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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

Sayfa 

166 

intihaplar 
Divanı Riyasel intihabı 

— Büyük Millet Meclisi Reisi intihabı 

Memurin Muhakemat Heyeti intihabı 

— Muhakemat Heyeti âzasından İz
mir Mebusu Necati Bey; Mübadele, İmar 
ve İskân Vekâletine intihabedildiğinden 
yerine birinin intihabına dair Memurin 
Muhakemat Heyeti Riyasetinden mevrut 
tezkero 250:251 

İntihap mazbataları 

— İzmir Mebusu Osmanzade Hamdi 
Beyin intihap mazbatası 76,105 

İstifalar 

— Divanı Riyaset Kâtiplerinden De
nizli Mebusu Haydar Rüşdü Beyin kâtip
likten istifası 635:636 

— Fethi Beyin 
den istifası 

Dahiliye Vekâletin-
10:11,39 

Sayfa 
— Reisi Sani Ali Fuad Paşa Hazretle

rinin istifanamesi 10:11 
— Slnob Mebusu Rıza Nur Beyin 

Sıhhiye Vekilliğinden istifası 83 

Mezuniyetler 

— Azayı kiramdan bâzı zevatın me
zuniyetleri hakkında Divanı Riyaset ka
rarları 104,292:293,414:415 

— Erzurum Mebusu Raif Efendiye 
izin verilmesine dair Divanı Riyaset ka
ran 166:175 

— Müddeti mezuniyetini tecavüz etti
ren mebusların işbu müddetlerinin mezuni
yeti kanuniyelerinden mahsubuna dair Di
vanı Riyaset kararları 293:294,415 

— Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Beye 
izin verilmesine dair Divanı Riyaset ka
ran 104:105 

Tahlif 

— Tahlifleri icra olunmıyan azayı ki
ramdan sekiz zatın tahlifi 83 

BEYANAT - NUTUKLAR 

— Ankara Mebusu Gazi Mustafa Ke
mal Paşanın Reisicumlıurluğa seçilmesi 
münasebetiyle iradettikleri nutuk 99:100 

— Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin 
nutku 103:104 

— Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, 
ruznamenı'n 33 ncü maddesinde mukayyet 
takririn müstacelen Nafıa Vekâletine ha
valesine dair beyanatı 11:12 

İCRA VEKİLLERİ MUAMELATI 

— Fethi Beyin Dahiliye Vekâletinden 
istifası 10:11,39 

— Heyeti Vekileye dair Riyaseti Cum
hur tezkeresi 103,110 

— İcra Vekilleri Heyetinin istifası 75:76 
— Sıhhiye Vekili Rıza Nur Beyin isti

fanamesi 83 



— 4 — 
İNTİHAPLAR 

Reisicumhur intihabı 
Sayfa 

KANUNLAR 

No. Sayfa 
361 — Evkafı mülhaka fazlalarından 

alınmakta olan malı maktuun ilgası
na dair Kanun 2,12:14,41 

362 — 12 Rebiyülevvel gecesiyle günü
nün millî bayram addine dair Ka
nun 2,14:16 

363 — Konya Darüleytamma muavenet 
icrasına dair Kanun 2,24:28 

364 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâ
zı mevaddmın tavzihan tadiline dair 
Kanun 80,89:98 

365 — Seferberliğin ilgasına dair Kanım 112, 
117:120 

366 — Mübadele, îmar ve îskân Vekâ
letinin teşkilât ve masarifi hakkında 
Kanun 28,101,101,112,136, 

136:144,148:152 
367 — Rüveti bir mahallî mahkeme veya 

dairei adliyesine aidolan dâva ve me
sai ihi diğer mahal mahkeme veya dai
rei adliyesinde muvakkaten rüyet ve 
hükkâm ve müstantikler ve hâkim 
muavinleri ile müddeiumumilere va-
zifei asliyelerine ilâveten vazifei sai-
reyi adlivevi dahi kezalik muvakka
ten ifa ettirmeve Adliye Vekâletinin 
mezunivetine dair Kanun 114,145,152:158 

368 — Mübadele, imar ve İskan Ka
nunu 28.101,112.158:166.167:176, 

180:197,197:209,213,214:230.230:245 
294:306,306 

369 — Etıbbanın hizmeti mecburesi hak
kında Kanun 2,29.30-39.80.83:89, 

107:109,310:311 

No. Sayfa 
370 — Muhtacini zürraa tohumluk ola

rak aynen veya bedelen ikraz olunmak 
üzere Ziraat Bankasının Hazinei Ma
liyedeki matlubatına mahsuben iki 
milyon lira itası hakkında Kanun 314, 

333:340,341 
371 — Heyeti Temyiziye merkezinin Es

kişehir'e nakline ve teşkilâtının tev
siine dair Kanun 250,316,352:364, 

364:380,389:393,403 

372 — 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağus
tos 1339 tarihine kadar geçen müddet 
zarfında müdafaai memleket uğrun
da ika edilmiş olan ef'al ve harekâtın 
cürüm addolunmıyacağı hakkında 
Kanun 112,120:127,127:136,269:284, 

296:298,416:419,426:434 

373 — Adliye Vekâletinin 1339 senesi 
bütçesine tahsisatı munzamma ilâve
sine dair Kanun 347,416,450:486 

374 — Divanı Muhasebatın sureti intiha
bına dair Kanım 407:408,524:542 

375 — Ziraat Bankasının 1339 senesi 
Bütçe Kanunu 438,542:590,604:615 

376 _ Posta Kanunu 616:621 

377 — Emnivet Sandığının 1339 senesi 
Bütçe Kanunu 438,636:640,704:710, 

718:719 

378 — Evkaf Bütçesine faslı mahsus ola
rak ikiyüz ellibin lira tahsisat ilâvesi
ne dair Kanun 316,710:714,720 

KARARLAR 

29 — Yeni Heyeti Vekile intihabolunun-
caya kadar müstafi Heyeti Vekilenin 

tedviri umuru 
hakkında 

Hükümette devamı 
76 



— 0 — 
No. Sayfa 

30 — Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
mevaddınm tavzihan tadiline dair 
lâyihai kanuniyenin kabulü münase
betiyle Eeisi Cumhurun derhal inti-
hakı hakkında 99 

31 — Reisi Cumhur intihabını mütaakıp 
yüzbir pare top endahtı ile Cumhu
riyetin her tarafa ilân ve tebcili hak
kında 99:100 

32 — Kângırılı Kemikoğlu Süleyman'ın 
iadei hukuku memnuası hakkında 80:81, 

33 — Bahriye Bütçesini tetkik edecek 
komisyona üç mütehassıs zatın tefriki 
hakkında 81 

34 — Yoklama icrasiyle mevcudolmıyan 
azadan kıstelyevm yapılması hak
kında 602 

\ * 

35 — Hini işgalde Fransızların Adana'-
da zabt ve müsadere ettikleri emval 
ve eşya bedelinin Adana Ziraat Mek
tebinin ikmal ve ıslahına sarfı hak
kında 251:258,285 

36 — Dâvayı millînin neticesine kadar 
bâzı muayyen manatıkta ikametlerine 

No. Sayfa 
lüzum görülen eşhasın serbest bırakıl
maları hakkında 213,346:347 

37 — 1340 senesi bütçıell'erini tetkik et
mek üzere Muvazenei Maliye Encüme
ni âzalarının mezun addedilmesi hak
kında , 347 

38 — Nizamnamei Dâhilinin 97 ve 98 
nci maddelerinin tadili hakkında 290, 

397:402 
39 — Rakı nakil ve istimalinden mah

kûm Tirebolu Tu Temel ve yedi refi
kinin afları hakkında 438:440 

40 —Divanı Muhasebatın sureti intihabı 
hakkında 407:408,524:542 

41 — Müskirat imal etmelerinden dolayı 
mahkûm olan Viranşehirli Mukaddes 
ve Afife'nin afları hakkında 596:597 

42 — Nizamnamei Dâhilinin 160 ncı 
maddesinin tefsiri hakkında 387 

43 — Ziraat Bankası Müdiri Umumisine 
sarahati kanuniyeye muhalif olarak 

. verilen maaş ve tahsisatı fevkalâde 
mecmuunun, hatayı vâkıı tashihan 
Heveti Vekil eve tazmin ettirilmesi 
hakkında 291,616,635,694:703 

LÂYİHALAR 

— Adliye Vekâletinin 1339 senesi büt
çesine tahsisatı munzamma ilâvesine dair 
(1/293) 347,416,450:486 

— Anadolu demiryollariyle Haydarpa
şa liman, rıhtım, dok ve antrepolarının 
liman şirketlerine devri hakkında Nafıa 
Vekâletiyle mezkûr şirketlerin vekâleti 
mutlakasmı haiz Mösyö Höknen arasında 
tesbit edilen İtilâfnamenin kabul ve tasdi
kine dair (1/389) 307:310 

—• Bâzı mahallerde hâkimi müçtemi 
teşkilâtnıın iadesine ve bâzı mahakimin 
lağvına dair (1/384) 114 

—• 1316, 1317 tevellütlü olup da emsa
linin silâh altına celbinden evvel T. B. M. 
Meclisi Hükümetince tanınmış şimendifer 
idarelerine, hamallar ve gayrimüstahsıl 
ameleler dâhil olmamak üzere, intisabey-
lemiiş olanlara şimendifer 'kıtaatında foil-

münavebe üçer ay talim ve terbiye görmek 
şartiyle- vazifei hazıralarmda terklerine 
dair (1/292) 492 

— Bir Eytam Bankası tesisine dair 
(1/396) • 681 

— Cemiyetler Kanununa bir madde tez-
yili hakkında (1/231) 523 

— Darülfünunun diğer müterakki mem
leketlerde olduğu gibi şahsiyeti lıülnniye ih
raz etmesine dair (1/385) 179 

— Efrad veya eşhası^kanuniye tarafın
dan Darüleytamlara vukubulacak teberru-
atm umuru tasarrufiye idarelerince sureti 
kaydına ve harcı ferağın affına dair 
(1/395) 681 

— Heyeti Temyiziye merkezinin nakline 
ve teşkilâtının tevsiine dair (1/295) 250,316, 

352:364,364:380,389:393,403 
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Sayfa 

— İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umu-
miyesi teşkilâtı cedidesi hakkındaki lâyihai 
kanuniye hakkında (1/18) 250 

— İstanbul vilâyetinin Şehremanctiyle 
tevhiden idaresi hakkındaki (1/39) numa
ralı lâyihai kanuniyenin iadesine dair 347 

— Jandarma efradının kayıt ve kabulü 
ve muhasasatları hakkında (1/393) 632 

— Kambiyo ve nukut üzerine spekülâs
yonun men'ine dair (1/30) 30 

— Konya ovası ıskası hakkında 348 
— Mektebi Bahriyeden neşet edip de 

donanmada tatbikatta bulunan mülâzimle-
re yüzellişer lira itasına dair (1/392) 438 

— Muhtacîni zürraa tohumluk olarak 
ikraz olunmak üzere Ziraat Bankasının Ha-
zinei Maliyedeki matlubatma mahsuben iki 
milyon lira itası hakkında (1/386) 250,316,333: 

340,341 
— Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 

teşkilâtına dair (1/345) 28,107,158:166,176, 
180:197,197:209,214:230,230:245,249: 

306,306 
— Mübadele, İmar ve İskân Vekâ

leti teşkilâtı kadrosiyle bütçesi hakkında 
(1/346) 28,107,136:144,148:152 

— Mükellefiyeti askeriye Kanunu mu
vakkatinin 5, 118 ve 12], nci maddelerinin 
tadiline dair (1/388) 290,440 

— Mütareke bidayetinde vatanın em
ri müdafaası maksadiyle ika edilen ceraim 
erbabının affı hakkında (1/68) 120:127,127: 

136,263:284,296:298,416:419,426 -.434 

— Nafıa Vekâletiyle Fransız tebaasın
dan K. Gronbilânt ve şürekâsı beyninde 
münakit Mersin liman, rıhtımlar ve tefer-
rua'ı, imtiyaz, mukavele ve şartnameleri 
hakkında (1/227) 53:73 

— 11 Receb 1327 tarihli Matbuat Ka
nununun yirmialtmcı maddesinin tadili 
hakkında (1/387) 290 

— 14 ncü Piyade Fırkası Topçu Ta
burunda müstahdem Amasya'nın Ebemi 
karyesinden 1312 tevellütlü Alioğlu Hasan 
hakkındaki hükmün ref'ine dair (1/238) 383: 

384 
— Orta tedrisat muallimleri hakkında 

(1/264) 492,624:627,649:655,714:717 

Sayfa 
— Posta kanun lâyihası (1/22) 616:621 
— Rüsumu Belediye Kanununun iki ve 

ondördüncü maddeleri makamına kaim 
(1/35) 682 

— Ru'yeti bir mahal mahkeme veya 
dairei adliyesine aidolan deavi ve mesalihi 
diğer mahal mahkeme veya dairei adliye
sinde muvakkaten ruyete ve hükkâm ve 
nıüstantıklar ve hâkim muavinleriylo müd
deiumumilere vezifei asliyelerine ilâveten 
vazaifi sairesi adliyeyi dahi muvakkaten 
ifa ettirmeye Adliye Vekâletinin mezuni
yetine dair (1/383) 114,145,152:158 

— Seferberlikte vazıycd edilecek emakin 
hakkındaki Kanunun tâdiline dair (1/61) 684 

— Seyri Sefain idaresi bütçesinin se
kizinci vapor ve römorkör mubayaası fas
lına tahsisat ilâvesine dair (1/394) 7C4 

— Şûrayı Devletin memurini muhake-
matma mütaallik vazaifinin sureti ifası 
hakkında 4 Temmuz 1337 tarihli Kan:-:ıun 
dördüncü maddesini muaddil olan 31 Kânu
nusani 1339 tarihli Kanun makamına kaim 
olmak üzere mevrut (1/390) 407 

— Tıp Fakültesinden nejedcvlecek olan 
etibbayı mülkiyenin sureti istihdamları hak
kında (1/26) 33:39,83:89,107:109,310:311 

— Türkiye Büyük M'llet Meclisi Hü
kümeti ile Lehistan Hükümeti arasında 
münakit Muhadenat Muahedenamesi ile ti
caret ve ikamet mukavelenameleri hakkın
da (1/288) 316,410:414,035 

•— Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı 
ile ilân edilmiş olan seferberliğin hitam bul
duğuna dair (1/241) 80,117:120 

— Türkiye Hükümetinin Türkiye Cum
huriyetine tebeddül ve tahavvül eylemesi
ne binaen ruznamen'n onyedinci maddesi-
sini teşkil eden meskukât darbı hakkında 147: 

148 
—• Türk Şairi Abdülhak Hâmid Beye 

hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin Mecliste ol
duğuna dair 410 

— Vakfiye ve beratlarında malî maktu 
mündericolanlardan maada bilûmum ev
kaf fazlalarından alınmakta olan mali mak-
tuun ilgasına dair (1/1) 12:14,41 



Sayfa 
— Vekâletler müfettişi umumîlerinin 

yevmiyelerinin müfettiş ve muavinlerine 
ita edilmekte olan yevmiyeler misillû ales-
seviye altıbin kuruş üzerinden hesap ve 
itası hakkında (1/391) 407 

— Vilâyatı müstahlasadaki âbidat ve 
mebanü vakfiyenin tamir ve ihyası ve Dör
düncü Vakıf Hanının ikmali inşaası kar-

Sayfa 
şılığı olarak Evkaf Bütçesine ikiyüzelli bin 
lira tahsisat ilâvesine dair (1/228) 316,710:714, 

720 
— Ziraat Bankasına merbut Emniyet 

Sandığının 1339 senesi bütçe lâyihası (1/233) 438, 
490,496,636:640,704:710,718:719,720 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi bütçe 
lâyihası (1/234) 438,542:590,604:615 

MAZBATALAR 

Adliye Encümeni mazbataları 
— Adliye Vekâletinin 1339 senesi büt

çesine tahsisatı munzamma ilâvesine dair 
(1/293) 347,416,450:486 

— Antalya Encümeni âzasından Emin 
imzalı istida hakkında tâyini muameleye 
mahal olmadığına dair 386 

— Divanı harblerden sâdır olan gıya
bî hükümler hakkında (3/97) numaralı 
Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi hakkın
da 387 

— Elcezire İstiklâl Mahkemesinin, Alay 
11 Tabur Kumandanı Binbaşı Lûtfi Efen
diyi salâhiyet harici mahkûm ettiğine dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
hakkında (3/15) 447 

— Heyeti Temyiziye merkezinin nak
line ve teşkilâtının tevsiine dair (1/295) 
numaralı lâyihai kanuniye hakkında 250,316,352: 

364,364:380,389:393,403 
— Kângırıh Kemikoğlu Süleyman bini 

Eyyub'un iadei hukuku memnuasına dair 
(3/18) numaralı tezkere hakkında 80:81 

— Kastamonu İstiklâl Mahkemesince 
beş sene küreğe mahkûm Araçlı Kara Meh-
mehmedoğlu Muhtar Ahmed'in affı hakkın
daki (4/38) numaralı İstida Encümeni maz
batası hakkında tâyini muameleye mahal 
olmadığına dair 682:683 

— Mardin Mebusu Yakup Kadri Bey 
ve rüfeka sının, Mardinli Kasım Çelebi ile 
Jandarma Abdülhalim'in bakıyei müddeti 
cezaiyelerinin affı hakkında (2/165) nu
maralı teklifi kanunîlerine dair 598:599 

— Meni Müökirat Kanununun hiyni 
tatbikinde vâki olan hatayı adlîden dolayı 

mahkûm olan Alanyalı Aleksi zevcesi Pipi 
(3/31) Nimeti Hûda yelken gemisi kapta
nı Tlrebolulu Cemaloğlu Temel (3/19) 
Zonguldak'ın Muslu karyesinden Meîrnıe-
doğlu Hüseyin (3/113) ve İnebolulu Ka
yıkçılar Kâtibi Ahmet Efendi mahdumu 
Mohmed (3/114), Kâmgırı Sandık Emini 
Kadir (3/115), Karamürselli Hüseyinoğlu 
İbrahim (3/116), Hopa'nın Abıslah 'karye
sinden Durak (Mohmed) Memiş (3/117) 
Maraş'm Kuyucak ımaıhallesinden Hampar-
sun (3/128), Kastamonu'nun Akbüke kar
yesinden Abdullah ve Kozika nahiyesin
den Hüseyin'in (3/130) afları hakkında 
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden mev
rut dokuz aded tezkereye dair 438:440 

— Müskirat imalinden maznunun-
aleyha Viranşehirü Mukaddes ve ArMsi-
nin hatayı adlîden dolayı mahkûmiyet
lerinin >affı hakkında (3/129) numaralı 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezke
resi hakkında 596:597 

— Mütareke bidayetinde vatanın.emri 
müdafaası maksadiyle ika edilen ceraim 
hakkında kanun lâyihası (1/68) ile Maraş 
Mebusu Hasiıb Beyin vatanın emrü müda
faasını temin zımnında alınmış olan na
kit ve emvale mıütaallik deavinin ademi-

istimaı ve Hazinece tazminine dair ka
nun teklifine dair 120:127,127:136, 

238:284,296 -.298,416:419,426:434 

— 14 ncü Piyade Fırkası Topçu Ta
burunda müstahdem Amasya'nın Ebemi 
karyesinden 1312 tevellüttü Alioğlu Ha
san hakkındaki hükmün ref'ine dair ka
nun lâyiham (1/238) ile Konya İstiklâl 
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Sayfa 

Mahkemesince firarlarından dolayı tahtı 
mulhakenıeye alınan ve tecdidi kayıtları 
cihetine ıgiiidilen asker Mustafa <Said'in 
efradı ihtiyatiye ve redif eden loldukları 
cihetle verilen hükümde isabeti kanuniye 
'olmadığından aflarma dair İcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/142) nin 
tmüstağnii imuamele olduğuna dair 383 :384 

— Floşta kanun lâyihası hakkında 
(1/22) 616:621 

— Rü'yöti fbir mahal mahkeme veya 
dairei adliyesine aidolan deavi ve masali-
hi diğer ımaıhal mahkeme veya daired ad
liyesinde muvakkaten rüyete ve hükkâm, 
mustantıklar ve 'hâkim muavinleriyle 
müddeiumumilere vazife! asliyelerine ilâ
veten vazaifi sairei adliyeyi dahi muvak
katen ifa ettirmeye Adliye Vekâletinin 
mezuniyetine dair lâyihai kanuniye hak
kında (1/383) 114,145,152:158 

—• Trafbzıon'lu Kadri imzalı istida Ihak-
Ikmda hir karar itasına lüzum olmadığına 
dair 384:386 

— Yıoagad Isalbık Mebusu Bahrî Beyin, 
Yozgad Ihâdisesinde alâkadar eşjhasın İs
tiklâl Mahkemesine tevdii hakkındaki 
(4/44) numaralı takririne dair 386:387 

Dahiliye Encümeni mazbataları 

— Cemiyetler Kanunuma ibir madde 
tezyili hakkında lâyihai kanuniye (1/231) 
hakkında 523 

— Hanekâtı Milliye sırasında İstik
lâl mahkemelerince Dâvayı millînin neti
cesine kadar bâzı muayyen manatıkta ika
mete ımemur edilenlerin ıserlbest .bırakılma
ları Ihakkmda .'bir ikarar ittihazına dair 
(3/16I2) numaralı İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi Ihakkında ,213,346:347 

—• Rüsumu Belediye Kanununun iki 
Âe ondördüncıü maddeleri makamına kaim 
(il/35) numaralı lâyihai kanuniye hak
kında 682 

Hariciye Encümeni mazbatası 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti ile Lehistan Hükümeti arasında 

Sayfa 
münakit Muihadenat Muaheidenamesi ile 
ticaret ve ikamet mukavelenameleri hak
kında 1(1/288) numaralı lâyihai kanuniye 
hakkında 316,410:414y635 

İktisat Encümeni mazbataları 

— Karahisarı §ar*ki Melbuısu İsmail 
Beyin ve rüfekasmm, ipekli mensucattan 
tarifei umumiyedelki resmin on (iki misli 
yerine beş misil ahzi haJkkmda (2/62) nu
maralı teklifi (kanunisi ile İstihlâk Resmi 
Kanununun tefsirine dair (3/109) numa
ralı Maliye Vekâleti (teskeresine dair 16 :2'3,250, 

'2158:269,415:416 
— Lâzistan Meşbusu E&aJd Beyin, Lâ-

zİstan livasında fmdılk, portakal, limon, 
mandalina, çay, dut yetiştirilmesi hak
kında (2/182) numaralı teklifi kanunisi 
hakkında 80 

— Taşacakları Nizamnamesinin 28 nci 
maddesinin tefsiri hakkında (3/50) nu
maralı İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi ve Maddenin tefsire muhtaoolma-
dığı gibi İktisat Vekili tarafından da ia
desi taleibedilmekte olduğuna dair '345:346 

istida Encümeni mazbataları 

Kastamonu İstiklâl Mahkemesince ibeş 
sene Iküreğe mahkûm Araçlı Kara Meh-
medoğlu Muhtar Alhımed'in affı hakkında 
(4/38) •'• 682:683 

Kanunu Esasi Encümeni mazbataları 

— Kanunu Esasi Encümeninin, Teşki
lâtı Esasiye Kanununun bâzı mevaddı-
nın tadiline dair kanun teklifi hakkında 
(2/209) 80,89:99 

— 'Türkiye Hükümetinin Türkiye 'Cum
huriyetine tebeddül ve tahavvül eyleme
sine binaen ruznamenin onyedinci mad
desini teşkil eden meskukât dartn hak
kındaki 'kanun lâyihasının tebdili icabet-
tiğinden iadesine ve ruznameden tayyına 
dair 147:148 

Kavanini Maliye Encümeni mazbataları 

— Amasya Mebusu Ragıp Beyin, Aşar 
taksitleri hakkında (2/70) numaralı tek-
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lifi kanunisinin senei mefkurenin geç
miş olmasına 'binaen müzakeresine 'mahal 
olmadığına dair 683:684 

— Karahisarı Şarki Mebusu İsmail 
B'ey ve rü-f ©kasının,- ipekli mensucattan 
tarifei umumiyedeki resmin oni'k'i misli 
yerine beş misli ahz'i hakkında (2/62) nu
maralı teklifi kanunisi ile İstihlâk Resmi 
Kanununun 'tefsirine ait (3/109) numa
ralı Maliye Vekâleti tezkeresine dair 16:23,250, 

258:269,415:416 
— 12 • Ağustos 1336 tarihi/i Kanun . 

'mucibince ikamet yevmiyelerinden 'dahi 
yuzd'e kırk tenzilât yapılıp yapılaımıyaca-
ğmın tefsirine dair (3/169) numaralı Baş
vekâlet teskeresi hakkında . 318,683 

— Seferberlikte vazryed edilecek ema-
kin hakkındaki Kanunun tâdiline dair 
(1/61) numaralı lâyihai kanuniye hatk-
kında 684 

— Temettü Vergisi taksitleri hakkın
daki maddenin tefsirine 'dair (3/90) nu
maralı icra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi hakkında 683 

Lâyiha Encümeni mazbataları 

— Antalya Mebusu Ahmed Sâkİ ve 
İstanbul Melbusu Ali Kıza ve Kozan Me
busu Sailb beylerin Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun tadiline »dair (2/220) numaralı 
teklifi kanunilerinin şayanı müzakere ol
madığı hakkımda 523,655:675, 

684:685 
— Belediyelerin, belediyeye taallûk 

idden mevadda hakkı kazaya malik olma
ları hakkında Muş Mebusu Osman Kadri 
Beyin (2/208) numaralı teklifi «kanuni
sinin şayanı ımüzaJkere olduğuna dair 48:49,147 

— Dersim Mebusu FerMun Fikri B'ey 
ve rüfekasıtıın, İhtiyat zabitlerinin terfihi 
hakkında (2/212) numaralı teklifi kanu
nîsinin şayanı müzakere dlduğuna 'dair 213,316 

— Erzurum Mebusu Rüşdü Paşa ile Ba-
yezd'd Mebusu Şefik Beyin İran'dan gele-
ceik huduibatm muvakkat müddet için 
Gümrük Resminden istisnasına dair 
(2/219). numaralı teklifi kanunisinin şa
yanı müzakere olduğuna dair 492,684 

Sayfa 
— Erzurum Mebusu Rüş/dü Paşanın, 

Erkân, ümera, zâibitan ve mensubîni as
keriyenin eımirbier ve seyis askerlerinin 
sureti istihdamı hakkında (2/221) numa
ralı teklifi (kanunisinin şayanı müzakere 
olduğuna dair 523,684 

— Eskişehir Mebusu M'ehmed Arif 
Beyin gayrimuharip mensubîni askeriye 
rütbelerinin ilgasına dair (2/216) numa
ralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere 
olduğuna dair 316,492 

— Eskişehir' Mebusu Mehmed Arif 
Beyin, Mâlûlini guzatm devaiir ve şuabaitı 
askeriyede ve ordunun hidematı sabitesin
de istihdamlarına dair (2/210) numara
lı teklifi kanunisinin şayanı müzakere ol
duğuna dair 213,316 

— Eskişehir Mebusu Mehmed Arif 
Beyin, 22 Teşrinievvel 1339 tarihli Maaş 
ve Tahsisatı Fevkalâde Kanununun ikinci 
maddesine zeylen bir madde ilâvesine dair 
(2/211) numaralı teklifi kanunisinin şa
yanı müzakere olduğuna dair 213,316 

— Gümüşane Mebusu Zeki Beyin, Cu
ma günleri bilûmum mağaza ve ticaret
hanelerin mesduid bulundurulmasına dair 
(2/218) numaralı • teklifi kanunisinin şa
yanı müzakere olduğuna dair 492,684 

— İzmir Mebusu Mustafa Rahmi 
Beyin, Ecnebi kömürlerinin men'i ithali 
hakkında (2/203) numaralı teklifi kanu
nisinin şayanı müzakere olduğuna dair 51:53 

— Karahisarı Sahib Mebusu İzzet 
Ulvi Beyin, Hiyaneti vataniye Kanununun 
birinci maddesinin tadiline dair (2/214) 
numaralı teklifi kanunisinin şayanı müza
kere olduğuna dair 250,316:317 

— Karahisarı Şarki Mebusu İsmail 
Beyle rüfekasınm. İpekli mensucattan ta
rif ei umumiyedeki resminin oniki misli 
yerine beş misli ahzi hakkında kanun tek
lifi (2/12) ve İstihlâk Resmi. Kanununun 
tefsiri hakkında Maliye Vekâleti tezke
resi (3/109) 16:23,250,258:269,415:416 

— Karesi Möbusu Ahmed Süreyya 
Beyin ahar mahallere nakledilen eşhasın . . 
emval ve duyun ve matlubatı metruk esi 
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ha/k'kmda 13 Eylül 1331 tarihli Kanunu 
muvakkatin bâzı mevadı ile 20 Nisan 1838 
tarihli Emvali Metruke Kanununun mu-
addil 15 Nisan 1339 tarihli Kanuna zeyvol-
ma'k üzere kanun hakkında (2/215) 290,492 

—• Karesi Mebusu Hulusi B3y ve rüfe-
kasınm, Millî Mücadeleye, iştirak eden me-
murînin kıdemlerine hini tekaütlerinde na
zarı dikkate alınmak üzere zam icrasına 
dair (2/204) numaralı teklifi kanunisinin 
şayanı müzakere olduğu hakkında 49:50 

— Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi 
Efendinin, Marmara a d a m d a hapsanei 
umumi tesisine dair (2/199) No. lu teklifi 
kanunisinin şayanı müzakere olduğuna 
dair 3:9 

— Konya Mebusu Musa Kâzım Efen
di ve rüfekasn ın, Karaman kasabalına 
ianei aha1! ile celp ve isale olunmafrta 
o^an su için masarifi gayrim e1 huza terti
binden muavenet icrasına dair (2/201) 
nuımaralı teklifi kanunisinin şayanı mü
zakere okluğuna da :r 50:51 

— Nhamna^ei Dahilnin rnbirinci 
fanbna bir madde tezyVine dair İsparta 
Mribnsu. Mükerrcm Beyin (2 /205) numa
ralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere 
olduğu haıYkmda 47:48.ı 47.409:410 

— Siva", (SaVk) Mebusu Raîf B^vin, 
Sndtanatı saTniyenin i lgarna ley'ei VPâeti 
RkaVtpr'nahi olan 12 P/^VvuVvveî 1340 
g"m"nün idi milî ahdi İniklenda kanım 
trtYıfi (2/130) ve Burdur (sabik) Mobr-
su îı~>ail Sunbi B"vyr*. 2 Teşrinisani 1338 
gecesinin mrüniinün Millî Saltanat Bav. 
ra~n addi haikkında kanun tc'klifi 
( 2 / 1 3 ^ 14:16 

_ . Z'T,°ı4; bankalarının icbarı şahsi üze-
r'no d^ ik"a."atta bulnnmaısma dair Muş 
M^bus- Os~i"T\ Kad-i Beyin (2/207) nu
mara1! tnklifi kanunisinin şayanı müzake-
r3 o!du*n haklandı 48,146:147 

— Ziraat bankalarının mevaddı iaşe 
ve hayvan/ye üzenine r.igorta muamelesi 
ic™. ekmelerine dair Muş Mebusu Osman 
Kadri Beyin (2/203) num.ara.li teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olduğu hakkın
da . 48,147 

Sayfa 
—. Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya Be

yin, 8 Nisan 1339 tarihli îdarei Vilânm 
Hazine! Maliyedeki matlubatına mahyat 
Kanuniyle Tedrisatı İptidaiye Kararna
mesinin tadiline dair Kanunun üçüncü 
maddesini muaddil (2/213) numaralı tek
lifi kanunisinin şayanı müzakere olduğu
na d a b 213,316 

Maarif Encümeni mazbatası 

— Orta. tedrisat muallimleri hakkında 
(1/264) numaralı kanun lâyihası hakkın
da 492,624:627,649:655,714:717 

Muvasone?. Mab've Encümeni mazbataları 

— Adliye Vekâletinin 1339 senesi Büt
çesini tahsisatı munzamma ilâvesine dair 
(1/293) numaralı lâyihai kanuniye hak
kında 347,416,450:486 

—• Afyon Karahisar Mebusu İzzet Ulvi 
Beyle Traibzon Mebusu Nobizade Hamdi 
Bey ve rüfekasınm, Posta ve Telgraf Ka
nununun 12 nci maddesine fıkrai müzey-
yelo ilâvesi hakkındaki tekliflerine dair 621:624 

— Bahriye bütçesini ihzar etmek üzere 
ün. zattan mürekkep bir komisyon teşkil edil
diğinden Meclisçe de bahriye mütehassıs
larından üç zatın tâyinine dair 81 

— Divanı Muhasebat Reisinin intihabı 
Ivlkkmda. (3/91) numaralı İcra Vekilleri 
Hoyeti Riıyaccti tezkerem hakkında 407:408,524. 

542 
— Heyeti Tomyiziye merkezinin nakli

ne ve teşkilâtının tevsiine dair (1/295) 
numaralı lâyihai kanuniye hakkında 250.316, 

352:364,364:380,389:393,403 
— Hakkâri Mebusu ve İdare Memuru 

A^ıf Bevin Cumhuriyet Riyaseti Bütçesi 
hakkında kanun teklifi (2/225) hakkında 492, 

523,685 
— Kara.hisarı Şarki Mebusu Ir.mail 

Beyle rüfcıkasının; ipekli mensucattan ta-
rifei umumiyedeki resmin 12 misli yerine 
boo misli ahzi hakkında kanun teklifi (2/62) 
ve İstihlâk Resmi Kanununun tefsiri hak
kında Maliye Vekâleti tezkeresi (3/109) 
hakkında 16:23,250,258:269,415:416 

http://num.ara.li
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— Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya Darüleytamı için bütçeye onbin 
lira tahsisat ilâvesi hakkında (2/153) tek
lifi kanuni hakkında 24:28 

— Muhtacini zürraa tohumluk olarak 
i'kra," olunmaik üzere Ziraat Bankasının 
Hazinei Maliyedeki matlubatına mahsuben 
iki milyon lira itası hakkında (1/386) nu
maralı lâyihai kanuniye hakkında 250,316.333: 

340,341 
— Mübadele, İmar ve İskân Vekaleti 

kanun lâyihası (1/345) hakkında 28,107,158: 
163,176,180:197,197:209,214:230,230:245, 

294:308,306 
— Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 

t ahs is i &anun lâyihası (1/346) hakkında 28, 
107,136:144,148:152 

— Vilâyatı müst;ah.sa.lads,ki âbidatı İs
lâmiyet ve mebanü vakfiyesinin tamir ve 
ihyamı ve Dördüncü Vakıf Hanın ikmali 
inşa asma karşılık olarak Evkaf Bütçesine 
iki y'\z elli bin lira tahsisat ilâvesine dair 
(1/228) numaralı lâyihai kanuniye hak
kında " 316,710:714,720 

— Ziraat Bankası 1339 senesi Bütçe lâ
yihası (1/234) hakkında 438,542:590,604:615 

—• Ziraat Bankası Müdürü Umumilik 
maao ve muhascesr.ıtmın sureti itası hakkm-
drki (3/132^ numaralı İktisat Vekâleti 
tezberep.'no dair 291,616,635,694:703 

— Ziraat Bankasına mülha.k Emniyet 
Sandığının 1339 senesi Bütçe lâyihası hak
kında (1/233) 438,490,498,635:640,704:710,718: 

719,720 

Mübadele, tmar ve İskân Encümeni mazbataları 

— Erzurum Mobusu Rüşdü Paşa ve rü-
fekasımn, Mübadele, imar ve iskân Ka
nununun sekizinci maddesine zeylolmak 
üzere (2/217) numaralı teklifi kanunisine 
dair 345,597:598 

— Mübadele, İmar ve îskân kanun lâ
yihası (1/345) hakkında 28,107,158:166,176, 

180 :J 97,197:209,214:230,230:245,294:308,306 
— Mübadele, İmar ve îskân Vekâleti

nin teşkilât kadrosu ile bütçesi hakkında 
kanun lâyihası (1/346) hakkında 28,107,133-. 

144,148:152 

Sayfa 
— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 

Beyin îmar Armağanı unvanlı (2/195) 
numaralı teklifi Kanunisi hakkında 599 

M'Adafaai Milliye Encümeni mazbatası 

— Asker olan mebusların vaziyeti hu-
kukiyelerinin tesbiti hakkında (3/43) me
murinden mebus olanların tekaüt ve mâ-
zuliyet aidatı hakkında kabul edilen tak
rirde muharrer memurin kelimesinin Bü
yük Millet Meclisi Âzası meyanmda bulu
nan erkân, ümera ve zâbitana şâmil olup 
olmadığının tefsirine dair İcra Vekilleri 
Riyaseti tezkeresinin (3/10) Encümene 
iadesine dair 103,250,307:310 

— 1316, 1317 tevellütlü olup da emsa
linin silâh altına celbinden evvel T. B. M. 
Meclisi Hükümetince tanınmış şimendifer 
idarelerine, hamallar ve gayrimüstahsıl 
ameleler dâhil olmamak üzere, intisabey
lemiş olanların şimendifer kıtaatında bil-
münavobe üçer ay talim ve terbiye görmek 
şartiyle vazifei hazıralarmda terklerine 
dair (1/292) numaralı lâyihai kanuniye 
hakkında 492 

— Birinci Fırka Yaveri Kâzım Efen
dinin İstiklâl Madalyasiyle taltifine dair 681 

— Ellialtı zabitin takdirname ile tal
tifine dair (3/159) numaralı İcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında 114: 

115,681 -.682 
— Evvelce teşekkürname ve bilâhara 

takdirname ile taltif edilen Binbaşı Meh-
med Rüşdü Efendi hakkında iki takdir
name alanlar misillû muamele lâzımgelip 
gelmiyeeeğine dair îcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi (3/26), Takdirname ile 
Taltif Kanununun ikinci maddesinin tef
sirine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tez
keresi (3/29), Takdirname ile Taltif Ka
nununun tefsirine dair îcra Vekilleri He
yeti tezkeresi (3/40) ve Takdirname ile 
Taltif Kanununun tefsirine dair îcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/41) 
hakkında 447:448 

— Firari ve Bakaya Kanununun birin
ci maddesinin tefsiri hakkındaki (3/171) 
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Sayfa 

numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında 387, 
493:494 

— istanbul Mebusu Ali Eıza Beyin, 
ZâJbitanı sıhhiyenin müddet ve sureti isti
faları hakkında Askerî Tekaüt ve İstifa 
Kanununun ellinci maddesine tezyil edil
mek üzere (2/193) numaralı teklifi kanu
nisi 'hakkında 114,393:397,498:507 

— Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 
6, 118 ve 121 nci maddelerinin tadiline dair 
(1/388) numaralı lâyüha'i kanuniye hak
kında 200,440 

— Mütareke bidayetinde (vatanın emri 
•müdafaası maksadiyle ika edilen eerainı 
erbabının affı hakkında kanun lâyihası 
(1/68) ve Maraş Mebusu Hasib Beyle rü-
fekasmm, vatanın emri müdafaasını temin 
•zımnında alınmış olan nukud ve emvale 
mütaallik deavinin ademiistimaı ve Hazi
nece tazmini hakkında kanun teklifine dair 
(2/115) 120:127,127:136,269 :284,296 £98, 

416:419,42>6:434 
— Onbir zatın İstiklâl Madalyasiyle 

taltifleri hakkında Müdafaai Milliye Vekâ
leti tezkeresi (3/146) teklif olunan bunlar
dan yalnız dördünün müstahakkı taltif 
olduğu hakkında 492:493 

— Terhis olunan ihtiyat zâbitanma tah
sisat itası hakkındaki Kanunun tefsirine 
dair (3/175) numaralı Başvekâlet tezke
resi hakkında 523,633 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı 
ile ilân edilmiş olan seferberliğin hitam 
bulduğuna dair kanun lâyihası (1/241) 
hakkında , 80,117:120 

Müşterek Komisyon mazbataları 

— Adliye Vekâletinin 1339 senesi Büt
çesine tahsisatı munzamma ilâvesine dair 
(1/293) numaralı lâyihai kanuniye hak
kında 347,416,450:480 

—Mütareke bidayetinde vatanın emri 
müdafaası maksadiyle ika edilen ceraim 
hakkında kanun lâyihası (1/68) ve Maraş 
Mebusu Hasib Beyin, vatanın emri müda
faasını temin zımnında alınmış olan nukut 
ve emvale mütallik olan deavinin ademi-
istimali ve Hazinece tazmini hakkında ka-

Sayfa 
nun teklifine dair (2/115) 120:127,127:136, 

269:284,296:298,416:419,426:434 
— Posta kanun lâyihası (hakkında 

(1/22) 616:621 

Nafıa. Encümeni mazbataları 

— Mübadele, İmar ve İskân Kanunun
dan sonra Mersin Limanı İmtiyaz Muka-ı 
velenamesinin müst acelen müzakeresine 
dair 213 

— Nafıa Ve'lâyetiyle Fransız tebaa
sından K. G-ronbilânt ve şürekâsı bey
ninde münakit Mersin liman, rıhtımlar ve 
teferruattı, imtiyaz, ımuıkavelle ve şartna^ 
ımeleri hakkında kanun lâyihası hakkımda 
(1/227) 53:78 

Nizamname! Dahilî Encümeni mazbataları 

— B'Oiz'ok Mıebusu Süleyman Sırrı Be-< 
yin, tadil takrirlerinin Makamı Riyasete 
usul ve sureti tevdii hakkındaki (takriri 
(4/94) reddine dair 290:291 

— İsparta Mebusu Mükerrern Beyin; 
Nısab Müzakere Kanununun ıdördüncü 
maddesinin tadili hakkında (2/22) 523 

— İsparta Mebusu Mükerrern Beyin, 
Nizıamnamei Dahilînin 11 inci faslına bir 
madde tezyiline dair (2/205) numaralı 
'teklifi kanunîsinin reddine dair 47:48,147, 

409:410 
— Karesi Mebusu Ahmed Süreyya 

Bey ve rüf ekasınm; Nizamname! Dahilîm 
nin 98 nıci maddesinin tadili hakkımda 
(2/181) numaralı teklifi kanunîsine dair 290, 

397:402 
— Kütahya Mebusu Reeeb Beyin; te

menni 'takrirleri hakkında (2/9) nunua-
rallı teklifi kanunîsine dair 290 

— Kütahya Mebusu (sabık) Cemil Be
yin, encümenlerden reddi ımutaızammmJ 
olarak 'gelen evrakının sahibi teklif huzu
runda 'müzakeresine dair (2/24), Kars Me
busu öavit Beyin, Nizamnameı Dahilînin; 
111 nci ıni'addesinin tadili hakkında (2/25) 
numaralı teklifi kanunîsi hakkında 409 

— Kütaihya (Sabık) mebusu Cemil Be
yin, Nizamnamei Dâhilinin sekiz ve on-
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alkünci maddelerinin tadiline dair •(2/23} 
numaraları teklifi kanunîsinin reddi thak^ 
kında 408:409,682 

— Niza'mnamei Dahilînin 160 EÜCI mad
desinin tefsiri halkkında 'Tetkiki Hesaba* 
Encümeninin (3/122) numaralı teskeresi
ne dair 887,599,1640:649 

Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası 

— Afyon Kanahisar Mebusu izzet Ulvi 
Beyle Trabzon Nebizade Haımdi Bey ve rüfeka-
sınm Posta ve Telgraf Kanununun. 12 uei 
maddesine fıkrai müzeyyele ilâvesi tekılif^ 
ierine dair 621:i624 

—,. Posta kanun 'lâyihası (1/22) )hak-
(kında 616 :'621 

Sıhhiye Encümeni mazbatası 

— Tıp fakültesinden neşedede'cefe 

Sayfa 
olan etiblbayı mülkiyenin, sureti ilstühdam-
lan hakkında ılâyihai kanuniye hakkın-
da (1/26) 30#9,83:89,107,lO9,310:31i 

— Ali Rıza Beyin Zâbitanı iSııhhiye-
nin ımüddet ve sureti istifaları hakkında 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun ellin
ci maddesine ıtezyili 'istenen kanun teklifi 
hakkımda 114,398:397,498 :Ö07» 

Şer'iye ve Evkaf Encümeni mazbataları 

— Maraş Mebusu Hasıi'b Beyin, Müf
tülerin reyi âm suretiyle iintihap-larına 
dair (2/32) numaralı teklifi kanunîsinin 
reddine dair 817:818 

— Vakfiye ve beratlarında malı mak
tu münderieolanlardan 'maada bilûmum 
evkaf fazlalarından alınmakta olan malı 
maktuun ilgasına, dair (1/1) 12:14,41 

MUHTELİF EVRAK 

Merasim 
— Edirne'nin istihlâsı senei devriyesi 

tarihi >ollan 25 Teşrinisani 1339 tarihinde 
yapılaealk merasimde hazır bulunmak üze
re Meclisi daveti mutazammm Edirne Be-
ılediye Riyasetinden mevrut telgraf 4 1 ! 

Talepler 

— 'Antalya Encümeni âzasından Emin 
imzalı istida 386 

— Bahriye 'bütçesini ihzar etmiek üze
re üç mattan.müreıkkep bir (komisyon teş
kil edildiğinden Meclisçe de bahriye ımü-
ttahassısilarmdân üç 'zatın tâyinine dair 
Muvazenei Maliye Encümeni maızlbatası 81 

— Trabzonlu Kadri imzalı istida 884:386 
— Trakya ımezalimi ıhaJkkında akdedil 

len Miting Heyetinin -beş maddelik kara
cını havi tezkeresi. 411:412 

Tebrikler, tazimler, arzı sadakat ve teşekkürler 

— Cumhuriyet ilânı münasebetiyle 
Görele'den mevrut telgraf 352 

— Cumhuriyet ilânı münasebetiyle' iz
mir, Şavşat belediyelerinden ve Giresun 

Valiliği ile Galata Rum Cemaatinden 
mevrut telgraflar. 250 

— Cumhuriyetin ilânı münasebetiyle 
Mürefte Kaymakamlığının tezkeresi 338 

— Cumhuriyetin ilânı münasebetiy
le Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi 
Beyle İktisat Fakültesi Talebe Cemiyeti, 
Orman Mektebi Âlisi Talebe Birliği, 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 
ve Ordu, İznik, Ulucra, Tekirdağ, Çorlu, 
Sinob, Salihli, Tarsus, Keşan, Gemlik, 
Mersin, Maraş, Malkara'dan mevrut 
tebrik telgrafları. 214 

— Cumhuriyet ilânı münasceb etiyle 
Niğde Mebusu Galib, Maraş Mebusu 
Midhat, Gazianteb Mebusu Kılıç Âli, 
Hakkâri Mebusu Âsaf beylerle Bursa 
Mebusu Ali Hikmet Paşadan ve An
talya, Edremit, Edime, Jstanlbul, İnebolu, 
Balıkesir, Sivas, Gene'den ve Gönen'den 
ve Darülfünun Talebe Birliğiyle Gar
bi - Trakya Müdafaa! Hukuk Cemiyetin
den ve Ermeni patrikhanesinden mevrut 
tebrik telgrafları. 179 

— Edirne'nin dıstihlâsı senei devri
yesi tarihi olan 25 Teşrinisani 1339 tari-
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hinde yapılacak merasimde hazır bu
lunmak üzere Meclisi daveti mutazam-
mın Edirne Belediye Riyasetinden mev
rut telgraf. 411 

— Edirne'nin Kurtuluş Bayramamn 
tesidine dair Büyük Millet Meclisi Eeisi 
Fethi Beyefendiyle Edirne Belediye Ri
yasetinden ve Mebus Faik Bey ve rü-
fekasmdan mevrut telgraflar 603 

— imroz Adasının idarei milliyeye il
tihakından dolayı teşekkür atı havi tel
graf arızasının gönderildiğine dair Da
hiliye Vekâleti tezkeresi 116:117 

Sayfa 
— Kurtuluş Bayramının tesidcdildi-

ğine dair înoz Müdafaai Hukuk Riyase
tinden mevrut telgraf 602 :6C3 

— Kurtuluş gününün senei devriyesi 
tesidedildiğinc dair İpsala Müdafaai 
Hukuk Riyasetinden mevrut telgraf 524 

— Kurtuluş gününün tesidini ve Mec
lisi Âliye teşekkürü mutazammm Uzun
köprü ve sair yerlerden mevrut tebrik 
telgrafları 440 

— Romanya Heyeti İslâmiycsinln Mec
lisi Âlive tegekkürnamcsi 419:425,434 

SUALLER VE CEVAPLAR 

Adliyo VckâloVnden 
— Dersim Mebusu Feridun Fikrî 

Beyin, Adliye Vekâletince yapılmış olan 
müstantık imtihanı evrakının tesrii in
tacı hususunda no düşünüldüğüne dair 
şifahi sual takriri (6/58) 632 

— Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Kay
seri Bidayet Hâkimi Fahri Efendi 
hakkındaki suali ve Adliye Vekili Sey-
yid Beyin tahrirî cevabı (7/24) 402 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Beyin, 
büyük şehirlerde otomobil kazası vu
kua gelmemesi için katı bir tedbir itti
haz edilip edilmediğine dair sual takriri 
(6/56) 632 

Başvekâletten 
— Denizli Mebusu Yusuf Beyin Ay

dın demiryolu üzerinde Hamidiye is
tasyonunda vâki olan hâdisede şehiden 
vefat eden askerler için tazminat alın
ması hususunda ve kumpanyaya mürettep 
ceza hakkında ne düşünüldüğüne daör 
suali ve îcra Vekilleri Heyeti Reisi Ali 
Fethi Beyin tahriri cevabı (6/6) 487 

— Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin 
Çerçilik, gezgincilik ve ufak esnaflık 
hakkında çifai sual takriri (6/29) 113 

Dabiliyo Vekâletinden 

— Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, Bayezid Valisi Kâmil Bey hak^ 

kındaki sual takririne Dahiliye Vekili 
Ferid Beyin tahrirî cevabı (6/27) 591 

— Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Be
yin, Ergani vilâyetinin el'an Diyarbckir 
vilâyetiyle merbutiyetl ve İdarei Umu
miye! Vilâyat Kanununun tâyin ettiği 
hukuktan müstefklolmaması sebebine 
dair şifahi sual takriri (6/59) 632 

— Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Be
yin; Çerçilik ve gezgincilik ve ufak es
naflık hakkında sual takriri (6/29) 113 

— İstanbul Mebusu Yusuf Akeora 
Beyin, Şark şimendiferleri amelesinin 
grev esbabına dair şifahi sual takriri 
(6/50) 596 

— Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Bey 
ve refikinin, Aziziye kazası dâhilinde 
katledilen Kayseri tacirlerine dair şifahi 
sual takriri (6/60) 632 

— Mcro'n M-busu B-sim. Beyin, Mor-
s'n'in son teşkilâta nazaran müstakilirn 
idaresi lâzım geldiği halde el'an Aclana'-
va merbutan idare olunması esbabına 
dair sual takriri (6/63) 680 

— Saruhan Mebusu Vâsıf Beyin, 
mübadeleye tâbi Rumi arın ecnebi tâbii
yeti altında İzmir'e gelmekte oldukla
rından bun1 ar hakkında ne gibi tedabir 
ittihaz edildiğine dair (6/57) 632 
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— izmir Mebusu Şükrü Beyin, şirket
lerle akdedilen itilaf namelerin Meclisle 
sevk edilmediğine dair sualine Maliye 
Vekâleti Vekili Hasan. Beyin şifahi ce
vabı (6/33) 249,412 

— Karahisarı Sahib Mebusu İzzet Ulvi 
Beyin, muhtacine yemeklik tahsisatı ola
rak tevzii icabeden mebaliğe dair sual 
takriri (6/52) 596 

— Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Be
yin, mahsulât ve ihracatım himayesi için 
ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair şi
fahi sual takriri (6/32) 249 

Müdafaai Milliye Vekâletinden 

— Eskişehir Mebusu Arif Beyin, mü-
cadelei milliyeye iştirak etmiyen zâbi-
tan hakkındaki kanunun birinci mad
desindeki (Heyeti mahsusa) nm kimler
den müteşekkil olup ne zaman ifayı 
vazifeye başladığı ve Askerî terfi Ka
nunu ile hizmeti filiyei askeriyenin tenki
sine dair olan Kanunun ne zaman Mec
lisi Âliye takdim kılınacağı hakkında 
sual takriri (6/53) 596 

— içel Mebusu Mehmet Beyin hiz
meti fiiliye ashabından olan muallimle
rin hizmeti maksurelerini tatil zamanın
da ifa etmeleri mümkün olup olmadığı
na dair şifahi sual takriri (6/55) 632 

— Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi 
Efendinin tahsili âliye devam etmek is-
tiyen efendilerin hizmeti maksureye 
tabi tutulmaları hakkında sual takriri 
06/28) 117 

— Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, istiklâl mücadelesinde sakatlanan ef
rada dair sual takriri (6/62) 680 

Adana (Zamir Bey) 
— Adana'da itibarı Millî Bankasının 

küşadı temıenniyatına dair (4/98) 686 
— Adliye Encümeninde bulunan Sük-

Sayfa 
Nafia Vekaletinden 

— Bayezid Mebusu Şefik Beyin, 
Harbi Umumide Ruslar tarafından, inşa 
ve ikmal edilen ve Bayezid hududundan 
Karaköse kazasına kadar imtidadeden 
şimendifer hattına dair şifahi sual takriri 
(6/47) 

— Bayezid Mebusu Şefifk Bey ve rü
fekasmın, Harbi Umumide Ruslar tarafı
ndan ikmal edilen ve Bayezid hududun
dan Karaköse kazasına kadar imtidat 
eden şimendifer hattına dair suali ve Na
fia Vekili Muhtar Beyin şifahî cevabı 
(6/48) 688:689 

— Dersin Mebusu Feridun Fikrî 
Beyin, Dersin vilâyetindeki köprünün 
neden inşaa olunmadığına dair -şifahî 
sual takriri (6/51) 595:596 

[ na Kanunu hakkındaki teklif ve lâyâhai 
kanuniyenin sair ihususata takdimen ve 
müstacelen intaciyle Heyeti Umumiyeye 
şevkine dair ellidört imzalı takrir 180 

TAKRİRLER 

— Dersin Me'busu Feridun Fikri Bey
le rüfekasmın, Dersin vilâyetindeki köp-

': rünün neden inşa olunmadığına dair su-
| ali ve Nafia Vekili Muhtar Beyin şifahî 
I cevabı (6/51) 686:688 

—• istanbul Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, Konya ovasındaki sulama sahası
nın bakımsızlığına dair sual takriri (6/54) 596 

— istanbul Me'busu Yusuf Akçora 
Beyle rüfekasmın Şark şimendiferleri 
amelesinin grev esbaibma dair suali ve Na
fia Vekili Muhtar Beyin şifahî cevabı 

I ('6/50} 596,689:694 
—• Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi 

Beyin Çester şimendifer imtiyazına dair 
I sualine Nafıa Vekili Muhtar Beyin şifahi 
I cevabı (6/35) 289,443:447 

— Niğde Mebusu Ebubekir Hazım 
Beyin; istanbul'daki su, elektrik, telefon, 
tramvay şirketlerine dair sual takriri 
(6/42) 289:491 
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— Zonguldak Mebusu Tunalı Beyin, 
büyük şehirlerde otomobil kazası vukua 
gelmemesi için katî bir tedbir ittihaz edi
lip edilmediğine dair sual takriri (6/56) 632 

Hariye Vekâletinden 

— Diyarbakır Mebusu Zülfü Beyin; 
Fırat'ın şarkından Nusaybin ve Mardin'e 
kadar imtidadeden demiryolunun tamiri 
hakkında Fransızlarla ne gibi müzake-
rata tevessül edildiğine dair şifahi sual 
takriri (6/48) 595 

— Diyarbakır Mebusu Zülfi Beyin, 
Musul meselesinin müzakeresi hakkında 
sual takriri (6/31) 178:179 

— Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Be
yin, Atina'da teşekkül eden muhtelit ko
misyonun bâzı icratma dair sual tak
riri (6/34) 289 

— Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Boyin, iskenderun mmtakasının Suriye 
Meclisine mebus göndermeye cebredildi-
ğine ve Türk mekteplerinin kapatıldığı
na dair şifahi sual takriri (6/49) 595 

İktisat Vekâletinden 

— istanbul Mebusu Yusuf Akçora 
Beyin Şark şimendüferleri amelesinin 
grev esbabına dajr şifahi sual takriri 
(6/50) 596 

— İzmir Mebusu Şükrü Beyin, birta
kım şirketlerle akdedilen ihtilâfname-
lerin Meclise sevk edilmediğine dair şi
fahi sual takriri ve Maliye Vekâleti 
Vekili Hasan Beyin cevabı (6/33) 249,412 

— Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Be
yin mahsulât ve ihracatın himavcsi 
için ne gibi tedabir ittihaz cc^'ldi^ine 
dair sualine İktisat Vekili Hasan Boyin 
şifahi cevabı (6/32) 249,440:443 

Maarif Vekâletinden 

— Denizli Mebusu Mazhar Müfid Be
yin, Maaş alamıyan bâzı mahaller ipti
dai mektepleri muallimlerinin görev ilân 
ettiklerine dair sual'ne Maarif Vekili 
İsmail Safa Beyin şifahi cevabı (6/21) 345 

Sayfa 
—İstanbul Mebusu Akçuraoğlu Yu

suf Beyin mokâtibi iptidaiye ve taliyede 
•okuttum lmakta olan tarih derslerine 
dair sual takriri ve Maarif Vekili İsmail 
Safa Beyin şifahi cevabı (6/40) 496:498 

— Malatya Mebusu Reşid Ağa'nm, 
Bcnni koza3indaıki idadi mektebinJn bu 
sene ilga edilip edilmediğine ve mektep 
muallim1 erinin maaşının verilmemesi es
babına dair sual takriri (6/61) 680 

Maliyo Vekâletinden 

— Antalya Mebusu Murad Beyin; 
Duyunu umumiyede vukubulan suiidare, 
ve Türk memuru istihdamı hsusunda gös
terilen tekâsüle dair sual takriri (6/45) 491 

—Antalya Mebusu Murad Beyin; 
Rusya'dan buğday ithal edilmesi men 
edildiği halde karar hilâfına Lûtfi Beye 
iki bin tonluk vesika verildiğine dair 
sual takriri (6/44) 491 

— Antalya Mebusu Rasih Efendi ile 
İstanbul Mebusu AV. Rlza Bey'n; Duyu
nu Umumiye deki seyyiat ve suiistimalâta 
ve Yunanlı memur istihdam edildiğine 
dair sual takriri (6/46) 492 

— Bolu Mebusu Mehmed Vasfi Efen
dinin, ağnam ve tadadının Nisanda ic
rasın r. dair sual takririne Mal'ye Vekâ
leti Vekili Hasan Beyin şifahi cevabı 
(6/41) 412:414 

— Bolu Mebusu Mehmed Vasfi Efen
dinin; Ağnam tadadının hangi ayda icra 
edileceğine dair sual takriri (6/4.3) 492 

— Ergani Mebusu İhsan Hâmid Be
yin, İstikrazı dahilîye dair sual tak
riri (6/38) 345 

— Ergani Mebusu İhsan Hâmid Be
yin, Rusya'dan buğday ithali mcncdildi-
ğ' halde karar hilâfına verilen vesikaya 
dair sual takrirleri (6/37) 345 

— Ertuğral Mebusu Halil Beyin, ka
nunu mahsus mucibince teşekkül eden 
Menhu'bat Komisyonu azasına verilmesi 
iktiza eden hakkı huzura dair sual tak
riri (6/36) 289 
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Antalya (Basili Ef.) 
— Düyunu .umumiye ile Reji idare

sinde Türk memurları istihdam edilmesi
nle dair (4/85) 292 

Antalya (Rasih Efendi ve İstanbul Me
busu Ali Rıza Bey.) 

— Gönen kazası tütünleri (hakkında 
(4/95) 524 

— Âşarm yüzde <ona tenzili hakkın
daki kanun lâyihasının 'encümenlerde 
müstacelen müzakeresine dair elli iki imzalı 
takrir " 179 

Aydım (Hoca Esat Ef. ve rüfekası) 
— :Gar|bi - Trakya'da 'Makedonya'da 

aıhalii İslâmlyeye yapılmakta olan fecayia 
dair (4/82) 318:332, 

Aydın (Zekâi Bey) 
Ziraat Bankası hesabı katisinin 'biran 

evvel 'tanzıimine dair (4/96) 615:61G 

Bitlis (Resul Bey ve rüfekası) 
— Ruznamenin 34 neü maddesini teş

kil eden ve Evkaf bütçesine tahsisat ilâ
vesine dair 'olan lâyihai kaınmiyenkı müs
tacelen müzakeresi hakkında 387:388 

Bozok (Ahmed Hamdi Bey) 
— 'Güneri Resmi (hakkında kanun 'tek

liflerinin Aşar hakkındaki Kanımla tev
hidi müzakeresine dair 179 :180 

Bozok (Süleyman Sırrı Bey) 
— Tadil takrirlerinin Makamı Riyase

te usul ve sureti tevdii hakkındaki (4/94) 
290 :291 

Bozok (Süleyman Sırrı Bey ve rüfekası) 
— Nevahi Kanununun Dahiliye En

cümeninden Heyeti Umumiyeye sureti 
ısavik ve müzakeresine ıdair 4Ş5-&9& 

Canik (Cavit Paşa) 
— ıMüealhit ve şdhit -Resneli Niyazi 

Bey ailesini hidematı vataniye tertibin
den tahsis edilmiş olup, Ferid Paşa 11ü-
kümıeti tarafından kat'olunan maaşının 
tekrar talhsisi ve evlâtlarının İstanbul 
liselerinden birine leyli ve meccani kayıt 
ve kabulleri temenniyatına 'dair (4/89) 440 

. Corum (Ferid Bey) 
— Emniiyet Bandığı Bütçe lâyihai ka-

nuniyeısdnm 'müstacelen ve tercihan mü
zakeresi hakkında 438,490,496, 

Sayfa 
Denizli (Rüşdü Beyle rüfekası) 
-*- Yunan .Hükümetinin ımübadelei 

ahali ve emvale dair olan mevadda asla 
riayet etmiyeeek Müslümanları envai eza 
ve cefaya giriftar etmekte olduğu hak
kında (4/64) 3-9:40 

Dersim (Feridun Fikri ve Bozok Mebusu 
Avni Beyler) 

— İhtiyat zabitleri hakkında kabul 
olunan kanun mucibince itası lâzımgelen 
mebaliğin Maliye Vekâletine derhal ita ve 
tesviyesi 'temenniyatına dair (4/73) 117 

Dersim (Feridim Fikri ve Ahmet Şük
rü Beyler) 

— Deraim yol ve köprülerinin inşası 
hakkında (takriri (4/79) 213 

— Dersim vilâyeti ihtiyaca t ve ahva
line dair (4/80) . 213 

Diyarbakır (Zülfi Bey) 
— Memaliki 'eenebiyeden Kostantinopl 

adresiyle ıgelen telgraf ve mektupların 
iadesine dair (4/94) 524 

—Ruzna'menin 28 nci "maddesini teşkil 
eden Ziraat Bankası Müdürü Umumilik ^ 
:ııaaş ve tahsisatının sureti itası hakkın
daki (3/132) Numaralı tezkereye dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbaitası-
nın müstacelen müzakeresi hakkında 

291,616,635,694:704 
Ergani (İhsan Hâmid ve Kâzım Vehbi 

Beyler) 
— Engani vilâyetinin teşkilâtı adliye

sinin iadesine dair temenni (4/93) 523:524 

Ergani (Vehbi Bey) . 
— Askerliğin bir vseneyc tenzili ve ibc-

leli nakdî -esasının kabulü hakkında ;Mü-
tafaai Milliye Encümeninde bulunan lâ
yihai kanuniyenin müstaoelen Heyeti 
Umumiyeye şevki temenniyatına dair 
(4/120) 292 

Erzurum (Ziyaeddin Efendi) 
— Men'i Müskirat Kanununun şiddet

le tatbiki hakkında takriri (4/119) 250 
Erzurum (Rüşdü Paşa) 
— Ümera ve aâhitandan mebus alan

ların vaziyetlerini teslbit hakkındaki lâ-
yühai kanuniyenin 'müstacelen müzakere
sine dair 29:30 
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Hakkâri (Astf B.) 
— Hükkâm ve memurini adliye maaşa-

tma zam icrasına dair kanun tatbikatında 
Adliye Vekâletinin, Adliye Encümeni
nin reyine de müracaat etmesine dair 
(4/92 Mükerrer) 507:519 

İsparta (Hafız İbrahim Ef.) 
— Ruznamenin 29 ncu maddesini teşkil 

eden ve Evkaf Bütçesine faslı mahsus 
olarak likiyüz ellibin lira ilâvesine dair 
olan lâyihai kanuniyenin müstacel en ruz-
nameye alınmasına dair G34 

İsparta (Hüseyin Hüsnü Ef.) 
— İsparta vilâyetinin Uluborlu kaza

sının tütün manatıkı ziraiyesi meyanma 
ithali temenniyatma dair (4/88) 410 

İsparta (Mükerrem B.) 
— Mebusanı kiramın mezuniyeti ve de

vam etmiyenlerden kıstelyevm icrası" hu-
susatmın tahtı karara alınmasına dair 
(4/128) G34 

İstanbul (Abdürrahman Şeref B. ve 
rüfekası) 

— Adliye Encümeninde bulunan affı 
hususiler hakkındaki levayih ve tekâli
fin bir araya toplanarak affı umumiye 
tahvili ve takririn Adliye Encümenine ha
valesi hakkında (4/110) 10 

İstanbul (Ali Rıza Beyle rüfekası)' 
— Seferberliğin ilgası hakkındaki lâ-

yihai kanuniyenin bilûmum kavanine ter-
cilhan müzakeresine dair 105 

Karesi (Ahmed Süreyya B.) 
— Ruznamei müzakeratm otuzuncu 

maddesini teç'kil eden, Nizamnamei Da
hilînin 98 noi maddesinin tadili hakkın
daki teklifi kanunisinin müstacel ruzna-
meye alınmasına dair 348 

Karesi (Ali Şuuri Beyle rüfekası) 
— Balıkesir'de müceddeden inşa edilen 

İstasyon Caddesi tarafeynindeki hane sa
hiplerinin vergi kayıtları hakkında Ka
resi vilâyetinin 4 Kânunuevvel 1338 tarih 
ve 911 numaralı Meclisi İdarei Vilâyat 
mazbatasının Maliye- Vekâletince sürati 
intacı temenniyatma dair (4/87) 3S8 

Sayfa 
Karesi (Hulusi Beyle 45 arkadaşı) 
— Âşarm yüzde ona tenzıili hakkında

ki lâyihai kanuniyenin tercihan ve müs-
tacelen müzakeresine dair (4/112) 74 

Karesi (Vehbi B.) 
— Tefsirlere mütaallik mazbataların 

intacı için bir gün tâyin olunmasına dair 
(4/99 mükerrer) 683 

Kastamonu (Ahmed Mahir Ef.) 
— Ankara'da bulunan Romanya Müs

lümanları Heyetine beyanı ihtiram olun
masına dair 419:425,435 

Kastamonu (Ahmed Mahir Ef.) 
— İhtiyat zabitlerinin Halkalı Ziraat 

Mektebine samiin sıfatiyle meccanen de
vamları temenniyatma dair (4/103) C86 

Kastamonu (Ahmed Mahir Ef. ve rü
fekası) 

— Kastamonu vilâyetinin Göl nahiye
sinde mevcut Ziraat Mektebinin 1340 
umumi bütçesine alınarak ihyası temenni
yatma dfı'r (4/72) 74:75 

Kastamonu (Ilalid B.) 
— Ankara Mebusu Ali Fuad Paşa 

Hazretlerine muharebe İstiklâl Madalyası 
ita.sma dair 28:29 

Kastamomt (Hasan Fehmi B. ve rüfe
kası) 

— Of kazaamda Darülhilâfe Medresesi 
teşkili hususunun 1340 bütçesinde nazarı 
dikkate alınması temenniyatma dair 
(4/97) 602 

Konya (Kâzını Hüsnü B.) 
— Şer'iye ve Maarif Vekâletlerince 

tabettirilmekte olan kitapların umumi 
kitaphanelere meccanen verilmesi hakkın
da temenni (2/92) 496 

Konya (Kâzım Hüsnü Beyle rüfekası) 
— Ruznamenin otuzdördüncü madde

sini teşkil eden Konya Darüleytamma 
muavenet hakkmda'ki lâyi'hai kanuniye
nin müstacel ruznaoıeye nakline dair 11 

Kütahya (Recep Beyle refikleri) , 
— Meclisin muntazaman ifayı vazife 

edebilmesi ve nisabı müzakerenin mahfuz 
tutulması 'için Ankara'da ikiyüz yirmiıbeş 
âza bulunmadıkça mezuniyet verilmeme
sine dair (4/129) 634:635 
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Lâzistan (Ekrem Beyle arkadaşları) 
— Ruznamenin onaltmcı maddesini teş

kil eden kırtasiye muamelâtının tahfifi 
hakkındaki takririnin müstacel ruzname-
ye alınmasına dair 348:352 

Malatya(Mdhmud Nedim B.) 
— Malatya'nın tütün zerriyatı mınta-

kasına ithali ve Rumeli'den gelecek muha
cirinden icabı kadar tütün müstahsılla-
rmm mahalli mezkürde iskânı temenni-
yatma dair (4/91) 496 

— Surye muvaridatma karşı mamul şe
ker tarifesinin tatbikiyle Malatya - Gazi-
antez tarikinin tesrii inşaası temenııiyatma 
dair (4/91) 945 

Maraş (Abdülkadir Bay ve rüfekası) 
— Bedeli Nakdî Kanununun tercihan 

ve müstacelen müzakeresi hakkında 602 
Menteşe (Esad Ef.) 
— Aydın ve ödemiş cephelerinde teşki

lâtı askeriyeden evvel bulunarak şehit dü
şen fedakâranın fakir ve bikes ailelerine 
maaş tahsisi temenniyatma dair (3/86) . 388 

Menteşe (Esad Efendi ile arkadaşları) 
— Sefareti kübralarda şimdiye kadar 

olduğu gibi Sefaret İmamlığının ipkası 
hakkında (4/122) 410 

Menteşe (Yunus Nadi B.) 
— Ruznamenin otuzbirinci maddesini 

tarMl eden Türkiye B'Ayük Millet Meclisi 
Hükümeti ile Lehistan Hükümeti arasında 
münakit Muhadcnat Muahedenamesi ile Ti
caret ve İkamet mukavelenameleri hakkın
daki lâyihai kanuniyenin (1/288) müstace
len müzakeresine dair 410:411,630 

Muş (Osm:m Kadri B.) 
— İstanbul'da metruk bir halde bulu

nan Hükümet Matbaa makinalarınm vilâ
yetlere tefrik ve tevziine dair (4/81) 250 

— Müstantıklarm takdiri delâile salâhi-
yettar olmaları için Adliye Encümenince 
bir madde tesbiti temenniyatma dair (4/111) 75 ' 

— Nizamnamci .Dahilînin istizaha ait 
nıevaddımn tefsirine dair (4/127) 634 

— Ruznamenin 33 ncü maddesinde mu
kayyet takririn müstacelen Nafıa Vekâle
tine havalesine dair 11:12 

Sayfa 
Muş (Osman Kadri ve Ali Riza Beyler) 
— Gene ve Muş vilâyetlerinin taksimatı 

mülkiyesine ait (4/99) 686 

Niğde (Ebubekir Hazım B.) 
— Şairi Âzam Abdülhak Hâmid Beye 

şanı millete mütenasip miktarda maaş tah
sisi temenniyatma dair (4/78) 213:214 

Ordu (Faik Beyle rüfekası) 
—: Etıbbanın hizmeti mecburiyesi hak

kındaki kanun lâyihasının müstacelen mü
zakeresine dair 29 

Sinob (Yusuf Kemal Bey ve arkadaş
ları) 

— Yeni Heyeti Vekile Reis ve âzası in-
tihabolımuncaya kadar eski heyetin azası
nın tedviri umuru Hükümette devamının 
Meclisin teamülü veçhile tahtı karara alın
ması hakkında 76 

Urfa (Ali B.) 
— Urfa'da tütün zeriyatı memnuniyeti 

'\akkmdaki kararın ref'ine dair (4/121) 387 
Urfa (Şeyh Saffet Ef.) 
— Kuvayı Milliye hakkında ittihaz cdi-

"a-a mukarrerat ahkâmının Urfa halkına da 
'aşmili hakkında takriri (4/118") 214 

— R-rznamen'n yedinci maddesini teş-
':il eclen memurini saire misillû i dam hu-
^ı-.îve memurları ile mâzulin ve mütekaidin 
^vlâtlarmm inekten ücretleri hakkında bir 
'-arar ittihazına dair olan takririn miMa-
-•al ruznameve alınması ve müstacelen mü
zakeresine dair 81:83 

— Urfa (Şeyh Saffet Efendiyle rüfe
kası) 

— Affı umumi ilânına dair tekâ^fi ka
nuniyenin derha.l .müzakeresi hakkında 105:106 

— Yo-îgad (S-bdO (Bahrî B.) 
— Yozard. hâdises:nde alâkadar eşha-

-vn İstiklâl Ma.bkıcıme /̂no (tevdii haıkkmdaki 
'4/44) numaralı takririne 'dair Adliye 
Encümeni mazbatası 386:387 

— Yozaıad (Süleyman Sırrı B.) 
— B.ilâmazeret Mecliste bulunmıyan aza

dan kıstalyevm icrasına ve üç yoklamada 
Vılunmıyanların <da isimlerinin gaaete ile 
'lan edilmesinin tahtı karara alınmasına 
dair (4/126) 602 

file://'/akkmdaki
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Sayfa 
— Zonguldak (Halil B.) 
—• Ruznaımenin dokuzuncu maddesini 

teşkil eden Konya ovası İskası 'hakkındaki 
lâyiha ve ıteklifi 'kanunînin müstacel ruz-
nameye ıalınmasına dair talkriri 348 

Sayfa 
— Zonguldak (Tunah Hilmi B.) 
— Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 

Kanunu müzakere edilinceye kadar her sgün 
içtima edilmesi hakkında 213 

TEFSİRLER 

No. Sayfa 
13 — ÖVIalMini ıguaatm terfih ve ikdam 

haikkında 24 Ağustos 1338 tarihli Ka
nunun tefsiri 685 

14 — Takdirname ile taltif hakkındaki 
Kanunun ftefsiri 447:448 

15 —• Takdirname İle taltif hakkındaki 
Kanunun ikinci maddesinin tefsiri 447:448 

16 — Takdirname ile .taltif hakkındaki 
Kanunun üçüncü maddesinin tefsiri 447: 

448 

No. Sayfa 
17 — 1397 :1317 (Dâhil) itevellütlü fi

rar, (bakaya, tecavüzü /müddet, ademi 
icabelt ve nüfusu ımektuıme erbabı 
haklarında yapılacak muameleyi nâ-
tık Kanunun birinci ımaddesinin tef
siri 387,493:494 

18 —• Terhis olunan ihtiyat aalbitanına 
tahsisat itasına »dair Kanunun tefsiri 523, 

633 

TEKLİFLER 

Afyon Karahilsar (İzzet Ulvi B.) 
— Trabzon Mebusu Nebizade Hamdi 

Bey ve rüfekasımn Boslta ve Telgraf Ka
nununun 12 nci maddesine fıkraii ımüzey-
yeıle ilâvesi hakkında 621:624 

Amasya (Ragıp B.) 
— Aşar taksitleri hakkında (2/70) 683:684 
Antalya (Ahmed Saki ve İstanbul Me

busu Ali Rıza ve Kozan Mebusu Saib Bey
ler) 

— 'Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadili
ne dair (2/220) 523,655:675,684:685 

— B>ozok (Süleyman Sim B.) 
— 1316 - 1317 tevellütlü telgraf mu-

haibere memur ve muavinlerinin hizmeti 
fiiliyei askeriyelerine dair (2/224) 632 

Burdur (sabık) (İsmail Suphi B.) 
— 2 Teşrinisani 1338 ıgecesinin .gününün 

Millî Saltanat Bayramı addi hakkında ka
nun (2/131) 14:16 

Dersim (Feridun Fikri B. ve rüfe-
kası) 

—• İhtiyat zabitlerinin .terfihi hakkın
da (2/212) 213,316 

Erzurum (Rüşdü P§.) 
— Erkân, ümera ve zâbitan, memurin 

ve mensubmi .askeriyenin emirber ve seyis 
neferlerinin ' sureti istihdamı haikkında 
(2/221) 523,684 

Erzurum (Rüşdü Pş. ile Bayezid Me

busu Şefik B.) 
— Irantâan 'Türkiye'ye 'idhail 'edilecek 

hububatın Gümrük Resminden istisnaiyetî 
haikkında (2/219) 492,684 

. Erzurum (Rüşdü Pş. ve rüfekası) 
— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu

nun sekizinci maddesine ızeyil kanun 
'(2/217) 345,097:598 

Eskişehir (Mehmet Arif B.) 
—• Gayr muharip (memurin ve mensu-

bîni laskeriye rütbelerinin ilgasına dair 
.(2/216) 316,492 

— Mâlûlîni ıguzaitın devair ve şuabatı 
askeriyede ve ordunun hidematı sabitesin
de istihdamlarına dair (2/210) 213,316 

— 22 Teşrinievvel 1339 tarihli Maaiş ve 
Tahsisatı Fevkalâde Kanununun ikinci 
maddesine zeylolmak üzere (2/211) 213,316 
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Güınüşane (Zeki B.) 
—• Cuma günleri Mlümrıım mağaza ve 

ticarethanelerin seddedilkmesi hakkında 
(2/218) 492,684 

Hakkâri (Asaf B.) 
•— Cumhuriyet Riyaseti Bütçesi hak

kında (2/225) 523,685 
İsparta (Mükerrem B.) 
— Nizamnamei Dahilînin onlbirinci fas

lına bir madde tezyiline dair (2/205) 47:48, 
147,409:410 

— Nisabı Müzakere Kanununun dör
düncü maddesinin tadili hakkında (2/22) 523 

İstanbul (Ali Rıza B.) 
—• Zabıtanı sıhhiyenin müddet ve su

reti istifaları hakkında Askerî Tekaüt ve 
istifa Kanununun ellinci maddesine tezyil 
edilmek üzere (2/193) 114,393:397,498:507 

İzmir (Mustafa Rahmi B.) 
—• Ecnebi kömürlerinin men'i ithali 

hakkında (2/203) 51:53 
Kanunu Esasi Encümeni 
— Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 

mevaddmın tadiline dair (2/209) 80,89:99 
Karahisarı Sahib (İzzet Ulvi B.) 
— Hiyaneti Vataniye Kanununun bi

rinci maddesinin tadiline dair (2/214) 250,316: 
317 

Karahisarı Şarki (İsmail Bey ve rüfe-
kası) 

— İpekli mensucattan tarifei umumiye-
deki resmin oniki misli yerine beş misli ah-
zi hakkında (2/62) 16:23,250,258:269,415:416 

Karesi (Ahmed Süreyya B.) 
— Ahar mahallere nakledilen eşhasın 

emval ve düyun ve matlubatı metrukesi hak
kında 13 Eylül 1331 tarihli Kanunu mu
vakkatin bâzı mevaddı ile 20 Nisan 1338 
tarihli Emvali Metruke Kanununu muad-
dil 15 Nisan 1339 tarihli Kanununa zeyl 
(2/215) 290,492 

Karesi (Ahmed Süreyya Bey ve rüfe-
kası) 

— Nîz'â'mnamei Daîhilînin 98 nci mıadde-
sinin tadili hakkında (2/181) 290,397:402 

Karesi (Hulusi Bey ve rüfekası) 
— Millî Mücadeleye iştirak eden memu

rinin kıdemlerine hini tekaütlerinde naza-

Sayfa 
rı dikkate alınmak üzere zam icrasına da
ir (2/204) 49:50 

. Kars (Cavit B.) 
— Nizamname! Dahilînin İTİ nci mad

desinin tadili hakkında (2/25) 409 
Kastamonu (Hasan Fehmi Ef.) 
— Marmara adasında hapsanei umumi 

tesisine dair (2/199) 3,9 

Konya (Kâzım Hüsnü B.) 
— Konya Darüleytamı için bütçeye on-

bin lira tahsisat ilâvesi hakkında (2/153) 24:28 
Konya (Musa Kâzım Efendi ve rüfe

kası) 
— Karaman kasabasına ianei ahali ile 

celp ve isale olunmakta olan su için masari
fi gayrimelhuza tertibinden muavenet icra
sına dair (2/201) 50:51 

Kütahya (Receb B.) 
—• Temenni takrirleri hakkında (2/9) 
Kütahya (Sabık) (Cemil B.) 
—- Encümenlerden reddi nıutazammm 

olarak gelen evrakının sahibi teklif huzu
runda müzakeresine dair (2/24) 

— Nizamnamei Daîhilînin sekizinci ve 

290 

409 

onbirinci 
(2/23) 

maddelerinin tadili hakkında 
408:409,682 

Lâzistan (Esad B.) 
— Lâzistan livasında fındık, portakal, 

limon, mandalina, çay, dut yetiştirilmesi 
hakkında (2/182) 80 

Maraş (Hasib B.) 
— Müftülerin reyiâm suretiyle intihap

larına dair (2/32) 317:318 
— Vatanın emri müdafasını temin zım

nında alınmış olan nukut ve emvale müta-
allik olan deavinin ademiistimali ve Hazi
nece tazmini hakkında (2/115) 120:127,127: 

136,269:284,296:298,416:419,426:434 
Mardin (Yakup Kadri Bey ve rüfekası) 
— Mardinli Kasım Çelebi ile Jandarma 

Abdülhalim'in bakıyei müddeti cezaiyele-
rinin affı hakkında (2/165) 598:599 

Muş (Osman Kadri B.) 
— Belediyelerin, belediyeye taallûk 

eden mevadda hakkı kazaya malik olmaları 
hakkında (2/208) 48:49,147 

— Nizamnamei Dahilînin tadiline dair 
(2/223) 632 
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— Ziraat Bankalarının itibarı şahsî üze
rine ikraza tta bulunmasına dair (2/207) 43,145: 

147 
— Ziraat Bankalarının mevaddı iaşe ve 

hayvaniye üzerine sigorta muamelesi icra 
etmelerine dair teklifi kanunisi (2/206) 48,147 

Sivas (sa'bı-k) (Rauf B.) 
— Saltanatı şahsiycnin ilgasına müsa

dif Leylei Vilâdeti Rialetpenahi olan 
12 Rebiyülevvel 1340 günün îdi millî addi 
hakkında (2/130) 14:16 

Sayfa 
Zonguldak (Halil B.) 
— Ruznamenln dokuzuncu maddesini 

teıkll öden Konya ovası likası hakkında 348 

Zonguldak (Tunalı Hilmi B.) 
— İmar Armağanı hakkında (2/195 ] 599 

Zonguldak (Yusuf Ziya B.) 
— 8 Nisan 1339 tarihli İdarei Vilâyat 

Kanuniyle Tedrisatı İp t''da İye Karamome-
s'nin 'tadiline dair Kanunun üçüncü mad
desini muaddll (2/213) 213,316 

TEZKERELER 

Adliye Vekâleti tezkereleri 
—• Evvelcs 'istirdadodllen Hukuku Ai

le Kararnamesinin bu kere iade ten tak
dim olunduğu hakkında - 11 ' 

— İdama mahkûm Aksaraylı Hüseyin 
hakkında hükmün tasdikma dair (3/163) 21.1 

— İdama mahkûm İsmail ve rüfeka-
sı hakkındaki hükmün tasdikma dair 
(3/158) 11C 

— Yedinci Avans Kanununun müzake
resinde Heyeti Umumiyece kabul edilen 
Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
şekli ve mahiyetinin tâyinine dair olan 
tezkerenin tesrii icabı hakkında 410 

Başvekâlet teskereleri 

— Afyon Karahisar ve Dumlupmar 
nıulharöbatında ûbrazı fedaJkârıi 'eyliyenler-
den iki yüz otuzbir zatın İstiklâl Madal-
yasiyle taltiflerine dair (4/176) 599 

— Ağnam Resmi hakkındaki kanun 
lâyihasının iadesine dair 387 

— Beş sene küreğe mahkûm Urfalı 
Halil'in maluliyetine binaen bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair (3/177) 634 

.— Emveli metrukeye ait 15 Nisan 
1339 tarihli Kanunun altıncı maddesinin 
tefsirine dair (3/172) 387 

— Firarî ve Bakaya Kanununun bi
rinci maddesinin tefsirine dair (3/171) 387, 

493:494 
— Hududu Millî haricinde kalan eıCıân, 

ümera ve zâbitan ve memurini askeriye 

hakkındaki kanunun dördüncü madddcsi-
nin tefsiri hakkında (3/135) 250 

— İkinci sınıf ihtiyat zâbitamna dair 
13 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun bi-
•insi maddesinin fıkrai ahiresinin tefsiri 

lıakkmda (3/185) 6S6 

— İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumi-
yosi teşkilâtı eedidesi hakkındaki lâyihai 
kanuniye (1/18) Meclise takdim edilmiş 
bulunduğundan fabrikalar amelesi namına 
İvazlı Baba imzalı istida ifayı muktazası 
ummmda gönderildiğine dair (3/134) 250 

— Katil maddesinden on ssne küreğe 
mahkûm Çatal Zeytinli İbrahim'in malu
liyetine binaen bakıyei müddeti cezaiye
sinin affına dair (3/180) 6S6 

— Mahkemei Temyizin Sivas'tan kaldı
rılmaması hakkında mevrut telgrafname-
nin raptan gönderildiğine dair (3/166) 250 

— Maliye Vekâletiyle Reji Şirketi bey
ninde münakit itilâfnamenin berayı tetkik 
gönderildiğine dair (3/173) 494:495 

— Mâlûlîni guzatm terfih V3 ikdarı 
hakkında 24 Ağustos 1338 tarihli Kanu
nun birinci maddesinin tefsirine dair 
(3/183) 685 

— Memurini Mülkiye Tekaüt Kanu
nunun tefsirine dair (3/173) 494 

— Men'i Müskirat Kanunu mucibin
ce mahkûm edilen İtalya Devleti tc'beasın-
clan Markoni Oknavliyo hakkında ita edi
len hükümde hatayı adlî vâki olduğundan 
af suretiyle telâfisine dair (3/181) 686 
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— Men'i Müskirat Kanunu mucibince 
mahkûm edilen Mudurnulu Hakkı ve Hacı 
Osman haklarında ita edilen hükümde ha
tayı adlî vâki olduğundan af suretiyle te
lâfisine dair (3/182) 686 

— Men'i Müskirat Kanunu mucibince 
mahkûm edilen Samsun'dan Mehmed Emin 
Efendi hakkında ita edilen hükümde hata
yı adlî vâki olduğundan affı suretiyle te
lâfisine dair (3/179) 686 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen 
ve Hududu Millî haricinde kalan ümera, 
zâbitan ve memurin hakkında yapılacak 
muameleye dair olan 25 Eylül 1339 tarihli 
Kanunun üçüncü maddesinin (b) fıkrası
nın tefsirine dair (3/184) 686 

—• Müceddeden inşa veya tamir edile
cek hükümet konakları için mîrî orman
lardan meccanen kereste itası hakkındaki 
239 numaralı Kanunun tefsir talebinin 
tesrii intacı hakkında (3/173) 410 

— 12 Ağustos 1336 tarihli Kanun mu
cibine? ikamet yevmiyelerinden dahi yüzde 
kırk tenzil edilip edilmiyeceğinin tefsiri 
hakkında (3/169) 318,6S3 

— 15 Mayıs 1335 tarihli Harcırah Ka
rarnamesinin tefsirine ait tezkerenin tesrii 
intacı hakkında 494 

— Sekiz sene kalebentliğe mahkûm 
Aziziyeli Mustafa Çavuşoğlu Hafız Ha-
san'm maluliyetine binaen bakıyei müdde
ti cezaiyesinin affına dair (3/178) 634 

— Sinob Mebusu Yusuf Kemal Beye
fendinin Londra Mümessilliğine keyfiyeti 
tâyininin tasvibine dair (3/176) (Müker
rer) , 599:602 

— Tekaüt ve istifa Kanununun ikinci 
maddesinin fıkrai ahiresinin tefsirine dair 
(3/186) 686 

— Terhis olunan ihtiyat zâbitanına tah
sisat itasına dair Kanunun tefsiri hakkın
da (3/175) 523,633 

— Türk şairi Abdülhak Hâmid Beye 
hidomatı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin Mecliste 
olduğuna dair 410 

Sayfa 
Dâhiliye Encümeni tezkereleri 

— İmroz adasının Idarei Milliyeye ilti
hakından dolayı teşekküratı hâvi telgraf 
arizasmm gönderildiğine dair 116:117 

—• îstan'bul vilâyetinin Şehremanetiyle 
tevhiden idaresi hakkındaki (1/39) nu-
maralı lâyihai kanuniyenin iadesine dair "347 

Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 

— Usulü Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 23 ncü maddesi mucibince Divanı 
Muhasebat tarafından tanzim olunan üç 
aylık takririn gönderildiğine dair (3/123) 494 

Hariciye Vekâleti tezkeresi 
— Arnavutluk Heyeti ile bir Muhade-

net Muahedesi ve bir İkamet Mukavele
siyle tabiiyet umuru hakkında bir îtilâf-
name akdi için müzakerat icrası zımnında 
Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyin Mu
rahhas tâyin edildiğine dair (3/168) 291:292 

lora Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkereleri 
— Asker olan mebusların vaziyeti hu-

kukiyelerinin tesbiti hakkında (3/43) 108,250, 
307:310 

— Divanı harblerce yalnız idam hak
kındaki hükümler tasdika iktiran etmekte 
ise de mücazatı tei'hibiye ve tedibiye ile 
rilki askeriden tart cezalarının dahi tasdi
ki âliye iktiranı lâzımgelip gelmiyeceği 
hakkında (3/161 mükerrer) 116 

— Divanı Muhasebat Reisinin intihabı 
hakkında (3/91) 407:408,524:542 

— Elcezire İstiklâl Mahkemesinin, Alay 
11 Tabur Kumandanı Binbaşı Lûtfi Efendi
yi salâhiyet harici mahkûm ettiğine dair 
(3/15) 447 

— Ellialtı zabitin takdirname ile taltif
leri hakkında (3/159) 114:115,681:682 

— Evvelce teşekkürname ve bilâhara 
takd'rname ile taltif edilen B!nbaşı Meh
med Rüşdü Efendi hakkında iki takdirname 
a1 anlar misillû muamele lâzımgelip gelmi-
yeceğine dair (3/26) 447:448 

— Fransızlar zamanında Adana ve ha-
val'sinde hac'z ve müsadere edilen mebaliğ 
hakkındaki tefsir talebine dair (3/86) 251: 

258,285 
— Harekâtı Milliye sırasında İstiklâl 

Mahkemelerince dâvayı millînin neticesine 
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kadar bâzı muayyen manatıkta ikamete me
mur olunanların serbest bırakılmaları mu
vafık olacağından bu bapta bir karar itti
hazına dair (3/162) 213,346:347 

— Hopa'nın Abıslah karyesinden Durak 
(Mehmed) Memiş'in affı hakkında (3/117) 438: 

440 
—• tnebolulu Kayıkçılar Kâtibi Ahmet 

Efendi mahdumu Mehmed'in affı hakkında 
(3/114) 438:440 

— İzmit Bahriye Kumandanı Firkateyn 
Kaptanı Süleymaniyeli Celâl İbrahim Beyin 
istiklâl Madalyası ile taltifi hakkında 116 

— Kângırıh Kemikoğlu Süleyman bini 
Eyvub'un iadei hukuku memnuasma dair 
(3/18) 80:81 

— Kângırı Sandık Emini Kadir'in affı 
hakkında (3/115) 438:440 

— Karamürselli Hüseyinoğlu İbrahim'
in affı hakkında (3/116) 438:440 

— Kastamonu'nun Akbüke karyesinden 
Abdullah ve Kozika nahiyesinden Hüseyin'
in affı hakkında (3/130) 438:440 

— Konya İstiklâl Mahkemesince firarla
rından dolavı tahtı muhakem'eye alman ve 
tecdidi kayıtları cihetine gidilen asker 
Mustafa ve Said'in efradı ihtiyatiye ve 
rediften oldukları cihetle verilen hükümde 
isabeti kanuniye olmadığından aflarma 
dair (3/142) 383:384 

— Maraş'm Kuvucak mahallesinden 
Hamparsun'un affı hakkında (3/128) 438:440 

— Matbaa alât ve edevatı ile kitap ve 
gazete kâğıtlarının Gümrük Resminden is
tisnasına dair 9 Kânunuevvel 1336 tarihli 
Kanunun ikinci maddesinin tefsirine dair 
(3/157) 115 

— Memurinden mebus olanların tekaüt 
ve mâzuliyet aidatı hakkında kabul edilen 
takrirde muharrer memurin kelimesinin 
Büyük Millet Meclisi Âzası meyanmda 
bulunan erkân, ümera ve zâbitana şâmil 
olup olmadığının tefsirine dair (3/10) 106,250, 

307:310 
— Men'i Müskirat Kanununun hiyni 

tatbikinde vâki olan hatayı adlîden dolayı 
mahkûm olan Alanyalı Aleksi zevcesi 
Piüi'nin affı hakkında (3/31) 438:440 

Sayfa 
— Men'i Müskirat Kanununun tadili 

hakkındaki lâyihai kanuniyenin acilen mü
zakeresine dair 73:74 

— Milis Zâbitvekili Mahmud Nedim 
Efendinin İstiklâl Madalyası ile taltifi hak
kında 116 

— Mülkiye baytarlığından asker olarak 
neşet eden baytarlara yüzellişer lira itası 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin müstacelen 
müzakere ve intacına dair 73 

— Mülkiye Harcırah Kararnamesinin 
mevaddı muvakkate faslını muaddil 10 Teş
rinisani 1335 tarihli Kararnamenin birinci 
maddesinin tefsirine dair (3/161) 116 

— Müskirat imalinden maznununaleyh 
Viranşehir]! Mukaddes ve Afife'nin hatayı 
adlîden dolavı mahkûmiyetlerinin affı hak
kında (3/129) 596:597 

— Nimeti Hûda yelken gemisi kaptanı 
Tirebolulu Cemaloğlu Temel'in affı hakkın
da (3/19) 438:440 

— 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans 
Kanununun sekizinci maddesinin tefsirine 
ait (3/160) 116 

— Takdirname ile Taltif Kanununun 
tefsirine dair (3/40) (.3/41) 447:448 

— Taşoea'kları Nizamnamesinin 28 nci 
maddesinin tefsiri hakkında (3/50) 345:346 

— Temettü Vergisi taksitleri hakkındaki 
maddenin tefsirine dair (3/90) 683 

— Zonguldak'm Muslu karyesinden 
Mehmedoğlu Hüseyin'in affı hakkında 
(3/113) 438:440 

iktisat Vekâleti tezkereleri 

—Ziraat Bankası Müdürü Umumilik 
maaş ve muhassesatmm sureti itası hak
kında (3/132) 291, 

616,635,694:703 

Maliye Vekâleti tezkereleri 

— Ashabı tarafından ziyaa uğrıyan 
tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye mazba
taları hakkında Muvazenei Maliye Encü
meninde bulunan tezkerenin teşrii müza
keresi hakkında (3/167) 292 

— Deyne mukabil Hazine namına tef-
vizolunan emlâkin, deyin tamamiyle tes-
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viye edildiği takdirde aşar hakkında tat
bik olunan muameleye kıyasen iadesi caiz 
olup olmadığının tefsirine dair (3/170) 318 

— İstimlâk Eesmi Kanununun tefsiri 
hakkında (3/109) 16,23, 

250, 258 :269,415 :416 

Memurin Muhakemat Heyeti Riyaseti tezkeresi 

— Kângırı Meclisi Umumi âzalığına in-
tihabedilen Belediye Reisi Cemal Efen
diye dair (4/125) 634 

•— Muhakemat Heyeti âzasından İzmir 
Mebusu Necati Bey; Mübadele İmar ve 
İskân Vekâletine intihabedildiğinden ye
rine birinin intihabına dair 250:251 

Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti tezkeresi 

— 1340 bütçesini tetkik edecek olan 
Muvazenei Maliye Encümeni azasının me
zun addine dair 347 

Müdafaai Milliye Vekâleti tezkereleri 

— Divanı harblerden sâdır olan gıya-
-bî hükümler hakkında (3/97) 387 

Sayfa 
— Onbir zatın İstiklâl Madalyasiyle 

taltifleri hakkında (3/146) 492:493 

— Ruznamenin 29 ncu maddesini teş
kil eden Askerî tekaüt ve istifa Kanunu
nun müstacel ruznameye alınması ve müs-
tacelen müzakere edilmesi hakkında 197 

— Takdirname ile Taltif Kanununun 
ikinci maddesinin tefsirine dair (3/29), 447 :448 

Riyaseti Cumhur tezkeresi 

1. — Heyeti Vekileye dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi 103,110 

T. B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

— Birinci devrei intihabiye âzasından 
bâzı zevatın nısfı yeşil nısfı diğeri kırmı
zı şeritli İstiklâl Madalyası ile taltifleri
ne dair 9:10,494 

Tetkiki Hesabat Encümeni Riyaseti tezkeresi 

— Nizamnamei Dahilînin 160 ncı mad
desinin tefsirine dair (3/122) 387,599, 

640:649 

Zabtı sabık hülasaları 

40 ncı içtimaa ait 
41 nci 
42 nci 
43 ncü 
44 ncü 
45 nci 
46 ncı 
47 nci 
48 nci 
49 ncu 

i» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2:3 
46:47 

80 
102:103 

113 
146 
178 
212 
249 
289 

50 ncı 
51 nci 
52 nci 
53 ncü 
54 ncü 
55 nci 
56 ncı 
57 nci 
58 nci 
59 ncu 

315 
344 

382:383 
407 

437 :438 
491 

522:523 
595 

631:632 
680 

» > • • - < « 



Tahlilî Fihrist 

Sayfa 
Abdullah B. (Trafon) — Etıbbanın 

hizmeti meoburesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 89 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 'bâzı 
mevaddınm tavzihan tadiline dair kanun 
münasebetiyle sözleri 672 

Abdullah Azmi B. (Eskişehir) — Ad
liye Vekâletinin 1339 senesi -Bütçesine 
tahsisatı munzamına ilâvesine dair ka
nun •münasebetiyle sözleri 478 

— Heyeti Temyiz İye merkezinin Eski
şehir'e nakline ve teşkilâtının tevsiine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 354 

— Muhtaeîni zürraa tohumluk olarak 
aynen veya ıbedelen ikraz olunmak üzere 
Ziraat Bankasının Hazine! Maliyedeki 
matluıbatına mahsuben iki milyon lira 
itası hakkında kanun münasebetiyle söz
leri 335 

— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri 215,217,22u 

— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağus
tos 1339 tarihine kadar geçen müddet zar
fında .müdafaa! memleket uğrunda ika 
•edilmiş olan ef'al ve harekâtın cürüm 
addolunmıyacağı 'hakkında .kanun 'müna
sebetiyle sözleri 132 

— Ziraat Bankası 1339 senesi Bütçe 
Kanunu münasebetiyle Gözleri 571 

Âbidin B. (Saruhan) — Adliye Vekâ
letinin 1339 senesi Bütçesine tahsisatı 
munzamma ilâvesine dair Kanun mü
nasebetiyle 438,478 

— Aslkerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 
50 nei maddesinin fıkrai saniyesinin ilgası 
hakkındaki .teklifi kanuni münasebetiyle 
sözleri 509 

— Heyeti Temyiziye merkezinin Eski
şehir'e nakline ve teşkilâtının tevsiine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 370,391,392 

Sayfa 
— İpekli mensucattan tarifei umunıi-

yedeiki resmin 12 misli yerine 5 misli ahzı 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri 26G,268 

— Meskukât darbı hakkındaki kanun 
lâyihasının iadesine dair mazbata .müna
sebetiyle sözleri 147 

— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri 201,203,215,216,217, 

219,221,227,299 
— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustos 

1339 tarihine kadar geqan müddet zar
fında müdafa-ai memleket uğrunda ika 
edilmiş ıolan ef'al ve harekâtın cürüm ad
dolunmıyaeağı hakkında kanun müna
sebetiyle sözleri 121,122,272,273, 

• 275,419 
— Rüyoti bir mahallî .mahkeme veya 

dalrei adliyesine aidolan deavi ve mesa-
lihi diğer .mahal mahkeme veya daire! 
adliyesinde muvakkaten rüyet ve hükkâm, 
müstantıklar ve hâkim muavini eriyle, 
müddeiumumilere vazifei asliyelerine ilâ
veten vazife! sairei adliyeyi dahi kezalik 
muvakkaten ifa ettirmeye Adliye Ve
kâletinin mezuniyetine dair kanun .mü
nasebetiyle sözleri 147 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) - Teşkilâtı 
Esasi Kanununun bâzı mevaddınm tavzi
han tadiline dair kanun münasebetiyle 
sözleri 662 

Ahmod Hamdi B. (Bozok) - Heyeti 
Temyiziye merkezinin Eskişehir'e nak
line ve teşkilâtının tevsiine dair kanun 
münasebetiyle sözleri 389 

— Mübadele, İmar ve İskân kanunu 
münasebetiyle sözleri 200 

— Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti
nin teşkilât ve masarifi hakkında kanun 
münasebetiyle sözleri. 143 
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— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustos 
1333 tarihine kadar geçen müddet zarfın
da m u el a r a ai memleket uğrunda ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm, addo-
lunmıyacağı hakkında kanun münasebe
tiyle sözleri 420 

Ahmod Hilmi B. (Kayseri) — Çester 
şimendifer imtiyazına dair suali münase
betiyle 446 

— Hini işgalde Fransızların Adana'-
da zabt ve müsadere 'ettikleri emval ve 
eşya bedelinin Adana Ziraat mektebinin 
ikmal ve ıslahına sarfı hakkındaki ka
rar münasbetiyle sözleri 252,253 

—• Mübadele, İmar ve İskân kanunu 
münasebetiyle sözleri 233,251 

Alracj Malıir Ef. (Kastamonu) — Di
vanı Muhasebatın sureti intibahına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 533,535,539 

— Mübadele, İmar ve İskân kanunu 
münasebetiyle sözleri 191 

— Nizamnamei Dahilînin 97 ve 98 nci 
maddelerinin tadili hakkındaki karar mü
nasebetiyle sözleri 400 

— Nizamnamei Dahilînin 160 ncı mad
desinin tefsiri hakkındaki karar müna
sebetiyle sözleri 643 

Ahuıocl Salü B. (Antalya) — Müba
dele, İmar ve İskân kanunu münasebetiy
le söz1 eri 188,190 

Ahmed Süreyya B. (Ka?osi) — Firar
dan 'mahkûm veya tahtı muhakemede bu
lunan üç şahsın aflarma dair tezkere mü
nasebetiyle sözleri 385:386 

—• II ni işgalde Fransızların Adana'-
da zabt ve müsadere ettikleri emval ve 
eşya bedelinin Adana Ziraat mektebinin 
ikmal ve ıslahına sarfı hakkındaki karar 
münasebetiyle sözleri 257 

•— İpekli mensucattan tarifei umumi-
yedeki resmin 12 misli yerine 5 misli ahzi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle söz
leri 268,269 

— Mübadele, İmar ve İskân Kanu
nu münasebetiyle sözl-n 224.932.233.244 

— Nizamnamei Dahilînin 97 ve 98 nci 
maddelerinin tadili hakkındaki karar mü
nasebetiyle sözleri 399 

Sayfa 
— Nizamnamei Dahilînin 160 ncı madde-

s'nin teisn*i hakkındaki karar münasebe
tiyle sözleri 64-6 

— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustos 
1339 tarihine kadar geçen müddet zarfın
da müdafaai memleket uğrunda ika edil
miş olan ef'al ve hareketin cürüm addolu
nacağı hakkında kanun münasebetiyle söz
leri 124,132,432 

Ali B. (Karahisan Sohib) - Mübadele, 
İmar ve İskân Kanunu münasebetiyle söz
leri 216 

Ali Fethi B. (istanbul T. B. M. Mec
lisi Reisi) - T. B. M. Meclisi Reisliğine 
seçilmesi münasebetiyle sözleri 168 

Ali Rıza B. (İstanbul) - Askerî Te
kaüt ve İstifa Kanununun 50 nci madde
sinin fıkrai saniyesinin ilgası hakkındaki 
teklifi münasebetiyle sözleri 511,512 

— Maliye Vekâletiyle Reji Şirketi bey
ninde münakit itilâfnamenin berayı tet
kik gönderildiğine dair 'Başvekâletten 
mevrut tezkere münasebetiyle sözleri 495 

— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri 195,193,197,199 

— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustos 
1339 tarihine kadar geçen müddet zarfın
da müdafaai memleket uğruna ika edilmiş 
olan efal ve harekâtın cürüm addolunmı-
yacağı hakkında kanun münasebetiyle söz
leri 421 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
mevaddınm tavzdhan tadiline dair Kanun 
münasebetiyle sözleri 65t> 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Bütçe 
Kanunu münasebetiyle 584 

Ali Saib B. (Kozan) - Adliye Vekâle
tinin 1339 senesi Bütçesine tahsisatı mun
zamına ilâvesine dair Kanun münasebetiyle 
sözleri 475 

— Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 
50 nci maddesinin fıkrai saniyesinin ilgası 
hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle 
sözleri 499,503 

— Ellialtı zabitin takdirname ile taltif
leri hakkında tezkere münasebetiyle söz
leri 113 

http://224.932.233.244


28 
Sayfa 

— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustos 
1339 tarihine kadar geçen müddet zarfın
da müdafaai memleket uğrunda ika edil
miş 'olan ef'al ve harekâtın cürüm addo
lunmayacağı hakkında Kanun münaseibe-
itiyle sözleri 135,282,427 

Ali Sürari Ef. (Karahisan Şarki) - Di
vanı Muhasebatın sureti intihabına dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 533 

— Heyeti Temyİziye merkezinin Eski
şehir'e nakline ve teşkilâtının tevsiine dair 
Kanun münasebetiyle 'sözleri 391 

— İpekli mensucattan tarifei umUmi-
yedeki resmin 12 misli yerine 5 misli aihzi 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle söz
leri 267 

— Mübadele, İmar" ve İskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri 173,186,19!,2!İ4,2Iİ5, 

229,235,295,296,298 

— Nevahi Kanununun Dahiliye Encü
meninden Heyeti Umumiyeye süratle sevk 
ve müzakeresi hakkında 'takrir münasebe
tiyle sözleri 495 

— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustos 
1339 tarihine kadar geçen müddet zarfın
da müdafaai memleket uğrunda ika edil
miş iolan ef'al ve harekâtın cürüm addo-
lunmıyacağı .hakkında Kanun münasebe
tiyle sözleri 130,279,419 

— Büyeti bir mahallî mahkeme Jveya 
dairei adliyesine aidolan deavi ve mesalihi 
diğer mahal mahkeme 'veya dairei adliye-

Sayfa 
sinde muvakkaten rüyet ve hükkâm ve 
müstantıklar ve hâkim muaıvMeriıyle, ımlüd-
deiumumilere vazifei asliyelerine ilâveten 
vazifei sairei adliyeyi dâi kezalilk mu
vakkaten ifa ettirmeye Adliye Vekâletinin 
mezuniyetine dair Kanun münasebetiyle 
sözleri 154,155 

Ali Şükrü Ef. (Karahisan Şarki) - Or
ta tedrisat muallimleri hakkında Kanun 
münasebetiyle sözleri 716 

Arif B. (Eskişehir) - Askerî Tekaüt ve 
İstifa Kanununun 50 nci maddesinin fık-
rai saniyesinin ilgası hakkındaki teklifi 
kanunisi münasebetiyle sözleri 501 

— Heyeti Temyiziye merkezinin Eskişe
hir'e nakline ve teşkilâtının 'tevsiine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 371 

— Muhtacîni zürraa tohumluk ^olarak 
aynen veya bedelen ikraz 'olunmak üzere 
Ziraat Bankasının Hazin ei Maliyedeki mat-
lübatına mahsuben iki milyon lira itası 
hakkında Kanun münasebetiyle sözleri 336 

— Mübadele, imar ve İskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri '245 

Âsaf B. (Hakkâri) - Nizamnamei Da
hilînin 160 ,ncı nuaddesM'n tefsiri hak
kındaki karar münasebetiyle sözleri 644 

Avni B. (Bozok) - Hini işjgalde Fran
sızların Adana'da zabt ve müsadere ettik
leri emval ve eşya bedelinin Adana Ziraat 
Mektebinin ikmal ve ıslahına sarfı hakkın
daki karar münasebetiyle sözleri 253 

B 
Besim Atalay B. (Aksaray) - Garbî -

Trakya'da ve Makedonya'da aıhalii Islâmi-
yeye yapılmakta olan feeaiye dair Hükü
metten izahat talebini mutazammın takriri 
münasebetiyle sözleri 327 

— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu 

münasebetiyle sözleri 216 
Besim B. (Mersin) - Divanı muhaseba

tın sureti intihabına dair Kanun münase
betiyle sözleri 534 

T Besim B. (Mersin) - Müabede, İmar 
ve İskân Kanunu münasebetiyle sözleri 192,201 

Cemal Hüsnü B. (Ziraat Bankası Mü
dürü Umumi Muavini) - Ziraat Banka

sının 1339 senesi Bütçe Kanunu münasebe
tiyle sözleri 609 
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D 
Sayfa 

Dr. Fikret B. (Ertuğrul) - Etibbanm 
hizmeti mecburesi hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle sözleri 33,36,37 

— Mübadele, imar ve İskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri 218 

Dr. Kâzım B. (Denizli) - Etibbanm hiz
meti mecburesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 86 

Dr. Mazhar B. (Aydın) - Adliye Ve
kâletinin 1339 senesi Bütçesine tahsisatı 
munzamma ilâvesine dair Kanun münase
betiyle sözleri 484 

— Etıbbanın hizmeti mecburesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri 34:36,84:85 

— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri 165,174,181,183,192, 

196,228 

— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağus
tos 1339 tarihine kadar geçen müddet zar
fında müdafaai memleket uğrunda ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addolun-
mıyacağı hakkında Kanun münasebetiyle 
sözleri 276 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Büt
çe Kanunu münasebetiyle sözleri 581,582 

EbubeMr Hazım B. (Niğde) - 30 Teşri
nievvel 1334 ten 23 Ağustos 1339 tarihine 
kadar geçen müddet zarfında müdafaai 
memleket uğrunda ika edilmiş olan ef'al 
ve harekâtın cürüm addolunmıyacağı hak
kında Kanun münasebetiyle sözleri 280 

Ekrem B. (Lâzistan) - Evkaf bütçesine 
faslı mahsus olarak ikiyüzelii bin lira tah
sisat ilâvesine dair lâyihai kanuniyenin 
müstacelen müzaekresi hakkındaki takrir 
münasebetiyle sözleri 388 

Sayfa 
Dr. Mustafa B. (Çorum) - Askerî Te-

kaüd ve İstifa Kanununun 50 nci maddesi
nin fıkrai saniyesinin ilgası hakkındaki 
teklifi kanuni münasebetiyle sözleri 397,500,514, 

515,518 
— Ellialtı zabitin takdirname ile taltif

lerine dair tezkere münasebetiyle sözleri 115 
— Etibbanm hizmeti mecburesi hakkın

daki Kanun münasebetiyle sözleri 37,83,86,108 
— Hükkâm ve memurini adliye maaşa-

•tına zam icrasına dair Kanunun tatbika
tında Adliye Vekâletinin, Adliye Encüme
ninin de reyine müracaat etmesine dair 
takriri münasebetiyle sözleri 507 

— Konya Darüleytamma muavenet ic
rasına dair Kanun münasebetiyle sözleri 25,26,27 

— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri 184 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
mevaddmm tavzihan tadiline dair Kanun 
münasebetiyle sözleri 672 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Büt
çe Kanunu münasebetiyle sözleri 582 

Dr. Refik B. (istanbul - Sıhhiye Veki
li) - Etibbanm hizmeti mecburesi hakkın
daki Kanun münasebetiyle sözleri 87,89,107, 

108,109 

Emin B. (Eskişehir) - Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun bâzı mevaddmm tavzihan 
tadiline dair Kanun münasebetiyle sözleri 97 

— Garbî - Trakya'da ve Makedonya'da 
ahalii İslâmiyeye yapılmakta olan fecaiye 
dair Hükümetten izahat talebini mutazam-
mın takrir münasebetiyle sözleri 318,319 

Eyüp Sabri Ef. (Konya) - Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bâzı mevaddmm tavzihan 
tadiline dair Kanun münasebetiyle sözleri 94,95 

E 
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Sayfa 
Faik B. (Tekirdağ) - Garbî - Trak

ya'da ve Makedonya'da ahalii îslâmiye-
ye yapılmakta olan feeaiye dair Hükümet
ten izahat talebini mutazammm takrir 
münasebetiyle sözleri 324 

Faik B. (Tekirdağ) — Mübadele, imar 
ve İJkân Kanunu münasebetiyle sözleri 167,172, 

173,181,231,235,240,241 

Foclcîıın Fikri B. (Dsraim) — Askerî 
Tdkaüd ve İstifa Kanununun 50 nei ımad-. 
delinin fıfkrai saniyelinin ilgası hakkın
daki teklifi 'kanuni 'münasebetiyle sözleri 395, 

505 
—• Dersim vilâyetindeki köprünün ne

den inşa ediknodiğine dair suali münaae-
b etiyle 687 

— Divanı Muhasebatın sureti intihabı
na dair Kanun münasebetiyle sözleri 533,541 

— Heyeti Temyiziye meı'kezinin Eski
şehir'e nakline ve teşkilâtının tevsiine 
dair Kanun münasebetiyle 368,389 

— İki şahsm balryei müddeti cezaiye-
lerinm aff na dair teklifi kanuni münase
betiyle •sözleri 599 

— MiVba'Ve, İmar ve İsîkân Kanunu 
münasebetiyle sökeri 188,190,228,230,239 

— N'sabı Müzakere Kanununun dör
düncü maddesinin tadili hakkında teklifi 
kanuni münasebetiyle sözleri 523 

— Nizamnamci Dahilînin 160 ncı 
maddesinin tefsiri hakkındaki karar mü
nasebetiyle sözleri 645 

— Orta tedrisat onuallinıleri hakkımda 
Kanun münasebetiyle sözleri 624,626 

— 33 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustns 
İ330 'tarihine kadar geçen müddet; zar ın
da müdafaa! mcmlefıet uğrunda ilka edil
miş olan afal ve harekâtın cürüm addo-
l ı ı n ı ı y n a ^ ı hakjkmda kanun" münasebe
tiyle söyleri 123,422,431 

— Posta Kanunu münasebetiyle söz
leri 620 

— Tlüveti bir mahallî mahkeme veya 
dairei adliyesine aidolan deavi ve mesa-

Sayfa 
lihi diğer mahal mahkeme veya dairei ad
liyesinde muvakkaten rüyet ve hükkâaı 
ve müstantıklar ve hâkim muavinleriyCe, 
müddeiumumilere vazifei asliyelerine ibV 
veten vazifei sairei adliyeyi dâi kezalik 
muvakkaten ifa ettirmeye Adliye Vekâ
letinin' mezuniyetine dair Kanun müna
sebetiyle sözleri 

— Seferberliğin ilgasına dair Kanun 
münasebetiyle sözleri 

—• Sinop Mebusu Yusuf Kemal Beye
fendinin Londra mümessili iğ. ne keyfiye
ti tâyininin tasvibine dair tezkere münase
betiyle sözleri 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
mevaddmm tavzihan tadiline dair Kanun 

157 

118 

601 

münasebetiyle sözleri 659.673675 
— Tüllüye Büyük Millet MeciH-^ :n-

tiıhabedi^en ve edilecek olan bilûmum 
.mensUbîni askeriyenin tabi olacakları 
şerait hakkındaki Kanun münascbo'iy'c 
sözleri 338 

— Ziraat Ban'kası Müdüri Umumis'nc 
sarahati kanuni vevc muhalif alarak veri
len maaş ve tahsisatı fevkalâde meemuu-
nun, hatayı va'kn tadıihnn Heyeti Vrkile-
ye tanzim ettirilmesi hak'Icnda karar mü
nasebetiyle sözleri 696.702 

— Ziraat B a n k a s ı n 1339 senesi Büt
çe Kanunu münasebetiyle sözleri 579 

Fericl B. (Kütahya) - İpekli mensucat
tan tarif e i umrımiyedeki resmin 12 m is*7 i 
verine 5 misli ahzi ha'kknîcla kanun tek-
lifi münasebetiy^ sözleri 22:23 

— Konya Darüleytamuıa muavenet 
icrasına dair Kanun münasebetiyle söz-
leri 2") 26 

Ahmet Feri'l B. (Kütahya - DahiTiyo 
VckUi) - İstanbul Mebusu Yusuf Akeu.ra 
BevTe rüfekas'-nın. Sark ş:.mendifer anc-
les'nin grevi hakkında suali münasebe
tiyle 600,693 

— Ziraat Bankası Müdiri TTrıu.~ı!in.k 
^•aas ve muhassasatın-n sureti itası hak-
'kındaki tezkere münasobetiyle sözleri 701 
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Sayfa 
Gasi Mustafa Kemal Paşa (Ankara) -

Reisicumhurluğa intihapları münasebetiy
le sözleri 

Sayfa 
99:100 

H 
Hakkı B. (Van) - Mübadele, îmar ve 

İskân Kannu münasebetiyle sözleri 167,172,206 
Halil B. (Zonguldak) - Askerî tekaüd 

ve istifa 'kanununun 50 nci maddesinin 
fıkrai saniyesinin ilgası hakkındaki tek
lifi kanuni münasebetiyle sözleri 511,512 

— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustos 
1339 tarihine kadar geçen müddet zarfın
da müdafaai memleket uğrunda ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addo
lunun yac ağı hakkında kanun münasebe
tiyle sözleri 283 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Büt
çe Kanunu münasebetiyle sözleri 568 

Halid B. (Kastamonu) - Ellialtı zabitin 
takdirname ile taltifleri hakkındaki tez
kere münasebetiyle sözleri 114 

Halid B. (Saruhan) - Askerî Tekaüd 
ve İstifa Kanununun 50 nci maddesinin 
fıkrai saniyesinin ilgası hakkındaki tekli
fi kanuni münasebetiyle sözleri 498 

Halis Turgut B. (Sivas) - 30 Teşri
nievvel 1334 ten 23 Ağustos 1339 tarihine 
kadar geçen müddet zarfında müdaf aai 
memleket uğrunda ika edilmiş olan ef'al 
ve harokâtm cürüm addolunmıyacağı hak
kında kanun münasebetiyle sözleri 133 

Hamdullah Subhi B. (istanbul) - Gar
bi - Trakya'da ve Makedonya'da ahalii ts-
lâmiyeye yapılmakta olan fecaiye dair 
Hükümetten izahat talebini mutazamımın 
takrir münasebetiyle sözleri 332 

Haşan B. (Trabzon - İktisat Vekili ve 
Malîye Vekâleti Vekili) - Adliye Vekâle
tinin 1339 senesi bütçesine tahsisatı mun
zamına ilâvesine dair kanun münasebetiy
le sözleri 475,485 

— Bolu Mebusu Mehmed Vasfi Efen
di'nin ağnam tadadının Nisanda icrasına 
dair şifahi cevabı münasebetiyle 413,414 

— Divanı Muhasebatın sureti intiha
bına dair kanun münasebetiyle sözleri 530:532 

— Hini işgalde Fransızların Adana'da 
zapıt ve müsadere ettikleri emval ve eşya 
ibedolmin Adana Ziraat Mektebinin ikmal 
ve ıslahına sarfı hakkındaki karar müna
sebetiyle sözleri 252,254,255,256 

— İpekli mensucattan tarifei umumi-
yedeki resmin 12 misli yerine 5 misli ahzi 
hakkında 'kanun teklifi münasebetiyle söz
leri 260,266,267,415 

— İstanbul Mebusu Yusuf Akçura 
Beyle rüfekasınm, Şark şimendifer ame
lesinin grevi hakkındaki suali münasebe
tiyle 691 

— İzmir Mebusu Şükrü Beyin, şirket
lerle akdedilen itilâfnamelerin Meclise 
sevk edilmediğine dair sual takririne şifa-
ıhi cevabı 412 

— Menteşe Mebusu Şükrü Beyin, 
ımahsuılât ve ihracatın himayesine dair su
al takririne şifahi cevabı münasebetiyle 440 

— Muhtacîni zürraa tohumluk olarak 
aynen veya bedelen ikraz olunmak üzere 
Ziraat Bankasının Hazinei Maliyedeki 
matlubatma mahsuben iki milyon lira ita
sı hakkında kanun münacob etiyle s özde r i 333, 

335,336,337,338 
— Mübadele, İmar ve İskân kanunu 

münasebetiyle sözleri 300,302,304 
— Ziraat Bankası hesabı katisinin bi

ran evvel tanzimine dair takrir münaoeıbe-
'tiyle sözleri 615 

— Ziraat Bankası Müdürü Umumilik 
maaş 've muha3S3catının sureti ifası hak
kındaki teakere 'münasebetiyle sözleri 6'35 

— Ziraat Ban'kası Müdlri Umumisine 
sarahati kanuniyeye muhalif olarak ve
rilen maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmu-
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Sayfa 

unun, haftayı vakıı tashihen Heyeti Velkk 
leye tazmin ettirilmesi hakkında karar 
münasebetiyle sözleri 6915,700,701' 

— Ziraat [Bankasının 1339 senesi Bütj 

içe Kanunu münasebetiyle söyleri 574:678,57'9, 
I5'81,5!82,583,Ö84,612,613 

Sayfa 
Hasan Fehmi Ef. (Kastamonu) - Kon

ya darüıleytamına muavenet icrasına dair 
ıkanun münasebetiyle sözleri 26 

Haydar Rüştü B. (Denizli) - Tadil tek
lifleri [hakkındaki takririn reddine dair; 
mazbata münasebetiyle sözleri 091 

i 
İhsan B. (Ankara) - 30 Teşrinievveli 

1334 iten 23 Ağustos 1339 tarihine kadar 
geçen müddet zarfında müdafaai mem
leket uğrunda ika 'edilmiş ıoılan ef'al ve1 

harekâtın cürüm addolunımıyacağı hak
kında (kanun mıünıaseb etiyle söyleri 427 

ihsan B. (Cebelibereket) - Adliye Ve
kâletinin 11339 seniesi Bütçesine talhsiisaitı 
ımjunzanıma ilâvesinle dair ıkanun müna
sebetiyle sözleri 484 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Büt
çesine tahsisatı munzamma ilâvesine dair 
ıkanun münasebetiyle sözleri 484 

— Ziraat Bankasının 1339 ıs'endsi Bütçe 
Kanunu münasebetiyle sözleri 582 

İhsan Hâmid B. (Diyarıbekir) - 'Teşki
lâtı Esasiye Kanununun bâzı mevadınını 
'tavıziben tadiline dair [kanun münase
betiyle sözleri 669 

ismail Hakkı B. (Karahisan Şarki) -
İpekli mensucattan tarifei uımumiyedefci 
resmin ıl2 misli yerine 5 misli aıhızi haik-
ıknuda ikanun telklifi münasebetiyle sözleri 259, 

264,265,266 

ismail Safa B. (Adana - Maarif Ve
kili) - Denizli Mebusu Mıüfid Beyin, ma
aş alamayan ıbâzı mahaller iptidai mektep
leri muaJffimlerinin grev ilân lettikleıri 
hakkındaki sual tahririne cevabı (münase
betiyle sözleri 349 

— Hini işgalde Fransizlarm Adana'da1 

zabt ve müsadere ettikleri emval ve eşya 
'bedelinin Adana Ziraat mektebinin ikmal 
ve ıslahına sarfı hakkındaki. karar ımıüna-
s^betiyle sözleri 258 

— İstanbul Mebusu Akçuraoğlu Yu
suf Beyin, mekâtibi İptidaiye ve taliyede 
okutturulmakta olan tarih derslerine dair 

sual takriri münasebetiyle şifahi cevabı 497 
— Mazulin ve mütekaidin evlâtları

nın mektep ücretleri hakkında bir karar 
ittihazına dair takrir münasebetiyle söz
leri 82 

İsmet B. (Çorum) - Adliye Vekâletlinin 
1339 senesi Bütçesine tahsisatı munzamma 
ilâvesine dair kanun münasebetiyle sözleri 480, 

481 
— Hükkâm ve memurini adliye maaşa-

tma zam icrasına dair Kanunun tatbika
tında Adliye Vekâletinin Adliye Encüme
ninin de reyine müracaat etmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri „ 508 

— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri 205 

— Rüyeti bir mahallî mahkeme veya 
dairei adliyesine aidolan deavi ve mesa
ilini diğer mahal mahkeme veya dairei 
adliyesinde muvakkaten rüyet ve hükkâm 
ve müstantıklar ve hâkim muavinleriyle, 
müddeiumumilere vazlfei asliyelerine ilâ
veten vazifei sairei adliyeyi dâi kezalik 
muvakkaten ifa ettirmeye Adliye Vekâ
letinim mezuniyetine dair Kanun münase
betiyle sözleri 156,157 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Büt
çe Kanunu münasebetiyle sözleri 588,589, 

606,614,615 
İsmet Pş. (Malatya - Başvekil) - He

yeti Vekileye dair Riyaseti Cumhur tezke
resi münasebetiyle sözleri 103:104 

— Garbı - Trakya'da ve Makedonya'
da ahaliıi İslâmiyeye yapılmakta olan 
fecayie dair Hükümetten izahat talebini 
mutazammm takrir münasebetiyle söz
leri 328:332 
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Sayfa 

izzet Ulvi B. (Karahisan Sahib) -
Muhacirini zürraa tohumluk ıolarak aynen 
veya Ibedel-en ikraz olunmak üzere Ziraat 

Kadri B. (Siverek) - T. B. M. Meclisi
ne intiihaibedilen ve edilecek olan bilûmum 
mensubîni askeriye tabi olacakları şe
rait hakkındaki Kanun münasebetiyle 
sözleri 309 

Kâmil B. (Karahisan Sahib) - Müftü-
"lerin reyiâm suretiyle intilhaplarma dair 
teklifi kanuninin reddine dair mazbata 
münasebetiyle sözleri 317 

Kâzım Hüsnü B. (Konya) - Konya 
Darüleytamına muavenet» icrasına dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 26,27 

Kâzım Pş. (Karesi - Müdafaai Milliye 
Vekili) - Askerî teküt ve istifa Kanunu
nun 50 nci maddesinin fıkrai saniyesinin 
ilgası hakkındaki teklifi kanuni münase
betiyle sözleri 502,503,510 

Mehmed Celâl B, (izmir) - Adliye 
Vekâletinin 1339 senesi Bütçesine tahsi
satı munzamma ilâvesine dair kanun «mü
nasebetiyle sözleri 471 

— Etıbbanın hizmeti meeıburesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 33 

— İpekli mensucattan tarifei unıumi-
yedeki resmin 12 misli yerine 5 misli ahzi 
hakkında kanun (teklifi münasebetiyle 
sözleri 23,267 

— Konya darüleytamına muavenet ic
rasına dair kanun nıünaıselbetiyle .sözleri 27 

— MulMacîni zürraa tohumluk olarak 
aynen veya Ibedelen ikraz olunmak üze
re Ziraat Bankasının Hazinei Maliyedeki 
matlulbatına mahsulden iki milyon lira ita
sı hakkında kanun münasebetiyle sözleri 337 

—Mübadele, İmar ve İskân kanunu 
münasebetiyle sözleri 227 

Mahzar Müfid B. (Denizli) - Gaubî -
Trakya'da ve Makedonya'da ahalii İslâ-

Sayfa 
Bankasının Hazinei Maliyedeki matlulba
tma malhsu'ben iki milyon lira itası hak
kında Kanun münasebetiyle sözleri 337 

K 
— Ellialtı zabitin takdirname ile tal

tifleri hakkındaki tezkere münasebetiyle 
sözleri 114,115 

— Seferberliğin ilgasına dair Kanun 
münasebetiyle sözleri 118,119,120 

— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağus
tos 1339 tarihine kadar geçen müddet 
zarfında müdafaai memleket uğrumda ika 
edilmiş olan ef'al ve barekâtm cürüm 
acldolunmıyacağı hakkında Kanun mü
nasebetiyle sözleri ' 421 

Kemal B. (Adana) - Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun bâzı mevaddmm tavzihan ta
diline dair kanun münasebetiyle sözleri 671 

Kemal B. (Sarahan) - Mübadele, İmar 
ve İskân Kanunu münasebetiyle sözleri 300 

miyeye yapılmakta olan fecaiye dair Hü
kümetten izahat talebini mutazammın tak
rir münasebetiyle sözleri 323 

— Heyeti Temyiziye merkezinin Es
kişehir'e nakline ve teşkilâtının tevsiine 
dair kanun münasebetiyle sözleri 366,3>65,375 

— Hini işgalde Fransızların Adananda 
ızapt ve müsadere ettikleri 'emva'l ve eşya 
bedelinin Adana Ziraat mektebinin ikmal 
ve ıslahına sarfı hakkındaki karar mü
nasebetiyle sözleri 254:255 

—Maaş alamıyan Ibâzı mahaller iptidai 
mektepleri muallimlerinin grev ilân et
tikleri hakkındaki sorusu münasebetiyle 
sözleri 349,350 

Mehmed Ef. (Bolu) - Mübadele, İmar 
ve İskân kanunu münaselbetiyle sözleri 191 

Mehmet Emin B. (Karahisan Şarki) -
Etiıbbanın hizmeti mecburesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 87 

M 
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Sayfa 

— Heyeti Temyiziye merkezinin Es
kişehir'e nakline ve 'teşkilâtınm tevsiine 
•dair kanun ımünaseıbetiyle sözleri 362 

— Mübadele, İmar 've İskân kanunu 
münasebetiyle sözleri 233 

— 'Teşkilâtı (Esasiye Kanununun ibâzı 
mevadının tavzinen tadiline dair kanun 
münasebetiyle sözleri 96,666 

Mehmet Sabri B. (Saruhan) - Müba
dele İmar ve İskân Kanunu münaseibe-
tiyle söyleri 175 

Mehmed Vasfi Ef. (Bolu) - Ağnam ta
dadının Nisanda icrasına dair suali •mü
nasebetiyle 413 

Muhtar B. (Trabzon - Nafıa Vekili) -
Bayezid Mebusu Şefik Bey ve rüfekası-
nm, Haribi Umumide Ruslar tarafından 
ikmal edilen ve Bayezid hududundan Ka-
raköse kazasına imtidadeden şimendifer 
hattına 'dair şifahi cevabı 688 

—• Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin, Dersim vilâyetindeki köprünün neden 
inşa edilmediğine dair sualine 'şifahi ce
vabı 687 

— İstanbul Mebusu Yusuf Akçura 
Beyle rüfefcasınm, .Şark şimendifer amele
sinin ıgrevi hakkında sualine şifahi cevabı 

689,693 
— Kayseri Mebusu Ahmeid Beyin, Çes-

terşimendifer imtiyazına dair sualine 
şifahi cevabı münasebetiyle 443,446 

Mustafa Abdülhalik B. (Kângırı) -
Adliye Vekâletinin 1339 senesi Bütçesine 
tahsisatı munzamına ilâvesine dair kanun 
•münasebetiyle sözleri 469,471,472 

Mustafa Fevzi Ef. (Konya) — Hini iş
galde Fransızların Adana'da zabt ve ımü-

Sayfa 
sadene ettikleri emval ve eşya bedelinin 
Adana Zina at mektehinin ikmal ve İsla
hına sarfı hakkındaki karar münasebetiy
le sözleri 253 

— Mübadele, İmar ye İskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri 228 

— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağus
tos 1339 tarihine kadar ,geçen müddet 
zarfında •müdafaai 'memleket uğrunda ika 
edilmiş iolan ef'al ve harekâtın cürüm ad-
dolunmıyacağı hakkında hanım münase
betiyle sözleri 128 

Mustafa Necati B. (îzmir - îmar ve 
îskân Vekili) - Mübadele, İmar ve İskân 
kıanumı ım!ünasdbetî*yıle sözleri 170,172,173,174, 

180,181,182,183,184,18!5,186,189,19Or191,203, 
2O4,2Q5,206,222,22!9,231,251 

— Miüjbaıdleilie, 'imar ve İskân VeJkâleti-
nıin teşkilât ve ımasarifi. ha'kikunida Ikıanun 
'mjünasebetiyle »'özleri 28,143,144 

Mustafa Vasfi B. (Tokad) - Heyeti 
Temyiziye merkeizinih EiskişelhiHe nakli
ne ve teşkilâtının tevisimıe dair Kanun tmü-
nasejbetiiyle sözleri 3156,370 

Mükerrem B. (İsparta) - Divanı Mu
hasebat Reisi Evve<ll,nin intihabı hakkında 
sözleri 407 

— Müftülerin reyyiâm suretiyle intihap
larına dair teklifi kanunînin ınedldline dair 
'mazbata ımlünaselbetiylıe ısiözlleri 317 

— ıNilsalbı Müzakere Kanunlunun dör
dündü ıınaddeısinin tadili hakkında teklifi 
kanuni ımünaseıbetiyle sözleri 523 

— Nizamnaflnei Dahilînin 160 ncı mıad-
deisinin tefsiri hakkındaki karar mıünajsıe*-
hetiyle sözleri '642/645 

— Ziraat [Bankasının 1339 senesi OBüt-
çe Kanunu münasebetiyle sözleri 580,587,589 

Necip B. (Mardin) - iki ışaihsm foakı-
yed müddeti cezaiyeleırinin affına ıdair tek-

N 
lifi kanuni taıünalse/betilyle ıslölzleıri 599 
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Osman Kadri B. (Muş) - Mübadele, 
İmar-ve İsfciân Kanunu imıünasetoeıtiyle «öz
leri 185,297 

— Ruznıaımienıin otuzüejünıelü 'mıadldıelsmi-

Sayfa 
'dle imulkaıyyelt talkriırin mlüstacelien Nafıa 
Veikâletmıe Ihavalleısine idair talkrliri mıüna-
ısejbetiıylıe ısözilıeri 11 

R 
Ragıb B. (Kütahya) - Heyeti Tietmıyi-

ziye -meriközinin Eskişehir'e naJklne ve 
tıeişlkilâtınm tevsiine <daıir Kanuin ımünalsıe-
(betiyle sözleri 363 

— İpekli mensucattan tarifei umumiye-
.deki resmin 12 misli yerine 5 misli ahzi 
'hakkında kanun teiklifi münasebetiyle söz
leri 262 

— Muhtacîni zürraa ıtohumluk olarak 
aynen veya bedelen iilkraz olunmak üzere 
Ziraat Bankasının Hazimei Maliyedeki mat-
lubatma mahsuben iki milyon lira itası hak
kında Kanun münasebetiyle sözleri 335 

— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu mü-
ınaisebetiyle .sözleri 167 

— 30 Teşrinievvel 1334 İten 23'Ağus
tos 1339 tarihine kadar geçen müddeit 'zar
fında müdaf aai memleket uğrunda ika ledil-
miş olan afal ve harekâtın cürüm addolun-
mıyaeağı hakkında kanun münasebetiyle söz
leri 273 

Rahmi B. (Sivas) - Heyeti Temyfeiye 
merkezinin Eskişehir'e nakline ve teşkilâ
tının tevsiine dair Kanun münasebetiyle 
sözleri 357,361 

— Orta tedrisat muallimleri hakkında 
kanun münasebetiyle sözleri 715 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
mevaddınm tavzihan .tadiline dair Kanun 
münasebetiyle sözleri 669 

Rasih Ef. (Antalya) - Etilbbanın hiz
meti mecburesi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle sözleri 108 

— Heyeti Temyiziye merkezinin Eski
şehir'e nakline ve teıskilâtının tevsiine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 372 

—• İpekli' mensucattan tarifei umumi-
yedeki resmin 12 misli yerine 5 misli ahzı 

hakkında kanun teklifi münasebetiyle söz
leri 21,265 

— Maliye Vekâletiyle Reji Şirketi bey
ninde münakit itilâf namenin berayı tetkik 
ıg'önderildiğme dair Baisvekâletten mevrut 
tezkere münasebetiyle sözleri 494,495 

— Teşkilâtı Esaısiye Kanununun bâzı 
mevaddınm tavzihan tadiline dair Kanun' 
münasebetiyle sözleri 95 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Bütçe 
Kanunu münasebetiyle sözleri 608 

Rasim B. (Sivas) - Heyeti Temyiziye 
merkezinin Eskişehir'e" nakline ve teşkilâ
tının tevsiine dair Kanun münasebetiyle 
sözleri 361,375 

Rauf B. (İstanbul) - Hükkâm ve me
murini adliye maaşatma zam icrasına dair 
Kanunun tatbikatında Adliye Vekâletinin 
Adliye Encümeninin de reyine müracaat 
etmesine dair takrir münasebetiyle sözleri 508 

— Nizamnamei Dahilinin 160 ncı mad
desinin tefsiri hakkındaki karar münase
betiyle 'Sözleri 647 

—• Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
mevaddınm tavzihen tadiline dair Kanun 
münasebetiyle sözleri 657 

— Ziraat Bankası Müdürü Umumisine 
sarahati kanuniyeyejnuhalif olarak verilen 
maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmuunun, 
hatayı vâkıı tashihan Heyeti Vekileye taz
min ettirilmesi hakkında karar münasebe
tiyle sözleri 698 

— Hükkâm ve memurini adliye maa
şatma >zam icrasına dair Kanunun tatbika
tında Adliye Vekâletinin Adliye Encüme
ninin de reyine müracaat etmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 507 
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— Nizamııamei Daihilînin 160 ncı mad
desinin tefsiri hakkındaki Karar münase-^ 
betiyle sözleri 648 

— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustos 
1339 tarihine kadar geçen müddet zarfında 
müdafaai memleket uğrunda ika edilmiş 
olan ef al ve harekâtın cürüm ^addolunmı-
yacağı hakkında Kanun münaselbetiyle söz
leri 127,130,420,422 

Refik B. (Konya) - Askerî Tekaüt ve , 
îstifa Kanununun 50 nci maddesinin fık-
rai saniyesinin ilgası hakkındaki teklifi 
kanuni münasebetiyle sözleri 505,517 

— Heyeti Temyiziye merkezinin Eski
şehir'e nakline ve teşkilâtının tevsiine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 355 .-357 

— îpekli mensucattan tarifei umumi-
yedeki resmin 12 misli yerine 5 misli ahzi 
hakkında kanun teklifi münaseib etiyle söz
leri 266 

— T. B. M. Meclisine intihabedilen ve 
edilecek olan bilûmum mensubini askerîye-

Sayfa 
nin tabi olacakları şerait hakkındaki Ka
nun münasebetiyle sözleri 309 

Reşat B. (Saruhan) - Askerî Tekaüt ve 
îstifa Kanununun 50 nci maddesinin fık
ra! saniyesinin ilgası hakkındaki teklifi 
kanuni münasebetiyle sözleri 503 

— Divanı Mulhasebatm sureti intiha
bına dair Kanun münasebetiyle sözleri 524, 

532,533,534,53i5,537,53>8,539,540,541 

— Etibbanm hizmeti meclburesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri 38 

— Mübadele, îmar ve İskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri 194,195,196,197,198, 

217,219,302,306 
— NTzamnamei Dahilînin 160 ncı mad

desinin tefsiri hakkındaki karar münase
betiyle sözleri 646 

— Seferberliğin ilgasına dair Kanun 
münasebetiyle sözleri 119 

Rüşdü Pş. (Erzurum) - Etiıbbanm hiz
meti mecburesi hakkındaki Kanun münase
betiyle sözleri 33,35 

Sabit B. (Erzincan) - Mübadele, imar 
ve îskân Kanunu münasebetiyle sözleri 240,308 

Sabri B. (Saruhan) - Posta Kanunu 
münasebetiyle sözleri 618,619,620 

— Posta ve Telgraf Kanununun 12 nci 
maddesine fıkrai müzeyyele ilâvesine dair 
Kanun- münasebetiyle sözleri 622,623 

Sadık B. (Karahisarı Şarki) - Müba
dele, îmar ve iskân Kanunu münasebetiyle 
sözleri 191 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Bütçe 
Kanunu münasebetiyle sözleri 609 

Samih Rifat B. (Biga) - Teşkilâtı Esa
miye Kanununun bâzı mevaddmm tavzihan 
tadiline dair Kanun münasebetiyle sözleri 658, 

662,667 
Saraçoğlu Şükrü B. (izmir) - Adliye 

Vekâletinin 1339 senesi Bütçesine tahsisatı 
- munzamma ilâvesine dair Kanun münase-
betivle sözleri 483 

— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustos 
1339 tarihine kadar geçen müddet zarfında 
müdafaai memleket uğrunda ika edilmiş 
olan ef'al ve harekâtın cürüm addolunmıya-
cağı hakkında Kanun münasebetiyle sözleri 275 

— Sinob Mebusu Yusuf Kemal Beyefen
dinin Londra Mümessilliğine keyfiyeti tâ
yininin tasvibine dair tezkere münasebetiyle 
sözleri 601 

— Şirketlerle akdedilen ihtilâfnamelerin 
Meclise sevk edilmediğine dair suali müna
sebetiyle 412 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun- bâzı 
mevaddmm tavzihan tadiline dair Kanun 
münasebetiyle sözleri 671,673 

Seyyid B. (izmir - Adliye Vekili) -
Adliye Vekâletinin 13S9 senesi Bütçesine 
tahsisatı munzamma ilâvesine dair Kanun 
münasebetiyle sözleri 473,474,474,482,483, 

484,485 
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— Heyeti Temyiziye merkezinin Eski
şehir'e nakline ve teşkilâtının tevsiine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 358,359,360,361, 

362,372,373,375,376,390;391 
— Meskukât darbı hakkındaki Kanun 

lâyihasının iadesine dair mazbata münasebe
tiyle sözleri 147 

— Rüyeti bir mahallî mahkeme veya 
dairei adliyesine aidolan deavi ve mesalihi 
diğer mahal mahkeme veya dairei adliyesin
de muvakkaten rüyet ve hükkâm ve müstan-
tikler ve hâkim muavinleriyle, müddeiumu
milere vazifei asliyelerine ilâveten vazifei 
sairei adliyeyi dâi kezalik muvakkaten dfa 
ettirmeye Adliye Vekâletinin mezuniyetine 
dair Kanun münasebetiyle sözleri 147,155 

Süleyman Sırrı B. (Bozok) - Ankara 
Mebusu Ali Fuad Paşa Hazretlerine Muha
rebe İstiklâl Madalyası itasına dair takrir 
münasebetiyle sözleri 29 

— Divanı Muhasebatın sureti intihabına 
dair Kanun münasebetiyle sözleri 532.534,638 

— Etıbbanın hizmeti meeburesi hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri 107,108 

— Heyeti Temyiziye merkezinin Eski
şehir'e nakline ve teşkilâtının tevsiine 
dair Kanun münasebetiyle sözleri 367,375 

— Mübadele imar ve îskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri 185,194,195 201.205, 

214,241,296,302 
— Mübadele îmar ve İskân Vekâletinin 

teşkilât ve masarifi hakkında Kanun mü-
nasebetivle sözleri 151 

— Nevahi Kanununun Dahiliye Encü
meninden Heveti Umumiyeye süratle sevk 
ve müzakeresi hakkında takriri münasebe
tiyle 495 

Sayfa 
— Nizamnamei Dahilînin 97 ve 98 nci 

maddelerinin tadili hakkındaki karar mü
nasebetiyle sözleri ' 399 

— Nizamnamei Dahilînin 160 ncı mad
desinin tefsiri hakkındaki karar münasebe
tiyle sözleri 645 

— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağus
tos 1339 tarihine kadar geçen müddet zar
fında müdafaai memleket uğrunda ika 
edilmiş olan afal ve harekâtın cürüm ad-
dolunmıyacağı hakkında kanun münase
betiyle sözleri 423,426 

— Rüyeti bir mahallî mahkeme veya 
dairei adliyesine aidolan deavi ve mesali
hi diğer mahal mahkeme veya dairei ad
liyesinde muvakkaten rüyet ve hükkâm 
ve müstantıklar ve hâkim muavinleriyle, , 
müddeiumumilere vazifei asliyelerine ilâ
veten vazifei sairei adliyeyi dâi kezalik 
muvakkaten ifa ettirmeye Adliye Vekâle
tinin mezuniyetine dair Kanun münase
betiyle sözleri 156 

— Tadil teklifleri hakkındaki takri
rinin reddine dair mazbata münasebetiy
le sözleri 290,291 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
mevadınm tavzihan - tadiline dair Kanun 
münasebetiyle sözleri 98,664 

— Ziraat Bankası Müdüri Umumisine 
sarahati kanuniye muhalif olarak veri
len maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmuu-
nun, hatayı vâkıı tashdhan Heyeti Vekile-
ye tazmin ettirilmesi hakkında karar mü
nasebetiyle sözleri 700 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Büt
çe kanunu münasebetiyle sözleri 583,611 

Şakir B. (Çatalca) - Mübadele, İmar 
ve İskân kanunu münasebetiyle sözleri 208,231 

Şefik B. (Bayazid) - Nizamnamei Dahi
linin 160 ncı maddesinin tefsiri hakkın
daki karar münasebetiyle sözleri 645 

— Muhtacîni zürraa tohumluk olarak 
aynen veya bedelen ikraz olunmak üzere 
Ziraat Bankasının Hazinei Maliyedeki 

matlubatma mahsuben iki milyon lira ita
sı hakkında kanun münasebetiyle sözle
ri 339 

— Mübadele, İmar ve İskân kanunu 
münasebetiyle sözleri 165,184,187,192,220 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Büt
çe Kanunu münasebetiyle sözleri 583 
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Şefik B. (Trabzon) - Divani Muhasc-
hasebatm sureti intihabına dair kanun 
münasebetiyle sözleri 535,536,538 

Şemsettin B. (Evkaf Müdiri Umumisi) 
- Evkaf bütçesine faslı mahsus olarak iki-
yüz elli bin lira tahsisat ilâvesine dair ka
nun münasebetiyle sözleri 712 

Şevket B. (Giresun) - Müftülerin rey-
yiâm snretiyle intihaplarına dair teklifi 
kanuninin reddine dair mazbata müna
sebetiyle sözleri N 317 

Şeyh Seffet E. (Urfa) - Mâzulîn ve 
mütekaidin evlâJt'larının mekıteıp ücretferi 
hakkında bir karar ittihazına dair takrir 
münasebetiyle sözleri ' 81,82 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 
ınevadmın tavzihan tadiline dair kamın 
münasebetiyle sözleri 96 

Şükrü B. (Bolu) - Adliye Vekâletinin 
1339 senesi Bütçesine tahsisatı munzam
ına ilâvesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 474 

— Heyeti Temyiziye merkezinin Eski
şehir'e nâkline ve teşkilâtının tevsiine 
dair kanun münasebetiyle sözleri 366 

—• Mübadele, İmar ve İskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri 225,243,300 

Sayfa 
— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustos 

1339 tarihine kadar geçen müddet zarfın
da müdafaai memleket uğrunda ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addo-
hmmıyacağı hakkında kanun münasebe
tiyle sözleri 135,270,420,428 

— Ziraat Bankasının Bütçe kanunu 
münasebetiyle sözleri 613 

Şükrü B. (Çanakkale) - İpekli mensu-
sucattan tarifei umumiyedeki R/esmin 12 
misli yerine 5 misli ahzi hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle sözleri 266 

Şükrü Kaya B. (Menteşe) - Garbı -
Trakya'da ve Makedonya'da ahalii İslâ-
miyeye yapılmakta olan fecaiye dair 
Hükümetten izahat talebini mutazammm 
takriri münasebetiyle sözleri 320 

— Mahsulât ve ihracatın ' himayesine 
dair suali imünasöbetiyle 442 

— Mübadele, İmar ve İskân- Kanunu 
münasebetiyle sözleri 241.242 

— Sinob Mdbusu Yusuf Kemal Bey
efendinin Londra Mümessilliğine keyfiye
ti tâyininin tasvibine dair tezkere müna
sebetiyle sözleri 601 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Büt
çe Kanunu münasebetiyle sözleri 584 

Tahir Ef. (Giresun) - Ziraat Ban/kası
nın 1339 senesi Bütçe Kanunu mıünasıeibe-
tiyle sözleri . ' 572,609 

Tahsin B. (Aydın) - Mübadele, İmar 
ve İskân Kanunu münasebetiyle sözleri 174, 

234,242 

Talât B. (Ardahan) - Etibbanm hizime-
ti mecbur esi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle sözleri 86:87 

— Ev'kaf bütçesine faslı ımahsus ola
rak ikiyüz elli (bin lira ilâvesine dair Ka
nun münasebetiyle sözleri 713 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Büt
çe Kanunu münasebetiyle sözleri 568 

Tevfik Fikret B. (Konya) - 30 Teşri
nievvel 1334 ten 23 Ağustos 1339 tarihine 
'kadar geçen müddet zarfında müdafaai 

memleket uğrunda ika edilmiş olan ef'al 
ve hareJkâtm cürüm addolunmıyaeağı hak
kında Kanun münasebetiyle sözleri 122 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Büt
çe Kanunu münasebetiyle sözleri 584 

Tunalı Hilmi B. (Zonguldak) - Evkaf 
bütçesine faslı mahsus olarak ikiyüz elli 
bin lira tahsisat ilâvesine dair kanun mü-
nasieibetiyle sözleri 172 

— Garbi - Trakya'da ve Makedonya'da 
ahalii İsilâmiyeye yapılmakta olan fecaiye 
dair Hükümetten izahat talebini tmutazaiHi-
mın takrir münasebetiyle sözleri 327 

— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu 
münasdbdtiyle sözleri 163,164,173,175,180,182, 

187,196,197,300,204,215,219,230,238,244,294,295, 
296,300 
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— Orta tedrisat muallimleri hakkın
da Kanun münasebetiyle sözleri 714 

— Teşkilâtı Esasiye Kanununun 'bâzı 

Sayfa 
mevaddınm tavzihen tâdiline dair Kanun 
münasebetiyle sözleri 661,664,668 

v 
Vasıf B. (Saruhan) - Adliye Vekâle

tinin 1339 senesi Bütçesine tahsisatı mun-
zamma ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 477 

— Adliye Vekâletinin 1339 senesi Büt
çesine tahsisatı munzamına ilâvesine dair 
Kanun münasebetiyle sözleri 485 

— Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu
nun 50 nci maddesinin fıkrai saniyesinin 
ilgası hakkındaki teklifi kanuni münase
betiyle sözleri " 501,505,517 

— Garbî - Trakya'da ve Makedonya'
da ahalii İslâmiyeye yapılmakta olan fe-
caiye dair Hükümetten izahat talebini mu-
tazammın takrir münasebetiyle sözleri 322.332 

— Mübadele, İmar ve İskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri 218,220,223,294,295,296, 

297,298,299,300,301,305,306 
— Orta tedrisat muallimleri hakkın

da Kanun münasebetiyle sözleri 624,625,714, 
715,716 

— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağus
tos 1339 tarihine kadar geçen müddet zar
fında müdafaai memleket uğrunda ika 
edilmiş olan ef'al ve harekâtın cürüm ad-
dolunmıyacağı hakkında Kanun münasebe
tiyle sözleri 128,131,132,270,273,274, 

279,280,424,429 
— Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı 

mevaddmm tavzihen tadiline dair Kanun 
münasebetiyle sözleri 93,660,663,664,665, 

666,667,669,670,671,672,674,675 
Vehbi B. (Karesi) - Adliye Vekâletinin 

1339 senesi Bütçesine tahsisatı munzamına 
ilâvesine dair Kanun münasebetiyle sözleri 472 

— Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 
50 nci maddesinin fıkrai saniyesinin ilga
sı hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle 
sözleri 513 

— Bedeli Nakdî Kanununun tercihan 
ve müstacelen müzakeresi hakkında takrir 
münasebetiyle sözleri 570,602 

— Divanı Muhasebatın sureti intiha
bına dair Kanun münasebetiyle sözleri 408,529, 

530 
— Etıbbanın hizmeti mecburesi hak

kındaki Kanun münasebetiyle sözleri 33,35,85 
—• Hükkâm ve memurini adliye maa-

şatına zam icrasına dair Kanunun tatbika
tında Adliye Vekâletinin Adliye Encüme
ninin de reyine müracaat etmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 508 

— Konya Darüleytamma muavenet ic
rasına dair Kanun münasebetiyle sözleri 25 

— Mazulin ve mütekaidin evlâtlarının 
mektep ücretleri hakkında bir karar itti
hazına dair takrir münasebetiyle sözleri 82 

—• Mübadele, İmar ve İskân Kanunu 
münasebetiyle sözleri 163,165,173,175,203, 

221,227,228,235,240 
— Orta tedrisat muallimleri hakkın

da Kanun münasebetiyle sözleri 626 
— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağus

tos 1339 tarihine kadar geçen müddet zar
fında müdafaai memleket uğrunda ika edil
miş olan ef'al ve harekâtın cürüm addo-
lunmıyacağı hakkında Kanun münasebe
tiyle sözleri 130,270,273,283,428,432 

— Rüyeti bir mahallî mahkeme veya 
dairei adliyesine aidolan deavi ve mesalihi 
diğer mahal mahkeme veya dairei adliye
sinde muvakkaten rüyet ve hükkâm ve 
müstantikler ve hâkim muavinleriyle, 
müddeiumumilere vazifei asliyelerine ilâ
veten vaızifei sairei adliyeyi dâi ikezalik 
muvakkaten ifa ettirmeye Adliye Vekâle
tinin mezuniyetine dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 155 

— Terfilere mütaallik mazbataların in
tacı için bir gün tâyinine dair takriri 
münasebetiyle sözleri 683 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Bütçe 
Kanunu münasebetiyle sözleri 540,613 
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Sayfa 
Yahya Galib B. (Kırşehir) - Garbı -

Trakya'da ve Makedonya'da ahalii İslâ-
miyeye yapılmakta olan fecaiye dair Hü
kümetten izahat talebini mütazommm tak
rir münasebetiyle sözleri 318,326 

— 'Hini işgalde Fransızların Aclana'-
da zalbt ve müsadere ettikleri emval ve 
eşya bedelinin Adana Ziraat mektebinin 
ikmal 've ıslahına sarfı hakkındaki karar 
münasebetiyle sözleri 254 

— Mzamnamei Dahilînin 16ü nci .mad
desinin tefsiri hakkındaki karar müna
sebetiyle sözleri 642,643,647 

Yunus Nadi B. (Menteşe) - Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bâzı mevadınm tavizi-' 
han ta'diline* dair kanun üiıünasdbe'tiyle 
sözleri 90,97,684 

Yusuf Akgora B. (İstanbul) - Askerî 
Tekaüt ve İstifa Kanununun 50 nei mad
desinin fıkrai saniyesinin ilgası hakkın
daki teklifi kanuni münasebetiyle sözle
ri 518 

—'• Kambiyo ve nukut üzerine spekü-
lâsyanun men'ine dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri 30 

— Mekâtibi iptidaiye ve taliyede okut-
turulmakta olan tarih derslerine dair su
ali münasebetiyle sözleri 497 

— Şark şjımiendifer aımelösinin 'grevi hak
kında suali münasebetiyle 692,693 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Büt
çe Kanunu münasebetiyle sözleri 573 

Sayfa 
Yusuf Kemal B. (Sinop) - Adliye Ve

kâletinin 1339 senesi Bütçesine tahsisatı 
munzamma ilâvesine dair münasebetiyle 
sözleri 479,480,481 

— Divanı Münasebetin sureti intiha
bına dair kanun münasebetiyle sözleri 535,536, 

538,539 
— Heyeti Temyiziye merkezinin Eski

şehir'e nakline ve teşkilâtının tevsiine dair 
kanun 'inüna'sebeitiyle sözleri 364 

— Londra Mümessilliğine keyfiyeti tâ
yinini tasvibine dair tezkere münasebetiy
le sözleri 601 

— 30 Teşrinievved 1334 ten ;23 Ağus
tos 1339 tarihine kadar »geçen müddet zar
fında müdafaai memleket uğrunda ika 
edilmiş olan ef'al ve harekâtın cürüm 
addolunmıyaeağı hakkında kanun müna
sebetiyle sözleri 278,279,280,281 

Rüyeti 'bir mahal mahkeme vöya dairei 
adliyesine aidolan deavi ve mesalihi diğer 
mahal mahkeme veya dairei adliyesinde 
muvakkat rüyet ve hükkâm, ve müstan-
Itıklar ve hâkim ımuavinleriyle, (müddei
umumilere vazifei asliyelerine ilâveten 
vazifei sairei adliyeyi dâi kezallik mu
vakkaten ifa ettirmeye Adliye Vekâleti
nin mezuniyetine dair kanun münas'ebe-
ıtiyle sözleri 154,155,156,157 

— Seferberliğin ilgasına dair kanun 
münasebetiyle sözleri 119 

Zamir B. (Adana) - İki şahsın bakıyei 
müddetli eezaiyelerinin 'affına dair teklifi • 
kanuni münasebetiyle sözleri 599 

— Posta ve Telgraf Kanununun 12 nci 
maddesine fıkrai müzeyyele ilâvesine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 623 

— Ziraat Bankasının 1339 senesi Büt
çe Kanunu münasebetiyle sözleri 569 

Zekâi B. (Aydın) - Mübadele, İmar ve 
İskân Kanunu münaselb etiyle sözleri 168,197, 

202,216,226,227,232,233,234,235 

Zeki B. (Gümüşane) - Adliye Vekâle
tinin 1339 senesi Bütçesine tahsisatı mun
zamma ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 472 

— Askerî tekaüt ve istifa Kanununun 
50 nci maddesinin fıkrai saniyesinin ilga
sı hakkındaki teklifi kanuni münasebetiy
le sözleri 502 

— Divanı Muhasebatın sureti intihabı
na dair Kanun münasehetiyle sözleri 538 
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Sayfa 

— Etıbbanın hizmeti mechuresi hak
kındaki Kanun münasebetiyle sözleri 34,36,38 

— Firardan mahkûm veya tahtı mu
hakemede bulunan üç şahsın aflarma dair 
tezkere münasebetiyle sözleri 38 

— Hini işgalde Fransızların Adana'da 
zabt ve müsadere ettikleri emval ve eş
ya bedelinin Adana Ziraat Mektebinin 
ûlkma'l ve ıslahına sarfı hakkındaki karar 
münasebetiyle sözleri 256 

— ipekli mensucattan tarifei umumi-
yedeki resmin 12 misli yerine 5 misli ahzı 
hakkında kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri 21:22,263 

— Muhtacîni zürraa tohumluk olarak 
aynen veya bedelen ikraz olunmak üzere 
Ziraat Ban'kasmm Hazinei Maliyedeki 
matlubatma mahsuben iki milyon lira 
itası hakkında Kanun münasebetiyle söz
leri 337 

— Posta Kanunu münaıseıbetiyle söz
leri 619 

— Posta ve Telgraf Kanununun 12 nci 
maddesine fıkrai müzeyyele ilâvesine 
dair Kanun münasebetiyle sözleri 623 

— 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustos 
1339 tarihine kadar geçen müddet zar
fında müdafaai memleket uğrunda ika 

Sayfa 
ödilmiş olan ef'al ve harekâtın cürüm 
addolunmıyacağı hakkında Kanun müna
sebetiyle sözleri 426 

— Ziraat Bankası Müdürü Umumisi
ne sarahati kanuniyeye muhalif olarak 
verilen ımaaş ve tahsisatı fevkalâde mec-
nraunun, hatayı vâkıı tashihan Heyeti Ve-
kileye tazmin ettirilmesi hakkında karar 
münasebetiyle sözleri 699 

—• Ziraat Bankasının 1339 senesi Bütçe 
Kanunu münasebetiyle sözleri 568,588,589, 

604,610,614 
Ziya Ef. (Erzurum) - Posta ve Telgraf 

Kanununun 12 nci maddesine fıkrai mü
zeyyele ilâvesine dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 622,623 

Zülfü B. (Diyarbdrir) - Heyeti Temyi-
ziye merkezinin Eskişehir'e nakline ve teş
kilâtının tevsiine dair Kanun münasebe
tiyle sözleri 362 

— Ziraat Bankası Müdürü Umumisine 
sarahati kanuniyeye muhalif olarak veri
len maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmuu-
nun, hatayı vâkıı tashihan Heyeti Vekileye 
tazmin ettirilmesi hakkında karar müna
sebetiyle sözleri 700 

—• Ziraat Bankasının 1339 senesi Bütçe 
Kanunu münasebetiyle sözleri 614 




