94,371, 

374 
— Rauf Beyin Lozan Sulh Konferansı 

müzakeratına dair beyanatı münasebetiyle 180: 
182 

Dr. Mustafa B. (Kozan) - Hariçten it
hal edilecek çift ve damızlık hayvanat ile 
ziraat makinalarında istimal edilecek ben
zin, benzol, petrol, mazut ve aairenin Güm
rük Resminden istisna edilmesine dair lâ
yiha ve teklifi kanuni hakkında 488 

— tdarei kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 89,90,91,365 

— Mustafaoğlu Ali Başo'nun bakıyei 
müddeti cezaiyesinın affı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 23,24 

Dursun B. (Çorum) • Ceza Kanunu
nun birinci babının beşinci faslına müzey-
yel mevaddı kanuniye (Kastamonu Me
busu Abdülkadir Kemalî Beyin teklifi) 
münasebetiyle 398:399 

Emin B. (Ergani) - Tediye edilmiyen 
memur maaşlarına dair sual münasebe
tiyle 418 

Esad B. (Maştan) - Rize'de bir Sul-

Sayfa 
ki suali münasebetiyle 417 

— Meskukâtı mağsuşenin tedavülünün *> 
uzatılması hakkındaki suali münasebetiyle 413 

— Zaptı sabık hakkında 436,437 

— İkinci Kolordu Mütaahhidi sabıkı 
Hacı Mehmed Efendinin ordu teslimatına 
mukabil olan senedinin zıyaı dolayısiyle 
tanzim olunacak nüshai saniye hakkında 
bir karar ittihazına dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 345 

— İstanbul Avans Kanununa müzeyyel 
Kanun münasebetiyle 253,269,270,278,279, 

281,294 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlasa aşar muamelâtına 
ve aşar mültezimlerinden edayı deyneden-
lerin emlâki merhune ve mütefavvızaları-
ffln iadesine ve Aşar Nizamnamesine ve vi
lâyetlerin hisseî .menafi ve maarifine, töm
beki Beyiye ve İstihlâk Resmine ve Kânu
nuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa bir 
madde ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle 240,241 

tani mektebi kügadına dair takriri müna
sebetiyle 445 

— Seyrisefain İdaresi vapurlarının 
Atina ve Hopa'ya uğramalarına dair tak
riri münasebetiyle 445 

D 

E 
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Sayfa 
Faik E. (Edirne) - Rauf Beyin Lozan 

Sulh Konferansı müzakeratma dair beya
natı münasebetiyle 

Feyyaz Âli B. (Yozgad) - İstanbul 
Avans Kanununa müzeyyel Kanun müna* 

162 

sebetiyle 275,280 

Sayfa 
Fevzi B. (Diyarbeldr) (Nafıa Vekili) -

İzmit Mebusu Sırrı Beyin DemiryoHar 
Müdüriyeti Umumiyesinİn Ankara'ya nak
li hakkındaki sual takririne cevabı 410,412,413 

— Ruznarae hakkında beyanatı 448 
— Zaptr» sabık hakkında 436 

H 
Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş) - Me

murin Muhakemat Tetkik Heyeti ve En
cümeni için yapılacak intihap münasebe
tiyle 206 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlasa aşar muamelâtı
na ve aşar mültezimlerinden edayı deyn 
edenlerin emlâki merhune ve mütefavvi-
zalarmm iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine, 
Tömbeki Beyiye ve İstihlâk Resmine ve 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanu
nuna bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 32 

Hacı Bekir Ef. (Konya) • İktisad Ve
kili Mahmud Esad Beyin, memaliki müs-
tahlasadaki müşahedatına dair sual nev'-
inden sözleri 116 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilp-asına 
ve memaliki müstahlasa aşar muamelâtı
na ve aşar mültezimlerinden edayı deyn 
edenlerin emlâki merhune ve mütefavvi-
zalannm iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine, 
Tömbeki Beyiye ve İstihlâk Resmine ve 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanu
nuna bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 243 

Hacı tlyas Sami Ef, (Muş) - Lord Cür-
2on'un Lozan Konferansmdaki beyanatı 
münasebetiyle 507 

Hafız Mehmed B. (Erzurum) • Hıya
neti vataniye mücrimininden bir kısmının 
affı hakkındaki Kanunun tefsirine dair 
Adliye Encümeni mazbatasının bir an ev
vel intacedilmesine dair sözleri 17 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlasa aşar muamelâtı
na ve aşar mültezimlerinden edayı deyn 
edenlerin emlâki merhune ve mütefavvi-
zalarımn iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine, 
Tömbeki Beyiye ve İstihlâk Resmine ve 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanu
nuna bîr madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 33 

— Mustafaoğlu Ali Başo'nun bakıyei 
müddeti eezaiyesinin affı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 25 

— Rauf Beyin Lozan Sulh Konferansı 
müzakeratına dair beyanatı münasebe
tiyle 161:162 

Hakkı Hami B. (Sinob) • Ceza Kanu
nunun birinci babının beşinci faslına mü
zeyyel mevaddı Kanuniye (Kastamonu Me
busu Abdülkadir Kemali Beyin teklifi) 
münasebetiyle • 399:401,404 

— Hariçten ithal edilecek çift ve da
mızlık hayvanat ile ziraat makinalannda 
istimal edilecek benzin, benzol, petrol, 
mazut ve sairenin Gümrük Resminden is
tisna edilmesine dair lâyiha ve teklifi ka
nuni hakkında 482,483,487 
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— Hiyaneti vataniye mücrimlerinden 
bir kısmmm affı hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair Adliye Encümeni mazbata
sının bil* an evvel intacedilmesine dair 
sözleri 15 

— Hiyaneti vatanîye mücrimininden 
bir kısmmm affı hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle r> 231 

— istanbul Avans Kanununa müzey-
yel Kanun münasebetiyle 301 

— Ruzname hakkında beyanatı 86 
Halil İbrahim B. (Antalya) - Müsak

kafat Vergisinin ve Ağnam Resfmiyle Güm
rük Tarifesinin tadiline ve 15'Ağustos 
1338 tarihli Kanunun ilgasına ve mema-
Kki müsitashlasa. aşar muamelâtına ve aşar 
mültezimlerinden edayıdeyn edenlerin em
lâki meHhune ve mütefatvvızalaruım iade
sine ve Aşar Nizamnamesi ne ve vilâyet
lerin hisseı menafi ve maarifine tömbeki 
beyiye ve istihlâk Resmine ve Kânunuev
vel 1338 tarihli Avans Kanununa bir mad
de ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 62,63,64 

Hamit B. (Biga) - Oeza Kanununum 
birinci babının beşinci faslına müa^yyel 
msva'dı kanunîye (Kastamonu Mebusu Ab-
dülkaidir Kemali Beyin teklif) münasebe
tiyle 393 

— Ida.reİ kura ve neva-hi kanun t&vi-' 
hası mima^betivle 360.363.365.367.368,373, 

420,423,424,448,453.454,457,459,460,461.463. 
465,466 

Hasan Basri B. (Karesi) • tstihlâs 
edilen mahallerdeki Ziraat Bankaları va
ridat ve masarifatma dair Kanun müna
sebetiyle 323 

Hn,«w,n Fehmi B. fGümüsane) (Mali-
y« Vekili) - Bolu Metbrsıı Tunalı Hilmi 
Bey'in, Zonguldak kömürlerine dair sua
line eevaıbı , 415,416 

— Dersim Mebusu Aıbdalhak Tevfik 
B^vin, Mamnretülaziz vilâyetinde ihdas 
olunan malive memurlukları hakkındaki 
sualine esvabı 417 

— Emvali metrııkeclen elde mevcut 
bulunan üzüm ve incir mahsulünün satı
lacak Ziraat Bankasının alacağına maJı-
sulbedilmesin? dair takrir münasebetivlc 346 

Sayfa 
— Encümeni Müşaverei Maliyeye Mec

lîsten bir âza intihabediLmesine dair Ma
liye Vekâleti tezkeresi haklımda 47 

— öenç Metbusu Fikri Faik Beyin Gene, 
livası mamurlarının tediye edilımiyen ma
aşları hakkındaki sualine cevabı 414 

— İkinci Kolordu Mütaalıhidi sabıkı 
ilaor Mehmet Efendinin ordu teslimatına 
mukabil olan senedinin zıyaı dohıyısiyle 
tanzim olunacak niishai saniyesi hakkın
da bir karar ittihazına dair tezkere ve 
m a/hata mürıasetostiıyle 333,339,341,342,345,346 

— Hakkâri Meftraısu Ma-zhar Müfid Be
yin, istanbul memurlarına yardım yapıl
masına dair mıaline cevabı 414 

— Hariçten ithal edilecek çift ve da
mızlık hayvanat ile ziraat makinalarında 
istimal edilecek benzin, benzol, petrol, ma-
zut ve sairemn G-ümrük Resminden istisna 
edilmesine dair lâyiha ve teklifi kanuni 
hakkında 334,335,336,337,486,487, 

497,498,499,500 
— istanbul Avans Kanununa müzey-

yel Kanun münasebetiyle • 261:263,266,267: 
268,269,272 =275,289,290,293, 
294,296,298,299,300,302,305 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
beyiye memurlukları hakkındaki sualine 
cevabı 415 

— istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, is
tanbul'daki Hıristiyanların emvali metru-
kesine dair sualine cevabı 417 

— istanbul vüâyetiyle düşmandan is-
tîhlâs edilen mahallerin aşar bissei ianesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 476,477 

— izmit Mebusu Sırrı Beyin, istikrazı 
dahilî faizi karşılıklarına dair sualine ce
vabı 416,417 

— Konya Mebusu Refik Beyin, tediye 
edilmiyen memur maaşlarına dair sualine 
cevabı 418 

— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Aleksandros'un develerine dair sualine ce
vabı 418 

-— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, me-
nıaliki müstahlasadaki mütekaidin, eytam 
ve eramil maaşları hakkındaki sualine ce
vabı 417 
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— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlasa aşar muamelâtı
na ve aşar mültezimlerinden edayı deyn-
edenlerin emlâki mermine ve mütefavvi-
zalarımn iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine, 
Tömbeki Beyiye ve istihlâk Resmine ve 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanu
nuna bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 29,30,31,32,65:75,76,79,80, 

184:185,186,190,193,238,239,240,241,242 
— Mersin Mebusu Yusuî Ziya Beyin, 

Fransa Hükümetinin Adana'yı işgali za
manında ahaliden cebren almış olduğu 
eşya ve emval bedeli olarak Hükümete 
teslim etmiş olduğu 38 bin küsur lira hak
kındaki sualine cevabı 414 

— Meskukâtı mağşugenin tedavülü
nün uzatılması hakkındaki suale cevabı 413 

— Enzname hakkında beyanatı 17.18, 
235,474 

— Zaptı sabık hakkında 437 

Hasib B. (Maraş) • İkinci Kolordu 
Mütaahhidi sabıkı Hacı Mehmed Efendi
nin ordu teslimatına mukabil olan sene
dinin zıyaı dolayıfiiyle tanzim olunacak 
nüshai saniyesi hakkında bir karar itti
hazına dair tezkere ve mazbata münase
betiyle 339,342 

— İstanbul Avans Kanununa müzeyyel 
Kanun münasebetiyle 303,304 

Haydar B. (Van) - İdarei kura ve ne-
vahi kanun lâyihası münasebetiyle 90,91,92, 

93,94,95,97,361.362 

Hüsayin Avni B. (Erzurum) - Ceza 
Kanununun birinci babının beşinci faslına 
müzeyyel mevaddı kanuniye (Kastamonu 

Sayf* 
Mebusu Abdülkadir Kemalî Beyin tek
lifi) münasebetiyle 389,390,394 

— Filistin Musevi Devleti Mandasının 
Türkiye Devletine itası istirhamına dair 
Mişon Vantura Efendinin telgrafı müna
sebetiyle 7,9 

— Hıyaneti vataniye mücrimlerinden 
bir kısmının affı hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair Adliye Encümeni mazbata
sının bir an evvel intaeedilmesine dair 
sözleri 18 

— Hıyaneti vataniye müeriminindeu 
bir kısmının, affı hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 224,226,231 

— Hiyaneti vataniyeden 3 sene küreğe 
mahkûm Eskişehirli Urkuş Kadın hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 13,14 

— idarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 362,363 

— İstanbul Avans Kanununa müzey
yel Kanun münasebetiyle 267,271,298,299,300 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin, Kanunu Cezanın tadili hak
kındaki kanun teklifinin Adliye Encüme
ninden celbiyle ruznameye alınarak müza
kere edilmesine dair sözleri 44 

— Lord Curzon'un Lozan Sulh Konfe-
ransındaki beyanatı münasebetiyle 509,510 

— Memurin Muhakemat Tetkik Hey
eti ve Encümeni için yapılacak intihap 
münasebetiyle 27 

— Mustafaoğlu Ali Başo'nun bakıyei 
müddeti eezaiyesinin affı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 25 

— Ruzname hakkında beyanatı 41,105 
Hüsrev B. (Trabzon) • Rauf Beyin Lo

zan'Sulh Konferansı müzakeratına dair be
yanatı münasebetiyle 163,164 

f 
îsmanl Safa B. (Mersin) (Maarif Ve-

kıb.) - Denizli Mebutuı Mazlum Baba Ef n li 
ile Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin 
Çal kazası masarifi mebcuriyesine dair 
suallerine cevabı 419 

İsmail Subhi B. (Burdur) - İstanbul 
Avans Kanununa müzeyyel Kanun müna
sebetiyle 259:261 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnan 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
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15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına * 
ve memaliki müstahlâsa âşar muamelâtı
na ve âşar mültezimlerinden edayı defn
edenlerin emlâki merhum ve mütefavvı-
zalarmm iadesine ve Âşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine 
tömbeki Beyiye ve istihlâk Resmine ve 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanunu
na bii' madde ilâvesine dair Kanun münase
betiyle 72,78,242 

İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sabib) -
İktisat Vekili Mahmut Esad Beyin mema
liki müstahlâsa dairi müşahedatma dair su
al nevinden sözleri 112 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlâsa âşar muamelâtına 
ve âşar mültezimlerinden edayı deyneden-
lerin emlâki merhune ve mutefavvızaları-
nuı iadesine ve Âgar Nizamnamesine ve vi
lâyetlerin hissei menafi ve maarifine töm
beki Beyiye ve istihlâk Resmine ve Kâ
nunuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa 
bir madde ilâvesine dair Kanun münase
betiyle 189 

— Ruzname hakkında beyanatı 446,447 
— Yeni Gün gazetesinin neşriyatı hak

kındaki suali münasebetiyle 211,212:214 

îsmet B. {Çorum) - Encümeni Müşave-
rei Maliyeye Meclisten bîr âza intihab-
cdilmesiııe dair Maliye Vekâleti tezkeresi 
hakkında 46 

— Hariçten ithal edilecek çift ve da
mızlık hayvanat ile ziraat makinelermda 
istimal edilecek benzin, benzol, petrol, 
mazut ve sairenin Gümrük Resminden is
tisna edilmesine dair lâyiha ve teklifi ka
nuni hakkında 495:497 

— İstanbul Avans Kanununa müzeyyel 
Kanun münasebetiyle 303,305 

— istanbul Meclisi Mebusamnda iken 
almış olduğu mezuniyet müddetine ait 
tahsisatı hakkında Divanı Riyaset kararı 
münasebetiyle 204 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlâsa âşar muamelâtına 
ve âşar mültezimlerinden edayı deyueden-
lerin emlâki merhune ve mutefavvızalan-
nmi iadesine ve Âşar Nizamnamesine ve 
vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine, 
Tömbeki beyiye ve İstihlâk Resmîne ve Kâ
nunuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa 
bir madde ilâvesine dair Kanun münase
betiyle 27,28,29,30,60,61,62,73,121,125:127,129: 

130,240,242 

K 
Kâzım Ps, (Karssi) (Müdfaai Milliye 

Vekili) - Elcezire istiklâl Mahkemesi hak
kında ' 457,458 

— istanbul Avans Kanununa müzeyyel 
Kanun münasebetiyle 279,280,281 

Lûtfi B. (Malatya) - İdarei kura ve 
Nevahi kanun lâyihası münasebetiyle 93,422, 

450,460,462 
— iktisat Vekili Mahmut Esat Beyin 

memaliki müstahlâsadaki müşahedatına 
dair sual nevinden sözleri 114 

— istanbul Avans Kanununa müzey
yel Kanun münasebetiyle 268,269,302 

— Musaffakat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 

15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlâsa âşar muamelâtına 
ve âşar mültezimlerinden edayı deyneden-
lerin emlâki merhune ve mütefavvızaları-
nın iadesine ve Âşar Nizamnamesine ve vi
lâyetlerin hissei menafi ve maarifine, töm
beki Beyiye ve İstihlâk Resmine ve Kânu
nuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa bir 
madde ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle 31,69,78.122.127 
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Mahmud Esad B. (tamir) (İktisat Ve
kili) - Haristen ithal edilecek çift ve da
mızlık hayvanat île ziraat makinalannda 
istimal edilecek benzin, benzol, petrol, ma-
zut ve sai renin Gümrük Resminden istisna 
edilmesine dair lâyiha ve teklifi kanuni 
hakkında 492,493 

— îstihlâs edilen mahallerdeki Ziraat 
Bankaları varidat ve masarifatına dair 
Kanun münasebetiyle 327,328,329 

— Mcmaliki müstahlâsadaki müşahe-
datına dair sözleri 106:114,117:120 

Mazhar Müfid B, (Hakkâri) - Encüme
ni Müşaverei Maliyeye Meclisten bir âza 
intihabedilmesine dair Maliye Vekâleti 
tezkeresi hakkında 46 

— Hariçten ithal edilecek çift ve da
mızlık hayvanat ile ziraat makinalannda 
istimal edilecek benzin, benzol, petrol, raa-
zut ve sairenin Gümrük Resmînden istisna 
edilmesine dair lâyiha ve teklifi kanuni 
hakkında 489:490 

— Hıyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının affı hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 16,232 

— ikinci Kolordu Mütaahhidi sabıkı 
Hacı Mehmed ^Efendinin ordu teslimatına 
mukabil olan senedinin zıyaı dolayısiyle 
tanzim olunacak nüshai saniyesi hakkında 
bir karar ittihazına dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 341 

— istanbul Avans Kanununa müzey-
yel Kanun münasebetiyle 253:256,270,271. 

276,277,291,304 
— îstihlâs edilen mahallerdeki Ziraat 

Bankaları varidat ve masarifatına dair 
Kanun münasebetiyle 322,325,326 

— Lord öürson'un Lozan Sulh Konfe-
ransmdakİ beyanatı münasebetiyle 508 

— Musaffakat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaüki müstahlâsa aşar muamelâtına 
ve asar mültezimlerinden edayı deyneden-
leriu emlâki merhune ve ınütefavvızaları-

Sayfa 
nm iadesine ve Aşar Nizamnamesine ve vi
lâyetlerin hissei menafi ve maarifine, töm
beki Beyiye ve istihlâk Resmine ve Kânu
nuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa bir 
madde ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle 32,245,285 

Mehmed B. (Biga) - İktisat Vekili Mah
mut E.'»t Beyin memaîiki müs'tashlasadaki 
müşah edatına dair sual nevinden •sözleri 111 

— îstihlâs edilen mahallerdeki Ziraat 
Bankaları varidat ve masarifatına dair 
Kanun münasebetiyle 322 

Mehmed Şükrü B, (Karahisan Sahib) -
Oeza Kanununun birinci Dabınm bsşinei 
'babınım, beşinci faslına müzeyyel mevadı 
Kanuniye (Kastamonu Mebusu Abdülka-
dir Kemali Beyin teklifi) münasebetiyle 387,393 

— Çorum Mebusu İsmet Beyin îîtaıı-
bul Meclisi Metrasanında iken alınış oldu
ğu mezuniyet müddetine ait tahsisat hak
kında Divanı Riyaset kanan mıtıiHsebc-
tiyle 204 

— îdarel kura ve nevahi kanun ^yi-
hasr miîn aseibetiyle 372,422 

— İkinci Kolordu mütaahhidi sabıkı 
Ham Mehmet' Efendinin ordu teslimatına 
mukabil olan senedinin ziyaı dolayısiyle 
tanzim olunacak nüskai saniye hakkında 
bir karar ittihazına dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 340 

— Îstihlâs edilen nüaıhalleı'deki Ziraat 
Bankaları varidat ve masarifatına dair 
Kamın münasebetiyle 326 

— Hariçten ijftlıal edilecek çift ve da
mızlık hayvanat ile ziraat makinalannda 
istimal edilecek benzin, beıuol, petrol, ma
zot ve sairenin Gümrük Resminden istisna 
edilmesine dair lâyiha ve ueklifİ kanuni 
hakkında 482,488 

— Müsakkafat Verdisinin ve A^nam 
Rejimiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve meınalikî müstahlâsa aşar muamelâtı
na v* asar mültezimlerinden edayı deyne-
denlerin emlâki merhune ve nıüterevvi-
zalannm iadesine ve Aşar Nizamnamesi-
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.e ve vilâyetlerin h'iştsei menafi ve matari-
fina, TönbeM Beyiye ve istihlâk Resmine 
ve Kânunuevvel 1338 tariflıli Avans Kanu
nuna biı- madd>e ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 73,124,185,188,189,19$ 

Muhittin Baha B. (Borsa) - Hıyaneti 
vataniye mürmıirilnden bir kısmının affı 
hakkındaki Kanunun tefsirine dair Adli
ye Encümeni mazbatası münasebetiyle 226,227 

Musa Kazım Ef. (Konya) - İstanbul 
Avans Kanununa müzeyyel Kanun mü
nasebetiyle 297,300 

Mustafa B. (Karahisan Şarki) . itta,rej 
kura ve nevahi kanun lâyihası münasebe
tiyle 422,426 

Mustafa Ef. (Ankara) - Caza Kanıı-
" ııunun birinci babının besinci faslına mü

zeyyel ımevaddı kanuniye (Kastamonu Me
busu AMuHcaıdır Kemali Beyin teklif) 
münasebetiyle . 401 

— îdarei kura ve nev-ahi kanun lâyi
hası münaselbötiyle 464 

— iktisat Vekili Malhmud Esait B&yin 
<ttwınalîki müstaulasadald müş&hedratına 
•dair sual nevinden sözleri 116 

— Memurin Muflıalkemat Tetkik Heyeıfei 
ve Enenmeni için yapılacak intihap müna
sebetiyle 206,207 

Mustafa Hilmi Ef, (Niğde) - îdarei 
kura vv nevahi kanun lâyilıatsı müna
sebetiyle 372,420,455 

Murtafa Necati B. (Saruhan) - Hariç
ten ithal e-dileCek çift ve damızlık hayva
nat ite ziraat maklnalarında istimal ediile-
oök berzin, benzol, pettrol, maac-t ve saire-
nîn Gümrük Resmind'en istisna edilmesine 
dair lâyiha ve teklifi kanuni hakkında 336 

— Hıyaneti vataniye mücrimin İnden 
bir kısmının affı hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair Adliye Encümeni mazbatıası 
münasebetiyle 230:23İ 

Mustafa Sabri Ef. (Siird) - Hıyaneti va-
taniyeden 3 sene küreğe mahkûm Eskişe
hirli Urkug kadın hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 13 

— îdarei kura ve nevahi kanun lâyihası 
münasebetiyle 371,376,423,448,455,461,465,466 

— iktisat Vekili Mahmud Esat Beyin 
memaliki müst ahi asadaki müsahedatma 

Sayfa 
dair sual nevinden sözleri 116 

— Mustafaoğlu Ali Başo'nun bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 23 

Müfid Ef. (Kırşehir) - Cezş. Kanunu
nun birinci babının beşinci faslına müzey-
yel mevaddı kanuniye (Kastamonu Mebu
su Abdülkadir Kemali Beyin teklifi) mü
nasebetiyle 402,403 

— Hariçten ithal edilecek çift ve da
mızlık hayvanat ile ziraat makinalarında 
istimal edilecek benzin, benzol, petrol, ma-
zut ve sairenin Gümrük Resminden istis
na edilmesine dair lâyiha ve teklifi kanu
ni hakkında 337 

— Hiyaneti vataniye mücrimîninden 
bir kısmının affı hakkındaki Kanunun tef
sirine dair Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 227:229,232 

— îdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 361,365,369,420,452 

— ikinci Kolordu mütaahhidi sabıkı 
Hacı Mehmcd Efendinin ordu teslimatına 
mukabil olan senedinin zıyaı dolayısiyle 
tanzim olunacak nüshai saniye hakkında 
bir karar ittihazına dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 342 

— tstihlas edilen mahallerdeki Ziraat 
bankaları varidat ve masarif a tına dair Ka
nun münasebetiyle * 328 

— İstanbul Avans Kanununa müzeyyel 
Kanun münasebetiyle 297,299 

—. Lord Curzun'un Lozan Sulh Konfe-
ransmdaki beyanatı münasebetiyle 509 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlasa aşar muamelâtına 
ve aşar mültezimlerinden edayı deyn-
edenlerin emlâki merhune ve mütefavvı-
zalarının iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine, 
Tömbeki Beyiye ve istihlâk Resmine ve 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanunu
na bir madde ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 09,70,76,122:124,126 

— Mustafaoğlu Ali Baso'nun bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 24,26 
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N 
Sayfa 

Nafiz B. (Canik) - Ceza Kanununun bi
rinci babının beşinci faslına miizeyyel me-
vaddı Kanuniye (Kastamonu Mebusu Ab-
dülkadir Kemali Beyin teklifi) münasebe
tiyle , 396 

— Hiyaneü vataniye mücrimlerinden 
bir kısmıgm affı hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair Adliye Encümeni mazbata
sının bir an evvel intacedilmesine dair söz
leri . 17 

— Mııstafaoğht Ali Başo'nun bakiyei 
müddeti eezaiyesinin affı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 24,25 

— Ruznamc hakkında beyanatı 44(> 

Nebizade Hamdi B. (Trabzon) - Rauf 
Beyin Lozan Sulh Konferansı müzakera-
tma dair beyanatı münasebetiyle 169171 

Nebil Ef. (Karahisarı Sahib) - Çorum 
Mebusu ismet Beyin, îstabul Meclisi Me-
busanmda iken almış olduğu mezuniyet 
müddetine ait tahsisat hakkındaki Divanı 
Riyaset kararı münasebetiyle * 305 

— îdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 373,376,448 

— istanbul vilâyeti ile düşmandan 
istihlâs edilen mahallerin aşar hissei ianesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 476 

— istihlâs edilen mahallerdeki Ziraat . 
Bankaları varidat ve masarifatına dair 
Kanun münasebetiyle 326 

— Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti 
ve Encümeni için yapılacak intihap müna
sebetiyle 235 i 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam ! 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve | 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve menıaliki müstahlasa aşar muamelâtı
na ve aşar mültezimlerinden edayı-deyn 
edenlerin emlâki merhune ve mütefavvı-
zalarının iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine, 
Tömbeki Beyiye ve İstihlâk Resmine ve 
Kânunuevvel J338 tarihli Avans Kanu
nuna bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 61,64,67,73,74,80.18.">,194 

Sayfa 
Necati Ef. (Lâzistan) - Hariçten ithal 

edilecek çift ve damızlık hayvanat ile zi
raat makinalarmda istimal edilecek ben
zin, benzol, petrol, mazot ve sairenin 
Gümrük Resminden istisna edilmesine 
dair lâyiha ve teklifi kanuni hakkında 491 

— Îdarei kura ve nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 92,368,424 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlasa aşar muamelâtı
na ve aşar mültezimlerinden edayı deyn 
edenlerin emlâki merhune ve mütefavvi- ı 
zalarının iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine, 
Tömbeki Beyiye ve İstihlâk Resmine ve 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanu
nuna bir madde ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle 32 

Necib B (Ertuğrul) - Müsakkafat Ver
gisinin ve Ağnam Resmiyle Gümrük Ta
rifesinin tadiline ve 15 Ağustos 1338 ta
rihli Kanunun ilgasına ve memaliki müs
tahlasa aşar muamelâtına ve aşar mülte
zimlerinden edayı deyn edenlerin emlâki 
merhune ve mütefawİ2alaranın iadesine 
ve Aşar Nizamnamesine ve vilâyetlerin 
hissei menafi ve maarifine, Tömbeki Be
yiye ve istihlâk Resmine ve Kânunuevvel 
1338 tarihli Avans Kanununa bir mad
de ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 77,188 

— Ruzname hakkında beyanatı 85 

Necib B. (Mardin) - Müsakkafat Ver 
gisinin ve Ağnam Resmiyle Gümrük Ta 
rifesinin tadiline ve 15 Ağustos 1338 ta 
rihli Kanunun ilgasına ve memaliki müs 
tahlasa aşar muamelâtına ve âgar mülte 
zimlerinden edayı deyn edenlerin emlâki 
merhune ve mütefavv iz al arının iadesine 
ve Aşar Nizamnamesine ve vilâyetlerin . 
hissei menafi ve maarifine, Tömbeki Be
yiye ve istihlâk Resmine ve Kânunuevvel 
1338 tarihli Avans Kanununa bir mad
de ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 129 
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Mıunan Usta (istanbul) - Hariçten it
hal edilecek çift ve damızlık hayvanat ile 
ziraat maki nal arında istimal edilecek 
benzin, benzol, petrol, ınazut ve sairenin 
Gümrük Resminden istisna edilmesine da
ir lâyiha ve teklifi karnini hakkında 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 133S tarihli Kanunun* ilgasına 
ve memaliki müstahlasa aşar muamelâtına. 
ve aşar mültezimlerinden edayı deyneden-
lerin emlâki merim ne ve mütefavvızalavı-

Sayfa ı Sayfa 
[ mrı iadesine ve Aşar Nizamnamesine ve vi

lâyetlerin hissei menafi ve, maarifine, töm-
baki Beyiye ve İstihlâk Resmine ve Kânu
nuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa bir 
madde ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle 245 

Nusrat Ef. (Erzurum) - İdarei kura ve 
Nevahi kanun lâyihası münasebetiyle 454 

— tktîsat Vekili Mahıımd Esad Beyin 
memaliki müs t ahi asadaki müşahedatma 
dair sual nevinden sözleri 120 

487 

Osman B. (Lâzistan) - Encümeni Mü
şavere! Maliyeye Meclisten bir âza inti-
habedilmesine dair Maliye Vekâleti tezke
resi hakkında 46 

— Hiyaneti vataniye mücrimlerinden 
bir kısmının affı hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair Adliye Encümeni mazbata
sının bir an evvel intaeedilmesine dair 
sözleri 15 

— istanbul Avans Kanununa müzey-
yel Kanun münasebetiyle 263:266,276,286, 

289,290,292 

— Memurin Muhakemat Tetkik He
yeti ve Encümeni İçin yapılacak intihap 
münasebetiyle 27 

— Rtızname hakkında beyanatı 7 

Osman Kadri B. (Muş) - iktisat Vekili 
Mahnıud Esad Beyin memaliki müstahla-
sadaki mü§ahedatına dair sual nevinden 
sözleri 112 

— Muş Mebusu Ali Rıza Beyin mezu
niyetine dair Divanı Riyaset kararı hak
kında 303 

Ömer Lûtfi B. (Amasya) - Müsakkafat 
Vergisinin ve Ağnam Resmiyle Gümrük 
Tarifesinin tadiline ve 15 Ağustos 1338 
tarihli Kanunun ilgasına ve memaliki 
müstahlasa aşar muamelâtına ve aşar mül
tezimlerinden edayı deynedenlerin emlâki 
merhııne ve mütefevvızalarmın iadesine 
ve Âgar Nizamnamesine ve vilâyetlerin 
hissei menafi ve maarifine tömbeki Beyi
ye ve istihlâk Resmine ve Kânunuevvel 
1338 tarihli Avans Kanununa bir madde 

ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 68 

öme lûtfi B. (Karahisan Sahib) - İk
tisat Vekili Mahmud Esad Beyin mema
liki müstahlasadaki müşahedatma dair 
sual nevinden sözleri 115 

— Ruzname hakkında beyanatı 85,104,105 

Ömer Lûtfi B, (Saruhan) - istanbul 
vilâyetiyle düşmandan istihlâs edilen ma
hallerin aşar hissei ianesi hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 477 
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S*rf* 
Ra^ıb B. (Amasya) - Müsakkafat Ver-

glsinin ve Ağnam Resmiyls Gümrük Ta
rifesinin tadiline ve 15 Ağustos 1338 ta
rihli Kanunun ilgasına ve memaliki mfis-
tahlasa aşar muamelâtına ve aşar mül
tezimlerinden edayı deymedenlerin emlâki 
merhume ve mütefavvızalannm iadesine 
ve Âşnr Nizamnamesine ve vilâyetlerin 
hissel menafi ve maarifine, tömbeki Beyi
ye ve istihlâk Resmine ve Kânunuevvel 
133S tarihli Avans Kanununa bir madde 
İlâvesine dair Kanun münasebetiyle 192 

Ragib B. (Kütahya) - Ceza Kanunu
nun birinci babının beşinci faslına müzey
yel mevaddı kanuniye (Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali Beyin teklifi) müna
sebetiyle 398 

— Hariçten ithal edilecek çift ve dıa-
ınızhk havvanat ile ziraat ımakinalarmda 
istimal edilecek benzin, bensol, petrol, ma-
zut ve sairenin Gümrük Resminden istis
na edilmesine dair îâviha ve teklifi kanuni 
hakkında ' 336.337,483,484,491,493,497,500 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Reyin Kanunu Cezanın tadili hak
kındaki kanun teklifinin AdMyıe Encüme-
nöiıdep eetbiyle ruznameye alınarak mü-
zaJkere edilmesine dair'sözleri 45 | 

— Ruzname hakkında beyanatı 4 
Ra<nh Ef. (Antalya) • Filistin Musevi 

Devleti Mandasının Türkiye Devletine ita
sı istirhamına dair Mişon Vantura Efendi
nin telgrafı münasebetiyle 8 

— îd«reî kuta ye nevahl ltanün lâyiha
sı müha&febefiyhV 94 

— Rauf Beyin Lozan Sulh Konferansı 
müzakeratına dair beyanatı ınimasabetiyle 167: 

169 
Rasim B. (Sivas) - Büyük Millet Mec

lisi Bütçesine (Harcırah faslına) zâmaim 
icrasına dair Kanun- münasebetiyle 335,336 

Rauf B. (Sivas) (tora Vekilleri Heye
ti Reisi) -Ceza Kanununun birine! babı
nın beşinci faslına müzeyyel mevaddı ka
nuniye (Kastaiiaıonü Mebusu Abdülkadir 
Kemalî Beyin teklifi) münasebetiyle 390,391 

Sayf-
— ffftaribul Avans Kanununa müzey

yel Kanun münasebetiyle • 263:265,295 
— Lozan Sulh Konferansında cereyan 

eden müzafceraıta dair beyanata 141:154,16ö,164 
— Ruzname hakkında beyanatı 246,314 
Refik B. (Konya) - Hariçten ithal edi

lecek çift ve damızlık hayvanat ile ziraat 
makmalarında istimal edilecek benzin, . 
benzol, petrol, mazut ve sairenin Gümrük 
Reta-ninden istisna edilmesine dair lâyiha : 
ve teklifi kanuni hakkında 335 . 

— Idarei kura ve nevahi kanun lâvi- : 
hası münasebetiyle 373,374,434 

— ikinci Kolordu mütaahhidi sabıkı 
Ha<*ı Mphnved Efendinin orlu teslimatına 
mukabil olan senedinin zıyaı dolayrsivle . 
tanzim olunacak nttshai sanivesi hakkında^ 
bir karar ittihadına dair teskere ve maz- •-
hata miînasebptivle J39.340.346 

— İktisat Vekili Mabmrad Esat Beyin 
tnem.'al'îki müSMhlasadaki müsaihedatma 
dair siteleri hakkında 116 

— tstihlâs «dillen mahallerdeki Ziraat 
Bınkalarr varidart. ve masa rifatına dair 
Kanun münaselbetiyle 328 

— lîfnıf Beyin Lozan Sıilh Konferansı 
müzakeratıııa dair beyanatı münasebetiyle 176; 

180 
— Ruzname hakkında beyanatı 377 
Refik Şevket B, (Sarohan) - Ceza Ka

nununu/t birinci babının beşinci faslına 
müzeyyel mevaddı kanuniye (Kastamonu 
Mebusu- Abdülkadir Kemali Beyin tek- r ' 
lifi) münasebetiyle 3>7,39Î,3^9İ 

— Hıyaneti vataniye mücrimlerimden' 
bîr kısmının affı hakkındaki Kanunnji*; • 
tefsirine dair Adliye Enenmeni mazbata* 
sınm bir an evvel intacedilmesine dair 
sözleri 15,17 

— Hiyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının affı hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair Adliye Enftümeal mazbata-'•-" 
sı münasebetiyle -229:230 

— Hiyaneti vataniyeden 10 seneye 
mahkûm Söğüt'ün (Poyra) köyünden 



Sayte 
Yahyaoğla Hasan hakkındaki Adliye En- I 
cümeni mazbatası münasebetiyle 12 

— İdare^kura ve nev&hi kanun lâyi
hası münasebetiyle 450 

— ikindi Kolordu Müteahhidi sabıkı 
Hacı MehıŞed Efendinin ordu teslimatı
na mukabil olan senedinin zıyaı dolayı-
siyle, tanzim olunacak nüshai saniyesi hak-
kında bir karar ittihazına dair tezkere ve 
mazbata münasebetiyle 340 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin,' Kanunu Cezanın tadili hak
kındaki fcâiîun teklifinin Adliye Encüme
ninden celbiyle ruznameye alınarak mü
zakere edilmesine dair sözleri 44 

— Memurin Muhakemat Tetkik Hey
eti ve Enenmeni için yapılacak intihap 

• münasebetiyle 27 
— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 

••Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlasa aşar muamelâtına 
•v& asar mültezimlerinden edayı deyn-
edçnlerin emlâki merhune ve mütefevvi-
salarının iadesine ve Asar Nizamnamesine 

* Ç - , • . ! • $ 

*ve vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine, 
T&moeki Beyiye ve İstihlâk Besinine ve 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanunu
na bir madde ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 74,75,188,194 

Say* 
-— Mustafaoğlu Ali Baso'nun bakiye! 

müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 25 

— Ruzname hakkında beyanatı 4,419 
Resul B. (Bitlis) - Elcezire istiklâl 

Mahkemesi hakkında 458 
Reşat B. (Saruhan) - İkinci Kolordu 

Müteahhidi sabıkı Hacı Mehmed • Efen
dinin ordu teslimatına mukabil olan sene
dinin zıyaı dolayısiyle tanzim olunacak 
nüshai saniyesi hakkında bir karar itti
hazına dair tezkere ve mazbata münase
betiyle 344 

Rifat B. (Kayseri) (Adliye Vekili) -
Hiyaneti vataniye mücrimlerinden bir 
kısmının affı hakkındaki Kanunun tefsi
rine dair Adliye Encümeni mazbatasının -
bir an evvel mtacedilmesine dair sözleri- 15,16 

—• Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memalild müstahlasa ağar muamelâtına 
ve aşar mültezimlerinden «dayı deyn-
edenlerin emlâki merhvr" ve raütefavvı-
zalarmın iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine, 
Tömbeki Beyiye ve İstihlâk Resmine ve 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanunu
na bir madde ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 76,77 

— Ruzname hakkında beyanatı 84 

Salâhatthi B. (Mersin) - Encümeni 
M^gaverei Maliyeye Meclisten bir âza inti-
habedİlmesine dair Maliye Vekâleti teske
resi hakkında 44 

^— î&anbul Avans Kanununa mffzey* 
yel Kanun münasebetiyle 363 

— Rauf Beyin Lozan Sulh Konferansı 
mUzakerâtıha dair beyanatı münasebe
tiyle ' 154,155,156 

Salih Ef- (Erzurum) - Encümeni Mü-
şaverei Maliyeye Meclisten bir âza inti-
habedihnesine dair Malîye Vekâleti tezke
resi hakkında 46 

— Filistin Musevi Devleti matfdasrotn 
Türkiye Devletine İtası; istirhamına dair 
Mişon Vantura Efendinin telgrafı müna
sebetiyle : i; 8 

— Hariçten ithal edilecek çift ye da
mızlık hayvanat ile ziraat makinalarında . 
istimal edilecek benzin, benzol, petrol, raa-
zut vo sairenîn Gümrük Resminden istisna 
edilmesine dair lâyiha ve teklifi kanuni 
hakkında 481,492,499 

— Hiyaneti vataniye' mücrimlerinden 
bir kısmının affı hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair Adliye Encümeni mazbata* 
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Sayfa 

smın bir an evvel intacedilmesine dair 
sözleri 16 

— idarei kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 95,96 

— İstanbul Avans Kanununa müzey-
yel Kanun münasebetiyle 256 

— İstanbul vilâyetiyle düşmandan is-
tihlâs edilen mahallerin aşar hissel ianesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 477 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin Kanunu Cezanın tadili hakkın
daki kanun teklifinin Adliye Encümenin
den celbiyle ruznameye alınarak müzake
re edilmesine dair sözleri 39 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlasa aşar muamelâtına 
ve &sar mültezimlerinden edayı deyn 
edenlerin emlâki merhune ve mütefavvı-
zalarının iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine, 
Tömbeki Beyiye ve İstihlâk Resmine ve 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanunu
na bir madde ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 64,240,242 

Simi B. (îçel) - Hariçten ithal edile
cek çift ve damızlık hayvanat ile ziraat 
makinalannda istimal edilecek benzin, 
benzol, petrol, mazut ve sairenin Gümrük 
Resminden istisna edilmesine dair lâyiha 
ve teklifi kanuni hakkında 493 

— İstanbul Avans Kanununa müzey-
yel Kanun münasebetiyle 276,277,278,304 

Sırn B. (İzmit) - Demiryolları Müdü
riyeti Ümumiyesihin Ankara'ya nakli 

Sayf» 
hakkındaki sual takriri münasebetiyle 410:412, 

415 
— Hariçten ithal edilecek çift ve da

mızlık hayvanat ile ziraat matdnalarında 
istimal edilecek benzin, benzol, petrol, ma
zut ve sairenin Gümrük Resminden istisna 
edilmesine dair lâyiha ve teklifi kanuni 
hakkında 479,499 

— İktisat VekUi Mahmud Esad Beyin 
memaliki müstahlasadaki müşahedatına 
dair sual nevinden sözleri 115 

— İstanbul Avans Kanununa müzey-
yel Kanun münasebetiyle 275,277,278 

— Istihlâs edilen mahallerdeki Ziraat 
Bankaları varidat ve masarifatına dair 
Kanun münasebetiyle 326,327,328 

— İstikrazı dahilî faizi karşılığı hak
kındaki suali münasebetiyle 417 

— Rauf Beyin Lozan Sulh Konferansı 
müzakeratına dair beyanatı münasebetiyle 156: 

160 
— Zaptı sabık hakkında 435,436 
Süleyman Şım B. (Yozgad) - Elcezire 

İstiklâl. Mahkemesi hakkında 458 
— Büyaneti vataniye mücrimlerinden 

bir kısmının affı hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair Adliye Encümeni mazbata
sının bir an evvel intacedilmesine dair 
sözleri 14 

— İdarei kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 87,88,89,90,92,96,97,98, 

ı 362,367,376,448,456,459,461 
— Istihlâs edilen mahallerdeki Ziraat 

Bankaları varidat ve masarifatına dair 
Kanun münasebetiyle 324 

— Ruzname hakkında beyanatı 85 

Şevfcrt B. (Bayesfd) • Kendisini soyan 
eşkıya hakkındaki Dahiliye Vekâletinden 
olan suali münasebetiyle 208,209,211 

Şevket B. (Binob) - İdarei kura ve Ne
vahi kanun lâyihası münasebetiyle 420,423 
• Şükrü B. (Bolu) - Hariçten ithal edi
lecek çift ve damızlık hayvanat ile ziraat 
makinalannda istimal edilecek benzin, 
benzol; petrol, mazut ve sairenin Gümrük 

Resminden istisna edilmesine dair lâyiha 
ve teklifi kanuni hakkında 485,486,490 

— Hiyanetİ vataniyeden 3 sene küre
ğe mahkûm Eskişehirli Urkuş kadın hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 13 

— İdarei kura ve Nevahi kanun lâyi
hası münasebetiyle 89,92,371,376,420,421, 

423,426,451,455,460,463,464,465 



— İkinci Kolordu Mütaahhidi sabıkı 
Haeı Mehmed Efendinin ordu teslimatına 
mukabil olan senedinin zıyaı dolayısiyle 
tanzim olunacak nüshai saniyesi hakkında 
bir karar ittihazına dair tezkere ve maz
bata münasebetiyle 343 

— istanbul Avans Kanununa müzey-
yel Kanun münasebetiyle 292,294,298,301 

— Istihlâs edilen mahallerdeki Ziraat 
Bankaları varidat ve masarifatma dair 
Konun münasebetiyle 325 

Tahsin B. (Aydm) - istanbul Avans 
Kanununa müzeyyel Kanun münasebetiyle 305, 

306 
Tahsin B. (îzmir) - tdarei kura ve Ne

vahi kanun lâyihası münasebetiyle 95 
— istanbul Avans Kanununa müzey-

Vehbi Ef. (Konya) (Seriye Vekili) -
Lord Curzon*un Lozon Sulh Könferansın-
dakİ beyanatı münasebetiyle 510 

— Ruzname hakkında beyanatı 56 
Vehbi B. (Niğde) - Müsakkafat Ver

gisinin ve Ağnam Resmiyle Gümrük Ta
rifesinin tadiline ve 15 Ağustos 1338 ta
rihti Kanunun İlgasına ve memaliki müs-

Yahya Golib B. (Kırşehir) - Hariçten 
ütlhal edilecek çift ve damızlık hayvanat 
ile ziraaıt makinalannda istimal, edilecek 
benzin, benzol, petrol, mazut ve sairenin 
Gümrük Resminden istisna edilmesine da
ir lâyiha ve teklifi kanuni hakkında 480,481, 

483,485,498 
— istanbul Avans Kanununa müzey

yel Kanan münasebetiyle 257,269,276,290 

» — 
» Sayte 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlasa aşar muamelâtına 
ve âgar mültezimlerinden edayı deyn-
edenlerin emlâki merhune ve mütefavvi-
zalarınm iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hİssei menafi ve maarifine, 
Tömbeki Beyiye ve İstihlâk Resmine ve 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanunu
na bir madde ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 28,30,32,71,189 

T 
yel Kanun münasebetiyle 271 

Tunalı Hilmi B. (Bolu) - tdarei kura 
ve nevahi kanun lâyihası münasebetiyle 88,99, 

90,94,98,362,367,370,421,424,461,462 
— Zonguldak kömürleri hakkındaki 

suali münasebetiyle 416: 

V 
tahlasa aşar muamelâtına ve aşar mül
tezimlerinden edayı deynedcnlerin emlâki 
merhune ve mütefavvızalarının iadesine 
ve Âşaı Nizamnamesine ve vilâyetlerin 
hissei menafi ve 'maarifine, tömbeki Beyi
ye ve istihlâk Resmine ve Kânunuevvel 
1338 tarihli Avans Kanununa bir madde :.: 
ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 244 

Y 
— Müsakkafat; Vergisinin ve Ağnam • 

Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlasa asar muamelâtına 
ve aşar mültezimlerinden edayı, deyn* 
edenlerin emlâki merhune ve mütefavvı-
zalarımn iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei menafi ye maarifine^ 
Tönbeki Beyiye ve istihlâk Resöıine ve 



„37 — 
Sayfa 

Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanunu
na bir madde ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 127 

Yasin B. (Gazianteb) - Hıyaneti va
taniye mücrimlerinden bir kısmının affı 
hakkındaki Kanunun tefsirine dair Adliye 
Encümeni mazbatasının bir on evvel intaç-
edilmesine dair sözleri 17,18 

— Müsakkafat Vergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memalild müstahlasa aşar muamelâtına 
ve aşar mültezimlerinden edayı deyn-

Zamir B, (Adana) • Hariçten ithal edi-
Ueek çift ve damızlık hayvanat İle ziraat 
makinalarmda istimal edilecek beazin, 
benzol, petrol, uıazut ve sairenin Gümrük 
Resminden istisna edilmesine dair lâyiha 
ve teklifi kanuni hakkında 

— İstanbul Avans Kanununa uıüzey-
yel Kanun münasebetiyle 

— Müsakkafat Yergisinin ve Ağnam 
Resmiyle Gümrük Tarifesinin tadiline ve 
15 Ağustos 1338 tarihli Kanunun ilgasına 
ve memaliki müstahlasa aşar muamelâtına 
ve aşar mültezimlerinden edayı deyn-

edenlerin emlâki merhune ve mütefavvı-
zalarının iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissel menafi ve maarifine, 
Tömbeki Beyiye ve İstihlâk Resmîne ve 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanunu
na bir madde ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 88,121 

Yusuf Ziya B. (Bitlis) - Lord Curton-
un Lozan Eulh Konferaasutdakİ beyanatı 
münasebetiyle 505:507 

— Rauf Beyin Lozan Sulh Konferansı 
müzakeratına dair beyanatı münasebe
tiyle 161:166 

edenlerin emlâki merhune ve mütefavvı-
zalarının iadesine ve Aşar Nizamnamesine 
ve vilâyetlerin hissei menafi ve maarifine, 
Tömbeki Beyiye ve İstihlâk Resmine ve 
Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanunu
na bir madde ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 128:129 

— Ruzname hakkında beyanatı 235,236,447, 
448 

Zeki B. (Ziraat Bankası Umum Müdür 
Vekili) - îstihlâs edilen mahallerdeki Zi
raat bankaları varidat ve masarifatına da
ir Kanun münasebetiyle 322,323,325 

479 

295 




