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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

İrinler 
Sayfa 

— Aydın Mebusu Esad Efendinin 
mezuniyetinden tecavüz ettirdiği müddetin • 

_bu seneki iznine nıahsuıbcdilmesine dair 
Divanı Eiyaset karan 5 

— Eskişehir Mebusu Halil İbrahim 
Efendinin mezuniyetinden tecavüz ettir
diği müddetin bu seneki İznine »masJıube-
dilmesine dair Divanı Riyaset kararı 4:5 

— (Mmüsane Mebusu Mustafa Beyin 
izninden tecavüz ettirdiği sekiz günün 
senelik mezuniyetinden imahsubedil meşine 
dair Divanı Riyaset kararı 158 

— Gümüşane Mebusu Ruşen Beye İzin 
verilmesine dair Divanı Riyaset karan 5 

— îçel Mebusu Naim Efendinin iz
ninden 'tecavüz ettirdiği otuz günün se
nelik mezuniyetinden mahsu'bedilmesino 
dair Divanı Riyaset karan 157:158 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin mezu
niyetinden tecavüz ettirdiği müddetin bu 
seneki iznine mahsubedil meşine dair Di
vanı Riyaset karan 5 

Sayfa 

— Loaan Sulh Konferansına Murahhas 
olarak gidecek olan Hariciye Vekili ve 
Edime Mebusu İsmet Paşa ile Sıhhiye 
Vekili ve Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Beye 
ve Trabzon Mebusu Hasan ve Adana Me
busu Zekâi beylere mezuniyet itası hak
kında îera Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi 123:124 

— Mebuslardan bâzılarına izin veril
mesine dair Divanı Riyaset ;kararı 3:4 

Meclise takdim 

— Esaretten avdet etmiş ylan Edirne 
Mebusu' "Cafer Tayyar Beyin Mecîi-ge tak
dimi 30 

Tahsisat 

—• Müftülüğü tercih ile mebusluktan ' 
istifa eden Ankara Mebusu Atıf Efendi
nin senelik tahsisatının tanı olarak ve
rilmesine dair Divanı Riyaset kararı. 157 

BEYANAT 

— ffeııe Mebusu Haindi Beyin, hilâis-
tihkak harcırah aldığına dair Bayezıd 
Mdbıısu Şevket Beyin beyanatı 219:220 

— tera Vekilleri Heyeti Reisi Rauf 
Beyin, bir içtima evvel müzakere edilen 

Avans Kanunu ve •JŞjer'iŷ  v e Evkaf Vekili 
Vehbi Efendiden yapılan istizah münase
betiyle îera Vekilleri Heyeti hakkında 
snrf edilen tenkidkârane sözler 'münase
betiyle beyanatı , 124:127 

tOEA VEKİLLERİ MUAMELATI 

Hariciye Vekâleti Vekili intvh»!n 

— Lozan Sulh Heyeti Murahhaaalığı-

156, 
159 

na tâyin edilmiş alan Hariciye Vekili 
İsmet Paşa ile Sıhhiye Vekili Dr. Rıza Nur 
Rejin yerlerine vekâlet vekili intihabe-
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Sayfa 

dilmesine dair îera Vekilleri Heyeti Ri
yaseti tezkeresi 134 

— Muvakkat bir müddet için İzmir'de 
bulunacak olan Hariciye Vekili İsmet 
Paşaya, Rauf Beyin vekâlet, edeceğine 
dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi 30:31 

Sıhhiye Vekâleti Vekili intihabı 

Şer'iye ve Evkaf Vekili intihabı 156,159 

Sayfa 
156, 
159 

~ Şer'iye ve Evkaf VekiU Vclıbî 
Efendiye adenıiitimat beyan edilmesi 146, 

147:148 

İSTİZAHLAR 

— İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü 
Efendi ile rüfekasmın, Şer'iye Vekili Veh
bi Efendinin müstahikkîni ilmiye tahsi
satını kendi dairei intihabiyesi ulemasına 

tahsis ettiğine ve kayınbiraderini himaye 
eylediğine dair (Şer'iye Vekâletinden) is
tizah takriri 31,107:123,146,147:148 

KANUNLAR 
No. Sayfc-
327 — Şarki - Anadolu Demiryollarına 

dair Kanun 19,23,24,25 
328 — Düyunatı sabıkannın sureti te

diyesine dair Kanun 68 £9,81,95,98:99 
329 — Ziraatte müstamel olup hariçten 

ithal edilecek mevaddm Gümrük ve 
İstihlâk Resmine dair Kanun 69:72,72: 

81,95,99:101 
330 —. Hariçten ithal edilecek hayvana

tın iki sene müddetle Gümrük Res
minden muafiyetine dair Kanun 69,72. 

72:81,96,99:101 
331 — İkinci Avans Kanunu 82:95,129:13K 
332 — Evkaf Vekâleti için avans ita

sına dair Kanun 136:188 
333 — Ahar mahallere nakledilen eşha

sın emval ve düyun ve matlubatı 
metrukesi hakkındaki 17 Zilkade 
1333 ve 13 Eylül 1331 tarihli Kanu
nu muvakkatin bâzı mevaddı ile 20 
Nisan 1338 tarihli Emvali Metruke 

No. Sayfa 
Kanununu ıımaddil Kanun 138:146, 

159:164,169:175 
334' —. Hİyaneti Vataniye Kanununun 

bî'rinei maddesinin tâdili hakkında 31 :32. 
65,175:190 

335 —• 29 Nisan 1336 tarihli Hİyaneti 
Vataniye Kanununun sekizinci mad
desini muaddil Kanun 64,190:192 

33fc> — Ihtiyaeatı umumiye için celbo-
lunacak madenî boruların Gümrük 
Resminden muafiyeti hakkında Ka
nun 153,206:208,210:211 

337 — Vetaen bey'-ü ferağ veya temi
nat suretiyle, emvali gayrimenkule-
let'i ınerhun olup tediyeı deynede-
miyen medyunların emlâk ve düyu
nu hakkında Kanun 211 :219 

338 — 26 CemaziyelâhİT'1336 ve 8 Nisan 
1334 tarihli Sükna Kanununun ilga
sına dair Kanun 19.220:226 

KARARLAR 
374 — Salihoğlu Ali hakkındaki hükmün 

ref'ine dair 7:9 
375 — Receb Efendinin bakıyei müddeti 

cezaiyesinin affına dair ' 9:10 
37<> — Alioğiu Mahmud 'un bak'yei müd

deti cezaiyesinin affına dair 11:12 
377 — Osmanoğlu ibrahim hakkındaki 

hükmün ref'ine dair 12:13 
378 — Dilber ve Hasibe hakkındaki In'Jk-

nıün ref'ine dair 1.8:1 "ı 



No. 
— 5 

'Hayfa \ 
37!) — Rocüboğlu Mustafa hakkındaki hük

mün ref'ine dair 15:16 
380 — Hesap memuru Ahmed Muhtar 

Efendi hakkındaki hükmün affına 
dair 

3S1 — Hacı Hasan ve Hacı MchmH "m 
afları hakkında ' 32 #â 

382 — Ifemurindön mebus olanların îo-
kaül ve mnzuHyet haklarımı dair 6,37: 

43,44;65 :68,97 
3R3 — İstanbul'dan gelen eşyanın Güm

rük Resmi hakkında 81:82,129:13(1 

16:19 

Nu. Hayfa 
384 — Heyeti Vekile Reisinin va2İfe ve 

mesuliyeti hakkında 129 
385 — Heyeti Tahririyeye ikramiye itası 

hakknda 146 
386 — istiklâl mahkemelerinin mebdei va

zifesi hakkında 153:1.">4 
387 — Balyalı iki şahıs hakkındaki hük

mün ref'ine dair 192:193,200:204 
388 — Jandarma Velî hakkındaki hükme 

dair 204 £06 
:İ89 — Mülâzım Ahmed Efendi hakkında 

vâki olan yolsuz muamelenin tashihine 
dair 209 £10 

LÂYİHALAR 

— Arpaçay - Sarıkamış ve havalisi de
miryollarının 1338 senesi tahsisatına dair 19, 

23,24:25 
— Başçavuş, Muavini Çerkeş Mustafa 

hakkındaki hükmün ref'ine dair 15:16 
— Belediye rüesasınm sureti intiha

bına dair Kanunun tadili hakkında 30,36:37, 
43,58:59 

— 1336, 1337, 1338 seneleri düyunu 
hakkında 68:69,81,95,98-:99 

— 1339 senesi bütçesinin tasdikine ka
dar üç ay için 30 milyon lira avans itasına 
dair 82:95,129:136,156:157,158,159,194:195 

— Denizlili tbrahim Çavuş hakkında
ki hükmün ref'ine dair 12:13 

— Düşman tarafında tahribedilen yer
lerin imarı için açılacak ocaklardan Re
sim alınmamasına dair 106 

— Emvali metruke Kanununun beşinci 
maddesinin tadiline dair 138:146,159:367, 

169:175 
— Evkaf İdaresinin üç aylık muvak

kat bütçesine dair 136:138,156:157,158,167, 
200,234,239. 

— Hariçten ithal edilecek hayvanatı 
bakariye ve feresiyenin, Gümrük Resmin
den muafiyetine dair 69:72,72 .-81,95,99 101 

— Kanunu Cezanın birinci babının be
şinci' faslına zeylen ilâve edilecek madde
ler hakkında 154:156 I 

— Kütahya'nın Altıntaş karyesinden | 

Alioğlu Mahmud'un bakıyei - müddeti ce-
zaiyesinin affına dair 11:12 

— Lozan Sulh Konferansına gidecek 
olan Heyeti Murahhasa için (250) bin lira 
tahsisat itasına dair 44,82:95,129:136 

— Mekâtibi askeriye talebesiyle zabit 
namzetlerine verilecek zamaime dair 200 

— Meleköy Telgraf Müdürü Reeeb 
Efendinin affına dair 9:10 

— Memaliki müstahsaladan firar veya 
gaybubet eden ahalinin emvali menkule 
ve gayrimenkulelerinin idaresi hakkın
daki 20 Nisan 1338 tarihli Kanunun birin
ci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 138:146. 

159:167,169:175 
-r* Men'i Müskirat Kanununa tevtikan 

hapse mahkûm edilmiş olan Salîhoğlu Ali'
nin affına dair . 7:9 

— Merînin ve vefaen mefruğ emval 
hakkında tecili düyun muamelesine dair 211:219 

— Müdafaai Milliye Vekâletine 
6 446 000 liralık avans itasına dair 19,82:95, 

129:136 
— Mülkiye Baytar Mektebinde» as

kerî baytar olarak neşet edenlere hini ne
şetlerinde yüz ellişer lira verilmesine dair 30 

— Müskirat imali maddesinden mah
kûm Geredeli Hasibe İle Dilber'in müca-
zatı mahkûmelerinin affına dair 13:15 

— Seferberlikte vasiyed edilecek em
lâk ve mebani hakkındaki Kanunun tadi
line dair ' 20Q 
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Sayfa 

— 8 Nisan 1334 tarihli Sükna Kanu
nunun ilgası hakkında 19,220:226 

— Tasfiye kararnamesinin ilgasına 
dair 138:146,159:167,169:175 

— 8 Nisan 1334 tarihli Sükna Kanu
nunun ilgasına dair 19,220:226 

— Vatanın müdafaa ve istîhlâsı gaye
siyle ika edilen ceraim erbabının affına, 

dair 
Sayfa 

229334 

— 20 Nisan 1338 tarihli Emvali met
ruke Kammunun ilgasına dair 138:146,159: 

167,169:175 

— 20 Nisan 1338 tarihli Emvali Met
ruke Kanununa tezyili istenilen kanun lâ
yihası, 138:146,159:167,169:175 

MAZBATALAR 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZFATALARl 

— Altın kaçakçılığından mahkûm Er
zurumlu Hâşim ve Eşref efendiler hak^ 
kındaki evrakın Adliye Vekâletinden cel-
bine dair ' 36 

— Başçavuş Muavini Çerkeş Mustafa 
hakkındaki hükmün ref'ine dair kanun 
lâyihası hakkında 15:16 

— Burdur Mebusu ismail SuMıi Be
yin, Vilâyatı müstahlasa ve istanbul'da 
emvali gayrimenkule muamelâtına mun-
ihasır olmak üzere tecili düyun yapılması
na dair kanun teklifi (2/Ö54) ile merhun 
ve vefaen möfruğ emval. hakikında tecili 
düyun muamelesine dair İramın lâyihası 
hakkında 211:230 

— Denizlili İbrahim Çavuş hakkında
ki hükmün ref'ine dair kanun lâyîhası 
hakkında 12:13 

— Elcezire istiklâl Mahkemesi tara
fından 'bir sene 'hapse mahkûm edilmiş olan 
Şîhooğlu Ahmed ile Seyyid zevcesi Belli
ye haklarında yapılacak muamelenin ta
yinine dair Elcezire İstiklâl Mahkemesi 
Müddemımumiliği tezkeresi hakkında 35 
' — Eskişehirli Hocazade Abdürrahman 

Efendi hakkındaki hükmün ikmâl ve 
tasMhi için evrakının Adliye Vekâletine 
gönderilmesine dair 106:107 

—- Fiili şeni cürümlerinden dolayı mü-
etobet kürek cezasına maihkûm Adanalı 
jandarma Hüsnüoğlu Veli'nin 'evrakı Ihük-
miyesinin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi ve hükmün ref'İ 'hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası 204:205 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm (Rai

ye Miiftüi sabıkı Ahmed (Ömer) ve Bele
diye kâtibi Nazif efendilerin evrakı ıhük-
miyesinin gönderildiğine dair Adliye Ve-
kıiloti tezkeresi hakkında 192:190,200:204 

— tsparta Mebusu Hafız ibrahim [Efen
dinin, Vaka karyesi Heyeti ihtiyarisinden 
Hacı Mehmed ve rüfekasının affı hakkın
daki kanun teklifine dair (2/672) :fâ:îlf> 

— istiklâl mahkemeleri . heyetlerinin 
vazifelerinin hangi tarihten muteber ola
cağının tefsiren halledilmesine dair Elce
zire istiklâl .Mahkemesi Müddeİiumunıi-. 
sinin tezkeresi hakkında. 153:154 

— tydi adhâ şerefine hiyaneti vata
niye ve fiilişeni mahkûmları müstesna ol
mak üzere sülüsanı müddeti cezaiyelermi 
ikmal etmiş olanların affına dair lera Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi, Erzurum 
Mebusu Salih Efendinin, tydi adha şere
fine fiilişeni nıaflıkunılarından gayrısm-
dan sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal 
etmiş olanların affı hakkmda karnın tek
lifi (2/545), Muş Mebusu Osman Kadri 
Beyin, 23 Nisan 1336 tarihine kadarlki 
ma'h'kûmların afları hakkında kanun tek
lifi (2/641), Erzurum Mebusu Salih Efen
dinin, 'bâzı müsetesnajyetle affı umumi ilâ
nı hakkında kanun teklifi ;{2/656), Mus 
Möbusu Albdülgani Beyin, bâzı ceraim 
erbabının affı hakkında kanun teklifi 
(2/570), Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, 
affı umumi hakkında kanun teklifi (2/576), 
Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, afû umumi 
ilânı hakkında kanun teklifi (2/575) 
Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, erbabı ce
rhimden bâzılarının bakıyei müddeti ee-
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Sayfa 
zaiyelerinin aflarına dair kanun teklifi 
/hakkında (2/525) 44:57 

— Kanunu Ozanın birinci babının 
besinci faslına zeylcn ilâve edilecek mad
deler hakkındaki kanun lâyihasına dair l")4:l">fi 

— Kütahya'nın Altıntaş. karyesinden 
Alioğlu Mahnıud'un bakıyei müddeti ceza-
iyesinin affına; dair kanun lâyiha** hak
kında 11:12 

— Meleköy Telgraf Müdürü #ltc<?eb 
Efendinin affına dair kanun lâyihası hak
kında 9:10 

— Memaliki müstahsaladan firar veya 
gaybubet eden ahalinin emvaıi menkule ve 
gayrî m en kulelerin İn idaresi hakkındaki 20 
Nisan 1338 tarihli Kanunun birinci mad-

.desine bir fıkra ilâvesine dair kamın layi
hası, 30 Nisan 1338 tarihli Emvali met
ruke Kanununa tezyili istenilen kanun lâ
yihası, Emvali metruk* Kanununun beşinci 
maddesinin tâdiline dair kanun lâyihası, ' 
20 Nisan 1338 tarihli Emvali metruke Ka
nununun ilgasına dair kanun lâyihası, Gay
rimenkul emvali metrukenin satılıp satıl
maması hakkında Heyeti Vekile arasında 
ç'kan ihtilâfın halledilmesine dair lera 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi hak
kında 159:167,169:175 

— Men'i Müskirat Kanununa tevfikan 
hapse mahkûm edilmiş olan Saiihoğlu Ali'
nin affına dair kanun lâyihası hakkında 7 :9 

— Müskirat imali maddesinden mah
kûm Geredeli Hasibe ile Dilber'in ınüca-
zatı mahkûmelerinin affına dair kanun 
lâyihası hakkında 13;15 

— 12. nei Kolordu Hastanesi Hesap 
Memuru Alımed Muhtar Efendinin affe
dilmesine dair arzuhali hakkmda 16:lî> 

— 8 Nisan 1334 tarihli Sükna Kanu
nunun ilgası hakkındaki kanun lâyihasına 
dair 220:226 

— Tasfiye kararnamesinin ilgasına 
dair 'kanun lâyihası, Memaliki müstahln-
sadan firar ve/a gaybubet eden ahalinin 
emvali menkule ve gayrimenkulelerinin 
idaresi hakkındaki 20 Nisan 1338 tarihli 
Kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun lâlyihası ve 20 Nisan 1338 

SaiHİ* 
tarihli Emvali Metruke Kanununa tezyili 
istenilen 'kanun lâyihası, Emvali Metruke 
Kanununun beşinci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası, 20 Nisan 1338 tarihli 
Emvali Metruke Kanununun ilgasına dair 
kanun lâyihası, gayrimenkul emvali met
rukenin satılıp satılmaması hakkında 
Heyeti Vekile arasında çıkan ihtilâfın hal
ledilmesine dair İcra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti tezkeresi hakkında 138:146,159 ;167f 

169:175 
— Vatanın müdafaa ve istihlâsı gaye

siyle ika edilen eeraim erbabının affına 
dair kanun lâyihası hakkında 229:234 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
— Konya Belediye Riyaseti intihabatı 

hakkında yedi zat imzasiyle verilen şikâ
yeti mutazaımmın istida ile Kozan Mebu
su Dr. Mustafa Beyle rüfekasının, Beledi
ye rüesasımn intihabı hakkındaki Kanu
nun tefsirine dair takriri hakkında 19:23,36:37 

43,58:59 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASİ 
— Hariçten ithal edilecek hayvanatı 

bakariye ve feresiyenin, Gümrük Resmin
den muafiyetine dair kanun lâyihasiyle 
Kütahya MeJbusujftagıb Beyin, ziraat ma-
kinalarında istimal edihnefc üzere hariç
ten eeltoolunacak benzin, benzol, mazot ve 
maden kömürü ile- makina yağı ve damız
lık ve çift hayvanatı ve sairenin Gümrük 
Resminden muafiyetine dair kanun teklifi 
hakkında 69:72,72:81,95,99:101 

İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Develi 'kazasının Şahmelek 'karye

sinden Seyfuilah imzalı af talebini havi 
arzuhal hakkında 65 

— Garp Cephesi Tahkimat Taburu 
Kumandanlığından mütekait Binbaşı iz
zet Efendi hakkında 208:209 

— ihtiyat Mülâzimi Sungurlulu A'h-
nıed Hamdt Efendi hakkında 209:210 

— Konya Hapsanesinde bulunan Ada
nalı Muhiddin imzalı af talebini havi ar
zuhal hakkmda 65 

— Merhum Hasan Fehmi Paça zevcesi 
tarafından verilen arzuhale daiı* 3Ş 
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— Trabzon tüccarından Çulhazade 
Kadri imzasiyle verilen arzuhale dair 36 

KAVANÎNÎ MALÎYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

— Burdur Mebusu ismail Sttbhİ Be
yin, VUâyatı müstahla&a ve istanbul'da 
emvali gayrimenküle muamelâtına mün
hasır olmak üzere tecili düyun yapılması
na dair kanun tefclifi (2/654) ile merhun 
ve vefaen mefrağ emval hakkında tecili 
düyun muamelesine dair kanun lâyihası 
hakkında 211:219 

— Mematöki müstahlasadau firar veya 
gaybubet eden ahalinin emvali menkule 
ve gayrimenkulelerinin idaresi hakkındaki 
20 Nisan 1338 tarihli Kanunun (birinci 
maddesine (bîr fıkra ilâvesine daîr kanun 
lâyihası hattında 138:146,159:167,169:175 

— Tasfiye Kararnamesinin ilgasına 
dair kanun lâyihası hakkında 138:146,159: 

167,169:175 

LÂYIHA ENCÜMEN! MAZBATALARI 
— Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be

yin, Konya için celbolunacak su borula
rının Gümrük Resminden istisnasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/618) 153 

— Mardin Mebusu Necij^peyin 29 Ni
san 1338 tarihli Hiyeneti vataniye Kanu
nunun birinci maddesinin tâdili hakkındaki 
kanun teklifine dair (2/7İ5) 65 

MEMURÎN MUHAKEMAT TETKlK ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

— Kastamonu Encümeni Vilâyeti âza
sından Tevfik Efendi hakkında 36 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

— 133İ6, 1337, 1338 seneleri düyunu 
hakkında kanun lâyihasiyle Kayseri Me- j 
busu Osman Beyle rüfekaefııuu, 1335 se- j 

MUHTELİF 

— Babaeski kazasından, esaretten kur- j 
tulan 93 kişi namına mevrut teşekkür tel
grafı 106 

Sayfa 
nesi gayesine kadar oaln düyunu askeri
yenin sureti itasına dair kanun teklifi 
hakkında (2/821) 68:69,81,95,98:99 

— 1339 «senesi bütçesinin tasdikine ka
dar üç ay isçin 30 milyon lira avans ita
sına dair kanun lâyihası, Müdafaai Milli
ye Vekâl-stine 6 446 000 liralık avans ita
sına dair kanun lâyihası, Lozan Sulh Kou»-
feransma gidecek olan Heyeti Murahhasa 
için (250) bin lira tahsisat itasına dair ka
nun lâyihası ve Erzurum Mebusu Âsim Be
yin, İstanbul'dan Anadolu'ya ithal oluna
cak eşyadan ikinci defa Gümrük Resmi alın
mamasına dair takriri hakkında 82:95,129:136 

— Erzurum Mebusu Asım Beyin; İs
tanbul'dan Anadolu'ya ithal olunacak eşya
dan ikinci defa Gümrük Resmi aUnnıasına 
datr takriri hakkında 81:82 

— Kvkaf İdaresinin üç aylık muvakkat 
bütçesine dair kanun lâyihası hakkında 136:138 

— Hariçten ithal edilecek hayvanatı 
bakariye ve feresiyenin, Gümrük Resmin- -
den muafiyetine dair kanun lâyihasiyte Kü
tahya Mettmsu Ragıb Beyin, ziraat makina-
lannda istimal edilmek üzere 'hariçten cel- -
ıbolunacak benzin, benzol, mazot ve maden 
kömürü ile makina yağı ve damızlık ve çift 
hayvanatı ve sairenin gümrük Resminden 
muafiyetine dair kanun teklifi hakkında 69:72, 

72:81,95,99:101 
— Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 

Konya için celbedileeek su iboruiarınım 
Gümrük Resminden istisnasına dair Kanun 
teklifi hakkında (2/698) 206 308,210 â l i 

— Lâzistan Mebusu Necati Efendi ile 
arkadaşlarının, Trabzon Mebusu merhum 
Ali Şükrü Beyin- zevcesiyle çocuklarına 
nakdî yardım yapılmasına ve çocuklarının 
leylî bir mektepte meceanen tahsil ettirilme
sine dair kanun teklifi hakkında (2/714) 226; 

229,234 

EVRAK 

— Paskalya münasebetiyle Urfa'da Sür-
faııid Kadîm Patrîfcİ îlyas Efendiden mev
rut tazimat telgrafı - 63:64 



SUALLEB 

Sayfa 
Dahiliye. Vekaletinden 

— Edirne Mebusu Şeref Beyin, Sinob 
Mebusu Dr. Rıza Nur Bey hakkında Da
mat Ferid Hükümeti tarafından verilen 
kararın mevkii icraya konulduğundan 
Hükümetin haberdar olup olmadığına dair 
suali ve (Dahiliye) Vekili AH Fethi Be
yin tahrirî cevabı 236 

Hariciye Vekâletinden 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin, sivil 
üseranın neden el'an avdet edemedikleri-

Bolu (Nuri Beyle rüfekası) 
— Müdafaai Milliye Vekâletinin icar 

bedelâtından olan borçlarını tesviye et
mesine dair , 151 

Canik (Nâfü B.) 
— Bahriye mensubiininden olup Mü

dafaai Milliye Vekâleti emrine geçmiş olan 
zabıtanın terfileri hakkında 30 

— Ilgın kazası ahalîsinden bâzı eşhasın 
Hükümetten olan matlubatına dair 30 

Erzurum (Asım B.) 
— istanbul'dan Anadolu'ya ithal olu

nacak eşyadan ikinci defa ' Gümrük Resmi 
alınmamasına dair 81:82,129:136 

Erzurum (Salih Ef.) 
— Eytam ve eramil maaşatına dair 152,226 
— Genç Mebusu Hamdı Beyin bilâis-

tihkak almış olduğu harcırahın istirdad-
olunmasına dair - 226 

Erzurum (Salık Ef. ile arkadaşlarının) 
— Mardin Mebusu Neeib Beyin, 29 

Nisan 1338 tarihlî Hiyaneti Vataniye 
Kanununun birinci maddesinin tadili hak
kındaki kanun teklifinin ruznameye alın
masının tâyini esami ile reye konulmasına 
dair 158:159,167,173:182 

.Karahisarı Sahib (Ömer Lûtfi Beyle 
arkadaşları) 

— Büyük Millet Meclisi memurlarının 

Sayfa 
nin esbabının beyanına dair Hariciye Ve
kâletinden sual takriri 105 

Müdafaai Milliye Vekâletinden 

— Saruhan Mebusu Refik Şevket Be
yin, Kırşehir mubayaatında vukua gelen 
suiistimale dair suali ve (Müdafaai Milli
ye) Vekili Kâzım Paşanın tahrirî cevabı 236: 

238 

— Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Be
yin, Elcezire Cephesine dair sualine Mü
dafaai Milliye Vekili Kâzım Paşanın tah
rirî cevabı 235:236 

İstiklâl Madalyasiyle taltiflerine dair 152:153 

Karesi (Abdülgafur Ef. üe arkadaşları) 
— Büyük Millet Meclisi Heyeti tahriri-

yesine müteferrika tertibinden maatahsisat 
bir maaş ikramiye verilmesine dair 146 

Karesi (Vehbi B. İle arkadaşları) 
— Memurinden mebus olanların tekaüt 

ve mazûliyet muamelelrine dair 95:96 

Kayseri (Sabit B.) 
— Sükna kanun lâyihasının müstacelen 

müzakeresine dair 106 

Konya (Kasım Hüsnü B.) 
— Mersin'de batan eşyayı ticariye hak

kında 106 

Kozan (Dr. Mustafa B. ile rüfekası) 
— Belediye rüesasımn intihabı hakkın

daki Kanunun tefsirine dair 19:23,36:37,43, 
585? 

Kütahya (CemÜ B.) 
— Ankara'nın asayişine dair 106 

Mardin (Esat B. üe rüfekası) 
— Çorum Mebusu Ferid Beyin Memuri

ni mülkiyenin tekaüt Kanununun tadili hak
kındaki (Mebusların tekaüt ve mazûliyetle-
rine dairdir) kanun teklifinin müstacelen 
müzakere edilmesine dair (2/619) 6 , 

TAKRİRLER 
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Sayfa 

ilersin (Yusuf Ziya B.) Aydın (Esad 
Bf.) 

— ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkında
ki kanun tekliflerinin ruznameye alınarak 
müstacelen intacedilmelerine dair 5 

Saruhan (Reşad B.) 
— tcra Vekilleri Heyeti Reisinin, Büyük 

Millet MeclİBİyle icra Tekilleri arasında va
sıta -ve vekiller arasında mercii iştişari oldu
ğuna ve vekillerle beraber vazaifi mügtere-

II — Belediye reislerinin sureti intiha
bına dair Kanunun tefsiri 19 =23,36 ;37,43, 

58:59 

(Adliye. Encümeninin,) 
— Hiyaueti vataniye Kanununun seki

zinci maddesinin tadiline dair (2/7.1.8) 64,190: 
192 

Burdur (İsmail Subhi B.) 
— Vilâyatı müstathlasa ve İstanbul'da 

emvali gayrimenkule muamelâtına mun-
'hasır olmak üzere ıtecili düyun yapılması
na dair (2/654) 211:219 

Çorum (Ferid B.) 
~~ Memurini mülkiyenin tekaüt Kanu

nunun tadili (Mebusların tekaüt ve mftzıı-
liyet muamelelerin» dairdir) haikkınıda 
(2/619) 6,37 43,44,03:68,97 

Erzincan (Hüseyin B.) 
— Affı umumi hakkında kanun teklifi 

(2/576) 44:57 
' Erzurum (&aMh- Kf.) 

— Bâ«ı mütetesııaiyatle *'ffı umumi ilâ
nı hakkında "(8/656) 44:57 

— îydi ad'ha şerefin* fiilişeni mahkûm
larından sayrısından sülüsanı müddeti ce-
zaiyelerinİ ikmal et-miş olanların nrffı hak
kında (2/646), 44:57 

İsparta (Hafız İbrahim Ef.) 
— Yaka karyesi Heyeti ihtiyarisinden 

Hacı Mehmed ve rüfekasınm affı hakkında 
(2/672) 32:35 

Sayfa 
keden dolayı mesul bulunduğuna dair 129 

Van (Hakkı B.) 
— Van'daki su yollarının tamiri için 

yardım yapılmasına' dair 106 

Yozgad (Rıza B.) 
— istiklâl mahkemelerince hukuku gah-

siyeye dair verilen hükümler hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatasının müstacel 
ruznameye alınmasına dair 64:65 

12 — Ceza Kanununun birinci babının 
beşinci faslının tefsiri 154:156 

Kayseri (Ostıuoı H, re- rüfekasmtn) 
— 1335 senesi gayesine kadar olan dü

yunu askeriyenin sureti ita-snna dair (2/621) (Î8: 
69,81,95,98:99 

Kırşdlıir (Üudık B.) 
— Affı umumi ilânı lıafekın'da (2/575) 44:57 
— Erlbaıbı ceraİmden bâzılarının bakiye! 

müddeti epzaiyelerinin a fi a rina- dair 
(2/5251 44:57 

Konya (Kâzmı Ilîisnü B.) 
— Konya için cet'bolunacak su borula

rının Gümrük Resminden- istisnasına dan* 
(2/618) 153,206308,210:211 

Kütahya (Uagıb B.) 
— Ziraat mafcinalannda istimal edilmek 

üzere hariçten-eelbolunacak benzin, benzol, 
mazot ve maden kömürü İle makina yağı ve 
damızlık ve çift hayvanatı ve sairenin Güm
rük Resmînden muafiyetine dair 69:72,72:83, 

95,99:101 

ljâzi«tah (Necati Ef. Ut, ar.) 
— Trabzon Mebusu merhum AH Şükrü 

Beyin zevcesiyle çocuklarına nakdî yardım 
yapılmasına vo çocuklarının leylî bir mek
tepte meeeanen tahsil ettirilme! erine dair 
(2/714) 3,226:229,234 

TEFSİRLER 

TEKLİFLER 
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Sayfa 

Mardin (Necib B.) 
— 29 Nisan 1336 tarihli Hiyaneti va

taniye Kanununun birinci nıaddesintaiu 
tadili hakkında (2/715) 31:32,65,175tMO 

Mersin (Yusuf Ziya ' Beyle), Aydın 
(Esad Ef.) 

— İhtiyat zabitlerinin terfihi hakkında ü 

ADLİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
—• Fiili geni cUrmünden dolayı mü

ebbet kürek cezasına mahkûm Adanalı 
Jandarma Hüsnüoğlu Veli'nin evrakı hük-
miyesinin gönderildiğine dair 204:205 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Araboğhı Ali Çavuş hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair W-

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Bal-
yu Müftüî sabıkı Ahmed (Ömer) ve 
Belediye kâtibi Nazif efendilerin evrakı 
hükmiyesinin gönderildiğine dair 192:193 

200:204 
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ha-

ralambo, Uya ve Apostol ve rüfekası hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildi
ğine dair 63 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Markaroğlu Artın ve rüfekası hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair 63 

—- Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Merzifon'un Yalvar karyesinden Kâmi! 
çavuş ve refiki hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair 63 

ELCEZİRE İSTİKLÂL MAHKEMESİ MÜD-
DEIİUMUMİLIÖÎ TEZKERELERİ 

— Elcezire istiklâl Mahkemesi tara
fından bil1 sene hapse mahkûm edilmiş 
olan Şihooğlu Ahmed ile Seyyid zevcesi 
Behiyo haklarında yapılacak muamelenin 
tâyinine dair 35 

— istiklâl mahkemeleri heyetlerinin 

Sayfa 
Mufj (Abdülgani B.) 
— Bâzı ceraim erbabının affı hakkın

da (2/570) 44:57 

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

* mahkûmların afları hakkında (2/641) 44:57 

vazifelerinin hangi tarihten muteber ola
cağının tefsiren halledilmesine dair 153:154 

fORA VEKİLLERİ HEYETİ RÎYASETt 
TEZKERELERİ 

— (layri'menikııî emvali metritkeniıı sa
tıh]) satılmaması hakkında. Heyeti Vekile 
arasında çıkan. ihtilâfın halledilmesine 
dair 138:146,159:167.16i) :17i") 

—lydi adha, şerefine hiyaneti vata
niye ve fıilişeni mahkûmları müstesna ol
mak üzere sülüsani müddeti oezaiyeîeri-
ni ikmal etmiş -olanların affına dair 44:fl7 

— 16 Mart 1336 dan mukaddem İstan
bul'ca mevkii meriyete vaz'edilen ka-
vanin 'mucibince 'hidematı vataniye tei'-
tibenden maaş alanların tahsisatları hak
kında . 3 0 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ RÎYA-
SETİ TEZKERESİ 

— Seyrisefain idaresinin ıslahına, Güm
rük Tarifesi Kanununun 14 ncü .•mad
desinin tadiline, 1338 senesinden itibaren 
beş sene müddet zarfında inşa edilecek 
meskenlerin Müsakkafat Vergisinden is
tisnasına dair kanun lâyihalarının müs-
tacelen ve takdimen müzakere cdilmele-
rine dair 6:7 

MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKALET t 
TEZKERESİ 

— Askeri Ceza Kanununun 34 ncü 
maddesinin tefsirine dair 200 

TEZKERELER 
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ZAFTI SABIK HULÂSASI 

Sayfa 
8 . IV . 1339 tarihli 20 nci İçtima zahit 

hulâsası 2:3 
9 ••. IV . 1339 tarihli 21 nei içtima zabıt 

hulâsası 20 
11 . IV • 1339 tarifeli 22 nci içtima zabıt 

hulâsası 62:63 
12 . VI . 1339 tarihli 23 ncü içtima zabıt 

Sayfa 
hulâsası 105:106 

14 . V I . İ339 tarihli 24 ncü içtima zabıt 
hulâsası 150:151 

15 . V I . 1339 tarihli 25 nci içtima zahit 
hulâsası 199:200 

16 . VI . 1339 tarihli 26 neı içtima zabıt 
hulâsası 26 



Söz alanlar 

Sayfa 
Abdullah Ef. (îzmit) - Vefaen beyu 

ferağ veya teminat suretiyle emvali gay-
rimenkulleri merhun olup tediyei düyun 
edemiyen medyunların emlâk ve düyunu 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 217-

Ali Cenanı B. (Gazianteb) - İkinci 
Avans Kanunu münasebetiyle 94,331,132 

— Vefaen beyu ferağ veya teminat 
suretiyle emvali gayrimenkûlleri merhun-
olup tediyei düyun edemiyen medyunların 
emlâk ve düyunu hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 218 

— 26 Cemaziyelâhır 1336 ve 8 Nisan 
1334 tarihli Sükna Kanununun ilgasına 
dair Kanun münasebetiyle 223,224 

Ali Fethi B. (İstanbul) (Dahiliye Ve
kili) - Bâzı mahkûmların affı hakkındaki 
kanun tekliflerine dair Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 55 

— Hiyaneti Vataniye Kanununun bi-

Sayfa 
rinci maddesinin tadili hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 188:189 

Alî Süruri Ef. (Karahisarı Şarki) -
Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval 
ve düyun ve matlubatı metvukesi hakkın
daki 17 Zilka'de 1333 ve 13 Eylül 1331 ta
rihli Kanunu muvakkatin bâzı mevaddı ile 
20 Nisan 1338 tarihli Emvali Metruke Ka
nununu muaddil Kanun münasebetiyle 164 

'— Bâzı mahkûmların affı hakkındaki 
kanun tekliflerine dair Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 56 

— Kastamonu Encümeni Daimisi âza
sından Tevfik Efendi hakkındaki mazbata 
münasebetiyle 36 

— Vefaen beyti ferağ veya teminat 
snretiyle emvali gayrimenkûlleri merhun^ 
olup tediyei düyun edemiyen medyunların 
emlâk ve düyunu hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 214,215 

Besim Atalay B. (Kütahya) - Bâzı mah
kûmların affına dair kanun teklifleri hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 

— İkinci Avans Kanunu münasebetiyle 
— Ziraatte müstamel olup hariçten ithal 

B 

53 
134 

edilecek mevaddm Gümrük ve İstimlâk 
Resmine ve hariçten ithal edilecek hayva
natın iki sene müddetle Gümrük Resmin
den muafiyetine dair kanunlar münasebe
tiyle 75 

Cavid B. (Kars) - Hesap Memuru Ah-
med Muhtar Efendinin affına dair istida^ 
sma mütaallik Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 

Cemil B. (Kütahya) - Müdafaai Hukuk 
cemiyetleri rüesa ve âzasiyle Kuvayı Milli-

17 

ye kumandanlarının mütareke tarihinden 
16 Ağustos 1336 tarihine kadar vatanın 
müdafaası yolunda işledikleri cürümlerin 
aflarına dair Kanun lâyihası münasebetiy
le 232 
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Sayfa 
Dr. Marino" B. (Aydın) - Ahar mahal

lere nakledilen eşhasın emval ve düyun ve 
matlnbatı metrukesi hakkındaki 17 Zilka'-
de 1333 ve 13 Eylül 1331 tarihli Kanunu 
muvakkatin bâzı mevaddı ile 20 Nisan 1338 
tarihÜ Emvali metruke Kanununu muad-
dil Kanun münasebetiyle 164,165 

— Ziraatte müstamel olup hariçten it
hal edilecek mevaddın Gümrük ve istihlâk 
Resmine ve hariçten ithal edilecek hayva
natın iki sene müddetle Gümrük Resmin
den muafiyetine dair kanunlar münasebe
tiyle 70,75,76 

Durak B, (Erzurum) • Baka karyesi 
Heyeti Ihtİyarîyesinden Hacı Mehnıed ile 
rufekasımn affı hakkındaki teklife dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiy
le ;u 

— Bâzı mahkûmların affı hakkındaki . 
kanun tekliflerine dair Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 5İ-T 

Emin B. (Erzincan) - Ziraatte müsta
mel olup hariçten ithal edilecek mevaddm 
Gümrük ve İstihlâk Resmine ve hariçten 

Faik B. (Cebelibereket) - Hesap Me
muru Ahmed Mu'htar Efendinin affına da
ir istidasına mütaallük Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 18 

— Müdafaai Hukuk cemiyetleri riiesa 
ve âzasdyle Kuvayı Milliye, kumandanları
nın mütareke tarihinden 16 Ağustos 1336 
tarihine kadar vatanın müdafaası yolunda 
imledikleri cürümlerin aflarma dair kanını 
lâyihası münasebetiyle 232 

Faik B. (Edirne) - Hesap Memuru Ah
med Muhtar Efendinin affına dair istida-

Sayfa 
— Hesap Memuru Ahmed Muhtar Efen

dinin affına dair istidasına nıütaallik Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 18 

— İkinci Avans Kanunu münasebetiyle 132, 
133 

—. Mülâzım. Ahmet Efendi 'hakkında 
vâki olan yolsuz muamelenin tashihine da
ir karar münasebetiyle 210 

— Mütekait Binbaşı İzzet Efendi hak
kındaki îstida Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 20!) 

— Sabık Batye Müftüsü Ömer ve Tah
rirat Kâtibi Nazif efendiler hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 202 

Dursun B. (Çorum) - Ziraatte müsta
mel olup hariçten ithal edilecek mevaddm 
Gümrük ve îstihlâk Resmine ve hariçten 
ithal edilecek hayvanatın iki sene müddet
le Gümrük Resminden muafiyetine dair 
kanunlar münasebetiyle 78 

ithal edilecek hayvanatın iki sene müddet
le Gümrük Resminden muafiyetine dair 
kanunlar münasebetiyle 74 

sına mütaalliık Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 17 

Perid B. (Çorum) - Memurinden mebus 
ol'aıi'larıu tekaüt :ve mazuKyet halklarımı 
dair kanun teklifi münasebetiyle 1)7*40,+2 

— Vefaen beyu ferağ veya teminat 
suretiyle emvali gayır-imenkulclert tınerhım-
olnp taliyei düyun erJemiyon medyunla
rın emlâk ve düyunu hakkındaki kamın 
münasebetiyle 21 fi 

Feyyaz Ali B, (Yozgad) - t kinci Avans 
Kanunu ıııüiHasebetîyle 94,]'-\\ 

E 
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Sayfa 
Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Kh%) • Memu

rinden mebus olanların tekaüt ve uvazuli-
yet halalarına dair kanun teklifi münase
betiyle 66 

Hacı tlyas Sami Ef, (Muş,) - ikinci 
Avans Kanunu münasebetiyle 88,fcW 

Hakkı Hami £ . (Sinob) - Hıyaneti v«-
taniyeden mahkûm, olanların evrakının. 
kabul edilen kanıma (tevfikan bundajn son
ra Meclise gönder ilmi ey ip Temyiz Ma'hke-
ımesine-'1'gönderilmesine ıttair 205,206 

— Hiyaneti Vataniye Kanununun bi
ninci maddesinin tadili hakkındaki Kam^n 
münasebetiyle 177:179,184,185:.] W 

— 29 Nisan 1336 tarihli Hiyaneti Va
taniye Klanununun sekizinci maddesini 
uıuaddil Kanun münasebetiyle 191 

Hamid B. (Biga) - Adanalı Jandarma 
Veli hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle - 205 

— Ahar mahallere nakledilen cihattın 
emval .ve düyun ve matlubatı metrakesi 
hakkındaki 17 Zilkade 1333 ve 13 Eylül 
1331 tarihli Kanuni; muvakkatin bâzı me-
vaddı ile 20 Nisan 1338 tarihli Emvali 
metruke Kanununu muaddil Kanun mü
nasebetiyle 165,171,173,174 

— Baka karyesi Heyeti İhtiyariyesin-
den Hacı Mehmed ile rüfekasmın affı hak-
'kmdaki teklife dair Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 114,35 

— Bâzı mahkûmların affı hakkındaki 
kanun tekliflerine dair Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 47 

— Hesap Memuru Ahmed Muhtar Efen
dinin affına dair istidasına miitaallik Ad
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle 17 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm olan
ların evrakının, kabul edilen kanuna tev
fikan ^bundan sonra Meclise gönderilmeyi]) 
Temyiz Mahkemesine gönderilmesine dair 205 

j— Salihoğlu Alî'nin affı hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe 
tiyle 9 

— Vefaen 'bey'u ferağ v«ya teminat su
retiyle emvali gayrimetvkulcleri merhun 

olup tediyei düyun edemiyen medyunla
rın emlâk ve düyunu hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 214,215 

Hasan Basıl B. (Karası) - fkinci Avans 
Kanunu münasebetiyle 135,136 

.— Müdafaai Hukuk cemiyetleri rüesa 
ve âzasiyle Ku<vayı Milliye kumandan-
lannm mütareke tarihinden 16 Ağustos 
1336 tarihine kadar vatanın müdafaası 
yolunda işledikleri cürümlerin aflarma 
dair kanun lâyihası münasebetiyle 231 

— Sabık Balye Müftüsü Ömer ve Tah
rirat Kâtibi Nazif efendiler hakkmd'aki 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 202 

— Vefaen bey'u ferağ veya teminat 
suretiyle emvali gayrimenkulieri merhun-
olup tediyei düyun edemiyen medyunla
rın emlâ'k ve duyunu hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 216,2>17 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) (Maliye 
Vekili) - Ahar mahallere nakledilen eşha
sın emval ve düyun ve matlubatı metru-
kesi hakkındaki 17 Zilka'de 1333 ve 13 
Eylül 1331 tarihli Kanunu muvakkatin 
bâzı mevaddı ile 20 Nisan 1336 tarihli 
Emvali -metruke Kanununu muaddil Ka
mın .münasebetiyle 161,162,163,164,170 

— Hiyaneti Vataniye Kanununun bi
rinci maddesinin tadili hakkındaki Ka
mın münasebetiyle 176,177 

— Ihtiyacatı umumiye iyin cetboluna-
caık madenî -boruların Gümrük Resminden 
muafiyeti hakkındaki Kainin münase
betiyle 208 

— tkiııei Avans Kanunu münasebetiyle 
86,88,89,91,127:129,130,132,133,134,135,136 

— İstanbul 'dan gelen eşyanın Gümrük 
Kesmİ hakkındaki karar münasebetiyle 82 

— Memurinden mebus olanların teka
üt ve m&zuliyet haklarına . dair kanun 
teklifi münasebetiyle 41 

— 26 Cemaziyelâhir 1336 ve 8 Nisan 
1334 tarihli Sükna Kanununun ilganına 
dair Kanun münasebetiyle 224 
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— Ziraatte müstamel olup hariçten it
hal edilecek mevaddm Gümrük ve istih
lâk Resmine ve hariçten ithal edilecek 
hayvanatın iki sene müddetle Gümrük Res
minden muafiyetine dair kanunlar müna 
sebetiyle 74,76,77,78.81 

Hasıb B. (Maraş) - Bâzı mahkûmların 
affı hakkındaki kanun tekliflerine dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 4-Ö 

Hacim B. (Çorum) - Ahar mahal1"*-** 
nakledilen eşhasın emval ve düyun ve mat-

Sayfa 
lubatı m e trakesi hakkındaki 17 Zilkade 
1333 ve 13 Eylül 1331 tarihli Kanunu mu
vakkatin bâzı mevaddı ile 20 Nisan 1338 
tarihli Emvali metruke Kanununu muad-
dil Kanun münasebetiyle 169:170 

Hüseyin Avni B. (Erzurum) - istiklâl 
mahkemelerinin vazifelerinin hangi tarih
ten muteber olacağına dair Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 153,154 

Hüseyin Hüsnü Ef. (tsparta) - ijer'iye 
Vekili Vehbi Efendiden olan istizah mü

nasebetiyle 108,110,114,11$ 

İhsan B. (Cebelibereket) - Trabzon Me
busa Merhum Ali Şükrü Bey ailesine mık-

dî yardım yapılmasına dab' kanun teklifi 
münasebetiyle •w 

Kazım Pş. (Karesi) (Müdafaa! Milliye 
Vekili) - ikinci Avans Kanunu münase
betiyle ' 86,87,88,89,93.94 

Kâzım Karabekir Pş. (Edirne) • Bâzı 

mahkûmlann affı hakkındaki kamın tek
liflerine dair Adliye Encümeni mazbatası \ 
münasebetiyle 54 

— ikinci Avans Kanunu münasebetiyle 91 

M 
Mazbar Müfid B. (Hakkâri) - ikinci 

Avans Kanunu münasebetiyle 90,93,157 
— Memurinden mebus olanların tekaüt 

ve mâzulîyet halklarına dair kamın teldifi 
münasebetiyle 38,39,42 

— Vefaen beyu ferağ veya teminat su
retiyle emvali gayrimenkuleleri -nıeriıunohıii • 
tediyei düyun Cdemİyen medyunlaııu em
lâk ve düyunu hakkındaki Kanun .müna
sebetiyle 214,217,218 

— Ziraatte müstamel olup hariçten İt
hal edilecek mevaddın Gümrük ve istihlâk , 
Resmine ve haristen ithal edilecek hayva
natın iki sene müddetle Gümrük Resmin
den muafiyetine dair kanunlar münasebe
tiyle 79 

Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib) -
Bâzı mahkumların affı hakkındaki kanun 

tekliflerine dair Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 51,52,56 

— Hıyaneti vataniye Kanununun birin
ci maddesinin tadili hakkındaki Kanun nıü-
naeefhetiyle 179 

— İkinci Avans Kanunu münasebetiyle 92,93 
— Saliboğln Ali'nin affı hakkındaki 

Adliye Encümeni maztbatası münasebetiyle 9 
Musa Kâzım Ef. (Konya) - Ahar ma

hallere nakledilen eşhasın emval ve düyun 
ve anatlûbatı metrukesi hakkındaki 17 Zil-
ka.de 1333 ve .13 Eylül 1331 tarihli Kanu
nu muvakkatin bâzı mevaddı ile 20 Nisan 
1338 tarihli Emvali metruke Kanununu 
mua-ddil Kanun münasebetiyle 172 

Mtaetafa Ef. (Ankara) - Şer'iye Veki
linden ola.ii istizah münasebetiyle 118,1.20 

Mustafa Necati B. (Saruhan) . ikinci 
Avans Kanunu münasebetiyle 92 

http://ka.de
http://ola.ii
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Sayfa 
Nafiz B. (Oanüc) - Ahar mahallene nakl-

ledilen eşhasın emval ve düyun ve matlû-
baıtı metrakesi hakkındaki 17 Zilkade 1333 
ve 13 Eylül 1331 tarihli Kanunu muvak
katin bâzı mevaddı ile 20. Nisan 1338 ta
rihli Emvali metruke Kanununu muaddil 
Kanun nıünasabeltiyle 160,161 

— Bâzı mahkûmların affı hakkındaki 
kanun tekliflerine dair Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle . . 56 

— Hıyaneti vatanîyeden mahkûm olan
ların evrakının, kaibul edilen kanuna tev
fikan 'bundan sonra Meclise gönderİlmeyip 
Temyia Mahkemesine gönderilmesine dair 206 

— Sabık Balye Müftüsü Ömer ve Tahri
rat Kâtübi Nazif efendiler hakkındaki Ad
liye Encümeni -maabatası münasebetiyle 201, 

204 
— Trabzon Mebusu merhum Ali Şükrü 

Bey ailesine nakdî yardım yapılmasına dair 
kanun teklifi münasebetiyle 228 

Nebil Ef. (Rarahisarı Sahib) • Baka 
karyesi Heyeti Ihtİy ariyetinden Haeı Meh-
nıed ile rüfekasmın affı hakkındaki teklife 
dair Adliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 33,34 

-=- ikinci Avans Kanunu münasebetiyle 95, 
130,135 

— istanbul'dan gelen eşyanın Gümrük 
Resmi hakkındaki karar münasebetiyle 82 

— Müdafaa! Hukuk cemiyetleri rüesa 
ve âzasiyle Kuvayı Milliye kumandanları
nın mütareke tarihinden 16 Ağustos 1336 
tarihine kadar vatanın müdafaası yolun
da isledikleri cürümlerin aflanna dair 
kanun lâyihası münasebetiyle 231 

— Sabık Balye Müftüsü Ömer ve Tah
rirat Kâtibi Nazif efendiler hakkındaki ; 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 203 İ 

— Trabzon Mebusu Merhum Ali Şükrü 
Bey ailesine nakdî, yardım yapılmasına 
dair kanun teklifi münasebetiyle 228 

— Vefaen bey*u ferağ veya teminat su
retiyle emvali gayrimenkuleleri merhun 

Sayfa 
olup tediyei düyun edemiyen medyunla
rın emlâk ve düyunu hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 215 

Necati Ef. (Lâzistan) - Ziraatte müsta
mel olup hariçten ithal edilecek mevaddın 
Gümrük ve istihlâk Resmine ve hariçten 
ithal edilecek hayvanatın iki sene müd
detle Gümrük Resminden muafiyetine dair 
kanunlar münasebetiyle 74,79 

Neşet B. (Kângırı) - Baka karyesi He
yeti Ihtiyariyesinden Hacı Mehmed ile 
rüfekasmın affı hakkındaki teklife dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 34 

— Hesap Memuru Ahnıed Muhtar Efen
dinin affına dair istidasına mütaallik 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 17 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm olan
ların evrakının, kabul edilen kanuna tev
fikan bundan sonra Meclise gönderilme-
yip Temyiz Mahkemesine gönderilmesine 
dair 206 

— İstiklâl mahkemelerinin vazifeleri
nin hangi tarihten muteber olacağına dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 154 

— Memurinden mebus olanların te
kaüt ve mazuliyet haklarına dair kanun 
teklif: münasebetiyle 41,66 

— Ziraatte müstamel olup hariçten 
İthal edilecek mevaddın Gümrük ve is
tihlâk Resmine ve hariçten rthal edilecek 
hayvanatın iki sene müddetle Gümrük 
Resminden muafiyetine dair kanunlar mü
nasebetiyle 69,75 

Nusrat Ef. (Erzurum) - Ahar mahal
len; nakledilen eşhasın emval ve düyun 
ve matlubatı metrukesi hakkındaki 17 
Zilkade 1333 ve 13 Eylül 1331 tarihli Ka
nunu muvakkatin bâzı mevaddı ile 20 
Nisan 1338 tarihli Emval ve metruke Ka
nununu muaddil kanun münasebetiyle 162, 

170,171 
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Sayfa 
Osman B- (Kayseri) - Akar mahallere 

nakledilen eşhasın emval ve düyun vr-
matlubatı metrukesi hakkındaki 17 Zil-
ka'de 1333 ve 13 Eylül 1331 tarihli Ka
nunu muvakkatin bâzı mevaddı ile 20 Ni
san 1338 tarihli Emvali metruke Kanu
nunu muaddil kanunlar münasebetiyle 164 

Osman B. (Lazistan) - İkinci Avamı 
Kanunu münasebetiyle 88,89 

— Memurinden mebus olanların te-

Soyfa 
kaüt ve mazuliyet haklarına dair kanun 
teklifi münasebetiyle 38 

— 26 Cemaziyülâhır 1336 ye 8 Nisan 
1334 tarihli Sükııa Kanununun ilgasına. 
dair Kanun münasebetiyle 222 

Osman Kadri B. (Muş) - Bâzı mahkûm
ların affı hakkındaki kanun tekliflerine 
dair Adliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 55 

Ragib B. (Kütahya) - Belediye reisle
rinin intinabı hakkındaki Kanunun tefsi
rine dair Dahilîye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 22 

Hasım B. (Elâziz) - Ahar nıalhallerc 
na'kledilen eşhasın emval ve düyun ve mat-
luıbatı metrukesi hakkındaki 17 Zilkade 
1333.ve 13 Eylül 1331 tarihli Kanunu mu
vakkatin bâzı mevaddı ile 20 Nisan 1338 

' tarihli emvali metruke Kanununu muad
dil Kanun münasebetiyle 163 

Rauf B. (Sivas) (îera Vekilleri. He
yeti Reisi) - îera "Vekilleri hakkında sarf 
edilen ten'kidkârane sözler münasebetiyle 134: 

127,129 
— Salihüğlu Ali'nin affı hakkındaki 

Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle t a 

— Vefaen beyii ferağ veya 'teminat 
suretiyle emvali gayrimen'kuleleri merinin 
olup tediyei düyun edenıiyen medyunla
rın emlâk ve düyunu hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 213,214 

Refik B. (Konya) - Bâzı mahkûmların 
affı hakkındaki kanun tekliflerine dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 56 

— Büyük Millet Meclisi memurlarına 
İstiklâl Madalyası verilmesine dair Icanun 
teklifi hakkında .152 

Refik Şevket B. (Saruhan) - Ahar ma
ihallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrukesi hakkındaki 

17 Zilkade 1331 ve 13 Eylül 1331 tarihli 
Kanunu muvakkatin bâzı mevaddı ile 20 
Nisan 1338 tarihli Emvali metruke Kanu
nunu muaddil Kanım münasebetiyle .1.71,172 

— Baka Karyesi Heyeti thtiyariyesiti
den Haeı Mehmedile rüfebasımn affı hak
kındaki teklife d.air Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle XI 

— Bâzı mahkûmların affı hakkındaki 
kanun tekliflerine dair Adlîye Encümeni 
maızbatanı münasebetiyle 47,48,49,50,51,56 

— Belediye reislerinin intihabı hakkın
daki Kanunun tefsirine daiı Dahiliye l>t-
eümeni ma-zbatası münasebetiyle 22 

— Büyük Millet Meclisi memurlarına 
İstiklâl Madalyası verilmesine dair kanun 
teklifi hakkında 152 

— Hesap Memuru Ahıııed Muhtar .Efen
dinin aiffına dair istidanına mütaallik 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle !8 

— Hıyaneti Vataniye Kanununun birin
ci maddesinin tâdili hakkındaki Kanun 
münasebetiyle . 183:184 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm olan
ların evrakının, kabul edilen kanuna tev
fikan bundan sonra Meclise gönderilmeyi^ 
Temyiz Mahkemesine gönde Kil meşine daiı- 205 

— İhtiyaeatı umumiye için celboluna-
eak madenî boruların Gümrük Resminden 
muafiyeti hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 207 
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— İkinci Avans Kanunu münasebetiyle 
— istiklâl mahkemeleinıin vazil'elcri-

nin hangi tarihten muteber olacağına dair 
Adliye Encümeni mazbatası münasebeti'yle 

— Memurinden mebus olanların tekaül 
ve mâzuliyet haklarına daiı kanun teklifi 
münasebetiyle 

Sayfa 
- 1 

154 

66 

— Müdai'aai Hukuk cemiyetleri rücsa 
ve âzamiyle Kuvaya Milliye kumandanlaıı-
nın mütareke tarihinden 16 Ağustos 1036 
tarihine kadar vatanın müdafaası yolunda 
işledikleri cürümlerin allarına dair kanun 
lâyihası münasebetiyle 231,232.233 

— Mütekait Binbaşı İzzet Kl'eadi hak
kındaki İstida Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 209 

— Sabık. ttalye Müftüsü Ömer ve Tah
rirat Kâtibi Nazif efendiler hakkındaki | 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 192, i 

193,201.203 j 
— Şer'iye Vekili Vehbi Hlfendideıı olan 

istizah münasebetiyle 115:118,122 ] 
— Trabzon Mebusu Merimin Ali Şük- ; 

i'ii Bey ailesine nakdî yardım yapılması- ! 
na dair kanun teklifi münasebetiyle 227 i 

Sayfa 
— 26 Cemazıyelâhır 1336 ve S Nisan 

1334 tarihlî Sükna Kanununun ilgasına 
dair Kanun münasebetiyle 222,223 

— 29 Nisan 1336 tarihli Hıyaneti Va
taniye Kanununun sekizinci maddesini rmı-
addil Kanun münasebetiyle 191. 

— Ziraatte müstamel olup hariçten it
hal edilecek mcvaddın Gümrük ve İstihlâk 
Resmine ve hariçten ithal edilecek hayva
natın iki sene müddetle G-ümrük Resmin
den muafiyetine dair kanunlar münasebe
tiyle 77,78 

Resul B. (Bitlis) - Memurinden mebus 
olanların tekaüt ve maznliyet haklarına 
dair kanun teklifi münasebetiyle 66 

Reşid Ağa (Malatya) - Memurinden 
mebus olanların tekaüt ve mazujiyet hak
larına dair kanun teklifi münasebetiyle 67 

Rıfat B. (Kayseri) (Adliye Vekili) -
Vefaen. bey'u ferağ veya teminat suretiyle 
emvali gayrimenkuleleri merhun olup tedi-
yei düyun edemiyen medyunların emval ve 
düyunu hakkındaki Kanun münasebetiyle ' 216 

— 26 Cemaziyelâhir 1336 ve 8 Nisan 
1334 tarihli Sükna Kanununun ilgasına 
dair Kanun münasebetiyle 222,223 

Salih Ef. (Erzurum) • Adanalı jandar
ma Veli hakkındaki Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 204 

— Ahar mahallere nakledilen eşhasın 
emval ve düyun ve matlubatı metrukesi 
hakkında 17 Zİlka'de 1333 ve 13 Eylül 1331 
tarihli Kanunu muvakkatin bâzı mevaddı 
ile 20 Nisan 1338 tarihli Emvali metruke 
Kanununu muaddü Kanraı münasebetiyle 166 

— Baka karyesi Heyeti Ihtiyariyesin-
den Hacı Mehmed ile rüfekasmm affı hak
kındaki teklife dair Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 33 

— Bâzı mahkûmların affı hakkındaki 
kanun tekliflerine dair Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 48,55 

— Ceza Kanununun birinci babının 
ikinci fasılının tefsiri münasebetiyle 156 

1 — Hesap memuru Ahmed Muhtar Efen-
: dinin affına dair istidasına mütaallik Adli

ye Encümeni mazbatası münasebetiyle 18 

— Iht iyaca t ı umumiye için eelbolunacak 
madenî boru la r ın Gümrük Resminden mua
fiyeti hakk ındak i Kanun münasebet iyle 207 

—• İkinci Avîii!? Kaimini münasebe
tiyle 1.34 

- Memurinden mebus olanlar ın t ekaü t 
vo maznliyet haklar ına dair kanun tek
lifi miin-aseİH'üyk' 39,40,67,95 

-••• Müdaffiiii Hukuk cemiyetleri rüesa 
ve âzamiyle K u v a y i Milliye kumandan la r ı 
nın Müta reke tarihinden. 16 Ağustos 1336 
tarihine kadar vatanın müdafaası yolun
da işledikleri cürümlerin aflarına dair 

-kanun lâyihası iiıimasebuliyle 232,233 
— •Salihoğîıı Ali'nin affı hakkındaki 
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Sayfa | 

Adliye Encümeni mazbatası münasebe- i 
fiyle 8,9 

— Veîaen bey'u ferağ veya teminat 
suretiyle emvali gayriımenkulleri merhuıı-
olup tediyei düyun edemiyen medyunların 
emlâk ve düyunu hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 214 

— 26 Cemaziyülâhır 1336 ve 8 Nisan 
1334 tarihli Sükna Kanununun ilgasına 
dair 'Kanun münasebetiyle 225 

' — Ziraatte müstamel olup hariçten 
ithal edilecek mevaddın Gümrük ve is
tihlâk Besmine ve hariçten ithal edilecek 
hayvanatın iki «ene müddetle Gümrük 
Resminden muafiyetine dair kanunlar mü
nasebetiyle 71,72,76 

Sldkı B. (Malatya) - Belediye reisle
rinin intihabı hakkındaki Kanunun tef
sirine dair Dahiliye Mnciimmıi mazba
tası münasebetiyle 20 

Sırn B, (îzmit) - Bâzı mahkûmların 
attı hakkındaki kanun tekliflerine dair Ad
liye •Encümeni mazbatası münasebetiyle 44 

— 'Hıyaneti vataniye Kanununun biriıt-
<-;. maddesîiliıı tadili hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 186:188 

Süleyman, Sırn B. (Yozgad) - Ahar ma
hallere nakledilen eşhasın, emval ve dü-

Sayfa 
yun matlubatı metrukesi hakkındaki 17 
Zilkâ'de 1333 ve 13 Eylül 1331 tarihli Ka
nunu muvakkatin bâzı nıevaddı ile 20 
Nİsan 1338 tarihli Emvali metruke Kanu
nunu muaddil Kanun münasebetiyle 160, 

170,173,174 
— Bâzı mahkûmların affı hakkındaki 

kanun tekliflerine dair Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 48,49 

— Belediye reislerinin intihabı hak
kındaki Kanunun tefsirine dair Dahiliye 
Encümeni maabatası münasebetiyle 22 

— Kastamonu Encümeni Daimîsi âza
sından Tevfik Efendi hakkındaki mazhata 
münasebetiyle 36 

— Memurinden ımebus olanların tekaüt 
ve mazuliyet haklarına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 42,43 

—: 26 Cemazlyelâhir 1336 ve 8 Nisan 
1334 tarihli Sükna Kanununun ilgasına 
dair Kanun münasebetiyle 222 

— Ziraatte müstamel olup hariçten it
hal edilecek mevaddm Gümrük ve İstih
lâk Besmine ve hariçten ithal edilecek 
•hayvanatın iki sene müddetle Gümrük 
Resminden . muafiyetine dair kanunlar 
münasebetiyle 74,80 

Şeref B. (Edirne) - Hiyaneti vataniye j 
Kanununun birinci maddesinin tadili hak- ! 
kındaki Kanun münasebetiyle 180:181 i 

i 
— Şer'iye Vekili Velıibi Efendiden I 

olan istizah münasebetiyle 120:121 ı 
Şevket B. (Bayezid) • Gene Mebusu 

Hamdı Beyin bilaistiıh.'kak barcırafo aldığı
na dair ^ 219,220 

—Memurinden mebus olanların tekaüt , 

vo mazuliyet haklarına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 68 

Şükrü B. (Bola) - Hesap Memuru Ah-
med Muhtar Efendinin affına dair istida
sına miitaallik Adliye Encümeni mazba
tası münaseebtiyle 18 

— Ihtiyacatı umumiye için celboluna-
çak madenî boruların Gümrük Resminden 
muafiyeti hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 207 



V 
Sayfa 

Vehbi B. (Karesi) • İkinci Avans Ka
nonu münasebetiyle 85,131,132 

— Memurinden mebus olanların tekaüt 
ve mazuliyet haklarına dair kanun teklifi 
münasebetiyle 38,39,66,68,95 

— Müdafaai Hukuk cemiyetleri riiesa 
ve âzasiyle, Kuvayi Milliye kumandanları
nın mütareke tarihînden 16 Ağustos 1336 
tarihine kadar vatanın müdafaası yolun
da işledikleri cürümlerin aflarına dair 
kanun lâyihası münasebetiyle 231 

— Sabık Balye Müftüsü Ömer ve Tah
rirat Kâtibi Nazif Efendiler hakkındaki 
Adlîye Encümeni mazbatası münasebetiyle 193, 

202 
— Vefaen beyu ferağ veya teminat 

suretiyle emvali gayrimenkulelerj mer-

Sagfa 
hunolup tediyei düyun edemiyen medyun
ların emlâk ve düyunu hakkındaki Ka
nun münasebetiyle 217,216 

— Ziraatte müatamel olup hariçten it
hal edilecek mevaddın Gümrük ve İstimlâk 
Resmine ve hariçten ithal edilecek hayva
natın iki sene müddetle Gümrük Besinin
den muafiyetine dair kanunlar münasebe
tiyle 78,79,80 

Vehbi Bt (Konya) - Mülâzim Ahmed 
Efendi hakkında vâki olan yolsuz muame
lenin tashihine dair karar münasebetiyle 210 

Vehbi Ef. (Konya) (Seriye re Evkaf 
Vekili) - Kendisinden vâki olan istiza
ha cevabı 107,108,109:114,H7,121:122, 

123,146 

Tabya ûaîib B. (Kırşehir) • Memurin
den mebus olanların tekaüt ve mazuliyet 
haklarına dair kanun teklifi münasebetiyle 

— Vefaen bey'u ferağ veya teminat su
retiyle emvali gayrimenkuleleri merhuno-
lup tediyei düyun edemiyen medyunların 

m 

emlâk ve düyunu hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 216 

— 26 Cemaziyelâhır 1336 ve 8 Nisan 
1334 tarihli Sükna Kanununun İlgasına 
dair Kanun münasebetiyle 221,222,223 

Zamir B. (Adana) - Ziraatte müstamel 
olup hariçten ithal edilecek mevaddın 
Gümrük ve İstihlâk Resmine ve hariçten 
ithal edilecek hayvanatın iki sene müddet
le Gümrük Resminden muafiyetine dair ka

nunlar münasebetiyle 69,70 
Zekai B. (Adana) - Belediye reislerinin 

intihabı hakkındaki Kanunun tefsirine da
ir Dahiliye Encümeni mazbatası münase
betiyle 21 

-m<i 




