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F i h r i s t 
AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Daİrei Intihabiye Tercihi 
T, — İsmail Subhi Beyin Burdur Mebus

luğunu tercihi 
2, — Mehmed Akif Beyin Burdur Mebus

luğunu tercihi' 

Sayfa 

•333:334 

361 

Harcırahlar 
i. — Azayi kiram harcırahlarına dair 

Antalya müdafaai hukuk riyasetinin telgrafı ve 
Maliye Encümeni mazbatası 32 

1< — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyle rü-
fekasının, harcırah tediyatında miisavata ria
yet edilmediğine dair takriri 262:263 

0. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle rüfe-
kasınm, harcırahlariyle baki yel tahsisatlarını 
alamadıklarına dair takriri 322 

14'. — Mebusların harcırahlarının tesviye
sine dair 25 imzalı takrir (tmza sahipleri 
malûm değildir) 202 

İntihaplar 
Meclis Harici İster tçin intihap 

il. — Mustafa Kemal Paşa Hazretleriyle 
cepheleri ziyarete gidecek olan heyetin İnti
habı 347 

Şubelere Tefrik 
il, — Azayi kiramın şubelere tefriki 233 

Encümenler İntihabı 
T. — Encümenler intihaba ti 255 
2. — Karahisarışarkî Mebusu Mustafa 

Bey ve rüfekasının; Meclîs Hesaplarını Tet
kiki Encümeni intihabına dair takriri 388 

İntihap Mazbataları 
1. — Adana Mebusu Zamir Beyin intihap 

mazbatası 389 
(2. — Antalya (Teke) Mebusu Ali Vefa, 

Diyarbekir Mebusu Kadri, Hacı Şükrü, Yüz
başı Kadri Beylerle Hamdi ve Mustafa Efen
dilere, Menteşe Mebusu Kâzım Karabektr 
Pasa, Mahmud, Kâmil, Sadettin Beylere, Er
gani Mubusu İbrahim Hakkı Beye, Kozan 
Mebusu Fevzi Paşaya, Muş Mebusu tlyas 
Sami Efendi ile, Osman Kadri Beye, Mar

din Mebusu Mithat, Necib, Esad, Derviş 
Beylerle, Hasan ve İbrahim Efendilere ait in-
tihab mazbataları 

3. — Ayıntab Mebusu Kılıç Ali, Ragıp 
ve Yasin Beylerle Şahin ve Abdurrahman 
Efendilere aid intihab mazbataları 

r4. — Batum Mebusluğuna İntihap edilmiş 
olan Edİb, Ahmed, Akif, Armed Fevzi Efen
dilerin intihab mazbataları 

Sayı» 

73:74 

74 

90:93 

5. — Bayazıd Mebusu Atıf, Hacı Memed, 
Biga Mebusu Hafız Memed Hamdi, Ha

mi d, İsmail Subhi, Dersim Mebusu Diyab, 
Mustafa, Mustafa Zeki, Ramız, Tevfik, Er
gani Mebusu Salih, Genç Mebusu Hamdi, 
Fikri, İzmit Mebusu Fuad, Memed Akif, 
Saruhan Mebusu Reşad, Samsun Mebusu 
Hamdi, Hasan Fehmi, Nafiz, Süleyman, Şük
rü Bey, Efendi ve Ağaların intihab mazbata
ları il51:153 

6. -— Bayazıd Mebusluğuna intihab edil
miş olan Dr. Refik Beyin intihab mazbatası 

1. — Bayazıd Mebusluğuna intihab edil
miş olan Süleyman Sudi Beyin intihab maz
batası 

8. — Bayazıd Mebusu Şevket, Bitlis me
busu Arif, Derviş, Hüsnü, Vehbi, Yusuf Zi
ya, Genç Mebusu Ali Haydar, Ali Vasıf, Fik
ri Faik, İzmit Mebusu Abdullah, Siverek 
Mebusu Abdülgani, Hamdi, Kadri, Memed 
Sırrı, Mustafa Bey ve Efendilerin İntihab maz
bataları 

9. — Çorum Mebusu Abdurrahman Dur
sun Beyin intihab mazbatası 

333 

333 

207 

10. — Erzurum Mebusu Asım Beyin in
tihab mazbatası 

11. — Erzurum Mebusu İsmail Beyin İn
tihab mazbatası 

12. — Erzurum Mebusu Salih Efendi ile 
Dersim Mebusu Hasan Hayri, Ergani Mebu
su Nüzhet, Burdur Mebusu Soysailı İsmail 
Subhi, Mehmed Akif, Ah Ulvi Beylerin in
tihab mazbataları 

153:T54 

ıl3 

74" 
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Sayfa 
13. — Erzurum Mebusu Ziya Beyin in-

tihab mazbatası 12 
14. — istanbul Mebusluğuna intihab edil

miş olan Ahtned Mazhar Beyle Hüseyin Hüs
nü Efendinin intihab mazbataları 333 

15. — İzmit Mebusluğuna intihab edilmiş 
olan Tahir Beyin intihab mazbatası 333 

16. — Karamursal (İzmit) Mebusluğuna 
intihab edilmiş olan Şeyh Kutbettin Efendi
nin zayi olan intihab mazbatasına dair tzmit 
kaymakamlığının telgrafı 334 

17. — Kastamonu Mubusu Rüştü Beyin 
intihab mazbatası 153 

'18, — Kozan Mebusluğuna intihab edil
miş olan Dr. Mustafa Beyin intihab mazba
tası 240 

19. — Malatya Mebusu Hacı Karib Ağa
nın intihab mazbatası 23:29 

20. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyin inti
hab mazbatası 28 

•21. — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin inti
hab mazbatası 28 

22. — M araş Mebusu Hasİb ve Aslan 
Beylerin intihab mazbataları 372 

23. — Menteşe Mebusu Dr. Tevfik Rüştü 
Beyin intihab mazbatası 315 

24. — Sivas Mebusluğuna intihab edilmiş 
olan Emir Paşa ile Rasim, Ziya, Mustafa 
Taki ve Hayri Bey ve Efendilerin intihab 
mazbataları 39 

35, — Tokad Mebusu Mustafa Beyin in
tihab mazbatası 153 

İstifalar 
il, — Antalya Mebusu Halil İbrahim Be

yin, cepheleri ziyaret edecek olan heyetten 
istifası 317 

2. — Bİga Mebusu Hamdi Beyin, cep-1' 
heleri ziyaret edecek olan heyetten istifası 317:358 

3. — Burdur Mebusu İsmail Hakkı ve 
Fahrettin, Saruhan Mebusu İsmail Hakkı, 
Malatya Mebusu Hacı Bedir ve Reşid, Er
zurum Mebusu Ziya, Ergani Mebusu Kâzım, 
Van Mebusu Emin ve Şeyh Masum, Mer
sin Mebusu Emin Bey, Efendi ve Ağaların 
istifaları 202:203 

Î4. — İsmail Subhi Beyin Burdur Mebus
luğunu tercih ederek Biga Mebusluğundan 
istifası 333:334 

Sayfa 
'5, — Kayseri Mebusu Osman Zeki Beyin, 

cepheleri ziyaret edecek olan heyetten isti
fası 358 

6. — Mehmed Akif Beyin, Burdur Me
busluğunu tercih ederek Biga Mebusluğun
dan istifası 361 

•7. — Menteşe Mebusu Emin Kâmil Beyin 
istifası 74 

8- — Sivas Mebusu Ziya Beyin istifana
mesi (Yüzbaşı) 367:368 

9. — Van Mebusluğuna intihab edilmiş 
olan Emin ve Mutiullah Beylerle Şeyh Ma
sum Efendinin istifaları 155 

Kıstelyevm 
1, — Kar ahi sarı Sahip Mebusu Mehmed 

Şükrü Beyle arkadaşlarının, müddeti mezuni
yetlerini tecavüz ettirip kıstelyevme tâbi tu
tulan mebusların isimlerinin bildirilmesine 
dair takriri 315 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, me
zuniyet müddetini tecavüz eden mebuslardan 
kıstelyevm yapılmasına dair takriri 158 

Mazeret 
I1. — Ertuğrul mebuslarından Necib ve 

Mustafa Kemal Beylerin Ankara'ya hareket 
ettiklerine, Ahmed Beyin ise teşkilât ile İşti
galinden dolayı mazur addolunmasına dair 
Ertuğrul mutasarrıflığının telgrafı 229 

İ2. — Malatya mebusluklarına intihab edil
miş olan Said, Dellâlzade Mehmed ve fabri
katör Mehmed Efendilerin mebusluktan isti
fa etmemiş olduklarına ve ikisinin ticaretle iş
tigallerinden dolayı Ankara'ya gelemiyecek-
lerine dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi 154:155 

Mebusluğa İntihap 
4. — Biga MiebusJuJdanna Mehmet Âfcif, 

İsmail Supftt, Ramtrt, Mohrnrt, Hafız Ham
ili Beylerin -kutmap ©hmduklanna daîr 154 

2. — Bolu üfltifoabatma ve Bahı Mebusftı-
ğuna Yusuf İzzet Paşanın intihap edil-
mdş ocuğuna dair 366 

3. — İzmir Mebusluğuna Tahir Beyin 
intihap olunduğuna daiir 154 

4. — KfflOcya Kuvayd Milliye Kumandan
lığının, Dr. Mustafa Beyin Kozan Mebuslu
ğuna intihap olunduğuna dair 201 

'5, — Kifikya Kovayı MÜEye Mumaatfao-
(hgmm Reşit (Paşa süte Hüseyin Efendü-
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Sayfa 
tâa Kozan mebustaldariBa intihap oitunduG^ 
Sarma dair 368 

6. — Kozan Mebusluğuna Dr. Mustafa 
iBeyin intihap olunduğuna dair 154 

7, — Muğla mebustoktea-ına Btem Feh
mi ve Dr, Tevfflc Rüştü Beylerin inftafoap 
olunduklarHKi dair 154 

Sv — Siverek tmetnısMkfanraa İhsan, Meh
met, Mustafa ve Abdülgarii Beylerin întübap 
edildiklerine dair 27:28 

19. — Van Mebusluğuna intihap edilmiş 
<ılam Emin ve Mutiuttan Beylerle Şeyh Ma
sum Efendinin istifa eylediklerine ve yerle
rine Kâmü Efendi 'ile Hüseyin ve Ha*3ü Bey-
kirin intihap edüröiş oktuktenna dair 155 

Meclise Takdfen 
1. — İstanbul'dan gelmiş o t a Ankara 

Mebusu Atıf, Konya Mebusu Ömer Vehbi 
ve Musa Kâzım Efendilerle Kâzım Hüsnü 
ve istanbul Mebusu Ferit, Amasya Mebusu 
Ömer Lûrü Beylerin Meclîse takdimi 38 

2. — İstanbul'dan gelmiş olan Ankara Me-
'busu Hfimri, Elâzıiz Mcıbusu Mustafa ve Mu* 
hftltin, Genç Mebusu Cefâl, Maraş Mebusu 
Tahsin, Niğde Mebusa Ata, Yozgat Mebusu 
İBahri Beylerin Meclise takdimi '151 

13. — İstanbul'dan gefeu Ankara Mebusu 
Rüstem ve İstanbul Mebusu Muhtar Beyle
rin Meclise takdimi $5 

4H — İstanbul'dan getaiş dan Bolu Me
busu Cevat Beyi», Mecfoe ta&fimi 207 

5S — istanbul Meclisinden gefmîş olan 
Aydm Mebusu "Esma Efendi itte Ankara Me* 
tbusu Ömer Mümtaz ve Çorum Mebusu ls-ı 
met Beylerin Meclise takdimi 372 

ti. — İstanbul Meatisİnden getkrtiş otan 
Kângtn Mebusu Tevtük Efendinin Meclise 
tatadimi 377 

7. — JtanibuTdan gelen Sİvate Mebusu 
Ziya Beyin Mecfise takdimi III 

Mubtelff 
il. — İsparta Mebusu Nadir Beyan, hak* 

Handaki isnadataı bir heyet tarafından tah* 
Bdfc edSlmeanıe dair takriri 377:378 

2. — Memur iken mebus ofenferaı üs
tesi 316:322 

S. —> Muş Mebusu Osman Kadri Beyni, 
febaöbul^fao mevkuf bulunan Mus Mebusu 

Sayfa 
Uya* Sanü Efendinin tahliyesi esbabının is-
lacmaüoe daâr takriri 380t381 

Mezuniyet 
1. — Adana Mebusu Dr. Eşref, Mersin 

Mebusu İsmail Safa ve Muhtar Fikri Beyte* 
itin mezuniyet talebine dair telgrafı 

2. — Aydın Mebusu Ahmet Şükrü Efen-
dinfin, mezuniyet talebine dalir telgrafı 

|3. — Ayiötap Mebusluğuna intihap edR* 
mliş «Aan kaymakam İrfan Beyi» mezun ad-t 
doumnmsma dair Ayintap heyetli merkezi
ye riyasetinin telgraf t 

4, — Bolu Mebusu Abdullah Efendinin 
mezun addotanmasHaa dair Devrek kayına-: 
karnugmın telgrafı 

5, —• Botu Mebusu Şükrü ve Dr. Fuafl 
Beylerin, mezun addotonmatanna dair teli 
grafı 

16. — Burdur Mebusu Hüseyin Balet Be
yin, mezuniyetinin temdidine dair telgrafı 

7. — Burdur Mebusu Şevket Beyin, me* 
zuntyet talebine dair takriri 

fi. — Buna Mebusu Muhittin Baha Be
yin, mezuniyet talebine dair telgrafı 

% — CanSk Mebusu Şükrü Beyin, Canfik 
Mebusu Emin Beyin mezun addedamesm» 
dair takriri 

10, — DahJBye Vefcâfcftfam, Urfa Me-
'busu Ali Safib Beyin mezun addoluomasıoa 
dair tezkeresi 

Ut. — DeriizB Mebusu (Mustafa Beyin, 
mezumyeooin temdit edamesSne dair telgrafı 

12. — Denizli jnutasamfhgrnm, Dentztt 
mebusu Yusuf Beykı mezuniyetinin temdi
dine dair telgrafı 

13. — İsparta Mebusu Nadir Beyin mezu
niyet talebine dair telgrafı 

14. — Itârahisansabip Mebusu Mustafa 
Hulusi BfendSnin, mezuniyet talebine daûı 
telgrafı 

15. — Karesi Mebusu Abdttfeafur Efen* 
dinin, izninin temdidine dair telgraf* 

116. — Karesi Mebusu Hasan Basit* Be* 
yin, izninin temdidine daûr telgrafı 

17. — Konya Mebusu Abtfüfljalirn Çele
bi Efendinin, tizninin temdidine dair telgrafı 

18. — Konya Mebusu Hunisi Beyin, 
raeeumyet talebine dair telgrafı 

175 

175 

3:4 

228 

33 

176 

201 

175 

176 

193 

36$ 

176 

241 

228 

163 

163 

163 

228 
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Sayfa 
19, — Maraş MebuafcıguJia intihap edil-

mis ofan Astan Beyim, vaziyettin tavazzuhu-
ma tadar mezun addedilmesine dair Maraş 
heyetli raerkearye röyasetinıin telgrafı 4 

2u, — Maras Mebusu Rüştü Beyin, mıe* 
zusnfiyet ıtatdbioe dair telgrafı 175 

2İJ — Mardin (Makusu Basan Tabisini 
Beyin, mezuniyet talebine dair takriri 176 

1212, — Muş Mebusu Mahmut Saâ Beyle 
riilekasmın, hansıahlarmın tesviye eiüriknen 
sine ve muvasalatlarına kadar mezun adde-
ıdlHmelerİMe daıîr telgrafı 369:370 

23. — Mus. Mebusu Osman Kadri Beyin, 
feiin talebine dair takriri 163 

24. — Müdafaıali hukuk cemlîyetkriade 
çaiuşmaflc üzere memur ediimdş olan bazı nne* 
bushra izm veınMgMie dair Büyük MÜH»* 
MedM Kiyaseti tezkeresi 327 

25* — Mgde Mebusu Vehbi Beyin* me-
zunöyetioia terfldkfine dair telgrafı 176 

26, — Saruhan Mebusu Refik Sevkt* 
Beyin, tizin talebine dair telgrafı 163 

217. — Silvas Mebusu Hayri Beye izini 
verameskıe dafir Sivas heyeti merkeziye riyan 
setinin telgrafı 368:369 

it', — DahSüye VeMli Cami Beyân İstifa
namesi 310t314 

2, — Dahiliye Vefcfflt İntihabı 347:348 
3. — İstanbul Mebusu Dr. Adnan Beyin, 

DahiEye Vekâleti Vefoiüğioe tayin edilmiş 
oldugutta dair 314:315 

1, — Konya Mebusu Refik Beyle on ar
kadaşının bir içtima evvel roıevzuibahsedli-ı 
ten mesaili Harbiye hakkında tcra Vekıille-
rânden Uizah yapılmasınla dam takriri ve 
Hükümete beyanı itimat edümesi 293:303 

2. — Matbuat müdüriyetti umumiyesin-
den istizah takriri. (Takrir sahibi malum de
bidir) 237 

Sayfa 
28. — Sivas MebuSu Hayri Rauf Beyin 

mezun addolunmasına 'dair Sivas VaKiğİo'm 
telgrafı 228:229 

29, — Siverek Mebusu Rauf Beyin. bSıt 
ay tedaviden soora Meclise ittüıak edeceğine 
dair telgrafı 369 

Tahlifler 
it. — Azayi Miramın tahlifi 233:236,338:339 

Teşriî Masuniyet 
11. — Karahisanşarkî Mebusu Memduh 

IBeyİn teşriî mıasuttiyetio&n refi hakkında 198 

Vefat 
1, — Malatya Mebusu TaiHam, Trabzon1 

Mebusu İzzet, Gümüşane Mebusu Ömer Bey-
ferin vefatları 202:'203 

Beyanat 
1. — Büyük Milfot Meclisi Reisi Mustafa 

Kemal Paşafam, daMÖ ve harici mesaö hak
kında beyanattı 145:147 

12, — Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Ds-
mıet Beyin, vaziyeti umumiye hakkında, bej 
yamattı va !bu hususta cereyan eden müza
kere 221:228 

4. — Konya Mebusu Refik Beyle on ar-* 
kadaşmın; bîr içtima evvel mevzubahsedi-
len meeaHS harbiye hakkında İcra Vekillerin-
den istizah yapıltnasınıa dair takriri ve Hü
kümete ıbeyaıu itimat edtömeslî 292:303 

5, — Maliye Vekili in tUn 31514 

3. — Sinop Mebusu Şerif Beyin; bazı 
memurini mülkiye ve adliyenin kanunsuz az
ledilmeleri sebebine dair istizah takriri ve 
Adlîye Vekili Celâiettin Arif, Maarif Vekili 
Dr. Rıza Nur Beylerin cevaplan. 188:192 

4. — Yozgat Mebusu Ahmet Beyte arka
daşlarının; gayri müstahak ve naehil olarak 
tayin edilen memurlar hakkında istizah takri
ri ve Dahiliye Vekili Cami Beyin cevabı. İ85:X88 

İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

İSTİZAHLAR 
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KANUNLAR 

Sayfa 
4. — 'Muvakkat bir temyiz heyeti tenkili

ne dair kanun. 40:51,52:62,68,99:99 
5. — Piyade, süvari sınıflarından mürek

kep olmak üzere jandarma müfrezeleri teş
kili hakkında kanun. 39:40,»: MO,Mİ> 125 

<6. — Matbuat ve İstihbarat müdüriyeti 
umumiyesi teşkiline dair kanun. 125:139 

Sayfa 
7. — I* Mart 1336 tarihinden itibaren 

İstanbul Hükümetince aktedilen bilcümle 
mufcavelât, uhudat ve saİrenin keenlemye-
kün addİ hakkında kanun. 139:145 

$, — Gümrük resminin beş misline ibla
ğına dair kanun. 392:383 

KARARLAR 

17. — istanbul Hükümetince yapılan ter-
filer ve saire hakkında. 24:25 

18. — Büyük Millet Meclisi azasının de-
ruhde edecekleri memuriyetler hakkında. 74:67 

ıl9. — Sansür halikında. ;1Ö4 
20, — Şekli tahlif hakkında^ 203:204 

İ2t — Sube ve encümenlerin sureti teşek
külü hakkında. 212:216 

22. — Bursa'nın işgali hakkında. 241:249 
23. — Süleymanoğlu Akif hakkındaki 

hükmün refine dair, 184:185,237:238 
24, — Mucuriu bazı eşhas hakkındaki 

hükmün refine dair. 184:185,238:240 
25, — Bursa fecayii hakkında. 237:238 
t26, — Mücadelei milliye şehitleri hak

kında, 27,257:200 
27, — Cepheye azimet hakkında. 248:254 

LAYİHALAR 

1. — Ardiye resminin on misline İblağına 
dair. 

2. — Aşarın teslise raptı hakkında. 
3S3 

383:384 

.3., — Efrada bir nefer tayini zammı hak
kında^ 157 

4. — Gümrük resminin beş misline fbla-
ğına dair, 382:383 

5. — Harcırah kararnamesinin tadili hak
kında. 382 

16. — Muhacirin müdüriyeti umumiyesi-
nin Sıhhiye Vekâletine raptı hakkında. 370:371,389 

7. — Muhacirin müdüriyeti umumiyesi-
tıin Sıhhiye Vekâletine raptı hakkında. 66,389 

8. — Seyyar jandarma müfrezeleri teşkili 
hakkında, 39,40,99:110,1111:125 

9. — Yazıcı efrat ve küçük zabitamn 
iaşesi hakkında. 164 

10. — Muvakkat bir temyiz heyeti teşki
line dair, 68,96:99 

MAZBATALAR 

ADLIYE BNCÜMENt MAZBATALARI 

•1. — Hıyaneti vataniyeden on sene küre

ğe mahkûm Karacabey kazasının Hüdaven-

digâr Mahallesinden Suleymanoğhı Akif 

hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Ad

liye Vekâleti tezkeresine dair. 237:238 

2. — Hıyaneti vataniyeden Üçer sene kü

reğe mahkûm Mucur kazasının Kuraköy 

karyesinden Ömenoğlu Yusuf ve dört arka

daşı hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 

Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında* 238:240 

3. — Memurin Muhakematı Kanununun 
Şûrayı Devlete müteallik ahkâmının tatbiki 
için Meclis Dahiliye, Nafıa ve Maarif encü
menlerinden mürekkep bir heyet teşkiline 
dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi hakkında. 69 

4. — Muvakkat bir temyiz heyeti teşkili
ne dair kanun layihası hakkında. 68,96:99 

1. — İstanbul Mebusu Dr. Adnan ve Er
zurum Mebusu Hüseyin Avni Beylerin, İs
tanbul İşgalini müteakip aktedilen mukave-
latın keenlemyekün addine dair teklifi ka-
nunileriyte, Karahİsarı Sahip Mebusu Hulusi 
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Sayfa 
Beyle arkadaşlarının, İstanbul Hükümeti-
ıtîtı ittihaz ettiği ve edeceği her türlü taahhü-
daft ve mukarreratm kabul edilmeyeceğine 
dair takriri hakkında. (2/5, 2/6) 139:145 

2. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
müskiratın meni hakkındaki teklifi kanuni
sine dair. (2/4) 267i268.334:3'37 

DAHILİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, 

jandarmanın ciheti mülkiyeye verilmesi hak
kındaki takririne dair. 382 

2. — Malatya Mebusu Lûtfi Bejde arka
daşlarının, vilayatı şarkiye muhacirlerine 
muavenet edilmesi hakkındaki takriri ile* 
Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin Smhi-
ye Vekâletine raptına dair iki kıta kamın 
hakkında. 389 

3. — Memurin Muhakematı Kanununun 
Şûrayı Devlete müteallik ahkâmının tatbiki 
için Meclis Dahiliye, Nafıa ve Maarif en
cümenlerinden mürekkep bir heyet teşkiline 
dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi hakkında. 69 

ENCÜMENİ FEVKALADE MAZBATALARI 
1. — Diyarıbekir Mebusu Kadri Beyle 

rüfekasınm, harcırah tediyatında müsavata 
riayet edilmediğine dair takriri ve Malatya 
Mebusu Lûtfi Beyle rüfekasınm, harcırahla-
riyle (bakiyei tahsisatlarını alamadıklarına 
dair takriri hakkında. 3*1:3*2 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — İstanbul Mebusu Doktor Adnan ve 

Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beylerin, İs
tanbul İşgalini müteakip aktednen mukave-
latan keeniemyekün addine dair teklifi kanu
nilerimle, Karamsarı Sahip Mebusu Hulusi 
Beyle arkadaşlarının İstanbul Hükümetinin 
ittihaz ettiği ve edeceği her türlü taahhüt ve 
mukarreratm kabul edilmeyeceğine dair tak" 
riri hakkında1 139:145 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1, — Gümrük resminin beş misline ibla

ğına dair kanun layihası hakkında. 382:383 
2. — Yozgat Mebusu Rıza Beyin, kasaba 

ahalisinin de köylüler gibi eşcar kat etmesine 
müsaade olunmasına dair takriri hakkında. 3233 

Sayfa 
•İRŞAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Saruhan Mebusu Mustafa Necati 
Beyin, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumİyesİ teşkiline dair teklifi kanunisi 
hakkında. 125:139 

LAYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara Mebusu Şemsettin Efendi 

ve rüfekasınm; mebusların yemin etmelerine 
ve yemin suretine, Karahisarı Sahip Mebusu 
Mehmet Şükrü Beyin mebusların yemin şek
line, Aydın Mebusu Tahsin 'Beyin; Meclis 
azasının tahlif edilmesine dair takrirleri hak
kında. (203:204 

1. — Çorum Mebusu Haskn Beyin; Tev
hidi İslâm 'hakkındaki teklifi kanunîsine da
ir. (2/9) 156:157 

3. — Mebusluğa intihap edilen zevatın 
memuriyetlerinin devam edip etmeyeceğine 
dair Ankara Valiliği tezkeresi, 'mebusluğa 
intihap edilen memur ve muallimlerin me
muriyetlerinin devam edip etmeyeceğinin bil
dirilmesine dair Eskişehir Mutasarrıflığının 
tezkeresi ve Bayazıt mebusluklarına intihap 
edilen zevata ve bunlardan Atıf Beyin müs
tafi veya. mezun mu addedünneame dair Er
zurum Vafiliğinin tezkeresi, memuriyetle me
busluğun içtimai caiz olup olmayacağına dair 
Niğde Mebusu Abidin Beyle arkadaşlarının 
takriri hakkında. 74:87 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Azayı kiram harcırahlarına dair An

talya Müdafaai Hukuk Riyasetinin telgrafı 
hakkında. 32 

2. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efen
di ile arkadaşlarının İsparta'da mevzu oktro-
va resmile ianelerin badema alınmasına dair 
takririyle, İsparta Mebusu Nadir Beyin, Ay
dın cephesine sevkedilen efrattan alman iki 
yüz lira bedeli nakdinin ashabına iadesine 
dair takriri hakkında. 261:262 

3. — İzmit Mebusu Hamdı Namık Beyin, 
şehit olan ümera, zabitar. efradı ailelerine 
mükâfatı nakdiye, verilmesine dair takriri 
hakkında. 257:260 



Sayfa 
4. — Kütahya Mebusu Besim Atatay Be

yin, neferlerle küçük zabitlerin maaşlarının tez
yidine dair takriri hakkında, 260 

5. — Saruhan Mebusu Mahmut Celâl Bey
le rüfekasının; muhtelif cephelerdeki milli 
kuvvetlerin İaşe ve sair ihtiyaçlarının tanzim 
için bîr nizamname ihzar etmek üzere bir en
cümen teşkiline dair takriri hakkında. 260:261 

6. — Tecili düyun hakkında Tahsin im
zalı arzuhala dair. 261 

1. — Trabzon Mebusu Afi Şükrü Beyin, 
müskiratın meni hakkındaki teklifi kanunisi
ne dair. (2/4) 267:268,334:337 

MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
(MAZBATALARI 

1. — Canik Mebusu Hamdi Beyle arka
daşlarının, bütün zabftan, erkân ve ümera İçin 
seferberlik ilanına ve zabıtandan alaylar teş
kil edilmesine dair takriri ile Karahisan Sa
hip Mebusu Mehmet Şükrü Bey ve arkada
şının, zabıtandan fedai müfrezeleri teşkiline 
dair takriri hakkında. 324:327 

2. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü 
Efendi ile arkadaşlarının, İsparta'da mevzu 
oktrova resmile ianelerin badema alınmama
sına dair takrîriyle, İsparta Mebusu Nadir 

DahtS İsyan Hareketleri 
1. — Adapazarı ve Sapanca'nın asilerden 

temizlendiğine dair Yirminci Kolordu Ku
mandanı Fuat Paşadan mevrut telgraf. 26 

2. — Miralay Refet Beyin, Gerede'nin usat-
tan istirdad edildiğine dair telgrafı. 73 

3. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, 
Adapazarı, Düzce ve Bolu cihetlerindeki 
Çerkeş rüesasının dahili münazaan selâmeti 
memleket namına muzır gördüklerine ve ken
disi ile Lâztstan Mebusu Osman Beyi tavas
sut için murahhas tayin ettiklerine dair tel
grafı. 26:27 

4. — Üçüncü Kolordu Kumandanlığın
dan mevrut asayiş hakkında rapor. 315:316 

İstihbarat 
1. — 56 ncı Fırka Kumandam Bekir Sami 

Beyden mevrut, gazetelerde münteşir Sevr 
Muahedesi hakkında telgraf, 13:22 

Sayla 
Beyin, Aydın cephesine sevkedilen efrattan 
alınan iki yüz lira bedeli nakdinin ashabına 
iadesine dair takriri hakkında. 261:262 

3. — izmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, 
şehit olan ümera, zabıtan efradı ailelerine mü
kâfatı nakdiye verilmesine dair takriri hak
kında. 257:260 

4. — Kütahya Mebusu Besim Atalay 
Beyin; neferlerle küçük zabitlerin maaşları
nın tezyidine dair takriri hakkında. 260 

5. — Seyyar jandarma müfrezeleri teşkili 
hakkında kanun layihasına dair. 99.110,1] 1:125 

SIHHİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Malatya Mebusu Lütfi Bey ve arka

daşlarının, viiayatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesi hakkındaki takriri ile Muha
cirin Müdüriyeti Umumu yesinın Sıhhiye Ve
kâletine raptına dair iki kıta kanun layihası 
hakkında. 389 

i. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
müskiratın meni hakkındaki teklifi kanunisi
ne dair. (2/4) 267:268,334:337 

SERİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 

müskiratın meni hakkındaki teklifi kanuni
sine dair. (2/4) 267:268,3341:337 

2. — 56 ncı Fırka Kumandanı Bekir Sami 
"Beyden mevrut, İstanbul Hükümetince kuv-
vei milliye aleyhine tedibattan sarfınazar olun
duğunun Peyamı Sabat Gazetesinde zikrolun-
duğuna dair telgraf. 39 

3. — Kastamonu Valisi Cemal Beyden 
mevrut, Zonguldak'taki polislerle sair memu
rinin Kuvayi Milliye emrine girerek Ferit 
Pasa Hükümetini tanımadıklarına ve Kuvayi 
Milliye aleyhtarı memurların tevkif olunduk
larına dair telgraf. 51:52 

IntUuvdm Şikâyet 
1. — Canik İntihabatmda mağdur edildi

ğine dair Niyazi imzalı telgraf. 229 

2. — İntihabatta hukukunun zıyaa uğra
tıldığından bahis sabık İzmit Mutasarrıfı Ali 
Suat imzalı arzuhal. 389 

MUHTELİF EVRAK 
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Sayfa 
3. — İntihap esnasında almış olduğu 91 

reyin nazarı dikkate alınmasına dair Abdül-
cabbar imzalı telgraf. 192:193 

4. — Malatya intihaba ti hakkında Vakkas 
Ferid imzalı arzuhal. 372 

Merasim 
1. — Hacı Bayram Camiinde okutturula

cak mevlûde daveti tnutazammın, muallim ve 
muallimler cemiyeti kâtibi umumiliğinin tez
keresi. 372:373 

2. — Bitlis Valiliğinden mevrut Büyük 
Millet Meclisinin küşadı münasebetiyle mev-
lût okutulduğuna ve Meclise muvaffakiyet te
mennisine dair telgraf. 66 

3. — Büyük Millet Meclisinin küşadı mü
nasebetiyle merasim yapıldığına dair Cizre 
Kaymakamlığının telgrafı. 39 

Talepler 
•1. — Bayazıt'tak'i kuvvei askeriyenin Nah-

cfvana izamına dair Nahcivan ahalisinden 
mevrut telgraf. 156:157 

DahiSye Vekâletinden 
1. — Canik Mebusu Hamdi Beyin, Pos

ta ve telgraf muhaberatının esbabı taahhürü-
ne dair. 380 

2. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, istanbul 
ve ecnebi gazetelerinin ithalinin sebebi meni 
hakkında. 380 

3. — Kütahya Mebusu Cetnil Beyin, mu-
vazenei hususiye bütçelerinin yerlerine gön
derilip gönderilmediğine dair 388 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden 
1;. — Burdur Mebusu ismail Subhi Be

yin, İstanbul civarında icrayi hareket eden 
müfrezelere dair 388 

İcra Vekillerinden 
İ. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 

bazı kelimatı ihtiramiyenin kalemlerden 
uzaklaştırılması hakkında Heyeti Vekil ece 
karar verilip verilmediiğne dair 388 

2, — tzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, 
İstanbul'dan firar edip gelen memurların hal 
ve iktidarlariyle mütenasib bir vazifeye ta
yinlerine ve şimdiye kadar ihmal edilmeleri 
sebebinin Heyeti Vekileden sualine dair 380 

Sayfa 
2. — Şark Cephesi Kumandam Kâzım Ka-

rabekir Paşanın, Erzurum'da mevkuf bulu
nan ingiliz Kaymakamı Ravlınson hakkında 
telgrafı. 361:363 

3. — Tecili düyun hakkında Tahsin imzalı 
arzuhal. 261 

Tebrikler ve Talimler 
1. — Adapazarı isyanının bastırılmasın

dan dolayı beyam memnuniyeti mutazam-
mın Kâzım Karabekir Paşadan mevrut tel
graf. 160 

2. — Elviyei selâse halkının Büyük Mil
let Meclisine tazim ve şükranlarının iblâ
ğına dair Oltu Mutasarrıflığından mevrut 
telgrafı. 33:34 

3. — 23 Temmuz idi millisi münasebe
tiyle muhtelif mahallerden mevrut tebrik 
telgrafları. 387 

4. — Muhtelif makamlardan mevrut ra
mazan tebriknameleri 3 

5. — Türk tayyarecileri tarafından Mec
lise atılan kâğıt. 65 

3. — İzmit Mebusu Sırrı Beyle rüfek ası
nın lüzumsuz teşkilât yapılmamasına ve bu 
teşkilâta tevfikan maş ve harcırah veril
memesine ve muamelâtı mezkûrenin Heyeti 
Vekileden sorulmasına dair 388 

4. — Karahisarı Sahip Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyin, memurinin azil ve nasbi hak
kındaki defterin gönderilmemesi esbabına 
dair 380 

5< — Karesi mebuslarının, hicret eden 
memurlar hakkında (İmzalar malûm değil
dir), 380 

6, — Tokad Mebusu Nâzım Beyin, Zile 
kasabası hariki hakkında 380 

Hariciye Vekâletinden 
1. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyle rü-

fekasının, istihbarat için Antalya'ya bir 
heyet göiderilip gönderilmediğine dair 388 

İktisat Vekâletmden 
il". — Kastamonu Mebusu Dr. Suad Be

yin, maden kömürlerinin ihracat rüsumuna 
dair 380 

SUALLER VE CEVAPLAR 
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Sayfa 
Maarif Vekâletinden 

r. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, Ankara Maarif Müdürü Muhiddin Bey
le Ankara Darütmuallimatı hakkında şi
fahî sual takriri 87 

<Z, — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, mu
allimler maaşatının verilmemesi sebebine dair 
sualine Maarif Vekili Dr. Rıza Nur Beyin 
şifahî cevabı 334 

3* — Saruhan Mebusu Refik Şevket Be
yin, Ankara Darülmu ali iminin in başka bir 
tarafa nakledilmesinin esbabı hakkındaki 
suali ve Maarif Vekili Dr. Riza Nur Beyin 
şifahî cevabı 87,307:310 

4, — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfİ Be
yin, Siverek livası muallimlerinin maaş ala-

Antalya [Hasan Tahsin Bey] 
il. — Sevr sulh muahedesi ahkâmından 

vatandaşların müftüler vasıtası yle haber
dar edilmesine ve Meclisçe hilâfet ve is
tiklâlin muhafazası İçin ittihaz edilecek 
mukarrerata bedelyemin İmza vazedilme
sine ve azmi millinin Ankara'da bulunan 
Fransız heyeti vasrtasiyle bir kere daha 
sulh konferansına iblâğ edilmesine dair 29:30 

Antalya [Rasih Efendi ile arkadaşı] 
2: — Mecalisi umumiye azaları yevmiyele

rinin tezyidine dair 9:12 
Antalya [Rasih Efendi] 
3. — Cepheye giden kuvvetlerden aza

mî istifade edilmesine dair 327 

Bitlis [Resul Bey] 
4. — Konya'da bulunan vilâyatı şarkiye 

muhacirleri maaşlarının tesviye ettirilmesine . 
dair 200:201 

Bitlis [Resul Bey ile arkadaşı] 
5. — Bilis'te dört iptidaî mektebi küşadı 

hakkında 172 
6. — Memur mebuslardan bir kısmının 

memuriyetinin baki kaldığına, diğer bir 
kısmının yerlerine başkalarının tayin olun-
duuğna dair 264:267 

Bolu [Nuri Bey] 
7. — Meni müskirat hakkında 334:337 

Sayfa 
mamaları sebebine dair sualine Maarif Ve
kili Dr, Riza Nur Beyin şifahî cevabı 257,342:346 

MUdafaai MÜUye Vekâletinden 
1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be

yin Bursa'nın işgali münasebetiyle mesuli
yeti mucib hali görülenler olup olmadığına 
dair 388 

2. — Erzurum Mebusu Necati Beyin, 
mültecilerin tedarik ettikleri vesaiti nakli
yenin ellerinden alınması esbabına dair 
suali ve Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Pa
şanın şifahî cevabı 371 

Nafıa Vekâletinden 
1. — Niğde Mebusu Vehbi Bey ve arka

daşlarının, şimendiferlerde kömür mevcud 
olup olmadığına dair sual takriri ve Nafia 
Vekili İsmail Fazil Paşanın şifahî cevabı 5:6 

Bdlu [Tunalı Hilmi Bey] 
8. — Muhacirin Müdüriyeti Umuraiyesi-

nin lâğvine dair 389 
Burdur [İsmail Subhi Bey] 
9. — Bursa'yı işgal eden Yunanlıların yap

tıkları mezalim ve fecayiin her tarafa neş
rine dair. 241:249 

Burdur [$evket Bey] 
10. — Mütarekeden sonra tayin edilen 

jandarmaların ahvaline dair 172 

Canik [Hamdi Beyh arkadaşları] 
-11. — Bütün zabitan, erkân ve ümera 

için seferberlik ilânına ve zabıtandan alaylar 
teşkiline dair 250:251,324:327 

Çorum [Dursun Bey] 
12. — Düzce ve Yozgad İsyanlarının men

şe ve esbabını tetkik etmek üzere mahal
lerine Meclisten birer heyet izamına dair '197 

Çorum [Dursun Beyte refiki] 
13. — İcra Vekillerine ve makamatı res

mi yeye gönderilecek bilûmum muharreratın 
sansürden istisnasına dair 165:171' 

Çorum [Ferid Beyle arkadaşları] 
14. — Nizamname^ dahilî ahkâmından, 

kabili tatbik olmayanlar müstesna olmak 
üzere, bakisinin meri olmasına dair 216:219 

Çorum \Hasim Bey] 
15. — Müskiratın menine dair 268:269 

TAKRİRLER 

file:///Hasim
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Sayfa 
16. — Nizamnamei dahilideki, mebusana 

ait cezaya dair 316 
Çorum [Stddık Bey] 
17. — Posta ve telgraf umurunun hali 

intizama ifrağına dair 172 
18. — Zabıt ceridelerinin mü tesel silen 

tab ve neşredilmesine dair 316 
Çorum [Sıddık Beyle rüfekası] 
19. — Mebus mektuplarının sansürden is

tisnasına dair 164 
00. — Nevahi teşkilâtı hakkında 171 

(Diyarbekir [Kadri Ahmet Bey] 
21. — Cephelere teftiş için birer heyet 

gönderilmesine dair 256 
Diyaırfbefcir [Kadri Ahmet Beyle rüfekası] 
'2Z. — Mebus olanlardan memur olanların 

her sıfatı haiz olabilmelerine ve saireye 
dair 322:324 

23. — Musul valisinin tehiri hareketi için 
Meclîsçe karar verilmesine dair 237 

Elâzİz [Feyzi Bey] 
24. — Tahsilat idarelerinin lâğvine dair 262 

fîlâziz [Hüseyin Bey] 
25. — Dersim sancağında bazı kaza kay

makamlarına tayin edilen asair rüesası hak
kındaki tayin muamelesinin tehir edilmesine 
dair 256 

26. — Zabıt ceridelerinin teksiriyle satıl
masına dair 159:160 

Eraİncam [Tevfik Bey] 
27. — Cebheleri ziyaret edecek heyetin as

kere hediye götürmesine dair 348:354 

lErzuruım [Hüseyin Avni Bey] 
28. — Mektebi harbiyenin Erzurum'da 

küşadı temennisine dair 178 
29. — Usulü muhakematı cezaiyenin lâğ-

vine dair 179:182 
içel [Ali Sabri Efendi ve rüfekası] 
30. — Memur olan mebusların esamisini 

havi bir cedvelİn Heyeti Vekileden taleb 
edilmesine dair 177:178 

31. — Şimdiye kadar azil ve nasbedİlen 
memurinin bir listesinin Heyeti Vekileden 
taleb edilmesine dair 178:179 

tzmir [Hacı Süleyman Efendi] 
32. — Muhasebei hususiyelerin lâğvine 

dair 7:8 

Sayfa 
İzmir [Reşid Beyle rüfekası] 
33. — Kütahya livası muallimlerinin ma-

aşatına dair 87:90 

lamfit [Hamdı Namık Bey] 
34. — Ahzı asker şubelerinin lâğvi hak

kında 209:212 
35. — Şehid olan ümera, zabıtan efradı 

ailelerine mükâfat verilmesine dair. 27 
257: 260 

tzmit [Hamdi Namık Bey ve rüfekası] 
36. — Jandarmanın ciheti mülkiyeye 

verilmesi hakkında. 199:200, 
329,382 

İzmit [Sırrı Bey] 
37. — Bİr çok livaların müstakil hale 

ifrağ edilmesine mebni vilâyat dairelerinde 
tensikat yapılmasına dair. 219:221 

38. — Tarifatı kanuniye dahilînde Mec
liste şube ve encümenler teşkil edilmesine 
dair. 212:216 

Karahisarı Sahip [Mehmet Şükrü Beyle 
rüfekası] 

39. — Memur iken mebus olanların me-
muriyettetfime alid maoşaitm; katırta dair. 3)16:330 

40. — Zabitandan fedaî müfrezeleri teş
kiline dair. 263,299:301 

Karahisarî Şarkî [Mustafa Bey] 
41. — Bütçenin tevzini hakkında. 177 
42. — Halkın irşad edilmesine dair. 157 
43. — Müdafaa için iktiza eden, tedabiri 

müzakere etmek üzere her sancaktan mün-
tehab birer zattan mürekkep bir encümen 
teşkiline dair. 263:264 

Karesi [Hasan Basri Bey] 
44. — Aşar usulünün ıslahına dair. 35 

Kastamonu [Besim Bey] 
45. — Cephelerde ve cephe gerilerinde 

bulunan askerin iaşesini temin için bir heyet 
izanıma dair. 257 

Kastamonu [Or. Suad Beyle arkadaş
ları] 

46. — Mülki ve askeri müessesatı sıhhiye
nin tevhidine dair. 33 

Konya [Abâülhatim Çelebi Efendi] 
47. — Murakabe ve teshili izdivaç hak

kında. 198:199 
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Sayta 
Konya [Refik Beyle arkadaşları] 
48. — Müdafaa! milliye teşkilâtının tak

viyesi hususunda alınacak tedabİrin bir cel-
sei hafiyede müzakeresine dair. 249:250,269:279 

279:286,289:292 
49. — Sevr sulh muahedesinin cebren 

tatbiki ihtimaline karşı Hükümetçe ne gi
bi tedabir ittihaz edildiğinin bir celsei ha
fiyede Meclise bildirilmesine dair. 25:26 

Kütahya [Cemil Bey] 
50. — Belediye reislerinin asar iltizam 

etmemelerine dair. 171:172 
51. Gıyaben mezun addedilen mebus

lara tahsisat verilip verilmiyeceğine dair. 159 
52. — Mecalisi umumiye azaları yevmi

yelerinin tezyidine dair. 8:9,9:12 
53. — Mezuniyet müddetini tecavüz eden 

mebuslardan kıstelyevm yapılmasına dair 158:159 

Lâzistan [Osman Bey] 
54. — Düzce isyanına ve Hükümetçe it

tihazı lâzımgelen tedbirlere dair. 157:158 
Lâzistan [Ziya Hursit Beyle rüfekast] 
55. — Mebus mektuplarının sansörden 

istisnasına <dair. 164 

Malatya [Lûtfi Beyle arkadaşları] 
56. — Vilâyatı şarkiye muhacirlerine 

muavenet edilmesi hakkında. 4:5,389 
Malatya [Sıdkı Bey] 
57. — Mehakimi cezaiyede itayi reyde 

ekseriyetin esas ittihazına dair. 182 
58. — Memurin muhakematı hakkında. 182:184 

Maraş [Refet Efendi] 
59. M araş ahalisinin İhtiyacı olan ke

restelerin meccanen katına müsaade edil
mesine dair. 256:257 

Mardin [Hasan Bey] 
60. — Mantindeki bazı evkafın kendi 

tarafından idaresine dair. 32S 

Mersin [İsmail Safa Bey] 
61. — Sulh şartlarına ilâve edilmesi lâ

zımgelen 3 madde hakkında. 34:35 

Trabzon [Hâmit Beyle arkadaşları] 
62. — Bursanın Yunanlılar tarafından 

işgali dolayısiyle celsenin yirmi dakika ta
til edibnesiae ve Riyaset kürsüsünün pu-
şidei siyah ile örtülmesine dair. 236:240 

Sayfa 
Trabzon [Hüsrev Bey] 
63. — Düğünlerde israfatın menine dair. 68 
64. — Jandarma efradı muhassasatııun 

tezyidine dair, 67:68 
65. — Merhum Resad Hikmet Beyin ço

cuklarının tahsil ettirilmelerine dair. 67 
66. — Şüheda ailelerinin vergi borçları

nın affına ve saireye dair. 67 

Van [Hakkı Beyle arkadaşları] 
67. — Dairei intihabiyelerinde posta 

muamelâtının bir an evvel tanzim ettiril
mesine dair. 155:156 

Yozgat [Rıza Bey] 
68. — Akdağmaderfkıde lusaıt etine esir 

düşen taallükattnın tahlis edildiğine ve hi-
yaneti vataniye hükümlerinin tasdika arze-
dilmesi lüzumunun kuvvei tedibiye kuman
danlığına tebliğ olunmasına dair. 256 

69. — Yozgat ve Akdağmadeninde af 
ilânına dair. 256 

Aşağıdaki takrirlerin imza sahihleri malûm 
Değildir. 

70. — Ağnam resminden vilâyetler için 
bir hisse verilmesi hakkında takrir. 172 

71. — Canik mebuslarının, Samsundaki 
divanı harbin ilgasına dair takriri. 255 

72. — İdam hükümlerinin Meclisin re
yine arz edilmediklerine dair. 172 

73. — îdarei vjlâyat ve tedrisatı ibti-
da'iye kanunlarının tadiline dair. 172 

74. — İsparta sancağının müstakil liva 
haline İfrağına dair. 156 

75. — tzmitte bazı yolların tamiri hak
kında. 172 

76. — Malatya sancağının müstakil liva 
haline ifrağına dair. 156 

77. — Simav harikzedegânı hakkında. 172 
78. — Şurayti devlet teşkili hakkında. 240itâ4'l 

79. — Van vilâyetinde iskân edilen Ce
lâli aşairi hakkında. 237 

Ankara [Şemsettin Efendi ve rüfekast] 
1. — Mebusların yemin etmelerine ve 

yemin suretime dair. 203:204 
Aydın [Tahsin Bey] 
2. — Meclis azasının tahlif edilmesine 

dair. 203:204 
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Sftyta 
İsparta [Hüseyin Hüsnü Efendi ve arka

daşları] 
3. — îspartada mevzu uktruva resmi ile 

ianelerin alınmasına dair. 261:262 

İsparta [Nadir Bey] 
4. — Aydın cephesine sevkedilen efrad-

dan alınan 200 lira bedeli nakdinin iade
sine dair. 261:262 

Karahisarı Sahip [Hulusi Beyle arka-
dasları] 

5. — istanbul Hükümetinin ittihaz et
tiği ve edeceği her türlü teahhUdat ve mu-
kantatın kabul editomyeceğikııe daıîr. jlûiMrto'i 

Karahisarı Sahip [Mehmet Şükrü Bey] 
6. — Düveli itilâfiye tarafından yapılan 

mezalimin protesto edilmesine dair. 65 
7. — Mebusların yemin şekline dair 203:204 

Amasya [Ömer Lûtfi Bey] 
1. — Ereğli kömür madenleri rüsumu 

hakkında (2/25) 172 
Bayazıt [Süleyman Sudi Bey ve refiki] 
2. — Bayazıtın müstakil liva haline ifra

ğına dair (2/41) 381 
3. — Harcırahların tenkisi hakkında. 

<2/3S) 881 
Buna [Oparetör Emin Bey] 
4. — Tababeti a'dliyeye ve ceraim neti

cesi mecruhların tedavisine dair. (2/27) 256 
Çorum [Haşim Bey] 
5. — îstanbuldan gelenler hakkında it

tihazı lâzım gelen ıtedabîre dair. (2/36) 289 
Elâziz [Hüseyin Bey] 
6. — Damat Ferid Hükümeti zamanın-

da Dersaadet divanı harbi örfisinde verilen 
hükümlerin keenlemyekün addolunmasına 
4ak (2/29) 370 

.7, — Nahiye müdürlerindin ahaü tarafım
dan intihabına dair (2/35) 370 

Karantaaıı Şarki [Mustafa Bey] 
S. — Makamı Hilâfet ve Saltanata aüt 

îmıkokun Büyük Mfltet Meclisi aidiyetine da
ir (2/26) ,208:;20? 

Karesi [Hasan Basri Bey] 
9. — Düğünlerde raenü israfa! hakkında 

(2/23) i68 

Sayfı 
Kütahya [Besim Atday Bey] 
8. — Neferlerle küçük zabitlerin maaşla

rının tezyidine dair. 260 
Niğde [Abidin Beyle arkadaşları] 
9. — Memuriyetle mebusluğun İçtimai 

caiz olup olmıyacağına dair. 74:82 
Saruhan [Mahmud Celâl Beyle rüfekası] 
10. — Muhtelif cephelerdeki millî kuv

vetlenin iaşe vesait UMyaçterıcı tanzim-
İçim bir nizamname ihzar etmek üzere bir 
encümen teşkiline dair. 260:261 

Tokat [Rifat Beyle arkadaşları] 
11. — İstanbula kimsenin bırakılmama-

sına ve oradan gelecek yolcuların da içe
riye alınmamasına dair. 66 

Yozgat [Rıza Bey] • 
\2. — Kasaba ahalisinin de köylüler gi

bi escar katetmesine müsaade olunmasına 
dair. 32:33 

Karesi (Hasam Basri Bey ve nüfekaısı) 
10. — Teşkilatı {Hükümete ve tayanfi me

murine dair (2/33) 370 

IKırşehir [Müfit Efendi] 
il. — Ankara İçtin trrukfcaai kerestemin mec-

'cauen katma rain verilmesi hakkında1 (2/22) 6:1(1 
(Menteşe [Dr. Tevfik Rüftü Bey ve rüfe-

kası] 
12. — îrşad Encümeni kwymmttâ&rmwL 

neşrine ve aıdui heyeti teşktiJme dafa (2/30) 370 
ıSaruten [Mustafa Necati Bey] 
13. — Matbuat Müdürü Unturoiainlin Mec

listen intihabına daür (2/32) '370 

jSaruhan [Refik Şevket Beyle arkadaşları] 
114, — NakRi dava ve ttayftnî merci hakkın

da (2/28) 061062 
,SaruİKm [Reşit Bey] 

15. — Müdafaaiİ memleket lİçin ittihazı icap 
«den itedafeıe dair (2/31) 370 

Sivas [Mustafa Taki Efendi] 
16. — Emme ve hutalba yetiİştirdJmetsine 

dair (2/24) 472 

17. — Kanunu cezainin <205) nci maddesi-
ııûa .tadiline dair (2/39) 334 

18. — Kanunu cezainin {201) nci onalddesi-
ınîn ıtadrüne dair (2/40) 334. 

TEKLİFLER 
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Sayfa 
19. — Mebusanın sureti infethab, ühraç ve 

•safkesme daftr (2/37) 322 
Siverek [Mustafa Lutfi Bey] 

20. — M-uhasebei hususiyeterm lağvi 
hakkımda, (2/34) 370 

Çorum [Maşim Bey] 
} . — Tevhidi islâm hakkında (2/9) 
Erzurum [Hüseyin Avni Bey] 
2. — istanbul İşgalimi müteakip akdedi-

İS6A57 

Sayfa 
len ımıkarreratın gayri kabili kabul addedil
mesine dair (2/6) a39:Jı45 

İstanbul [Dr, Adnan Beyle refiki] 
.3. — istanbul işgalini -müteakip akdedilen 

mukavelâtın keenlıemyekün addine dair (2/5) Î3&: 
1145 

Saruhart [Mustafa Necati Bey] 
4. — Matbuat ve istihbarat müdüriyeti 

umumüye^i teşkiline dair l!25:139 
Trabzon [Ali Şükrü Bey] 
5. — Müskirata meni hakkında (2/4) 267:26» 

T E Z K E R E L İ » 

ADLİYE VEKALETİ TEZKERELERİ 
1. — Hiyanefir vatamiyeden on ser» küre

ğe mahkûm Karacabey Kazasının Hüdaven-
djgâr mahallesinden Süleymanoğlu AkJİf hak
kındaki evrakın 'gönderildiğine dair 184:1:85, 

237:'238 
2. — Hiyaneti vatanîyeden üçer sene küre

ğe mahkûm Mucur Kazasının Koruköy kar
yesinden öitteroğkı Yusuf ve dört arkadaşı 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 184:185, 

238:240 

B. M. M, RİYASETİ TEZKERELERİ 
1.; — Düveli itilâ fi ye tarafından yapılan-

mezaUmlio protesto edilmesine dair Karahi-: 
saınsabip Mebusu Mehmet Şükrü Bey tarafın
dan verilmiş olan takrire cevap 66 

2. — istanbul'la kimsenin bırakılmamasına 
ve oradan gelecek yolcuların da içeriye alın
mamasına dair Tokat Mebusu Rifat Bey ve 
arkadaşlarınla takririne cevap 66 

DAHİLİYE VEKALETİ TEZKERELERİ 
1. — İzmit Mebusu Hamdı Namık Beyin, 

jandarmanın ciheti mülkiyeye verilmesi hak
kındaki takririnin tehüri müzakeresine dair 329 

1. — Memurin Muhakema.tı Kanununun 
Şûrayj Devlete müteallik ahkâmıma tatbiki 
(için Meclis Dahiliye, Nafıa ve Maarif encü
menlerinden mürekkep bîr heyet teşkiline 
dair 69 

MAARİF VEKALETİ TEZKERELERİ 
l.: — Bitlis Mebusu Resul Beyle arkadaşı

nın, Bitlis'te dört iptidai mektebi küşadına 
dair -takriri hakkında 327:328 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKALETİ 
TEZKERELERİ 

I . — İstanbul Hükümetince yapılacak her 
(nevi terfi ve taÜDiflerlLn keentenryekûn adde
dilmesi hususunda Meclisçe bir karar ittihaz 
edilmeline dair 24:25 

ANKARA VİLAYETİ TEZKERELERİ 
i. — Mebusluğa intihap edilen1 zevatın 

memurİyetleTHun devam edip etmiyeceğine 
dair 74:87 

ANTALYA MÜDAFAA* HUKUK 
RİYASETİ TEZKERELERİ 

1. — Azayi Kiram harcırahlarına dair 32 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ TEZKERELERİ 
1. — Meni Müskirat Kanununun encü

men lerce tespit edilmesine daıtr 267:268, 
308:3i:] ,373 

ESKtŞEHİR MUTASARRIFLIĞI TEZKERELERİ 
1. — Mebusluğa intihap edilen memur ve 

muallimlerin memuriyetteririn devanı edip 
etmiyeceğinin billdinilmesûıe dair 74:87 

ERZURUM VALİLİĞİNDEN 
1. — Bayazıt trtebuslukJarına intihap edi

len zevata ve bunlardan Atıf Beyin müstafi 
veya mezun mu addedilmesine dair 74:67 
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ZAPTI SABIK ffl_lL.4SA.SI 

18 nûi içtimaa ait 
19 ncu 'içtimaa ait 
20 oci içtimaa ait 
2\ _-Qİ içtimaa aftt 
.22 irdi içtimaa ait 
.23 ncü içtimaa ait 
24 ncü içtimaa ait 
25 ne. içtimaa ait 
26 ncı içtimaa ait 
27 ncı içtimaa aıit 
28 noi tctirnaa -ait 

lyf* 
2 

24 
32 
3« 
64 
72 
»6 

150 
.162) 
174 
U96 

29 iteni -çftimaa ait 
30 ncu İçtimaa ait 
3.1 not içtimaa aıit 
32 inci Sçbimaa aSt 
33 ncü 'içtimaa 'alt 

34 ncü içtimaa aıit 
35 adi içtimaa ait 
36 ncı İçtimaa a'it 
37 noi İçtimaa aıit 
3S IKS İçtimaa ait 
39 ucu içtimaa % 

Sayfa 
206 
232 
Î254 
om 
306 
332 
342 
3Ö0 
366 
'376 
186 

TASHİH 

Çift Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

] 256 t 6 Memduh Bey Mustafa Bey 

Bininci dift fihristinin 19 ncu sayfasındaki (Mentctuh) ismi (Mustafa) olacaktır. 

http://ffl_lL.4SA.SI


Tahlilî Fihrist 

Sayfa 
AMuiteh Azmtf Efendi (Esfaİşdıfir) - Ahzi 

asker şubeleri rtim lâğvi hakkındaki takrir mü
nasebetiyle sözleri. 210,211,212 

— Birçok livaların müstakil hale ifrağ edil
mesine mebni vilâyet dairelerinde tensikat ya
pılmasına dalîr tahrir münasebetiyle sözleri. 220 

— Gıyaben mezun addedilen mebuslara 
tahsisat verilip verilmeyeceğine dair takrir 
münasebetiyle sözleri. 159 

Hıyaneti vataniyeden küreğe mahkûm eş
hasa art evrakın gönderildiğine dair tezkereler 
münasebetiyle sözleri. 184 

— Karabisarı Şarki Mebusu Memduh Be
yin teşrii masuniyeti münasebetiyle sözleri, 198 

— Kütahya livası muallim teninin maaşatına 
da'if takrir münasebetiyle sözleri. 88 

•— Malatya mebusluklarına intihap edilen 
üç zattan İkisinin ticaretle iştigallerinden do
layı Ankara'ya gelemeyelecek'Ierine dair tez
kere münasebetiyle sözleri. 155 

— Mardiin Mebusu Hasan Beyin, Mardin' 
deki baızı evkafın kendi tarafından idaresine 
dair takriri münasebetiyle sözleri. 328 

— Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umu
mî yesi teşkKJi hakkındaki: teklifi kanuni müna
sebetiyle sözleri. 130,132,133,139 

— Mebusluğa intitıap edilen zevatın memu
riyetlerinin devam edip etmeyeceğine ve Be-
yazıd mebusluklarına irfilihap edilen zevata daif 
tezkere ile memuriyetle mebusluğun içtimai 
caiz olup olmadığına dair takrir münasebe
tiyle sözleri. 79,8i ,85 

— Memur mebuslardan bir kısmının me
muriyetinin bakı kaldığına, diğer bir kısmının 
•yerlerine başkalarının tayin olunduğuna dair 
takrir münasebetiyle sözleri. 264,265,266 

— Muvakkat bir temyiz heyeti teşkiline 
dair kantin münasebetiyle sözleri. 54,55,62,86,87 

— Müdafaa! miLliye teşkilâtının takviyesi 
huşunda alınacak bedabirin bir celseı hafiyede 
müzakeresine ve icra Vekillerimden istizah edil
mesine dair takrirler münasebetiyle sözleri. 2S6 

— Nİzamnamei dahilî ahkâmından kabili 
ta'DMİ'k olmayanlar müstesna almak üzere, bakî
sinin merî olmasına dair takrir münasebe
tiyle sözleri. 

16 Mart 1336 tarihinden itibaren istanbul 
Hükümetince akdedilen bilcümle mukavelât, 
ukudat ve sairenin keenlemyekün addine dair 
kanun münasebetiyle sözleri. 

Sayfa 

217 

.140 

— Seyyar jandarma ntüfrezeleriî, teşkiline 
dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri. 120, 

121,1-24 
— Tarifatı kanuniye dahilinde Mecliste 

şube ve encümenler teşkSl ettirilmesine dair 
takrir münasebetfayle sözleri. 214,215,216, 

— Usulü muhakematı çezaiyenin lâğvine 
dair takrir münasebetiyle sözleri. 179,1&1 

— Zabtı sabık hulâsası hakkında sözleri. 197 

AbdUfkodir KemaH »ey (Kastamonu) -
Battım mebuslarının intihap mazbataları mü
nasebetiyle sözleri. 91 

— Bazı mebusların intihap mazbataları hak
kında mazbataları tetkik encümeni mazbatası 
münasebetiyle sözleri 67,152 

— Muvakkat tik temyiz heyeti teşkiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri. 43,47 

54,50,61 
— Seyyar jandarma rrfüfrezeleri teşkiline 

dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri. 114, 
il08,I09 

— Usulü muhakematı cezaüyemn lâğvine 
dair takrir münasebetiyle sözleri. 181,182^167 

Abİün Bey (Niğde) - Mebusluğa intihap 
•edilen zevatın memuriyetlerinin devam edip 
etmeyeceğine ve Beyazıd mebusluklarına inti
hap edilen zevata dair tezkereler İle memuri
yetle mebusluğun içtimai cafe olup olmadığına 
dair takrir münasebetiyle sözleri. 

— Muvakkat bîr temyiz heyeti teşkiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri. 

— Seyyar jandarma müfrezeleri teşkUine 
dafir kanun lâyihası münasebetiyle sözleri. 

80 

56 

105 



Sayfa 
— Şimendiferlerde kömürün mevcut olup 

olmadığına dair sual takriri münasebetiyle söz
leri. 6 

Ahmet Feyzi Efendi (Batum) - Bvtrsa'yı İş
gal eden Yunanlıların yaptıktan mezalim ve 
fecayifaı her tarafa neşrine dair takrir müna
sebetiyle sözleri. 2*3 

Âfen Efiendi (Kayseri) - Gfyalbea mezurnı 
addedilen mebuslara tahsisat verilip verilme
yeceğine dair takrir münasebetiyle sözleri. 159 

Ali Rıa» EfemriSii (Amasra) - 16 Mart 1336 
tarihinden itibaren IstaıAul Hükümetince akde
dilen bilcümle mukavelât, ukudat vesairenin 
keenlemyekün addine dair kanun münasebe
tiyle sözleri. 143,144,140 

AH Sahri EfsodU (Içrf> - Şimdiye kadar a*fl 
ye nasbedilen memurların bir Mesiren He
yeti Vekileden talep edilmesine dair takrir mü
nasebetiyle sözleri. 179 

AE Sürati EfeutN {KaraHâaoı Şaıkf) - Bun-
sa'yı işgal «den Yunanlıların yapakları meza
lim ve fecayön her tarafa neşrine dair takrir 
münasebetiyle sözleri. 2*6 

— Hıyaneti vataniye ite mahkûm eşhasa 
ait mazbata münasebetiyle sözleri. 238 

— Memur iken mebus olanların listesi mü-
nasebetüyle sözleri 321 

— 16 Mart 1336 tarihinden itibaren İs
tanbul Hükümetince akdedilen bilcümle mu-
fcavelât, ukudat ve sairenin keenlemyekün ad
dine dair kanun münasebetiyle sözleri. 142 

AIİ Şttkrii Bey (Trabzon) - Bütün zabitaa, 
erkân ve ümera içim seferberlik iflâmna ve zalbi-

IBesfim Ataian/ Bey (tSMstoyu) - Dahiliye 
Vekili Cami Beytin istiifanamesJiı münasebetiyle 
Sözleri. îl'1,312 

— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Is-

tandan alaylar ve fedai müfrezeleri teşkil edil
mesine dair takrirlerle Müdafaa! Milliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle sözleri. 

— DabUIrye Vekili Cami Beyin istifanamesi 
münasebetiyle sözleri. 

— 56 ncı fırka Kumandanı Bekir Sami Bey
den mevrut gazetede 'münteşir Sevr muahedesi 
hakkındaki telgraf münasebetiyle sözleri. 

— Erzurum'da mevkuf bulunan IngRiz 
kaymakamı Rasvlinson hakkındaki telgraf mü
nasebetiyle sözleri 

— Gümrük resminin beş misline iblâğına 
dair kanun münasebetiyle sözleri. 

— istanbul Hükümetince yapılacak her 
nevi terfi ve taltiflerin keenlemyekün addedM-
mesi hususunda Meclisçe bir karar ittihaz 
edilmesine datir Müdafaai Mîllîye Vekâleti 
teskeresi münasebetiyle sözleri. 

— Matıbuat ve istihbarat müdüriyeti umu-
miyesi teşkîitli hakkındaki teklifi kanuni mü
nasebetiyle sözleri. 

— Meni müskirat teklifi kanunîsi müna
sebetiyle sözleri. 

— Müdafaai MU%e tesküâtnın takviyesi 
hususunda alınacak tedalbirin bir oelsei hafi
yede müzakeresine ve tcra Vekillerinden istizah 
edilmesftne dair takrirler münasebetiyle söz-
İcOi 

AK Utvi Bey (Hurdur) - Bazı mebusların 
İstifa ettiklerine ve bazılarının da vefat ettik
lerine dair tebligat m'ümasebetıiyle sözleri. 

— Seyyar jandarma müfrezeleri teşkiline 
dair kanun layihası münasebetiyle sözleri. 

Sayfa 

325 

MO 

17 

393,394 

25 

136,137 

268 

291,292 

202 

.124 

B 
met Beyin vazSyeti umumiye hakkındaki be» 
yamattı münasebetiyle özleri 

— Gayrimüstafaak ve naehül olarak Ka
yın edilen memurlar baMcmdaM -istizah tak-
fini münaselbedyte sözlettt 

225 

188 

Cmnt Bey (Aydın) - Dahiliye Vekilliğin
den istifası münasöbetiyie sözferi 

v — 'Müdafaai M-fflBye Tesk^atının tallövü. 
yesS hususunda alınacak tediabkin 'bir oct-
sei hafiyede jnüzakeresiioe ve tera VekHte-
rinden Mizah edilmesine dair takrirler mü-

311 

nasebetiyle sözleri 279,293,297 

Cm& Bey (Dabütye Vefcfli) - Gayrimüüs-
ıtahak ve naehfl olarak Bayatı edilen memura 
taır Ihakk'iJttdlafci listizah «atoM münasebe%îe 
sözleri 185,137,158 

— tora VekÜerSoe ve makamah TesmİM 
yeye göiDderileoe'k burnum mımarrerafant 
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Sayfa 
sansürden istisnasınla dair ıtalkdf münasebetiyfe 
sözleri 166 

Ceftletön Arif Bey (Erzurum) - Bazı me-
busJaon intihap mazbataSan hattında aıaz» 
bafcaiaın totkiık encümeni mazbartası münase
b e t l e sözleri 74 

— 'Razı memurİMi mülkiye ve adliyenin 
•kiamınSuz azfedHmelerİ selbehin» dair IMzah 
takriri müraase'betiyfe sözleri -1S9.190.192 

— Matbuat ve istihbarat müdüriyet 
umumiyeti teşkili hikflcmdaM tdküfi kanımt 
münasebetiyle sözleri 136 

— Mebusluğa ontihap ©diten zevatın ine-
muriyöfleriTlMi devam 'edip 'ötmıeyeoeğioe ve 

Sayfa 
iBayazuî nJebusMdariBia itftıi'hup edilen zeva
tta dlair tezkere ife meımıPİyetle mebuatuğun 
'içtima* caiz olup «Omadığuııa dalir tafcnir oırü> 
rtasetoetiyîe söztetS . 77,78 

— Merhum Reşat Hİkımet Beyin çocuk
larının tahsil öHMhneterine dair takrir mü
nasebetiyle sözleri 67 

•— Muvakkat bir temyiz heyeti teşküiae 
dair tonun münasebettiyte sezileri 44,45,48,49,50,52, 

53,56,57,58,60,66,98 

— 16 Mart 1336 tarihinden itibaren is
tanbul Hükümetince alkfdedüea böcümte mu-
Icavedât, nukudat ve sairenia toeeniemyekün 
addine dair kanun münasebetiyle sözleri 140,141,143 

Dr. Mazhar Bey (Aydın) - Muhacirin 
müdüriyeti umuraiyesimn Sıhhîye Vekâletine 
raptı faaikıkmdaM toaouö lâyihası münasebe-
tiyle sözleri 371 

— Seyyar Jandarma müfrezeleri tesküfee 
dair tenıuv lâyihası münasebetiyle sözleri 102 

Dr. Rİza Nur Bey (Maarif Vekili) - An
kara Darülmualliminin başka bir tarafa nak
ledilmesinin esbabı hakkınndaki sual takriri 
münasebetiyle sözleri 307,309,310 

— Bazı memurini mülkiye ve adliyenin 
kanunsuz azledilmeleri sebebine dair istizah 
takriri münasebetiyle sözleri 191 

— İcra Vekillerine ve makama ti resmi-
yeye gönderilecek bilûmum muharreratın san-
sörden istisnasına dair takrir münasebetiyle 
sözleri 167 

— Muallimlerin maaşlarının verilmemesi 
esbabına dair sual takriri münasebetiyle 
sözleri 342,343,344,345,346 

— MUdafaai Milliye teşkilâtının takviye
si hususunda alınacak tedabirin bir celsei ha
fiyede müzakeresine ve icra Vekillerinden 
istizah edilmesine dair takrirler münasebetiy
le sözleri 298,299 

Dr. Suad Bey (Kastamonu) - Memur iken 
mebus olanların listesi münasebetiyle sözleri 320 

— Memurin muhakemat kanununun Sû-
rayi devlete müteallik ahkâmının tatbiki için 
Meclis, Dahiliye, Nafıa ve Maarif encümen
lerinden mürekkep bir heyet teşkiline dair 
mazbata münasebetiyle sözleri 69 

Edip Bey (Batura) - Batum mebuslarının 
intihap mazbataları münasebetiyle sözleri 

Emin Bey (Erzincan) - Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi İsmet Beyin vaziyeti umu
miye hakkınndaki beyanatı münasebetiyle 
sözleri 

91 

222 

Enver Bey (İzmir) - Nizamnamei dahilî 
ahkâmından kabili tatbik olmayanlar müs
tesna olmak üzere, bakisinin meri olmasına 
dair takrir münasebetiyle sözleri 218 
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Sayfa 
Ferid Bey (MaJiye Vekili) - Gümrük res

minin beş misline iblâğına dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 391,393,394 

— Harcırah kararnamesinin tadili hak
kında kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 383 

— Hiyaneti vataniyeden küreğe mahkûm 
eşhasa ait evrakın gönderildiğine dair tezke
reler münasebetiyle sözleri 184 

— İstanbul Hükümetince yapılacak her 
nevi terfi ve taltiflerin keenlemyekün adde
dilmesi hususunda Meclisçe bir karar ittihaz 
edilmesine dair Müdafaa i Milliye Vekâleti 
tezkeresi münasebetiyle sözleri 25 

— Matbuat ve istihbarat müdüriyeti 
umumiyesi teşkili hakkındaki teklifi kanunî 
münasebetiyle sözleri 128,131,134,135 

— Seyyar jandarma müfrezeleri teşkili-. 
ne dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 123 

Fevzi Paşa (Modafaai MUfye VMM) -
Mültecilerin tedarik ettikleri vesaiti nakliye
nin ellerinden alınması esbabına dair sual 
takriri münasebetiyle sözleri 378 

Hacı AH Efendi ^İçet) - Hiyaneti vatani
ye ile mahkûm eşhasa aid mazbata münase
betiyle sözleri 240 

Hacı Sitteyman Efendi (izmir) - Mutıase-
bei hususiyelerin lâğvine dair kendi takriri 
münasebetiyle sözleri 7:8 

Hacı ŞUkrii Bey iDryaılbeümr) - Seyyar 
jandarma müfrezeleri teşkiline dair kanun 
lâyihası ımuıaısdbeıtiyle sözleri. Iıl2 

— Usulü mühakematı cezaiyeoin lâğvine 
dair takrir münasebetiyle sözleri 180 

Hakiki Hauti Bey (Sinop) " Dahiliye Vekili 
Cemil 'Beyin istifanamesi münasebetiyle sözleri 

3Ü0 
— Hiyaneti vataniye ile malhkûm eşhasa; 

ait mazbata münasebetiyle sözleri 239 
— fBazı memurini mülkiye ve adliyenin fca-

nunsuz azlediimeîerii ısebdbîne dair istizah tak
riri münasebetiyle sözleri 190 

— Gryafben mezun addedilen mebuslara* 
tahsisat verilip verümeyeceğhıe dair taJkriü 
ırtünasebetîyte söyleri İ159 

F 
Sayfa 

Feyzi Efendi (Malatya) - Memur iken me
bus olanların listesi münasebetiyle sözleri 321 

— Seyyar jandarma mürfezeleri teşkili
ne dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 121 

Fikri Efendi (Genç) - tcra Vekillerine ve 
makamatı resmiyeye gönderilecek bilûmum 
mukarrer at in sansürden istisnasına dair tak
rir münasebetiyle sözleri 170 

Fuad Bey (Çorum) - Malatya Mebusu 
Hacı Karib Ağanın intihap mazbatasına dair 
Mazbataları tedkiik encümeni mazbatası mü
nasebetiyle sözleri 29 

— Muvakkat bir temyiz heyeti teşkiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri 50 

— Tarİfatı kanuniye dahilinde Mecliste 
şube ve encümenler teşkil ettirilmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 213 

— 16 Mart 1336 tarihinden itibaren İs
tanbul Hükümetince akdedilen bilcümle mu-
kavelât, ukudat ve sairenin keenlemyekün 
addine dair kanun münasebetiyle sözleri 144 

— tcra Vekillerine ve makamatı resmiyeye 
gönderilecek Mumum muharreratın sansürden 
istisnasına dair takrir münasebetiyle sözleri 105,168 

— Memur iken mebus olanların listesi mü* 
nasebetiyle sözleri 320 

— Muvakkat bir temyiz 'heyeti teşkiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri 57,58,59 

— Müdaifaai Mİ'lMye teşkilâtının takviyesi 
hususumda alınacak tedabirin 'bk cefeei hafiye
de müzakeresine ve tcra Vekillerinden' istizah 
edilmesine dair takriıter münasebetiyle sözle
ri -290,294 

— Seyyar jandarma ntülfrezeteri teşkiline 
dalir kanun lâyihası münasebetiyle sözleri M3.114 

— Sivas Mebusu Ha'yri Beye izin veriJme-
sine dair 'Sivas heyeti merkeziye riyasetinin 
telgrafı münasebetiyle Sözleri 3$9 

— Tarifa'tı kanuniye dalhMindie Mecöste 
sutbe • ve encümenler teşkil ettirilmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 215 

— Usulü mufhatoematı cezaiyenin lâğvine. 
dair takrir müna«eibetııyle sicVzteri '1180,182 

H 
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Hamili Bey (Trahom) - Hiyaneti vataniye 
ile TnaMcûm eşhasa ait mazbata münasebetiyle 
sözleri 

— Jandarmanın ciheti m'ülkiyiye verilmesi 
hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri 

Sayfa I 

239 

200 

Hamdi Nanuk Bey <tzmât) - Ahzi asker şu-i 
belerinin fâ£vi hakkındaki takrir münasebetiy
le sözleri 209 

— Dahiliye Vekili Cami Beyin 'istifanamesi 
münasebetiyle sözleri 3'12,3!I4 

— Gayrimüstahak -ve naehrl olarak tayin 
edilen memurlar hakkındaki istizah taikrirl 
münasdfretiyte sözleri 1S7.1S8 

— 'tcra Vekillerine ve maflcaoıatı resmiye-
ye -gönderütecek, bilûmum muharreratnı san
sürden istisnasına dair takrir miinaselbetiyle 
sözleri '168 

— Jandarmanın ciheti mülkiyeye verilme
si hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri 199 

— Kütahya livası (muallimlerinin maaşatına 
dair takrir münasebetiyle sözleri 88 

— Muvakkat 'bir ıtemyîz heyeti tenkiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri 61 

— Seyyar jantdarma müfrezeleri te^kHirod 
dair kanun lâyihası münaisebetiyle sözleri 112 

— Şehit olan ümera, zabitan ve efrad aile
lerine mükâfatı nakdiye verİfcnesine dair maz
bata münasebetiyle sözleri 257,255 

— Usulü muhakematı cezaİyenln îâğvine 
dair takrir münaısdbetiyle sözleri 182 

— Zabıt ceridelerinin teksiriyle 'satılmasına1 

dair takrir mîinasebetîyîe sözleri 1'59,160 

Homııhd&ft Suptu Bey (Antalya) Bütün 
zabıtan ve ümera için seferberlik ilâmına ve 
zabıtandan alaylar ve fedai müfrezeleri teşkil 
edilmesine dair takrirlerle Müdafaa MiHrytf 
Encümem' mazbatası münasebetiyle »Özleri 326 

— Dahiliye Vekili Calmi Beyin istifanamesi 
münasebetiyle sözleri $13 

— 56 ncı fırka kumandanı Bekir Sami Bey
den mevrut gazetede münteşir Sevr muahedesi 
hakkındaki telgraf münaisebetiyle sözleri 20 

— Müdafaai Milliye •teşkilâtının takviyesi 
hususunda alınacak ted&birin 'bir ceteei hafiye
de müzakeresine ve Jcra Vekillerinden istizah 
edilmesine dair takrirler münasebetiyle »özleri 300,301 

Hasan «asri Dey (Karesi) - Kütahya Sıva
sı muallimlerinin maaşatına dair takrir müna
sebetiyle sözleri 

— Meclisi umumiye azaları yevmiyeleri
nin tezyidine dair takrir münasebetiyle stözteri 

Hasan Fehmi ıBey (Bursa) - Muvakkat bi l 
Temyiz heyeti teşMiıre dair kanun münase* 
betiyle sözleri 

Hasan Fehmi Bey fGihtitoftmm) - Erzu
rum'da mevkuf bulunan ingiliz kaymakamı 
RavlmSon hakkındaki telgraf münasebetiyle 
sözleri 

Hasan Hayri Bey (Derem») - Seyyar jan
darma mtifrezeteni teşkiline dair kanun râyi
hası münasebetiyle »özleri 

Hagfen Bay <Çamm> - Bazı mebusların1 

istifa ettiklerine ve bazılarının da vefat ettik
lerine dair tebligat münaısöbetiyle sözleri 

— İsparta Mebusu Nadir Beyin, hakkın
daki isnadatm bir heyet tarafından tahkik edffl-
merine dair takriri münasebetiyle sözleri 

— Memur mebuslardan bir kısmımn me
muriyetinin baki kaldığına, diğer bir kısmı
nın yerlerine bankalarının tayin olunduğuna 
dair takrir münasebetiyle sözleri 

— Merhum Reşat Hikmet Beyin çocukla
rının tahsil ettirtilmetferine dair takrir münase
betiyle sözleri 

— Müdafaai Milliye teşkilâtının takviyesi 
hususunda alınacak teda'birin bir celsei hafiye
de müzakeresin© ve icra Vekillerinden istizah 
edttmesine dair takrirler münasebetiyle sözleri 

— '16 Mart 1336 tarihinden İtibaren istan
bul Hükümetince akdedilen bilcümle mukaveı-
iât, ukudat ve sairenin keenltemyekûn addine 
dair kanun münasebetiyle sözteri 

— Şehit <c4an ümera, zabitan ve efrat aıüe-
lerine mükâfatı nakdiye verilmesine diatir maz-
'bata münasebetiyle sıözleri 

— Tarifatı kanuniye dahilînde McdöSte 
şu'be ve encümenler teşkil ettirilmesine dair 
takrir münasebeSiylıe sözleri 

— Zabıt hulâsası hakkında sözleri 

Haydar Bey <(Vwı) - Seyyar jandarma 
müfrezeleri teşkiline dair kamun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri 

Sayfa 

89 

10 

56 

362 

•ıaı 

20(3 

377 

264 

67 

303 

1144 

258 

214 
163 

102 
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Sayfa 

Hulusu ffltey W&msihteMt SaMp) - Otimrük 
resmînin 'beş mislime 'iblâğına dair 'kanun mü* 
•ıtaisdbetiyfe sözleri 390 

HUanev Bey (TTUOMIOT*) - Alttâ asker şube-
'ierinin lâğVı batkındaki -takrir münasebetiyle' 
sözleri 309 

— Muvakkat bir temyiz beyeti (eskiline 
dair 'kamun münasebetiyle sözleri HÖ.S'l 

— S»vas Mdbusu Ziya 'Beyin istifası mü' 
nasdbetiyle «Meri 3Ö7 

— Şebât röan ümera, zatbkan ve efrat aile
lerime mükâfatı nakdiye verilmesine dair ma& 
bafta ırtünaSebetiyle sözleri 257 

-Hüseyin Avnfi ©ey (Eraunim) - Ahzi a&kteff 
şubsfcrinin 'lâgvi fta'kkıridaiki takrir müna«e-
betiyle sözterî 310 

— Gümrük resminin >beş mM«e İblâgtııa 
dair 'kanun münasebetiyle sözleri 390 

— Nizamnamei dalhili ahkâmından kabili 
tatbik olmayanlar müstesna olmak üzere, ba-
-kisimn meri olmasına dafr tekrir münasebeti y-
ta «özleri 2tB 

— Tarifaitı kanuniye daMinde Mfccfiste şu* 
be ve «ncümerJer teşkil ettıniflmesinte dair tak' 
rir münasebetiiyte sözleri t2H3,2!l|4 

Sayfa 
— Usulü monafcemaltı cezaiyenin lâğVlne 

dair takrir müna'sıdbetîylie sözleri İSİ 
tHUseuût 'Bey {EBâzfe) - Bazı mebusların is

tifa ettiklerine ve bazılarının dla vefaıt ettikîe-
rine dair tebligat münase'betiyte sözlleri 202,2100 

••— Daihilıye Vekilli Cami ©eyin istifanamesi 
münasdbetiylie sözleri İ3İ13 

— Kütahya livası muaMMerinİm maaşatına 
dair takrir münasebetiyle sözleri 88 

< — Malatya Mebusu Hacı Karib Ağanın in
tihap mazbatasına dair mazbataları tetkik en-
dilmeni mazbatası münasebetiyle sözleri 29 

— Memur mebuslardan bttr ktsmuıın me-
muriytitinrn bakî kaldığına, diğer bir k^mr-
IHO yerlerine başkalarının -tayin duaduğun'a 
dair takrir münasebetiyle sözleri 265 

— Müdatfaai milliye teşMiâıtının takviyesi 
'hususuınüla alınacak tedaJbirin bir celsei hafiye^ 
de müzakeresine ve İcra Vekillerinden isfâzalh 
edilmesine dair takrirler münasebetiyle sözleri 30Ö 

— 'Seyyar jandarma müfrezeleri teşkiline 
dair kamın lâyihası münasebetiyle «özleri İDİ 

— 16 Mart 1336 tarihinden itibaren İs
tanbul Hükümetince akdedilen bilcümle mu-
İcavelât, ukudat ve sairenin keenlemyekün 
addine dair kanun münasebetiyle sözleri 50 

fanıtil Fazıl Paşa (Yozgat) - Sütün zabı
tan, erkân ve ümera için seferberlik ilânına 
ve zabıtandan alaylar ve fedai müfrezeleri 
teşkil edilmesine dair takrirlerle Müdafaa i 
Milliye encümeni mazbatası münasebetiyle 
sözleri 325 

İsmail Faal Faşa (Nafıa Vekili) - Şimen
diferlerde kömürün mevcud olup olmadığı
na dair sual takriri münasebetiyle sözleri 5,6 

İsmail Safa Bey (Mersin) - Seyyar jan
darma müfrezleri teşkiline dair kanun lâyi
hası münasebetiyle sözleri 104 

ismail Suphi Bey (Burdur) - Batum me
buslarının intihap mazbataları münasebetiyle 
sözleri 92 

— Bursayı işgal eden Yunanlıların yap
tıkları mezalim ve fecayiin her tarafa neşri
ne dair takrir münasebetiyle sözleri 241,249,394 

— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi is
met Beyin vaziyeti umumiye 'hakkındaki 'be
yanatı münasebetiyle sözleri 223 

— Erzurum'da mevkuf bulunan İngiliz 
kaymakamı Ravlinson hakkındaki telgraf 
münasebetiyle sözleri 362 

— Gümrük resminin beş misline İblâğı
na dair kanun münasebetiyle sözleri 390 

— Matbuat ve İstihbarat müdüriyeti 
umumiyesi teşkili hakkı tındaki teklifi kanunî 
münasebetiyle sözleri 135 

— Mebusluğa intihap edilen zevatın me
muriyetlerinin devam edip etmeyeceğine ve 
Bayazıd mebusluklarına intihap edilen zevata 
dair tezkere ile memuriyetle mebusluğun iç
timai caiz olup olmadığına dair takrir mü
nasebetiyle sözleri 84 

— Muvakkat bir temyiz heyeti teşkiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri 106 
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Sayfa 
— Müdafaa! Milliye teşkilâtının takviye

si hususunda alınacak tedabirin bir celsei ha
fiyede müzakeresine ve icra Vekillerinden 
istizah edilmesine dair takrirler münasebetiy
le sözleri 294,295 

— Seyyar jandarma müfrezeleri teşkili
ne dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 110 

— 16 Mart 1336 tarihinden itibaren is
tanbul Hükümetince akdedilen bilcümle mu-
kavelât, ukudat ve sairenin keentemyekün 
addine dair kanun münasebetiyle sözleri 140 

— Usulü muhakematı cezai yenin lâğvine 
dair takrir münasebetiyle sözleri 181 

Hoca Şükrü Efendi * İsmail Şükrü - (Kür 
ratrisan Sahip) - tcra Vekillerine ve maka-
matı resmiyeye gönderilecek bilûmum mu-
harreratın sansörden istisnasına dair takrir 
münasebetiyle «özleri 166 

LÛJfi Bey (Malatya) - Bazı mebusların is
tifa ettiklerine ve bazılarının da vefat ettik
lerine dair tebligat münasebetiyle sözleri 2C0 

— Malatya Mebusu Hacı Karİb Ağanın 
intihap mazbatasına dair Mazbataları tedıkik 
encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri 29 

— Malatya mebusluklarına intihap edi
len ülf zatten ikisinin ticaretle iştigallerm-

Mabmut Celâl Bey (Saruhan) - Müda
faa! milliye teşkilâtının takviyesi hususunda 
alınacak tedabirin bir celsei hafiyede müza
keresine ve tcra Vekillerinden istizah edil
mesine dair takrirler münasebetiyle sözleri 

Mehmet Şükrü Bey (Karahfauı SaUfe) -
A'hzi asker şubelerinin lâvi hakkındaki tak
rir münasebetiyle sözleri 

— Bazı mebusların intihap mazbataları
na dair Mazbataları tedkik encümeni maz
batası münasebetiyle sözleri 

Sayfa 

204 

İsmet Bey (Edirne) - Seyyar jandarma 
müfrezeleri teşkiline dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri 101,102,103,104,109, 

110,113,115,121 

— Vaziyeti umumiye hakkınnda beyana
tı 221,222,223 

lanet Bey (Erkânı H»Myei Unnmtpe 
Reisi) - Müdafaa! Milliye teşkilâtının takvim 
yesi hususunda alınacak tedabirin bir celsei 
hafiyede müzakeresine ve tcra Vekillerinden 
istizah edilmesine dair takrirler münasebe
tiyle sözleri 283 

deri dolayı Ankara'ya gelemeyeceklerine dair 
tezkere münasebetiyle sözleri 155 

Lûtfî Bey (Kastamonu) - Makamı hilâfet 
ve saltanata aid hukukun Büyük Millet Mec
lisine aidiyetine dair teklif münasebetiyle 
sözleri 209 

— Bazı mebusların İstrfa ettiklerine ve 
•bazılarının da vefat ettiklerine dair tebligat 
münasebetiyle sözleri 203 

— Bazı memurini mülkiye ve adliyenin 
kanunsuz azledilmeleri sebebine dair istizah 
takriri münasebetiyle sözleri 192 

— Bursayı işgal eden Yunanlıların yap
tıkları mezalim ve fecayiin her tarafa neşri
ne dair takrir münasebetiyle sözleri 248,249 

— Dahiliye Vekili Cami Beyin istifana
mesi münasebetiyle sözleri 313 

Kadri Bey (Diyarbekir) '- Dahiliye Veki li Cami Beyin 
sözleri 

İstifanamesi münasebetiyle 
313 

M 

281 

211 

152 

— Mebusların yemin etmelerine ve ye
min suret ve şekline ve Meclis azasının tah
lif edilmesine dair takrirler ve lâyiha encü
meni mazbatası münasebetiyle sözleri 
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Saıyfa 
— Gayrimüstahak ve naehil olarak tayin 

edilen memurlar hakkındaki istizah takriri 
münasebetiyle sözleri 188 

— İcra Vekillerine ve makam atı resmi-
yeye gönderilecek bilûmum muharreratın 
sansörden istisnasına dair takrir münasebe
tiyle sözleri 165,171 

— Jandarmanın ciheti mülkiyeye veril
mesi hakkındaki takrir münasebetiyle söz
leri 199 

— Malatya Mebusu Hacı Karib Ağanın 
intihap mazbatasına dair Mazbataları tedkik 
encümeni mazlbatası münasebetiyle sözleri 28 

— Matbuat ve istihbarat müdüriyeti 
umumiyesi teşkili hakikinndaki teklifi kanu
nî münasebetiyle sözleri 129 

•— Mebusların yemin etmelerine ve ye
min suret ve şekline ve Meclis azasının tah
lif edilmesine dair .takrirler ve Lâyiha encü
meni mazbatası münasebetiyle sözleri 204 

— Mebusluğa intihap edifen zevatın me
muriyetlerinin devam edip etmeyeceğine ve 
Bayazıd mebusluklarına intihap edilen zeva
ta dair tezkereler ile memuriyetle mebuslu
ğun içtimaî caiz olup olmadığına dair tak
rir münasebetiyle sözleri 75,76,77,81 

— Mecalisi umumiye azaları yevmiyeleri
nin tezyidine dair takrir münasebetiyle söz
leri. 9 

— Memur iken mebus olanların listesi 
münasebetiyle sözleri 319,322 

— Memur mebuslardan bir kısmının me
muriyetinin baki kaldığına, diğer bir kısmı
nın yerlerine başkalarının tayin olunduğuna 
dair takrir münasebetiyle sözleri 265 

— Memurin muhakematı hakkındaki tak
rir münasebetiyle sözleri 184 

— Muhacirin müdüriyeti umumiyesinin 
Sıhhîye Vekâletine rabtı hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle sözleri 371 

— Muvakkat bir temyiz heyeti teşkiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri 44,46,47,53 

— Müdafaai milliye teşkilâtının takviyesi-
•hususunda alınacak teda'birin bir celsei hafi
yede müzakeresine ve İcra Vekillerinden İs
tizah edilmesine dair takrirler münasebetiyle 
sözleri. 298 

Sayfa 
— Nizamnamei dahili ahkâmından ka

bili tatbik olmayanlar müstesna olmak üzere, 
bakisinin meri olmasına dair takrir müna
sebetiyle «özleri. 218 

— Seyyar jandarma müfrezeleri teşkiline 
dair kanun layihası münasebetiyle sözleri. 112,122 

— Sivas Mebusu Ziya Beyin İstifası mü
nasebetiyle sözleri. 367 

— Tarifaıtı kanuniye dahilinde Mecliste 
5ube ve encümenler teşkil ettirilmesine dair 
ta'krir münasebetiyle sözleri. 213 

— Zabıt ceridelerinin teiksiriyle satılması
na dair takrir münasebetiyle sözleri. 159 

— Zaptı sabık hulasası hakkında sözleri. 197 

Mehmet Vasvi Bey (Karahisan Şarki) • 
Hİyanetİ vataniye ile mahkûm eşhasa ait maz
bata münasebetiyle sözleri. 239 

Memduh Bey (Karahisan Şarki) • Me
busluğa intihap edilen zevatın memuriyet
lerinin devam edip etmeyeceğine ve Bayazıt 
mebusluklarına intihap edilen zevata dair 
tezkereler ile memuriyetle mebusluğun içti
mai caiz olup olmadığına dair takrir müna
sebetiyle sözleri. 76,77 

Mesut Bey (Karahisan Şarki) - Gayri-
müstahak ve naehil olaralk tayin edilen me
murlar hakkındaki istizah takriri münasebe
tiyle sözleri. 186 

Muhittin Baha Bey (Bursa) - Müdafaai 
milliye teşkilatının takviyesi hususunda alı
nacak tedabirin bir celsei hafiyede müzake
resine ve tcra Ve'kİüerinden İstizah edilmesi
ne dair takrirler münasebetiyle sözleri. 294 

Mustafa Bey (Karahisan Şarki) - Bütçe
nin tevzi.ni hakkındaki takriri münasebetiyle 
sözleri. 177 

— Hiyaneti vataniye ile mahlkûm eşha
sa ait mazbata münasebetiyle sözleri. 240 

— Memur mebuslardan bir kısmının me
muriyetinin baki Kaldığına, diğer bir kısmı
nın yerlerine başkalarının tayin olunduğuna 
dair takrir münasebetiyle sözleri. 265 

— Şehit olan ümera, zabıtan ve efrat aile
lerine mükâfatı nakdiye verilmesine dair 
mazbata münasebetiyle sözleri. 258 

Mustafa Kemal Pasa (Ankara) - Bütün 
zabitan, erkân ve ümera için seferberlik ila-
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Sayfa 
ama ve zabıtandan alaylar ve fedai müfreze
leri teşkil edilmesine dair takrirlerle Müda
faa! Milliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle sözleri. 325 

— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi İsmet 
Beyin vaziyeti umumiye hakkındaki beyana
tı münasebetiyle sözleri. 226 

— Harici ve dahUi siyaset hakkındaki be
yanatı. 145 

— İcra Vekillerine ve makamatı Tesmiye
ye gönderilecek bilumum ımmarreratın san
sürden istisnasına dair takrir münasebetiyle 
sözleri. 167,168 

— Müdafaa! Milliye Teşkilatının takviye
si hususunda alınacak tedalbirin bir celsei 
hafiyede müzakeresine ve İcra Vekillerin
den istizah edilmesine dair takrirler münase
betiyle sözleri. 270,274,289,29ü 

— Yunanlıların Bursa'dan yürüdüklerine 
dair haber hakkında sözleri. 328 

Mustafa Lûtfi B. (Siverek) - Bursa'yı iş
gal eden Yunanlıların yaptıkları mezalim ve 
fecayinin her tarafa nesrine dair takrir mü
nasebetiyle sözleri. 247 

— Meni müskirat teklifi kanunisi müna
sebetiyle sözleri. 268 

— Muallimlerin maaşlarının verilmemesi 
esbabına dair sual takriri münasebetiyle söz
leri. 346 

— Müdafaai Milliye Teşkilatının takvi
yesi hususunda alınacak tedabirin bir celsei 
hafiyede müzakeresine ve İcra Vekillerinden 
istizah edilmesine dair takrirler münasebetiyle 
sözleri. 274 

Mustafa Necati Bey (Sanıhan) - 56 ncı 
fırka kumandam Bekir Sami Beyde» mevrud 
gazetede münteşir Sevr muahedesi hakkında
ki telgraf münasebetiyle sözleri. 19 

— Matbuat ve istihbarat müdüriyeti 
umumiyesi teşkili hakkındaki teklifi kanuni 
münasebetiyle sözleri. 128,133*134 

— Müdafaai Milliye Teşkilatının tavsi
yesi hususunda alınacak tedabirin bir celsei 
hafiyede müzakeresine ve icra Vekillerin
den İstizah edilmesine dair takrirler münase
betiyle sözleri. 279,280 

Sayfa 
— Seyyar jandarma müfrezeleri teşkiline 

dair kanun layihası münasebetiyle sözleri. 101,103, 
107 

— 16 Mart 1336 tarihinden itibaren is
tanbul Hükümetince aktedilen bilcümle mu-
kavelat, ukudat ve sairenin keenlemyekUn 
addine dair kanun münasebetiyle sözleri. 142 

— Müdafaai Milliye Teşkilatının takviye
si hususunda alınacak tedabirin bir celsei ha
fiyede müzakeresine ve icra Vekillerinden 
istizah edilmesine dair takrirler münasebetiy
le sözleri. 303 

Mustafa Taki Efendi (Sivas) - Mebusla
rın yemin etmelerine ve yemin suret ve şek
line ve Meclis azasının tahlif edilmesine dair 
takrirler ve Layiha Encümeni mazbatası 
münasebetiyle sözleri. 204 

— Nizamnamei dahili ahkamından ka
bili tatbik olmayanlar müstesna olmak üzere, 
bakisinin meri olmasına dair takrir münase
betiyle sözleri. 219 

Müfit Efendi (Krsehfr) • Matbuat ve İs
tihbarat müdüriyeti umumiyesi teşkili hak
kındaki teklifi kanuni münasebetiyle sözleri. 131, 

133 
— Mebusluğa intihap edilen zevatın me

muriyetlerinin devam edip etmeyeceğine ve 
Bayazıt mebusluklarına intihap edilen zeva
ta dair tezkereler ile memuriyetle owtous4ı-> 
ğun içtimai caiz olup olmadığına dair takrir 
münasebetiyle sözleri. 76,80,81 

— Memur iken mebus olanların listesi v 

münasebetiyle, sözleri. 320321: 
— Memurin muhakematı hakkındaki tak

rir münasebetiyle sözleri. 183 
— Meni müskirat teklifi kanunisi müna

sebetiyle sözleri. 268 
— Muvakkat bir temyiz heyeti teşkiline 

dair kanun münasebetiyle sözleri. 44,46,55,38 
— Seyyar jandarma müfrezeleri teşkiline 

dair kanun layihası münasebetiyle, sözleri. 107,108 
— 16 Mart 1336 tarihinden itibaren İstan

bul Hükümetince aktedilen bilcümle ntukave-
lat, uikudat ve sairenin keetuemyekun addine 
dair kanun münasebetiyle sözleri. 141' 
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N 

Nafiz Bey (Canlı) - Bazı memurini mül
kiye ve adliyenin kanunsuz azledilmeleri se
bebine <dajr istizah takriri münasebetiyle. 
«Özleri. 

— Bütün zabıtan, erkân ve ümera İçin se
ferberlik İlanına ve zabıtandan alaylar ve 
fedai müfrezeleri teşkil edilmesine dair tak
rirlerle 'Müdafaai MHliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle, sözleri. 

— Harcırah tevziatında müsavata riayet 
edilmediğine dair takrir ile Malatya mebusu 
Lûtfİ Beyle rüfdkasınm harcıraıhlariyle ba-
fciyei tahsisatlarını alamadıklarına dair tak
riri ve encümeni fevkalade mazbatası mü
nasebetiyle sözleri. 

— Hıyaneti vataniye İle mahkûm eşhasa 
ait mazbata münasebetiyle sözleri. 

Sayfa 

191 

326 

382 

239 

— Memur İken mebus olanların listesi 
münasebetiyle sözleri. 

— Memur mebuslardan bir kısmının me
muriyetinin baki kaldığına, diğer bir kısmı
nın yerlerine başkalarının tayin olunduğuna 
dair takrir münasebetiyle sözleri. 

Necati Bey (Erzurum) - Bursa'yı işgal 
eden YunanMarro yaptıkları mezalim ve fe-
cayâin her tarafa neşrine dair takrir münase
betiyle sözleri. 

— 56 ncı fırka kumandanı Bekir Sami 
Beyden mevrut gazetede münteşir Sevr mua
hedesi hakkındaki telgraf münasebetiyle söz
leri. 

— Memurini Muhakemat Kanununun 
Şûrayı Devlete müteallik ahkâmının tatbiki 
için Meclis Dahiliye, Nafıa ve Maarif encü
menlerinden mürekkep bir heyet teşkiline dair 
mazbata münasebetiyle sözleri. 

Sayfa 

316 

265 

246 

15 

69 

Osman Bey (Lâzistan) - Matbuat ve istih
barat Müdüriyeti Umumiyesi teşkili hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 128 

Osman Kadri Bey (Muş) - Müdafaa! 
Milliye teşkilâtının takviyesi hususunda ali' 
nacak tedabirin bir celsei hafiyede müza
keresine ve İcra Vekillerinden istizah edil
mesine dair takrirler münasebetiyle sözleri 278 

Operatör Emin Bey (Bursa) - Erzurum-
da mevkuf bulunan İnkiliz Kaymakamı 
Ravlinson hakkındaki telgraf münasebetiyle 
sözleri 362 

— Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin 
Sıhhiye Vekâletine raptı hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle sözleri 371 

— Seyyar jandarma müfrezeleri teşkiline 
dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 122 

Ömer Lûtfİ Bey (Amasya) - Ahzı as
ker şubelerinin lâğvî hakkındaki takrir mü
nasebetiyle sözleri 210 

— Bursa'yı işgal eden Yunanlıların yap
tıkları mezalim ve fecayün her tarafa neşrine 
dair takrir münasebetiyle sözleri 248 

— Dahiliye Vekili Cami Beyin istifana
mesi münasebetiyle sözleri 312 

— tcra Vekillerine ve makamatı resmi-
yeye gönderilecek bilûmum muharreratın 
sansörden istisnasına dair takrir münasebe
tiyle sözleri 168 

— istanbul'da mevkuf bulunan Mu; Me
busu llyas Sami Efendinin tahliyesi esba
bının istikmaline dair takrir münasebetiyle 
sözleri 38İ 

— Kayseri Mebusu Osman Zeki Beyin 
cepheleri ziyaret edecek olan heyetten isti
fası münasebetiyle sözleri 358 

-1— Mardin Mebusu Hasan Beyin Mar
din'deki bazı evkafm kendi tarafından ida
resine dair takriri münasebetiyle sözleri 328 

Müddeti mezuniyetlerini tecavüz ettirip 
kıstelyevme tâbi tutulan mebusların isim-
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Sayfa 
lerİnin bildirilmesine dair takrir münasebe
tiyle sözleri 315 

— Nizamnamei dahilî ahkâmından kabili 
tatbik olmayanlar müstesna olmak üzere, 
bakisinin meri olmasına dair takrir mü
nasebetiyle sözleri 217,219 

— 16 Mart 1336 tarihinden itibaren İs
tanbul Hükümetince akdedilen bilcümle mu-

Sayfa 
kavelât, ukudat ve sairenln keenlemyekün 
addine dair kanun' münasebetiyle sözleri 140,141 

Ömer Lûtfl Bey (Karahisan Sahib) — Sey
yar jandarma müfrezeleri teşkiline dair ka
nun lâyihası münasebetiyle sözleri 105 

— Tarif atı kanuniye dahilinde Mecliste 
şube ve encümenler teşkil ettirilmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 214 

R 
Rasttı Efendi (Antalya) - Bazı memurini 

mülkiye ve adliyenin kanunsuz azledilmeleri 
sebebine dair istizah takriri münasebetiyle 
sözleri 190,191 

— Bursa'yı işgal eden Yunanlıların yap
tıkları mezalim ve fecayiin her tarafa 
neşrine dair takrir münasebetiyle sözleri 245 

56 ncı fırka kumandanı Bekir Sami Bey
den mevrut gazetede münteşir Sevr muahe
desi hakkındaki telgraf münasebetiyle söz
leri 16:19 

— icra Vekillerine ve makamatı Tesmi
yeye gönderilecek bilûmum muharreratın san
sürden istisnasına dair takrir münasebetiyle 
sözleri 169 

— Mecalisi umumiye azaları yevmiyeleri
nin tezyidine dair takrir münasebetiyle söz

leri 10,11,12 
— Meni müskirat teklifi kanunisi müna

sebetiyle sözleri 269 
— Usulü muhakematı cezaiyenin lâğvine 

dair takrir münasebetiyle sözleri 182 
Refik Bey (Konya) - 56 ncı fırka ku

mandanı Bekir Sami Beyden mevrut gazetede 
münteşir Sevr muahedesi hakkındaki telgraf 
münasebetiyle sözleri 16 

— Meni müskirat teklifi kanunisi müna
sebetiyle sözleri 269 

— Müdafaai Milliye teşkillâtının takviyesi 
hususunda alınacak tedabirin bir celsei ha
fiyede müzakeresine ve İcra Vekillerinden 
istizah edilmesine dair takrirler münasebe
tiyle sözleri 269,270,281,286,290,291, 

293,296,297 
Refik Şevket Bey (Sarahaıt) • Ahzı as

ker şubelerinin lâğvi hakkındaki takrir mü
nasebetiyle sözleri 211 

— Ankara Darülmuallimininin başka bir 
tarafa nakledilmesinin esbabı hakkındaki 
sual takriri münasebetiyle sözleri 310 

— Babım mebuslarının İntihab mazbata
ları münasebetiyle sölzeri 91 

— Bir çok livaların müstakil hale ifrağ 
edilmesine mebni, vilâyat dairelerinde tensi
kat yapılmasına dair takrir münasebetiyle 
sözleri 220 

— Bursa'yı işgal eden Yunanlıların yap
tıkları mezalim ve fecayiin her tarafa neşrine 
dair takrir münasebetiyle sözleri 244,248 

— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi tsmet 
Beyin vaziyeti umumiye hakkındaki beyanatı 
münasebetiyle sözleri 225 

— Harcırah tevziatında müsavata riayet 
edilmediğine dair takrir İle Malatya Mebusu 
Lûtfi Beyle rüfekasının harcırah]ariyle baki-
yei tahsisatlarını alamadıklarına dair takriri 
ve Encümeni fevkalâde mazbatası münasebe
tiyle sözleri 381 

— Hiyaneti vataniye ile mahkûm eşhasa 
ait mazbata münasebetiyle sözleri 240 

— İsparta Mebusu Nadir Beyin, hakkın
daki isnadatm bir heyet tarafından tahkik 
edilmesine dair takriri münasebetiyle söz
leri 378 

— Jandarmanın ciheti mülkiyeye veril
mesi hakkındaki takrir münasebetiyle sözle
ri 199,200 

— Kütahya livası muallimlerinin maaşa-
tına dair takrir münasebetiyle sözleri 89 

— Makamı hilâfet ve saltanata ait huku
kun Büyük Millet Meclisine aidiyetine dair 
teklif münasebetiyle sözleri 209 

— Malatya Mebusu Hacı Karib Ağanın 
intihab mazbatasına dair mazbataları tetkik 
encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri 28 
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Sayfa 

— Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti Umu-
miyesi teşkili hakkındaki teklifi kanuni mü
nasebetiyle sözleri 127 

—• Mebusluğa intihab edilen zevatın me
muriyetinin devam edip etmeyeceğine ve Ba-
yazıd mebusluklarına intihab edilen zevata 
dair tezkereler ile memuriyetle mebusluğun 
içtimai caiz olup olmadığına dair takrir mü-
nassbîtyıle sözleri 76JS>2Ji$ 

— Memur iken mebus olanların üstesi 
münasebetiyle sözleri 321 

— Memurin Muhakemat Kanununun Şû
rayı Devlete müteallik ahkâmının tatbiki için 
Meclis Dahiliye, Nafıa ve Maarif encümen
lerinden mürekkep bir heyet teşkiline dair 
mazbata münasebetiyle sözleri 89 

— Memur mebuslardan bir kısmının me
muriyetinin baki kaldığına, diğer bir kısmı
nın yerlerine başkalarının tayın olunduğuna 
dair takrir münasebetiyle sözleri 266 

— Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin 
Sıhhiye Vekâletine raptı hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle sözleri 371 

— Muvakkat bir temyiz heyeti teşkiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri 44,47,48,52,53, 

57,61 
— Müdafaai Milliye Teşkilâtının takviyesi 

hususunda alınacak tedabirin bir celsei ha
fiyede müzakeresine ve tcra Vekillerinden 
istizah edilmesine dair takrirler münasebetiyle 
sözleri 277,293 

— 16 Mart 1336 tarihinden itibaren İs
tanbul Hükümetince akdedilen bilcümle mu-
kavelât, ukudat ve satrenin keenlemyekün 
addi-ns dük kamun mümasefbdfii'ylıe söz*eni 140j 1,45 

— Sevr mahedesi askâmından vatandaş
ların müftilcr vasıtasiyle haberdar edilmesine 

Sayfa 
ve Meclisçe hilâfet ve saltanatın muhafazası 
için ittihaz edilecek mukarrerata badelyemin 
imza vazedilmesine ve azmi millînin Anka
ra'da bulunan Fransız heyeti vasıtasiyle bir 
kere daha sulh konferansına iblâğ edilmesine 
dair takrir münasebetiyle sözleri 30 

— Seyyar jandarma müfrezeleri teşkiline 
dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 107,109, 

118,122 
— Tarif atı kanuniye dahilinde Mecliste 

şube ve encümenler teşkil ettirilmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 214 

Reşİd Bey (İzmir) - Kütahya Hvası mu
allimlerinin maaşlarına dair takrir münase
betiyle sözleri £8 

— Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umum iyesi teşkili hakkındaki teklifi kanu
nî münasebetiyle sözleri 139 

— Mebusluğa intihab edilen zevatın me
muriyetlerinin devam edip etmiyeceğine ve 
Bayazıd mebusluklarına intihab edilen zeva
ta dair tezkere ile memuriyeti ile mebusluğun 
içtimai caiz olup olmadığına dair takrir mü
nasebetiyle sözleri $ 1,84 

RUştü Bey (Kastamonu) - İcra Vekilleri
ne ve makamatı resmiyeye gönderilecek bi
lûmum muharrer atın sansörden istisnasına 
dair takrir münasebetiyle sözleri .166 

— Jandarmanın ciheti mülkiyeye veril
mesi hakkındaki takrir münasebetiyle söz
leri 199 

— Tarif atı kanuniye dahilinde Mecliste 
şube ve encümenler teşkil ettirilmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 213,214 

— Yunanlıların Bursa'dan yürüdüklerine 
4aıir haber hakkında «özten 328 

Sırrı Bey (İzmit) - Aha asker şubelerinin 
lâğvi hakkındaki takrir münasebetiyle söz
leri 211 

— Bir çok livaların müstakil hale ifrağ 
edilmesine mebni vilâyat dairelerinde tensi
kat yapılmasına dair takrir münasebetiyle 
sözleri 219,220 

— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi İs
met Beyin vaziyeti umumiye hakkındaki be
yanatı münasebetiyle sözleri 223 

— Gümrük Resminin beş misline iblâğına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 391,393 

— tcra Vekillerine ve makamatın resmiye-
ye gönderilecek bilûmum muharreratın san
sörden İstisnasına dair takrir münasebetiyle 
sözterİ 171 
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Sayfa 
— Karahisarışarkî Mebusu Memduh Be

yin teşriî masuniyeti münasebetiyle sözleri 198 

— Malatya mebusluklarına intihab edi
len üç zattan ikisinin ticaretle iştigallerin
den dolayı Ankara'ya gelemiyeceklerine dair 
tezkere münasebetiyle sözleri 155 

— Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesi teşkili hakkındaki teklifi kanuni 
münasebetiyle sözleri 131,132 

— Muvakkat bir temyiz heyeti teşkiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri 44 

— Müdafaai Milliye Teşkilâtının takviye
si hususunda alınacak, tedabirin bir celsei ha
fiyede müzakeresine ye icra Vekillerinden 
istizah edilmesine dair takrirler münasebetiyle 
sözleri 293,298 

— 16 Mart 1336 tarihinden itibaren İs
tanbul Hükümetince akdedilen bilcümle mu-
kavelât, ukudat ve saİrenin keeniemyekün 
addine dair kanun münasebetiyle sözleri 144 

— Sivas Mebusu Hayri Beye izin veril
mesine dair Sivas heyeti merkeziye riyasetinin 
tedgraüı münasebetiyle sözleri 368 

Sayfa 
— Tarifatı kanuniye dahilinde Mecliste 

şube ve encümenler teşkil ettirilmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 212,215 

Sıdki Bey (Çonım) — Memurin muhake-
matı hakkındaki takrir münasebetiyle söz
leri • 184 

Stdkı Bey (Malatya) - Malatya Mebusu 
Hacı Karib Ağanın İntihab mazbatasına da
ir Mazbataları Tetkik Encümeni mazbatası 
münasebetiyle sözleri 28 

— Memurin muhakematı hakkındaki tak
rir münasebetiyle sözleri il 83 

Süleyman Sun Bey (Yozgat) - Malatya 
Mebusu Hacı Karib Ağanın İntihab mazba
tasına dair Mazbataları Tetkik Encümeni 
mazbatası münasebetiyle sözleri 29 

— Mebusluğa intihab edilen zevatın me
muriyetlerinin devam edip etmiyeceğine ve 
Bayazıd mebusluklarına intihab edilen zavata 
dair tezkereler ile memuriyetle mebusluğun 
içtimai caiz olup olmadığına dair takrir mü
nasebetiyle sözleri 75,76 

— Seyyar jandarma müfrezeleri teşkiline 
dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 114,115, 

.119 

Şerif Bey (Sinob) - Bazı memurini mül
kiye ve adliyenin kanunsuz azledilmeleri se
bebine dair istizah takriri münasebetiyle söz
leri 190 

Şeyh Servet Efendi (Bursa) - Erkânı Har
bi yei Umumiye Reisi İsmet Beyin vaziyeti 
umumiye hakkındaki beyanatı münasebetiyle 
sözleri 223 

Tahsin Bey (Aydın) - Kütahya livası mu
allimlerinin maaşatma dair takrir münasebe
tiyle sözleri 

— Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesi teşkili hakkındaki teklifi kanu
nî münasebetiyle sözleri 

Tunah Hilmi Bey (Bolu) • Harcırah tev
ziatında müsavata riayet edilmediğine dair 
takrir ile Malatya Mebusu Lûtfi Beyle rü-
fekasınm harcırahlariyte bakıyoi ıtahsisaltJa-
rını alamadıklarına dair takriri ve encümeni 
fevkalâde mazbatası münasebetiyle sözleri 

88 

138 

381 

— Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin 
Sıhhiye Vekâletine raptı hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle sözleri 370 

— İstanbul'da mevkuf bulunan Muş Me
busu îlyas Sami Efendinin tahliyesi esbabı
nın istikmaline dair takrir münasebetiyle 
sözleri 381 

İsparta Mebusu Nadir Beyin, hakkında
ki isnadatın bir heyet tarafından tahkik edil
mesine dair takriri münasebetiyle sözleri 378 

— Zaptı sabık hülâsası hakkında sözle
ri > 366,367 
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Sayfa 
Vehbi Bey (Karesi) - Harcırah Kararna

mesinin tadili hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri 382,383 

— Müdafaai Milliye Teşkilâtının hakvi-

Sayfia 
yesİ hususunda alınacak tedabirin bir celsei 
hafiyede müzakeresine ve İcra Vekillerinden 
istizah edilmesine dair takrirler münasebetiyle 
sözleri 294 

Yasİıı Bey (Anteb) - Dahiliye Vekili Ca
mi Beyin istifanemesi münasebetiyle sözle
ri 312 

Yunus Nadi Bey (İzmir) - Matbuat ve 
Istibahat Müdüriyeti Umumiyesi teşkili hak
kındaki teklifi kanunî münasebetiyle söz
leri 127,130,132,134,136,137 

— Mebusluğa intihab edilen zevatın me
muriyetlerinin devam edip etmeyeceğine ve 
Bay azı d mebusluklarına intihab edilen zevata 
dair tezkereler ile memuriyetle mebusluğun 
içtimai caiz olup olmadığına dair takrir mü
nasebetiyle sözleri 77,79,84,85 

Ziya Bey (Sivas) - Muvakkat bir Tem
yiz heyeti teşkiline dair kanun münasebetiyle 
sözleri 

Ziya Hursid Bey (Lâzistan) - îcra Vekil
lerine ve makamatt resmiyeye gönderilecek 
bilûmum muharreratın sansörden istisnasına 
dair takrir münasebetiyle sözleri 

46 

— 16 Mart 1336 tarihinden itibaren İs
tanbul Hükümetince akdedilen bilcümle mu-
kavelât, ukudat ve sairenin keenlemyekün 
addine dair kanun münasebetiyle sözleri 140,141' 

— Seyyar jandarma müfrezeleri teşkiline 
167,171 dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 108 


