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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 
Harcırahlar 

I. — Burdur Mebusu merhum Şevket Be
yin, ailesinin, harcırah talebine dair istida
sı 262:263 

İntihaplar 
Encümenler İntihabı 

1. — Boldu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
irşat Encümeninin yeniden intihabına dair 
takriri 

2. — Kütüphane Encümeni intihabı 

400 

416 

3. — Teşkilâtı Esasiye kanunu lâyihasını 
tetkik edecek Muvakkat bir encümen intiha
bı 322 

istiklâl Mahkemeleri İntihabı 

1. — İstiklâl mahkemelerine âza intihabı 216:217, 
225:226 

İntihap Mazbataları 

1. — Batum Mebusu Ali Rıza Efendinin 
intihap mazbatasına dair Mazbataları Tet
kik Encümeni mazbatası 44 

•2 — Cebelibereket Mebusu Faik Beyin 
intihap > mazbatasına dair Mazbataları Tet
kik Encümeni mazbatası 190 

3. — Ergani Mebusu Emin Beyin maz
bata! İntihabiyesi hakkında birinci şube 
mazbatası 449 

4. — Gümüşhane Mebusu Ruşen Beyin 
intihap mazbatasına dair Mazbataları Tetkik 
Encümeni mazbatası 218 

5. — Hakkı Behiç Bey Kırşehir Mebusu 
telâkki edildiğinden Kırşehir mebusluğu 
için yapılan intihabın keenlemyekün bu
lunduğuna dair Beşinci şube mazbatası 190,201 

6. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Be
yin intihap mazbatasına dair Beşinci şube 
mazbatası 241:242 

Sayfa 
7. — Menteşe mebusları Etem Fehmi, 

Dr. Tevfik Rüştü, Hamza Hayati Beylerle 
Rİfat, Efendinin intihap mazbatalarına dair 
Üçüncü şebe mazbatası 288 

8. — Trabzon Mebusu Sabri Beyin inti
hap mazbatasına dair Üçüncü şube maz
batası 288 

İstifalar 
1. — Ankara Mebusu Ahmed Rüstem 

Beyin istifanamesi 4:5 
2. — Ergani Mebusu Memduh Beyin is

tifanamesi 263 
ı3. — Kütahya Mebusu Haydar Beyin 

kâtiplikten istifa ettiğine dair takriri 190 
(4. — Kastamonu Mebusu Besim Beyin ' 

İstiklâl mahkemesi âzalığından istifası 454 
5. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Be

yin Kayseri istiklâl Mahkemesi âzalığından 
istifanamesi 478 

6. — Kozan Mebusu Reşit Paşanın istifa
namesi 487 

7. — Lâzistan Mebusu ibrahim Şevki 
Efendinin mebusluktan istifası 510 

8. — Trabzon Mebusu Faik Beyin, me
busluktan istifanamesi 510 

9. — Trabzon Mebusu Sabri Beyin istifa
namesi 288 

Masuniyeti Teşriiye 
1. — Karahİsan Şark! Mebusu Memduh 

Beyin tesrii masuniyeti 7:9 

Mecfe Harici İşler 
1. — istiklâl mahkemelerine âza intihabı 216:217, 

225:226 
2. — izmit Mebusu Fuad Beyin hidematı 

vataniye ile hariçte geçirdiği müddetin Mec
liste geçirilmiş gibi addolunmasına dair Di
vanı Riyaset kararı 268:269 

3. — Saruhan Mebusu Avni Beyin Kon
ya mevki kumandanlığına tâyin olunduğuna 
dair MUdafaaİ Milliye Vekaleti tezkeresi 105 



— 4 — 

Sayfa 
Mezuniyet 

1. — Antalya Mebusu Hamdullah Suphi 
Beyin, mezuniyet talebine dair takriri 435:436 

2. — Âzayi kiramdan bazı zevatın me
zuniyetlerine dair Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi 75:76 

3. — Âzayi kiramdan on üç zatın mezu
niyetlerine dair 384 

4. — Batum mebuslarından Fevzi, Nu
rettin ve Akif Beylerin büâ müddet mezun 
addedilmelerine dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi 22 

5. — Burdur Mebusu İsmail Suphi Be
yin mezuniyet talebine dair telgrafı 136 

6. — Bursa Mebusu Şeyh Servet Efen
dinin mezuniyet talebine dair takriri 416 

7. — Can.ik Mebusu Süleyman Beye izin 
itası 563 

8. — Denizli Mebusu Necip Beyin me
zuniyet talebine dair telgrafı 135:136 

9. — Diyarbekir Mebusu Hamdi Beyin 
mezuniyetinin temdidine dair takriri 83 

10. — Ergani Mebusu Nüzhet Beyin me
zuniyet talebine dair telgrafı 136 

11. — Erzincan Mebusu Emin Beyin, 
mezuniyetinin temdidine dair takriri 108:109 

12. — Erzurum Mebusu Durak ve Ne
cati Beylerin mezuniyet talebine dair takrir
leri 217:218 

13. — Genç Mebusu Celâl Beyin, mezu
niyet talebine dair takriri 108:109 

14. — Gümüşhane Mebusu Mustafa Be
yin, mezuniyet talebine dair takriri 78:79 

15. — içel Mebusu Naim Efendinin, me
zuniyet talebine dair telgrafı 135 

16. — içel Mebusu Sami Beyin, mezu
niyet talebine dair takriri 105:106 

>17. — İsparta Mebusu Hacı Tahir Efen
dinin, temdidi mezuniyetine dair takriri 246 

18. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü 
Efendinin, mezuniyet talebine dair takriri 79 

19. — izmit Mebusu Fuat Beyin, hide-
matı vatanîye ile hariçte geçirdiği müddetin 
Mecliste geçirilmiş gibi addolunmasına dair 
Divanı Riyaset kararı 268:269 

20. — Karahisan Şarki Mebusu Vasfi 
Beyin, mezuniyet talebine dair takriri 108 

Sayfa 
21. — Kayseri Mebusu Alim Efendiye 

mezuniyet itasına dair Dİvant Riyaset ka
rarı 416 

01, — Konya Mebusu Abdülhalim Çele
bi Efendinin mezuniyetinin bir ay temdidine 
dair Divanı Riyaset kararı 350:351 

23. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü 
Beyle Musa Kâzım Efendinin mezuniyetle
rine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi 416 

(24. — Kütahya Mebusu Besim Atalay 
Beyin, mezuniyetinden tecavüz eden müd
detin keenlemyekün addolunmasına dair tak
riri 265:268 

•25. — Kütahya Mebusu Haydar Beyin, 
mezuniyet talebine dair takriri 79 

26. — Mebuslardan otuz yedi zata me
zuniyet itasına dair Divanı Riyaset kararı '157 

27. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, 
mezuniyet talebine dair takriri 218 

28. — Niğde Mebusu Mustafa Hilmi 
Efendinin, mezuniyet talebine dair takriri 108 

•29. — Samban Mebusu Mahmut Celâl 
Beyin mezuniyetinin iki hafta temdidine 
dair Divanı Riyaset kararı 350 

ı3Ö. — Sivas Mubusu Ziya Beyin, mezu
niyetinin temdidine dair telgrafı 242 

31. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Be
yin, mezuniyet talebine dair takriri 108:109 

32. — Âzayi kiram tahsisatından cephe
ye hediye gönderilmek üzere kesilen para
dan artan miktariyle orduya gocuk alınması 
ve tevkif a t icra edilmeyenlerden para ke
silmesine dair karan 188:190 

33. — Meclis azasından bir zat namına 
Bayazıt Bidayet ceza mahkemesinden gön
derilen celp müzakeresi 79,512 

Muhtelif 
1. — Müdafaada İsrar edilmesine dair, 

Canik, Denizli, Samsun, Beypazarı, Kastamo
nu, Sivas, Bozüyük vesair yerlerden mevrut 
telgraflar 193:194 

Tahsisat 
il. — Dersim Mebusu Hasan Hayri Be

yin, tahsisatının itasına dair takriri 255:258 
2. — Maltaya gönderilmiş olan Muş Me

busu îlyas Sami Efendinin, tahsisatı hak
kında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi 241' 
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Sayfa 
Vefat 

l1. — Burdur Mebusu Şevket Beyin ve
fatı 74:75 

Beyanat 
1. _ Dahiliye Vekili Refet Beyin, dahilî 

vaziyet hakkında beyanatı 342:345 
2. — Erkânı Harbiye Umumiye Reisi İs

met Beyin harekâtı harbiyeye dair beya
natı 336:347 

3. — Matbuat ve 'isühibarat mtidtriyeti 
umumiyesinin yaptığı ister hakkında Mü-
diri umumî Galip Bahtiyar Beyaı izahatı 

Sayfa 
ve bu hususta cereyan eden müzakere 387:399 

4, — Posta ve telgraf işleri hakkında Da
hiliye Vekili Refet Beyin Beyanatı 401:402 

D&vat» Riyaset Kurtalan 
1. — Malatya Mebusu LÛ6fi Beyle rüfe-

Jtasınm, Büyük Millet Meclisi Azası harcı
rahlarından yüzde kırk tenzilât yapılması 
esbabının tenvir edilmesine dair takriri ve 
bu bapta Dİvant Riyasetçe ittihaz edilen 
karar 45:46,109:112 

. ' 2. — Nisabı müzakere Kanununun te
sirine dair Dîvanı Riyaset kararı 10:12 

KANUNLAR 

20. — Attı aylık muvakkat bütçe Kanunu 
12:21,57:68 

21. — Firariler hakkında Kanım 22; 33,46:57, 
84:89,93:101 

22. — Men'İ müskirat Kanunu 112:131,137:153 
23. — ihracat rüsumu Kanunu 106,159:185,219:225 
24- — Temettü Kanunu 106,226ı 235,246:254 

25. — Kaymakam Tabir Beyin; ailesine 
maaş tahsisi hakkında. 135,290 

26. — Tuz resmi hakkında Kanun 106:107,301:316, 
317 

27. — Sitrd Sancağının müstakil olmasına 
tfair Kanun 135.354, 

28. — İstiklâl mahkemeleri Kanunu birin
ci maddesine müzeyyel Kanun 361:363 

29. — Damga resrmnin tezyidi hakkında 
Kanun 106,404:410,417:421,445:446 

30. — Aşar mültezimlerinden edayi deyn 
edenlerin emlâki merhune ve mütefev-
vizelerkıin 'iadesin© dair kanun 436:442 

31. — Sijgara kâğıdı istihlâk resminin tez
yidi hakkında Kanun. 464:466 

33. — Oyun kâğıtlarından alınmakta olan 
istihlâk resminim tezyidi hakkında 'Kanun 

460:464 

34. — 23 Eylül 1292 tarihli Belediye Ka
nununa müzeyyel Kanun. 375:380,402:404,489,491 

35. — Müessesatı diniye ve srnhiye eşyası
nın gümrük resmine taibi tutulmasına dair 
Kanun 457,519,449:551 

36. — Ziraat Bankası muvakkat bütçe Ka
nunu 557:563 

37. — Mekâtibi askeriye talebesiyle ihti
yat zabit namzetlerine verilecek zamaİıni fev
kalâde hakkınüa Kanun 157,353:354,518,551:557, 

575:576 

KARARLAR 

14. — Büyük Millet Meclisi Azasının har
cırahları hakkında. 109:112 

45. — istiklâl mahkemeleri teşkili hakkın
da. 192:193 

46. — Bir encümeni mahsus teşkili hak
kında 194:201 

47. — Güdükoğlu Memet hakkındaki hük
mün tasdikına dair. 396:300 

48. — Sürd Sancağının müstaMen idare
si hakkında. 135,354 

49. — Bazı eşhasın bakiyei müddet ceza-
iyderkıb affı hakkında 512 

50. — Osmanoğlu IsmaiPin 'bakiyei müd
det cezaiyminin affı hakkında 77:78,512:513 

51. — Kaçı Velî Efendinin Mebusluğu 
hakkında. 513:514,549 
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LÂYİHALAR 

Sayfa 
1. — Adama Vilâyetinin işgafden evvelki 

kazaları İhtiva etmek üzere Cebelibereket 
satıcajtyte beraber yeniden tesisine dair 547 

2. — Akarat vergisine beş misli zam ic
rasına dair 548 

3. — Akar vergisinin tezyidi hakkında. - 76:77 
4. — BaHahk Kanunu lâyihası 335,518:533,549 
5. — Bazı mutasarrıfların maaşlarına 

zam İcrasına dair. 135 
6. — 1336 senesi Muvazene* umumiye 

'Kanunu Lâyihası. 452:453 
7. — Boduroğlu Ahmet'in bakıyei müd

deti mahkûmiyetinin affına dair. 510ı 
£. — Defteri hakanı rüsumu hakkında 76 
9. — Düşman istifasından kurtulan ma

hallerde ashabının firarım mebni sahipsiz 
kalan emvati menkule ve mezruat hakkın
da, 38 

,10. — Emlak ve arazi ve temettü vergim 
si tezkere esmanınım tezyidine dair. 487 

111. — Eşkıya île müsademede mecruh 
olup bilâhare vefat eden nahiye müdürü 
Âdil Bfendi ailesine maaş tahsisine dair. 6,568:572 

12. — Harp kazançtan vergisinin tahsi
line dair. 450 

13. — Hazinei maliye namma çıkarıla
cak kıymetli evrak hakkımda. 76 

14. — Kaza roatoüdüderİMn Maliye 
Vekâletince tâyini hakkında 270:283 

15. — Kâtibi adil harçları hakkında. 76 
16. — Matbuat ve istihbarat müdiriyeti 

umumiıyesi muvakkat bütçe Kanunu Lâyi
hası, 77,56*566 

47. — Mecitözü ve ZÜeye merbut bazı 
nahiyelerin kazaya lüfrağmıa dair 509f:5lö 

18. —' Mekâtibi askeriye taldbesjyîe İh
tiyat zabit namzetlertifie verilecek zamaimi 
fevkalâde hakkında.. '157,35£354,S1İ8,531:557,575:576 

19, — Mevaddi' hulkukiye ve cezaiye 
harçlarından bazı aksanım tezyidi hakkın
da, 76 

•20. — Muinsiz efrat aütiteçmiıa ûııfakı 
hakkmda. 76 

21. — Müessesesatı dinîye Be müesesaitı 
sıhhiye ve taMmiirye ve ruhban namma me-
malikt ecnebiyeden gelmekte olan eşyanın 

Sayfa 
büâresim gümrükten ümran hakkındaki 
kanunun mevkii mer'üyetten iskatına dair 

450.518,549:551' 
22. — Nüfus harçlarının tezyidi hakkm

da, 78 
23. — Seyyar jandarma Kanununa mü-

zeyyel Kanun lâyihası. 135 
24. — Siirt Sancağının müstakil liva halin

de idaresine dair. 135,354 
25. — Seriye harçlarından bazı aksa

nım tezyidi hakkında. 76 

26. — Şûrayi devlet teşkiline dair 510 
27. — Teşkilâtı esasiye Kanunu lâyiha

sı. 201:20? 
28. — Ticaret yengisi hakkında 263 
29. — Usat tarafından şehit edilen Ak-

dağ madeni kaymakamı Tabir Beyin aile
sine maaşı tahsisine dair. 1135,292:294 

30. — Yaibanabat kazası kaymakamı Ali 
Rıza EifeMdindn ailesine maaş tahsisine dair. 548 

'1. — Aşar mültezimlerinden edayi deytı 
edenlerin emlâki merhume ve mütefevvize-
'lerinin iadesine dair. 436:442 

2. — 1 May» 1336 tarihinden I Eylül 
1336 tarihine kadar varidatı umumiyei 
Devletin cîbayetine mahsus beş aylık mu
vakkat bütçe Kanunu lâyihası, 12:21,57:68,74 

3. — Bu seferberlik müddetine münha
sır olmak üzere hidematt fiilîye ve 'ihtiya
tiye ve ınüstahftza efradından bedeli nak
dî ahzine dair. 386 

4. — Damga resminin tezyidi hakkın
da. 106,417:471:445:446 

5. — Firariler hakkında 22,46:57,84:89 
6. — Hazineİ hassaya ait bulunan em

lâk ve arazinin: muamelâtı tasarrufîyesme 
dair. 386,505 

7. — 'İhracat rüsumu hakkında. 106,159:185,219: 
225,236 

8. — tsgal dolayısiyle terki mevkie mec
bur kalan memurin ve ailelerine harcırah 
itası hakkında. 386,566 

9. — Kibrit istihlâk resmînin tezyidi 
hakkmda 446:470 
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Sayfa 
10. — Kuvayi milliyenin umumiyetle 

Müdafaai Milliye teşkilâtına raptı ve iaşe-
terinin ciheti askeriyece temininin derdest 
bulunması cihetiyle Müdafaai Hukuk cemi
yetlerine verilmekte olan ianatın badema 
mal sandıklarınca ahzi hakkında 45,470:482 

11. — Muamelâtı İttİhamiyenin İlgası hak
kında 423:434,457:460,491:495 

12. — Muhaciran Müdiriyeti Umumiye-
sinin Sıhhiye Vekâletine raptına dair İki 
kıta kanun layihası 89:101 

13. — Oyun kâğıtlarından alınmakta olan 
istihlâk resminin tezyidi hakkında 460:464 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be

yin tababeti adliye ve ceraim neticesi mec
ruhların tedavisine dair teklifi kanunisi 
hakkında. (2/27) 295,385,495:503 

2. — Fiiliseni maddesinden 3 seneye 
mahkûm Selânikin Hamzabey mahallesinden 
Osmanoğlu ismail'in bakiyei müddeti ce-
zaiyesinin affına dair Adliye Vekâleti tez
keresi hakkında 512:513 

3. — Hiyaneti vataniye cürmünden mah
kûm Yusuf ve rüfekası hakkındaki evrakın 
gönderildiiğne dair Adliye Vekâleti tezkere
sine dair 295 

4. — Hiyaneti vataniyeden on sene kü
reğe mahkûm Çorum'un Gelinci karyesin
den Güdükoğlu Memet ile Ragıp hakkın
daki evrakın gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi hakkında 296:300 

5. — Karahişan Şarkî Mebusu Memduh 
Beyin, teşriî masuniyetine dair evrak hak
kında 7:9 

6. — Meclis âzasından bir zat namına 
Bayazıt Bidayet ceza mahkemesinden gön
derilen celp müzekkeresi hakkında 512 

7. — Muamelâtı ittihamiyenin ilgası hak
kında kanun lâyihasına dair 423:434,457: 

460,491:495 
8. — Sürt Mebusu Mustafa Sabri Efen

dinin Sulh Hâkimleri Kanununun tadili hak
kında teklifi kanunisine dair (2/58) 357:358 

9. — Sinop Kalesinde muhtelif cezalarla 
mahkûm Erzurum'lu Fuad, tzmir'li Arif, 

Sayfa 
14. — Posta ve telgrafhanelere ait nüku-

dun Ziraat bankalarınca bilâ ücret nakli 
hakkında 269:270 

15. — Sigara kâğıdı istihlâk resminin 
tezyidi hakkında 464:466, 

16. — Şüpheli eşhas hakkında 356 
17. — Temettü vergisine zam icrasına da

ir 106,226:235,246:254 
18. — Tuz resminin tezyidi hakkında 106,301: 

316,317 
19. .... Ziraat Bankasının 1336 senesi 

Mayısından Eylül nihayetine kadar beş ay
lık muhassasatı hakkında Bütçe kanunu lâ
yihası .557:563,575:576 

1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
müskiratın men'i hakkındaki teklifi kanuni
sine dair 112:131,137:153 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Amasya'dan Şerif imzasiyle veri

len istidaya dair 45 
2. — İzmit mutasarrıfı Ali imzasiyle 

verilen istidaya dair 45 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Aydın Mebusu Tahsin ve Dr. Maz-

har Beylerin idarei vilâyat ve tedrisatı ipti
daiye kanunlarının tadiline dair takrirleri 
hakkında 356 

2. — Burdur Mebusu Şevket Beyin, mü
tarekeden sonra tâyin edilen jandarmaların 
ahvaline dair takriri hakkında 326:328 

3. — Çorum Mebusu Dursun Beyin, ne-
vahi teşkilâtına dair teklifi kanunisi hakkında 
(2/20) 325:326 

4. — izmit Mebusu Hamdi Nâmık Be
yin, jandarmanın ciheti mülkiyeye raptına 
dair takriri hakkında 326 

MAZBATALAR 

Kastamonulu Ahmet, Yozgadiı Eşref, Kı-
mİs ve Memet Faik Efendilerin bakiyei 
müddeti cezailerinin affına dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi hakkında 512 

10. — Yozgad Mebusu Feyyaz Ali Be
yin, 23 Nisan 1336'dan evvel divanı harp-
lerce mahkûm olanların atlarına dair tek
lifi kanunisi hakkında (2/62) 225 
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Sayfa 
5. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyle 

rüfekasının, düğünlerde meni israfat hak
kında teklifi kanunisi ve Trabzon Mebusu 
Hüsrev Beyin, düğünlerde İsrafatm men'ine 
dair takriri hakkmda (2/23) 320 

6. — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin, 
Tarikbedelâtı nakdiyesi hakkında teklifi 
kanunisine dair (2/15) 386,566:568 

7. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Meclisi idare âzalarının sureti intihabında 
vergi ile mükellefiyetleri kaydının tayye-
dümesine dair takriri hakkında 325 

8. — Sürt sancağının müstakil liva ha
linde idaresine dair kanun lâyihası hak
kında 354 

1. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle arka
daşlarının vilâyatı Şarkiye muhacirlerine mu
avenet edilmesi hakkındaki takriri İle Muha
cirin müdiriyeti umumiyesinin Sıhhiye Vekâ
letine raptına dair iki kıta kanun lâyihası 
hakkında 89:101 

EVKAF ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Maraş Mebusu Tahsin Beyin, tak

riri hakkında 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 

226 

1. — Baltalık Kanunu lâyihası hakkında 518:533, 
549 

2. — İhracat rüsumu hakkında kanun lâ-
yihasna dair 106459:1853^:225 

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Zonguldak'ta askerlik muafiyeti hakkında 
teklifi kanunisine dair (2/13) 225 

KAVANİNÎ MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1, — Damga resminin tezyidi hakkında 
kanun lâyihasına dair 106,404:410,417:421,445:446 

2, — Eskiya ile müsademede mecruh 
olup bilâhara vefat eden Nahiye Müdürü 
Âdil Efendi ailesine maaş tahsisine dair 
kanun lâyihası hakkında 568:572 

3, — Hazinei hassaya ait bulunan em
lâk ve arazinin muamelâtı tasarrufiyesine 
dair kanun lâyihası hakkında 386 

Sayfa 
4. — İşgal dolayısiyle terki mevkie mec

bur kalan memurin vıe ailelerine harcırah 
İtası hakkında kanun lâyihasına dair 386,566 

5. — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin, 
tarik bedelâtı nakdiyesi hakkında teklifi 
kanunisine dair 386 

6. — Kaza malmüdürlerinin Maliye ve
kâletince tâyinleri hakkında kanun lâyihasına 
dair 270:283 

7. — Kibrit istihkak resminin tezyidi 
hakkındaki kanun lâyihasına dair 466:470 

8. — Kuvayi milliyetim umumiyetle Mü
dafaa! Milliye teşkilâtına raptı ve İaşelerinin 
ciheti askeriyece temininin derdest bulunması 
cihetiyle olan ianatm badema malsandık-
lannca ahzt hakkında kanun lâyihası ve Kava-
nini maliye encümeni mazbatası 45,470:482 

9. — Oyun kâğıtlarından alınmakta olan 
istihlâk resminin tezyidi hakkında kanun lâ
yihasına dair 460:464 

10. — Posta ve telgrafhanelere ait nüku-
dun Ziraat bankalarınca bitâ ücret nakli hak
kında kanun lâyihasına dair 269:270 

11. — Sigara kâğıdı istihlâk resminin tez
yidi hakkındaki kanun lâyihasına dair 464:466 

'12. — Temettü vergisine zam İcrasına 
dair kanun lâyihası hakkında 106,226:235,246:254 

13. — Tuz resminin tezyidi hakkında ka
nun lâyihasına dair 106:107,301:316,317 

1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
müskiratın men'İ hakkındaki teklifi kanuni
sine dair 112:131,137:153 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Be
yin, Eskişehir Mebusu Hacı Veli Efendi
nin Büyük Millet Meclisi âzası meyauma 
ithaline dair teklifi kanunisi hakkında. 
(2/76) 513:514349 

12. — Amasya Mebusu Ömer Lûtfİ Be
yin, Posta ve «%raf müdiriyeti umumiye-
sinin Maliye Vekâletine raptına dair tekfr 
fi kanunisi hakkında. (2/77) 5İ3 

3. — Antalya Mebusu Ali Vefa Beyin, 
istikrazı dahilî tahvilâtı hakkmda teklifi 
kanunîsine dair (2/72) 360:301 
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Sayfa 
4. — Antalya Mebusu Hamdullah Sup

hi Beyin, mecburi muallimlik ve tababet 
hakkında teklifi kanunisine dair (2/78) 317 

5. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, erkân, ümera ve zâbitana mezuniyet 
İtasına dair teldüfi kanunisi hakkında (2/98) 368:387 

6. — Bolu Mebusu Dr. Fuat Beyin, Bo
lu dîvanı harbince hapis ve nefye mah
kûm edilmiş mücrimini siyasiye ile umum 
maznuninin, katiller müstesna olmak şar-
tiyle aflarma 'dair teklifi kanunisine dair 
(M. 2/90) 385:386 

7. — Bolu Mebusu Tunah Hümî Beyin, 
artar vergi hakkmda teklifi kanunisine 
dair (2/82) 516:517 

8- — Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin, 
Düzce'de bir liva teşkili hakkmda teklifi 
kanunisine dair <2/89) 452 

9. — Diyarbekh- Mebusu Hacı Şükrü 
Beyin, mekâtibi Harbiye talebesine maaş 
tahsisi hakkmda teklifi kanunisine dair 
(2/64) 38,55İ: 557,575:576 

10. — Diyaıbekİr Mebusu Haindi Beyin. 
tefckikat» •temvfciyeden alınacak harçlar 
hakkında teklifi katıunfâina dair {2/56) 38 

11. — Ertuftrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin, fttiyacatı askeriye komisyonları 
teşkili hakkındaki teklifi kanunisine dair 
(2/61) 323 

•12. — Erzincan Mebusu Emin Beyin, 
(biyanetî vataniye kanununa bir madde ilâ
vesine dair teklifi kanunisi hakkında 
(2/104) 515 

13. — içel Mebusu Ali Efendinin, içel 
sancağında bazı nahiyelerin kaza Kalbe if
rağına dak teklifi kanuni» hakkında 
(2/88) 359 

14. — İsparta Mebusu Hacı Tahir Efen
dinin, Ulüburlu ahalîsine muktazi kereste
nin meccanen katına müsaade itasına dair 
teklffî kanunisi hakkında (2/90) 386 

15. — İzmir Mebusu Hacı Süleyman 
Efendinin, Umuru maarif» esbabı terakki
si hakkmda teklifi kanunisine dair (2/93) 385,533:543 

13. — izmir Mebusu Mahmud Esad Be
yin, İstiklâl mahkemeleri Kanununa bir 
madde ilavesine dair teklifi kanunisi hak
kmda (2/94) 513 

Sayfa 
17. — Karatusan Sahip Mebusu Memet-

Şütkrü Beyin, askerlerin esbabı firarını iza
le için icrası tâzımgelea tedabire dair tek
lifi kanunisi hakkmda (2/92) 386 

18. — Karesi Mebusu Hacim Muhittin 
Beyin, Hıyaneti vataniye Kanununun 4 ve 
S nci maddelerinin tadili hakkmda teklifi 
kanunisine dair (2/96) 513 

19* — Kastamonu Mebusu Abdütkadİr 
Kemali 'Beyin, İstanbul'da blgayri hakkın 
idama alet olanlar hakkmda salâhiyeti im-
haiye (itasına, Sarılhan 'Mebusu Reşit 'Bey 
ve rüfekasınm, İstanbul'da birtakım vatan
daşların haksız olarak idamma hükmeden 
dîvanı harp ve mahkeme âza, müstantik ve 
sair müstahdeminin imhası için vatan
daşlara salâhiyet verilmesine dair teklifi 
kanunileri hakkında '(2/66), M. <2/66) 38:39 

20. — Kastamonu Mebusu 'Besim Beyin, 
besinci devrei iritmalbiye hakkmda teklifi 
kanunisine daıir (2/73) 385 

21, — Kastamonu Mebusu Dr. Suad 
Beyin, Zonguldak ve havalisinde hasta
ne küsadı hakkında teklifi kanunisine dair 
(2/83) !225,29Q: 292^72:574 

11, —> Konya Mebusu Arif fBey ve rü
fekasınm, Muhasebeİ hususiye müdiriyet-
terinin lağvı hakkında teklifi kanunisine 
dair (2/68) 323:324 

23. — Kütahya Mebusu 'Besim Atalay 
Beyin, Darülmuallinıinlenin lağvına ve Sul
tanilerin İdadilere kalbine dair teklifi ka
nunisi hakkmda (2/85) 359:360 

24. — Kütahya Mebusu Besim Atalay 
Beyin, seferberlikte hırsızlıkla iktisabı ser
vet edenler hakkında teklifi kanunisine da
ir C2/71) ,158:159 

25. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
anasırı gayri muslirnenin de silâh altma 
alınmasına dair teklifi kanunisi hakkın
da (M. 2/75) 354:355 

26. — Kütahya Mebusu Cemıtt Beyin, 
bazı ahvalde şehaıdetnamesiz dâva vekille
ri istihdamına müsaade edilmesine dak 
teklifi kanunisi hakkmda (M. 2/81) 515:516 
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Sıyfa 
27. — Kütahya Mebusu Cetmİt Beyin, 

idarei umumiyei vflâyat fcanwnmun> 138 
nci maddesinin ıtadfine dair teklifi kanu
nim hakkımda (2/69) 324:325 

28. — Kütahya Mehusu Cemil Beym, 
Meclis âzalarmm tahsisattan hakkmdaı tek-
Üfi (kanunisine dair {2/7Q) 361 

29. — (Kütahya Mebusu Cemil Beyim, 
mekâtfbi âliyede ordu lisanı 'tedrisi hak
kında teklifi kanunisine dak <(l/79) 516 

30. — Kütahya 'Mebusu Cemil Beyin, 
mesken icarları hakkında teklifi kanunisi-
ne dair C2/80Î) 516, 

31. — (Kütahya Mebusu Cemıil Beyin, 
Suku suâanide vâki mubayaat hakkında 
teklifi kanunisine dair (2/81) 514:515 

32. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Tavşanlı ve Egrig&z nahiyelerimin kazaya 
(tahvıü hakkında teklifi kanunisine dair 
(2/75) 355:356 

33. — Nİgde Mebusu Vehbi Beyle rüfe-
kasınm, Aksaray kazasmm liva haline İf
rağına dair teklifi kanunisi hakkında 
{2/97) 385 

34. — Sürt Mebusu Mustafa Salbri 
(Efendinin, İstinaf mahkemelerinin lâğvine 
dair teklifi (kanunisi hakfcmda (2/57) 38 

35. — Sürt Mebusu Mustafa Sabri 
Efendinin, Sulh hâkimleri kanununun ta
dili hakkmda teklifi kanunisine dair 
ı(2/58) 38,357:358 

36. — Şüpheli' eşhas hakkmda kanun 
lâyihasına dair. 356 

37. — Trabzon Mebusu Ali Şüfcrü Be-
yin, sutistimalâtın menli ve suiistimali ile 
idhar editen servetlerini 'istirdadı hakkmda 
teklifi kanunisin* dair. {2/59) 44:45' 

38. — TraJbzon Mebusu Hüsrev Beyin, 
Ankara'daki talimgah Efendilerin© dörder 
yüz kuruş maaş tahsisi hakkmda teklifi 
kanunisine, dair <2/74) 324 

39. — Yozgad Mebusu (Süleyman Srrn 
Beyin, nidemat* vataniyeden maaş alan
lara tahsisatı fevkalâde itasına dair tekili 
kanunisi.hakkında (2/101) 518 

S»yfa 
1. — Antep Mebusu Abdurrahıman Lâmi 

Efendinin, Mebusandan bir Şûrayı evkaf 
teşkiline (dair teklifi kanunisi hakkmda 
'(2/42) 358:359 

2. — Bursa Mebusu Operatör Emin (Be
yin, tababeti adttye ve ceraim neticesi mec
ruhların tedavisine dair teklifi kanunisi 
hakkında (2/27) 295,380:387,491:495 

3. — Yozgad Mebusu Feyyaz Ali Beyin, 
23 Nisan 1336 dan evvel divanı harplerce 
mahkûm olanların afları na dair teklifi ka
nunisi hakkmda (2/62) 225 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI 

1. —- İzmir Mebusu Hacı Süleyman 
Efendinin, umumi maarifin esbabı terak
kisi hakkmda. teklîfi kanunisine dair (2/93) 

533:543, 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ 
'MAZBATALARI 

1. — Baİtahk 'Kanunu lâyihasına dair 
5(18:533,549 

2. — 1 'Mayıs 13136 itarihıinden 1 Eylül 
1336 tarihine kadar varidatı umumiyei Devle
tin cİbayetine mahsus (beş aylık muvak
kat Bütçe Kanunu lâyihasına dair 12:21,57:68,74 

3. — Damga resminim tezyidi (hakkında 
kanun lâyihasına dair. '1 «6,404:410,417:421,445:446 

4. — Diyathefcir Mebusu Hacı Şükrü 
Beym, Mekâtİbi haıbiye talebesine maaş 
tahsisi hakknVdaki teklifi kanunisine dair 
a/64) 551:557;575:5'76 

5. — Eşkıya ile müsademede mecruh 
olup bflâhara vefat eden Nahiye müdürü 
Adil Efendi ailesine maaş tahsisine dair 
kanun lâyihası (hakkında. 568:572 

6. — İhracat rüsumu hakkında kanun 
lâymasma dair 106,159:185,219:225 

7. — tşgal dolayısiyle terki mevkie mec
bur kaHan memurin ve ailelerine harcırah 
itası hakkında kanun lâyihasına dair 386 

8. — Kastamonu Mebusu Doktor Suat 
Beyin, Zonguldak ve havalisinde hastane
ler kuşadı hakkında teklifi kanunisine dair 572:574 
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Sayfa 
9. — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin, 

tarik bedelâtı nakdi yesi hakkında teklifi 
kanunisine dair (2/15) 386,566:568 

10. — Kibrit istihlâk resminin tezyidi 
hakkında kanun lâyihasına dair 466:470 

.11. — Matbuat ve İstihbarat müdüriyeti 
umumi yesi Muvakkat bütçe kanunu lâyihası 
hakkında 563:566 

12. — Mekâtibî askeriye talebesiyle ih
tiyat zabit namzetlerine verilecek zamaimi 
fevkalâde hakkında kanun lâyihasına dair 518 

13. — Müessesatı diniye ile müessesatı 
sıhhîye ve talim i ye ve ruhban namına me-
maliki ecnebiyeden gelmekte olan eşyanın 
bilâ resim gümrükten imrarı hakkındaki 
kanunun mevkii mer'iyetten ıskatına dair 
kanun lâyihası hakkında 518,549:551 

14. — Oyun kâğıtlarından alınmakta olan 
istihlâk resminin tezyidi hakkında kanun lâ
yihasına dair 460:464 

15. — Posta ve telgrafhanelere ait nüku-
dun Ziraat bankalarınca bilâ ücret nakli 
hakkında kanun lâyihasına dair 269:270 

ü 6. — Sigara, kâğıdı istihlâk resminin 
tezyidi hakkında kanun lâyihasına dair 464:466 

îl7. — Temettü vergisine zam icrasına 
dair kanun lâyihası hakkında 106,226:235,246:254 

18. — Tuz resminin tezyidi hakkında 
kanun lâyihasına dair 106:107,301:316,317 

19. — Usat tarafından şehit edilen Ak-
dağ madeni kaymakamı Tahİr Beyin aile
sine maaş tahsisine dair kanun lâyihası 
hakkında 292:294 

20. — Ziraat Bankasının 1336 senesi 
Mayısından Eylül nihayetine kadar beş aylık 
muhassasatı hakkında Bütçe kanunu lâyi
hasına dair 557:563 

1. — Aşar mültezimlerinden edayi deyn 
edenlerin emlâki merhune ve mütefevvi-
zelerinin iadesine dair kanun lâyihası hak
kında 436:442 

(2. — Bu seferberlik müddetine münha
sır olmak üzfcre hidematı fiiliye ve ihtiyatiye 
ve mUstahfıza efradından bedeli nakdî ahzı-
na dair kanun lâyihası hakkında 386 

Sayfa 
MÜDAFAAt MİLLİYE ENCÜMENİ 

MAZBATALARI 

1. — Dryarbekir Mebusu Hacı Şükrü 
Beyin, mekâtibî harbiye talebesine maaş 
tahsisi hakkındaki teklifi kanuni*. 2/64, 
Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, Ankara'daki 
talimgah efendilerine dörder yüz kuruş 
maaş tahsisine dair teklifi kanunisi 2/74 ve 
Lâyiha Encümeni mazbataları, mekâtibi as
keriye talebesiyle ihtiyat zabit namzetlerine 
verilecek zamaimi fevkalâde hakkındaki ka
nun lâyihasına dair 551:557,575:576 

2. — Firariler hakkındaki kanun lâyihası
na dair 22,46:57,84:89 

3. — Mekâtibi askeriye talebesiyle ihtiyat 
zabit namzetlerine verilecek zamaimi fev
kalâde hakkında kanun lâyihasına dair 353:354,518 

1. — Bolu Mehusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Zonguldak'da askerlik muafiyeti hakkında 
teklifi kanunisine dair (2/13) 225 

NAFİA ENCÜMENt MAZBATASI 

1. — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin, 
Tarik bedelâtı nakdiyesi hakkında teklifi 
kanunisine dair (2/15) 386 

SIHHİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

•I'. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, tababeti adliye ve ceraim neticesi 
mecruhların tedavisine dair teklifi kanunisi 
hakkında (2/27) 295,386:387,495:503 

2. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, 
merhum Reşat Hikmet Beyin çocuklarının 
tahsil ettirilmelerine dair takriri hakkında 353 

•3. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Be
yin, Zonguldak ve havalisinde hastane küşadı 
hakkında teklifi kanunisine dair (2/83) 290:292, 

572:574 

4. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle arka
daşlarının, vilâyatı Şarkiye muhacirlerine 
muavenet edilmesi hakkındaki takriri İle 
Muhacirin Müdkiyeti umumiyesinin Sıhhi
ye Vekâletine raptma dair iki kıta kanun 
lâyihası hakkında 89:101 
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Say*» 
5. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Be

yin, müskiratın men'i hakkındaki teklifi 
kanunîsine dair (2/14) 121131,137:153 

SERİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
j . — Ayintap Mebusu Abdürrahman Lâ-

mi Efendinin, mebusandan bir Şurayı evkaf 
teşkiline dair teklifi kanunisi hakkında 
(2/42) • -358:359 

Sayfa 
d. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Be

yin, müskiratın men'i hakkındaki teklifi ka
nunisine dair (2/14) 112:131,137:153 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

1. — Baltalık kanunu lâyihası hakkında 518:543, 

549 

MUHTELİF EVRAK 

Harekât! Harbiye 
1. — Dü$manm inhizamı katiye uğra

tılacağına umumî bir itimat mevcut oldu
ğuna ve halkın orduya muavenete hazır 
bulunduğuna dair Amasya Müdafaai hu
kuk cemiyeti riyasetinden mevrut telgraf 

2. — Memlekete saldırmış olan düşma
nın define himmet Duyurulmasına ve kadın
ların da askere muin olduklarına dair Ana
dolu kadınları Sivas Müdafaa! vatan cemiyeti 
reisliğinden mevrut telgraf 5:6 

3. — MUdafaada ısrar edilmesine dair 
Canik, Denizli, Samsun, Beypazarı, Kasta
monu, Sivas, Bozüyük vesair yerlerden mev
rut telgraflar 193:194 

4. — Müdafaada ısrar edilmesine dair 
Harput, Van ve Acıbademden mevrut telgraf
lar 214 

5. — Müdafaada ısrar edilmesine dair 
Haymana, İsparta ve Amamurdan mevrut telg
raflar 158 

6. — Müdafaada ısrar edilmesine dair 
İnegölden vesair yerlerden mevrut telgraf
lar 487 

ı7. — Müdafaada ısrar edilmesine dair 
İnönü Belediye riyasetinden mevrut tel
graf 289 

{. — Müdafaada ısrara dair Kângın Mü
dafaai hukuk riyasetinin telgrafı 78 

9. — Müdafaada ısrara dair Kayseri mu
tasarrıflığının telgrafı 78 

10. — Müdafaada ısrar edilmesine dair 
Ordu, Mucur, Giresun, Silifke ve Arapgirden 
mevrut telgraflar 131 

İ l . — Müdafaada ısrar edilmesine dair 
Söğüt, Sarayköy, Bilecik, İsparta. Alaşe
hir, Kütahya, Aziziye, Kayseri Müdafaai 
hukuk cemiyetleriyle, Gerede, Alâiye, Ayan
cık müftiliklerinden, Boyabat, Ürgüp, Ulu
borlu kaymakamlarından, Maraş, Burdur, 
GUmüşhane, Sinob mutasarrıflıklarından ve 
Burdur mıntaka kumandanlığından mevrut 
telgraflar 242:243 

'12. — Müdafaada ısrar edilmesine dair 
Torul kaymakamlığının telgrafı 384 

'13. — Oturak istasyonundaki harp mev
zilerini gezen Karahisan Sahip mutasarrıfı 
ile refakatindeki heyetten mevrut telgraf 43:44 

14. — Şark cephesinde Ermenilere karşı 
muvaffakiyetli harekâta geçildiğine daİT 
Kâzım Kara bekir Paşadan mevrut dört telg
raf 422 

15, — Şark cephesindeki harekâtı har
biye hakkında Kâzım Karabefcir Paşadan 
mevrut telgraf İ449 

İstihbarat 
1, — Konya'da ihzar edilen askerin cep

heye hareket ettiklerine dair telgraf 288:289 
2. — Konya'dan cepheye sevkedilen as

kerlere dair Konya valisinin telgrafı 328:335 
.3. — Konyalıların vazaifi vataniyelerini 

ifaya şitap eylediklerine dair Konya'dan 
mebuslarına gelen telgraflar 218:219 

4, — Sulh muahedesi aleyhindeki neticei 
mukarrerata dair Ankara Müdafaai hukuk 
cemiyeti riyasetinden tezkeresi 41:42 

6. — Yozgad'da vaki olan İçtima netayi-
cini mübeyyin Yozgad Müdafaai hukuk ce
miyeti riyasetinin telgrafı 40 
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Sayfa 
Talepler 

1. — Büyük Mület Meclisi müzakerait-
na nazaran intizarları dairesinde üfayi va
zife odifcnecügine dair Kırşehir Müdafaai 
hukuk cemiyetinin telgrafı 40:41 

Tebfflc vel Taz&rifcr 
1'. — îydi edha tebrikine dair Bitlis Mü

dafaai hukuk cemiyetinden mevrut telgraf 136 

DaHSye Vtftâfetffnden 
1, — Aydın Mebusu Dr. Mazhar Beyin, 

•tenviratı elektrik iye için 1800 lira sarfe-
dilmesi esbabına dair sual takriri ve Da
hiliye Vefcii Refet iBeyra tahrirî cevabı 191^192 

2, — 'Bitlis Mebusu Vehbi Beyin, Bit
lis vilâyetimde münhal bulunan mutasarrıf
lıklarla kaymakamMdara tâyin yapılma
ması esbabının beyanma dair sual takriri 352 

3, — İçel Mebusu Naİm Efendinin, ma
halli zabıtasından şikâyeti mutazammın 
sual takriri 548 

4, — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle ar
kadaşlarının, jandarma kanununun esbabı! 
teahhürü hakkında sual takriri 6 

5, — Malatya Mebusu Sıtkı Beyin, Pos
ta nizamnamesinin 4 üncü maddesi muci
bince ifayı muamele onamakta ne gilbi bîr 
mahzur olduğuna dair sualine Dahiliye Ve
kili Refet Beyin tahrirî cevabı 192 

Eriâm Hatfcfye RSyasefinUett 

•1. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle ar
kadaşlarının, Kuvayi seyyare kumandam 
Etem Beyin Konya ve havalisi halkından 
temini istifade edebilmesi hakkında ne mü-
taleada bulunulduğunun bildirilmesine da
ir Müdafaai Milliye Vekâleti1 ve Erkânı 
harbiye! umumiye .rİyasetshden sual takri
ri ve iBüyük "Millet Meclisi Reisi Mustafa 
Kemal Paşanın tahrirî cevabı 83,287:288 

İcra Ve&fflert Riyasetinde» 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmed 
Beyaı, cepheleri: teftiş içma birer heyet gön-

Sayfa 
2. — tydi edha tebriklerine dair on ikinci 

kolordu kumandanlığı ile Srîi£ke mutasar* 
rıfbgtnm ve Ürgüp Kaymakamlığının tel
graftan 40 

3. — tydi edha tebriklerine dair Muş müf
lisinin teljgrara 106 

CEVAPLAR 

derilmesme dair evvelce verilen takririnin 
muamelei sairesmio neden mensi kaldığı 
hakkında sual takriri 109 

2. — KaraMsansahip Mebusu Mehmet 
ıŞüfcrü [Beyin, memurinin azü ve nasbi hak
kındaki defterin gönderilmemesi esbabına 
•dair îcra Vekilleri Riyasetinden sual tak
riri ve Büyük MMet Meclisi Reisi Mustafa 
Kemal Paşanın tahrirî cevabı 450:452 

lUfafc VUdOtİhKİen 

'1. — Aydın Mebusu Tahsin !Bey«ı, An-
karadakt odun ve kömür buhranı hakkında 
Hükümetin ne düşündüğüne dair suali ve 
İktisat Vekili Mahmut Cefâ! Beyin şifahî 
cevabı 322:323 

Müdafaa? MOye VebâMfoden 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Kuvayi milliye efradının, atış veriş sırasın
da vukua getirdikleri yolsuzluklar hakkın
da 'deveran eden sayfalara dair suali ve 
Müdafaai Milliye Vekâleti Vekili İsmet Be
yin tahrirî cevabı 349:350 

2. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle ar-
kadaşt&rınHi, Kuvayi seyyare kumandam 
Etem 'Beyin Konya ve havalisi halkından 
temini istifade edebilmesi Ihafckmda ne mü-
taleada butunulduğunun bildirilmesine da
ir Müdafaai MHüye Vekâleti ve Erkânı har-
biyei umnmtye riyasetinden sual takriri 
ve 'Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa 
Kemaİ Paşanın tahrirî cevabı 63,287:288 

SUALLE» VI 
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İSTİZAHLA» 

Sayfa 
DaJtiUye V&âfetindfen 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmed 
Beyin, Millî agirett ahvali hakkında istizah 
ta'krİrî ve Dahiliye Vekili Refet Beyin tah
rirî cevabı. 264:265,416 

Aydın [Dr. Mazhar Bey] 
1. — 'Meclfste bir kütüphane tesis edil

mesine dair 387 
Biga. [Hamil Bey] 
2. — Ankara Ceridei resmiyesinin bir 

hali mükemmeliyete ircaiyte «vaınir ve 
mukarreratı resmiyenırn onunla neşrine da
ir 400 

Burdur [İsmail Suphi Beyle arkadaş
ları] 

3. — Azadan îâaikıal on zatm irşat için 
vilâyetlere izamına dair 136:137 

İBunsa [Operatör Emin Bey/ 

4. — Düşmanların 'icra ettikleri ziyana 
karsı (ittihazı lâzımgaJan tedatoire dair 511 

Bursa [Operatör Emin Beyle rüfakası] 
5. — Bir cetsei hafiye aktedilmesine 

dair 548 
Çanak [Hamdı Bey] 

6. — Müdafaai vatan hususunda Meclis
te cereyan eden müzakeratm Zabıt ceride
lerinden likttsaben halka aynen neşredil me
şkte dair 345 

Canik [Nafiz Bey] 
7. — 'Memur olan mdbuslarwı istifa et-

tirümeler-me dair 352 
Çorum [Dursun Bey] 
8. — Maarîf Vekili Dr. Rtza Nur fley 

hakkında 80:83 
Dersim [Abdülhak Bey] 
9. — Camilerde hutbelerin Türkçe ola

rak cemaate telkini hakkında 453 
Diyarbekiıt [Hacı Şükrü Beyle Seksen 

arkadaşı] 
;10> — Mahal muhtelüfede âzami mu

kavemet jı İhzarı içip salâhiyeti mafosusayı 

, CEVAPLARI 

Sa^fa 
Şaliye VekâfetfuAm 

1. — Burdur Mebusu İsmail Suphi Be
yin, ©urdur müftüsü hakkında istizah tak
riri. 352 

ha'iz zevatın acilen teşkilâta memur edilme
si hakkında 42:43 

Erzincan ]Tevf:k Bey] 
11. — Erzincana merbut bazı kazalara 

tabip tâyini hakkında 80,190:191 
12. — Erzincan livası müHıakatma mu

allim tâyâi'-yle mektep, küşadma dair 137 

Gümüşano [Hasan Fehmi Bey] 
13. — BİİBce müzakeresinde nazarı dik

kate alınmak üzere, Hükümet teşkilâtı ve 
•maaşat üzerinde bazı tadilâtı muhtevi tak
riri. 454:457 

içel [İsim malûm değil] 
14. — Hadim nahiyesinin kaza haJme 

ifrağına dair. 107 

tfstaribul [Salâhaddin Bey] 
15. — Şehkl meıhum Hafız Hüseyin 

Beyin ailesine maaş tahsîsTyte taziye edil
mesine dair. 215 

istanbul [Salâhaddin Beyte arkadaşla-
n[ 

16. — İstiklâl mahkemesi âzalarının in
tihap edilmefferme dair. 157:158 

'Kângtrı [Tevflk Efendi] 
17. — Vufcubulan zelzeleden dcıtayı İtal

ya Meclfsf mebusanraa beyanı teessürü muta-
zammttı bir telgraf gönderilmesine dair 435 

Karesi [Hasan Basri Bey] 
18. —• 'Belediye Kanununun tadili hak

kındaki Ertugrul Mebusu Hain İbrahim 
Beyle müşterek teklifi kanunhıitikt doğrudan 
doğruya ruzrcameye alınmasına dair (2/16) 107 

Kütahya [Besim Atalay Bey] 
19. — Bütçenin esnaıyi tetkjkında her en

cümenden iki zatm bulunmasınla dair 5UO:511 

TAKRİRLER 
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Sayfa 
Lâzisltan [Esat Bey] 
20. — Konya'ya teb.it edilmiş olan Gey-

velî eşhasın mahallerine iadeleri hak
kında 300:301 

Saruhan (Refik Şevket Bey) 
21. — Bedeli nakdi hakkındaki kanun 

lâyihasının reddolunduğunun Heyeti Ve-
kileye tebliğine dair 243:246 

Saruhan (Reşat Bey) 
22. — Akhisar cephesi Milli kumandanı 

merhum Hâfiz Hüseyin Beyin ruhuna Hacı 
Bayramı Veli camiinde okutturulacak mev
lide mebusları daveti mutazammm 345 

Uria (Hacı Haydi Efendi) 
23., — Eşkiya tarafından şehit edilen 

Yaylak nahiyesi müdürünün ailesine maaş 
tahsisine dair 290 

iYozgad (Memet Hulusi Efendi) 
24. — Akdağ madeni şube reisi mer

hum Ahmet Beyin ailesine maaş tahsisine 
dair 294 

Yozgad (Rıza Bey) 
•25. — Mezunen daİrei intihabiyelerine gi

decek olan mebusların irşat vazifesiyle mü
kellef tutulmalarına dair 6 

Yozgad (Süleyman Sırrı Beyle rüfe-
kası) 

26, — Vaziyeti siyasiye ve safahatı as
keriye hakkında bir oelsei hafiyede Heyeti 
Vekilece Meclisin tenvir edilmesine dair 254:255 

Aydın (Tahsin ve Dr. Mazhar Beyler) 
1. — Idarei vilâyat ve tedrisatı ipti

daiye kanunlarının tadiline dair 356 

Sayfa 
2. — Bitlis Mebusu Resul Beyin, Kon-

yada bulunan vilâyatı Şarkiye muhacirleri 
maaşlarının tesviye ettirilmesine dair 78 

Burdur (Şevket Bey) 
3. — Mütarekeden sonra tâyin edilen 

jandarmaların ahvaline dair 326:328 
izmit (Hatndi Namık Bey) 
4. — Jandarmanın ciheti mülkiyeye rap

tı na dair 326 
Kütahya (Cemil Bey) 

5. — Meclisi idare âzalarının sureti inti
habında vergi ile mükellefiyetleri kaydının 
tayyedilmesine dair 325 

Malatya (Lûtfi Bey ve rüfekası) 
6. — Büyük Millet Meclisi âzası harcı

rahlarından yüzde kırk tenzilât yapılması 
esbabının tenvir edilmesine dair 45:46,109:112 

7. — Vilâyatı Şarkiye muhacirlerine mu
avenet edilmesi hakkında 89:101 

Maraş (Tahsin Bey) 

8. — Mevzuu malûm değildir. 
Mardin (Mitat Beyte arkadaşları} 

226 

9. — Şûrayı devlet makamına kaim ola
cak bir heyet teşkili hakkındaki kanun lâ
yihasının biran evvel müzakeresine dair 77 

Trabzon (Hüsrev Bey) 
10. — Düğünlerde israf atın men'ine da

ir 

U. — Merhum Reşat Hikmet Beyin ço
cuklarının tahsil ettirilmesine dair 

324 

313 

TEFSİR 

d. — Nisabı müzakere kanununun tefsiri 10:12 

TEKLİFLER 

Adana (Zekai Bey) 
•l1, — İhracat kanununa zeyledüecek me-

vat hakkında (2/102) 351 
2. — Müdafaai hukuk cemiyetinin umu

ru maliyesi hakkında teklifi kanunisi (2/110) 487:488 
Antalya (Rasih Efendi) 
3. — Talebe ve muallimlerin askerlik

ten istisnası hakkında (2/103) 384 
Antalya (Rasih Efendi ve arkadaşları) 
İ4. — istiklâl mahkemeleri kanununa bir 

madde ilâvesine dair (2/231) 361:363 

Aydın (Tahsin Bey) 
5. — M ustan tıkların, müddeiumumilerin 

fevkına isadına dair (2/172) 442:444 

Ayintap (Kılıç Ali Beyle rüfekası) 
6. — Zâbitan maaşatının tezyidi hak

kında (2/99) 290 

Bolu (Cevat Bey ve refiki) 
7. — Ordu mensubini maaşatının tezyi

dine dair (2/109) 487 

http://teb.it
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Sayfa 
Bolu (Dr. Fuad Bey) 
S. — Bolu Divanı harbince hapis ve 

nefye mahkûm edilmiş mücrimini siyasiye 
ile umum maznuninin, katiüer müstesna ol
mak şartiyle arlarına dair (M. 2/90) 43,385:386 

Bolu (Tunalı Hilmi Bey) 
9, — Düzcede bir liva teşkiline dair 

(2/89) 7,452 
ilO. — Neşriyat mücrimiyeti hakkında 

(2/108) 511 
Bursa Operatör Emin Bey) 
11. — Bir kıtadan diğer kıtaya firar 

eden neferlerin kabul edilmemesi hakkın
da (2/111) 511 

12. — Erkân, ümera ve zabıtana mezuni
yet itasına dair (2/98) 265,385 

13. — Matbuat ve istihbarat müdiriyeti 
umumiyesinin Dahiliye Vekâletine raptma 
dair (M. 2/103) 399:400 

Canik (Hamdi Bey) 
14. — Bekârlardan vergi alınması hak

kında (2/100) 323 
Diyarbekir (Hacı Şükrü Bey) 
ıl5. — İstiklâl mahkemeleri kanununun, 

tadiline dair (2/109 M) 503:505 
Erzincan (Emin Bey) 
il 6. — Hiyaneti vataniye kanununa bir 

madde ilâvesine dair (2/104) 263415 
Genç (Celâl Bey) 
17. — Mütekaidin, mazulm, eytam ve 

eramil maaşatma zammı yat icrasına dair 
(M. 2/111) 511 

İçel (Ali Efendi) 
18. — Düşmana karşı ittihazı icabeden 

tcdabire dair (2/91) 77 
,19, — tçel sancağındaki bazı nahiyelerin 

kaza haline İfrağına dair (2/88) 6,359 

İsparta (Hacı Tahİr Efendi) 
•20. — Uluburlu ahalisine muktazi keres

tenin meccanen katma müsaade itasına 
dair (2/90) 43,386 

İzmir (Hacı Süleyman Efendi) 
'21'. — Umuru maarifin esbabı terakkisi 

hakkında (2/93) 214,385,533:543 
İzmir (Mahmud Esat Bey) 
22. — İstiklâl mahkemeleri kanununa bir 

madde ilâvesine dair (2/94) 242,513 

Sajrb 
Karahisan Sahip (Memed Şükrü Bey) 
23. — Askerlerin esbabı firarını izale 

için icrası lâzımgelen tedabire dair (2/92) 137,386 
24. — İstiklâl mahkemeleri kanununun 

tadiline dair (2/110 M,) 488:489 
Karesi (Hacim Muhİddin Bey) 
25. — Fimabaat asker olanların müs

tesna memuriyetlere tâyin edilmemesi hak
kında (2/95) 242 

<26. — Hiyaneti vataniye kanununun 4 ve 
8 nçi maddelerinin tadiline dair (2/96) 263,513 

Kastamonu (Dr. Suad Beyle rüfekası) 
21. — Safranbolu'da mahkûm olanların 

affı hakkında (2/108 M,) 488 
Niğde (Vehbi Bey) 
28. — Aksaray kazasının liva haline 

ifrağına dair (2/97) 265 
Olti (Yasin Bey) 
29. — Muallimlerin askerlikten tecili hak

kında (2/112) 548 
Siverek (Mustafa Lâtfi Bey) 
"30. — Belediyelerin mektebi İptidai ku

şat etmeleri hakkında (2/105) 415 
31. — Çayın bandrola tabi tutulmasına 

dair (2/106) 415 
Trabzon (Hİİsrev Bey) 
32. — Erkân, ümera, zâbitan ve mensu-

bîni askeriyeden olan mebusların bu Dev-
rei intihabİyede mezun addolunmalarına dair 
(2/107) 415 

Yozgad (Süleyman Sırrı Bey) 
33. — Hidematı vataniyeden maaş alan

lara tahsisatı fevkalâde itasına dair (2/101) 323,518 
Amasya (Ömer Lûtfi Bey) 
34. — Eskişehir Mebusu Hacı Veli Efen

dinin Büyük Millet Meclisi âzası meyanına 
ithaline dair (2/76) 513:514 

35. — Posta ve telgraf müdiriyeti umu-
m iyesinin Maliye Vekâletine raptına dair 
(2/77) 513 

Antalya (Ali Vefa Bey) 
36. — istikrazı dahili tahvilâtı hak

kında (2/72) 360:361 
Antalya (Hamdullah Suphi Bey) 
37. — Mecburi muallimlik ve tababet 

hakkında (2/78) 517 
Anteb [Abdurrahman Lâmi Efendi] 
38< — Mebusamdam bîr Sûrayi evkaf teşki

line dair (2/42) 358:359 
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Sayfa 
IBolU [Nuri Bey] 
39. — Men'i müskirat hakkında (2/87) 

112:131437:153 
Bolu [Tunalt Hilmi Bey] 
40. — Artar vergi hakkında <2/82) 516:517 
41. — Zoıtguldak'da askeri* muafiyeti 

hakkında (2/13) 225 
Bursa [Operatör Emin Bey] 
42. — Tababeti adlîye ve ceraim netice

si tmecruhlarıa tedavisine dair (2/27) 295,38^:387, 
495:503 

Çorum! [Dursun Bey] 
43. — Nevafci teşkilâtına dair (2/20) 325:326 
Çorum [Hoşim Bey] 
44. — Müskiratın men'ine dair (2/86) 

112:131,137:153 
Dıyarbekıir [Hacı Şükrü Bey} 

45. — MekâtÜtai harbiye talebesine maaş 
talhsîsi hakkında (2/64) 38,551:552,575:576 

Dryarbekh" [Hamdi Bey] 
46. — Tetfc'ikatı temyiziyeden alınacak 

(harçlar hakkmda (2/56) 38 
Ertuğrul [Halil İbrahim ve Karesi 

H. Basri Beyler] 

47. — -Belediye kanunumun tadili hak
kında (2/16) 375:380,402:404,489:49i 

Ertuğrul [Mustafa Kemal Bey] 
48. — thtîyacatı askeriye komisyonları 

teşkili hakkında (2/61) 323 
•Karesi [Hasan Basri Bey ve rüfefcast] 
49. — Düğünlerde men'i israfa! hak

kında (2/23) 326 
(Kastamonu [Abdülkaâir Kemali Bey] 
50. — İstanbul'da b%ayrihakkın «lama 

alet olanlar hakkında salâhiyeti mriıaiye 
iHasma dair (2/66) 38:39 

Kastamonu [Dr. Suat Bey] 

51'. — Zonguldak ve bavaiMnde hasta
ne küşadı hakkımda (2/83) ,225,290:292,572:574 

52. — Tarik beddâtt nakdiyesi hakkın
da (2/15) ' 386,566:568 

Konya [Arif Bey ve rüfekası] 
53. — Muhasebei hususiye ımüdirîyetle-

rimn lağvı hakkında (2/68) 323:324 
Kütahya [Besim A t alay Bey] 
54. —• Darülmuaöimjnlerm fâğvma ve 

sultanilerin idadilere kattan» dair (2/85) 359:360 

Sayfa 
55. — Seferberlikte hırsızlıkla 'İktisabı 

servet edenler (l/?l) 158:159 
Kütahya [Cemil Bey] 
56. — Anasın gayri müsllmenaı de si

lâh altına aümmasma dair (2/75) müker
rer 854:355 

57. — Bazı ahvalde şehadetnamesiz dâ
va vekilleri İstihdamına müsaade edümesiı-
ne dair (M. 2/81) 515:516 

53. — Büyük M'illet Meclisi azalar m in 
tahsisattan hakkında (2/70) 361 

59. — fdarei umumiyei vitâyat kanu
nunun 138 nci maddesinin taiine dair 
(2/69) 324:325 

60. — Mekâtöbi âtiyede ordu lisanr ted
risi hakkında (2/79) 457:516 

61. — Mesken icarları hakkında (2/80) 516 
62. — Suku sultanide vâki mubayaat 

hakkında (2/81) 514:515 
63. — Tavşanlı: ve Eğrİgöz nahiyeleri

nin kazaya tahvili hakkında, teklifi kanu
nisi (2/75) 355:356 

Saruhan [Reşit Bey ve rüfekası] 
64. — istanbul'da bir takım vatandaş

ların haksız olarak idamma hükmeden di
vanı harp ve mahkeme âza, müstantik ve 
sair müstahdeminin İmhası 'İçin vatan
daşlara salâhiyet verilmesine dair (M. 2/66) 38:39 

Stird [Mustafa Sabri Efendi] 

65. — istinaf mahkemelerinin lağvına 
daıir (2/57) 38, 

66. — Sulh hâkmleri kanununun tadili 
•hakkında (2/58) 38,357:358-

Trabzon [Ali $ükrü Bey] 
67. — Müskiratın men'i hakkında (2/14) 

121:123,137:153 

68. — SuHÎsttmalâtın men'i ve suiistimal 
•fle idhar edilen servetlerin istirdadı hak
kında <2/59) 44:45 

Trabzon [Hüsrev Bey] 
, 69, — Ankara'daki talimgah efendilerine 

dörder yüz kuruş maaş tahsisi hakkında 
(2/68) 324,551:557,575:576 

Yozgad [Feyyaz ÂH Bey] 
70. — 23 Nisan 1336 dan evvel Divanı 

harplerce mahkûm oHanlann atlarına dair 
(2/62) 225 
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TEZKERELER 

Sayfa 
ADLtYE VEKALETİ TEZKERELERİ 

1. — FüMşem maddesünden ü t seneye 
mahkûm Sel&nek'in' Haımzabey mahallesin
den! Osmanoğtu ismail'in bakıyei müddeti 
cezaiyesinİn affına dair 77:78,512:513 

% — Hiyanetıi vatanıîyeden teraat eden, 
Uluburiu'nun Seyirkent nahiyesinden Ku-
lazade Alt ve mahdumu Nuri Efendiler 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 5'1Ü 

3. — Hiyanedi valtaitiyedem Mama mah
kûm Madenin Yemiyaban, karyesinden Ha-
sanoğhı Hakkı ve Hasanoglu Celâl hak
kındaki evrakın gönderildiğine dair 214 

4. — Tîiyaneti vataniyeden mahkûm 
Akdağ madeni kazasının Üçağae karyesin^-
den Molla Aritf ve K.ör Celal ve saıir rüfe-
kası hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair 510 

5. — Hıyaneti vataoiyeden mahkûm 
Kumluca nahiyesi muallimi AKoghj Ömer 
Efendi hakkındaki evrakım gönderildiğine 
dair 510 

6. — Miyanetti vataniyeden mahkûm 
Merzifon'un Camiicedk mahatlesindeıı At>-
basoğhı Ömer Lûtfi hakkındaki evrakın 
gönderiCdiğîıne dair 510 

7. — Kadın kaçırmak maddesinden 
mahkûm Kırşehri'nin Çağırtan karyesin
den Osmanıoğlu Süleyman'ın bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair, 510 

1. — Hıyaneti vataniye cürmünden mah
kûm Yusuf ve rüfefası hakkındaki evra
kın ' 'gönderildiğine dair 

2. — 'Hıyaneti vataniyeden on sene kü
reğe mahkûm Çorum'un Gelinci karyesin
den Güdükoğlu Memet ile Ragtp hakkın
daki evrakm gönderildiğine dair 

3. — Sinop kalesinde muhtelif cezalarla 
mahkûm 'Erzurumlu Fuat, İzmirli Anif, 
ıKastamonulu Ahmet, Yozgatlı Eşref, Kı-
mıs ve Memet Faydı Etfenditerm bakıyei 
müddeti cezaiyelerimo aff ma dair 

295 

296:300 

512 

'Sayfa 
BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ RİYASETİ 

TEZKERESİ 
1. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle riilfe-

kasmın, Büyük Millet Meclisi âzası harcı
rahlarından yüzde kırk tenzilât yapılması 
esbabının tenvir edilmesine dair takriri ve 
'bu bapta Dîvanı Riyasette ittihaz edilen 
karar hakkında 4:5:46,1CH9;112, 

DAHİLİYE VEKALETİ TEZKERELERİ 
İl. — Erzincan 'Mebusu Tevfik Beyin, 

Erzincan'a merbut (sazı kazalara tabip tâ
yini! hakkında 190:191 

2. — Mardin 'Mebusu Mitat Bey ve ar
kadaşlarının, Şûrayı devlet makamına ka
im olacak bir heyet teşkili hakkındaki ka
nun lâyihasının biranevvel müzakeresine 
dair takriri ve Şûrayi devlet teşkiline dair 
olan lâyihanın Büyük Millet Meclisi icra 
riyasetine takdim kılındığına dair 77 

ERKÂNI HARBİYE! UMUMİYE RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1. — Firariler kanunu mucibince teşkil' 
edilecek istiklâl mahkemelerinin miktar ve 
mmıtrkalart hakkında 192:193 

MALÎYE VEKALETİ TEZKERESİ 
L —r BMİs Mebusu Resul Beyin, Kon

ya'da bulunam vitâyatı şarkiye muhacir
leri maaşlarının tesviye ettirflmes'ine dair 78 

MÜDAFAAt MlLLlYE VEKÂLETİ TEZKE-
RELERİ 

1, — Firariler hakkında 193 
2, — Miralay Şefik 'Beyin izahname-

sinin gönderildiğine dair 214 
3, — Yazıcı efrat ve küçük zabıtanın 

iaşesi hakkındaki 'kanun lâyihasının müs-
tacelen müzakeresine dair 106 

NAFİA VEKALETİ TEZKERESİ 

1- — Zonguldak memurlarının maaşla-
riyte idare edemediklerine yair şikâyetna
melerinin gönderildiği hakkında 387 

İCRA VEKİLLERİ TEZKERESİ 

1". — Men1! müskirat kanununun encü-
menterce tespit edilmesine dair 112:131,137:153 
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ZAPTI SABIK 

60 net 
61 nci 
62 nci 
63 ncü 
64 ncü 
65 nci 
66 net 
67 nci 
68 nci 
69 ncu 

içtimaa 
> 
» 
» 
» 
& 
» 
» 
» 

a'it 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 

İçtimaa ait 

Sayfa 
2:4 

37:38 
72:73 

104:105 
134 
156 
188 

212:214 
238 

260:261 

HULÂSALARI 

70 nci 
71 nci 
72 nci 
73 ncü 
74 ncü 
75 nci 
76 nci 
77 nci 
78 nci 

» 
* 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 

» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 

Sayfa 
286:287 
32CE322 
348:349 

382:384,399:340; 
41*415 
448:449 

486:487,430 
509 

546:547 

• I ^ » f c » I 
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TAHLİLİ FİHRİST 

Sayfa 
AbdUBdadlr Kemdi Bey (Kastamonu) -

Baltalık kanunu münasebetiyle sözleri 525:526,536 
— Eskişehir Mebusu Hacı Veli Efendi

nin Büyük Mitte* Meclisi âzası meyanına 
ithaline dair teklif münasebetiyle sözleri 514 

— Firariler hafckmdaki İstiklâl mah
kemeleri kanunu münasebetiyle sözleri .29:30,94:95 

— istiklâl mahkemeleri kanununa bîr 
ımadde -ilâvesine dair Antalya Mebusu Ra-
s}h Bfendinuı teklifi münasebetiyle Sözleri 369 

— Mekâtibi askeriye tatebesiyre ihtiyat 
zabit namzetlerine verilecek zamaimi fev
kalâde hakkındaki kamın münasebetiyle 
«öderi. 554,556 

— Muamelâtı Mıamiyenm Ügası hak
kındaki kanun lâyihası münasebetryle s i 
leri 432:433 

— Müdatfaai hukuk cemiyetlerine verifr 
metee olan ianelerin badema mal sandık
larına yatarjlnraüina dair lâyiha münase
betiyle sözleri 473:474 

— Müessesatı diniye ve sıhhiye eşya
sının gümrük resmine tabi tutulmasına da
ir kamun münasebetiyle sözleri 554 

— Suku sultanide satılan odunlar hak
kımdaki teklif münasebetiyte sfözlm 514,515 

— Umuru maarifin esbabı terakkisi 
hakkındaki teküEE münasebetiyle sözleri 541:542 

Abdo^A Ef. {tmtik) - Besimi AMay 
Beyin iznimden tecavüz eden müddete aM 
•takrir münasebetiyle sözleri 2Ö6,267,26ff 

— Umuru maarifin esbabı terakkisi 
hakkındaki tek'Aİ münasebetiyle sözleri 541 

Alim Eî. (KıaiystoBj - Tuz resmi hakkın* 
daki kanun münasebetiyle sözleri 307 

AJ5 SumrS Bf. (KarafrlAm Şarict -
Ankara Mebusu Ahmed RÜstem Beyin isti
fası münasebetiyle sözleri 5 

— Bedeli nakdî kanun lâyihasının red-
dolunduğunun Heyeti. Vekileye tebliğine 
dair takrir münasebetiyle sözleri 244 

Sayfa 
— ıBesim Atalay 'Beyin izninden teca

vüz eden müddete ait takrir münasebetiy
le sözleri 267 

— Çorum Mebusu Dursun Beyin, Maa
rif Vekâlİ Dr. Rıza- Nur Bey hakkında şi
kâyeti mutazammın takriri münasebetiyle 
(sözleri -82 

— Firariler hakkındaki istiklâl mah
kemeleri kanunu münasebetiyle sözferi 48 

— HiyaneCi vatamiyeden küreğe mah
kûm Çonım'un Gelmoi kariyerinden Gü-
dükoğlu Mehmet ile Ragıfo faafclanndakii 
mazbata münasebetiyle sözleri 298,299 

— îstaklâi mahkemeleri 'iotflıabatı mü
nasebetiyle sözleri 240 

— Kaymakam Tabir 'Beyin- ailesine 
maaş tahsisine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 292:293 

— Temettü kanunu münasebetiyle söz
leri 249,251,252 

— Tuz resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 310,312,313 

— Zaptı sabtkm tashihine dair sözleri 4 
AN ŞUİkrü »ey (Trabzon) - Bedeli nakdî 

kanun lâyihasının reddolundugunun Heye
ti VekMeye tebliğine dair takrir münase
betiyle sözleri 245 

— 'B. M. M, Azası harcırahlarından '% 
40 tenzilât yapılması esbabının tenvir 
edilmesine dair takrir münasebetiyle söz
leri 110:111 

— Çorum Mebusu Dursun Beyin, Maa
rif Vekili Dr. Rıza Nur Bey hakkında şi
kâyeti mutazammm takriri münasebetiyle 
sözleri »2 

— Firariler hakkındaki istiklâl mahke
meleri kanunu münasebetiyle sözleri 27:28,30,46:47 

— İstiklâl mahkemeleri intihabatı mü
nasebetiyle sözleri 275:276,281,282 
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Sayfa 
— Karahisan Şarioî Mebusa Memduh -

Beyin teşriî masuniyeti hakkındaki evraka 
dair Adliye encümeni mazbatası münasebe
tiyle sözleri 8,9 

— Kütahya Mebusu Besim Atalay Be
yin seferberlikte husızldda öctisabı servet 
edenler hakkındaki teklifi kanunisi müna
sebetiyle sözleri 158,159 

Sayfa 
— Konya'dan cepheye sevkedilen askere 

dair Konya valisinin telgrafı ve irşat me
selesi münasebetiyle sözleri 331 

— Men'i müskirat kanunu münasebe
tiyle sözleri 114,117:118,118:119,119:120, 

122,127,130 
— Teşkilâtı esasiye kanunu münasebe

tiyle sözleri 203,203,204:206 
— Tuz resmi hakkındaki kanun müna

sebetiyle sözleri 304:305 

B 
Atalay Bey (Kütahya) - İhracat 

rüsumu hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 173,174 

— İstiklâl mahkemeleri intihabatı mü
nasebetiyle sözleri 276 

— Mekâtibi askeriye talebesiyle ihtiyat 
zabit namzetlerine verilecek zamaimi fevka
lâde hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 556 

— Men'i müskirat kanunu münasebe
tiyle sözleri 141:142,142 

— Nisabı müzakere hakkındaki 
Riyaset karan münasebetiyle sözleri 

Dîvanı 

— Seferberlikte hırsızlıkla iktisabı ser
vet edenler hakkındaki teklifi kanunisi mü
nasebetiyle sözleri 

— Temettü kanunu münasebetiyle söz
leri 

— Umuru maarifin esbabı terakkisi hak
kındaki teklif münasebetiyle sözleri 

12 

159 

232,252 

537 

Dr. Abidin Bey (Lâzistan) - Firariler 
hakkındaki İstiklâl mahkemeleri kanunu mü
nasebetiyle sözleri 94 

— İstiklâl mahkemelerinin miktar ve 
mıntakaları hakkında Erkânı harbiyeyi umu
miye riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri 200 

Dr. Adnan Bey (İstanbul) - İstiklâl mah
kemelerinin miktar ve mıntakaları hakkında 
Erkânı harbiyei umumiye riyaseti tezkeresi 
münasebetiyle sözleri 197:198 

Dr. Fikret Bey (Kozan) - İstiklâl mah
kemeleri intihabatt münasebetiyle sözleri 274 

Dr. Fuad Bey (Bolu) - Bolu Divanı har-
bince hapis ve nefye mahkûm edilenlerin 
af edilmelerine dair teklif münasebetiyle söz
leri 385 

— Tababeti adliye kanunu münasebetiyle 
sözleri 499,500 

Dr. Mazhar Bey (Aydın) - Besim Ata
lay Beyin izninden tecavüz ed*ü müddete ait 
takrir münasebetiyle sözleri 267 

*— Büyük Millet Meclisi âzası harcırah
larından >% 40 tenzilât yapılması esbabının 
tenvir edilmesine dair takrir münasebetiyle 
sözleri 112 

— İstiklâl mahkemeleri İntihabatı mü
nasebetiyle sözleri 278 

— Firariler hakkındaki İstiklâl mahke
meleri kanunu münasebetiyle sözleri 49:50 

— Konya'dan cepheye sevkedilen askere 
dair Konya valisinin telgrafı ve irşat mese
lesi münasebetiyle sözleri 333 

— Malmüdürlerinin Maliye Vekâletince 
tâyinleri hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetiyle sözleri 272^73 

— Men'i müskirat kanunu münasebetiyle 
sözleri 138 

— Mütarekeden sonra tâyin edilen jan
darmaların ahvaline dair takrir münasebe
tiyle sözleri. 328 

—• Tarik bedelâtt nakdiyesi hakkındaki 
teklif münasebetiyle sözleri, 567 
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Say*» 
— Tuz resmi hakkındaki kanun müna

sebetiyle sözleri, 304 
Dr. Mustafa Bey (Kozan) - İhracat rü

sumu hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 170:171,177 

Dr. Rıza Nur Bey (Maarif Vekili*) -
Umuru maarifin esbabı terakkisi hakkın
daki teklif münasebetiyle sözleri. 540,541 

Dr, Suad Bey (Kastamonu) - Altı aylık 
muvakkat bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 57 

— Besim Atalay Beyin izininden teca
vüz eden müddete ait takrir münasebetiyle 
sözleri 266:267 

— Men'i müskirat kanunu münasebe
tiyle sözleri 123,125,139,142,148 

— Orduya hediye gönderilmek üzere aza
yı kiram tahsisatından kesilen paradan ar
tan miktarla orduya gocuk alınmasına ve 
tevkifat icra edilmlyenlerden de para kesil
mesine dair karar münasebetiyle sözleri 189 

— Tenvirattı elektrikiye hakkında sar-
fedilen paraya dair takrir münasebetiyle 
sözleri 191:192 

— Tuz resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri. 306 

— Zonguldak ve havalisinde hastaneler 
küşadı hakkındaki teklif münasebetiyle söz
leri 291,573:574 

Dr. Tevfik Rüştü Bey (Menteşe) - Balta
lık kanunu münasebetiyle sözleri 525 

— Damga resminin tezyidi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 408:409 

— Firariler hakkındaki İstiklâl mahke
meleri kanunu münasebetiyle sözleri 29,57,97,101 

Sayfa 
— İhracat rüsumu hakkındaki kanun 

münasebetiyle sözleri 167:168,172,174 
— istiklâl mahkemeleri intihabatı münase-

tiyle sözleri 279 
— Kibrit istihlâk resminin tezyidi hak

kındaki kanun münasebetiyle sözleri 469:470 
— Konya'dan cepheye sevkedilen askere 

dair Konya valisinin telgrafı ve irşat mese
lesi münasebetiyle sözleri 333:334 

— Malmüdürlerinin Maliye Vekâletince 
tâyinleri hakkındaki kanun lâyihası münase
betiyle sökeri 273 

— Matbuat ve istihbarat müdiriyeti umu-
miyesinin işleri hakkında sözleri 394:395 

— Men'i müskirat kanunu münasebetiyle 
sözleri 113,129,130,145,149,150 

— Temettü kanunu münasebetiyle söz
leri 229:230,333,325 

— Teşkilâtı esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 205,206,207 

— Vilâyatı Şarkiye muhacirlerine mu
avenet edilmesine dair takrir ile Muhacirin 
müdiriyeti umumiyiesinin Sıhhiye Vekâletine 
raptı hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 89,90 

Durak Bey (Erzurum) - Ankara Mebusu 
Ahmed Rüstem Beyin İstifası münasebetiyle 
sözleri 4 

— Firariler hakkındaki İstiklâl mahke
meleri kanunu münasebetiyle sözleri 52,53:54 

— İhracat rüsumu hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 163,168:169,173 

Dursun Bey (Çorum) - Maarif Vekili Dr, 
Rıza Nur Bey hakkında şikayeti mutazam-
mın takriri münasebetiyle sözleri 81 

Emm Bey (Canlı) • İstiklâl mahkemele
ri intihabatı münasebetiyle sözleri 262 

Emin Bey (Erzincan) - Altı aylık muvak
kat bütçe katrana münasebetiyle sözleri 21 

— Firariler hakkındaki İstiklâl mahke
meleri kanunu münasebetiyle sözleri 51 

Esad Bey (Lâztstan) - İstiklâl mahkeme
leri intihabatı münasebetiyle sözleri 239 

— Konya'da teb'id edilmiş olan Geyveli 
eşhasın mahallerine iadelerine dair takrir 
münasebetiyle sözleri 301 
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Sayfa 
Faik Bey (Cebelibereket) - Baltalık ka

nunu münasebetiyle sözleri 524 
Ferid Bey (Çorum) - Altı aylık muvak

kat bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 16:17,21,67 
— Çorum Mebusu Dursun Beyin, Maarif 

Vekili Dr. Rıza Nur Bey hakkında şikâyeti 
mutazammın takriri münasebetiyle sözleri 81 

— Kaymakam Tabir Beytin ailesine ma
aş tahsisine dair kanun' münasebetiyle söz
leri 293 

— Temettü Kanunu münasebetiyle söz
leri 230 

— Tuz resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 311,314 

Fetfd Bey (Maliye V.) - Ata aylık mu-
va&ikiat bütçe kanunu münasebeSyle söz
leri 17:19,58,63:06,67 

•— Azil ve nasbedüen memurin cetvefi-
nrin Meetİse gönderitaesîne dair takrir mü
nasebetiyle sözleri 451,478,479 

— Baltalık kanunu münasebetiyle söz
leri 524 

— 'Bazı vergi kanunlarıma müstacelen 
müzakere edilmesine dair sözleri 106:107,96 

•— 1336 senesi muvazenei umumiye 
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 452:453 

— B. M. M. Azası harcırahlarından % 
40 tenzilât yapılması esbabının tenvir eddl-
nnesme dair takrir münasebetiyle sözleri 111 

— Bütçe müzakeresi esnasında bazı mad
delerin nazarı dikkate atamasına dair tak
rir münasebetiyle sözleri 456:457 

— Damga resminin tezyidi hakkındaki 
kanım münasebetiyle sözleri 404:405,406:407,409,410, 

418,419,421 

— İhracat rüsumu hakkındaki kanun 
ımütasdbetiyte sözleri 159,160;16Ö:162,103,170,171, 

172:173,174,175,176,178; 180,183,184,219,220,221 
— istiklâl mahkemeleri intihabat! mü

nasebetiyle sözleri 216 
— istikrazı Üahilî tahvilâtı hakkındaki 

tekti münasebetiyle sözleri 360 
.— Kaymakam Tahrir Beyin abesine 

maaş tahsisine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 294 

Sayfa 
— Kibrit istmlâk resmmin tezyidi hak

kındaki kanun münasebetiyle sözleri 468:469 
— Kütahya Mebusu Besim Atalay Be

yin seferberlikte hırazhkla iktisabı servet 
edenlerin hakkındaki teklifi kanunisi mü
nasebetiyle sözleri 15#: 159 

— Müdafaai hukuk cemiyetlerine ve
rilmekte olan ianelerin badema mal san
dıklarına yatırılmasına dair lâyiha müna
sebetiyle sözteri 473 

— Malmüdürleritıi» Maliye Vekâletin
ce tâyinleri hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 270:271,271,272,273 

— Men'i müskirat kanununu münasebe
tiyle sözleri 113:114,115:117,122,123,125 

— Oyun kâğıtlarından alınmakta olan 
istihlak resminin tezyidi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 463 

— Posta ve telgrafhanelere ait nuku-
dun Ziraat bankalarınca bhaücret nakli 
hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 269,270 

— Temettü kanunu münasebetiyle söz
teri 228,223,247:248,253,251,252,254 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münase
betiyle sözleri 203,206,207,209 

— Tuz resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözler 3Ü5.'3Ö6,310,Î13,3I4,315,316 

— Zonguldak'da askeride mükellefiyeti 
hakkındaki tekltöi kanuni münasebetiyle 
sözteri 225 

— Zonguldak ve havalisinde hasta
neler küşadı hakkındaki teklif münasebe
tiyle sözleri 291 

Ferit Bey {fatoribd) - MedHs âzasından 
'bir zat namına Bayaztt Bidayet mahkeme
sinden gönderilen celp müzekkeresi hak
kında »özleri 81 

Fuad Bey (Çorum) - Altı ayük muvak
kat bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 60,61,62 

— Müstantıkİaruı, müddeiumimilerin fev
kine badma dair kamın bakkalda sözleri 442,443 

- — Bedelli nakdî kanun lâyflıasmm red-
dölunduğunun Heyeti Vefcileye tebliğine 
dair takrir münasebetiyle sözleri 243,244 



Sayfa 
— Belediye Kanununun tadiline dair 

kanun münasebetiyle sözleri 403:404 
— Damga resminin tezyidi (hakkımdaki 

kanun münasebetiyle sözleri 406.408,418, 
— İhracat rüsumu hakkındaki kanun mü

nasebetiyle sözleri 163 
— 'istiklâl mahkemelerinin miktar ve mm-

Kakalan hakkında Erkânı Barbiyei Umumiye 
Riyaseti tezkeresi münasebetiyle söztent 199 

— Kızılca nahiyesi müdürü Âdâ Efendi 
ailesine maaş tahsisine dair lâyihayı kanun-
oiye münasebetiyle sözleri. 569:570 

— Kibrit istihlâk resminin tezyidi bak
landaki kanun münasebetiyle Sözleri 468 

— Matbuat ve istihbarat müdiriyeti umu-
miyesi muvakkat bütçe kanunu münasebe
tiyle sözleri 564 

Ham Bedir , Ağa (Malarya) - Tababeti 
adiliye kanunu münasebetiyle sözleri 550 

Hadim Mri^kldEn Bey <Kangî) Te&mti 
esasiye kanunu münasebetiyle sözleri 208 

Hacı Süleyman Ef. <lzırik) • İtinaca* 
sözflerf (181,182 

— Umura maarifin esbabı terakkfibJ 
hakkmdalki ıteüîf münasebetiyle sözleri 335*3% 

Hacı ŞUkril Bey %l>iyarb<Mr) - Firariler 
hakkındaki feriMâ! mahkemeleri kıanunu 
münasebetiyle sözleıü 48 

Haldkı Hâmî 'Bey (Sİnob) • Fkarlef 
hakkındaki istüklâl mahkemeleri kanunu 
münasebetiyle sözleri 48 

Hamdl Bey (OanSt) - istiklâl mahkeme
leri İntlibalbatı münasebelliyle sözteri 061:262 

— Matbuat ve İsHih'baralt müdSrîyeti 
umumtîyesinm işleri hakkmda sözleri 392 

Haındll Nam* Bey <tzmW) • Alttı aylık1 

muvakkat bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 59 

Sayfa 
— Mekâtibİ askeriye tatebesiyle ihtiyat 

zabit namzetlerine verilecek zamaimi fevka
lâde hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 555 

— 'Müessesesatı diniye ve sıhhiye eşyası
nın gümrük resmine tabi tuUmasına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 550:551 

— Temettü kanunu münasebetiyle söz
leri 252 

— Tuz resmi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 313:314 

— Zaptı sabık hülâsası hakkmda söz
leri 321 

— Ziraat Bankası muvakkat bütçesi 
kanunu münasebetiyle sözleri 558:559,582 

— Ankara Mebusu Afemed Rüstem Be
yin istifası münasebetiyle sözleri 5 

— Azil ve nasbedilen memurin cetveli
nin Meclise gönderilmesine dair takrir mü
nasebetiyle sözleri 476,427 

— Baltalık kanunu münasebetiyle söz
leri 522,525,527:528 

— Bedeli nakdî kanun Hyihasınm red-
dVrtundujunun Heyeti Veküeye tebliğine 
dair takrir münasebetiyle sözleri 243:244 

— Damga resminin tezyidi 'hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 407,418 

— Firariler hakkındaki İstiklâl mah
kemeleri kanunu münasebetiyle sözleri 47,94,98 

— İhracat rüsumu hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 174,223 

— istiklal mahkemeleri kanununa 'bir 
madde ilâvesine dair Antalya Mebusu Ra
sttı Efendinin teklifi münasebetiyle sözleri 365:366 

G 
Sayfa 

G«*p Bahtiyar »ey <MaKbutait ve fetihtan 
mt Müdürü Umumisi) - Müdiriyeti umumi-
yemin işleri hakkında beyanatı 387:339,389:392 
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Sayfa 
— 'istiklâl mahkemeterinuı miktar ve 

mtaUkaları hakkında Erkânı Harbîyei Umu
miye Riyaseti tezkeresi münasebetiyle »öz
leri 199 

—• İzmit Mebusu Fuad Beyin tıjdematt 
vataniye ile hariçte geçirdiği müddetin Mec
liste geçmiş gftri addolunmasına dair Diva
nı Riyaset kararı münasebetiyle sözleri 268 

— Jandarmanın aibeetî mülkiye rap-
*ma dair teklif münasebetiyle sözleri 326 

— Kaymakam Tahrir Beyin ailesine ma-
taş tahsisine dair kanun münasebetiyle söz
leri 293 

— Kızılca nahiyesi müdürü Âdil Efendi 
ailesine maaş tahsisine dair lâyiha! kanu
niye mimasebetiyte sözleri 571,572 

— Konya'dan cepheye sevkediten askere 
dair Konya vadisinin telgrafı ve inşat mese
lesi münasebetiyle sözleri 330 

— Konya'ya teb*id edilmiş olan bazı 
Geyveli eşhasın mahallerine iadelerine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 301 

— Matbuat ve istihbarat müdiriyeti umu-
miyesi muvakkat bütçe kanunu münasebetiyle 
sözleri 565 

— Meni müskirat kanunu münasebe
tiyle sözleri 143,150 

— Millî aşireti ahvali hakkındaki sual 
takririnin istizaha kalbine dair takrir müna
sebetiyle sözleri 264 

— Muamelâtı ithamiyenin ilgası hak
kındaki kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri 429,430 

— Tababeti adliye kanunu münasebetiyle 
sözleri 500,502 

— Temettü kanunu münasebetiyle söz
leri 251 

— Tuz resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 308,309,311 

— Vilâyatı Şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesine dair takrir ile Muhacirin 
müdiriyeti umumiyesinin Sıhhiye Vekâletine 
raptı hakkındaki kanun lâyihası münasebe
tiyle sözleri 92 

— Zaptı sabıkın tashihine dair sözleri 3,321: 
322 

— Ziraat Bankası muvakkat bütçesi ka
nunu münasebetiyle sözleri 561 

Sayfa 
HamduHah Suphi Bey (Antalya) - Fira

riler hakkındaki İstiklal mahkemeleri kanunu 
münasebetiyle sözleri 28 

— İstiklâl mahkemeleri intihabatı müna
sebetiyle sözleri 275,277,279:280,280,281,282 

— Konya'dan cepheye sevkediten askere 
dair Konya valisinin telgrafı ve irşat meselesi 
münasebetiyle sözleri 332,334:335 

— Matbuat ve istihbarat müdiriyeti umu
miyesinin işleri hakkında sözleri 394 

.... Vilâyatı Şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesine dair takrir ile Muhacirin mü
diriyeti umumiyesinin Sıhhiye Vekâletine 
raptı hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 90^93 

Hâmit Bey (Biga) - Aşar mültezimlerin
den edayı deyn edenlerin emlâki merhune 
ve mü tef ev vizelerinin iadesine dair kanun 
hakkında sözleri 442 

— Damga resminin tezyidi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 419:420 

Hasan Basri Bey (Karesi) • Altı aybk 
muvakkat bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 59 

— Ankara Mebusu Ahmed Rüstem Be
yin istifası münasebetiyle sözleri 15 

— Belediye kanununun tadiline dair ka
nun münasebetiyle sözleri 107,375:376,376,379 

— Damga resminin tezyidi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 405 

— İstiklâl mahkemeleri intihabatı müna
sebetiyle sözleri 240 

— Men'i müskirat kanunu münasebetiy
le sözleri 127:128,141,147 

— Temettü kanunu münasebetiyle söz-
leri 248,250 

Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) - Bedeli 
nakdi kanun lâyihasının reddolunduğunun He
yeti Vekileye tebliğine dair takrir münasebe
tiyle sözleri 245 

— Bitlis Mebusu Ziya Beyin mezuniyetine 
dair telgraf münasebetiyle sözleri 242 

— B. M. M. Azası harcırahlarından <f0 40 
tenzilat yapılması esbabının tenvir edilmesine 
dair takrir münasebetiyle sözleri 109:110,111:112 

— Bütçe müzakeresi esnasında bazı mad
delerin nazarı dikkate alınmasına dair takrir 
münasebetiyle sözleri 454:456 
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Sayfa 
— Hakkı Behiç Beyin Kırşehir Mebusu 

telakki edilmesine mebni Kırşehir mebusluğu 
için yapılan intihabın keenlemyekün addolun
masına dair Beşinci şube mazbatası münase
betiyle sözleri 197 

— İhracat rüsumu hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 223 

— istiklâl mahkemeleri intihabatı müna
sebetiyle sözleri 216,245,280,282 

— istiklâl mahkemelerinin miktar ve mın-
takaları hakkında Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri 198:199,200 

— Kaymakam Tahir Beyin ailesine maaş 
tahsisine dair kanun münasebetiyle sözleri 293:294 

— Meclis ruznameyi tâyin ederken içti
ma gününü de tâyin etmesine dair sözleri 213 

— Muş Mebusu llyas Sami Efendinin 
tahsisatı hakkında sözleri 241! 

— Nisabı müzakere hakkındaki Divanı 
Riyaset karan münasebetiyle sözleri 10 

— Orduya hediye gönderilmek üzere 
âzayi kiram tahsisatından kesilen paradan 
artan miktarla orduya gocuk alınmasına 
ve tevkifat icra edilmiyenler de para ke
silmesine dair karar münasebetiyle sözleri 188:189 

— Tuz resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri <310,311,313,315,316 

Hasmı Bey (Çorum) - Anasın gayri; 
müslrmenin de silâh altına alınmasına dair 
teklif münasebetiyle sözleri 355 

Sayfa 
— ihracat rüsumu hakkındaki kanun mü' 

nasebetiyle sözleri 179 
— İstiklâl mahkemeleri kanununa bîr 

madde ilâvesine dair Antalya Mebusu Ra-
sih Beyin teklifi münasebetiyle sözleri 371 

— Konyalıların vazifei vatani yelerini ifa 
ettiklerine dair mevrut telgraf münasebetiyle 
sözleri 219 

— Men'i müskirat kanunu münasebetiyle 
sözleri 1İ50.151 

— Temettü kanunu münasebetiyle söz
leri 251:252 

Haydar Bey (Kütahya) - Tuz resmi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 316 

Hüseyin Hey (Elâziz) • Baltalık kanunu 
münasebetiyle sözleri 525 

Hüseyin HUsnii Efendi (İsparta) - ih
racat rüsumu hakkındaki kanun münasebetiy
le sözleri 163:164 

Hüsrev Bey (Trabzon) - Erkân, ümera 
ve z;bitan ve mensubini askeriyeden olan 
mebusların mezun telâkki olunmalarına dair 
teklifi münasebetiyle sözleri 415 

— istiklâl mahkemeleri intihabatı müna
sebetiyle sözleri 240 

— Meni müskirat kanunu münasebetiy
le sözleri 153 

İhsan Bey (Cebelibereket) - Firariler hak
kındaki istiklâl mahkemeleri kanunu müna
sebetiyle sözleri 32 

— İhracat rüsumu hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 223:224 

— İstiklâl mahkemeleri intihabatı müna
sebetiyle sözleri. 275 

— İstiklâl mahkemeleri kanununa bir 
madde ilâvesine dair Antalya Mebusu Rasih 
Efendinin teklifi münasebetiyle sözleri 363:370, 

370:371 
— Konya'dan sevkedilen askere dair Kon

ya valisinin telgrafı ve irşat meselesi müna
sebetiyle sözleri.: 334 

— Matbuat ve istihbarat müdiriyeti umu-
miyesinin işleri hakkında sözleri 393:394 

İsmail Suphi Bey (Bordur) - İhracat 
rüsumu hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 161:162,163,167,180,183,222 

— İstiklâl mahkemeleri intihabatı müna
sebetiyle sözleri 261,283 

— istiklâl mahkemeleri kanununa bir 
madde ilâvesine dair Antalya Mebusu Ra
sih Efendinin teklifi münasebetiyle sözleri. 361,362 

— İstiklâl mahkemelerinin miktar ve mm-
takaları hakkında Erkânı harbiyeyi umumiye 
riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri 199 
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Sayfa 
— Kızılca nahiyesi müdiri Âdil Efendi 

ailesine maaş tahsisine dair lâyihayı kanu
niye münasebetiyle sözleri 564 

— Konya'dan cepheye sevkedüen askere 
dair Konya valisinin telgrafı ve irşat meselesi 
münasebetiyle sözleri 331 

— Konya'ya tebit edilmiş olan bazı Gey-
veli eşhasın mahallerine iadelerine dair tak-
rir münasebetiyle sözleri 301 

— Matbuat ve istihbarat müdiriyeti umu' 
miyesi muvakkat bütçe kanunu münasebetiyle 
sözleri 564 

— Matbuat ve istihbarat müdiriyeti umu-
miyesinin işleri hakkında sözleri 392:393 

— Mekâtibi askeriye talebesiyle ihti
yat zabit namzetlerine verilecek zamaimi 
fevkalâde hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 555 

— Men'j müskirat kanunu münasebe
tiyle sözleri 113,121,122,126,127 

— MuaHJmMk ve tababet hakkındaki 
teklif münasebetiyle sözleri 517 

— Saruhan Mebusu Avm Beyin Biga 
kumandan ve mutasamEbğKia tâyin ohın>-
duğuna dair tezkere münasebetiyle sözleri 106 

Kadri Ahmet »ey (Hyaribekİr) - MMİ 
aşireti ahvali hakkındaki sual takririnin 

Mrfnriud COM Bey (ftdttett Vektt) - Ay
dın Mebusu Tahsin Şeyin Ankara'da odun 
ve kömür buhranı hakkmdaiki sual takriri 
münasebetiyle sözleri 322:323 

— Azıt ve nasbedflea memurin cetve-
Uma Meclise gönderilmesine dair takrir 
münasebetiyle «özlen 479 

Sayfa 
— Tarik ibedelâtı nakdiyesi hakkındaki 

teküf münasebetîyte sözleri 564 

— Teşkilâtı esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 103 

— Vİlâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesine dair (takrir 'ile Muhacirin 
müdiriyeti umumiıyesimn SMâye Vekâle
tine raptı hakkındaki kanun lâyihası1 mü
nasebetiyle sözleri 92 

— Zapt» sabık hülâsası hakkında söz
leri 383:384 

İsmet Bey <Çotum> • Altı ayük muvak-
kalt bütçe kamunu münasebetiyle söztelî 61,62,66,^7:68 

— Firariler hakkmidaki istiklâl mah
kemeleri kanunu münasebetiyle sözleri 54 

İsmet Bey İJEA&m Haıfıfyeİ Umumiye 
reisi) - Haretkâib. harbiye hakkında beya-
natt 336:337,337:338 

— İstiklâl mahkemelerinin miktar ve 
nuntikaHarı hakkında Erkânı Harbiyeyİ 
umumiye riyaseti tezkeresi münasebetiyle 
sözleri 198,200 

istizaha kalbine dair takrir münasebetiyle 
sözleri 264 

—• Zaptı sabıkın tashihine dair sözleri' 3 

IBaltalık kanunu münasebetiyle söz
leri 522,523,524,525:526 

—• ihracat rüsumu hakkmdaki kamun 
ınunasebetiyle sözleri ;I64,I65:166,I66:i67 

— Mekâtibi askeriye talebesiyle ihtiyat 
zabit namzetlerine verilecek zamarirmı fev-
ücafâde hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 554 

K 

L 
LÛtS Bey (Malatya) - B. M. M. âzası — Firariler hakkındaki İstiklâl mah-

harcırahlardaa <% 40 tenzilât yapaması kemeleri kanunu münasebetiyle sözleri 50|^1 
esbabının tenvir edilmesine dair takrir nKü- — Teşkilâtı esasiye kanunu münasebe-
«asebetiyie sözleri 110 tiyle sözleri 203 
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Sayfa 
— Ziraat bankası muvakkat bütçesi ka

nunu münasebetiyle sözleri 559,560:561,562 
Mahmud Cetöa Bey <SanAan) - Flinaıûter 

hakkındaki İstiklâl mahkemeleri kanunu 
münasebetliyle sözleri! 51:52 

— Mezuniyetinin Itemdklime dair Divanı 
Riyaset karan nuimasöbetiyle sözleri 350 

MUtamıd SaCd Bey (Muş) - Temettü kâ
nunu mimasâbetifyJe sözUeıti 252 

Mazteır Miffid Bey (HaMtârfi) - Matbua* 
ve istlihbarat oaüdfiröyeti umumiyesıi muvak
kat bütçe kanunu münasebetiyle sözteri 505 

Memdudı Bey (KaraAİ&n Şark© - Teş
riî masuniyeti hakkındaki evraka dair Adliye 
encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri 6 

Mehnted Şükrii Bey <KanrfiK»n Sdnib) -
Attı aylık muvakkat bütçe kanunu müna
sebetiyle sözleri 13,67 

— !Âşar mültezimlerinden edayı deyn 
edenlerin emlâki merhune ve mütefevvize-
lerinâf 'İadesine dair kanuni hakkında «Öz
leri 436:437,439,440,441,442 

— Baltalık kanunu münasebetiyte söz
leri 526,532 

— Betediye kanununun itadfMne , dair 
kanun münasebetiyte sözleri 377,378,404 

— Damga -resmimin tezyidi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 306 

— Firariler hakkındaki istiklâl mah
kemeleri kanunu münasebetiyle sözteri 46,47:48,99,100 

— Hakkı Babaç Beyin Kırşehir Mebu
su telakki edilmesine mebmi- Kırşehir 
Mebusluğu için yapıla» intihabın fceemem-
yekûn addolunmasına dair Beşinci şube 
mazbatası münasebetiyle sözleri 197,199:200,201 

— Hıyaneti vatamyeden küreğe mah
kûm Çorum'un GeMncİ kafiyesinden Gü-
dükoğlu Mehmet ile Ragıp hakkındaki 
mazbata münasebetiyle sözleri 296,299 

— ihracat rüsumu hakkındaki kanun 
ınünasebetıaiyie sözleri 172,173,178,181,184 

— İstiklâl mahkemeleri iottthabatı mü
nasebetiyte sözleri 239,374, 

~ İstiklâl mahkemeleri kanununa t i r 
madde İlâvesine air Antalya Mebusu Rasih 
Efendinin teklifi münasebetiyle sözleri 364:365 

Styfa 
— istiklâl mahkemeleri kanununun ta

diline dair Diyarbeklr Mebusu Hacı Şükrü 
ve Karahfearı Satoip Mebusu Mehmet Şük
rü Beylerin tektöflera münasebetiyie sözteri 488,504 

-— İstiklâl mahkemelerinin miktar ve 
mrrttakalan • htakkmda Erkânı Harbiye: 
umumiye riyaseti tezkeresi münasebetiyle 
sözleri 199:200 

— Kızılca nahiyesi müdürü A d i Efen
di ailesine maaş tahsisine dair lâyihayi 
kanuniye münasebetiyle sözleri 571':5 72,572 

— Konya'dan cepheye sevkedüen aske
re dair Konya Valisinin telgrafı ve irşat 
meselesi münasebetryte sözleri 29'1,331,331,332 

ı— :Matbuat ve istîhbara't müdiriyetıi 
umumiyesinin işleri hakkında sözleri 299 

— 'Meclisi idare âzalarının suretti -jnlıt-
hafomda vergi <ie mükellefiyetleri 'kaydrnm 
rtayyedrlmesioe dair teklif münasebetiyle 
sözleri 325 

.— MenH müskirat kanunu münasebe
tiyle sözleri 139 

Muamelâtı 'icbarnîyenıio ilgası hak
kındaki kanun lâyjhası münasebetiyle söz
leri 491:492,494 

— Mütarekeden sonra tâyin edilen- jan-
darmaîarm ahvaline dair takrir müna
sebetiyle sözleri 327,328 

— Sulh hâkimleri Kanununun tadili 
'hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri 358 

— Tarik bedelâtı nalkdiyesi hakkındaki 
teklif münasebetiyle sözleri 568 

— Tuz resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 307:308,314:315 

— Zaptı sabık hülâsası hakkında sözleri 32, 
Mühii&ı Baha Bey {Borsa) - AzM ve nas-

bedilen memurin cetvelinin Meclise gönde
rilmesinle dair takrir münasebetiyle sözleri 

480:481 
— 'Besim Atalay Beyin izninden teca-

cüz eden müddete ait takrir münasebe
tiyle sözleri 2567 

— Erkânı Harbiyeİ Umumiye Reisi İsmet 
Beyin harekâtı harbiye hakkındaki beya
natı münasebetiyle sözteri 340:342 

— İstiklâl mahkemeleri intihabatı mü
nasebetiyle sözleri 277:278 
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Sayfa 
— istiklâl mahkemeleri kanununu» ta

diline dair Üıyaribekir Mebusu Hacı Şükrü 
ve Kara tem Şalap Mebusu Memet Şükrü 
Beylerin teklifleri münaselbet&yte sözleri 503:504 

— Muamelâtı ithamiyenin 'Bgast hak
kındaki! kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri 433 

•— Miidafaai hukuk cemiyetlerine vera-
tnefcte oka ianelerin badema malsatıdık-
laitoa yattrdmasma <Jax îâyfta münasebe
tiyle «Özteri 473 

Mtdtfat Bey fHftridyc VefcâUS V«kffl> -
italya'da vukubulan zelzele dolayısryîe 
italya Meclisi Mebusanına taziye telgra
fı çekilmesine dair takrir münasebetiyle söz
leri 435 

Mustafa Efendi (Ankara) - Baltalık kanu
nu münasebetiyle sözleri 525 

Mustafa Kemal Paşa (Ankara) - istiklâl 
mahkemeleri intihabatı münasebetiyle söz
leri 374 

— Matbuat ve istihbarat müdîriyeti umu-
miyesinin işleri hakkında sözleri 395:398 

Mustafa Necati Bey (Saruhan) - Firari
ler hakkındaki istiklâl mahkemeleri kanu
nu münasebetiyle sözleri 26,47,49,84:85,88 

— istiklâl mahkemelerinin miktar ve muı-
takalan hakkında Erkânı harbiye! umumiye 
riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri 199 

— Konya'dan cepheye sevkedilen askere 
dair Konya valisinin telgrafı ve irşat meselesi 
münasebetiyle sözleri 329 

— Mekâtibi askeriye talebesiyle ihtiyat 
zabit namzetlerine verilecek zamaimi fev
kalâde hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 554:555,557 

— Şehit Hafız Hüseyin Beyin ailesine 
maaş tahsisine ve taziye yazılmasına dair 
takrir münasebetiyle sözleri 215 

Mustafa Sabrİ Efendi (Sürt) - Altı ayük 
muvakkat Bütçe kanunu münasebetiyle söz 
teri 19 

— Firariler hakkındaki istiklâl mahke
meleri kanunu münasebetiyle sözleri 47 

— Nisabı müzakere hakkındaki Divanı 
Riyaset karan münasebetiyle sözleri 11 

— Sulh hâkimleri kanununun tadili hak
kındaki teklif münasebetiyle sözleri 357 

Sayfa 
— Tuz resmi hakkındaki kanun münase

betiyle sözleri 310 
Müfit Efendi (Kırşehir) - Altı aylık mu

vakkat Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 19 
— Ankara Mebusu Ahmed Rüstem Be

yin istifası münasebetiyle sözleri 5 
— Aşar mültezimlerinden edayı deyn 

edenlerin emlâki merhune ve mütefevvizete-
rinin İadesine dair kanun hakkında sözleri 437:438 

— Baltahk kanunu münasebetiyle sözleri 526:527 
— Bolu Divanı harbİnce hapis ve nefye 

mahkûm edilenlerin affedilmelerine dair tek
lif münasebetiyle sözleri 386 

— B. M. M. Azası harcırahlarından % 40 
tenzilât yapılması esbabının tenvir edilme
sine dair takrir münasebetiyle sözleri 110 

— Encümen mazbatalarının 3 imza ile 
çıktığına dair sözleri 45 

— Firariler hakkındaki istiklâl mahke
meleri kanunu münasebetiyle sözleri 47 

— Hakkı Behiç Beyin Kırşehir Mebu
su telâkki edilmesine mebni Kırşehir mebus
luğu için yapılan intihabın keenlemyekün 
addolunmasına dair Beşinci şube mazbatası 
münasebetiyle sözleri 195,196,197 

— ihracat rüsumu hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri , 164,178 

— tstanbulda bigayrihakkın idama âlet 
olanlar hakkında salâhiyeti imhaiye Hasma 
dair teklif münasebetiyle sözleri 39 

— Karahisan Şarkî Mebusu Memduh 
Beyin teşrii masuniyeti hakkındaki evraka 
dair Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle sözleri 8:9 

— Matbuat ve istihbarat müdiriyeti umu-
miyesi muvakkat Bütçe kanunu münasebetiyle 
sözleri 565 

— Men'i müskirat kanunu münasebetiyle 
sözlleri 122,125:126,130,142 

— Muamelâtı ithamiyenin ilgası hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 428,430, 

432,492 
— Müdafaai hukuku cemiyetlerine veril

mekte olan ianelerin badema malsandıklanna 
yatırılmasına dair lâyiha münasebetiyle söz
leri 473:474 

— Oyun kâğıtlarından alınmakta olan is
tihlâk resminin tezyidi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 463 
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Sayfa 
— Tababeti adliye kanunu münasebetiyle 

sözleri 500:502 
— Tarik bedelâtı nakdiyesİ hakkındaki 

Nafiz Bey (Canik) • Anasırı gayrimüsli-
menin de silâh altına alınmasına dair teklif 
münasebetiyle sözleri 355 

— Azil ve nasbedilen memurin cetveli
nin Meclise gönderilmesine dair takrir mü
nasebetiyle sözleri 475,476 

— Hıyaneti vataniyeden küreğe mahkûm 
Çorum'un Gelinci karyesinden GüdÜkoğhı 
M em et ile Ragıp haklarındaki mazbata mü
nasebetiyle sözleri 297,298 

— Konyadan cepheye sevkedilen askere 
dair Konya valisinin telgrafı ve irşat mese
lesi münasebetiyle sözleri 331 

— Muamelâtı it hamiyetlin ilgası hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 428,430, 

459:460,491,492 

— Tababeti adiliye kanunu münasebetiyle 
sözleri 501 

Nebü Efendi (Kanthisan Sahip) • Balta
lık kanunu münasebetiyle sözleri 527 

Operatör Emin Bey (Bursa) - Divanı 
Riyaset hesabatının rüyet edilip edilmedi
ğine ve Karahisan Sahip Mebusu Memet 
Şükrü Beyle Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali Bey arasındaki ihtilâfın neticesine 
dair sözleri. 3,7 

— Hakkı Behiç Beyin Kırşehir Mebusu 
telâkki edilmesine mebni Kırşehir mebus
luğu için yapılan intihabın keenlemyekün 
addolunmasına dair Beşinci şube mazbatası 
münasebetiyle sözleri. '197 

— frstiklâl mahkemeleri intihabatı mü
nasebetiyle sözleri. 279 

Suftk 
teklif münasebetiyle sözleri 568 

— Umuru maarifin esbabı terakkisi hak
kındaki teklif münasebetiyle sözleri 542:543 

— Besim Atalay Beyin izninden tecavüz 
eden müddete ait takrir münasebetiyle söz
leri- 266 

— Firariler hakkındaki istiklâl mahke
meleri kanunu münasebetiyle sözleri 99 

— Meni müskirat kanunu münasebetiyle 
sözleri 139 

— Hıyaneti vataniyeden küreğe mahkûm 
Çorum'un Gelinci karyesinden Güdükoğlu 
Memet ile Ragıp haklarındaki mazbata mü
nasebetiyle sözleri 298 

— Orduya hediye gönderilmek üzere 
azayı kiram tahsisatından kesilen paradan 
artan miktarda orduya gocuk alınmasına 
ve tevkifat icra edilmiyeniere de para ke
silmesine dair karar münasebetiyle sözleri 189 

— Temettü kanunu münasebetiyle söz
leri 229,250 

Necati Bey (Erzurum) - İhracat rüsu
mu hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 160 

kalâde hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri, 555 

— Men'i müskirat kanunu münasebetiyle 
sözleri 417,138,139,148,149 

— Müessesatı diniye ve sıhhiye eşyası
nın gümrük resmine tâbi tutulmasına dair 
kanun münasebetiyle sözleri. 551 

— Şehit Hafız Hüseyin Beyin ailesine ma
aş tahsisine ve taziye yazılmasına dair tak
rir münasebetiyle sözleri. 215 

— Tababeti adliye kanunu münasebe
tiyle sözleri 496,499,500,5ÖI: 

N 

O O 

— Mekâtibi askeriye talebesiyle ihtiyat 
zabit namzetlerine verilecek zamaimi fev-

— Zaptı sabık hülasası hakkında beya
natı. 260:261 
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Sayfa 
Ömer Lûtfi Bey (Amasya) - Firariler 

hakkındaki İstiklâl mahkemeleri kanunu mü
nasebetiyle sözleri 185,86,96,97 

Sayfa 
Kagıp Bey (Kütahya) - Altı aylflc mu' 

vakkat bütçe kanunu münasebetiyle sözleri? 
58,62:63 

— Firariler hakkındaki istiklâl mahke-
tneteri kanonu münasebetiyle sözleri 32:33,94 

— İhracat rüsumu hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 162,164;175:178 

— İstiklâl mahkemelermm miktar ve 
mıntıkaları hakkında Ericânterbiyeî umu
mîye riyaseti tezkeresi münasebetiyle söz
leri 200 

— Kibr& istihlâk resminin tezyidi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 468 

— Matbuat ve istihbarat müdiriyeti 
umurniyesi muvakkat bütçe kanunu müna
sebetiyle sözleri 565 

— Muamelâtı lühanjiyen'in ilgası hak
kındaki kanun lâyihası münasebetîyte söz
ler? 459-

— Orduya hediye gönderilmek üzere 
âzayi kuram tahsisatından kesilen paradan 
artan miktarla orduya gocuk alınmasına 
ve Aevkifat icra «dtfmiyenlerde .para ke-
sibnesö» dair karar münasebetiyio sözleri 189 

—' Temettü kanunu münasebetiyle söz-
teri 232,233 

— Vü!ay.at( şarkiye muhacirlerine mua
venet ediln»Sine dair takrir ile Muhacirin 
müdiriyeti umunûyesfrun Sıhhiye Vekâleti
ne raptı nakfcjndafci kanun lâyihası müna
sebetiyle sözleri 92,94 

— Zaptı sa'b&to tashihine dair sözleri 3 
— Zonguldak ve havalesinde hastaneler 

kitşadt hakkındaki teklif münasebetiyle 
sözleri 574 

Ras3ı dendi {Antalya) - Asar mültezJm-ı 
terinden edayı deyn edenlerini emlâki mer
hume ve mütef evvizelerinlin fiaıdasine daür 
kanun haJkJunda sözleri 440 

Sayfa 
—' ftıracatt rüsumu hakkındaki kanun 

ımUnasebetîyle «özlem 173:174 
— îstMâl mahkemeleri iintihafcatı mü-

nasebetiyte sözleri 278 
— istiklâl mahkemeleri kanununa bâr 

madde ilâvesine dair teklifi münasebetiyle 
sözleri 362 

<— Istötiât mahkemeleri kanununun ta
diline dair Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü 
ve Kaırahıisarı 'Sahip 'Mebusu Memet Şükrü 
Beyterin teklifleri münasebetiyle sözleri 504 

— iMen'i müskirat kanunu münasebe-
tiyte sözleri 12S: 129,150 

— Tababeti adliye kanunu münasebe
tiyle sözleri 502:503 

— Temettü 'kanunu münasebetiyle söz-
leıö 247,248 

— Tuz resmi hakkındaki kanunu müna
sebetiyle sözleri 421 

'—Umuru maarifin «Sbabr terakkisi hak
kındaki teklif münasebetiyle sözleri 538:539 

Ras&ıı Bey <S»vas) - İstiklâl mahkemele
ri intihabatı münasebetiyle sözleri 262 

Refer Bey (Dahiliye Vekili) • Dahilî vazi
yet hakkında beyanatı '342:343,343:344 

— Posta ve telgraf üsleri haüdkmda be^ 
yanaft* 401:40t2 

— Te^kifâtı esasiye kamımı münasebe
tiyle sözleıfi 

Refik Bey (Konya) - Erkânı harbiye* 
umumiye Reisü İsmet Beyin .harekâtı har
biye hakkındaki beyanatı münasebetiyle 
sözleri 

— tdarei vilâyat ve tedrisatı iptidaiye 
kauunlanmtt tadiline dair teklif münase
betiyle sökeri 

— istiklâl mahkemeleri iintihabati mü
nasebetiyle sözleri 

206 

'3i39:'34Ö 

356 

374 
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Sayfa 
— istiklâl mahkemeleri kanununa bîr 

madde ilâvesine dair Antalya Mebusu: Ka
şifi efendinin teklifi münasebetiyle sözleri 363:364,364^ 

372 
— 'Konyalılann vaztfei vataraîyeterini 

ıifa elttMeııine daiiir mevrut telgraf müna-
bebetiyl» sözleri 218:219 

— Temettü kanunu müımebetîy+e söz
leri 230,230:231,233 

RefKk Şevket Bey fSanibaın) - Atnasırr 
gayr* müsl'itırtertto de silâh altına alınma
sına dair -teklif münasebetiyle sözleri 355 

— Ankara Mebusu Ahnıed Rüstem Be
yin litsdjfası •münasebetiyîe sözleri 4 

— Aşar mültezimlerinden edayı deyn 
edenlerin emlâki merhune ve mütefevvize-
lerinin 'iadesine dair kanun hakkında söz
leri 437,439,440,441, 

— Azil ve nasbedilen memurin cetve-
îintörı Meclîse gönderilmesine dair takrir 
münasebetiyle sözleri 475:476 

— Bedeli nakdi kanun layihasın in red-
dblunduğunun Heyeti Vekilıeye tenliğine 
dair takrir münasebetiyle sözleri 243,245 

ı— Belediye kanununun 'tadiline dair 
kanunu münasebetiyle sözleri 378,379 

— Bolu divanı harbince taapîs ve nef-
ye mahkûm edilenlerin affedilmelerine da
ir teklif münasebetiyle sözleri 386 

— Çorum Mebusu Dursun Beyin, Ma
arif Vekili Dr. Rıza Nur Bey hakkında şi
kayeti m u t e a m m m takriri münasebetiyle 
•̂ özler"i 81 

— Damga resmînin tezyidi hakkındaki 
kanun münasebet&ylo sözleri 407,407:408,417,419,420, 

421 

— Encümen mazbatalarının .3 'imza 'ile 
Çikttğma dair sözleri 45 

— Firariler hakkındaki istiklâl mahke
meleri kanunu münasebetiyle sözleri 55,86,86:87,88, 

98,99,100,101' 
— Hakkı Behiç Beyin (Kırşehir Mebu

su telakki edilmesine mebmiı Kırşehir Me
busluğu fpm yapılan intihabın keentem-
yekûn addolunmasına air 'Besinci şube 
mazbatası münasebetiyle sözleri 496 

Sayfa 
— 'Hıyaneti vataniyeden küreğe mah

kûm Çorum"un Gelmci kafiyesinden Gü-
düfcoğlü Mehmet ite Ragıp haklarındaki 
mazbata mtünaısebetryte sözleri 297 

— idarei vilâyat ve tedrisatı iptidaiye 
fcamunlarmın tadiline -dair tekif münasebe
tiyle 'sözleri 356 

— İhracat rüsumu hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 183,220,221 

— istiklâl mahkemeleri inıtöhabafü mü-
oasebetîyie sözleri 216,217,280 

— istiklâl mahkemeleri kanununa bir 
madde İlâvesine dair Antalya Mebusu Ra-
srih Efendinin teklifi münasebetiyle sözleri 

361'362,367:368,368,369 
— İzmit Mebusu Fuad Beyin hidematı 

•vataniye üle "hariçte geçirdiği müddetin 
Mecliste geçmiş gibi addolunmasına dair 
Dîvanı Riyaset kararı münasebetiyle söz
leri 268 

— Karatıisan Şarki Mebusu Memduh 
;Beyİn teşri! masuniyetî hakkındaki evra
ka dair Adliye encümenıi mazbatası mü
nasebetiyle sözleri 8 

— Kaymakam Tahiir Beyin aıBesine ma
aş tahsisine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 

— Konya'dan cepheye sevkedtlen aıs-
kere dair Konya Valisinin te%rafı ve ir
şat meselesi münasebetiyle sözleri 

— Meclisi idare âzalanmın sureti inti
habında vergi itte tnükellefiyetleri kaydı
nın tayyediîmeskıe dair teklif münasebe
tiyle sözleri 

— Meclis ruzrameyi tâyin ederken içti
ma. gününü de tâyin etmesine dair sözleri 

293 

328 

325 

213 
— Men'İ müskirat kanunu münasebe

tiyle sözleri H2,;124,I3U 37,140446 
— Millî aşireti ahvali hakkındaki sual 

takririnin 'istizaha kalbine dair takrir mü
nasebetiyle sözleri 264 

— Muamelâtı ithamiyenaı İlgası hak
kındaki kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri 428,429,431;432,433,434,457,458/459 

—' Muş Mebusu Styas Sam» Efendinin 
tahsisatı hakkında sözleri 241 
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Sayfa 
— Mudafataıi hukuk cemiyetlerine veril

mekte olan ianelerin badema mal sandfr-
tartna yatırrimasına dair lâyiha münasebe
tiyle sözleri 472 

— Mütarekeden sonra tâyin edilen jan
darmaların ahvaline dair takrir münasebe
tiyle sözleri 327,328 

— Nisabı müzakere hakkındaki Divanı 
riyaset kuran münasebetiyle sözleri II 

— PoSta ve telgrafhanelere ait nukırdün 
Ziraat bankalarınca bHâüeret nakli haMtın-
4aki kamun layihası münasebetiyle sözleri 263 

— Sanıhan Mebusu Avret Beyin Biga 
k u m a n d a n ve rrvutasarnffığma tâyin olun
duğuna da i r tezkere münasebet iyle sözleri 1066 

— Sulh 'Kâk'imlerıi Kanununun tadüi 
hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri 357:353 

— Temettü Kanunu münasebetiyle söz
leri 367,367:368,369 

Sayfa 
— Tenviratı elektrikliye hakkında sar-

fedilen paraya dair takrir münasebetiyle 
sözleri ,192,208 

— Teşkilâtı esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 205 

— Tuz resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 311,313,314,315 

— Yaylak nahiyesi müdürünün ailesine 
maaş tahsisine dair teklif münasebetiyle 
sözleri 290 

Reşit Ağa (Malatya) - Hİyaneti vata-
niyeden küreğe mahkûm Çorum'un Gelinci 
karyesinden GUdükoğlu Memet ile Ragıp 
haklarındaki mazbata münasebetiyle sözleri 298 

— ihracat rüsumu hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 169 

Rüştü Bey (Kastamonu) • Altı aylık mu
vakkat bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 67 

— Besim Atalay Beyin izninden tecavüz 
eden müddete ait takrir münasebetiyle söz
leri 267 

SaEh Efendi (Eratınım) - Karahisarı Şar
ki Mebusu Memduh Beyin teşriî masuniyeti 
hakkındaki evraka dair Adliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle sözleri 81 

Süleyman Sun Bey (Yozgat) • Altı aylık 
muvakkat bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 59 

— Baltalık kanunu münasebetiyle söz
leri 521,522.525 

— Bedeli nakdî kanun lâyihasının red-
dolunduğunun Heyeti Vekİleye tebliğine 
dair takrir münasebetiyle sözleri 244:245 

— Dahiliye Vekili Refet Beyin dahilî 
vaziyet hakkındaki beyanatı münasebetiyle 
sözleri 344 

— Damga resminin tezyidi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 418 

— Encümen mazbatalarının 3 imza ile 
çıktığına dair sözleri 46 

— Firariler hakkındaki istiklâl mahke
meleri kanunu münasebetiyle sözleri 52 

— Hakkı Behiç Beyin Kırşehir Mebusu 
telâkki edilmesine mebni Kırşehir mebus
luğu için yapılan intihabın keenlemyekün 

addolunmasına dair Beşinci şube mazbatası 
münasebetiyle sözleri .196 

— Hİyaneti vataniyeden küreğe mah
kûm Çorum'un Gelinci karyesinden Güdük -
oğlu Memet ile Ragıp haklarındaki mazba
ta münasebetiyle sözleri 296 

— istiklâl mahkemeleri kanununa bir 
madde İlâvesine dair Antalya Mebusu Ra-
sih Efendinin teklifi münasebetiyle sözleri 366 

— Kaymakam Tahir Beyin ailesine ma
aş tahsisine dair kanun münasebetiyle söz
leri 293 

— Kızılca nahiyesi müdürü Âdil Efen
di ailesine maaş tahsisine dair lâyihai kanu
niye münasebetiyle sözleri 571 

— Kütahya Mebusu Besim Atalay Be
yin, seferberlikte hırsızlıkla iktisabı servet 
edenler hakkındaki teklifi kanunisi müna
sebetiyle sözleri 159 

— M almüd lirlerinin Maliye Vekâletince 
tâyinleri hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetiyle sözleri 272 

— Men'i müskirat kanunu münasebe
tiyle sözleri 140 
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Sayfa 
— Milli aşireti ahvali hakkındaki sual 

takririnin istizaha kalbine dair takrir müna
sebetiyle sözleri 264 

— Müessesatı diniye ve sıhhiye eşyası
nın g ü m r ü k resmine tabi tutulmasına dair 
kanun münasebet iyle sözleri 551 

— Mütarekeden sonra tâyin edilen jan
darmalar ın ahvaline dair takrir münasebe
tiyle sözleri * 327 

— Sukusultani 'de satılan odunlar hak
kındaki teklif münasebet iyle sözleri 515 

Tahsin Bey (Aydın) - Altı aylık mu
vakka t bütçe kanunu münasebet iyle sözleri 19:20 

— Ankara'da odun ve kömür buhranı 
hakkındaki sual takriri münasebetiyle söz
leri. 322 

— Baltalık kanunu münasebetiyle söz
leri. 522 

— Firari ler hakkındaki İstiklâl mahke
meleri kanunu münasebet iyle sözleri 48,49,96:97 

— Hiyaneti vataniyeden küreğe mah
k û m Çorum 'un Gelinci karyesinden G ü 
dük oğlu Mema t ile Ragıp haklar ındaki 
m a z b a t a münasebetiyle sözleri. 299 

— İhracat rüsumu hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 184,219 

— Men ' i müski ra t kanunu münasebetiyle 
sözleri 138,139,147 

— Temet tü kanunu münasebetiyle söz
leri. 231:232 

— Tuz resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri. 311 

— Ziraat Bankası Muvakkat bütçesi ka
nunu münasebetiyle sözleri. 556,559 

Terfik Efendi (Kângırı) - Ankara Me
busu Ahmet Rüstem Beyin İstifası münase
betiyle sözleri, 4:5 

Sayfa 
— Temet tü kanunu münasebetiyle söz

leri 229,251 

—• Tuz resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 312 

— Zapt ı sabıkın tashihine dair sözleri 3 
— Ziraa t Bankası Muvakka t bütçesi ka

n u n u münasebetiyle sözleri 562 

— Zonguldak'ta askerlek mükellefiyeti 
hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle söz
leri 225 

— Besim Altalay Beyin izninden teca
vüz eden m ü d d e t e ait takr i r münasebet iyle : 

sözleri 266 
— Bolu Divanı harbince hapis ve nefye 

m a h k û m edilenlerin affedilmelerine dair tek
lif münasebetiyle sözleri. 386 

— Çorum Mebusu Dursun Beyin, Ma
arif Vekili Dr . Riza N u r Bey hakkında şi
kâyeti mu tazammtn takrir i münasebetiyle 
sözleri. 8 i1 

— Firariler hakkındaki İstiklâl mahke
meleri k a n u n u münasebetiyle sözleri. 29,46,93,97,98 

— Hiyanet i vataniyeden küreğe mah
kûm Çorum 'un Gelinci karyesinden Güdük* 
oğlu Memet ile Ragıp haklar ındaki mazba ta , 
münasebet iyle sözleri. 297 

— İstiklâl mahkemeler i k a n u n u n a bir 
m a d d e ilâvesine dair Anta lya Mebusu Ra-
sih Efendinin teklifi kanunisi münasebetiyle 
sözleri. 366 

— İtalya 'da vukubulan zelzele dolayısîyle 
İtalya Meclisi M e b u s a n m a taziye telgrafı çe
kilmesine dair takrir münasebetiyle sözleri 495 

— Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendinin mezuniyetinin temdidine dair Di
vanı riyaset kararı münasebetiyle sözleri, 351-

Şevket Bey (Sinob) - Aşar mültezimle-
rinden edayı deyn edenlerin emlâki merhu-
ne ve mütefev vizelerinin iadesine dair ka
nun hakkında sözleri 389,391,392,440 

— Müâtanhklann, müddeiumumilerin fev
kine İsadma dair kanun hakkında sözleri, 442,443 

— Muamelâtı ithamiyenin ilgası hak

kındaki kanun lâyihası münasebetiyle söz

leri 404,427:428,429,457:458 

Şükrü Bey (Canik) - İhracat rüsumu hak

kındaki kanun münasebetiyle sözleri. 177 
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Sayfa 
— Meclis âzasından bir zat namına Ba-

yazıt Bidayet mahkemesinden gönderilen 
celp müzekkeresi hakkında sözleri. 79 

— Meclis ruznameyi tâyin ederken İçti
ma gününü de tâyin etmesine dair sözleri 213 

— Men'i müskirat kanunu münasebe
tiyle sözleri. 153 

—• Orduya hediye gönderilmek üzere aza
yı kiram tahsisatından kesilen paradan ar
tan miktarla orduya gocuk alınmasına ve 
tevkif at icra edi İmi yenlerden de para kesil
mesine dair karar münasebetiyle sözleri. J89 

— Zaptı sabıkın tashihine dair sözleri. 4 
Tunah Hilmi Bey (Bolu) - Baltalık ka

nunu münasebetiyle sözleri 522,523 
— Bedeli nakdî kanun lâyihasının reddo-

lunduğunun Heyeti Vekileye tebliğine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 244 

— Belediye kanununun tadiline dair ka
nun münasebetiyle sözleri. 376,376:377,378, 

379,402,403,490 
— Çorum Mebusu Dursun Beyin, Mâa

rif Vekili Dr. Rıza Nur Bey hakkında şikâ
yetin mutazammm takriri münasebetiyle söz
leri 82 

— Erkânı harbiyei umumiye reisi İsmet 
Beyin harekâtı harbiye hakkındaki beyanatı 
münasebetiyle sözleri 338,339 

— Firariler hakkındaki İstiklâl mahke
meleri kanunu münasebetiyle sözleri 50,89,94, 

98:99 
— İhracat rüsumu hakkındaki kanun 

münasebetiyle sözleri 173,180 
— tdarei vilâyat ve tedrisatı iptidaiye ka

nunlarının tadiline dair teklif münasebetiyle 
sözleri 356 

Sayfa 

41 

39 

293 

565 

213 

— İrgat Encümeninin memleketi irşat 
için faaliyete geçmesine dair sözleri 

— İstanbul'da bi gayri hakkın idama alet 
olanlar hakkında salâhiyeti İmhaiye dair tek
lif münasebetiyle sözleri 

— Kaymakam Tahİr Beyin ailesine maaş 
tahsisine dair kanun münasebetiyle sözleri 

—• Konya'dan cepheye sevkedilen askere 
dair Konya valisinin telgrafı ve irşat meselesi 
münasebetiyle sözleri 329,331.334 

— Matbuat ve istihbarat müdiriyeti umu-
miyesi muvakkat bütçe kanunu münasebe
tiyle sözleri 

— Meclis ruznameyi tâyin ederken iç
tima gününü de tâyin etmesine dair sözleri 

— Orduya hediye gönderilmek üzere aza
yı kiram tahsisatından kesilen paradan artan 
miktarla orduya gocuk alınmasına ve tevkif at 
icra edilnûyenlerden de para kesilmesine dair 
karar münasebetiyle sözleri 

— Tarik bedelâtı nakdiyesi hakkındaki 
teklif münasebetiyle sözleri 

— Temettü kanunu münasebetiyle söz
leri 

— Tuz resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 307:308 

•— Umuru maarifin esbabı terakkisi hak
kındaki teklif münasebetiyle sözleri 539,540 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesine dair takrir ile Muhacirin 
müdiriyeti umumiyesİnİn Sıhhiye Vekâletine 
raptı hakkındaki kanun lâyihası münasebe
tiyle sözleri 91,91:92 

— Zonguldak'ta askerlik mükellefiyeti 
hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle söz
leri 225 

189 

568 

229 

Vehbî Bey (Karesi) - Belediye kanununun 
tadiline dair kanun münasebetiyle sözleri 377,379, 

403,404,490 

— Dahiliye Vekili Refet Beyin dahilî va
ziyet hakkındaki beyanatı münasebetiyle söz
leri 

— Erkânı harbiyei umumiye reisi İsmet 
Beyin harekâtı harbiye hakkındaki beyanatı 
münasebetiyle sözleri 

343 

340 

— İstiklâl mahkemeleri kanununun tadi
line dair Diyarbakır Mebusu Hacı Şükrü ve 
Karahisarı Sahip Mebusu Mehmed Şükrü 
Beylerin teklifleri münasebetiyle sözleri 488:439 

— Jandarmanın ciheti mülkiyeye raptına 
dair teklifi münasebetiyle sözleri 326 

— Kızılca nahiyesi müdürü Âdil Efendi 
ailesine maaş tahsisine dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle sözleri 570 
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— Meclisi idare âzalarının sureti intiha
bında vergi ile mükellefiyetleri kaydının tay-
yedîlmesİne dair teklif münasebetiyle sözle
ri 

— Orduya hediye gönderilmek üzere aza
yı kiram tahsisatından kesilen paradan artan 
miktarla orduya gocuk alınmasına ve tevkif at 
icra edi İm iyeni ere de para kesilmesine dair 
karar münasebetiyle sözleri 

— Tarik bedelât* nakdiyesi hakkındaki 
teklif münasebetiyle sözleri 

s*yt* 

325 

J89 

507 

— Tavşanlı ve Eğrigoz nahiyelerinin 
kazaya tahvillerine dair teklif münasebetiyle 
sözleri 355:356 

•— Teşkilâtı esasiye kamunu münasebe
tiyle sözleri 205 

— Tuz resmi hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 388,315 

Sayfa 
— Ziraat Bankası muvakkat bütçesi ka

nunu münasebetiyle sözleri 559 
Vehbi Bey (Konya) - Firariler hakkın

daki îstikiâl mahkemeleri kanunu münase
betiyle sözleri • 84,85:86,88 

— istiklâl mahkemeleri kanununa bir 
madde ilâvesine dair Antalya Mebusu Ra-
sih Efendinin teklifi münasebetiyle sözleri 364 

— Matbuat ve istihbarat müdİriyeti 
um um iyesi işleri hakkında sözleri 391:392 

— Saruhan Mebusu Mahmut Celâl Be
yin mezuniyetinin temdidine dair Divanı 
Riyaset karan münasebetiyle sözleri 350 

— Tababeti adliye 
tiyle sözleri 

kanunu münasebe-
499,501 

Vehbî Bey (Niğde) - Altı aylık muvak
kat bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 20 

S*yf* 
Zekâi Bey (Adana) - Baltalık kanunu 

münasebetiyle sözleri 530:531 
— İhracat rüsumu hakkındaki kanun 

münasebetiyle sözleri. 224 
— Temettü kanunu münasebetiyle söz

leri 248 


