
D E V R E : I İÇTİMA SENESİ : 1 

T.B. M.M. 

ZABIT CERİDESİ 

!>• -« 

Cilt 
6 

2V! teşrinisani 1.136 tarihli yüz birinci içtimaclnn • 
23 kânunuevvel 1330 tarihli yüz yirminci içtimaa kadar 

T. B. M. M. Zabıt haUmi müdürlüğünce haetrlanm\fttr 

Es. No. :~./t44—•=? İÂİ-
Rsmi2 : - X - 2 J&Â* 

/ - ' I I 

2 ııci basılış 

1 3 4 3 

Ankara 
T. B M. M. Matbaası 



^^^f^lŞg^Ş^^^^^TT^TI^^^^^F. ^"v^r§ *^W* : 

l i f • * • ; • - • 

j J W » ' 

AZAYI K3BAM 

Ov-v"; H«!pır|h -vvi:•';•;• 
;; . L -^ Melruslardan evvelce. fe^ttrjyet 
^eptAdfi edipte Nisabı mÜE^ifekanuitti 
Mi»jibtofiebŞâfcaram»bmlii|C^pnHh ladea-
Jeria teü^Abkrnım ' Meclîs Hr^jp^üden 
iesyijrösj^ dair P>ivam Eiyaset İ » r m 430:433 

•'."•'•; • :ttttlfta^liir"^. 

2V -— ©ivaıu-Riyaset fcttiidâtieriııe iki 
İatm-intihabı ; 270^285:2ö42$2,'35i:352J352 

3,-^.Jfcirdi^J^ 
yân*Bşççiyşei kâtipBklenı» -iH'Mttt'.iBtâ' 
iap<&a#mtenı&dair takriri "; 173 

Bncümenler i ü ^ İ ^ 
i; --©azı enoümenlsrdeki ( i ö ^ 

üklar^ beçinfli çubedea intibsp olunan, ze
vat ' • -••^Â:,;.' ' .78,4^505 

2. -%Bobımetrosu Yusuf -%#t P^attm 
M(id*iöBi^Üliye eu<!%n«ıi rî |»eŞBie İn-
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Riyaseti tezkeresi 40:41,41:43 
3. — Menteşe mebusu Dr. Tevfik Rüştü. 

Beyin Rusya'ya gidecek heyete memur 
edildiğine dair B. M, M. Riyaseti tezkeresi "11: 

12,12:18 
4. — Şimendifer yedek edevatı muba

yaa etmek üzere Avrupa'ya izam edile
cek komisyona, Kozan mebusu Dr. Mus
tafa ve Sarııhan mebusu İbrahim Süreyya 
Beylerin âza olduklarımı dair B. M. M. 
Kiyaseti tezkeresi 430 

5. - - Tahkikat için Konya'ya İzanı kı
lınmış olan Muvazene! maliye encümeni 
reisiyle: mazbata muharririnin yerine mu- , 
vakkaten intihap edilen zevat hakkında 
encümen tezkeresi 140:141 

6. — Tokad mebusu Nâzım Beyin, 
Menteşe mebusu Doktor Tevfik Rüştü Be
yin Rusya'ya gidecek heyete tâyininin 
Meclis kararı olmadıkça muvafık olmadı
ğına dair takriri 12:1S 

Sayfa 
sarrıfhğınm telgrafı 8 

3. — Aydın mebusu Sadık Beyin, müs
tafi addine dair Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi 457 

4. — Diyarbekir mebusu Hacı Şükrü 
Beyin, Müdafaai Millîye eneümeni Riya
setinden istifası . . 467 

5. — Elâziz mebusu Mustâfa Şükrü 
Bey hakkında Adliye vekâleti tezkeresi 
ve mumaileyhin mebusluktan müstafi ad
dedilmesi 225 

6. — Elâziz mebusu Tahsin Beyin 
Mo&kova sefareti muhasebeciliğine tâyin 
edildiğine dair Hariciye vekâleti tezke
resi ve mumaileyhin mebusluktan müsta
fi addolunması 297 

7. — Erzurum mebusu ismail Beyin, 
Müdafaai Milliye encümeninden istifası 440 

8. — Erzurum mebusu Zihni Beyin 
istifası .52 

9. — İzmit mebusu Hamdi Namık Be
yin, Nafia, Kanunu Esasi ve Kavanini Ma
liye encümenlerinden istifası 390:391 

10. —- Karesi mebusu Vehbi Beyin, 
bilûmum encümen âzalıklarından istifası
na dair takriri 171:172 

11. — Kastamonu mebusu Rüştü Be
yin mebusluktan istifasına dair telgrafı 8 

12. — Yozgad mebusu Süleyman Sırrı 
•Beyin, Nafia encümeni kâtipliğinden isti
fasına dair takriri 285 

Masuniyeti 'teşriiye 
. 1..— Konya harekâtı isyaniyesine iş

tirakle maznun olan Konya mebusu Ab-
dülhaîim Çelebi Efendi ile Kâzım Hüsnü 
Bey haklarındaki tahkikata dair nûiza-
keratın celsei aleniyede icrası hakkında 
mumaileyhimin takriri 239 

2.— Saruhan mebusu Reşat Beyin ma
suniyetine dair Dİvam Riyaset kararı 189 

Meclis harici iğler 
İ. — Bolu mebusu Cevat Beyin bir va-

zifei vataniye ile izam kılındığına dair 
B. M. M. Riyaseti tezkeresi 434 

2. — Konya hâdisesini tetkik etmek 
üzere gidecek olan heyete Çorum mebusu 
Ferid ve Fuad Beylerle Sinob mebusu 
Şevket Beyin de ilâvesine dair B, M. M. 

Mezuniyet 
1. —- Âzayi kiramdan bazılarına mezu

niyet itasına dair 79:80^254:255,459:460 
2. — Bitlis mebusu Vehbi Beyin me

zuniyet talebine dair takriri 53 
3. — Bitlis mebuslarından Yusuf Ziya, 

Arif ve; Hakkâri mebusu Mazhar Müfid 
Beylerin mezuniyetlerine dair Divanı Ri
yaset karan 26 

4. — Bir vazifei vataniye ile izam kı
lınmış olan Bolu mebusu Cevat Beyin gay- . 
bubeti müddetince mezun addedilmesine 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi 434 

5. — Ertuğrul mebusu Halil ibrahim 
Beyle Kütahya mebusu Seyfi Efendinin 
mezuniyetleri hakkında Divanı Riyaset 
kararı : . 8 

6. —t- Erzurum mebusu ve Adliye ve
kili ve Reisisani Celâleddin Arif Beyin 
mezun addedilmekliğine dair telgrafı ve 
mezuniyetine dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi 39 

7. — îçel mebusu Ali Rıza Efendinin 
mezuniyet talebine dair takriri 33 

8. — istanbul mebusu Mazhar Beyin 
mezuniyetine dair Divanı Riyaset kararı 401 
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9. — İzmir mebusu Hacı Süleyman 
Efendinin, Rodos'a gitmek üzere mezuni
yet talebi 459 

10. — Kırşehir mebusu Kısa Beyin me
zuniyetine dair Divanı Riyaset kararı 284 

11. — Konya hâdisesini tetkik etmek 
üzere gidecek olan heyete • Çorum mebusu 
Ferid ve Fuad Beylerle Sinob mebusu 
Şevket Beyin de ilâvesine ve mumaileyhi
min mezun addedilmelerine dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 40:41,41:43 

12. — Mezuniyetlerinin nisanın on be
şine kadar temdidine dair Bitlis mebusu 
Yusuf Ziya ve Arif Beylerin takriri 45 

13. — Sİird mebusu Salih Efendinin, 
mezuniyetinin 23 nisana kadar temdidine 
dair takriri 461 

14. — Rusya'ya gidecek heyete memur 
edilen Menteşe mebusu Doktor Tevfik 
Rüştü Beyin mezun addedilmesine dair 

B. M. M. riyaseti tezkeresi 
Sayfa 

11:12,12:18 

Muhtelif 
1. — izmir mebusu Mahmud Esad 

,Bı?yle rüfekaşınm, tzmir Polis müdürü 
iken bazı mezalime âlet olan ve bilâhare 
Genş mebusluğuna intihap edilen Fikri 
Faik Bey hakkında iktiza eden muamele-
nin ifasına dair takriri 43:44 

Tahjrisat 
1. — Kırşehir mebusu Sadık Beyin, 

Meclise tarihi duhulünden itibaren tahsi
satının itasına dair takriri 460:461 

2. — Şimendifer yedek edevatı muba
yaa etmek üzere Avrupa'ya izam edile
cek komisyon âzasından olan Kozan me
busu Dr. Mustafa ve Saruhan mebusu İb
rahim Süreyya Beylere tahsisatlarının tam 
olarak itasına dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi 430 

BEYANAT 
1. — Hariciye vekâleti vekili Muhtar 

Beyin, Ermenistan'la akdedilen sulh esa-
satma dair beyanatı 199:202 

2. — İktisat vekâleti vekili Mahmut 
Celâl Beyin, Yunan mezalimine dair beya
natı ve bu bapta cereyan eden müzakere 19:22 

İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 
1. •—> Adliy« vekili Celâleddin Arif Be

yin yerine , vekâleten diğer bir zatın inti
habına dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi ve Adliye vekâleti vekili intihabı 376: 

377,391:392,393:394,397:398 
2. — Adliye vekâleti vekilliğine intihap 

edilmiş olan Zekâi Beyin istifası 433434 
3. — Erzurum mebusu ve Adliye veki

ldi! ve Reisisani Celâleddin Arif Beyin me
zun addedilmekliğine dair telgrafı ve mezu
niyetine dair, Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi ; 39 

4. — izmir mebusu Yunus Nadi Beyin, 
Maarif vekâleti için kendisine rey verilme
mesine dair takriri 391 

5. — Karesi mebusu Vehbi Beyin, Maa
rif ve Adliye vekâletleri ifiin kendisine rey 

verilmemesine dair takriri 391 
6. —> Maarif vekili Dr. Rıza Nur Beyin, 

uzan müddet Ankara'dan infikâkine binaen 
yerine diğer bir zatin intihabına dair Bü
yük Mîllet Meclisi Riyaseti tezkeresi ve 
Maarif vekili intihabı 377,391,392:393 

7. — Maarif vekâleti iğin gösterilen 
namzetler arasında isimleri bulunan tzmir 
mebusu Mahmut Esat ve Yunus Nadi Bey
lerin serbest çalışmayı tercih etmelerine bi-
nanen intihapta keyfiyetin nazarı dikkate 
alınmasına dair Büyük Millet Meclisi Riya 
seti tezkeresi 391 

8. — Niğde mebusa Ata Beyin, Adliye' 
vekâleti İçin kendisine rey verilmemesine 
dair takriri 399 
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ÎNTIHAPLAE 
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1. — Adliye vekâleti vekili intihabı 376: 
377,391:392,393:394,397:398 

2, — İstiklâl mahkemelerinde münhal 
bulunan âzalıklar için intihap 18,22:23,26,' 

182,182,188,199,202,212,221,225 

Sayfa 
3. — Maarif vekili intihabı 377,391,392,393 
4, — Kastamonu istiklâl mahkemesine 

bir âza intihap edilmesine dair Büyük Mil 
let Meclisi Riyaseti tezkeresi 11:12,12:18 

İSTİZAHLAR VE CEVAPLARI 
Dahiliye vekâletinden 

1. —- Konya mebusu Vehbi Efendinin, 
seyahat vesikası usulü hakkında istizah 
takriri ve Dahiliye vekâleti vekili Dr. Ad
nan Beyin cevabı 402,467:477 

2. — Karahisarısahip mefousu Mustafa 
Hulusi Efendinin, Kütahya hâkimi Ahmet 
Asım Efendinin, mevki kumandanı tarafın* 
dan mâruz kaldığısın muameleye dair isti
zah takriri ve vekil Dr. Adnan Beyin ceva
bı ";;•'; 274:275,292 

Maarif vekâletinden 
3. — Kütahya mebusu Cevdet Beyin, 

Ankara muallimlerinin grev ilân etmeleri 
sebebine dair istizahı ve Maarif vekili Dr. 
Bi2a NOT Beyin cevabı 187:188,202:219,220:221. 

Müdafaa! Milliye vekâletinden 
1. .— Ayhrtab mebusu Abdürrahman 

Lâmi Efendinin Ayintah vaziyeti askeri
yesi hakkında istizah takriri ve Müdafaai 
Milliye vekili Fevzi Paşanm cevabı 447:449 

2, — izmit mebusu Hamdi Namık Be
yin, Taraklı nahiyesi Ahzi asker şuhesi 
reisi hakkındaki suale verilen cevap kâfi 
görülmediğinden istizah takriri 335 

3. — Karahisarısahip mebusu Musta
fa Hulusi Efendinin, Kütahya hâkimi Ah-
med Asım Efendinin mevki kumandanı ta
rafından mâruz kaldığı siıi muameleye 
dair istizah takriri 274:275,292 

Nafia vekaletinden 
1. — Karahisarısahip mebusu Memet 

Şükrü Beyin, şimendifer malzemesi mu
bayaası için italya'ya izam edilen iki me
bus hakkında istizah takriri 429:430 

KANÜNLAB 
No. Sayfa 

34:39 55 — Düğünlerde meni israf at kanumi 
56 — Sulh hâkimleri kanunu muvakkati- • 

nin üçüncü maddesini muaddil mad-
dei kanuniye ; 64 

57 — Oyun kâğıtlarından alınan rüsu
mu istihlâkiyenin tezyidine dair 30 
eylül 1336 tarihli kanuna müzeyyel 
kanun ' 64:65,70,75 

58 •— Senei haliye ağnam resmine bir 
misli zamma dair kanun 54:60,60:63, 

65,74. 
59— Tedavülden kaldırılacak meskûkâ 

ti mağsusenin temdidi tedavülü hak
kında kanun 72:74 

60 '•—Sicilli nüfus kanununun 41 ve 42 
ve 43 ncü maddelerini muaddil ka
nun 93;96,102,112:113 

No, Sayfa 
61 —> Kıymeti mukadderelî mekâtip ile 

posta paketlerinin ücuratı'. teminîye-
sinin tezyidi hakkında kanun , 100:102, 

111,112 
62 — İdarei umumiydi vilâyat kanunu

nun yüz ikinci maddesi fıkrai ahire-
sinin ilgasına dair kanun 96:100 

63 — Hudut sıhhiye idaresiyle ' tekaüt 
sandığına ait rüsumun tezyidi hak
kında kanun 85:88,93,111:112 

64 — Ankara'ya merbut Çubukabat ve 
Zir nahiyelerinin kaza haline ifrağına 
dair kanun 91:93 

65 — Firariler hakkındaki 11 eylül 
1336 tarihli kanunun ikinci maddesini 
muaddil kanun 79,80:81 
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66 — istiklâl madalyası kanunu 102:111, 
111,119,137 

67— Müdafaa! Milliye bütçesine üç 
milyon lira ilâvesine dair kanun 190:191, 

199,221:222 
68 — Giresun müstakil livası teşkiline , 

dair kanun 141:1^7,192:199 
69 — Ordu müstakil livası teşkiline 

dair kanun 141:147,192:199 
70 — Genç sancağının müstakillen ida

resi hakkında kanun 276 
71 — Matbaa alât ve edevatiyle kitap 

ve gazete kâğıtlarının gümrük res
minden istisnasına dair kanun 189,286: 

288,292,293 
72 — Muaddel Usulü muhasebei umu

miye kanunu muvakkatinin 32 ve 34 

No. Sayfa 
ncü maddelerinin tadiline dair kanun 288 

73 —• Ziraat bankasının teşrinisani ve 
kânunuevvel aylarına mahsus mu
vakkat bütçe kanunu 307:309,317:318,330 

74 — Hariciye bütçesine on beş bin 
lira zammına dair kanun 298:299,302,330 

75 — Nafia bütçesine on altı bin Ura 
zammına dair kanun 302:305,309,329 

76 — Talimgahtan neşet eden efendi-
lere yüz ellişer lira itasına dair ka
nun 299:302,302,305,329 

77 — Zonguldak memurini maaşatına 
zamaim, icrasına dair kanun 510:511, 

â 522:523 
78 — Ihsu, Devecidağı ve Artıkova 

kazaları teşkiline dair kanun 513:514 

KARARLAR 
75 — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 

Taşçı Todor hakkındaki hükmün tas-
dikına dair 51 

76 — Memooğlu Yusuf hakkındaki hük
mün reline dair 51 

77 — Sansür vazı hakkında 178:181 
78 — Şark cephesi kumandam ile Heyeti 

murahhasa erkânına teşekkür edil
mesi hakkında 199:202 

79 — Konya mebuslarından iki zat hak

kında Divanı harpçe verilen hükme 
dair 239:251 

80 — Elâziz mebusu Şükrü Bey hakkın
da 225 

81 —İdarei hususiyeden maaş ajan mu
allimler hakkında 276:279,279 282 

82 — Kanunlara numara vazı hakkında 358 
— Elâziz mebusu Tahsin Bey hak
kında 297 

LAYİHALAR 
1. — Adliye heyeti teftişiye masari-

fatı için bütçeye para ilâvesine dair 427 
2. — Ankara'da kuvvetli bir telsiz tel

graf merkezi tesisi için tahsisat itasına 
dair 4 

3. — Ankara • Sivas hattmm inşası için 
bütçeye 20 bin Ura ilâvesine dair 427 

4. — Ankara ve Konya Düyunu umu
miye başmüdiriyetlerine muktazi mebaliğin 
muvazenei maliyeye ithali hakkında 27 

5. —• Anteb şehri memurinine bîr ma
aş zam itasına dair 3 

6. — Arzı istiman eden Ali Şir'in af
fına dair 116 

7. — Askeri tekaüt ve istifa kanununun 
12 nci maddesinin tadiline dair 400 

8. — Açar bakayasının aidat ile tahsili 
için bütçeye zamaim icrası hakkında 4 

9. — Avrupa'dan celp ile ahaliye fü-
ruht edilecek havayici zaruriye için Mali
ye vekâleti bütçesine iki milyon lira ilâ
vesine dair 297 

10. — Azerbaycan ve Gürcistan vesair 
memaliki şarkiyeye müzakeratı siyasiye 
için gönderilecek heyetin harcırahına kar
şılık olmak üzere Hariciye vekâleti bütçe
sine 15 bin lira zammma dair 270,298: 

299,302,330 
11. —- Aziziye harası masarifine dair 400 

12. — 1 kânunusaniden şubat 1337 ga
yesine dair 11 milyon liranın avans olarak 
itası hakkında 456 
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1$;".— Bursa Sanayi mektebi talebe
sinden. Konya'ya nakledilenterin tahsisa
tına d*ir " 382 

14, (— Benizli ile Sarayköy ahalisinin 
emlâk ve müsakkafat yergilerinin teciline 
dair • ' T 427 

15. i— Düşman tarafından işgal edilen 
mahallerden gelen memurlara verilmekte 
olan nısıf niaaşjn katiyle kendilerine ma-
zuliyet maaşı itasına dair 426:427 

18; — Emniyeti umumiye ve Jandarma 
bütçelerine harcırah . tertibi olarak para 
İlâyesiae dair 427 

17. — Emniyeti umumiye ile Jandarma 
Umum kumandanlığının tevhidine dair 427 

18... U" Erzurum hastanesi için avans 
olarak: 35 bin liranın bütçeye ithaline d*îr 427, 

19. — Gaz, mahrukat ve kâğıt tedariki 
İÇİM Posta ve telgraf bütçesine para ilâve
sine dair . 427 ' 

20. • — Genç sancağının müstakülen ida
resi hakkında 26,276 

21. — Giresun, Tirebolu ve Ordu ka
zalarından mürekkep bir müstakil liVa-
teşkiline dair 38,141:147,192:199 

. 22v.— Hariciye vekâleti masarifi müte
ferrikası için bütçede münakale İcrasına 
dair :40Ö 

23/—- tstiman etmiş olan şaki Halit'in 
affına dair - 427 

24. :— Kıtaatı askeriyeden teçhizatı 
; askeriyesiyle firar eden "efrat hakkmda 51 

25. — Konya'da Akşehir, Seydişehir 
ve Karaman 'm eMyeİ müstakille^ seklinde 
idaresine ve dört kaza teşkiline dair 4,302: 

305,307,404413,413:421,444,44^ 
26. y— Makam maaşatı hakkında 456 
27. — Mekâtihi idadiye heyeti idariye 

ve talimiyesihân Maarif idaresince azil ve • 
nasıplanna dair 427 

28. — Memaliki eonebiyedeki Osmanlı 
şehbender ve kançılarları tarafmdan tan
zim ve tasdik edilecek vesaikten alınacak 
resmin- tezyidine dâir- 169. 

29. r-* Memurini hariciyeye verilecek 
tahsisatm sureti itasına dair 297 

30. —- Muaddel usulü Muhasebei umu* 
miye kanununun 62 ve 63 ncü maddeleri
nin tadiline dair 427 

Sayfa 
31. —'•: Muhtaeini zürraa tevzi edilecek 

tohum için (300) bin lira tahsisine dair 382 
32.—ı Muinsiz ailelere muaveneti nak

diye itası: için bütçeye üç yüz bin lira zam-
medilmesl hakkında 4 

33. — Muvakkat temyiz heyeti teşkili 
hakkındaki kanunun begineİ maddesinin 
tadiline dair 427 

34. —-1 Müdafaai Millîye vekaleti müs
teşarlığı maaşına dair 456 

35. —• Orman müdür muavinlerinin 
Meclisi idareye âzayi tabiiye olmak Üzere 
dahil olmalarma dair 426 

36. — Safranbolu isyanında fer'an 
zimethal planların aflarına dair 456 

37. '^- Sinob'da (tersane), namiyle ya-
dedîlen riıahallîn .belediyeye terki hak
kında , 4 

38. — Şûrayi Devlet teşkili hakkmda 188: 
189,309 

39: —• Taşucu - Karaman tarikinin tu-
ruku umumiye meyamna ithaline dair 4 

40. - - Tebdilhavaya muhtaç zâbitana 
harcırah itasına dair 3 

41,'—i Tiflis ve Baku sefaretleri mai
yet memurlarının dört aylık maaşlarına 
dair. 427 

42. —; Ziraat bankasının teşrinisani ve 
kânunuevvel 1336 aylarına mahsus muvak
kat Bütçe kanunu lâyihası 4,307:309,317:318 

330 
43, — Ziraat ve kooperatif şirketlerine 

akçe ikrazına dair . 427 

1. — Adana vilâyetinin işgalden evvel
ki kazalarını da ihtiva etmek üzere yeni
den tesisine ve Cebelibereket ve Kozan 
sancaklarının müstakülen idaresine dair 515: 

516 
2. — Ankara - Kastamonu -: tnebolu 

yolunun tamiri için 66 bin lira tahsisatı 
munzamma itasına dair 302:305,309,329 

3. — Ankara'ya merbut Çubukabat 
ve Zir nahiyelerinin kaza haline ifrağına 
dair • ' i • _ • 91:93 

4. :— Pahilî kıymeti mukadderdi me-
kâtip ile posta paketlerinin üeuratı temi-
niyesinin tezyidi hakkmda 106:102,111,U2 



Sayfa 
5. — Devairi resmiye ile fukarayı ahali 

İçin ormanlardan katedilecek mahrukatın 
ve ciheti askeriyeye lüzumu olan telgraf, 
ve telefon direklerinin bilâ müzayede ita-" 
sına dair 5 

6. — Hazınei maliye hamına çıkarılan 
kıymetli evrak hakkında 65:70,70:72 

7. — tdarei umumiyei vüâyat kanu
nunun yüz ikinci maddesinin frkrai ahi-
resinin ilgasına dair 96:100 

8. — Malta'da mevkuf bulunanların 
ailelerine maaş tahsisi hakkında 290,516:522 

9. — Matbaa alât ve edevatının güm
rük ve oktruya resimlerinden muafiyetle
rine dair 189,286:288,292,293 

10. — Merakibi bahriyeden alınacak 
rüsumu sıhhiyenin tezyidi hakkında 85:88, 

93,111:112 
11.'— Mecitözü ve Zile'ye merbut ba

zı nahiyelerin kazaya ifrağına dair 81:83,191: 
192,513:514 

12. — Muaddel usulü Muhasebei umu
miye kanununun 32 ve 34 ncü maddeleri
nin tadiline dair 83:84,288 

13. — Müdaf aai Milliye vekâleti bütçe-

Sayfa 
sine 3 milyon Ura ilâvesine dair 176:1T8> 

. ; 190:191,199,221:222 
14. — Nüfus cezalarının tezyidi hak

kında 93:96,102,112:113 
İ5. — Oyun kâğıtlarından alınan rüsu

mu iatihlâkiyenin tezyidine dair 30 ey-
lâl 1336 tarihli kanuna müzeyyel kanun 
layihası „ 64:65,70,75 

16. — Talimgahtan neşet eden efendile
re teçhizat ve levazımı iksaiyelerini temin 
için 150 şer lira itası hakkında 299 =302,302, 

305,329 
1-7'. — Tedavülden kaldırılacak mesku

kâtı mağsuşenin temdidi tedavülü hak
kında 72:74 

18. ->- Teşkilâtı Esasiye kanunu lâyi
hası 120:137,148:161,161:166,258:259,259: 

265,337 =351,358 =367,368=376>449 =452,481: 
492,493:500 

19. — Ticaret vergisi kanunu lâyihası 
310=317,318:328,514 

20. — Zonguldak memurlarına birer 
maaş. nispetinde zammiyat icrasına dair 285: 

292,510:511,522=523 

MAZBATALAB 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. —• Adana mebusu Zekâi Beyin, İs

tiklâl mahkemeleri azaları adedinin dör
de iblâğına dair teklifi hakkında (Vl26) 40, 

79,80:81 
2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 

Ürgüp'ün Kaptanoğhı mahallesinden Taş
çı Todor'a ait evrakın gönderildiğine dair 
Adliye vekâleti-tezkeresi hakkında 51 

3. — Hiyaneti vataniyeden 3 sene kü
reğe mahkûm Elbistan'ın Atmalu karye
sinden Memooğlu Yusuf hakkındaki evra
kın gönderildiğine dair Adliye vekâleti 
tezkeresi hakkında 51 

1. — Siird mebusu Mustafa Şabr; Efen
dinin, Sulh hâkimleri kanununun tadili
ne dair teklifi hakkında (2/58) 64 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Altı liva dahilinde bilûmum posta 

ve telgraf muhaberatına sansür vazedildi

ğine dair Büyük Millet Meclisi Riyasetiyle 
Dahiliye vekâletinden mevrut tezkere hak
kında \ 178:181 

2. — Ankara'ya merbut Çubukabat ve 
Zir nahiyelerinin kaza haline ifrağına 
dair kanun lâyihası hakkında 91:93, 

3. -T- Bolu miebusu' Tunalı Hilmi Be
yin köy idaresi hakkındaki teklifi kanu
nisine dâir (2/125) , 1 7 0 

4. — ©ene, sancağının müstakillen ida
resi hakkında kanun lâyihasına dair 276 

5.—Giresun, Tirebolu ve Ordu kaza
larından mürekkep müstakil bir liva teş
kiline dair kanun lâyihası hakkında 141: 

147,192:199 
6. — Konya, Akşehir, Seydişehir ye 

Karaman'in elviyei müstakille şeklinde 
idaresine ve dört kaza teşkiline dair kanun 
lâyihası hakkında 302,305 =307,404 413,413: 

421,441446 
7. —Niğde mebusu Vehbi Bey ve rü-
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fekasmm Aksaray kazasmın Uya haline 
ifrağma dair teklifi (2/97) 297:298 

8, — Siverek mebusu Mustafa Sabri 
Efendinin, Siverek Hvaşınm, müstakiUen 
idaresi hakkında takririne daiı* 170 

9. — Şûrayi devlet teşkili hakkında ka
nun lâyihasına dair" : 309 

1. — Adana vilâyetinin işgalden evvel
ki kazaları da ihtiva etmek üzere yeniden 
tesisine ve Cebelibereket ve Kozan sancak
larının müstakillen idaresine dair kanun 
lâyihaları hakkında 515:516 

2. — Bursa mebusu. Operatör Emin 
Beyin Matbuat ve İstihbarat müdüriyeti 
umumiyesinin Dahiliye vekâletine raptvna 
dair teklifi kanunisi (2/103 m,) ve 
Kastamonu mebusu Doktor Suad Beyle ar
kadaşlarının, Matbuat ve İstihbarat mü
düriyeti umumiyesinin Dahiliye vekâletine 
rap tına dair takriri ve Bolu mebusu Tu-
nalı Hilmi Beyin, Matbuat ve İstihbarat 
müdüriyeti umumiyesinin Dahiliye vekâ
letine raptma dair takriri hakkında 89:91 

3. — Dahilî kıymeti mukaddereli me-
kâtip ile posta paketlerinin üeuratr temi-
niyesinin tezyidi hakkında kanun lâyi
hasına dair 100:102,111,112 

4. — İdarei umumiyei vilâyat kanunu
nun yüz ikinci maddesinin fıkrai ahiresi-
nin ilgasına dair kanun lâyihası hakkında 96: 

100 
5. — Mecidözü ve Zile'ye merbut bazı 

nahiyelerin kazaya ifrağına dair kanun lâ
yihası hakkmda 81 ;83, 

191:192,513:514 
6. — Nüfus harçlarının tezyidi hakkm

da kanun lâyihasına dair 93:96,102,112:113 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASİ 
1. — Matbaa alât ve edevatının güm

rük ve oktruva resimlerinden muafiyetine 
dair kaim» lâyihası hakkında 189,286:288,292,2&3 

İRSAD ENCÜMENİ MAZBATASI 

1. — Bolu mebusu TuuaU Hilmi Beyin 
rteşrıyat mücrimiyeti hakkındaki teklifi 
kanunisinde bulunan bir tâbirin tefsirine 

Sayfa 
dair Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti 
umumiyesi tezkeresi hakkında 171,190 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1. — Hazînei maliye namına çıkarılan 
kıymetli evrak hakkında kanun lâyihasına 
dair 65:70,70:72 

2. — Merakibi bahriyeden alınacak rü
sumu sıhhiyenin tezyidi hakkında kanun 
lâyihasına dai,r 85:88,93,111:112 

3. — Muaddel usulü Muhasebei umu
miye kanununun 32 ve 34 ncü maddeleri
nin tadiline dair kanun lâyihasr hakkında 83:84, 

288 
4. — Oyun kâğıtlarından alınan rüsu

mu istihlâkİyeniıı tezyidine dair 30 eylül 
1336 tarihli kanuna müzeyyel kanun lâ
yihası hakkında. 64:65,70,75 

5. — Talimgahtan, neşet eden efendilere 
teçhizat ve levazımı iksadyelerini temin 
için 150 şer lira itası hakkmda kanun lâ
yihasına dair 299:302,302,305:329 

6. — Tedavülden kaldırılacak mesku
kâtı mağşuşeııin temdidi tedavülü hak
kında kanun lâyihasına dair 72:74 

7. —••Ticaret vergisi kanunu lâyihası 
hakkmda 310:317,318:328,514 

1. — Nüfus harçlarının tezyidi hak
kında kanun lâyihasına dair 93:96,102,112:113 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
i; — Adana mebusu Zekâi Beyin, İs

tiklâl mahkemeleri kanununa bir madde 
ilâvesine dair teklifi kanunisi hakkmda 
(2/154) 271:274 

2. — Antalya mebusu Halil İbrahim 
Beyin, liva ve nahiye idarelerinin mahal
lerine terkine dair teklifi kanunisi hak
kında (2/150) 428 

3. — Antalya mebusu Mustafa Beyin 
tese'ülün men'ine dair teklifi hakkında 
(3125 M.) 276 

4. — Bitlis mebusu Yusuf Ziya Beyle 
rüfekasının, muhacir ve mültecilerin as
kerliklerine dair teklifi hakkında (2/125 M.) 275 

5. — Bolu mebusu Dr, Fuad Beyin, 
Akçaşehir ve Karasu nahiyelerinin kaza ha-
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Hne ifragma- ve Alpagot nakliyle bir ka
za teşkili hakkında iki aded teklifine 
dair (2/147), (3/148) 270:271 

. -6-::-'-— Elâziz mebusu Hüseyin; Beyin, 
Bolü*da senit, edilen binbaşı; ihsan Bey 
ailesine maaş tahsisi hakkında; (2/138) 

7. —* İzmit mebusu Haindi Namık Be
yin* Konya'da bir istiklâl mahkemesi daha 
teşkiline dair takriri hakkında 

8 ,— Karahisarısahib mebusu Hulusi 
Efendinin, emvali eytam .hakkmda tekli
fine dair (2/141) 'l '" ." 

S. — Kastamonu mebusu > Abdülkadir 
Kemali Beyle rüfekasırıın, Evkaf hakkın
da teklifine dair IS( 142) 

•: 10.'— Kastamonu mebusu Dr. Suad 
Beyin, Kazaatı sây ve amel hakkmda tek
lifine dair (2[/144) 

11. — Kütahya mebusu Besini Atalay 
Beyni, düşman mezaliminin tesbiti hak
kında teklifine dair (H 143) V . • ' 

12. — Niğde mebusu Ata;Beyin, Nev
şehir'de bir liva'mahkemesi teşkiline dair 
teklifi hakkında 

15. 'i— Sinob mebusu Seril Beyin, Mü
tekaidin ve eytam maasatmm tezyidine 
dair teklifi hakkında (2/140); 

14. — Şinob mebusu Şerif Beyin, Si-
nob'da kSprü ve şose inşasr hakkında tek-
hfine dair (2/139) 

15: v - Tokad mebusu Rifa;t Beyin, To
kat kalhanesinin belediyeye terki hakkın
da kanun teklifine dair (2/1Ş6) 

16. — Yozgad mebusu Feyyaz Âli Bey
le rüfekasmm, Boğazlryan kaymakamı 
Kemal Bey merhumun ailesine maaş tah
sisi hakkında teklifine dair'(2/149) 

17. — Yozgad mebusu Süleyman Sırrı . 
Beyin, ağnam tadadı hakkındaki teklifine 
dair (2'144) 170:171 

275 

275 

271 

275 

239 

271 

170 

275 

271 

428 

271 

İ. —- Antalya mebusu Raajh Efendinin 
talebe ve muaiMmlerin askerJikten tecili 
hakkında teklifi kanunisi (2/10Ş), Oltu 
mebusu Yasin Beyin, muallimlerin asker
likten tecili hakkındaki teklifine dair 
(a'112) 27:32,511:512,512:513 

2. — Bursa mebusu Operatör Emin Be
yin, Matbuat ve istihbarat; müdiriyeti 

Sayfa 
umutniyeşinin Dahiliye vekâletine raptina ' 
dair" teklifi kanunisi (2/103 mükerrer) ve 
Kastamonu-mebusu Dr. Suad Beyler arka-
dastannm, Matbuat re istihbarat müdi
riyeti'nmümiyesinm^ Dahiliye vekâletine • 
raptına dair takriri ve Bolu mebusu Tu-
nalı Hilmi Beyin, Matbuat ve istihbarat 
müdiriyeti umumiyesinin Dahiliye veka
letine raptına dair takriri hafcfenıda 89;91 

3:; — Saruhan mebusu Mustafa Necati 
Beyni, 'fedakârların sureti taltifi hakkın
da (istiklâl madalyası) teklifine dair 
(2/54) ' 102:111,111,119,137 

MUVAZENE! MALtYE ENCÜMENİ MAZ-
;;;;V':':-' BATALABI 

"1 . '-— Ankara - Kastamonu - Ineboiu yo
lunun tamiri ieln 6G bin lira tahsisatı mun-
zamma itasına dair kanun lâyihası hak
kında 302:305,309,329 

2. r— Azerbaycan, Gürcistan ve sair 
memalikı sarkiyeye müzakeratı siyasiye 
için gönderilecek heyetin harcırahına kar
gılık: olmak Üzere Hariciye vekâleti bütçe
sine 15 bin Ura zammına;dair k&mmlâyi-
hast tatkkmd> 298:299,302,330 

3. — Bolu mebnsn Tnnalı Hilmi Beyin 
Zonguldak hastaneleri hakkmda teklifine 
dair(2/117) ' 7 

A. ±— Bütçelerin Heyeti umttftniyece ka- . 
bulüne kadar devairi^ Hükümetçe tenzilâ-
tın.derŞftİ tatbik edilmesine dair 429 

5. -— Sene aaneağmm müst&killen ida
resi hakkmda kanun lâyihasına' dair 276 

$. T— Çttreşun, Tirebolu ve Ordu kaza
larından mürekkep müstakil bir liva teşki
line dair kanun lâyihası hakkmda 141:147,182: 

199 
7. — Hakkâri mebusu Mazhar Müfid 

Bey ve.rüfekismm, muallimlerin tahak
kuk etmi^ matluplarmm tesviyesi için 
tahsisatı munzamma istenilmesine dair 
takriri hakkmda 276:279,279:282, 

8. — Hazinei maliye namma çıkarılan 
krymetH evrak hakkmda kanun lâyihası
na dâir 65:70,70:72 

9 r — Konya, Akşehir, Seydigehir ve 
ve ^ramaa'melviîfei müstakille'şeklinde 

Y". 
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kanui"lâjihaaçı kakKrtıda },' ^28^ i29%ö!» :5aİ;Ç 
> • . ; • • ' " v " ' ; - . : ; ' ^ ; : ; - - - : : - - ' :

: - ' : ^ ^ 

Sayfa 
İelerine oıaaş iabaisi hakkında-kautm ^71- ' 
hası hakjnnda 516:522 

3. —iMecidözü ve Zile'ye merbırt bazı 
jıahîyeletîn kazaya ifrağma defir kanun 
Jâyîhasi hakkında 81:83^1:^92,513:514 

KÜt)AFAAÎ MÜ/LÎYE BNCtîMBNÎ 
MAZBATASI 

1. —Antalya mebusu Basit Efendinin 
talebe ve mnallinüerin askerlikten tacili 
hakkında teklifi kanunisi (2/103), Oltu 
mebusu -Pasın Beyin, muallimlerin aaker-
liktea tecili hakkındaki teklifine dair 
(2/112) : ; 27:32,511:512,512:518 

. ' 2 . " ^ İ-Sanahan mebnsü Mustafa Necati 
Beyin, fedakârların • sureti taltifi hakkm-
cla • (tstijklâl madalyası) teklifine dair 

\{%/U) • ! 102:111,111419,137 

BKÇÜMBNt MAHSUS MAZBATASI 

1. —• teşkilâtı Eöasîye kanunu layihası 
ve Encûıirteni mahsufl mazbatası 1ŞW :137,148 ;161, 

; İfel :166,258:259,25ff ;265f3Ş7:351,358:367, 
j ; 3681376,449:452,481:492,493:500 

- ;>NAFlA ENCÜMENİ MAZBATASI 
1.,',—'! Antalya mebusu Mustafa Bey ve 

refikinim, Antalya - Burdur şosesinin ik
mali insşsma dair takriri hakkında 458 

: SIHİÖYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. .•— Antalya mebusu Hamdullah Sup

hi Beyle refikinin, mecburi muallimlik 
ve tababiet hakkında tekUfine dair (2/78) 

' '••. §%Wtt% ENCÜMBNt- MAZBATASI 
İ. '-r-İKütahya mebusu Cem|l Beyin, 

Kütahya'da bir DaJtilhîlâfe medresesi te-
,sîsi- haldfenıda teklifine dair (2/60) 

MÜŞJTEBEK ENCÜMEN MAZBATASI 

276 

7:8 

;. I (Adliyfe -Teşkilâtı Esasiye) '. 
,1.—i Konya mebuslarından jAbdülha-

lim 'C«l*p> Efendi ile Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya harekâtı îsyaniyesî delayısiyle it-

;hamiarıi)tı müeip esbabı sftbutiye gprtil-, 
mediğinö ye Kamunu Esasinin^ 48 ve 79 
ncu •maddelerinin tefsirme in(ihaî' olmadı-
g m a d a ^ 239:251 
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Ifcrridifa hartriyft 
1. -^: Frmaıdarn ı . MragıJ^rmft katyı 

Aj^bijS'İOl kahramanea ntqfc>remet etti-
&&& ̂ dair Aymtab mebusu Yasin Beyden 

. meyttti; telgrafı • j •. 117 

172 

;V 1, rr- Aüaasy* mebuslarım»ir^şt vaei-
feainTÖa eylediklerine dadrAmasya mu-
taa»mflı|ıııdaü meyj^rt teafeeie-

2,:-^ Mecrohioi guzatı ziyarete-giden 
heyet HflmmiL izmit melıUBiı B^mdt Nanufe 

3^-™ MeWuMm gaaaü ;*t^aret« gides 
hey^;;ıiaıiattna ¥osşga4 melraa^; Eeyyaz Ali 
Beyle röteftasmdan m«vTuttdgFaflar 8:9 

' • • ? ' : •' V T a l i b i » r 

1. >*,Ag**sya jandarma eiradmdan 
Ha^fflieİimHftlÜ'io ja»daımi;$İkİBd«n tar-
diyisftç :aeae müddeti^ ktoefjB fcomdroaa 
hak](B»İ* Amaa^a İstiklâl «tahtemeSin-
dest i9*rami t»igraf 10:11 

; 2. — BSQ»kttftt gibi k u m u l a da meni 
t eenn i s ine dair M^raç'tflu m*vnst mah
zar r 1 r .0:10 

3;••*- Tahaiar t İaranınte^j idiûe dair 
Ankjara İmam ve müezzinleri taralından 
yeeüii^; istida •• 182 

• " Tfurîmlar •-* 
İ t — Bünyan'a muvasalat eden Kay

seri mebnsn Âlim Efendiden mevrut tel-
& * & : ••".'•• - 9 

1, ; ^ Ennenüerle sulh afet«dümesindeıı 
doIa^E^rta tdel i Müds&ai ^ C ^ A cemi-
yetiykjMosal mUunden nievnıt tebrik 

: 2 r ^ E r » © f f l s ^ ' î a arfh afc&fedeiı do-
layt mnhtelH, na*Üsü«den me^TUt tebrik 

430 

2 » 

n e ^ d a i r ^ a ^ eeşhest kımandıitf Kâzım -; 
K ^ b ^ k i r Pa^adao mjevrnt telgraf 458:4öâ 

v; '4a '*-r ^KİÜM^B; zi^tBp^aa d i î b ^ Diyan-; 
baki* ̂  ^ M i f v î l | ^ $ e a p ^ 
İef^.jn^ttettodİKi SŞyşrek yesÖb^mutav 
«r^^fef t t ı lSlöı TA: l l^rİMiÖ?: mebusu 
BkdtiB^a^enmeyrnt t e b ı ^ t 4 7$;7.9 

^ —r J$#vİÜdü: ıi0b^yi mitjjMiebetiyİe • 
Ma«^?T*uto8arj , ı6^»d«n B»yr&t tebrik 
t ^ r f e t e : ' •. ••.•':;"• • • • 

;- ; : % ^ ^ | 8 ^ . ; : e ^ e ^ i a ı k k i mfey&flîakiyet-
lt>rd*tt*dj^biyi' • SE&rjUir Bfcifadfİy*' İKya»etin. 
d « u l ^ i ş ^ t "fe^l^f '•••.-•• • ' • • . ' 

V &, '-—^ §«wfe_ eepkeaindefei aatysttaJriyetı 
lerdem dofcyı. Aydte m^üaMHaflığsadan, 

.tBÎevvdt telgraf•':•••'-. "•'"'•'•' 

: î. --- A«erb«yeftft Şûrai»^ €amhwi-
yetinia b ^ y ^ i ol*ö g ^ % . iakııaia^anı 
Jfoe&fcHfcâk «gINtiİöse dittir JSİBum K^ftr-' 
^k^'|6|ştsŞaia:jti*v£ttf t*lgr*t 
V £'^Söliya 1* Azerbayean- Şûr«l»r 

Gümh^y«J^ Jwafendaıt Br^sıoaMaki 
asberf^#^^ea» t*bwmei^&>ı»ra-fl»fe.-
ks^J&iıa*^:&fkb,#^r»af»^ mesnnıt 

68 

m 

m 
32 

1B& 

âStÂ 

-.: ri; : _,_i;„ :pt|̂ (q̂ B•!EiS(Uâ:.' -"tiifc!Jİs>\=/«vHleıt Gfir-
de|>i^^fl»Bfflft Plıfeöyan <a## Ebem. Bey-

?. ^ ğju^^e^Üaja. Jtıaıtawteaı Kâra» 
Kapah*kir Paşsnm t#*ekküt t ^ e a f ı 35* 

3TTALI*EE VE 0 E V A ^ t * B 

Dahiliye whâl«Ünd«ıı 
i: > Hakkâri ra«bı»u JfiUhar; MÛ^d 

• Beyfe aîfead«(UtFnany: Yerd^ebir'di düş-
loaıı twâfın!t!aıi yakıtah kura »hiüisûrin 
yçrtettjrilip yerleştiriunedikiffl̂ ne dair su-

tts>m^aİ9 ttâ|diy« «ftpayaivİBB* fcafcV ; 
ks»te a^ttakçin ^|5 ; 

0: ~ KÖE-7» B»bu«ir H*«L lWûr Sfeiı-

a . •••> f 1 _ • : A w . - j ^ -:"ı.-.ri=-j - ^ .^.-- • - - a - jy 
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dinin, Konya ve civarmda cebren toplatıl
makta olan beygirlere dair sual takriri 284:285 

4, — Yozgad mebusu Feyyaz Ali Beyin, 
ItİJâf Devletleri tarafından Karadeniz'e 
vazedilen abluka şayiası neticesinde ta-
haddüs eden ihtikâr hakkında sual tak
riri ve Dahiliye vekâleti vekili Dr.- Adnan 
Beyin tahriri cevabı 358,428 

5.,— Yozgad mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, Yozgad eşrafından Kadı Memet 
Efendinin katilleri hakkında sual takriri 
ve Dahiliye vekâleti vekili Dr. Adnan 
Beyin tahriri cevabı 170 

Erkânı harbiyei umumiye riyasetimden 
.1. — izmit, mebusu Hamdi Namık Be

yin, Antalya'da müteşekkil kömür kolları 
hakkında sual takriri 52 

icra Vekilleri Heyetinden 
1. — Ertuğrul mebusu Neeib Beyin, 

inegöl ve Yenişehir'in sukutunda ihmal ve 
lâkaydi olup olmadığına dair sual takriri 53 ;54 

İktisat vekâletinden 
1. — izmit mebusu Hamdi Namık Be

yin, şimendüferlerin odun yakması yüzün
den Bilecik ve Kütahya livası dahilindeki 
ormanların harap olacağına ve linyit ma
denlerinden istifade edilip edÜmiyeceği-
ne dair sual takriri 52,444:445 

2. ->- Kastamonu mebusu Dr. Suat Be? 
yin, Zonguldak havzasında kömür ihra
cında hâsıl olan buhrana dair suali ve 

•iktisat vekâleti vekili Mahmut Celâl Be-
, yin şifahi cevabı ' 436,462:467 

Maarif vekaletinden 
1. — Bitlis mebusu Yusuf Ziya Beyle 

rüfekasınm, Bitlis ve van vilâyetleri ve 
mülhakatında mektep kuşat edilmemesi es
babının beyanına dair Maarif vekâletin
den sual takriri 283 

2. — Ertuğrul mebusu Mustafa Ke
mal Beyin, Memhai Füyuzat mektebinin: 
bu ana kadar açılmaması esbabının be-
yanina dair suali ve Maarif vekili Dr. Rıza 
Nur Beyin şifahi cevabı 147:148,202:219, 

220:221 
3. — Lâzistan mebusu Esat Beyin, raa-

' ı ; - - j , T " ' Y ' ! : " ' ' Sayfa 
ib inhidam bir halde bulunan Bavzai Nis-
van mektebinin tamir edilmemesi esba
bının sorulmasına dair suali ve Maarif 
vekili Dr. Bıza Nur Beyin şifahi cevabı 139, 

202:219,220:221 
4. — Tokad mebusu Bifat Beyle rüfe

kasınm, Tokad'daki mekteplerin henüz 
açılmaması esbabının beyanına dair suali 
ve Maarif vekib Dr. Bıza Nur Beyin şi
fahi cevabı 147,202:219,220:221 

Maliye vekâletinden 
1. — istanbul mebusu Neşet Beyin, 

varidatı .mısusiyeden ne kadarının tahsil 
edilmiş olduğuna dair suali ve Maliye ve
kili Ferid Beyin şifahi eevabr 279 

Müdafaai Milliye vekâletinden 
1. — Bolu mebusu Tunalı Hilmi Be

yin, Trabzon'daki dekovil alât ve edevatı
nın satılması esbabının beyanına dair 
suali ve Müdafaai Milliye vekili Fevzi Pa
ganın. şifahi cevabı 172,445:446,446 

2. — Canik mebusu Nafiz Beyin, gay
ri müslimlerin askere alınmaları esbabı
nın beyanına dair suali ve Müdafaai Mil
liye vekili Fevzi Paşanın cevabı 285,446 

3. — Izınit mebusu Hamdi Namık Be
yin, Antalya'da müteşekkil kömür kolla
rı hakkında 52 

4. — Şimendiferlerin istihlâk ettiği 
odunlar hakkında suali ve Müdafaai Milli
ye vekili Fevzi Paşanın şifahi cevabı 443,444 

5. — Şimendiferlerin odun yakması yü
zünden Bilecik ve Kütahya livaları dahi- , 
ündeki ormanların harap olacağına ve lin
yit madenlerinden İstifade edilip edilmiye-
ceğine dair sual takriri 444:445 

6. — Taraklı nahiyesi Ahzi asker şube
si reisi hakkında suali ve Müdafaai Milli
ye vekili Fevzi Paşanın tahrirî cevabı .118,334: 

335 
7. — Konya mebusu Hacı Bekir Efen

dinin, Konya ve civarında cebren toplatıl
makta olan beygirlere dair sual takriri 284: 

285,446 
8. — Sürd mebusu Mustafa Sabri 

Efendinin, tebdilhavaya gelen efrat hak
kında sual takriri 505 
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KafSa vekâletinden 
1. — Bolu mebusu Tunalı Hilmi Be

yin, Trabzon'da dekovil alât ve edevatı
nın satılması eşbabınm beyanma dair sual 
takriri 

2. — Bursa mebusu Operatör Emin 
Beyin, şimendiferler hakkında suali ve 

172 

Sayfa 
Nafia vekili ismail Fazıl Pa§anm şifahi 
cevabı 189,256:258 

3. .— İzmit mebusu Hamdi Namık Be
yin, şimendiferlerin istihlâk ettiği odun
lar hakkında suali ve Nafia vekili îsmail 
Fazıl Paşanm şifahi cevabı 52,443,444 

4. — Konya mebusu Kâzım Hüsnü 
Beyin, trenlerin işletilmesine dair suali 493 

TAKRİRLER 
Adana [Zekâi Beyle arkadaşları] 
I, — Bütçe müzakereleri için haftada 

üç defa geceleri veya sabahlan dahi içtima 
edilmesine dair 505:509 

Amasya [Ömer Lûtfİ B,] 
% — Havza - Çorum - Yozgad tariki

nin turuku umumiye meyanına ithaline ve 
Samsun - Sivas şosesinin tamirine ve bu 
isler isin muktazî tahsisatın Nafia vekâle
tince talep olunmasına dair 333 

Antalya [Holü İbrahim B.J 
3. — Antalya'da liman inşasına dair 358 
[Bitlis Mebusları] 
4. — Diyarıbekir caddesinde kâin Alem

dar köprüsünün tamir edilmesine dair 117 
Bitlis [Hüsnü Beyle arkadaştan] 
5 .— Bitlis .muhacirlerinin iaşe ve is

kânlarına dair 88,333:334 
Bitlis [Vehbi B.] 
6. —Bitlis'te bir idadi mektebi küşadı-

na dair 33 
7. —• Bitlis zürraına birer çift öküz ita

sına ve Ziraat bankasından para ikraz edil
mesine dair 33 

Bitlis [Yusuf Ziya B.] 
8. —• İsmail Suphi Beyin Teşkilâtı Esa

siye lâyihası münasebetiyle söylediği nutkun 
talik ve ilânına dair verilen kararm tashihi 
hakkında 226:227 

Bolu [Tünedi Hilmi B.] 
9.— Büyük Millet Meclisince neşredil

miş ve edilecek olan kanunlara numara va-
zına dair 358 

10. — Maarif vekâletince ilân edilen 
Millî marş müsabakası neticesinin Meclisçe 
teşkil edilecek bir komisyonca tetkik ve tas
dik olunmasına dair 358 

II. —Millî marş müsafbaka müddetinin 
bir ay daha temdit edilmesine dair 401 

Bolu [Tunalı Hilmi Beyle arkadaşı] 
12..— tstiklâl mahkemeleri âzalarının 

irşat vazifesiyle de meşgul olmalarına dair 44: 
45 

Bolu [Yusuf î&zet P$,] 
13. — Malta'da mevkuf bulunanların 

ailelerine maaş tahsisi hakkındaki kanun 
lâyihasının müstaceleh müzakeresine dair 429 
• Burdur [Ali Ulvi B.] 

14. — Burdur livası teşkilâtının ihlâl 
edilmemesine dair 437,438 

Bursa [Operatör Emin B.] 
15. — Bütçe açığını kapatmak için kah

ve, çay, tütün ve saire resminin tezyidine 
dair 63 

16. — Ermenâk isminin Oruçali'ye tah
viline dair 441 

17. — Orhaneli kasabasının muvakka
ten Bursa vilâyeti merkezi ittihaz olunma
sına dair 368 

Canik [Nafiz B,] 
18. — Ünye ve Fatsa kazalarının Sam

sun'a raptolunmalarına dair 402:403 
19. — Vazifelerine devam etmiyen me

murin hakkında ahkâmı kanuniyertin tat
biki lüzumuna dair 7,117 

Ganük [Nafiz BeyU arkadaşları] 
20. — Konya hâdisesini tahkik için 

Meclisten seçilecek yedi kişilik ibir heyetin 
izamına dair 41:43 

Dersim [Diyap Ağa ile rüfekası] 
21. — Dersim ahvali umumiyesine dair 118: 

v ' ' 1 1 9 

Dersim [Hasan flayri B.J 
22.— Dersim'Üterin istiklâl vesair me-

lıakimee tatbik edilecek cezalardan istisna 
edilmelerine dair 88 

Ertuğrul [Ahmed Hamdi B.] 
23. — Evvelce yapılan istiklâl malike-
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raesi intihabatının yeniden icrasına dair -286 
Ertuğrut [Mustafa Kemal B.J 
24.— Esnaf kâhyalığı kanunu lâyiha

sının müstacelen müzakeresine dair 429 
25. — Mekteplerin açılmamasına sebep 

olan memurun teçziyesiyle mekteplerin 
hemen artırılmalarına dair 335:337 

Ertuğrul [Necib B.J 
26. — Bütün encümenler için oda te

darik edilmesine dair . 45 • 
27. — istiklâl mahkemeleri heyetleri

nin mintakalarını devir ve teftiş etmele
rine dair * 117Î118 

28. — Meclisin içtima saatlerine dair 54 
Erzurum [Nusret Ef.J 
29. — Erzurum, Van ve Bitlis muha

cirlerine muavenet edilmesi, hakkındaki 45, 
269*270 

.Erzurum [Salih Ef. ile refiki] 
30. — Sarıkamış - ' Erzincan dekovil 

hattının inşasının ikmal edilmesine dair 437 
Genç IFikri,Beyle rüfekası] 
31. — Kulp - Muş sösesiyle bir köp

rünün tamirine dair 173 
Hakkâri [Mazhar Müfid Beyle arkadaşı] 
32. — Hakkâri ahalisine altı bin lira 

itasına dair 189U90 
3 3 , — Muallimlerin tahakkuk etmiş 

matluplarının tesviyesi için tahsisatı mun
zamına istenilmesine dair 219:220,276,279,279:282 

İsparta [Nadir B.J 
34. — (Ağlasun) nahiyesinin ismi

nin (Belönü) ne tebdiline dair 437:438 
35, — Bazı ecnebi isimleri taşıyan köy 

isimlerinin değiştirilmesine dair , 438 
36.— Konya vilâyetinde yapılacak teş

kilâtı mülkiyeye dair 435 
37. — Yalvaç kazasının bazı köyleri

nin Hpyran nahiyesinden irtibatlarının 
fekkîyle (Seğirkent) nahiyesine verilme
lerine dair ' 4:38 

îsîanıbul [Salahaddin B,] 
38. — Şehit Hafız Hüseyin Beyin hem

şiresine maaş tahsisine dair 118 
İzmit [Halil İbrahim Ef.J 

• 39. — tznik'de düşman tarafından ya
pılan tahribatın tesbitine ve ahalînin iaşe-

• sini temin etmek için mahalline bir heyet 
izamma dair 357 

Sayfa 
İzmit- [Hamdİ $®mk B.J 
40. — Gazete müdiri meralleri ve sa

hibi imtiyazları hakkmda 255:256' 
41. — Konya'da bir istiklâl mahkemesi 

daha açılmasına dair 33,275 
42. — Yenigiin gazetesi hakkmda zem-

mu kadih dâvası ikamesine dair; 255,516 
Karamsarı Şurki [Mesut B.J 
43. -*• Teşkilâtı Esasiye lâyihasının 

tadiline dair 402 
Karesi [Hasan Basri B.] 
44 — Mualliminin müterakim maaşa-

tma sarf edilmek üzere vilâyata muavenet 
fasImdan beş yüz bin lira itasına dair 282:283 

Kastamonu , [Dr; Svtot B.J 
45. — 1337 senesi bütçesinin biran ev

vel Meclise celbine dair 384:387 
46; — 23 nisan 1337 tarihinden sonra 

içtimada hazır olmıyan mebusların tahsi
satlarının verilmemesine dair 461:462 

Kastamonu [Dr. Suad Beyle rüfekastj 
47. — Meclisin haftada lâakal üç içti

ma akdetmesine dair • 34 
Kırşehir [Yahya Galip B.J 
48. — Müzakere edilecek bütçelerin tabı 

ve tevzi edilmesine dair 387 
Konya [AbdülhaUm Çelebi Ef.J 
49. — Bir Evkaf vekâleti ihdasına dair 
•Konya [Vehbi Ef. ile rüfeka&ı] 
50/— Konya valisi Haydar Bey hak

kında takibatı kanuniye icra edilmesine 
dair 387:390 

Kütahya [Cemil B.J 
51. — Bazı kazalarda adlîye teşkilâtı 

yapılmasına dair 402 
; 52. — Heyeti Vekileee bir meni ihtikâr 

kanunu îâyihası ihzar edilmesine dair 436:437 
53. — İstiklâl mahkemelerine intihap 

olunan azaların imtihana talbi tutulmaları
na dair 459 

54. -s- İstiklâl marşi için verilecek mü
kâfatın 100 liraya tenziline dair 436 

Malatya [Sıtkı R.J 
55. — istiklâl mahkemesi heyetinin dör

der azadan terekküp etmesi hakkındaki tek
lifi kanuninin müstacelen müzakeresine 
dair 40 

Mersin [Muhtar B. ve rüfekast] 
56. -r- Adana muhacirinine muavenet 
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ifasraadRİr 356,457:458 
Muş [Âkmed Hamdi B.J 
57: — Muş kasabasındaki eevamİİ şeri-

fenin tamir edilmesi hakkında 356 
Muş [Ahmed Hamdi Beyle rüfekastj 
58,— Mu» sancağı dahilindeki köprüle

re dair 148 
Muş [Mahmut Sait Beyle rüfehımj 
59. — Muş'tak idarei hususiye mat-

lubatı hakkında 173 
[Muş mebusları] 
60; — Muş kasabasında harap olan su 

yollarının tamirine ve tamir bedelinin Ev
kaftan itasına dair 117 

Saruhan [Âvni B.J 
61. — Gelip gidenler hakkında takay-

yüdatm tezyidi ile bilhassa orduya teşmi
line dair 477 

Siird [Mustafa Sabri 8f.) 
62. — Siverek liviasınm müstakillen 

idaresi hakkında 45,170 
Siird [Mustafa Sabri Ef. ve refikıj 
63. — Vaktiyle Evkafa alınan nükudu '. 

mevkufeuin teftiş ettirilmesine' dair 467 
Siverek [Mustafa Lütfi B.J 
64. — Mebusların tercümeihaliniu tabı 

ve neşrine dair 458 
65. — Büsya'ya izam edilecek heyet 

hakkındaki beyanatından hâsıl olan sui 
tefehhümü izale için verdiği takrir 18:19 

66. — Siverek sancağının müstakil liva 
haline ifrağına ve Karakeçi ve Burhan 
nahiyelerinin kazaya tahviline dair 189 

Trabzon [Hüsrev BJ 
67. — Diyarbekir mebusu Haeı Şükrü 

Beyin, gecen içtimadaki beyanatının ke-
eniemyekün addolunmasına dair 394:397 

68. — Koy idareleri hakkındaki teklifi 
kanuninin biran evvel intacına dair 283:284 

Adana [ZeMİ B.J 
1, — İstiklâl mahkemeleri-kanununa bîr 

madde ilâvesi hakkında (2/154) 189,271:274 
2. •—İstiklâl mahkemesi kanununa bir 

madde ilâvesine dair (2/179) 356 

Sayfa 
Van [Basan Sıddılt B.J 
69. — Muhacirinin temettü vergisi za-

maiminden istisna edilmelerine dair 356,382 
70. — Van - Bayezİt yolu üzerindeki 

köprülerin tamiri için bütçeye tahsisat ko
nulmasına dair 285 

71. — Van muhacirlerine tohumluk te
darik edilmesine dair 442 

72. — Van vilâyeti dahilinde metruk 
bulunan petrol madeninin işletilmesine 
dair 384 

Yozgad [Süleyman Strrı B.J 
73. — Azanın dâva vekâletiyle meşgul" 

olmamaları hakkındaki teklifi kanunisinin 
Kanunu Esasi encümenince biran evvel He
yeti umumiyeye şevkine dair. 256 

74. — Azanın dâva vekâletiyle meşgul 
olmamaları hakkındaki teklifi kanunisinin 
biran evvel Encümenden celp ve müzake
resine dair 510 

, 75. — Şûrayi âlü islâm teşkiline dair 440: 
\ ; / . •• 441 

Antalya [Mustafa Bey ve refiki] 
1. — Antalya - Burdur şosesinin ikmali 

inşasına dair 458 
Antalya [Tahsin B. ve refikıj 
2. — Askerin melbusatma dair 5:6 
Bolu [Tmah Hümi B.J 
3. — Matbuat ve istihbarat müdiriyeti 

uraumiyesinin Dahiliye vekâletine raptnıa 
dair 89:91 

Kütahya [Cemil B.J 
4. — Kütahya'daki mekteplerin tahli

yesine dair 4:5 
Kastamonu [Dr. Suad Beyle arkadaşlanj 
5. — Matbuat ve istihbarat müdiriyeti 

umumiyesinin Dahiliye vekâletine raptına 
dair 89:91 

Trabzon [Hüsrev B.J 
6. — Düğünlerde israfatın menine dair 34:39 

Antalya [Halil İbrahim B.J 
3, — Liva ve naıhiye idarelerinin ma

hallerine terkine dair (2/150) 225,428 
Bolu [Dr. Fuad Beyle rüfekastj 
4. — Alpagot namiyle bir kaza teşkili 

TEKLlFLEB 
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Sayfa 

hakkında (2/147) 170,270:271 
5. —'Akçaşehir ve Karasu nahiyelerinin 

kaza haline ifrağma dair (2/148) 170,270:271 
Bolu [Yusuf'İzzet Pş. ve rüfekası] 
6. — Büyük Millet Meclisinin salâhı- ~ 

yetine dair teklifi kanunisi (2/173) 428 . 
Bursa [Operatör Emin B.J 
7. — Orhaniye kazasının müstakil liva 

haline ifrağına dair (2/164) 368 
Denizli [Yusuf B.J 
8. — Evkaf ve Maarif varidatının tev

hidi hakkmda (2/153) 225 
Ergani [Siirt B.J 
9. ~ Malmüdürlerinin memuriyeti eri

nin Maliye ^vekâletince icrasına „ dair 
(2/144 M.) 140 

Erzincan [Osman Fevzi Ef. ve arka
daşları] 

10. — istanbul'da idam edilen Abdullah 
Efendi ailesine maaş tahsisine dair (2/182) 481 

Erzurum [SaUh Ef.J 
11. — Ermenistan Cumhuriyeti ile sulh 

akdediîmesine binaen firarilere af ilânı 
hakkında (2/163) . 3 6 8 

12. — tmam ve hatip maaşlarına zama-
ira icrası hakkında (2/168) 404 

Eskişehir fEyüh Sabri Beyle rüfekası J 
13. — Bozöyük'ün feazaya tahviliyle 

Eskişehir'e raptı hakkmda (2/175 M,) 429 
tqd [Kaim Ef.J 
14. — Mültezimlerin askerliklerinin te

cili hakkmda (2/169) 401:402 
İstanbul [Neşet B.J 
15. — Damat Ferid Hükümetince idam 

edilen Tevfİk Bey ailesine maaş tahsisi 
hakkında (2/180) 467 

tsmir [Mahmud Esad B.J 
16. —- Kürreİnühas nahiyesinin kazaya 

tahvili hakkında (2/150) . 226 
îzm-ir [Yunus Nadi B. ve arkadaşlarıJ 
17. — Matbuat müntesJbİninİn hizmeti 

askeriyeden tecillerine dair (2/239) 439,440 
İzmir [Hamdi Namık B.J 
18. — Darülmuallimin ve Darülmualli-

mat maaşatrnın muvaKenei umumiyeden ita
sına dair (2/179 M.) 442 

19. — Kanunu cezanın 117 nci madde
sinin tadili hakkında (2/170) 401 

Sayfa 
20. — Köy muallimleri hakkında 

(2/155) 226 
Karahisansahib [Mustafa Hulusi Ef.J 
21. — Emvali eytam hakkında (2/141) 11, 

271 
Karahisangarkı [Mesut B.J 
22. .— Teşkilât Esasiye hakkında 

(1/145 M.) 161,258:259,259:265,337:351 
Karesi [Hasan Basri B.J 
23. — Âza telgraf muhaberatının üc

retten istisnasına dair (2/151) 225 
Kastamonu [Abdülkadir Kemali Beyle 

rüfakasıj 
24. -r~ Evkaf kanunu hakkında (2/142) 8,275 
Kastamonu [Dr. Suad B.J 
25. — Kazaatı sây ve amel hakkında 

(2/146) 170,239 
Kayseri [Ahf B.J 
26. — Usulü muhakematı seriye karar

namesinin sekizinci maddesine bîr zeyil ilâ
vesine dair (2/165) 384 

27. — (Yahyalı) nahiyesinin Develi ka
zasına ilhakı hakkmda (2/174) 438:439 

Kırşehir [Stddık B.J 
28. — Sulh hâkimleri kanununa bir ze

yil ilâvesi hakkmda (2/178) 439:440 
Kırşehir [Yahya Galib B.J 
29. — Mebusların kontratçılık etmeme

lerine dair (2/183) 509 
Konya [Hacı Bekir Ef.J 
30. — Mevaddı İptidaiye üzerinden ih

racat resminin ilgasına (2/167 M.) 390 
Konya [Kâzım Hüsnü B.J 
31. — Mamulâtı dahiliyeden elbise isti

mali hakkında 356 
Kütahya [Besim Atalay B.J 
32. — Düşman mezaliminin tesbiti ha-

kmda (2/143) 32,271 
Kütahya [Cemil B.J 
33. — Darülmuallimin maasatınm umu

mî muvazeneden tesviyesi hakkında 
(2/162) 356,429 

34. — Devletşah namiyle bir kaza teşkili 
hakkmda (2/167) 384 

Maraş [Tahsin B.J 
35. — Maraş Evkaf memuru Evliya 

Efendi ailesine maaş tahsisi hakkında 
(2/166) 384 
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.... Mersinftüsuf Ziya B] 
36. —- At, araba, otomobil vp saireden 

vergi afczı/hakfandaki (2/149)* 
[Muvazenei maliye encümeni] : 

37. — Ağnam resminin tesyıdine, dair 
', (2/1U M.) ^ 54:69,60:63,65,74 

Muş^/.<i**wd Xr»M.«£t B<] 
3S.--Muş ahalisine veril«î; tohumluk 

bödeilte j ^ k m d a (2/171) 402 
N%As [Ata B.] 
39. — Nevşehir'de bir liva TBiahkemesi 

teşMU naktada (2/144) ; 51,170 
.: Olta föasih B,] 

4&-^ Anavatana iltihak ed^n mevaki 
deki:^*Şlifj3i.*£fi hakkında (2/158>: 

S^fMtii^a&abtİMf.] ;.A'.' 
ı 4L — IZftbitKadan harp y«rgisi 

mamut hakkında (2/360) 

42. — Emirberler hakkmdaki (2/174) 

abn-

283 

332 

428: 
429 

439 

297 

Sü»& JSaUh Uf. ve rüfekm] 
4â. ^7-VVilâyatı şarkîye ağnam resmi-

nin zanıaimden istisnası hakkâıda (2/177) 
$<&$$ [RifGt B.j 
44. --^ Arazii metrûkenin toprağı olmı-

yan köylülere verilmesine dair J2/159) 
45̂  :~ Tokad Kalhanesinin ^belediyeye 

terki İşkfcırida (2/156) ; 255,428 
YflBgad [Peyym Mi Beyle r&fehtm] 

'•:;-,' 46. -^ Boğazhyan kaymakamı Kemal 
Bey merhumun ailesine maaş tahsisine 
•dair (2/145) 141,271 

Toçgftd [&aa Beyle refik*] 
47,:~-rUsat tarafından şehit edilen Ka-

Tarn^şp* âahiyesi müdürü Terfik Elendi 
ve Meme* onbaşı ailelerine maaş tahsisi 
hakkında (2/181) 

Yosg&d [Süleyman Strn B1^ 
48. - - Darende kazasınm Müstakil Uya 

haline ifrağına dair (2/174) 

481 

428 

Aftfltta; [Zekâi B.j 
- i ; -^ İstiklâl mahkemeleri^ âzalarının 
dordevittâğm* dair (27126)-. T ; 46i4O,79,80:81 

Â i ^ t ^ /J3"«mflwRâA Sujth* Beyle refiki] 
2* -•—Mecburi muallimlik ve tababet 

hafekinîft (2/78) 276 

Antalya [Mustafa B.] 
. 3.; — !Pese'üİttîi meıi'ine dair (2/118) 278 

Aata^ya[SûsİkEf,] 
4 -^-Talebe ye muallimlerin askerlik

ten:ji$8n*sina: (2/103); 'r"27':32,Şİl:512,512:513-
Bitiis [¥umf Ziya Beyte rüfekaat] 
5. -rr Mohaeir ve mültecilerinaskerlik

lerin^ ;dirir,-{^ M^ • . . 2 7 5 -
Bölit [T'tHufa Mimi B j ' 
6 / ^ I f ö y ^ « s i h ^ k m d ı ı W ( 2 / 1 2 5 ) 170 

-. 7. ^ ^Zo^aldik hastaneleri hakkında 
(2/117), ••' ''-•'[•'•-•••-•:':'•;' '.'^/'- 1 ''-':'\ 

.Barsa[Operatör Emn J t . j 
8. — Matbuat V*; îfltihbftrat iandîrîyeti 

ıımunayesinia Dahihy* vakâletine r&ptına 
dair ,(2/lp3 i a 89:91 \ 

&•-—- ©<$*&& fB>ît^«dilm bmfeaşi İh1 

sm Bejr ailasme -m&tqtahiöii«kkaıda • ;-
(2/J38) • 275 . ' -

Esrem^fosja Steri'B&yU riifâkast] 
10,;—D^Pttlerde meni israfat hakkm-

da^Ş^Ş) ,-,>•,,.• 34:39 
Şöijskya;[Ç#mü3ş] 
İl.>—EütabyaMa bir darüüıilâfe med

resesi: tesisi hakkında teklifi (2/60) 7:8 
; .Nyfdç- [VdkbiB. m mfekast] • 

12.•-^•..Aksaray; .kasasınınrttva haline , . 
îırağin^.dair (2/97^) ' 297:298 

O^a [ftümB:] { .'•..., 
13. -^ - MaalÜmlerin askerlikten tecil

leri h^kkinda (2»'112) 27:32>Şİ1:512,512^513; 
Şarşhan [HmPffa N-ecati] • 
141— Fedakaclarnı sureti taltifi hak- ; j -

kmdaitsttklâİ madalyası) (^^4) 102:111,111, 

.M*d:[0wtefaSamWj • \ -
15. —- ifetlh hâkimleri kamamaun tadi-

lineVdair-;̂ 2:;;fi8)" . / H 
8ii»p [$mf B] 
16,••— Mütekaidin ve: eytam maaşatmın 

te?yi^»!^t t r (2^140) 2^5 
• ,17, -^ Sinob'da köprü ve şose inşası 

•hakki^da^2/İ3â) . .:, ••••'yl.:-: . •: .27İ ";;"£ 
If^gad Yâfûî^ırutTi Sıfn A / : : ^ 
1 8 . ^ Ağnam tadadına dair (2/137:-m.) 170: |S 

: " " ' - " • • • •••:. • ' ' . . . ' m - : • : " * 
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ADLİYE VEKALETİ TEZKERELERİ 
t ^Hiyaa«tivataniy^^WaeV>â«;; 

înatiolu'öTm Hatip fea|ı lo^iîtörfnâen Sfl-
seyin haktodald '«rtaim #61aderndj|&e> 
dair; " - • - ' " .-'• " / \ , _ V.':> 

' " İ . , ~ Hiyanietİ. .v»tani7fla«a mahfcâıa: 
Mehtoiftt çavuş hl&hpjndafci evrakın jgBndse* 

3";-r-Şiyaneti vataniye^» mamın',' 
iken;'. beraetine kirar verilen Alpa Ö-,:. 
merŞa evrakmıiı $JjAdeHh$i8»Te dair 

• i >— Meni mftöiîfat kaaarrnmm: Bdtiei ; 
mftâdesinin tefeir edllmesioe dsip 

m-

4& 

I4G 

M 

51 

. li ^Hİyaneti v#taniyedett mahlcâm 
Ürgip'to .K«pdw^lnr]^a^^ndaEL?İİ^ 
çı Todor'a ait evş&fcm FÖndwifeüJİBe dair 

•Si"-i HIy«ö$Ö Tajtan^efâetr:S apm kft-
reğflîjttaîîîrttm Elbiıtan'nı Aöaahı karjre-
eiödftt Memopglu Yûsuf h#(tbKaa£k*.vm^ 
kıti |3ittderildî8ine dair. -.,' ;•' _.; , v 

^ B . - M . u . : ^ t ^ p ^ t i ^ & m m ^ î '•'-_••• 
1.,— Alfa;HTa-'^ıliııd#r^^'.y«\tİt.-. 

graİ'tBuhaljeratıaa sansür VjazetUİdigrâe V' 
•dair; . , / ; . ."" 4^7f;|&l 
; •' 8̂  — Ayiatap;, Urfa w Şfifcras" KTÎ&& .--;':-
dahilînde' istiklâl ma1ıkemeaİ;tegfeİlMe dair 4 # 

!."" 3|-T-, Ganik mebusu NjdjU/Beyjâ ;va*'';";'•>_.; 
^ e ^ i a e deraai«teıİyenmepı®İB Wktşin* ' 
da: ahkâmı kaurnö^önin tatbiki' lüa^ana 
dair :Uîtsirine cevap l l t -

4i'T- Gediz, Üsailbavalieinde bir;lsttk;« ••}'•. 
141 n^hfcemesi teskilme dair • :;4âfi^a 

5;*~ Haöcm tamir ve îrjîiö fcakkj^% -;:','; 
ŞeyB*i, yekiteoe îttıhıns eflfleü mt^an^ç^; 
Hm bir suretinin takdim fedind^ö* 4$$!* Siff #7 

, 6/— Kfitabya/dak; mekteplerni^di./; ->' 
yesiuie da» E&lahyaLmebtwıt 0imİl B | y İ » ; ' \ 
töûeioji1 takrirî hakkında :-.:;<'.."-",- . b--" -;4~;Şy 

7*'T- Öğle SaiiÜ^nİB üğaw hakkuı^^ •_;>. 
k> kararın vilâyatâ da te$mfl; edttdi$toB' 

-aafr";-." " -->\;._•]'••-:/,;.$&; 
Âç-*- Seferberlik.** cephe;-«w»lni-;lşai ; •'/;.•. 

ttttmibroı tef^rine 4alr . İ'SSâtÖ 

' - Sây£a 
%.-* Telgral memurları ayifklarma za

mana icrası hakkındaki kar&ftuttuettin gön
derildiğine dair 427 , 

. Di^lIıtYE VEKALETİ TEZKERELERİ 
. -I, — Altı liva dahilinde bUÜnıom pos

ta ve telgraf muhaberatına sansür vaiedil-
dlâinedair ; - ; 62:53,178:181 

2. -t- Bitlis mebusa Hüsnü. Beyle arka-
- dşşlarınm BitMs mtthaûirlerinin İaae ve 
isklnları hakkındaki takririne eerap 333:384 

3i -V İstiklâl mahkemelerinin derecei 
salahiyetlerinin tesbiüne dair S55:35& 

4.-4. Brmnun ; melrasıı Noşrat Efen
dinin, jrssurnnv Vai ve BitHe 'muhacirle
rine. muavenet edilmesi hakkındaki tak
ririne (jerap , 2^:270 
MATBİJAT VE İSTİHBARAT JfÜDİRİTETt 

i UMUMÎTB3Î TEZKERESİ 

1. ̂ . Bola mebusu Tunah Hilmi Beyin 
neşriyat mfleriMyeti hakkındaki teklifi 

' kanunisinde bulunan bir tâbirin tefsirine 
dair ; ; 171,190 
WPD4PAAÎ MİLLİYE VEKÂLETİ TEZKE

RELERİ 
1, —• Askerin meTbusatma dair Antal

ya mebjısu Tahsin -Bey ye rSfekastnm te
menni, takririne cevap 5:6 

%_ 4* Zâbitan ümfoırmalannm değigti-
rUmeşûie dair 284 

NJtFÎA VEKÂLETİ TEgKBREŞl 
; 1. —i Devairi resmiye île fuîçarayi aha* 

li ^jhtlyicı için ormanlardan katedilecek 
ma]fe*k|atxn ve ciheti askeriyeye lüzumu 
olan telgraf ve telefon direklerinin bÜft-
mUsaye^e itasma dair kanun lâyihasının 
mftstaee|l«n müzakere edilmesine dair 5 

^ R İ Y E VEKÂLETİ TEZKEMlLERt 
İ.. -r- Merkez J^er̂ ye kadrosiuıun gon? 

derildi^uıe dair ' - _ • 4 
2. -4 Şer'iye vekâleti bütgesine zama-

im ieraâna dair 189,382,883:394 

i ü M 
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Tahlilî fihrist 

ı ' ' • » » — 

Sayfa 
Abdulhalim Çelebi Ef. (Konya) -

Konya hâdisesini tahkik için Meclisten gön
derilen heyet hakkmda sözleri 42,43 

—> Konya mebuslarından Abdulhalim 
Çelebi Efendi ile Kâzım Hüsnü Beyin 
Konya harekâtı isyaniyesi dolayısiyle it-
tihamlarını mucip esbap görülmediğine ve 
Kanunu Esasinin 48 ve 79 nen maddeleri-
"nin tefsirine mahal olmadığına dair Müş
terek encümen mazbatası münasebetiyle 
sözleri 249,250 

Abdulgafur E £ (Karesi) — Bütçe mü
zakeresi için Meclisin haftada üç defa ge

celeri veya sabahlan da içtima etmesine ' 
dair takrir münasebetiyle sözleri 508 

—• Celâleddin Arif Beyin yerine Adliye 
vekâletine bir vekil intihabına dair tezke
re münasebetiyle sözleri 393,394 

—• İzmir mebusluğuna intihap edilmiş 
olan Fuad Beyin mazbatası münasebetiy
le sözleri . 503 

•— Teşkilâtı Esasiye kanunu münase
betiyle sözleri 370,372 

Abdulbak Tevfik B. (Dersim) - Teşki
lâtı Esasiye kanunu münasebetiyle sözleri 262 

Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu) -
Jandarma neferi Hasanoğlu Halilin jan
darma meslekinden tardiyle 3 sene müd
detle küreğe konulmasına dair Amasya 
istiklâl mahkemesinin telgrafı münasebe
tiyle sözleri 11 

— Kumarın menedîlmesine dair Maran
tan mevrut mahzar hakkmda sözleri 9 

— Menteşe mebusu Doktor Tevfik Rüş
tü Beyin Meelis ka ran alınmadıkça Rus-

' Sayfa 
ya'ya izamına müsaade olunmamasına 
dair takrir mnasebetiyle sözleri 14,15 

Abdullah E l (tsmit) - istiklâl mahke
mesi azasının dörde iblâğı hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri • 80 

—• Müdafaai Milliye bütçesine üç mil
yon lira ilâvesine dair kanun münasebe
tiyle sözleri 176,177 

Abdurrahman Lâmi Ef. (Aymtap) -
Düğünlerde meni israfat hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 35 

Ahmet B. (Yozgad) — Ömer Lutfi Be
yin Müdafaai Milliye encümeninden istifa
sı münasebetiyle sözleri 367 

Ali Rıza Efendi (Batum) - Altı liva da
hilinde bilûmum Posta ve telgraf müra-
selâtma sansür vazma dair tezkere müna
sebetiyle sözleri 179 

— Mekteplerin açılmamasına sebep olan 
memurun tec'ziyesi hakkındaki taki'ir mü
nasebetiyle sözleri 336 

•^Müdafaa i Milliye bütçesine üç ınil-
yuıı lira ilâvesine dair kanun münasebetiy
le sözleri 176 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 127,128,345,369 

Atıf B. (Bayaat) - İstiklâl mahkeme
lerine intihap olunacak âza hakkında söz
leri • . 22 

— Sicilli nüfus kanununun 41, 42 ve 43 
ucü maddelerinin tadiline dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 95,96 

Avni B. (Sarakan) - Seyyahat vesikasr 
usulü hakkındaki takriri münasebetiyle 
sözleri 477 ' 



B 
Sayfa 

Besim Afeday B. (Kütahya) - Konya hâ
disesini tahkik için Meclisten gönderilen 

heyet hakkında sözleri 
Sayfa. 

41 

. Oemil B, (Kütahya) - Ankara muallim
lerinin; grev ilân etmelerinden dolayı Maa
rif vekâletinden vâki olan istizaha müteal
lik iözieri 205,214,218 

— Ermenistan 'la aktedilen sulh esasatı 
hakkındaki beyanat münasebetiyle sözüeri 

-•• — Hazinei maliye namma çıkarılan 
kıymetli evrak hakkındaki kanun lâyihası 

200, 
202 

münasebetiyle sözleri 72 

— Ticaret vergisi kanun lâyihası hak
kında sözleri 324 

— Zaptı »abık hakkında sözleri 297 

Cevdet B. (Kütahya) - Ankara mual
limlerinin grev ilân etmelerinden dolayı 
Maarif vekâletinden vâki olan istizaha mü
teallik sözleri 187,206,207,210 

Dr. Abidin B. (Lamtan) - Ankara mu
allimlerinin grev ilân etmelerinden dolayı 
Maarif vekâletinden vâki olan istizaha 
müteallik sözleri 212 

— Giresun müstakil livası teşkiline dair 
kanun; münasebetiyle sözleri 143,144 

, — İstiklâl madalyası kanunu münase
betiyle sözleri 103,105 

— Menteşe mebusu doktor Tevfik Büstü 
Beyin Meclis kararı alınmadikca Rusya'ya 
izamına müsaade olunmamasına dair tak
rir münasebetiyle sözleri 16,17 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münase
betiyle sözleri 124,125,361 

Ur. Adnan B. (Dahiüye V. Vekili) -
Altı Uya dahilinde bilûmum Posta ve tel
graf niüraselâtına sansür vazına dair tez
kere münasebetiyle sözleri 53 

— Ankara istiklâl mahkemesine dör
düncü bir âza intihabı münasebetiyle söz
leri 182 

-— Giresun müstakil livası teşkiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri 198 

—• Konya, Akşehir, Seydişehir ve Ka
raman.'in elviyeİ müstakiUe şeklinde idare
sine ve dürt kaza teşkiline dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 302,401,412,414,418,41^420 

— Kütahya Hâkimi Ahmet Asım Efen
di hakkındaki istizah takriri münasebetiyle 
sözleri 292 

— Muallimin ve talebenin: askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 511,512 

— Seyahat vesikası usulü, hakkındaki 
istizah takriri münasebetiyle sözleri 467,468, 

469,475,476,477 
—• Ulusu, Devecidağ ve Artıkova kaza

ları teşkiline dair kanun münasebetiyle 
sözleri 513 

Dr. Fuad B. (Bolu) - Akçasshir ve Ka
rasu nahiyelerinin kaza haline ifrağma ve 
Alpagot namiyle bir kaza teşkiline dair 
teklifi kanuni münasebetiyle sözleri 270 

— Genç mebusluğuna intihap edilmiş 
olan Fikri Fdik Bey hakkındaki takrir mü
nasebetiyle sözleri 44 

— Konya mebuslarından Abdülhalim 
Çelebi Efendi üe Kâzım Hüsnü Beyin 
Konya-harekâtı isyaniyesi dolayisiyle itti-
hamlarını mucip esbap görülmediğine ve 
Kanunu Esasinin 48 ve 79 nçu maddeleri
nin tefsirine mahal «lmadığna dair Müş
terek encümen mazbatası münasebetiyle 

. sözleri; 251 
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— Malta'da mevkuf; bulunanların, aile* • 
lerme maaş tahsisine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri , , | 5X7,518 

r— Zonguldak memurini maaçatına za-
Biaim icrasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri §90 

Dr. Mustafa B, (Kasan) - Teşkilâtı Esa
siye kanunu münasebetiyle sözleri . 876 

— Ticaret vergisi kanun lâyihası hak
kında sözleri ,'.,-; -880328;' 

Dr, Rıaa Nur B. (İlaarif vekSi) , An
kara muallimlerinin grev ilân etmelerin
den dolayı Maarif vekâletinden vâki olan 
istizaha mütaallik,söyleri 202,203,204,205-

: 2Ö6J208,209,21QI213;2İ4;216^17,218,220,221-
Dr. jluad B. (Kastamonu) - Azayı fcU 

ramdan-bazılarına mezuniyet itasına dair ' 
Divanı ıRiyaset kararı -münasebetiyle sÖzv 
leri • 459,460 

— İ387 bütçesinin bîraaevvelMeclise••>..• 
celbine Sair takrir mÜnaı^betiyle sözleri 384,386 

— Bir; varifei vataniye ile izam edilecek 
olan Belit mebusu Cevat Beyin mezun ad-
dbluntiaaşına dair tezkere münasebetiyle 
«özleri v 434 ' 
— Bitlis mebusu Yusuf Ziya Beyin; 
İsmail Şubhi Beyin Teşkilâtı Esasiye lâ
yihası Münasebetiyle söylediği nutkun ta
lik ye ilânından sarfmazar edilmesine dair 
takriri münasebetiyle sözleri 2?6 

Sayfa 
— Kırşehir mebuslarının altıya bali | ol

malarına htebni Bekir Ağa nakkmda bir 
karar ittihazına dair Divanı Riyaset kara
rı; münasebetiyle sözleri £29,287,238 

— Kırşehir mebusu Sadık Beyin tahsi
satına dair takriri münasebetiyle sözleri 461 

— Mebuslardan evvelce memuriyet de-
• ruhde edipte nisabı müzakere kanunu mu
cibince bitâhare mebusluğu tereih edenle
rin harcırahlarının Meclis veznesinden tes
viyesine dair Divanı Riyaset karan müna
sebetiyle Sözleri 
: — Meclisin haftada lâakal üc içtima 
akdetmesine dair sözleri 

— Muallimin ve talebenin askerlik
ten tecilleri hakkındaki kanun münase
betiyle söaleri 

—• Tegkdlâiı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 376,497 

—: Ünye ve Fatsa kazalarının Samsun'a 
raptolungn^larına dair takrir münasebe

tiyle sözleri 403 
— Zonguldak havzasında kömür ihra

cında hasri olan buhrana dair sual takriri 
münâsebetiyle sözleri 436,465 

Dnrsim B- (Çorum) - Altı liva dahilin
de bilûmum posta ve telgraf müraselâtma 
sansür vazma dair tezkere münasebetiyle 
sözleri. • 52 

480 

34 

28 

E 
İinin B. (Ergani) * Âzayi kiramdan, 

ballarına mezuniyet itasma dair Divanı 
Riyaset; karan münasebetiyle sözleri 460 
'••--*- Seyahat vesikası usulü hakkındaki 
istizah takriri münasebetiyle sözleri 473 

'•—- Sicilli nüfus kanununun 4U, 42 ve 
43 ncü maddelerinin tadiline dair kanun 
münasebetiyle sözleri . 95 
— Zdnuguldak memurini maaşatına 
zamaim; İcrasına dair kanun münasebetiy
le sözleri 2$İ 

Bttdfe B.: (Eskişehir) - Teşkilâtı Esasi
ye kanunu münasebetiyle sözleri 495 
— ticaret verjgısi-îj; kanunu lâyihası 
hakkında sözleri 324;S27f&14 

Emir P|, (Sivafl) — Kırşehir mebusla
rının altıya baliğ obualarına mebni Bekir 
Ağa hakkında bir karar ittihazına dair 
Divanı Riyaset karan münasebetiyle söz
leri 238 

Esad Bf. (Aydin) - İstiklâl madalyası 
kanunu münasebetiyle sözleri 106,109 

.— Müdafaai Milliye bütçesine Üç mil
yon lira İİIâvesine dair kanun münasebe
tiyle sözleri 178 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 125,126 

Eaad B. (Laatetan - Akçaşehir ve Ka
p s a nahiyelerinin kaza haline ifrağına ve 
Alpâgot namiyle bir kaza teşkiline dair 
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teklifi kananı münasebetiyle sözleri ; 271 
— Altı liva dahilinde, bilûmum posta 

ve telgraf müraselâtma sansür vâzma dair 
tezkere münasebetiyle sözleri 180 

Sayfa 
— Kırşehir mebuslarının altıya baliğ 

olmalarına mebni Bekir Ağa hakkında bir 
karar ittihazına dair Divanı Riyaset ka
rarı münasebetiyle sözleri 233 

Faik B. (Cebelibereket) - Adana vilâ
yetinin yeniden tesisine dair kantin mü
nasebetiyle sözleri. 515 

-ı- Ankara muallimlerinin grev ilân et
melerinden dolayı Maarif vekâletinden 
vâki dan istizaha müteallik sözleri 204 

— Bitlis mebusu Yusuf Üiya Beyin, 
İsmail Suphi Beyin Teşkilâtı Esasiye lâyi
hası münasebetiyle söylediği nutkun 
ilânından- sarfı nazar edilmesine dair tak
riri münasebetiyle sözleri, 227 

— Celâleddin Arif Beyin yerine Ad
liye vekâletine bir vekil intihabına dair 
sözleri. - 394 

— Giresun müstakil livası teşkiline 
dair kanun, münasebetiyle sözleri 145 

• — istiklâl mahkemeleri kanununa bir 
madde ilâvesine dair teklifi kanuni mü
nasebetiyle sözleri 274 

— îzmir mebusluğuna intihap edilmiş 
olan Puad Beyin mazbatası münasebetiyle 
sözleri 504 

— Kırşehir mebuslarının altıya baliğ 
olmalarına mebni Bekir Ağa hakkında bir 
karar ittihazına dair Divanı Riyaset ka
rarı münasebetiyle sözleri 230,237 

- - Maarif vekâletine intihap edjlen 
Hamdullah Suphi Bey hakkındaki rey
lere dair sözleri. 393 

Ferit B. (Maliye V.) - Ankara mual
limlerinin grev ilân etmelerinden dolayı 
Maarif vekâletinden vâki olan istizaha 
müteallik sözleri. 205,210,211,212,213,219,220 

— Ankara'ya merbut Çubukabat ve 
7ÂV nahiyelerinin kaza haline ifrağı hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 92 

— Ağnam resmi hakkındaki sözleri. 442 
— 1337 bütçesinin biran evvel Mec

lise celbine dair takrir münasebetiyle 
sözleri 385 

— Giresun müstakil livası teşkiline 

dair kanun münasebetiyle sözleri ."'".$4 
— "Hazjnei maliye namına çıkarılsSf;^ 

kıymetli evrak hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetiyle sözleri, 68,69,70,71,72 
•J — îdsreİ umumiyet vilâyat kanunu

nun İ02 nci maddesi iikrai ahiresinin il
gasına dair kanun münasebetiyle sözleri, 97,99 

— İstiklâl mahkentelferi kanununa bir 
madde ilâvesine dair teklifi kanuni mü
nasebetiyle sözleri 273 

— Krymetî mukadderdi mektuplar ile 
posta paketlerinin ücuratı -teminiyesinin 
tezyidi Hakkındaki kanun münasebetiyle 
s ö z l e r i . ^ 101,102 

— Konya, Akşehir, Seydişehir ve Ka-
raman'ın elviyei müstakille seklinde ida
resine ve dört kaza teşkiline dair kanun 
münasebetiyle sözleri .- 307,416,417 

—- Malta 'da mevkuf bulunanların aile
lerine maaş tahsisine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle sözieri. 518,519,521,522 

— Mualliminin müterakim maaşatma 
sarfedftmek üzere vilâyata muavenet fas
lından beş yüz bin lira itasına dair takrir 
münasebetiyle sözleri 283 

'—; Muallimlerin tahakkuk etmiş mat
luplarının tesviyesi için tahsisatı munzam
ına istenilmesine dair takrir münasebe
tiyle sözleri 277,278,279,280,282 

— Müdafaaİ Milliye bütçesine uç mil
yon lira İlâvesine dair kanun münasebe
tiyle sözleri 177 

— Seneİ haliye ağnam resmine bir 
misli zamma dair kanun münasebetiyle 
sözleri 55,56,57,59, 

— Seyahat vesikası usulü hakkındaki 
istizah takriri münasebetiyle sözleri 474 

— Sicilli nüfus kanununun 41, 42 ve 
43 ncü maddelerinin tadiline dair kanun 
münasebetiyle sözleri 95 

— Şer'iye vekâleti bütçesine zamaim 

»l 
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Sayfa 
sebetiyle sözleri 106,107 

Fevri Safa (Müdtfaai Milliye v&ldli}-
Ayintap vaziyeti askeriyesi hakkındaki is
tizah takriri münasebetiyle sözleri 447 

— Gayri müslimlerin askere alınma
maları esbabının beyanına dair sual takriri 446 

— Konya ve civarında cebren toplatıl
makta olan beygirler hakkındaki sual tak
riri münasebetiyle sözleri • 446 

— Şimendiferlerin istihlâk ettiği odun
lar hakkındaki sual takriri münasebetiyle 
sözleri 444 

— Trabzon'daki dekovil alât ve edeva
tının satılması esbabına dair anal takriri 
münasebetiyle sözleri 445,446 

Sayfa 
icrasma dair tezkere münasebetiyle sözleri 363, 

. 394 
— Teşkilâtı Esasiye kânuna münase- -

betiyle sözleri 164,374,497 
—• Ticaret vergisi kanun lâyihası hak

kında sözleri 315;319,324,325,326,327,828,514 
— Zonguldak havrasından kömür ihra

cında hâsıl olan buhrana dair sual takriri 
münasebetiyle sözleri ' 436 

— Zonguldak memurini maaşatina za-
maimierasma dair kanun münasebetiyle' 
aözîeri . 29İ#10-' 

- Peyyaa Âli B. (Yosjfad) - Zaptı sabık 
hakkıfida sözleri 297 

Feyai Efendi (Malatya) - Ayintap vazi- :-
yeti askeriyesi hakkındaki istizah takriri 
münasebetiyle sözleri . 448 

— Düğünlerde meni israfat hakkındaki 
kamp: münasebetiyle sözleri 35,36,39 

—-İstiklâl madalyası kanunu münâ-

FuadB. (Çorum) - Hazinei maliye na
mına çıkanlar kıymetli evrak hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 67,69, 

70,71 

kir mebusu Hacı Şükrü Bey tarafından 
söylenen sözlerin keenlemyekün addolun
masına dair takrir münasebetiyle sözleri 395, 

• ; • • • 3 9 6 

—• Ömer Lûtfi Beyin Müdafaai Milliye 
. encümeninden istifası münasebetiyle söz

leri 367 
Halil Hilmi E l (Karahisetn Sahip) * 

Düğünlerde meni israfat hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 38 

Halil İbrahim B. (Antalya) • Konya, 
Akşehir, Seydişehir ve Karaman'm elviyei 
müstakille şeklinde idaresine ve dört ka
za teşkiline dair kanun münasebetiyle söz
leri • İ. ' 408,418 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe-
. tiyle Bözleri. 122,123,124 

• Hamdı Namık B. (lamit) - Ankara İs
tiklâl mahkemesine dördüncü bir âza inti
habı münasebetiyle sözleri 182 

— Ankara muallimlerinin grev ilân 
' etmelerinden dolayı Maarif vekâletinden 
vâki olan ktizaha mütaallik sözleri 205,206, 

207,209,210,218,220,221 
'—•>• Aydm mebusu Sadık Beyân müstafi 

Haoî Ahmet Ham4i B. (ftüua/) - Âzayi 
kiramdan bazdarına mezuniyet itasına 
dair Divanı Riyaset:kararı münasebetiy
le sökeri 460 

— İstiklâl mahkemelerine •intihap, olu» 
naeak âza hakkında sözleri 23 

-4 Kırşehir mebusu Sadık Beyin tahsi
satına * dair takriri rohasebetiyle sözleri 461 

-^Teşkilât! Esasiye kanunu münasebe- : 
tâylo sözleri 156,157 

H&es Bekir Jrf. (fconyâ)- Konya, Ak* 
şeüirı Seydişehir ve Karamadın elviyei 
müstakille seklinde idaresine ye dört kaxa 
teşkiline dair kanun münasebetiyle söz
leri 409 

—' Senei haliye ağnam resmine bir mis* 
li zamma dair kanun mnasebetşyle sözleri , -60 

— Ticaret vergisi kamın lâyihası hak- •':':.' 
-kmd& sözleri .; 318,319,327,328 

Hftoi Şükrü B; (Diyarf»kir) - Konya 
valisi Haydar Bey hakkında tahkikatı kar 
miniye icra edilmesine dair takrir münase- , 
betryja sözleri.., 389 

- r Ömer Jjûtfi Beyin MÜdafaai Milliye 
encümeninden istifası dolayısiyle Diyarbe* 

S 



Sayfa 
addiaft d ı ^ t a t e w nıSUıaseteİaylâ söderi 45? 

— CelâMtia Arif Bey'm yerine Adliye 
••' vekâletine bir vekil intihabına dair s$& 
l«rK ; i • ' 3fii 

— DarüîmuaUimia talebesinin iaşesi 
için- mnvazenei umumiyedeş tpara ̂ verilme
sine dair beyanat* 1 ; 441 

: — Giresun müstakil livası teşkiline 
dair k«mn münasebetiyle amderi 144 

- — - Hariciye bütçesine on beşi bin lira 
zammına dair kanun münâsebetiyle söz
leri 299 

-^Hszinei maliye namma çıkarılan kıy
metli evrak hakkındaki katran lâyihası 
münasebetiyle sözleri 67,70 

.,.— içel mebusu Ali ; R$za Efendinin 
mezuniyeti hakkındaki telgrafı üzerine 
sözleri 33 

•— istiklâl madalyası kanuna müna
sebetiyle- sözleri 108,110 

— îsmir mebusu Jfacı Sifileynıan Efen
diye Bödos'a gitmek üzere mezuniyet ita
sına dair Divanı Riyaset kararı münase
betiyle sözleri 459 

— tzmîr mebusluğuna, intihap edilmiş 
olan Poad Beyin mazbatası münasebe-
tiyte sözleri 502,503,504,505 

— Konya, Akşehir, Seydişehir ve Ea-
raman'in «İviyei müstakille şekHnde ida
resine ve dört kaza teşkiline-dâir kanun 
münasebetiyle sözleri E 413,414,416,418,419 

— Konya valisi Haydar^ Bey ;hakkmda 
tahkikatı kanuniye İcra edilmesine dair 
takriri münasebetiyle sözleri 388 

— Mekteplerin aşılmamaarea sebep 
olan memurun tecziyesi ^kkmdakî tak
rir münasebetiyle sözleri <: 335,336 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun^ nıunasebıştiyle 
f&a&ai Y.."' \ 28 

~~ Nafîa^bütçesine16.000 Üra «anunma 
dair kamın münasebetiyle »özleri 305 

-^--Üafia, Kanamı Ese» ve A kavanini 
maliye encümenlerinden İstiSaama dair 
siteleri • • ' • . • > •• 3 9 1 

— Seneibaliye ağnam rfomine bir misli 
zamnâ dair lmnımmün«*6Îf^yle sökeri 56,57 

-r- Şimendiferlerin istihlâk ettiği ©dun-

Sayfa-
tar hafcbndaki sual takriri münasebetiyle 
sSaleri; ' 441,443,444 

—T- 1!araJBi nahiyesi Ahzıaaker şubesi 
reisi hakkındaki sual takriri münasebetiyle 
sözlerim : 334 

— ;TeskMta:î^iye kanunu münasebe
tiylesözleri 127,158A59,J$1^58^59,3423*5^ 

348,450,487 
..:•— Tiearet vergi»kanunulâyihası hak

kındasözleri" 320 
.<— Yenigüû gaaetesi hakkında zem ve 

kadın dâvası ütanıejfiue dair takrir mü-
naseb^tiyle sözleri 255,516 

— Zaptı sabık hakkında sözleri 50 
^ Zonguldak memurini maaşatma za-

maim ieiAiina dair kanam münasebetiyle 
ı lö js ler i• %® 

Saaan^B*aTi B. (Kami> - Ankara îs-
^UsMl mahkemesine dördüncü bir âza in
tihabı mttoasifeetiyİa>.-sözleri-•• 182-JJ ^ 

— AnkarahumllimleriBİn grev, ilân et- ''• . if A 
meî^rİBdend&tayı Maarif vekâletinden v&- ; 
ki alan istizaha müteallik sözleri 206,212,214 

— Geııç mebtfflluğuna intihap edilmiş 
etae Fikri Eaik Bey hakkındaki takr i r 
münasebetiyle sözleri 44 

X- Hazinei maliye namına çıkardan. 
fayınetli evrak hakkındaki kanun lâyiha
sı münasebetiyle sözleri 70,71r7|2 

-^İst iklâl madalyası kanunu inünase- . \ . ^. 
betiyle iozleri - . 103^06 ,10^108! 

-— Eırşeîrir mebnslarınm altıya baüf 
olmalarına mebni Bekir Ağa hakkında bir 
kararüt inaima dair Bivant Biyasei-kfc-
r^-iatthâ«beUyle: sözleri • 

^ E&ny*, Akşehir, Seydişehir ve Ka-
raman'm elv^einıÜatakiüfrB^kliade idare
sine ve dört kaza tegküin* dair kanon M 
a ^ a ^ ı e ö y l e aoVteri 302,307^0^415 "-:% 

--- Kumerm menedümeroae dair Ma-
faş!tan ıâevfa* mahzar hakkında sözleri 10 

•i— Maarif vekâletin* intihap edifeıt 
Şamâ^ÜabSupki Bey hakkaadaki reylere 
da^ afişleri : . ' 3 9 5 

^ MaîWda^ mevkuf b « l ^ ^ 
îet3h^>iB«Şf^tib»aine dair kamun ia-yiha« : -
^jfcasebetiyle sözleri 517f518,520£2rİv522 

- ^ Mebusfer^as^v^ 
rahte ^ed^pte;: N ı a ^ tofeakere kanttan •/•.: 

*y 
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Sayfa 
mucibince bilâhare mebusluğu tercih eden
lerin harcırahlarının Meclis veznesinden 
tesviyesine dair Divanı Riyaset kararı 
münasebetiyle sözleri 432 

— Mekteplerin açılmamasına sebep olan 
memurun tecziyesi hakkındaki takrir mü
nasebetiyle sözleri 337 

— Mentege mebusu Doktor Tevfik 
Rüştü Beyin Meclis kararı alınmadıkça 
Rusya'ya izamma müsaade olunmamasına 
dair takrir münasebetiyle sözleri 12 

— Muaddel Usulü mübasebei umumiye 
kanunu muvakkatinin 32 ve 34 neü mad
delerinin tadiline dair kanun münasebe
tiyle sözleri 288 

— Muallimlerin tahakkuk etmiş mat
luplarının tesviyesi için tahsisatı munzam
ına istenilmesine dair takrir münasebe
tiyle sözleri 277,279,280 

— Müdafaai Milliye bütçesine üç mil
yon lira ilâvesine dair kanun münasebetiy
le sözleri 175,176 

— Nafia bütçesine 16 000 lira zammı
na dair kanun münasebetiyle sözleri 304,305 

— öğle tatillerinin ilgası hakkındaki 
kararın vilâyetlere de teşmiline dair tes
kere münasebetiyle sözleri 6 

— Şer'iye vekâleti bütçesine zamaîm ic
rasına dair tezkere münasebetiyle sözleri 382, 

383 
— Taliragâhdan neşet eden efendilere 

yüz ellişer lira itasına dair kanun münase
betiyle sözleri 301,302 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münase
betiyle sözleri 120,132,133,134,135,163,258,343, 

347,351,452,489 
— Yenigün gazetesi hakkmda zem ve 

kadih dâvası ikamesine dair takrir müna
sebetiyle sözleri 255 

— Yunan mezalimine dair sözleri "21 
— Zaptı sabık hakkında sözleri 269 
-^ Ziraat bankasının Teşrinisani ve Kâ

nunuevvel 1336 aylarına mahsus muvakkat 
bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 308,309 

— Zonguldak memurini maaşatma za-
maim icrasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 290,511 

Hasan Fehmi B. (Gtim.'üsane) - Bitlis 
mebusu Yusuf Ziya Beyin, İsmail Suphi Be-

Sayffl 
yin Teşkilâtı Esasiye lâyihası münasebe
tiyle söylediği nutkun talik ve ilânından 
sarfınazar edilmesine dair takriri münase
betiyle sözleri 226 

— Bütçe müzakeresi için Meclisin haf
tada üç defa geceleri veya sabahları da 
içtima etmesine dair takriri münasebetiyle 
sözleri 506,507 

— Divanı Riyaset kâtipliklerine yapılan 
intihap münasebetiyle sözleri 270 

— Giresun müstakil livası teşkiline dair 
kanun münasebetiyle sözleri 194,198 

— İzmir mebusluğuna intihap edilmiş 
olan Fuad Beyin mazbatası münasebetiyle 
«özleri 503 

— Kırşehir mebuslarının altıya baliğ ol
malarına mebni Bekir Ağa hakkında bir 
karar ittihazına dair Divanı Riyaset kararı 
münasebetiyle sözleri 231 

—- Konya, Akşehir, Seydişehir ve Kara 
man'm elviyei müstakille şeklinde idaresi
ne ve dört kaza teşkiline dair kanım mü
nasebetiyle sözleri 481 

— Konya valisi Haydar Bey hakkında 
tahkikatı kanuniye icra edilmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 389,390 

— Mebuslardan evvelce memuriyet de
mlide edipte nisabı müzakere kanunu mu
cibince bilâhara mebusluğu tercih edenle
rin harcırahlarının Meclis veznesinden tes
viyesine dair Divanı Riyaset karan müna
sebetiyle sözleri 431,432,433 

— Şer'iye vekâleti bütçesine zamaim 
icrasına dair tezkere münasebetiyle söz
leri 383 

— Zaptı sabık hakkında sözleri 381 
— Zonguldak memurini maaşatma za

maim icrasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri - 510 

Hasan Hayri B, (Dersim) • Altı liva 
dahilinde bilûmum posta ve telgraf müra-
selâtma sansür vazıha dair tezkere müna
sebetiyle sözleri . 53 

— Dersimlilerin istiklâl ve sair meha-
kimce tatbik edilecek cezalardan istisna 
edilmelerine dair takriri münasebetiyle 
sözleri. 88 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 260 



Ssyra 
HaBW Blddak B. (Vaa) - Zaptı sabık 

hakiinda sözleri 381 
Hulâm Ef. (Karahisaıı M îp) - Kır«*L 

bir' mebuslarının alfaya baîij obualarına 
mebni Bekir Ağa hatkmdft b|r kafar itti
h a z ^ d^r Divanı Kiyaset tyarari müna
sebetiyle »Özleri j . f 233 

Hulusi Ef.(Yocgad) - Muallimin ve ta
lebenin askerlikten tecilleri hakkında ka
nun münasebetiyle sözleri , 512,513 

— Teşkilâtı Esasiye kanuEju münasebe
tiyle sözleri 348 

Hüseyin B. (Elâmz) • Teşkilâtı Esasiye 
kanunu münasebetiyle sözleri; 365 

Hü»yin Hüsnü B. (BitÜB) - Bitlis mu-
hacMerinin iskân ve iaşeleri:: hakkındaki 
takrire dair Dahilîye vekâletinden mevrut 
teskere hakkında sözleri 333 

Hüseyin Süsnü Ef. (İsparta) -Konya, 
Akşehir, Seydişehir ve Karamam'ın, elviyei 
müstakille şeklinde idaresine ve dört kaza 
teşkiline dair kanun münasebetiyle sözleri 405 

HüsrevB..(Trabzon) -Bütçe müzake-
resXi§»v Meclîsin hartada üç; defa geceleri 
veya sabahları da içtima etmesine dair | 

• . Şayia 
takriri münasebetiyle sözleri ~ 509 

— Celâlettiu "Arif Beyin yerine Adliye 
veJkaletÎB*rbir yeîârintihâbma dair sözleri. 392 

— Giresun müstakil livası teşkiline 
dair katııın mnnasebetiyle sözleri 144193, 

-ı^ istiklâl madalyası kanunu münase
betiyle, sözleri. 107 
- ~— Matbuat müdüriyeti unrumlyesinin 

Hariciye vekâletine raptı hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri. 90 
"' • ^ Menteşe mebusu Doktor Tevfik 
Büstü Beyin Meclis karan olmadıkça Eus-
ya'ya İzamına müsaade olunmamasına dair 
takrir münasebetiyle sözleri. 17 

Ömer Lütfü Beyin Müdafaai Milliye 
encümeninden istifası dolayısiyle Diyarı-, 
hekir'mebusu Hacı Şükrü Bey tarafmdan 
söylenen sözlerin keenİerayekun addolun
masınadair takrir münasebetiyle sözleri. 395 

— Talİmgahdan neşet eden efendilere 
yuz eBİşer Ura; İtasına dair kanun müna-
sefeötiyfe sözleri. . 300,301,302: 
— : T«skü$tı Esasiye kanunu münase
betiyle sözleri 155,161 

thaan B. (Cebelibereket) - Malta'da 
mevkuf bulunanların ailelerine maaş tah
sisinedair kanun lâyihası mSinasebetiyle 
sözleri. '' . 517 

— Ömer Lütfü Beyin Müdşfâai Milliye 
encümeninden istifası dolayıefiyle Diyarı-
bekar mebusu Hacı Şükrü Bey tarafından 
söylenen sözlerin keenlemyekŞn addolun
masına dair tekrir münasebetiyle" sözleri. 396 

•—Ticaret vergisi kanun, lâyihası hak
kında sözleri. ; i • 514 

ismail Faal Pş. (KaliajV.) -i Bursa 
mebusu Operatör Emin Beyin şimendifer
ler hakkındaki suali münasebetiyle i sözleri 256, 

\ • T ! 25^,258 

~- ;^ınettdifeırlerin istihlâk ettiği odun
lar hakkmdaki Bual takriri münasebetiyle 
sözleri/ 4487 

İsmail Hakla B. (Müdafaai JElliye V. 
Mahasebe müdürü) -Müdafaai-MüUyebüt-
çeffine üç mUyon lira ilâvesine dair kanun 
münasebetiyle sözleri 175,176 

îşnıailSuphi B» SoyaalU (Budur) -
İstiklâl mahkemeleri âzalarının irşat va
zifesini de görmeleri hakkında sözleri. * 44 

— Konya" hâdisesini tahkik için Mec
listen gönderilen heyet hakkmda sözleri 42 

— Euyulukahve civarındaki camiye is
kân; edifarüş olanlar hakkındaki sözleri 34 

— Tunaa messaUmine dair, sözleri 21 



Sayfa 
Kâzım Hüsnü B. (Konya) .- Konya me

buslarından Abdülhalim Çelebi Efendi ile 
Kâzım Hüsnü Beyin Konya harekâtı is-
yaniyesl dolayısiyle İttihamlannı mucip 
esbap görülemediğine ve Kanunn Esasinin 
48 ve 79 nen maddelerinin tefsirine mahal 

Sayfa 
olmadığına dair Müşterek encümen maz
batası münasebetiyle sözleri 246,247,248,249 

— Konya ve civarında cebren toplatıl
makta olan beygirler hakkındaki şöal tak
riri münasebetiyle sözleri 446 

M 

Mahmod Celâl B. (İktisat vekâleti 
vflfldfi) - Celâlettin Arif Beyin yerine Ad* 
liye vekâletine bir vekil intihabına dair 
sözleri 394 

— Kuyulukahve civarındaki camiye is
kân edtfmis olanlar hakkındaki sözleri 34 

— Nafia bütçesine 16 000 lira zammı
na dair kanun münasebetiyle sözleri 304,305 

— Öğle tatillerinin ilgası hakkındaki 
kararm vilâyetlere de teşmiline dair tezke
re münasebetiyle sözleri 6 

— Ticaret veresi kanun lâyihası hak
kında sözleri 328'. 

— Yunan mezalimine dair sözleri 19,21 
— Ziraat bankasmm teşrinisani ve kâ

nunuevvel 1336 aylarına mahsus muvak
kat Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 308,309 

— Zonguldak havzasında kömür ihra
cında hâsıl olan buhrana dair sual takriri 
münasebetiyle sözleri 462,463,464,465,467 

— Zonguldak memurini maasatına za-
maira icrasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 290 

Mazfaar MÜfid B. (Hakkâri) - Ankara 
muallimlerinin grev ilân etmelerinden do
layı Maarif vekâletinden vâki olan istiza
ha müteallik sözleri 219,220 

— 1337 bütçesinin biran evvel Meclise 
celbine dair takrir münasebetiyle sözleri 386, 

387 
— Bütçe müzakeresi için Meclisin haf

tada Üç defa geceleri veya sabahları da 
içtima etmesine dair takriri münasebetiyle 
sözleri 506,508,509 

— Celâlettin Arif Beyin yerine Adliye 
vekâletine bir vekil intihabına Oair söz
leri 393 

— Hariciye bütçesine on beş bin lira 
zammına dair kanun münasebetiyle sözleri 299 

— İstiklâl madalyası kanunu münase
betiyle sözleri 104,105,108,109,110 

— Malta'da mevkuf bulunanların aile* 
lerine maaş tahsisine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 519,520 

— Muallimlerin tahakkuk etmiş mat
luplarının tesviyesi için tahsisatı munzam
ına İstenilmesine dair.takrir münasebe
tiyle sözleri 277,278 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 28,32,511,512 

—• Müdafaaî Milliye bütçesine üç mil
yon lira ilâvesine dair kanun münasebe
tiyle sözleri 174,175,178 

— Şer 'iye vekâleti bütçesine zanıaim 
icrasma dair tezkere münasebetiyle sözleri 382, 

383 
— Yunan mezalimine dair sözleri 20 
— Yozgad mebusu Süleyman Sırrı Be

yin Nafia encümeni kâtipliğinden istifası 
münasebetiyle sözleri * 285,286 

Mehmet Şükrü B. (Karahiflsn Sahip) -
Altı vilâyet dahilinde bilûmum posta ve 
telgraf müraselâtma • sansür vazma dair , 
tezkere münasebetiyle sözleri 53,179,180 

— Ankara İstiklâl mahkemesine dör
düncü. bir âza intihabı münasebetiyle söz
leri. 182 

— Ankara muallimlerinin grev ilân 
etmelerinden dolayı Maarif vekâletinden 
vâki olan istizaha müteallik sözleri 212,213,216. 

— Celâdettin Arif Beyin yerine Adliye 
vekâletine bir vekil intihabına dair söz
leri 392 
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Sayfa 
— Düğünlerde meni israfat hakkında

ki kanun münasebetiyle sözleri 38 
— Ermenistan'la aktedilen sulh esasa-

ti hakkındaki beyanat münasebetiyle 
sözleri • . 201 

— Gicesun müstakil livası teşkiline 
dair kanım münasebetiyle sözleri' 195 

— Jaüklâl madalyası kanunu münase
betiyle sözleri 110,111 

— İstiklâl mahkemeleri dördüncü âza-
liklarc için yapılan intihap dolayısiyle söz
leri ' 188 

—* Heyeti veküeee bir meni ihtikar 
kanunu lâyihası ihzar edilmesine dair tak
riri münasebetiyle sözleri 437 

— Kırşehir mebuslarının altıya baliğ 
olmalarına mebni Bekir Ağa hakkında bir 
karar itihazma dair Divanı Riyaset karan 
münasebetiyle sözleri 233,234,235,236 

— Konya, Akşehir, Seydişehir ve" Ka
raman 'melviyei müstakille şeklinde idare
sine ve dört kaza teşkiline dair kanun 
münasebetiyle sözleri 307,414,481 

— Konya hâdisesinden maznun Kenya 
mebusu Abdülhalmı Çelebi ile Kâzım Hüsnü 
Bey hakkındaki tahkikatın çabuk intaç et
tirilmesine dair sözleri 22 

— Konya mebuslarından Abdülhalim 
Çelebi Mendi ile Kâzım! Hüsnü Beyin Kon
ya harekâtı isyaniyesi dolayısiyle ittiham-
larmı mucip esbap görülemediğine ve Kanu
nu Esasinin 48 ve 79 ncu maddelerinin tef
sirine mahal olmadığına dair Müşterek en
cümen mazbatası münasebetiyle sözleri 240, 

241,251 
Konya valisi Haydar Bey hakkında 

tahkikatı kanuniye icra' edilmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 390 

— Kütahya'da bir darülhilâfe medre
sesi küşadına dair teklifi karneni müna
sebetiyle sözleri -] • : 7 

— -Maarif vekâletine intihap edilen 
Hamdullah Suphi Bey hakkındaki reylere 
dftirjsözleri 393 

-— Matbuat müntesiplerinhi hizmeti as
keriyeden tecillerine dair teklifi kanu
nisi münasebetiyle sözleri 439 

— Menteşe mebusu Dr. Tev^k Rüştü 

« Şayia 
Bey'in,-iMeelis kasan alınmadıkça Rus-
ya 'ya izamına müsaade olunmamasına dair 
takrir münasebetiyle sözleri 12,15,1647 

— Muallimin ve talebenin tecilleri hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri ' 513 

-^ Ömer Lûtfİ Beyin Hüdafaai Mil
liye enfiümeninden istifası dolayısiyle Di-
yarbekİr mebusu Hacı Şükrü Bey tarafın
dan söylenen sözlerin keenlemyekün addo
lunmasına dair takriri münasebetiyle söz
leri 396 

— Senet taliye ağnam resmine bir misli 
zamma dair kanun münasebetiyle sözleri 57 

— Seyahat vesikası usulü hakkındaki 
takriri münasebetiyle sözleri 473,474 

— Şürayi devlet teşkili hakkındaki 
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 188,309 

— Talimgahtan neşet eden efendilere 
yüz ellişer lira itasına dair kanun müna
sebetiyle sözleri 301 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 339,346,347,350,351,482,484, 

485,486,492,494,495 
— Ziraat bankasının teşrinisani ve kâ- . 

nunuevvel 1386 aylarına mahsus muvak
kat bütçe karnımı münasebetiyle sözleri 309 

— Ünye ve Fatsa kazalarsın Samsun'a 
raptolunmalarma dair takriri münasebe
tiyle sözleri . 403 

Memdnb. B. (Karahissil Şarki) - Gire
sun müstakil livası teşkiline dair kanun 
münasebetiyle sözleri 146,193 

— Jandarma neferi Hasanoğlu Halil'
in jandarma meslekinden tardiyle 3 sene 
müddetle küreğe konulmasına dair Amasya 
İstiklâl mahkemesinin telgrafı münasebe
tiyle sözleri 11 

Mesut B. (Karahisan Şarki ..İstiklâl 
mahkemeleri dördüncü* âzalıklan için ya
pılan intihap dolayısiyle sözleri 188 

—- Teşkilâtı esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 126,260,261,264,339,340,483 

Muhittin Baha B. (Bursa) - İstiklâl 
mahkemelerine intihap olunacak âza hak
kında sözleri 22 

—» Jandarma neferi Hasanoğlu Halil'in 
jandarma meslekinden tardiyle 3 sene 
müddetle'küreğe konulmasına dair Amasya 
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istiklâl mahkemesinin, telgrafı münasebe
tiyle sözleri 11 

— Konya hâdisesinden maznun Konya 
mebusu Abdülhalim Çelebi ile Kâzım Hüs
nü Bey hakkındaki tahkikatın çabuk in
taç ettirilmesine dair sözleri. 22 

— Menteşe mebusu Doktor Tevfik 
Büstü Beyin, Meclis karan olmadıkça 
Rusya'ya izamına müsaade olunmamasına 
dair takrir münasebetiyle sözleri, 15,16 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri. 28 

Muhtar B, (Hariciye V. V.) - Ermenis
tan'la aktedilen sulh esasatına dair beya
natı. 199,200,201,202 

Musa Kâzım Ef. (Konya) - İstiklâl 
mahkemesi azasının dörde iblâğı hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri. 80 

— Konya, Akşehir Seydişehir ve Ka
raman'm elviyei müstakille seklinde ida
resine ve dört kaza teşkiline dair kanun 
münasebetiyle sözleri 406,417,419 

—Mebuslardan evvelce memuriyet de-
ruhde edipte nisabı müzakere kanunu mu
cibince bilâhare, mebusluğu tercih edenle
rin harcırahlarının Meclis veznesinden tes
viyesine dair Divanı Riyaset kararı müna
sebetiyle sözleri. 4^3 

— Muallimin ve talebemin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri. 28 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri, 346,368,369,483 

— Ticaret vergisi kanunu lâyihası hak
kında sözleri. 322,328 

Mustafa B. (Karahisarı Şarkî) - Teş
kilâtı Esasiye kanunu münasebetiyle söz
leri. 121,122,342,344,348,349,363,365,368,451 

— Giresun müstakil livası teşkiline da
ir kanun münasebetiyle sözleri, 142,144,147, 

192,197 
Mustafa B. (Tokad) - Ankara muallim

lerinin grev ilân etmelerinden dolayı Ma
arif vekâletinden vâki olan istizaha müte
allik sözleri. 187,188,204,205,207,208,218 

— Aydın mebusu Sadık Beyin müstafi 
addine dair tezkere münasebetiyle sözleri 457 

— Celâlettin Arif Beyin yerine Adliye 

Sayfa 
vekâletine bir vekil intihabına dair söz
leri. 433 

— Kanunlara sıra numarası konulma
sına dair takrir münasebetiyle sözleri, 358 

— Kumarın men edilmesine dair Ma-
raş'tan mevrut mahzar hakkında sözleri. 10 

Mustafa Kemal Fs. (Ankara) - Celâlet
tin Arif Beyin yerine Adliye vekâletine 
bir vekil intihabına dair sözleri 391,394 

— Konya hâdisesini tahkik için Meclis* 
ten gönderilen heyet hakkında sözleri 42 

— Ömer Lûtfi Beyin Müdafaai Milliye 
encümeninden istifası dolayısiyle Diyarı-
bekir mebusu Hacı Şükrü Bey tarafından 
söylenen sözlerin keenlemyekün addolun
masına dair takrir münasebetiyle'sözleri 396 

— Seyahat vesikası usulü hakkındaki 
istizah takriri münasebetiyle sözleri 471,472 

— Ticaret vergisi kanun lâyihası hak
kında sözleri 326 

Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) - 1337 
bütçesinin biran evvel Meclise celbine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 387 

— Mekteplerin açılmamasına sebep 
olan memurun tecziyesi hakkındaki takriri 
münasebetiyle sözleri 335,336 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 370,372,373,374 

Mustafa Lûtfi B. (Siverek) - Celâlet
tin Arif Beyin yerine Adliye vekâletine bir 
vekil intihabına dair sözleri 434 

— Kütahya hâkimi Ahmed Asım Efen
di hakkındaki istizah takriri münasebe
tiyle sözleri 292 

— Mebuslardan evvelce memuriyet 
deruhte edipte Nisabı müzakere kanunu 
mucibince bilâhare mebusluğu tercih eden
lerin harcırahlarının Meclis veznesinden 
tesviyesine dair Divanı Riyaset kararı mü
nasebetiyle sözleri 432 

— Mebusların tereümei halinin tab ve 
neşrine dair takriri münasebetiyle sözleri 458 

— Mekteplerin açılmamasına sebep 
olan memurun tecziyesi hakkındaki takrir 
münasebetiyle sözleri 337 

— Menteşe mebusu Doktor Tevfik 
Rüştü Beyin Meclis karan alınmadıkça 
Rusya'ya İzamma müsaade olunmamasma 
dair takrir münasebetiyle sözleri 13,14 
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Sayfa 

Mustafa Sabra Ef. (Slird) - Düğünler
de meni israfat hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 34,35 

— Kırşehir mebusu Sadık Beyin tahsi
satına dair takriri münasebetiyle sözleri 461 

— Kütahya'da bir Darülhilâfe medre
sesi küşadma dair teklifi kanuni münase
betiyle sözleri 7 

.— Menteşe mjebusu Doktor Tevfik Rüşt
tü Beyin Meclis kararı alınmadıkça Rus
ya'ya izamına müsaade olunmamasına dair 
takrir münasebetiyle sözleri 15 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 

Sayfa 
tecilleri hakkında kânun münasebetiyle 
sözleri 29 

—• Senei haliye ağnam resmine bir mis
li zamma dair kanun münasebetiyle söz
leri 56,57 

— Teşkilâtı Esasiye kanonu münasebe
tiyle sözleri 498 

— Zaptı sabık hakkında sözleri 50 

MÜiflftfftfti Milliye V. Levaâmaıfc mü
dürü — Müdafaai Milliye bütçesine üç 
milyon lira ilâvesine dair kanun münase-
bebetiyle sözleri 176,177 

N 
Kadir B. (İsparta) - Aydm mebusu Ba

dik Beyin müstafi addine dair tezkere mü
nasebetiyle sözleri 457 

— Konya, Akşehir, Seydişehir ve Ka-
raman'm elviyei müstakille şeklinde ida
resine ve dört kaza teşkiline dair kanun 
münasebetiyle sözleri 405,413,418 

— Konya hâdisesini tahkik için Meclisten 
gönderilen heyet hakkında sözleri 42 

avaz B. (Ganik) • Altı liva dahilinde bilû
mum posta ve telgraf müraselâtma sansür 
vazma dair tezkere münasebetiyle sözleri 

179,180 
— Ankara İstiklal mahkemesine dör

düncü bir âza intihabı münasebetiyle söz
leri 182 

— Ankara muallimlerinin grev ilân et
melerinden dolayı Maarif vekâletinden vâ
ki olan istizaha müteallik sözleri 220 

— Celâlettin Arif Beyin yerine Adliye 
vekaletine bir vekil intihabına dair söz
leri 393,398 

— Düğünlerde ineni israfat hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 36,37 

— Giresun müstakil livası teşkiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri 198 

— Konya hâdisesini tahkik için Meclis
ten gönderilen Heyet hakkında sözleri 43 

— Konya mebuslarından Abdülhaliın 
Çelebi Efendi ile Kâzım Hüsnü Beyin Kon
ya harekâtı isyanİyesi dolayısiyle ittihaın-

larmı mucip esbap görülmediğine ve Ka
nunu Esasinin 48 ve 79 ncu maddelerinin 
tefsirine mahal olmadığına dair müşterek 
encümen mazbatası münasebetiyle sözleri 241, 

248 
— Kumarın menedilmesine dair Haraç

tan mevrut mahzar hakkında sözleri 10 
— Muallimin ve talebenin askerlikten 

tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 27 

— öğle tatillerinin ilgası hakkındaki 
karana vilâyetlere de teşmiline dair tez
kere münasebetiyle sözleri 6 

— Seyahat vesikası usulü hakkındaki 
istizah takriri münasebetiyle sozleci 471,472 

— Teşkilatı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 349,350,351 

— Ünye ve Fatsa kazalarının Samsun'a 
raptolunmalarına dair takrir münasebe
tiyle sözleri 402 

— Zaptı sabık hakkında sözleri 456 
Neoip B. (Ertuğrul) - İstiklâl mahke

meleri kanununa bir madde ilâvesine dair 
teklifi' kanuni münasebetiyle sözleri 272 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 338,362 

— Yunan mezalimine dair sözleri 20 
Neşet B. (istanbul) - Ankara muallim

lerinin grev ilân etmelerinden dolayı Ma
arif vekâletinden vâki olan istizaha müte
allik sözleri 211 

— Muallimlerin tahakkuk etmiş mat-



lüplannın tesviyesi için tahsisatı munzam* 
ma istenilmesine dair takrir münasebetiyle 
adzileri 

HuBTfttBf (Bemunaa).- Gelâlettin Arif 
Beyin yerine Adliye vekaletine bir vekil 
intihabına dair sözleri. 

— Ermenistan'la aktedılen sulh es&satı 

279 

392 

hakkındaki beyanat münasebetiyle sözleri 

— 'istiklâl madalyası kanunu münase
betiyle sözleri 

. •—; Teşkilâtı Esasiye kanonu münasebe
tiyle sözleri 

Sayfa 
201, 
203 

107 

498 

Operatör Emin B, (Borsa) -Ankara 
muallimlerinin- grev ilân etmelerinden dö- ; 
layı Maarif vekâletinden vâki olan isti
zaha müteallik sözleri 209 

— Aydm mebusu Sadık Beyin müstafi ': 
adetine dair tezkere münasebletiyle siz
leri 457 

: — 1337 bütçesinin bir an evvel Meclise 
cefbine dair takriri münasebetiyle sözleri 385 

— Bursa mebusu Operatör Emin -Beyin 
şimendiferler hakkındaki suali münaçeb*-:-.;.'• 
tiyle sözleri , 356,257 

• •— Giresun müstakil livası teşkiline dair ; 

kanun münasebetiyle sözleri ; ' ..' 196 
— istiklâl mahkemeleri kanununa bir 

Jiiftdde ilâvesine dâir teklifi kanuni müna
sebetiyle sözleri 272 

" - - Karesi mebusu Vehbi Beyinbîlû-; ; 
mum encümenlerden istifasına dair takriri: 
münasebetiyle sözleri 171 

—-Konya, Akşehir,Seydişehir ve Ka- : 

rainan'ın elviyei müstakille" şeklinde ida-
resme ve dört kaza teşkiline dair kânuna 
münasebetiyle sözleri 410 

— Konya'da bir istiklâli mahkemesi 
daha açılmasına dair takrir hakkındaki 
sözleri * • 33 

—i Konya valisi Haydar Bejr hakkında 
tahkikatı kanuniye iera edilmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 389 

— Matbuat müdiriyeti ümumiyesinin 
Hariciye vekâletine raptı hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 90 

-~ Senei haliye ağnam resmine bir misli 
zamma dair kanun münasebetiyle sözleri 60,61 

— Yenigün gazetesi hakkında zem ve 
kaçLİh dâvası ikamesine dair takrir mü
nasebetiyle sözleri 255 

— Yozgad mebusu Süleyman- Srrrı 
Bey'in Nafia encümeni kâtipliğinden is
tifası münasebetiyle sözleri 285,286 

— Zaptı sabık hakkında sözleri 456 
Ojunan Fevai Ef. (Ensiacaa) - Zaptı 

sabık hakkında sâzleri 50 
— Zonguldak memurini maaşatına za-

maîrâ icrasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 291 

.ÖDBff Eotfi B. (Amasya) - Altr liva -
dahilinde bilûmum posta ve, telgraf müra-
selâtıfta sansür yazına dair-tezkerş aüna-
isfbetiyle sözleri .: ".V179-

.—- Ankara >mtiâllİmlerînm ^rev- ilin «t* "• 
melerinden dolayı Maarif vekâ-letnajenvâ-
ki olan istizaha müteallik gözleri .211,219 

/ — Bütçe müzakeresi içbı Meeİişn^haf-' 
tada üç defa geceleri veya, sabahları da 
içtima etmesine dairtakriı münasebetiyle 

sözleri 507,508 
-i- Idarei ümumiyei vilâyfet kanununun 

102 nci maddesi fıkraî ahiresinin ilgasına 
dairi kanun münasebetiyle sözleri 98 

" 4 - Maarif vekâletine intihap edilen 
Hamdullah Suphi Bey hakkındaki reyle
re dair sözleri 393 

— Malta'da mevkuf bulunanların aile
lerine maaş tahsisine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 517 
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Sayfa 

ki Kjilliye eneümlnniden isti
fası mtttiâ^betfyre sözleri 367 

— Nafıa bütçesine 16 000 lira zammına 
dair kanun nrBrtaeebetiyle sözleri ~! 303,304 

-*- 0nter İtftfi Beyin MÜdafSai Milliye 
eşÖB^eifinden istifası dolayreiyİe Diyarıbe-
kir mebtiSu Hacı Şükrü Beyy tarafından 
söylenen sözlerin keenlemyekun addedil
mekle dair takrir münasebetiyle sizleri 3S6, 

897 

Sayfa 
— Teşkilâtı Bsaüye kamara münasebe-

tiyİe/sorferi 25^345,S49,350>366,367,466,487, 
491,492 

— Zoü^tttdûk lıavzasmdâ k5mör ihra
cında hfisÖ olan buhrana dair sual takriri 
mft^asefeötiyle sSderi 465 

önwrTcSıbi B*. (Konya) ~ Konya, Ak-
şehir, Seydlşeîtfr ve Karaman'm eMyei 
müstakille şeklinde idaresine ve^dÖrt kaza 
teşkilin* dair kanun m%naseb«tİyîe sözleri 410 

İ.'. • 
RAOIS B, (Rttt*hya) — Ağnam resmi 

ha^Efmdikİ s i le r i 441 
— Ankara muallimlerinin grev ilân et

melerinden dolayı Maarif vekâletinden vâ
ki olan istizaha müteallik sözleri 210,217 

— 1337 bütçesinin biran evvel Meclise 
celbine dair takrir münasebetiyle sözleri 385, 

387 
— tzmh* mebusluğuna intikap edümig' 

olan Fûad Beyitt mazbatası münasebetiyle 
sözleri 504 

— Kırşehir mebuslarının altıya baliğ 
oîmlllarıııa mebni Bekir Âğa hakkında bir 
karar ittihazına dair Divanı Kiyaset kara
rı münasebetiyle sözleri^ . . . . , . . : 234 

—- Kütahya'da bir Darülhilâfe medre
sesi kügadma dair teklifi kanuni münase
betiyle sözleri , 7 

— Muallimin ye talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 29,31 

*— Senei biliye ağnam resmîne bjr mis
li zamma dair kanun münasebetiyle söz
leri 60,62 

— Teşkilâtı Esâsiye kanunu münase
betiyle s i ler i . 157,482,483 

Basitti' B. (Sivas) - Hariciye bütçesine 
on beş bin lira zammına dâir kanun müna

sebetiyle sözleri. .' ; 299 
— Kanunlara sıra numarası konulma- _ 

«TO8 dair takrir münasebetiyle sözleri. 358 
—- Teşkilat} Esasiye kanunu münasebe

tiyle sözleri. 343 
— Zirâat :bankâsmın teşrinisani ve 

kânunuevvel 1336 aylarına mahsus muvak
kat bütçe kanomu münasebetiyle sözleri 308,309 

Refik B. (Kösya} - Koiiya valisi Hay
dar: Bey hakkında tahkikatı kanuniye icra: 
edilmesine dair takrir münasebetiyle söz
leri. 390-

— Mâarif vekâletine intihap edilen 
Hamdullah Suphi Bey hakkındaki reylere 
dâir sözleri. " . 393 

BÜfat B. (Tokad) - Maltâ'da mevkuf 
bulunanların" ai lesine maaş tahrişine dair 
kanun lâyihası mühasebetiyle sözleri 518 

— Seyahat vesikası usûlü hakkındaki 
takriri, münasebetiyle sözleri. 475 

— Ulusu, Devecidağ ve Artık ova ka
zaları teşkiline dâir kanun münasebetiyle 
sözleri. 82,513 

Bıza B. (Sfus) - Azayı kiramdan bazı- -
larma mezuniyet itasına dair Divanı Riya
set kararı münasebetiyle sözleri. 459 

Büftü B. (Ergani) - Teşkilâtı Esasiye 
kanunu münasebetiyle sözleri. -451 

BadtiTB. (Kırşehir) . Kırşehir mefetas-
Urınm altıya baliğ olntaiarin^ meÎJıii Be
ki? A ĵa hakkında bir karar ittiSszuİB dair 

S 

Divanı Riyaset kararı münasebetiyle söz
leri. 229 

Sanh Bf. (Erzurum) • Giresun müslv 
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Sayfa 

kil livası teşkiline dair kanun münasebe
tiyle sözleri. 145 

— Hariciye bütçesine on beş bin lira 
zammına dair kanun münasebetiyle sözleri. 299 

— îdarei umuıoiyei vilâyet kanununun 
102 nci maddesi fıkrai ahiresinin ilgasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri. 99 

— Kırşehir mebuslarının altıya baliğ 
olmalarına mebni Bekir Ağa hakkında bir 
karar ittihazına dair Divanı Riyaset ka
rarı münasebetiyle sözleri. 231 

— Kırşehir mebusu Sadık Beyin tah
sisatına dair takriri münasebetiyle sözleri. 461 

— Kiymeti mukaddereli mektuplar ile 
posta paketlerinin ieeuratı teminiyesiniıı 
tezyidi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 101 

— Konya, Akşehir, Seydişehir ve Kara
man'in. elviyei müstakile şeklinde idaresine 
ve dört kaza teşkiline dair kanun münase
betiyle sözleri 416 

— Konya ve civarmda cebren toplatıl
makta olan beygirler hakkındaki sual tak
riri münasebetiyle sözleri 446 

— Kumarın menedilmesine dair Maraş-
tan mevrut mahzar hakkında sözleri 10 

— Malta'da mevkuf bulunanların aile
lerine maaş tahsisine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri. 517 

— Mebuslardan evvelce memuriyet de-
ruhde edipte nisabı müzakere kanunu mu-
cibinee billhara mebusluğu tereih edenle
rin harcırahlarmın Meclis veznesinden tes
viyesine dair Divanı Riyaset kararı müna
sebetiyle sözleri 431 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 32 

Müdafaai Milliye bütçesine % milyon 
lira ilâvesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 178 

— Seüei halîye ağnam resmine bir misli 
zaınma dair kamut münasebetiyle sözleri 58,59 

— Seyyahat vesikası usulü hakkındaki 
istizah takriri münasebetiyle sözleri 471 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 161 

Sıddık B. (Çorum) - Kırşehir mebus
larının altıya baliğ olmalarına mebni Be-

Sayfa 
kir Ağa hakkında bir karar ittihazına dair 
Divanı Riyaset karart münasebetiyle söz
leri 234 

— Ulusu, Devecidağ ve Artıkova ka
zaları teşkiline dair kanun münasebetiyle 
sözleri 191,192 

Sun B, (îznüt) - Gayri Millî isimler 
taşıyan yerlerin isimlerinin tebdil olunma
sına dair sözleri 438 

— Giresun müstakil livası teşkiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri 145 

— Malta'da mevkuf bulunanların aile-
-leriııe maaş tahsisine dair kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 519 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 260,496,497,498 

Srtto B. (Malatya) - istiklâl mahkeme-
' si âzasınm dörde iblâğı hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 80 

— Zaptı sabık hakkında sözleri 50 
Süleyman Sun B, (Tozgad) - Altı vi

lâyet dahilinde bilûmum posta ve telgraf 
müraselâtına sansür vazma dair tezkere 
münasebetiyle sözleri 52,53,179,180,181 

— Ankara İstiklâl mahkemesine dör
düncü bir âza intihabı münasebetiyle söz
leri 182 

— Ankara muallimlerinin grev ilân et
melerinden dolayı Maarif vekâletinden 
vâki olan istizaha müteallik sözleri 187 

—• Ankara'ya merbut Çubukâbat ve Zir * 
nahiyelerinin kaza haline ifrağı hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 92 

— Aaayi kiramdan bazılarına mezuni
yet itasına dair Divanı Riyaset kararı mü
nasebetiyle sözleri 460 

—• Bitlis muhacirlerinin iskân ve ia
şeleri hakkındaki takrire dair Dahiliye 
vekâletinden mevrut tezkere hakkmda 
sözleri 

— Düğünlerde meni israfat hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 

— Hariciye bütçesine on beş bin lira 
zammına dair kanun münasebetiyle sözleri 

333 

38 

298, 
299 

— Hazinei maliye namına çıkardan kıy
metli evrak hakkmdaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle sSzleri 67,72 
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•T- Giresun öfüstakil liva» tevaline dair 
I Ö B I ^ niflnasebeföyle sözleri ; 143 

--r- istiklâl madalyası kanunu münase-
betiyle sözleri : j jlM,105,107,109 

~r Jandarma neferi Hasinoğlıi Halil 'İn 
jandarma meslekinden tardiye 3 ^ene müd
deti» küreğe konulmalına i: dair; Amasya 
İstiklâl mahkemesinin telgrafı münaaebe-
tiyle sSaieri 

:,_*** Enlenir mebuslarının altıya baliğ 
ol&slarma mebni Bekir Ağa hakkında bir 
karat ittihaznm dair Divana Riyaset kara
rı münasebetiyle sözleri ; 

-*- Konya'da bir istiklâl'mahkemesi da
ha aplmaama dair takrir halandaki «özleri 

'—v Kamamı menedihnesme dair Ma-
raa'tan mevrut mahzar hakkmda sözleri 

-^Kütahya'da bir dûrülhilâfe medrese
si küşadma dair teklifi kanuni münasebe
tiyle sözleri 

— Layiha encümeni defterinin Kütah
ya mebusu Cemil Bey tarafından kaybedil
miş : olduğuna 4air »özleri 
— Maarif vekâletine ' iptihap edilen 
Hamdullah Suphi Bey hakkmdaki reylere 
dair sözleri 

r— Matbuat müdüriyet ; mnumiyesinitı 
Hariciye vekâletine raptı nakkmdaki ka
ntta münasebetiyle sözleri * 89,90 

^^ Mebuslardan evvelee memuriyet de
ruhte edipte Nisabı müzakere kanunu mu- . 
eibince bilâhare mebusluğu tercih edenle
rin harcırahlarının Meclis Veznesinden tea

l i 

238 

9 

480 

Öay& 
vlyesine dair Divanı Riyaset karan müna-
seMtiyîe söjderı; 432 

; -̂ r MualUmlerin^tftûakk'ttk etmiş mat- -
luplarmın tesviyesi için tahsisatı munzam
ına istenilmesine dair takrir münasebetiyle 
sözleri . ' * . : 279 

-^•Neşriyata müteallik mesuliyet',*müc-
rimiyet ve mahkunu^fet derecelerinin istik
lâl mfl^kemeterincetaldfr ediliaesi hakkın
daki karar münasebetiyle sözleri 171 

-^ ö$\e tatillerinin İlgası- hakkındaki 
kararm vilâyetlere de teşmiline dair tez
kere münasebetiyle sözleri 6,7' 

v^_ Sene! haliye ağnam resmine bir misli 
zammadair kanun münasebetiyle sözleri 57 

.— Sicilli nüfus kanununun 41, 42 ve -
43 neü maddelerinin tadiline dair kanun 
münasebetiyle sözleri 95 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münase
betiyle, sözleri 120,258,263,265,341,347,348, 

368,451,482,483 
—- Ulusu, Deveeidağ ve Artlkova ka

zaları teşkiline dair kanun münasebetiyle 
sözleri 82 
— Yenigün gazetesi hakkında zem" ve 
kadîh dâvası ikamesine dair takrir müna
sebetiyle sözleri 255 
. --=. .Zaptı sabık hakkında sözleri 50,297,466 

— Ziraat bankasının teşrinisani ve kâ
nunuevvel 1336 aylarına mahsus muvak
kat Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 808, 

309, 

. i?< 

9 
|emwttin Ef. (Ankara)! - İstiklâl mah

kemelerine intihap olunacak âza hakkında 
sözleri 23 

Şevket B. (Siuob) -Düğünlerde meni . 
israfat hakkmdaki kanun münasebetiyle 
sözleri -. 37 

Şevbi B. (İçel) - Clencm^uslag^ıma in
tihap edilmiş olalı Fikri Faik Bey hakkm
daki takrir münasebetiyle sözleri 48 

Şeyîı Servet Ef, <Btır«4) - Menteşe me- : 
busu Bloktor Tevfik Bugtü Beyin Meclis 
karan aİinmadıkea Rusya *ya izamına mü- ; 

safide-olunmamasma dair1 takrir münasebe
tiyle sözleri 13 

.'.— MnaUimin ve talebenin askerlikten " 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 29;30 

'if-
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SayJa 

ase 

503 

518 

taksin Ş}. (Ayflip) - 1337 bütçesinin 
biran evvel Meclise celbine dair takrir mü
nasebetiyle sözleri. 

— izmir mebusluğuna intihap edilmiş 
olan Puâ'd; Beyin mazbatası münasebetiyle 
sözleri, -

— Malta'da mevkuf; bulunanların, aile-
lerine maaş tahsisine,dair kanun lâyihası 
münasebetiyle «özleri 

•— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri, 365,370,373,451,452,483 

Tunaü Hilmi B. (Bolu) -Ankara mü- . 
aUİmlerinin grev ilan etmelerinden dolayı 
Maarif-vekâletinden vâki olan istizaha mü
teallik sözleri. 220 

— 1337 bütçesinin biran evvel Meclise 
Celbine dair takrir münasebetiyle sözleri. 386,387 
i^S-^^ûrsa mebusu Operatör Emin Beyin 
njam*afttliîerler hakkındaki suali münase
betiyle sözleri, 258 
' ^"Düğünlerde meni İsraf at hakkında

ki kânun münasebetiyle sözleri. * 35,36>39 
— Giresun müstakil livası teşkiline dair 

kanun münasebetiyle sözleri 143,193,194 
— Hiıdut sıhhiye idaresiyle tekaüt 

sandığına ait rüsvumun tezyidine dair ka
nun münasebetiyle sözleri. , 87 

-rr istiklâl madalyası kanunu münase
betiyle gözleri. ' İ06,İ09. 

— Is^klâİ mahkemeleri âzalarının Ksşt 
vazifesi de görmeleri hakkında s&leri. 26,44; 

— istiklâl mahkemesi âzasmm dörde 
iblâğı hakkındaki kanun münasebetiyle. 
sözleri. 

— izmir mebusu Hacı Süleyman Efeu-
diyeRodos.'a gitmek üzşre mezuniyet ita
sına dalı- Dİvaaı Riyaset kararı münase
betiyle sözleri. 

— Jandarma neferi Basanoğlu Halil 'in 
jandarma meslekinden tardiyle 3 sene 
müddetle küreğe konulmasına dair Amas
ya İstikSU nUhkemesinm telgraf inüna-. 
sebetayfe gözleri. 

— Kanunlara sıra numarası konulma
sına dait kanun münasebetiyle sözleri. 

— Konya'da bir İstiklâl mahkemesi ~ 
daha açılmasma dair takrir hakkındaki 

80 

459~ 

11 

308 

Sayfa 
33 sözleri ; 

— Koıjıya hâdisesinden mazmun £onya 
mebusu Abdülhalim Çelebi ile Kâzım HÜB-
nü Bey. hjakku>^aki tahkikatın çabuk in
taç, ettiı^eşine, dair; çögteri 22 

— Koıjıya mebuslarından AhdftUıalim 
Çelebi Efendi ile Kâzım Hüsnü Beyin 
Konya harekâtı işyaniyesi dolayı4yle itti-
hamlarmı; mucip esbap gçrtOnoediği^e ye. 
Kanunu Esasinin 48 ve 79 neu maddele
rinin tefsirine mahfc£ obn^dığjj^a dflir 
müşterek encümen mazbatası n*Ünaaehe-
tîyle'söileti Ş51 

— Maltada meyku'jj bulunanların aile
lerine ma;aş Şahsisine dajr kanun lâyihası 
münaBebetiyle, sözleri 5İŞ,521,522 

— Matbuat müdüriyeti uTnum^esjpn, 
Hariciye yekâdetine raptı hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri . 90,91 

—- SjTeclisin haftada lâakal üç içtifl̂ a 
akdetmesine dair sözleri 

— Neşriyata müteallik mesuliyet* müe-
rimiyet ve mahkûmiyet derecelerinin İs
tiklâl mahkemelerince takdir edilmesi hakV 
kındaki karar, münasebetiyjlfl,söziçri 

-—'• Seyahat yeşikasj usulü. b ^ ^ ı n d ^ 
iştihzah takriri müna^etiyİç. spzJLş£İ M%fö 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 120,151,152*133,154455,258, 

2162,263,33 ,̂3^1^44,350,351,361,370,876, 
4j49,45Ö,4^,483,4^485,48İ487,492A93, 

494,495 
— Tiearet vergisi kânunu lâyihası hak

kında sözleri 
— Trabzon'daki dekovil alât ve edeva

tının satılması esbabıua dair sual • ta.kjriri 
müna*ebetj^îe sözleri '.. 

—- Yenigün gazetesi hakkında ssem ve 
kadjh, dâvamı ikajnesine dair takrir raüna-
-s^betİ9rİ^«|zİeri 516 

— Zaptü sabık hakkmda sözleri 26,51 
— Zonguldak havzasında. kömür-ibra-

çından hâsıl olan buhrana dair sual takriri 
münasebetiyle sözleri 436 

— Zonguldak memurini maaaatına za-
ınaim ierafljna dair kanıp münasebetiyle 
sözleri " 'i- 291,5U 

34 

190 

514 

446 
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İt 
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feilflm^ g o ^ ye. t ^ a f mü£*wlâtnı* 
şafiflür v«ana dair tezkere müıfcsebeitiyle 
sözlari \ .::'' 52,181 

— A^kar.* mu^Uû?odçrinin grey ilân et
melerinden dolayı Maarif vekâletinde^ 
vâki o^pt İ^âh ,» m # e a ^ §<$«£ 202,204, 

|pne dair takriri münasebetiyle sözleri 171,173 
- - B i r vazifei vataniye He isam edile

cek olan Bolu mebusu Cevat Beyin mezun 
addolunmasına dair tezkere münasebetiyle 
«öderi ' 4 3 4 

— Öügünlerde men'iJşç%^ikftJfetB$aki 

ha£k^$kİ bg j^a t iB^as^^iykşöşl^r i 200 
— («resun müstakil livası teşKiÜne dajtr • 

kanıca mji^aşshstiyle sökeri ^^14^143,146, 
;'••'•'• uı,i92,mtw 

~ . B&zroeimaliye namına çıkarılan 
kıymeti. s?rr^ ^kjk^ndaki kannyl|yjha«ı 

-—. Hudut Sıhhiye idaresiyle tekaü^ rçan* 
dığına aj^^üaumnn tezyidine dair kanun 
münasebetiyle «öderi 8T 

m|zttniy*ti hakkındaki 
Bözîerİ. 33 

^ajr^i uroutnjjçei 

telgrafı- ügeriue 

nnn ^ n ^ L m a ^ e a ) fckrjû ahj^eşinjft ü-
şasına; <|a^ kj^nn ^ ü p a ^ r ^ t j ^ s ^ ^ r i 9,7,98 

- - İ | t^İâî madalyası kanunu^ müaase-
b e ^ j f l ş ^ e r i . ' ' İ%İ^107, lp8 

diye- Ş^^'^Ş#>î»<sX.üşsrc*, ffl^^yet.ita-
ama daö* DivaDİ Riyaset karan münaıtebe-
tiyle ş&starj.. 45ft 

—-'.• ••KJijjĵ İr, mebuslarının alttya baljğ 
olmalara»mebai Bekir Ağa hakkında bir 
kargı: İföfâggtoMç levanı Myşgt kpşw 
ınüü»şe^^İjŞ sizleri. 23^231^35,238 
- —'Konya mebuf farından Ab^lhalim 

ya h | ^ ^ J g ^ y e a i , d o l ^ i y l i ittiltam-

•^ 
âay& 

nunn* iŞtçaijjpA# ye "7Ş m% m*ı^er4nift 
tekçine B ® ^ ^ djs»; ^Sjtterek 
en^j^en maibatası münasebetiyle sözleri 240, 

241,251 
~ Şlfâajg. Bjiüdi'̂ yeti uşııan^yeginin 

Hartgjyş yeiı^letİDf raptı hakkındaki kanıyı 
müna^lstiyle aiSîfri , 09^0,91 

—̂ Şfefcna|arıa tereümei halinintab ye 
neşriM d^ir^iaiîsir nnyıaşgbetiyle «öderi 458 

- - Mnajlünierin taha^fenk .• etmjş mat-
luplaraım tesviyesi için tahsisatı munzam
ına* Ufoniîmeşine dair takrir münasebetiyle 
sözleri 278 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
teeı^eji lj*kkin^Ak^..teşıtift ınj&H^tetJyJe 

^ N a ^ b ü l ş ^ e , ^ C ^ l ^ . » a j | ^ B i J Ş > . 
dair kanun münase îsfĵ sS&fejgi•-: . âö&Sifö 

— S*ûxah>Kt v£S*5&ı:; Ba^Jvakfe^daki 
İstizah; takjM msn^j^e^y¥ «SfcUıİ 470^71 

nna lâ^öh^ müj^seb^îyh* sög^ri •;; - 309 
^Talimgahtan neşet edjn efûnd^je 

yüz öSjaejiMşi itfigmftdair kjşn^ njjinas&: 
betiyîV-^fej , 301^02 

tiyie. ^ H : , x^ım$hm>ımw,m» 
350>5Si360,363)366,369t370,371,372i3î^î4, 

.• S^376^450,482^ ,4904^4^ ,49İ ,498 , 

— IHu«fe JDteveeidağ y& ^ıj^a.,>j |za? . 
lan teaki^e da^r kaniıp, mtijaaşjbjtiyje 
sözleri ' ..* 82JIJ9 

— Yunan mezalimine dair sözleri X9i2î 

leriniç:^fey Ş ^ etmelerinden dolayı Şla^rif 
vekâletinden vaki olan: istizaha müteaHik : 
sözkjn,- 214»2İ6 

-r;-G^TOinşüi^i^l^a^tes^jjins dair ^ 
k a n u ^ J i i ^ j ^ e t ^ ^ İp r i L >*5 

-r-Hazineİ malîye; na^nıj ç^pM^S fey-
metli eı ı^MN^fen^fl^;^»^ İŞyj^8i.mü-
n a s s b e ^ - a ö ^ ;. .!;.';.'-.•• ^ 

.. — k ı r ^ r ^ e b f l a ^ p ^ a ] t J r ^ t ^ ^ ; : 
m a ^ ^ » < | r t # & 4 # h^k^a^bjiika; 
"•'J^Nifflic^--' ^^»t- ftfe?^. *mm 
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Sayİa 

münasebetiyle sözleri - 228,229 
—: Konya, Akşenip^jSeydişeiur ve Ka- : 

rsman'ın elviyei müstakille şeklinde idare
sine ve dört kaza teşkiline dair sözleri 413,414, 

418,419 
— Konya mebuslarından Ahdülhalim 

Çelebi Efendi ile Kâzım Hüsnü, Beyin Kon- .«• 
ya harekâtı igyaniyesi dolayısiyle ittihamla-
rnu mucip «sebep görülmediğine ve Kanunu 
Esasinin 48 ve 79 ncu maddelerinin tefsiri
ne mahal olmadığına dair Müşterek encü
men mazbatası münasebetiyle sözleri 248 

Sayİa 
— Senei haliye ağnam resmine bir misli 

zamma dair kanun münasebetiyle sözleri . 61 
— Seyahat vesikası usulü hakkındaki 

istizah takriri münasebetiyle sözleri 467,475, 
476 

—'Zonguldak memurini maaşatıım za-
maim icrasına dair kanun münasebetiyle 
«özleri 290 

Vehbi B. (Niğde) - Konya valisi Hay
dar Bey hakkında tahkikatı kanuniye ic
ra edilmesine dair takrir münasebetiyle 
sözleri 390 

j - r r 

Yahya OaHp B. (Kırseiıir) - Ankara 
muallimlerinin grev ilân etmelerinden 
dolayı Maarif vekâletinden vâki olan 
istizaha müteallik sözleri 211 

— .Aydın mebusu Sadık Beyin müstafi 
addine dair tezkere münasebetiyle «özleri 457 

— Azayı kiramdan bazılarına mezuni
yet itasma dair Divanı Riyaset karan mü
nasebetiyle sözleri 460 

— 1337 bütçesinin biran evvel Meclise 
celbine dair takrir münasebetiyle sözleri 386 

— Bütçe müzakeresi için* Meclisin haf
tada üs defa geceleri veya sabahlan da iç
tima etmesine dair takrir münasebetiyle 
sözleri - 505,506 

— Genç mebusluğuna intihap edilmiş 
olan Fikri Faik Bey . hakkındaki takrir 
münasebetiyle sözleri 43 

— Hariciye bütçesine on bes. bin lira 
zammına dair kanun münasebetiyle söz
leri 299 

— İzmir mebusluğuna intihap edilmiş 
olan Fuat Beyin mazbatası münasebetiyle 
sözleri 503 

— Kırşehir mebuslarının altıya baliğ 
olmalarına mebni Bekir Ağa hakkında bir 
karar ittihazına dair Divanı Kiyaset ka
ran münasebetiyle sözleri 236,237 

— Konya valisi Haydar Bey hakkında 
tahkikatı kanuniye icra edilmesine dair 
tahrir münasebetiyle sözleri 388 

— Mekteplerin açılmamasına sebep 
olan memurun tecziyesi hakkındaki tak* 

rir münasebetiyle sözleri 336 
—• Muallimlerin tahakkuk etmiş mat

lupların tesviyesi için tahsisatı munzamma 
istenilmesine dair takrir münasebetiyle 
sözleri 282 

-^ Muallimin ve talebenin askerlikten te
cilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 31 

— Müdafaai Milliye bütçesine üç mil
yon lira ilâvesine dair kanun münasebetiy
le sözleri 175,177 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 122 

— Ticaret vergisi kanunu lâyihası hak
kında sözleri 322,334,325 

—' Yunan mezalimine dair sözleri 21 
Tunus Nadi B. (tamir) - Matbuat mün-

tesiplerinin hizmeti askeriyeden tecillerine 
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri 439 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 122,129,132 

— Tenigün gazetesi hakkında zem ve 
kadih dâvası ikamesine dair takrir müna
sebetiyle sözleri 516 

Yusuf B. (Denizli) - İstiklâl mahkeme
lerine intihap olunacak âza hakkında söz
leri 23 

Yusuf İzzet Ps. (Bolu) - Muallimin ve 
talebenin askerlikten tecilleri hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 512 

Yusuf Ziya B. (Bitlis) - Ankara mual
limlerinin grev ilân etmelerinden dolayı 
Maarif vekâletinden vâki olan istizaha mü-



teallik sözleri 
— Bitlis mebusu Yusuf Ziya Beyin, İs

mail Suphi Beyin Teşkilâtı Esasiye lâyiha
sı münasebetiyle söylediği nutkun talik ve 
ilânından sarfınazar edilmesine dair takri
ri münasebetiyle sözleri 

— Kırşehir mebuslarının altıya baliğ ol
malarına mebni Bekir Âğa hakkında bir ka
rar ittihazına dair Divanı Riyaset karan 
münasebetiyle sözleri 

— Muallimlerin tahakkuk etmiş matlup
larının tesviyesi için tahsisatı munzamına 
istenilmesine dair takrir münasebetiyle söz-

Sayfa 
221 

226 

234 

leri 
Sayla 
280 

Yusuf Ziya B. (Mersin) - istiklâl mah
kemeleri dördüncü âzahklan için yaprlan 
İntihap dolaytsiyle sözleri 188 

— Konya, Akşehir, Seydişehir ve Ka
raman'm elvîyei müstakille şeklinde idare
sine ve dört kaza teşkiline dair kanun mü
nasebetiyle sözlerij" 418 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 29 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri * . 136,258 

Zamir B. (Adana) - Malta'da mevkuf 
bulunanların ailelerine maaş tahsisine dair 
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 522 

Zekât B. (Adana) - İstiklâl mahkemeleri 
kanununa bir madde ilâvesine dair teklifi 
kanuni münasebetiyle sözleri. 273,274 

— Muallimlerin tahakkuk etmiş mat

luplarının tesviyesi için tahsisatı nıunzam-
ma istenilmesine dair takrir münasebe
tiyle sözleri. 280,281,282 

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münase
betiyle sözleri. 364,374,488,496 

— Ticaret vergisi kanun lâyihası hak
kında sözleri. . 320,321,326 




