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Ali Şevket Bey (Giresun)



Fihrist 
AZAYI KİRAM MUAMELATI 

Sayfa 
İntihaplar 

— Muvakkat Beis intihabı 2 
— Divanı Riyaset intihabatı (Reis, 

•Reisisani, Reisveküleri, idare Âmirleri ve 
Divan Kâtipleri intihabatı) 36,42 =43,44,45:4b 

— izmir'in senei devriyei istirdadı mü
nasebetiyle iera edilecek merasime iştirak 
etmek üzere Divanı Riyasetten intihabedi-
len zevat hakkında Divanı Riyaset kararı 398 

Encümenler için intihap 

— Kütüphane Encümenine intinabedi-
len zevat hakkında Divanı Riyaset karan 312: 

313 
— Memurin Muhahekat Tetkik Heyeti 

ile Encümeni için intihap, 97:98,102:103,109: 
110,242,301 

— Şuhelerden encümenlere intihabedi-
len azanın esamisi 71:74,96 

intihap mazbataları 

— İntihap mazbatalarının tetkik için 
şubelere verilmesi 7:9 

— intihap mazbatalarının tasdiki 12:28, 
33 £6,43,45,71,94:95,99,101,448:450 

Sayfa 

— Malatya Mebusu Regid ve Hacı Be
dir Ağaların intihap mazbataları 109 

— Muş Mebusu Hacı Üyas Sami Efen
dinin intihap mazbatası 80 

— Muş Mebusu Kadri Beyle, Rıza Be
yin intihap mazbatalan 244 

izinler 

— Ertuğrul Mebusu Rasim Beye bir ay 
mezuniyet verilmeğine dair Divanı Riyaset 
karan 102 

— istanbul Mebusu Rauf Beye mezuni
yet verilmesine dair Divanı Kiyaset karan 82 

— Mebuslardan bâzılarına izin verilme
sine dair Divani' Riyaset karan 315:316,398 

Mebusların şubelere tefriki 

— Azanın şubelere tefriki 5:7 
— Mebuslardan mazbatalan yeni tasdik 

edilenlerin şubelere tefriki 96 

Tahlif 

— Azayı Kiramın tahlifi 2,4:5,36,96:97, 
101,304,342 

İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

— Eski icra Vekilleri Heyetine mu
vakkaten beyanı ithnadedilmesi 46 

— icra Vekilleri Heyetinin intihabı 60:62 
. — icra Vekilleri Heyetinin programı 419: 

428 

— Şer'iye ve Evkaf Vekili Musa Kâ
zım Efendinin istifası 317 

— Şer'iye ve Evkaf Vekili intihabı 
(Manisa Mebusu Mustafa Fevzi Ef. inti-
habedilmiştir.) 342,371 

LAYİHALAR 

— 1339 senesi hidematı umumiyesi 
için ikinci altı aylık tahsisat itası hak
kında (1/28) 309:310 

— Cidali Millîye iştirak etmiyen ve 
Türkiye'den ayrılan mahallerde muhtelif 
suretlerle kalan ve istanbul'ca kayıtlan 
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Sayfa 

terkin edilen erkân, ümera, zâbitan ve 
mensulbini askeriyenin terkini kayıtlarına 
dair (1/2) 52 

— Da rüleytam! ar Müdiriyeti Umu'mi-
yesi İçin Şulbat gayesine kadar yedi aylık 
•tahsisat itası hakkında (1/91) 375,450:480 

— Evkaf h id em atı umumiyesi için bir 
milyon lira avans itasına dair (1/163) 448 

— Evrakı nakdiyenin şeraiti tesviye
sinin tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufak 
para ihtiyacatınm tdhvim hakkında 
(1/29) 309 

— istiklâl Harbine iştirak eden ikinci 
sınıf ihtiyat zabitanınm terfihi hakkında 
(1/117) 419 

— Kamlbiyo ve nükud üzerine sipekü. 
lâsyonun men'ine dair (1/30) 344 

— Lozan'da münakit Sulh Muahede, 
Mukavele ve Sonedatmın tasdikma dair 
(1/4) 69,111 =242,245:26I,264:291 

Sayfa 
— Men'i şekavet kanun lâyihası (1/5) 295 
— Mülga Osıııanl ı İmparatorluğu za

manına ait düyunu dahiliyenin sureti 
mahsup ve tediyesine dair (1/1(52) A-'\S 

— Nüfus siciU'âtîiım ıslaılıı hakkında 
(1/119) 419 

— Posta kanunu lâyihası (1/22) 315:37i, 
399:415,428:445 

— Reji Müdüriyeti Ümumiyesİnİn 1339 
senesi 'bütçe kanunu lâyihamı (1/3) 52 

— Sicilli nüfus kanun lâyihası (1/120) 119 
— Şûrayı Devlet Teşkilâtı hakkında 

(1/27) 309 
— Telgraf ve telefon umurunun tensi-

kı hakkında (1/118) 419 

— Vakfiye ve beraatlarında malî mak
tu münderieolanlardan maada bilûmum 
evkafı mülhaka fazlalarından alınmakta 
olan malî maktuun ilgasına dair (1/1) 52 

MAZBATALAR 
ADLtYE ENCÜMENİ MAZBATASİ 

—- Sabık Meclisten müdevver evrakın 
lüzumlu ve lüzumsuzlarına dair 327:330 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
— Sabık Meclisten müdevver lüzum

lu ve lüzumsuz evrakın merbut listede 
gösterildiğine dair 311:312 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASİ 
.— Lozan'da nıünakit Sulh Muahede, 

mukavele ve senedatın tasdikine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/4) 111:242,245: 

261,264:291 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
— Geeen Meclisten müdevver evrak-; 

tan lüzumlu ve lüzumsuz olanların bittas-
nif merbut listelerde gösterildiğine dair 302: 

303 

İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATASL 
—• Salbık Meclisten müdevver evrakın 

lüzumlu ve lüzumsuzları haıkkında 388 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ MAZBATASİ 
— Sabık Meclisten müdevver evrakın 

lüzumlu ve lüzumsuzları hakkında 376:378 

j KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ 
j MAZBATALARI 
I — Kambiyo ve nükut üzerine sipekü-
j lâsyonun men'ine dair kanun lâyihası hak-
; kında (1/30) 344 

-••• Sabık Mei'-listeıı müdevver evrakın 
lüzumlu ve lüzumsuzlarına dair 323:327 

LAYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
— Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Be

yin, (ı'öğeri füsünın hakkında kanun teklifi
ne dair (2/57) 450 

— Denizli Mebusu Yusuf Beyle refi
kinin, Aşa iri seyyarenin yayla köylere is
kânlar. hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/61) 450 

— İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
Ordu!ardaki fn;:la hayvanatın bedeli mu
karreri iîe züiTüa tevzii hakkımdaki kanun 
teklifine dair (2/59) 450 

— K a milisten Şarki Mebusu ismail 
Beyle . riif ekasmın, ipekli mensucattan Ta-
ritoi Umumiyedeki Resmin on' iki misli 
yerine beş misli ahzi hakkındaki kanun 
teklifin- dair (2/62) 450 

Ali Şevket Bey (Giresun)



So,v/o 
— Kütahya Mebusu Reeep Beyin, Te

menni mahiyetinde verilen takrirler hak
kında kanım teklifinin şayanı müzakere ol
madığına dair (2/9) 342 

— Menteşe Mebusu Esacl Efendinin, İs
tiklâl mufrarebatma iştirak «den İhtiyat ve 
Milis zâbitam hakkındaki kanıuıı teklifi 
(2/1), Birinci devre • fjâzist an Mebusu Ne
cati Efendinin, İhtiyat ve Milis zâb'Ltanmın . 
terfih ve iktidarı hakkındaki kamın tekli
fine dair (2/8) 3)1. 

— Menteşe Mebusa Esad Efendinin-, 
Meyankökü hissei ürşiyes'imn tezyîdi hak
kındaki kanun teklifine dair (2/30) 450 

— Saltık Meclisten müdevver evrakın lü-
zunflu ve lüzumsuzları hakkımda 379:388 

— Zonguldak Mebu.su Tunalı Hilmi 'Be
yin, Artar Vergisi kanım teklifine dair 
(2/6) ' 336:337 

— Zonguldak Mebustu Tunalı Hilmi Be
yin, Dahiliye Vekâlet inin. -ilgası ile jşleriniı* 
İcra- Vekilleri Heyeti Reisliğine raptı hak
kındaki kanun .teklifine dair (2/7) 337 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, İmar Vekâleti teşkili fraklımda teklifi 
kanunisine dair (2/4)' 332:336 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, (Türkçe kanunu) teklifine dair (2/3) 337: 

842 

MAARİF EN. MAZBATASİ 
:— Sabık Meclisten müdevver evrakın 

lüzumlu ve lüzumsuzları hakkında 378:379 

MUVAZENE! MALİYE EN. MAZBATALARI 
— Büyük Millet Meclîsi İdare Heyetinin 

(Sivas Mebusu Rasim Beyle rüfekası), 1339 
senesi Meclis bütçesinin' altıncı faslının ikin
ci maddes'inıe 682 400 lira ilâvesine dair ka
nun, teklifi hakkında (2/2) 98:99,104 

— Darül eytamlar Müdiriyefİ Umu mi-
yesi için Şubat gayesine kadar yedi aylık 

MUHTELİF 

— Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazret-. 
lerirein bir tezkereleriyle Halife Abdül Me-
cid Hazretlerinin merbut telgrafı 96 

Sayfa 
tahsisat itası hakkındaki kanun 'layihasına 
dair .(2/91) 450480 

— Kaymakamlar maasatmın tâyini mik
tarına Vekâletin serbest bırakılmasına dair 
Dahiliye Vekâleti tezkeresi hakkında (3/51) 419 

— Sabık Meclisten müdevver evrakın 
lüzumlu ve lüzumsuzları hakkında 388r397 

MÜDAFAA! MILLIYE EN. MAZBATASI 
— Geeen Meclisten müdevver evraktan 

lüzumlu ve lüzumsuz olanların bittasnif 
mebut, listelerde gösterildiğine dair 295 r 

300,301:303 

NAFIA EN. MAZBATALARI 
— İzmir - Kasaba ve temdidi. - Bandır

ma - Soma hututunun sa'mk İstanbul Hükü
metince şirketlere .tanınmış olan hukuku im-
tiyaziyelerinin -ilgasiyle iştirasına dair' Ka- . 
nu-nu muvakkatin reddi hakkında- cereyan 
eden müzakereyi havi tera VeMUeri Riya
seti tezkeresine dair 419 

— Sabık Meclisten müdevver evrakın, 
lüzumlu ve lüzumsuzlarına, dair 330:332 

NİZAMNAMEl DAHİLİ EN. MAZBATASI 
— Geçen Meclisten müdevver evraktan 

lüaumlu ve lüzumsuz olanların bittasnif 
merbut listelerde gösterildiğine dair 290:300 

POSTA VE TELGRAF EN. MAZBATALARI 
— Geçen, Meclisten müdevver evraktan 

lüzumlu ve lüzumsuz olanların bittasnif 
merbut listelerde gösterildiğine dair 301:302 

— Posta kanunu lâyihası hakkında: 
(.1/22) 345:371,399:415,428:445 

SIHHİYE EN. MAZBATASİ 
— Geçen Meclisten müdevver evraktan 

lüzumlu ve lüzumsuz olanların bittasnif 
merbut listelerde gösterildiğine dair 300 

ŞER'İYE VE EVKAF EN. MAZBATASI 
— Sabık Meclisten müdevver Jiizıımln ve 

lüzumsuz •evrak "hakkında (2 tane) 313:345 

EVRAK 

— İzmir'in senei devriyei istihlâsı mü
nasebetiyle oradaki «şenliklere iştirak etmek 
üzere Büyük Millet Meclisi azasını daveti 
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Sayfa 
tiyle Şeyh Sünusi Hazretleriyle .Kasta
monu Belediye Riyasetinden mevrut tebrik 
telgrafları 71 

Sayfa 
mutazammm İzmir Belediye Riyasetinden 
mevrut telgraf 343:344 

— Meclisi Alinin küsadı münasebetiy-
le mevrut tebrik telgrafları 60,109 

— Meclisin kiigadı münasebetiyle Malat
ya Mebusu Reşid Ağa'dan, Hacıbektaş Çe
lebisi Efendiden ve isviçre'de (Cefacad) 
imzalı tebrik telgrafları 96 

— Meclisi Alinin küşadı münasebe-

— icra Vekilleri Heyeti Raisi Ali Fet-
hi Beyin, nutku 62:64 

— Meclis Reisliğine intibaboltınan Ga
zi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin nu
tukları ' 36:42 

Dahiliye Vekâletinden 
— Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 

Ulukışla - Niğde yolunda eşkıya tarafından 
şebit edilen ihtiyat zabiti Ömer Efendinin 
kaatülerinin derdest edilip edilmediğine 
dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri 
(6/4) 309 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, Boınonti fabrikası işçiler grupuna da
ir Dahiliye Vekâletinden sual takriri 
(6/1) 90 

Hariciye Vekâletinden 
Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 

Garbî - Anadolu şimendiferlerine dair 
italya, ingiltere ve Fransa arasındaki iti
lâf hakkında Hariciye Vekâletinden sual 
takriri (6/5) 375 

İcra Vekilleri Heyeti Kiyasetinden 
— Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Ay

dın Demiryolu, üzerinde ve Hamidiye istas-

— Sulh Muhahedesinin tasdiki tebri
kini mutazammm telgraflar 303,313 

— Sulh Muahedenamesinİn tasdiki mü
nasebetiyle istanbul Şehremanetinden mev
rut tebrik telgrafı 398 

— Reisi sin istanbul Mebusu Abdttr-
rahman Şeref Beyin, ikinci Devrei Intiha-
biyeyi kuşat nutku 2 

— Reisisâniliğe intihabohman AH Fa-
ad Paşanın nutku 44 

yonu civarında vukua gelen şimendifer 
hâdisesinde şehiden vefat eden askerler 
için tazminat ve kumpanyaya mürettep ce
za hakkında icra Vekilleri Heyeti Riyase
tinden snal takriri (6/6) 375 

— Menteşe Mebusu Esad Efendinin; 
Aydın, Nazilli ve Manisa havalisinin ima
rı hakkında Hükümetin ne gibi gibi tasav-
vuratta bulunduğuna dair icra Vekilleri 
Heyeti Riyasetinden sual takriri (6/2) 244 

Maarif Vekâletinden 
— Bozok Mebusu Süleyman Sırrı ve 

Hamdi beylerin, Tozgad Darülmuallimîni-
nin esbabı şeddine dair Maarif Vekâletin
den sual takriri (6/7) 418 

Nafıa Vekâletinden 
— Menteşe Mebusu Esad Efendinin, 

Aydın şimendifercilerinin grevi hakkında 
Nafıa Vekâletinden sual takriri (6/8) 448 

NUTUKLAR 

SUALLER 

Ali Şevket Bey (Giresun)
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TAKElELEE 

Sayfa 
Cebelibereket (Ami B,) 
— Hicaz pulları varidatının Hilâlidı-

mere veya memaliki müfctahlasamn imarına 
tahsisi hakkımda (4/15) 419 

Çanakkale (Mehmed B.) 
— Çanakkale Rüsumat Muayene ve Ta-

hakkak Memuru Şevket Efendinin suüsti-
mal&tı hakkında (4/2 mükerrer) 96 

— Eal'eİ Sultaniye mülhakatından 
£h-enkQy nahiyesine yerleştirilen Arnavut 
muhacirlerin başka bir tarafa nakilleri hak
kında (4/5) SOO 

Denizli (Bayda/r Rüştü B.) ç 
— Kadıköy nahİyesiyle Denizli merkez 

kazası halkının Haıib Kazançları Vergisin
den istisnalarına dair .(4/14) 419 

Denizli (Yusuf B. ve rüfekası) 
— Denizli'nin Honaz nahiyesinde -postta 

ve telgraf merkezinin ihyaen küşadına dair 342 
—• Garibi • Karaağaç şasesinin İnşaaltı 

için tahsisat itası Mtatmnna dair 342 
— Menderes nehrinden Denizli, Aydın, 

Bozdoğan, Söke ovalarını irva ve İska et
mek üzere istanbul Hükümetince kesfiyat 
icra ve harita ve projesi tanzim edildiğine 
ve mezkûr dosyanın Istaribul Nafıa Neza
reti evrakı arasında meveüdolacağına naza
ran bilcelp teşeblbüsatı mezkûrenin müced-
deten ihyası hakkında (4/12) 376 

— Yunan işgalinden kurtarılan Çal ve 
Buldan kazaları Aşar bakayasının teciline 
dair 

Ertugrul (Doktor Fikret B.) 
— Tahlifin şekli hakkında 

342 

2:3 

Eskişehir (Emin B.) 
— Eskişehir livasının tohumluk 'ihtiyacı 

hakkında (4/13) 376 

Gaeiantdb (Ali Cenanı B. ve rüfekası) 
— Gazianteıb 'livasının hudut' t^kilâtı 

hakkında 14 Mart; 1334 tarihinde neşredi
len kanun, mütareke sebebiyle tatfcik «dile
mediğinden şimdi taıtibikı hususunun tasvi-
ben Dahiliye Vekâletine havalesine dair 
(4/4) 244,304:301 

Sayfa 
Oasiantdb (Ali Cenanı B.) 
— IsJtanİbul Meclîsi Mebtsan Evrak Ka

leminde mahfuz ve elyevsn mevkii tatbikte 
bulunan kararname dosyalarının bilcelp bu
rada »tetkiki hakkında (4/3) 95:96,110:111,397: 

393 
İstanbul (Abdürrahman Şeref B. ve rtt-

fekast) 
— Memurin ve mütekaidin evlâtlarının 

mektep ücretleri hakkında 942 
. istanbul (Akçuraoğhı Yusuf B. ve ar-

Tcadaılan) 
— Gari Pasa Hazretlerinin nutuklarının 

bastırılarak köylere kadar tgönderihnesine 
dair 42 

izmir (Dr. Tevfİk Rüsdü B. ve arka
daşları) 

— Gazi Mustafa Kemal Paşanın izmir 
ve Ankara mebusluklarını uhdesinde eem-
etm.'esine dair 2S£9 

Karesi (Akmed Süreyya B. ve arkadaş
ları) 

— intihabı Mobusan Kanununun 79 nou 
maddesinin tadiline dair 28 &9 

Karesi (Vehbi B.) 
— Zaibut ceridelerinin bir an evvel tab'ı 

ve neşri hakkında 264 
Kastamonu (Halid B. ve rüfekası) 
— Kastamonu mülhakatı muallimleri

nin meıtbut istidasından bahaile muallimler 
maaşaitmın bir şekli katiye raptma dair 
(4/3 mükerrer) 109 

Kayseri (Ahmed Hümi B.) 
— Şûrayı Devlet makamına kaim Me

murin Muhakemat 'Heyeti ve Encümeni 
hakkındaki kanun lâyihasının bir an evvel 
müeakerc edilmesine dair 109 

Kayseri (Dr. Hâlİd Mazhar B.) 
— Bâzı tedabiri sıhhiye hakkında Sıhhi

ye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinden te
menni takriri (4/11) 376 

Kayseri (Dr. ffâlid Mazhar Beyle rfi/e-
kastnm) 

— Sivas Kongresine iştirak eden zevata 
istiklâl Madalyası ve birer silâh itasına 
dair (4/10) 87« 



_ 8 — 

Kayseri (Sabit B.) 
— Birinci devrei içtimaiye azayı kira-; 

ııııuın istiklâl madalyalariyle takdirname
lerinin teşriî itası hakkında 264 

Kütahya (Recep B.) 
— Geçen Meclisten müdevver *evrak 

hakkında (4/2) 42/74:82,82:85 

Menteşe (Esad Ef.) 
— îzmir ve Aydm'da mahıv ve indirasa 

mahkûm sabunculuğun himaye edilmesine 
dair (4/5 mükerrer) 313 

— Meclis namına kuvayı havaiye sa-

Aydın (tzzeddin P§.) 
— Şekaveti tahakkuk edenlerin aile ve 

taallûkatının ahar mahallere nakli, hanele
rinin ihrakı, emvali menkulelerinin zaptı 
ve yataklık edenlerin tecziyesi hakkında 
(2/134) 419 

Bozok (Ahmed Hamdi B.) 
— Affı Umumi ve müeeceliyet hakkın-

da (2/58) 321 
— Göğeri Kuşumu hakkında (2/57) 321,450 

Çorum (Ismaü Kemal B.) 
— Göğeri Aşan hakkında (2/158) 448 
Denizli (Yusuf Bey ve refiki) 
— Âşairi seyyarenin yayla köylere is

kânları hakkında (2/61) 321,450 
— Avrupa'dan vürudeden kükürtler

den yüzde yüz Gümrük Resmi alızi ve Tür
kiye'de mevcut kükürt madeni sahibi imti
yazlarına teshilât irae edilmesine dair 
(2/60) 321 

Dersim (Feridun Fikrî B.) 
— ihtiyat zabitlerinin sınıfı muvazzafa 

nakilleri hakkında (2/28) 310 
içel (Emin Ef. ve rufekaiı) 
— Bakaya ve asker firarilerinin affı 

hakkında {2/133) 419 

istanbul (Ali Rtza B.) 
— Ordulardaki fazla hayvanatın istilâ 

görmüş ve Yunan tahribatına mâruz kal
mış köylülere bedeli mukadderi üzerinden 
mukassatan tevzii hakkında (2/59) 321,450 

Sayfa 
tınalınması için mebusların bir senelik tah
sisatından yüzde beşini terketmelerine dair 
(4/5) 244 

Menteşe (Yunus Nâdi Beyle arkadaşı
nın) 

— Beis Gazi Paşa tarafından iradedilen 
nutkun tabı ve neşredilmesine dair 42 

Muş (Hacı tlyas Sami Ef. üe rüfekası-
' mn) 

— Kahraman ordumuza Büyük Millet 
Meclisinin şükran ve ihtiramatmııı iysal 
edilmesi hakkında 43 

istanbul (Hamduttuk Subhi B.) 
— Ankara'da bir Şehremaneti teşkili 

hakkında (2/109) 375 

Kâııgırı (Talât Beyle rüfekast) 
— Turku hususiye ve umuimiye inşaa-

tuıda amelei mükellefe usulünün tatbiki 
hakkında (2/135) 413 

Karahisarı Şarki (İsmaü B. ve rüfekn-
sının) 

— ipekli mensucattan Tarifei Umumi-
ycdelri resmin on iki misli yerine beş misli 
ahzi hakkında (9/62) 321,450 

Kütahya (Receb B.) 
— Temenni mahiyetinde verilen tak

rirler hakkında (2/9) 300:301,303,342 
(jâziztau sabık Mebusu (Necati Ef.) 
— ihtiyat ve Milis zâbitanııım terfih 

ve ikdarı hakkında (2/8) 311 

Menteşe (Esad Ef.) 
— Meyankökü hissei üşriyesinin tez

yidi hakkında (2/30) 310,450 
— İstiklal mulıarebatma iştirak eden 

Milis zabitleri hakkında (2/1) 74,311 
Sanman (Abulin Beyle rüfeİMsmın) 
— Üzüm. müstahsalâtından gayrı ispir-

tolann Türkiye'ye men'i ithaliyle sarf ve 
istihlâklerine dair (2/159) 448 

Sivas (Muammer, Kayseri Ahm&d Hil
mi Beylerin) 

— Firari ve bakaya efrattan bedeli 
nadî alınmasına dair (2/29) 310 

TEKLİFLER 

Ali Şevket Bey (Giresun)
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Suyfa \ 

Sivas (Rasim B. rüfeka&mm) 
— 1339 senesi Meclis bütçesinin altıncı 

faslınım ikinci maddesine G8C 400 lira tah
sisat ilâvesine dair (2/2) ai»98rf)M,101 

Tekirdağ (Cemil B. ve rüfekasmm) 
— Men'i müskirat Kanununun birinci 

maddesinin tadili hakkında (2/56) 321 
Zonguldak (Tunah Hilmi B.) 
— Artar Vergisi kanım teklifi (2/6) 295, 

336:337 

Sayfa 
— Dahiliye Vekâletinin ügasiyle iğle

rinin icra Vekilleri Heyeti Riyasetine, rap-
lı hakkında (2/7) 295,337 

— İmar Vekâleti kanunu teklifi 

Koy idaresi hakkında. (2/5) 

Türke/e kanunu teklifi (2/3) 

(2/4) 295, 
3-32 £36,419 

295 

295, 
337:342 

T £ Z K £ > A £ I J £ I R 

ADLİYE VEKÂLET1! TEZKERESİ 
— Malatya'nın tepebaşı mahallesin

de mukim Mamerkli Hasan bini Yosuf 
hakkındaki evrakı hükmiyeye dair (3/2) 59 

— Maraş'ın Ş/iikürlü •mahallesinden 
Oseb namı diğeri Jozef hakkındaki evra
kı hükmiyeye dair (3/3) 00 

— Siverek Belediye Müfettişi •sa
bıkı Şeyhî Dede hakkındaki evrakı hük
nıiyeye dair (3/1) 59 

B. M. M. REİSİ BANUİÖt TEZKERESİ 
— Birinci tnonü Harbine iştirak 

eden Meclis Âzasııım istiklâl Madalyasiy-
le taltiflerine dair (3/33 mükerrer) 91:94 

DAHİLİYE VEKÂLETİ TEZKERESİ 
— Kaymakamlar maaşatınm tâyininde 

veMletİn serbest 'bırakılmasına dair karar 
itası hakkında (3/51) 311,419 

ELCEZlRE İSTİKLÂL MAHKEMESİ 
MÜDDEİUMUMİLİĞİ TEZKERESİ 

— Elcezire İstiklâl Mahkemesince ida
ma mahkûm Ermeni milletinden Mardros 
hakkındaki hükmün tasdikimi dair (3/26) 
(mükerrer) *.î0 

İCRA VEKÂLETİ RİYASETİ TEZKERELERİ 

— Adapazarı Ahşap ve Demir Malze
me İmalâthanesi Osmanlı Anonim Şirke
tine bazı müsaadat. itası hakkındaki He
yeti Vekile kararma Dahiliye Vekili Bey 
muhalif kaldıklarından ihtilâfın -halledil
mesine dair (3/24) 53 

— Altın ve ufaklık para darbına dair 
(3/47) 311 

— Amasya Ha-psanesinde mahpus Mü-
lâzimievvel Manisalı Lûtfi Efendi bini 
Rüşdü'uün affı hakkında (3/14) 59 

— Asayişin mıılhtel bir şekil aldığı Ay
dın, ödemiş, Denizli, Burdur. Dinar, Çiv
ril, Sandıklı, Eğridir, Ulıtlburlu'da İdarei 
Örfiye ilân edildiğine dair (3/50 müker
rer) 419 

— Belediye reislerinin vazaifi saire ile 
iştigalleri caiz olup olmıyaeağı maddesinin 
tefsirine dair (3/21) 52 

— 1908 Lizbon telgraf ve 1920 Madrid 
posta Beynelmilel kongrelerince tesbit edi
len ımvkavelât ve niüaıııata iştirak husu
sunda bir karar irasjna dair (3/23) 53 

~ Divanı Muhasebattı, bir Reisievvel in
tihabı hakkında 322 

— Dördüncü, «ve üçüncü sınıf ketebei 
askeriye ite açıkta bulunan memurin ve 
ketebei 'askeriyeye itası lâzmıgeleîi tahsisa
tı fevkalâde miktarı hakkında tefsir talebi
ni mutazammuı (3/12) 52 

— 429 zatın İstiklâl Mada ly asiyi e tal
tifi hakkında . 53:57 

— Düşman kuvayı harbiyesine müzaha-
ret ciirmünden mahkûm Çatalcalı Dimitri-
nğlu Vasil ile Koeo hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine dair (3/6) 60 

— Elcezire Cephesi Kumandanı Cevad 
Paganın İstiklâl Madalyas'iylo taltifi hak
kında 310:311 
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Sayfa 

— Elcezire istiklâl Mahkemesinin Alay 
14 Tb. 1 Kumandam Bnb. Hüseyin Lûtfi 
Efendiyi salahiyet harici mahkûm ettiğine 
dair (3/15) 59 

— Firardan dolayı tecdidi kayda mah
kûm (bulunan ve halbuki kendisi hizmeti 
fiiliye •erbabından olmadığından tecdidi 
kaydı icabetmiyen Yusufoğlu Said hak
kındaki Konya istiklâl Mahkemesi (hük
münün ref 'ine dair 108:109 

— Firar fiilînden idama mahkûm ve Di
van* Temyizi Askerîce cezası tasvibedilen 
Mehmedoğiu Mehmed hakkındaki hükmün 
tasdikim dair (3/35) 295 

— Firar maddesinden on sene küreğe 
sureti katiyede mahkûm Kas, kazasından 
Arab Saidoğlu Osman'ın maluliyetine bi
naen bakıyei müddeti cezaiyesinin affı 
hakkında (3/32) 69 

— Firar maddesinden sureti katiyede 
on beş seneye mahkûm Buldanlı Alioğlu 
Mehmed'in maluliyetine binaen bakıyei 
müddeti cezaiyesİnin affı hakkında (3/28) 69 

— Gazianteb Hapsanesinde mahpus Sa
rılar karyesinden Behzadoğlu Vakkas'ın af
fına dair (3/22) 59 

— Hıdematı muhtelifede gayret ve fe
dakârlıkları sebk eden elli dört zabit ve alt
mış sekiz çavuş ile otuz üç onbaşı ve altmış 
dokuz neferin İstiklâl Madalyasiyle taltif
leri hakkında (3/33 mükerrer) 69;71 

— Hiyaneti harbiye ve casusluk mad
delerinden idama mahkum inegöl'ün Sİnan-
hey mahallesinden Haliloğlu Kel Ahmed ve 
Şeytan. Mehmed haklarındaki hükmün tas-
dikına dair (3/7)ı 60 

— Hiyaneti harbiye maddesinden ida
ma mahkûm Tekirdağh Ağya Veled Isîıak 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 60 

— Hıyaneti vatanîyeden idama mah
kûm ve cezası Divanı Temyizi Askerice tas
dik edilen Urfa'nın ^adıîlı karyesinden Sü-
leymanoğlu Karave(K hakkındaki hükmün 
tasdikine dair (Ş/52) 311 

— ikinci Avans Kanununun dokuzun
cu maddesinin tefsirine dair (3/49) 31İ 

— istiklâl Madalyasiyle usulü taltif 
hakkında tanzim edilen Nizamname ve nu
munelere dair (3/48)t 310 

Sayfa 
— izmir, kasaba ve temdidi, Banttır-

ma - Soma - Aydın, Mudanya * Bursa de-
rairyoHarıtun. îzmir liman ve rıhtımı ve sap 
renin hukuku imtiyariiyesine dair istanbul 
Hükümetince tanzim kılınan Kanunu mu
vakkatin reddi hakkında (3/25) 53,419 

— Rângırı'nm Şabanözü nahiyesinden 
Kemikoğlu Süleyman bini Eyüb'ün iadeıı 
hukuku memnuasına dair (3/18) 59 

— Kastamonu Hapsanesinde mahpus 
Devrekani nahiyesinin Bozkoca karyesin-
den Imamoğlu Hasan bini Tahır'in affı hak
kında (3/13) 59 

— Katil maddesinden sureti katiyede 
on beş sene küreğe mahkûm Mehmedoğdu 
Osman'ın maluliyetine binaen bakıyei müd
deti eezaiyesinin affı hakkında (3/29) 69 

— Kıtasından firardan mahkûm'Seki* 
zinei Fırka Cebel Bataryasından Yusufoğlu 
Abdullah hakkındaki evrakın 'gönderildiğine 
dair (3/5) 60 

— Kütahya'nın Altıntaş nahiyesinden 
Muradoğlu Veli Ahmed hakkındaki evrakı 
hükmîyenin gönderildiğine dair (3/17) 59 

— Memurinden Mebus olanların tekaüt 
ve mazuliyet aMatı hakkında kabul edilen 
takdirde muharrar memurin kelimesinin 
Büyük Millet Meclisi Âzası meyamnda bu
lunan erkân, ümera ve zabıtana şâmil olup 
olmadığının tefsiri hakkında (3/10) 52 

-—Meni Müskirat Kanunu mucibince 
mahkûm edilen AlâiyeK Aleksi zevcesi Pipi 
hakkındaki hükümde hatayı ÂdH vâki ol
duğundan katî olan hükmün affı suretiyle 
telâfisi 'hakkında (3/31) 69 

— Men'i Müskirat Kanunu mucibince 
mahkûm edilen Nimetîhuda yelken gemi
si Kaptanı. Tirebolulu Gür Aîlzade Temel 
bini Oemal'in affı. hakkında (3/19) 59 

— Mevaddı muhtelifeden -muhtelif ce
zalara sureti katiyede mahkûm Çoram'dan 

. Kel Hasanoğlu Eşref ve Tosya'dan Akdan- r 
oğlu namı diğeri Karamanoğullarındanr 
Eminoğlu Ali ve Araç'tan Mustafaoğlu 
Şükrü ve Sungurlu'dan Salih Ağa mahdu
mu Esad ve Iskilib'den Mem'iş bin Hüseyin'
in maluliyetlerine binaen, bakıyei müddeti 
cezaiyelerinin affı hakkında (3/30) 69 

Ali Şevket Bey (Giresun)
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Sayfa 

— Müfbadelei Ahali ve Emval Komis
yonuna tamir Mebusu Dr. Tevfik Rüşdü ve 
Erzincan Mebusu Hamdi Beyler tâyin edil
diklerinden mezun addedilmelerine dair 311 

— Mülâzİmievvel Hüseyin Rahmi Efen
dinin istiklâl Madalyası üe taltifi hakkın
da 322 

— Mülâzimievvei Mehmed Fuad Efen>-
diaia İstiklâl Madalyasiyle taltifi hakkında 57 

— Müsellâhan ve fiilen Yunanı ordusun
da ve dügmana muavenet cürmünden idama 
mahkûm Kasabalı Hacı Mihalioğlu Kimon 
hakkında evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair (3/8)! 60 
" — On bir zatın İstiklâl Madalyası ile 

taltifine dair 322323 
. — On dokuz zabitin takdirname He tal

tifleri hakkında 310 
— Petrol, neft ve tabiî havagazı mem-

baları hakkında İktisat Encümeninde bulu
nan kanun lâyihasının iadesine dair 376 

— Seferberlik Zammı Maaş Kanununun' 
ikinci maddesinin tefsirine dair 376 

— Sirkat maddesinden sureti katiyede 
Üç sene küreğe mahkûm Karadağlı Süley
man bini Mustafa'nın maluliyetine binaenı 
bakıyei müddeti cezaiyesinin af fi hakkın
da (3/27) 69 

— Taş Ocakları Nizamnamesinin 28 nei 
maddesinin tefsirine dair (3/50) 311 

— Temettü Kamınuıran (B) cetvelinin 
ve Rüsumu Belediye Kanununun 12 nei 
maddei muaddelesinin tefsirine dair (3/9) 

— Urfa'nm Mahkeme mahallesinden Ha
cı Faali Efendizade Şükrü Efendi 'bini Meh
med Efendiyi katilden mahkûm Kub-

53 

Sayfa 
bemescit mahallesinden Hacı Kamil Efen
di bini Rüşdü Efendinin iadei hukuku raem-
nuasına dair (3/16)' 69 

— Yedinci Avans Kanununun «anayı 
müzakeresinde Heyeti Umumiyece kabul 
edilen Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin takririnin kanun veya nizamname ve
yahut tefsiri kanuniden hangisinin hüküm 
ve kuvvetinden ad ve telâkki olunacağının 
işan hakkında (3/11)' 62 

— Yozgad'in Teymürlü mahallesinden 
Hacı Alioğlu Edhem'in affı hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
(3/20) 59 

— Yzb. Priatinteü Ali Rasim Efendinin 
takdirname ile taltifine dair 59 

MAARİF VEKÂLETİ TEZKERESİ 
— Tekirdağ! Lisesi tahsisat ve kadro-

eiyle Ankara'da bir kız lisesi küsadına 
dair (3/33) 94 

MUVAZENE! MALİYE EN. RİYASETİ 
TEZKERESİ 

— Muvazenei Maliye Encümeni azasının 
yirmiye iblâğına dair 3̂ 3 

MÜDAFAAl MİLLJYE VEKALETİ 
TEZKERELERİ 

— Altmış sekiz zatın takdirname ile 
taltiflerine dair 5758 

— Evvelce teşekkürname ve bi lâhara 
takdi rname ile ta l t i f edilen Bnfo. Mahmed 
Rüşdü Efendi hakkında iki t akd i rname 
a lanlar misillû muamele ifası lâzımgelip 
gelmiyeceğine dai r (3 /26) 5!» 

— Yirmi dört zatm İstiklâl Madalya
siyle taltiflerine dair 58r5ü 
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ZAPTI SABIK HULASALARI 

Sayfa 
1 1 . 8 . 1 3 3 9 tarihlî 1 nei injtinıa zahit hıı-

I asası ' 12 
12 . 8 . 1339 tarihli 2 ırei ietima zahit 

hulâsası 32 
13 . 8 . .1339 tarihli 3 ııdi içîtîma zahit 

hulâsası t 51:52 
14 , 8 . 1339 tarihli 4 -naü içtima zfihut 

Sayfa 
22 . ti . 1339 tarihti 8 nıei i<jtiı«ıa zabıt 

lrulifısası 264 
23 . 8 . 1339 tarihli 9 nen içtima zahit 

hulâsası 294 
26 . 8 . 1339 tarihli 10 neu içtima zalbıt 

hulâsası 309 
29 . 8 . 1339 tarihli 11 aai İçtima «ahit 

hulâsası 
16 . 8 . 1339 tarihli 5 nei Uftima zabıt ! 

•hulasası 00 
19 . 8 . 1339 tariSıli 6 nei i<;tima ZÎIÎMI. 

hulâsası 108 
21 . 8 . 1339 tarihli 7 nei içtima • zabıt, 

hulâsası 244 

68:69 | hulâsası 321 
1 . 9 . 133» tariMi 12 nei içtima zahrt 

hulâsamı 374 s375 
3 , 9 . 1339 tarihli 13 mü iejtİma zaibı* 

• hulâsası 418:410 
5 . 9 . 1339 tarihli 14 ııcü içtima zahit 

hulâsası 4-13 

Ali Şevket Bey (Giresun)



Söz alanlar 

Sayfa 
Abdullah B. (Trabzon) - Posta Kanunu 

.münasebetiyle 403 
Abdullah Azmi Ef, (Eskişehir) - Geçen 

Meclisten müdevver evrakın yeniden tet
kik edilmesine dair t ak r i r ve encümen 
mazbataları münasebetiyle 84 

Abdürrahman Şeref B. (İstanbul) • I>a-
i'ü i ey tamları n bütçesine tahsisat itasın'» 
da i r Kamın münasebetiyle 465 

— Lozan Sulh Muahedesinin kabulüne 
dair kanun la r münasebetiyle 258:260 

— Reisisin sıfatiyle Meclîsi açış nu tku 2 
Abidin B. (Saruhan) - Geçen Meclisten 

müdevver evrakın yeniden te tk ik edilme-
sine dai r t ak r i r ve encümen mazbataları 
münasebetiyle 32Ö 

Ağaoğlu Ahmed B. (Kars) - Mebusla
r ın yemin gekli hakkında verilen tekrir 
münasebetiyle 3 

Ahmed Hamdi B. (Bozok) - Posta Ka
nunu mü-n as eb etiyle 3(>5 

Ahmed Hilmi B. (Kayseri) - İcra Vekil
lerinin intihap şekline dair 60 

— Pos ta Kanunu münasebetiyle 366 
Ahmed Mahir Ef. (Kastamonu) - Me

busların yeraiıı şekli hakk ında verilen 
t a k r i r münasebetiyle 3 

Ahmed Saki B. (Antalya) - Zonguldak 
Mebusu Tun alı Hilmi Beiyin, Lâyiha En-
cümeninee reddedilen A r t a r Vergi hakkın
daki teklifi münasebetiyle 336 

— Zonguldak Mebusu Tunal ı Hilmi 
Beyin, Lâyiha l ineümeninec reddedilen 
i m a r Vekâleti teşkili hakkındaki teklifi 
münaseebtiyle 332,334 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin, Lâyiha Encümenince reddedilen 
(Türkçe Kanunu) teklifi münasebetiyle 338:341 

Ahmed Süreyya B. (Karesi) - Geçen 
Meclisten müdevver evrakın yeniden tet-

Bayfn 
kik edilmesine dai r -takrir ve encümen 
mazbataları münasebetiyle 79.S3 

— izmir ve Ankara 'dan Mebus intİhab-
ediîmiş olan Gaai Mustafa Kemal Paşa-nm 
in t ihap mazbatası hakkında .14,15 

— Lozan Sulh Muahedesinin kabulüne 
dai r kanun la r münasebetiyle 256 -.258 

— Memurin Muhaıkemat Te tk ik Encü
meni int ihabatı dol-aytsiyle 102 

Ali B. (Lâzistan) - Darüleytamlar ın 
bütçesine tahsisat i tasına dai r Kanun mü
nasebetiyle 457 

Ali Oenani B. (Gazianteb) - Darüley
tamlar ın bütçesine tahsisat i tasına dai r 
Kanun münasebetiyle' 473,474,475,476 

— İstanbul Meclisi dosyalarında bulu
nan ve mer'i olan kararnamelerin Anka
ra'ya getirtilerek müza'kere olunmalarına 
dair 7110 

— Posta Kanunu münasebetiyle 360,362, 
' "367,405,400,414 

Ali Fethi B. (İstanbul) (İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi) - Gazianteb Mebusu Ali Ce
nanı Beyin, Gazianteb livasının hudu t teş
ki lât ı hakkındaki takr i r i münasebetiyle 305 

— İcra Vekilleri Heyet i Riyasetine in
tihabı dolayısiyle nu tku 62:64 

— _ icra Vekilleri Heyetinin Programı 
hakkında 420:428 

Ali Fuad Pş, (Ankara) - Birinci İnönü 
Harbine işt irak eden mebusl'ara İstiklâl 
Madalyası verilmesi hakkında İcra Vekil
leri Heyet i Kiyasetinin tezkeresi münase
betiyle 91,92,93 

— Memurin Muhakemat Tetkik Encü
meni in t ihabat! dnlayısiyle 102 

— Muvakka t Keis intihabı dolayısiyle 2 
— Hflİsisanİliğe intihabı dolayısiyle 44 

* 



Ali Rıza B. {İstanbul) . Oazianteb Me
busu Alî Cenani Beyin, Gazianteb livası
nın hudut teşkilâtı hakkındaki takriri mü
nasebetiyle 

Alî Şefik B. (Giresun) - Posta Kanunu 
münasebetiyle 

- tt 
Sayfa 

305 

440 

Üaufa 
Avni B. (Bozok) - Lozan Sulh Muahe

desinin 'kabulüne dair kanunlar münasebe
tiyle 254:25ü 

~ İe.el Mebusluğuna seçilmiş oi'an Tev-
TİU Beyle İlacı Ali Efendini.]) İntiha}.» ııınz-
b-ntaînn hakkımla 35 

Besim Atalay B. (Aksaray) - Zongul
dak Mebusu T'imalı Hilmi Beyin, Layiha 

B 
Encümenince reddedilen (Türkçe Kanu
nu) teklifi münasebetimle 338,İMİ 

Oavid Pş, (Canik) - Geçen Meclisteıu 
müdevver evrakın yeniden tetkik edilme

sine dair talkrir ve encümen mazbataları 
münasebetiyle 381 

Dr. J"uad B. (Kırkküİse) • Darüley-
tamların bütçesine tahsisat itasına dair 
Kamın münasebetiyle 458,459 

—- Öeçen Meclisten müdevver eva-akm 
yeniden tetkik edilmesine dair tiakrir ve 
encümen mazbataları münasebetiyle ; 395 

Dr. Mazhar B. (Aydın) • Darüleytam-
ların bütçesine tahsisat itasına dair Kanun 
münasebetiyle 470,476 

— icra Vekilleri Heyeti Reisi Ali Fet
hi Bçyin nutku münasebetiyle 64 

— Posta Kanunu münasebetiyle 367,401 
— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 

Beyîn, Lâyiha Encümenince reddedilen 
imar Vekâleti teşkili ha'kkındaki teklifi 
münasebetiyle 335 

Dr. Mustafa B. (Çorum) - Geçen Mec 
listen müdevver evrakın yeniden tetkik 
edilmesine dair takrir ve encümen mazba
taları münasebetiyle 78 

Dr. Bıza Kur B. (Sinob) (Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekili) - DarüleV-
tamlar bütçesine tahsisat itasına dair Ka
nun münasebetiyle 450,451,452,453,454,455, 

456,457,458,459,460,464,465,471 

Dr. Tevfik Rügdü B. (tamir) - Darül-
eytamların bütçesine tahsisat itasına dair 
Kanun münasebetiyle 466:468 

— Geçen Meclisten müdevver evrakın 
yeniden tetkik edilmesine daîr takrir ve 
encümen mazbataları münasebetiyle 

— Iera Vekillerinin intihap şekline 
dair 

— tamir ve Ankara'dan Mebus intihab-
edilmiş olan Gazi Mustafa Kental Pş 
intihap mazbatası hakkında 

386 

61 

mn 
15 

— Lozan Sulh Muahedesinin 'kabulüne 
dair kanunlar 221,223,260,261,282 

— Posta Kanunu münasebetiyle 402,410' 

Esad E t (Menteşe) - Lozan Sulh Mu* j aebetiyle 
ahedesinin kabulüne dair kanunlar müna- i 

336,238 

t 

Ali Şevket Bey (Giresun)
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Sayfa 
Fahri B. (Posta ve Telgraf Müdürü 

umumisi Vektiİ) - Posta Kamımı ittüımse-
brtiylo . 364,S65,366,390,4OO,414,4T5,429,434, 

4:15,445 
Faik B. (Tekirdağ) - t'Jeçeıt Meelisttm 

ıııüılevvpı.' evrakın yeniden tetkik edilırn--
,s'ine dair takrir ve encümen mazbataları 
münasebetiyle ;»H+ i 

— Lozan Sulh Muahedesinin kabulüne 
dair kanunlar 238:241 

Ferid B. (Kütahya) - Posta Kanunu 
münasebetiyle 440:443 

'Sayfa 
Feridun Fikri B. (Dersim) - Darüley-

tamlarm bütçesine tahsisat itasına dair 
Kanun münasebetiyle 471 

— Geçen Meclisten ınüdevver evrakın 
yeniden tetkik edilmesine dair takrir ve 
enenmen mazbataları münasebetiyle 386 

— izmir ve Ankara'dan mebus intiha'b-
edİImiş olan Gazi Mustafa Kemal Pş, nııı 
intihap mazbatası hakkında 15 

— Posta Kanunu münasebetiyle 361,363, 
364,365,406,408,40» 

Gazi Mustafa Kemal Pş. (Ankara) -
Meclis Riyasetine intihabından dolayı nut

ku 36:42 

H 
Bacı Bekir Ef. (Konya) - Posta Ka

nunu münasebetiyle 433 

Hacı fiyas Sami Ef. (Muş) - Geçen 
Meelisten müdevver evrakın yeniden tet
kik edilmesine dair takrir ve encümen maz
bataları münasebetiyle 75,79 

Haoim Muhiddin B, (Giresun) - Geçen 
Meclisten müdevver evrakın yeniden tet
kik edilmesine dair takrir ve encümen maz
bataları münasebetiyle 329 

— Posta Kanunu münasebetiyle 433 
Hakta B. (Van) - Darüleytamlann büt

çesine tahsisat ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 457 

Halid B. (Kastamonu) 
münasebetiyle 

Posta Kanunu 
367,370 

Halis Turgut B. (Sivas) - Geçen Meclis
ten müdevver evrakın yeniden tetkik edil
mesine dair takrir ve encümen mazbataları 
münasebetiyle 397 

— Posta Kanunu münasebetiyle 361,400, 
413,430 

Hamdullah Subhi B. (İstanbul) - Darül
eytamlann bütçesine tahsisat itasına dair 
Kanun münasebetiyle 459,460,461,462,475 

Hasan Fehmi Ef. (Kastamonu) - Geçen 
Meclisten müdevver evrakın yeniden tetkik 
edilmesine dair takrir ve encümen mazba
taları münasebetiyle 384 

— Posta Kanunu münasebetiyle 366 
Haydar Rüşdü B. (Denizli) • Geçen 

Meclisten müdevver evrakın yeniden tet
kik edilmesine dair takrir ve eneymen maz
bataları münasebetiyle 386 

Hüseyin B. (Elâzia) - Geçen Meclisten 
müdevver evrakın yeniden tetkik edilmesi-
ne dair takrir ve encümen mazbataları mü
nasebetiyle 387,396 

Hüseyin Kıfkı B. (Edirne) • Geçen Mec
listen müdevver evrakın yemden tetkik 
edilmesine dair takrir ve encümen mazba
taları münasebetiyle 330,332 
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Sayfa 
İhsan. B, (Ankara) - Posta, Kanunu mü

nasebetiyle 402 
İhsan B. (Cebelibereket) - Birinci İnö

nü Harbine İştirak eden mebuslara İstik
lâl Madalyası verilmesi hakkında İcra Ve
killeri Heyeti Riyasetinin tezkeresi müna
sebetiyle 91,92 

— Darüleytamların. bütçesine tahsisat 
itasına, dair Kamın münasebetiyle 4F>3,464,47!> 

— Eski İcra Vekilleri Heyetim» yenisi 
iutihabcdiîinceye kadar itimat beyan olun
masına. dair 4-6 

— İçel Mebusluğuna seçilmiş ol mı Tev-
fik Beyle Hacı Ali "Efendinin, intihap maz-
hataları hakkında 35 

— Son harekâtı taarruziyode fevkalâde 
hizmeti görülen 11 zabitin İstiklal Madal
yasıyla taltifleri hakkındaki tezkere müna
sebetiyle 322,323 

thsan Hlmid B. (Ergani) - Posta Kanu
nu münasebetiyle 433 

Sayfa 
-— Zonguldak Mebusu Tuna.lı Hilmi Be

yin, Lâyiha Encümenince reddedilen 
(Türkçe Kamımı) teklifi münasebetiyle. 341 

İsmail B. (Karahisarı Şarki) - Posta 
Kanunu münasebetiyle 413 

İsmail Canbulat B. (istanbul) - Geçen 
Meclisten müdevver evrakın yeniden tet
kik edilmesine dair takrir ve encümen maz
bataları münasebetiyle 80 

İsmail Kemal B. (Çorum) - Posta K'anıı-
ııvi münasebetiyle 433 

İsmet B. (Corum) - Gecen Meclisten mü-
devver evrakın yeniden tetkik edilmesine 
dair takrir ve encümen mazbataları müna
sebetiyle 75,84,382 

— içel Mebusluğuna seçilmiş, olan Tev
ili; Beyle Hııeı Ali Efendinin İntihap maz
bataları hakkında 35 

İsmot Pş. (Malatya) (Hariciye Ve
kili) - Lozan Sulh Muahedesinin kabulüne 
(mir •kanuniar müna'sebetivle '2(14:281 

M 
Mahmud Celâl B. (İzmir) - Birinci İnö

nü Harbine iştirak eden mebuslara İstik
lâl Madalyası verilmesi hakkında İcra Ve
killeri Heyeti Riyasetinin tezkeresi müna
sebetiyle 91,93 

— Geçen. Meclisten müdevver evrakın 
yeniden tetkik edilmesine dair takrir ve 
encümen mazbataları münasebetiyle 383 

— İzmir'in istihlâsı senei devriyesi mü
nasebetiyle yapılacak şenliklere iştirak et
mek üzere Meclisi daveti mutazammm be
lediye riyasetinin telgrafı münasebetiyle 344 

— Zonguldak Mebusu Tıınalı Hilmi Be
yin, Lâyiha Encümenince reddedilen Da
hiliye Vekâletinin ilgası hakkındaki tekli
fi münasebetiyle 337 

Maahar Müfid B. (Denizli) - Darüley-
tamlarm bütçesine tahsisat itasına dair 
Kanun münasebetiyle 462,463,464, 

— Geçen Meclisten müdevver evrakın 
yeniden tetkik edilmesine dair takrir ve 

encümen mazbataları münasebetiyle 78,84,382, 
395,396,397 

— Matbuata muhabirler tarafından çe
kilecek telgraf ücretlerinde tenzilât yapıl
masına dair 3Ü4 

— Memurin Muhakemat Tetkikat En
cümeni intihabatı dolayısiyle 3.02,103 

— Posta Kanunu münasebetiyle 363,367,432 
Mehmed Puad B. (Kas'tamonu) -

Geçen Meclisten müdevver evrakın yeniden 
tetkik edilmesine dair takrir ve encümen 
mazbataları münasebetiyle 394 

— Posta Kammu münasebetiyle 368 
— Zonguldak Mebusu Tıınalı Hilmi Be

yin, Lâyiha Encümenince reddedilen (Türk
çe Kanunu) teklifi münasebetiyle 341 

Mehmet Vasfi Ef. (Boln) - Geçen Mee-
listen müdevver evrakın yeniden tetkik 
edilmesine dair takrir ve encümen mazba
taları münasebetiyle 331 

Muhtar B. (Trabzon) - Gazianteb Me
busu Alî Oenrmi Beyin, Gazianteb livası-

Ali Şevket Bey (Giresun)
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nın hudut teşkilâtı hakkındaki takriri mü
nasebetiyle 305 

— Posta Kanunu münasebetiyle 365,433 
Musa Kâzım Ef (Konya) - Geçen Mec

listen müdevver evrakın yeniden tetkik 
«dilmesine dair takrir ve encümen mazba
taları münasebetiyle 382 

— Posta Kanunu münasebetiyle 405,411 
Mustafa Necati B. (İzmir) - Darüley-

tamlar bütçesine tahsisat itasına dair Ka-
*nun münasebetiyle 452,454,474 

— Geçen Meclisten müdevver evrakın 
yeniden tetkik edilmesine dair takrir ve 

Seyfa 
encümen mazbataları münasebetiyle 386 

— izmir'in istihlâsı seneİ devriyesi mü
nasebetiyle yapılacak şenliklere iştirak et
mek üzere Meclisi daveti nıutazammm be
lediye riyasetinin telgrafı münasebetiyle 343 

— Lozan Sulh Muahedesinin kabulüne 
dair kanunlar münasebetiyle 245:249 

— Memurin Muhakemat Tetkik Encü
meni intihabatı dolayısiyle 103 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin, Lâyiha Encümenince reddedilen 
imar Vekâleti teşkili hakkındaki teklifi 
münasebetiyle 334 

N 
Niyazi B. (Mersin) - Geçen Meclisten 

müdevver evrakın yeniden tetkik edilmesi
ne dair takrir ve encümen mazbataları 

münasebetiyle 83 
— Lozan Sulh Muahedesinin kabulüne 

dair kanunlar münasebetiyle 223:233 

Ömer Ef. (Kars) - Darüleytamların büt
çesine tahsisat itasına dair Kanun müna

sebetiyle 471 

Ragıp B. (Kütahya) • Gecen Meclîs
ten müdevver evrakın yeniden tetkik edil
mesine dair takrir ve encümen mazbata
ları münasebetiyle 86 

— Memurin Muhakemat Tetkik Encü
meni intihabatı dolayısiyle 102 

— Posta Kanunu münasebetiyle 392,363 
Saâh Ef. (Antalya) - Darüleytamla 

nn bütçesine tahsisat, itasına dair Kanun 
münasebetiyle 476,477 

Reeeb B. (Kütahya) - Birinci inönü 
Harbine iştirak eden mebuslara istiklâl 
Madalyası verilmesi hakkında icra Vekil
leri Heyeti Riyasetinin tezkeresi münase
betiyle 93 

— Geçen Meclisten müdevver evrakın 

yeniden tetkik edilmesine dair takrir ve 
encümen mazbataları münasebetiyle 76,78 

— Mebusların yemin şekli hakkında 
verilen takrir münasebetiyle 3 

— Temenni takrirleri hakkında 300 
— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 

Beyin, Lâyiha Encümenince reddedilen 
imar Vekâleti hakkındaki teklifi münase
betiyle 333,336 

Refik B (Konya) - Darüleytamlarm 
bütçesine tahsisat itasına dair Kanun mü
nasebetiyle 459 

Bifat B. (Kângın) • Posta Kanunu mü 
ııasebetiyle 431,433,434 

Ensen Eşref B. (Karahisarı Sahib) • 
Posta Kanunu münasebetiyle 408,413 
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Sabri B. (Saruhan) - Darüleytamlarm 
bütçesine tahsisat itasına dair Kanun mü-
naacbetiyle 476 

- - Posta Kanunu münasebetiyle 359:360, 
J 61 ,r!62,365,367,370,403;404J406,408,410,411, 

430,435,436,439,440,444 
Süleyman Sum B. (Bozok) - Geçen Mec

listen müdevver evrakın yenden tetkik 
edilmesine dair takrir ve encümen mazba
taları münasebetiyle 84,330,384,396 

— içel Mebusluğuna seçilmiş olan Tev 
ilk Beyle Hacı Ali Efendinin intihap maz
bataları hakkında 34 

Sayfa 
— izmir'in istihlâsı setıei devriyesi mü

nasebetiyle yapılacak genliklere iştirak et
mek üzere Meclisi daveti mutazamuıın be
lediye riyasetinin telgrafı münasebetiyle 

— izmir ve Ankara'dan mebus intiha-
bedilmiş olan Gazi Mustafa Kemal Pş. itin 
intihap mazbatası hakkında 

— Posta Kanunu münasebetiyle 362,429, 
430,444 

— Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Be
yin, Lâyiha Encümenince reddedilen tmar 
Vekâleti teşkili hakkındaki teklifi müna
sebetiyle 336 

343 

15 

Şükrü B. (Bolu) - Geçen Meclisten mü 
devver evrakın yeniden tetkik edilmesine 
dair takrir ve encümen mazbataları mü
nasebetiyle 385,395 

— İçel Mebusluğuna seçilmiş olan Tev-
fik Beyis Hacı Ali Efendinin intihap maz

bataları mı klanda 34 

Şükrü Kaya B. (Menteşe) - Lozan Sulh 
Muahedesinin kabulüne dair kanunlar mü
nasebetiyle 235:238 

Posta Kanunu münasebetiyle 400 

Tabir Ef. (Giresun) - Posta Kanunu 
münasebetiyle 433 

Talât B. (Ardahan) - Geçen Meclisten 
müdevver evrakın yeniden tetkik edilmesi
ne dair takrir ve encümen mazbataları mü
nasebetiyle 395 

— Posta Kanunu münasebetiyle 370,435 
Talât B. (Kângın) - Posta Kanunu 

münasebetiyle 413 
Tunalı Hilmi B. (Zonguldak) - Darül-

oytamların bütçesine tahsisat itasına dair 
Kanun münasebetiyle 489,470 

— Geçen Meclisten müdevver evrakın 
yeniden tetkik edilmesine dair takrir ve 
encümen mazbataları münasebetiyle 75,tJ3,84, 

330,331,377,378 

— Lâyiha Encümenince reddedilen Ar 
tar VerjH hakkındaki teklifi münasebe
tiyle 

— Lâyiha Encümenince reddedilen Da
hiliye Vekâletinin İlgası hakkındaki tek
lifi münasebetiyle 

336 

337 

— Lâyiha Encümenince reddedilen 
İmar Vekâleti teşkili hakkındaki teklifi 
münasebetiyle 332:333 

— Lâyiha Encümenince reddedilen 
(Türkçe Kanunu) teklifi münasebetiyle 338, 

339 
— Mebusların yemin şekli hakkında 

verilen takrir münasebetiyle 3 
— Posta Kanunu münasebetiyle 412 

Ali Şevket Bey (Giresun)
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Vâsıf B. (Saruhan) - Geçen Meclisten 
miideviveı* evrakın yeniden tetkik edil
mesine; dair takrir ve encümen mazbata
ları münasebetiyle 383 

— Lozan Sulfh Muahedesinin îkalbulüne 
dair kanunlar münaselbetiyle 249:254 

Vehbi B. (Karerâ) - Geçen Meclisken 
mmlövver evrakın yeniden tetkik edilme
sine dair takrir ve encümen maüfbataları 
münaselbetiyle 77,83,395,336 

— izmirln istilhlâ&ı senei devriyesi 
münasebetiyle yapılacak şenlîklnre iştirak 
etmek üzere Meclisi daveti mutazammm 
Belediye Siyasetinin telgrafı münasebe
tiyle (44 

— Memurin Muttıakemat Tetkik Encü
meni intüıatbatı dolayısiyle 103 

— Posta Kanunu münasebetiyle 362,400, 
401,402,406,408,411,432,439 

Yahya Cfralib B. (Kırşehir) - Birinci 
İnönü Harbine iştirak eden mebuslara is
tiklâl Madalyası verilmesi hakkında İcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinin tezkeresi mü
naselbetiyle 91 

Yahya Kemal B. (Urfa) - Lozan Sulfh 
Muahedesinin kaibıılünp dair kanunlar 
münasebetiyle 233:235 

Yusuf Akçura B. (Lâzistan) - Dariil-

eytamların bütçesine tahsisat itasına dair 
Kanun münaselbetiyle 456,457 

Yusuf Kemal B. (Sinob) - Geçen Mec
listen müdcvver evrakın yemden tetkik 
edilmesine dair takrir ve encümen mazlba-
'talan münasebetiyle 330 

ı 
ı — Lozan Sulh Muaıhedesinin kabulüne 
: dair Kanunlar münase'oetivle 218:221 

Zeki B. (Gümüşane) - Posta Kanunu münasebetiyle 432,438 



Ali Şevket Bey (Giresun)




