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F i h r i s t 

AZA Yİ KİRAM MUAMELÂTI 

Sayfa 
Divanı Riyaset İntihabab 

1. — Reisisâni vekili ile ikinci reis vekili 
intihabı 261:268 

İntihab Mazbataları 

1. — Adana Mebusu Zekâi Beyin intihap 
mazbatası hakkında şube mazbatası 490:497 

2. — Cebeli Bereket Mebusu Rasim ve 
îhsan Beylerin intihap mazbataları hakkın
da ikinci şube mazbatası 464 

3. — Bolu Mebusluğuna intihap edilmiş 
olan Yusuf tzzet Paşanın intihap mazbatası
nın kabulüne ve Mitat Kemal Beyin mazba
tasının reddine dair üçüncü şube mazbata
sı 277:278 

4. — Ergani Mebusu Mahmut Beyin in
tihap mazbatası hakkında şube mazbatası 388:389 

<5. — Ergani Mebusu Sırrı Beyin intihap 
mazbatası hakkında birinci şube mazba
tası 389 

6. — Ertuğrul Mebusu Hamdi Beyin in
tihap mazbatasına dair şube mazbatası 517 

7. — İstanbul Mebusu Neşet, Karesi Me
busu Vehbi, Muş Mebusu Sait, Abdülgani, 
Hacı Ahmed, Rıza ve Kasım Beylerin in
tihap mazbatalarına dair üçüncü şube maz
batası 6 

8. — istanbul Mebusu Salâhattin Beyin 
intihap mazbatasına dair birinci şube maz
batası 186 

9. — Kastamonu Mebusu Hulusi Efendi
nin intihap mazbatası hakkında ikinci şube 
mazbatası 464 

10. — Kozan Mebusu Dr. Fikret Beyin 
intihap mazbatasına dair Mazbataları Tetkik 
Encümeni mazbatası 334 

11. — Kozan Mebusu Hüseyin Beyin in
tihap mazbatasına dair beşinci şube maz
batası 408:409 

12. — Kozan Mebusu Reşit Paşanın in
tihap mazbatasına dair beşinci şube maz
batası 408:409 

Sayfa 
13. — Malatya Mebusu Hacı Bedir Ağa

nın intihap mazbatası hakkında beşinci şube 
mazbatası 388 

14. — Malatya Mebusu Reşid Ağanın 
intihap mazbatasına dair beşinci şube maz
batası 56 

15. — Oltu Mebusu Rüstem Beyin inti
hap mazbatasına dair şube mazbatası 517:518 

16. — Siird Mebusu Mustafa Sabri ve 
Salih Efendilerle Necmettin, Nuri, Kadri 
Beylerin intihap mazbatalarına dair Maz
bataları Tetkik Encümeni mazbatası 434 

17. — Trabzon Mebusu Sabri Beyin in
tihap mazbatası 334 

İstifalar 
1. — Ergani Mebusu Kâzım Beyin istifa

namesi 466 
2. — Trabzon Mebusu Sabri Beyin istifa

namesi 334 

Maltadaki Mebuslar 
1. — İstanbul Meclisi Mebusan azasın

dan iken mevkufen İngilizler tarafından 
Maltaya gönderilmiş olan Sivas Mebusu 
Rauf, Kara Vasıf, Edirne Mebusu Şeref, 
Faik, İstanbul Mebusu Numan, İzmir Me
busu Tahsin, Diyarbekir Mebusu Fevzi, 
ve Zülfü ve Gelibolu Mebusu Celâl Nuri, 
Karahisarısahip Mebusu Ali Beylerle İs
parta Mebusu Cemal Paşanın Büyük Millet 
Meclisi azası addolunmalarına ve kendileri
ne tahsisat verilmesine dair 16:18 

Meclis Harici işler 
1. — Ankara kumandanlığına tayin kılı

nan Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin mezun 
addedilmesine dair 363 

2. — Ankara Müftüsü Rifat Efendinin 
müftilikle mebusluğu uhdesinde cemetme-
sine müsaade olunmasına dair 254:255 

,3. — Ayintap Mebusu Abdurrahman Lâ-
mi Efendinin, devairi vakfiyeyi teftiş için 
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Sayfa 
mezunen izamının Heyeti Vekilece takar
rür ettirildiğine dair 277 

4. — Hususî bir vazife ile Şark cephe
sine gönderilecek olan Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni Beye mezuniyet itasına dair 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 307 

5. — îzmit Mebusu Fuat Beyin, hide-
matı vataniyede bulunmak üzere izninin 
bilâ müddet temdit edildiğine dair 276:277 

6. — Kuvvei Seyyare Kumandanlığına 
muvakkaten tayin edilmiş olan Saruhan 
Mebusu Reşit Beyin mezun addedilmesi
ne dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi 363 

Mebusluğa İntihap 

1. — Ankara valii sabıkı Yahya Galip 
Beyin Kırşehir mebusluğuna intihap edil
miş olduğuna dair Dahiliye Vekâleti tezke
resi 466 

2. — Cebelibereket Mebusluğuna Faik 
Beyin intihap edilmiş olduğuna dâir Dahi
liye Vekâleti tezkeresi 534 

3. — Cebelibereket Mebusluğuna Rasim 
ve îhsan Beylerin intihap edildiklerine 
dair Kozan mutasarrıflığının telgrafı 185:186 

4. — Ertuğrul Mebusluğuna Osmanzade 
Hamdi Beyin intihap edilmiş olduğuna dair 
Dahiliye Vekâleti tezkeresi 364 

5. — Erzurum mebusluğuna Nusret Efen
dinin intihap edilmiş olduğuna dair Dahiliye 
Vekili tezkeresi 534 

6. — Kırşehir mebuslarından Sadık Bey
le Bekir Ağa hakkında Kırşehir mutasarrıf
lığından mevrut tezkeresinin gönderildiğine 
dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi 434:441 

7. — Kozan Mebusluğuna Dr. Fikret 
Beyin intihap edilmiş olduğuna dair Dahiliye 
Vekâleti tezkeresi 108 

Meclise Takdim 

1. — İstanbul'dan gelmiş olan Canik Me
busu Emin Beyle Konya Mebusu Hacı 
Bekir Efendinin Meclise takdimi 213 

2. — İstanbul'dan gelmiş olan Kângırı 
Mebusu Behçet Beyin Meclise takdimi 68:70 
.V-,.,3; '•— İstanbul'dan gelmiş olan Karahisa-
rısahip Mebusu Mustâfa Hulusi Efendinin 
Meclise takdimi .313 

Sayfa 
4. — İstanbul'dan gelmiş olan Kayseri 

Mebusu Rifat ve Ahmet Beylerle İçel Me
busu Ali Efendinin Meclise takdimi 4 

Mezuniyet 

1. — Adana Mebusu Zamir Beye izin 
verilmesine dair Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal Paşadan mevrut telgraf 105 

2. — Ankara kumandanlığına tayin kılı
nan Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin mezun 
addedilmesine dair Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi 363 

3. — Ayintap Mebusu Abdürrahman Lâmi 
Efendinin bazı devairi vakfiyeyi teftiş etmek 
üzere bilâ müddet mezun olduğuna dair 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 276 

4. — Biga Mebusu Hamit ve Hamdi Bey
lerin mezuniyet talebine dair takrirleri 236:237 

5. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, mezu
niyet talebine dair takriri 499 

6. — Denizli Mebusu Mazlum Baba 
Efendinin, mezuniyetinin temdit edilme
sine dair takriri 236 

7. — Denizli Mebusu Yusuf ve Mustafa 
Beylerin, mezuniyetlerinin temdidine dair 
telgrafları 8 

8. — Ergani Mebusu Emin, Genç Mebu
su Celâl, Ertuğrul Mebusu Necip Beylerle 
Kırşehir Mebusu Bekir ve Erzincan Mebu
su Fevzi Efendilerin mezuniyetlerinin tem
dit edilemiyeceğine dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi 334 

9. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin, mezuniyet talebine dair takriri 236 

10. — Erzurum Mebusu Celâlettin Arif 
Beyin, mezuniyet talebine dair takriri 237 

11. — Eskişehir Mebusu Halil ibrahim 
Efendinin izninin temdidine dair Eskişehir 
mutasarrıflığı ile Eskişehir Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti Reisliğinden mevrut telgraf 7:8 

12. — Gümüşhane Mebusu Mustafa Be
yin, tecavüz ettirdiği müddetin mezuniyet
ten addedilmesine dair takriri 279 

13. — Hususî bir vazife ile Şark cephe
sine gönderilecek olan Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni Beye mezuniyet itasına dair 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 307 

14. -^ İçel Mebusu Nairri Eferidi ile Şev
ki Beyin izin talebine dair takrirleri 7 
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Sayfa 
15. — İkinci Reis Vekili Cemalettin 

Efendinin mezun addiyle yerine diğer bir 
zatın intihap olunmasına dair Ankara Me
busu Şemsettin Efendinin takriri 256 

16. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü 
Efendinin, mezuniyet talebine dair takriri 365 

17. — İzmir Mebusu Dr. Mustafa Beyin, 
mezuniyet talebine dair takriri 236 

18. — izmit Mebusu Fuad Beyin izininin 
temdidine dair Divanı Riyaset tezkeresi 8 

19. — İzmit Mebusu Fuad Beyin, hide-
matı vataniyede bulunmak üzere izininin 
bilâ müddet temdit edildiğine dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 276:277 

20. — İzmit Mebusu Halil İbrahim Efen
dinin mezuniyetinin temdit olunamıyacağına 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezke
resi 334 

21. — Karesi Mebusu Vehbi ve Basri 
Beylerle Abdülgafur Efendiye izin verilme
sine dair Divanı Riyaset kararı 6:7 

22. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendinin, mezuniyet talebine dair takriri 236 

'23. — Kuvvei Seyyare Kumandanlığına 
muvakkaten tayin edilmiş olan Saruhan 
Mebusu Reşit Beyin mezun addedilmesine 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 363 

24. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
mezuniyet talebine dair takriri 457 

25. — Kütahya Mebusu Seyfi Efendinin, 
mezuniyet talebine dair takriri 236 

26. — Maraş Mebusu Tahsin Beyin, iz
nine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi 108 

BEYAP" BEYANAT 

1'. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
İstanbul Hükümetince idam edilmiş olan 
Ergani mutasarrıfı Nusret Beyin ruhuna 
hürmeten celseye beş dakika fasıla verilme
sine dair sözleri '189 

2. — Bursa Mebusu Muhittin Baha Be
yin, Maltadan berayi muhakeme İstanbul'a 
getirilmiş olan Cemal ve Cevat Paşalarla 
rüfekası hakkında Hükümetin lakayt kal
mamasına dair beyanatı 189:190 

Sayfa 
ı27. — Menteşe Mebusu Sadettin Beyin, 

mezuniyetinin temdidi talebine dair takriri 237 

«28. — Niğde Mebusu Mustafa Beyin, 
mezuniyet talebine dair takriri 442 

'29. — Sivas Mebusu Ziya Beyin, mezu
niyet talebine dair telgrafı 8 

30. — Tokad Mebusu Hamdi Beyin, me
zuniyetine dair Divanı Riyaset kararı 236 

Muhtelif 

il. — İsparta Mebusu Nadir Beyin, hak
kındaki isriadatm bir heyet tarafından tah
kik edilmesine dair takriri ve mahalline 
bir heyet izamı hakkında ikinci şube maz
batası 444:449 

2. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyle Be
kir Ağa hakkında Kırşehir mutasarrıflığın
dan mevrut tezkerenin gönderildiğine dair 434:441 

3. — Sivas Mebusu Mustafa Tâki Efen
dinin, İsparta Mebusu Nadir Bey hakkın
daki isnadatı tahkik etmek üzere mahalline 
bir heyet gönderilmesine dair ikinci şubece 
verilen kararın reddolunması hakkında tak
riri 307:309 

Vefatlar 

1. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi 
Beyin, Trabzon Mebusu iken şehit olan İzzet 
ve Ziya Beylerin sene nihayetine kadar olan 
tahsisatlarının ailelerine itasına dair takriri 107:108 

2. — İzmir Mebusu Reşit Beyin vefat 
ettiğine dair biraderinden mevrut telgraf 410 

3. — Demircide cereyan eden herekâtı 
harbiye ile Ayintap hakkında Büyük Millet 
Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşanın be
yanatı 366:370 

4. — Mustafa Kemal Paşanın Trakya 
ve Düzce ahvali hakkında bir takrire istinat 
etmiyen şifahî suallere dair beyanatı 211:213 

5., — Mustafa Kemal Paşa ile cephedeki 
seyahatten dönen bazı mebusların beyanatı 149:163 
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ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

Sayfa 
1. — Adliye Vekili Celâlettin Arif Beye 

beyanı itimat 58:60 
•2. — Dahiliye Vekâleti meselesinin, av

detlerine talikina dair Büyük Millet Mec
lisi Reisi Mustafa Kemal Paşanın telgrafı 122 

3. — Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin 
istifanamesi 64:68 

4. — Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin, 
izahnamesinin beyanatı şifahiye telâkki edi
lerek beyanı itimat olunmasına ve istifasının 
iadesine dair Antep Mebusu Kılıç Ali Beyle 
rüfekasının takriri 112:117 

5. — Dahiliye Vekili intihabı 511:517,518 

Sarf» 
6. — Hariciye ve İktisat vekâletleri vekil

leri intihabı 175:185 

7. — Heyeti murahhasa azası olarak Mos-
kovada bulunmakta olan Hariciye Vekili 
Bekir Sami, İktisat Vekili Yusuf Kemal 
Beylerin avdetlerine kadar yerlerine birer ve
kil intihabına dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi . 167:168 

8. — İzmir Mebusu Refet Beyin Dahiliye 
Vekâletine intihabı 589:592 

9. — Tokad Mebusu Nâzım Beyin Dahi
liye Vekilliğinden istifası 589 

İSTİHZALAR 

Adliye Vekâletinden 
1. — Karahisarısahip Mebusu Memet 

Şükrü Beyin; Kastamonu Mebusu Abdük 
kadir Kemali Beyin Adliye müsteşarlığı es
nasındaki yolsuzluklarından dolayı hakkın
da tahkikat ve takibatta bulunulmaması se
bebine dair istizah takriri ve Adliye Vekili 
Celâlettin Arif Beyin cevabı 8:9,42:52 

Dahiliye Vekâletinden 

il. — Canik Mebusu Nafiz Beyle kırk 
beş arkadaşının, mebusana ait mektupların 
sansör edilmesi hakkında istizah takriri ve 
Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin tah
rirî cevabı. 11:12,60:63 

2. — Karahisarısahip Mebusu Memet 
Şükrü Beyin, Bekir Sami, Hacim Muhittin 
ve Âşir Beylerin infisallerine ve şimdiye 
kadar bir divanı harbe tevdi edilmemeleri 
sebebine dair istizah takriri ve Dahiliye 
Vekili Hakkı Behiç Beyin tahrirî cevabı 8:9,60:63, 

217:231 
3. — Karahisarısahip Mebusu Memet 

Şükrü Beyin, Kastamonu Mebusu Abdül-
kadir Kemalî Beyin Siirt mutasarrıflığına 

tayin edilmesi sebebine dair istizah takriri 
ve Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin tah
rirî cevabı 8:9:42:52:60:63 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden 
l1. — Karahisarısahip Mebusu Memet 

Şükrü Beyin, Bekir Sami, Hacim Muhittin 
ve Âşir Beylerin infisallerine ve şimdiye 
kadar bir divanı harbe tevdi edilmemeleri 
esbabına dair istizah takriri ve E. H. U. 
Reisi İsmet Beyin şifahî cevabı 8:9,42:52,60:63 

Maarif Vekâletinden 
1. — Çorum Mebusu Dursun Beyin, An

kara Sultanisi muallimlerinden istifa eden
ler hakkında Maarif Vekâletinden istizah 
takriri 469 

MUdafaai Milliye Vekâletinden 

1. — Canik Mebusu Nafiz Beyle kırk 
beş arkadaşının; mebusana ait mektupların 
sansör edilmesi hakkında istizah takriri 8:9,60:63 

2. — Kângırı Mebusu Neşet Beyin, Ku-
vayi Tedibiye Kumandanı Miralay Rdfet 
Bey tarafından idam edilen bazı eşhasa dair 
istizah takriri 82:83 
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KANUNLAR 

No. Sayfa 
9 — Mülkiye harcırah kararnamesine 

tevfikan verilmekte olan umum har 
cırahlardan yüzde kırk tenzilât icra
sına dair Kanun 36:39 

10 — Ardiye Resminin on misline iblâ
ğına dair Kanun 20,39:40 

11 — Maden kömürlerinden alınacak ih
racat resmi hakkında Kanun 190:191,237:249 

12 — Aşarın teslise raptı hakkında Ka-
'nun 123:134,168:174,279:288 

13 — Bağdat demiryolu hattının maaşat 
ve masarifatı için doksan altı bin li
ranın sarfı hakkında Kanun 106,390:394 

14 — Anadolu hattı memurlarının mü-
tedahil maaşlarının tesviyesi hakkın
da Kanun 106,389:390 

15 — Anadolu şimendifer idaresinin ma; 
aşat ve masarifatı müteferrikası için 
yüz kırk beş bin liranın 1336 senesi 
bütçesinden sarfı hakkında Kanun 106,442:444 

16 — Memaliki müstahlasa ahalisinden 
temettü ve akar vergilerinin ve teh
cirden avdet edenlerden temettü ve 
akar ve emlâk ve arazi vergileriyle 
küsuratı munzammanın istifası hak
kında Kanun 414,449:457 

17 — Muaddel usulü Muhasebei Umumir 
ye Kanunu muvakkatinin yirmi ikinci 
maddesinin tadiline dair Kanun 190,551:554 

18 — Nisabı müzakere Kanunu 509:511,518: 
530,535:551,555:557 

19 — Memaliki meşgule muallimin ve 
memurin maaşatı hakkında Kanun 107,410, 

579:586 

KARARLAR 

28 — Malatya nefyolunan Meclisi Me-
busan azası hakkında 

29 — Bazı firarilerin afları hakkında 

30 — Demirci muharebatında fedakârlık 
edenlere teşekkür edilmesi hakkında 

3L — Bir encümeni mahsusa teşkili hak
kında 

32 — Konya meselesinde mevkuf olanla
rın afları hakkında 

33 — Muhacirin hakkında 

34 — Hasanoğlu Memedin bakiyei müd
deti cezaiyesinin affı hakkında 

35 — Samsun Divanı harbi örfisinin lâğ-
lvi hakkında 

16:18 
41' 

52:58 

58:60 

104:105 
148 

255 

300 

36 — Bayazıt müstakil livası teşkili hak
kında 139:140,311:313 

37 — Şûrayı saltanat ve Lozan Muahe
desi hakkında 333 

38 — Azarbaycan Hükümeti hakkında 333:334 
39 — Şimendifer amelesinin tatil günü 

hakkında 412:413 
40 — İsparta Mebusu Nadir Bey hak

kında ' 444:449 
41 — Yunusoğlu Mustafanın bakiyei müd

deti cezaiyesinin affına dair 167,471! 

42 — Kara Alioğlu Durmuşun abkiyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair 167,471 

43 — Memedoğlu Yusuf hakkındaki hük
mün refine dair 167,471! 

LÂYİHALAR 

il'. — Ahzı asker şuabatına memur zabi-
tanın harcırahlarına dair 5,417,586:587 

2. — Anadolu şimendifer idaresinin ma
aşat ve masarifatı müteferrikası için yüz 
kırk beş bin liranın 1336 senesi bütçesin
den sarfı hakkında rf06,442:444 

3. — Anadolu hattı memurlarının mü-
tedahil maaşlanmn tesviyesi hakkında 106,389:390 

4. — Anadolu ve Bağdat demiryolları 
nakliyat tarifesinin altı misline iblâğı 
hakkında 106 

5. — Aşar mültezimlerinden edayı deyn 
edenlerin emlâki merhune ve mütefevvize-
lerinin iadesine dair 4,471:477 
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Sayfa 
6. — Bağdat demiryolu hattının maa-

şat ve masarif atı için doksan altı bin lira
nın sarfı hakkında 106390:394 

,7. — 1 Mayıs 1336 tarihinden 1 Eylül 
1336 tarihine kadar varidatı umumiyei 
Devletin cibayetine mahsus beş aylık mu
vakkat bütçe kanunu lâyihası 4 

8. — Bu seferberlik müddetin© münlha-
sır olmak üzere hidematı fiiliye, ihtiyat ve 
müstahfaz efradından bedeli naktî ahzına 
dair 477:480 

9. — Damga resminin tezyidine dair 421 

10. — Divanı muhasebat teşkilatı hak
kında 417,576:579 

11. — Ereğli ve Zonguldak havzaların
dan ihraç olunacak maden kömürlerinden 
alınacak ihracat resmi hakkında 190:191,237:249 

12. — Erkân, ümera, zabitan ve mensu-
bini askeriyeye zam icrasına dair 87 

13. — Firariler hakkında kanun lâyihası 465 
(14. — Gümrüklerden kaçırılırken der

dest edilen mevad için ahzedilecek cezayi 
nakdiye dair 121,571 

15. — Hazinei hassaya ait bulunan em
lâk ve arazi muamelâtı tasarnıfiyesine 
dair 441 

16. — ihracat rüsumu hakkında 335 
17. — İşgal dolayısiyle terki mevkie mec

bur kalan memurin ve ailelerine harcırah 
itası hakkında 441 

18. — Kibrit istihlâk resminin tezyidi 
hakkında 441 

19. — Kuvayi milliyenin umumiyetle 
Müdafaai milliye teşkilâtına raptı ve iaşe
lerinin ciheti askeriyece temininin derdest 
bulunması cihetiyle Müdafaai hukuk cemi
yetlerine verilmekte olan ianatm badema 
mal sandıklarınca ahzı hakkında 4:5 

1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Me-
medoğlu Yusuf hakkındaki evrakın gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi hak
kında 471 

Sayfa 
>20. — Memaliki müstevliye ahalisi ile 

mehcurinden 1336 senesinden itibaren em
lâk ve arazi ve temettüat vergisiyle küsuru 
munzammanın ahzı için 6 Mayıs 1335 tarih
li kararname ahkâmının tadiline dair 4,414,449: 

457 
'21. — Muamalâtı ittihamiyenin ilgası 

hakkında 73 
ı22. — Müskirat beyiye resminin tezyidine 

dair 122 
23. — Müskirat resminin tezyidine dair 121 
>24. — Nisabı müzakere kanunu lâyihası 465:466, 

509:511,518:530,535:551,555:557 
25. — Oyun kâğıtlarından alınmakta 

olan istihlâk resminin tezyidi hakkında 441 
26. — Posta ve telgrafhanelere ait nu-

kudun Ziraat bankalarınca bilâ ücret nak
li hakkında 441 

27. — Sigara kâğıdı istihlâk resminin 
tezyidi hakkında 441 

28. — Şüpheli eşhas hakkında 365 
'29. — Temettü vergisine zam icrasına 

dair 449:457 
60. — Tuz resminin tezyidi hakkında 122 
31. — Usulü muhasebei umumiye kanu

nu muvakkatinin yirmi ikinci maddesinin ta
diline dair 190,551:554 

32. — Zabıtai saydiye nizamnamesinin 
bazı mevaddının tadiline dair 121; 

33. — Ziraat bankasının 1336 senesi Ma
yısından Eylül nihayetine kadar beş aylık 
muhassasatı hakkında 167 

1. — Ardiye resminin on misline iblâğı
na dair 20,39:40 

2. — Aşarın teslise raptı hakkında ka
nun lâyihası 123:134,168:174,279:288 

<3. — Muhacirin müdüriyeti umumiyesi-
nin Sıhhiye Vekâletine raptına dair iki 
kıta kanun lâyihası 21:30,87:100 

2. — Karaalioğlu Durmuşun bakiyei 
müddeti cezaiyesinin affine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi hakkında 471 

3. — Mahpus iken askere sevkedilen İs
kilipli Alioğlu Mustafa ve rüfekasmın afla-

MAZBA 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
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Sayfa 
rının icabedip etmiyeceğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeesi hakkında 470:471 

4. — Saruhan Mebusu Refik Şevket 
Beyin, nakli dava ve tayini merci hakkın
daki teklifi kanunisine dair (2/28) 191:193 

5. — Sivas Mebusu Mustafa Taki Efen
dinin, Enbiyayı izama karşı fezahatı lisani-
yede bulunanlar hakkında teklifi kanunisi
ne dair (2/18) ;18:20,194:195 

6. — Yunusoğlu Mustafanm bakiyei müd
deti cezaiyesinin affine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi hakkında 47f 

1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Rein, 
müskiratın meni hakkındaki teklifi kanunisine 
dair 195:200 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Bayazit Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, Bayazıdın müstakil liva haline ifra
ğına dair teklifi kanunisi hakkında (2/41) 302:303 

•2. — Bitlis Mebusu Resul Beyin, Kon-
yada bulunan vilâyatı şarkiye muhacirleri 
maaşlarının tesviye ettirilmesine dair takriri 
hakkında 148 

3. — Bitlis Mebusu Sadullah Beyle rü-
fekasının, Haymanada muhacirinden dört 
şahsın katledildiğine dair takriri hakkında 147:148 

4. — Sivas Mebusu Mustafa Taki Efen
dinin eimme ve hutaba yetiştirilmesine dair 
teklifi kanunisi hakkında (2/24) 148:149 

l1. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle arka
daşlarının, vilâyatı şarkiye muhacirlerine 
muavenet edilmesi hakkındaki takrirleriyle 
Muhacirin müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye 
Vekâletine raptına dair iki kıta kanun lâ
yihası hakkında 21:30,87:100 

HUKUKU ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Hukuku esasiye ve tahsisat hak
kında Hukuku esasiye encümeninin teklifi 
kanunisi ve mazbatası 313:330,335:360, 

371:388,420:429 
2. — İstanbuldan gelen mebusanın tah

sisatı hakkında 309:310,571 

Sayfa 
İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Ardiye resminin on misline iblâğı 
na dair kanun lâyihası hakkında 20,39:40 

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Zonguldakta askerlik muafiyeti hakkında 
teklifi kanunisine dair (3/13) 417:418 

KAVANİNÎ MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Ahzı asker şuabatına memur zabi-
tanın harcırahlarına dair kanun lâyihası hak
kında 417,586:587 

2. — Anadolu hattı memurlarının mü-
Cedahil maaşlarının tesviyesi hakkında ka
nun lâyihasına dair 389:390 

3. — Anadolu şimendifer idaresinin ma-
aşat ve masarif atı müteferrikası için 145 bin 
liranın 1336 senesi bütçesinden sarfı hak
kında kanun lâyihasına dair 442:444 

4. — Aşar mültezimlerinden edayi deyin 
edenlerin emlâki merhune ve mütefevvizele-
rinin iadesine dair kanun lâyihası hakkında 471:477 

5. — Aşarın teslise raptı hakkında kanun 
lâyihasına dair 123:134,168:174,279:288 

6. — Bağdat demiryolu hattının maaşat 
ve masarifatı için 96 bin liranın sarfı hak
kında kanun lâyihasına dair 390:394 

7. — Bu seferberlik müddetine münhasır 
olmak üzere hidematı filiye, ihtiyatiye 
ve müstahfıza efradından bedeli nakdî ahzına 
dair kanun lâyihası hakkında 477:490 

8. — Ereğli ve Zonguldak havzalarından 
ihraç olunacak maden kömürlerinden alı
nacak ihracat resmi hakkında kanun lâyihasına 
dair 237:249 

9. — Erkân, ümera, zabitan ve mensubini 
askeriyeye zam icrasına dair kanun lâyihası 
ve Kavanini maliye encümeni mazbatası 87 

10. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
bilûmum harcırahlardan yüzde otuzunun 
katına dair teklifi kanunisi hakkında 
(2/44) 36:39 

ılf. — Memaliki müstevliye ahalisi ile 
mehcurinden 1336 senesinden itibaren em
lâk ve arazi ve temettüat vergisi ile küsuru 
munzammanın ahzı için 6 Mayıs 1335 ta
rihli kararname ahkâmının tadiline dair 
kanun lâyihası hakkında 414,449:457 
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Sayfa 
»12. — Temettü vergisinin tenzili hakkında 

encümende mevcut arzuhallerin Maliye Ve
kâletine iadesine dair 294 

13. — Usulü muhasebei umumiye ka
nunu muvakkatinin yirmi ikinci maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası hakkında 551:554 

1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Be
yin, müskiratın meni hakkındaki teklifi ka
nunisine dair (2/4) 195:200 

LÂYİHA E7NCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Ayintap Mebusu Abdurrahman Lâ-
mi Efendinin, mebusandan bir Şûrayi ev
kaf teşkili hakkındaki teklifi kanunisine 
dair (2/42) 294:295 

2. — Aydın Mebusu Cami Beyin, îdarei 
Umumiye Vilâyat Kanununun tadiline dair 
teklifi kanunisi hakkında (2/53) 299:300 

3. — Bay azıt Mebusu Süleyman Sudi 
Beyle rüfekasmın, Bayazıdın müstakil liva 
halinde ifrağına dair teklifi kanunisi hak
kında (2/41) 139:140,311:313 

4. — Bayazıt Mebusu Süleyman Sudi 
Beyle refikinin, harcırahların tenkisi hak
kındaki teklifi kanunisine dair (2/38) 302:303 

5. — Bolu Mebusu Dr. Fuat Beyin, Fren
ginin menü tahdidi sirayeti hakkında tek
lifi kanunisine dair (2/65) 575 

6. — Burdur Mebusu İsmail Suphi Be
yin, Istanbuldan çıkıp Meclise gelmiyen 
azaların ademi kabulü hakkında teklifi 
kanunisine dair (2/50) 295:297 

*7. — Bursa Mebusu operatör Emin Be
yin, tababeti adliyeye ve ceraim neticesi 
mecruhların tedavisine dair teklifi kanunisi 
hakkında (2/27) 140:143 

8, — Canik Mebusu Hamdi Beyin, Meş
gul mahallerden gelen ve Muhasebei hu-
susiyeden maaş alanlara umumî bütçeden 
muavenet icrasına dair teklifi kanunisi 
hakkında (2/55) 410,579:586 

9. — Çorum Mebusu Haşim Beyin, ts
tanbuldan gelenler hakkında ittihazı lâzım-
gelen tedabire dair teklifi kanunisi hak
kında (2/36) 297:299 

ilO, — Elâziz Mebusu Feyzi Beyin, tah
silat idarelerinin lâğvine dair takriri hak
kında il 22.123 

Sayfa 
11. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, 

Damat Ferit Hükümeti zamanında Derse-
adet divanı harbi örfisince verilen hüküm
lerin keenlemyekün addi hakkında 302 

12. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, 
nahiye müdürlerinin ahali tarafından intiha
bına dair teklifi kanunisi hakkında (2/35) 294 

13. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Be
yin, ahzı asker şubelerinin lâğvi hakkında 
takririne dair 144:147 

•14. — İzmit Mebusu Hamdi Namık 
Beyle rüfekasmın, vekâletlere merbut müs
teşar ve müdüri umumilerin aza meyanm-
dan intihabına dair teklifi kanunisi hakkında 
(2/63) 570:571 

15. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, bir 
çok livaların müstakil hale ifrağ edilmesine 
mebni vilâyet dairelerinde tensikat yapıl
masına dair takriri hakkında 294 

16. — Karahisarı Şarkî Mebusu Mus
tafa Beyin, Müdafaai Milliye için her şahsın 
emvali menkulesinden öşrünün alınmasına 
dair teklifi kanunisi hakkında (6/67) 534:535 

17. — Karesi Mebusu Hasan Basri Bey 
ve rüfekasmın, Teşkilâtı Hükümete ve ta
yini memurine dair teklifi kanunisi hakkında 
(2/33) 253 

18. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Kütahyada bir Darülhilâfe medresesi tesisine 
dair teklifi kanunisi hakkında (2/60) 554:555 

19. — Kütahya Mebusu Ragıp Beyin, 
Nizamnamei dahilinin ikinci faslına bir 
zeyil yapılmasına dair teklifi kanunisi 
hakkında (2/45) 251:253 

20. — Menteşe Mebusu Dr. Tevfik Rüş
tü Beyle refikinin, İrşat encümeni beyanna
melerinin neşrine ve Adul heyeti teşkiline 
dair teklifi kanunisi hakkında (2/30) 303:305 

21. — Saruhan Mebusu Mahmut Celâl 
Beyin, memurlukla mebusluğun bazı müs
tesnalardan sarfı nazar içtima etmemesi 
hakkında teklifi kanunisine dair (2/48) 249 

22. — Saruhan Mebusu Mustafa Necati 
Beyin, Matbuat müdiri umumisinin Mec
listen intihabına dair teklifi kanunisi hak
kında (2/32) 300:302 

23. — Saruhan Mebusu Mustafa Necati 
Beyin, fedakârların sureti taltifi hakkın-
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Sayfa 
da (İstiklâl Madalyası) teklifi kanunisine 
dair (2/54) 572:574 

24. — Saruhan Mebusu Refik Şevket 
Beyin, Lâyiha encümeninin ilgasına ve 
Nizamnamei dahilinin bazı maddelerinin ta
diline dair teklifi kanunisi hakkında (2/49) 249:251 

25. — Saruhan Mebusu Refik Şevket 
Beyin, muhacir memurine yardım edilmesine 
dair teklifi kanunisi hakkında (2/43) 310:311 

(26. — Saruhan Mebusu Reşit Beyle rü-
fekasının, müdafaai memleket için ittihazı 
icabeden tedabire dair teklifi kanunisi hak
kında (2/31) 305:307 

27. — Sivas Mebusu Mustafa Taki Efen
dinin, mebusanın sureti intnhap, ihraç ve 
sairesine dair teklifi kanunisi hakkında 
(2/37) 143:144 

28. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi 
Beyin, muhasebei hususiyelerin lâğvine (2/34) 
ve muhasebei hususiyelerin lâğvine dair 
evvelce verdiği teklifi kanuniye bir madde 
ilâvesine dair (2/46) iki kıta teklifi kanu
nisi hakkında 535 

(29. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, 
îstanbulda muhtacı muavenet olanlara yar
dım yapılmasına (2/47), Saruhan Mebusu 
Refik Şevket Beyin, Düveli itilâfiye tara
fından nefi ve tebid edilenlerin ailelerine 
maaş itasına (2/51), Elâziz Mebusu Hüse
yin Beyin, İngilizler tarafından tevkif ve 
nefyedilen zevata muavenete dair (2/52) 
teklifi kanunileri hakkında 554 

30. — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Be
yin, 23 Nisan 1336 dan evvel Divanı harp-
lerce mahkûm olanların aflarına dair tek
lifi kanunisi hakkında (2/62) 555 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

11. — Ahzı asker şuabatına memur za-
bitanın harcırahlarına dair kanun lâyihası 
hakkında 586:587 

2. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, 
cepheye giden kuvvetlerden azamî istifade 
edilmesine dair takriri hakkında 18 

3. — Bolu Mebusu Tunaİı Hilmi Beyin, 
Zonguldakta askerlik muafiyeti hakkında 
teklifi kanunisine dair (2/13) 417:418 

Sayfa 
4. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 

Beyin, Mektebi harbiyenin Erzurumda kü-
şadı temennisine dair takriri hakkında 576 

5. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, 
ahzı asker şubelerinin lâğvi hakkındaki 
takririne dair 587:588 

6. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyle 
arkadaşlarının, mülki ve askerî müessesatı 
sıhhiyenin tevhidine dair takriri hakkında 557:564 

,7. — Samsun Mebusu Nafiz Beyle rüfe-
kasının, Samsundaki Divanı harbin ilgasına 
dair takriri hakkında 300 

MUVAZANEl MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Anadolu hattı memurlarının müte-
dahil maaşlarının tesviyesi hakkında kanun 
lâyihasına dair 389:390 

2. — Anadolu şimendifer idaresinin ma-
aşat masarif atı müteferrikası için 145 bin 
liranın 1336 senesi bütçesinden sarfı hak
kında kanun lâyihasına dair 442:444 

3. — Ardiye resminin on misline iblâğı
na dair kanun lâyihası hakkında 39:40 

4. — Aşarın teslise raptı hakkında kanun 
lâyihasına dair 123:134,168:174,279:288 

5. — Aşar mültezimlerinden edayi deyin 
edenlerin emlâki merhune ve mütefevvizele-
rinin iadesine dair kanun lâyihası hak
kında 471:477 

6. — Bağdat demiryolu hattının maaşat 
ve masarifatı için 96 000 liranın sarfı hak
kında kanun lâyihasına dair 390:394 

'7. — Bu seferberlik müddetine münhasır 
olmak üzere hidematı fiiliye, ihtiyatiye ve 
müstahfıza efradından bedeli nakdî ahzine 
dair kanun lâyihası 477:480 

S. — Canik Mebusu Hamdi Beyin, Meş
gul mahallerden gelen ve muhasebei hususi-
yeden maaş alanlara umumî bütçeden muave
net icrasına dair teklifi kanunisi hakkında 
(2/55) 579:586 

9. — Divanı muhasebat teşkilâtına dair 
kanun lâyihası hakkında 576:579 

10. — Ereği ve Zonguldak havzalarından 
ihraç olunacak maden kömürlerinden alınacak 
ihracat resmi hakkında kanun lâyihasına da
ir 190:191,237:249 
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11. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 

bilûmum harcırahlardan yüzde otuzunun 
katma dair teklifi kanunisi, hakkında 
(2/44) 36:39 

12. — Memaliki müstevliye ahali'siyle 
mehcurinden 1336 senesinden itibaren emlâk 
ve arazi ve temettüat vergisiyle küsuru mun-
zammanın ahzi için 6 Mayıs 1335 tarihli ka
rarname ahkâmının tadiline dair kanun lâyi
hası hakkında 414,449:457 

13. — Usulü muhasebei umumiye kanunu 
muvakkatinin yirmi ikinci maddesinin tadi
line dair kanun lâyihası hakkında 551:554 

1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
müskiratın meni hakkındaki teklifi kanuni
sine dair (2/4) 195:200 

NAFÎA ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Anadolu hattı memurlarının müte-
dahil maaşlarının tesviyesi hakkında kanun 
lâyihasına dair 389:390 

'2. — Anadolu şimendifer idaresinin ma-
aşat ve masarif atı müteferrikası için 145 
bin liranın 1336 senesi bütçesinden sarfı 
hakkında kanun lâyihasına dair İ442:444 

Harekâtı Harbiye 
1. — Ayintap ahalisinin, düşman bom-

bardimanına ve teslim teklifine rağmen mü
dafaada sebat etmeğe karar verdiğine dair 
Ayintap mutasarrıflığından mevrut telgrafın 
takdim olunduğu hakkında Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi 299 

2. — Garp cebhesi kumandanı Ali Fuat 
Paşanın, Yunanlılara karşı taarruzun baş
ladığına ve ilk hareketin netayici muvaffaki-
yetkâranesine dair telgrafı 40:41 

3. -T- İzmit, Adapazarı ve Kütahya civa
rındaki harekâtı askeriye hakkında Erkânı 
harbiye» umumiye Riyaseti tezkeresi 288 

4. — 41 nci fırka kumandanlığının harp 
raporu 268:269 

Sayfa 
3. — Bağdat demiryolu hattının maaşat 

ve masarifatı için 96 bin liranın sarfı hak
kında kanun lâyihasına dair 390:394 

SIHHİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

1. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyle 
arkadaşlarının, mülkî ve askerî müessesatı 
sıhhiyenin tevhidine dair takriri hakkında 557:564 

1. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle arka
daşlarının, vilâyatı şarkiye muhacirlerine 
muavenet edilmesi hakkındaki takririyle Mu
hacirin müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye Ve
kâletine raptına dair iki kıta kanun lâyihası 
hakkında 21:30,87:100 

2. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
müskiratın meni hakkındaki teklifi kanunisi 
hakkında (2/4) 195:200 

SERİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

1. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, 
hilafı şer'i fetva ısdar eden Şeyhülislâm 
Dürrizade Abdullah Efendi hakkında bir 
fetva ısdarına dair takriri hakkında 123 

1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 
müskiratın meni hakkındaki teklifi kanu
nisine dair 195:200 

5. — Şark cephesinde cereyan eden hare
kâtı harbiye hakkında cephe kumandam Kâ
zım Karabekir Paşanın telgrafı 370:371 

6. — Umum Kuvayi seyyare kumandanı 
Etem Beyin, Demircide düşmana indirilen 
darbeye dair telgrafı 52:58 

İstihbarat 
1. — Batumluların Türkiyeye merbuti-

yetlerine dair Trabzon vilâyetinin telgrafı 268 
Z — Gürcilerin Batumu işgalinden sonra 

yaptıkları mezalime dair Batumdan mevrut 
Zihni imzalı telgraf 117:121' 

3. — Suriye ahvaline dair Suriye telsiz 
telgrafından alınan haberler 570 

Merasim 
1. — Ankara Çubuk deresi kenarında 

Ağustosun 24 ncü Cuma günü zabit namzet-

MUHTELİF EVRAK 
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Sayfa 
leri talimgahı tarafından yapılacak idman 
şenliklerine daveti mutazammın Ankara ku
mandan ve vali vekilinin tezkeresi 288:289 

Talepler 
.1. — Mebuslukla dava vekâletinin imti

zacı mağduriyeti mucip olduğuna dair Mem-
duh imzalı istida 470 

2. — Miralay Şefik imzalı istida 470 
3. — Şark cephesi kumandanı Kâzım 

Karabekir Paşanın; tstanbulda inikat eden 
Şûrayı saltanatta Sevr muahedesinin imza 
edilmesine karar verenlerle muahedeyi im
za edenlerin hiyaneti vataniye ile itham 
olunmalarına dair telgrafı 333 

Tebrikler ve Tazimler 
1. — Azerbaycan Şûralar Hükümeti Ri

yasetinden mevrut muvaffakiyet temennisine 
dair mektup 333:334 

Sayfa 
2. — Bazı mahallerden mevrut bayram 

tebrikleri 534 
3. — îdi millî münasebetiyle Lâzistan, Si

nop mutasarrıflıklariyle, Sinop ve Kasta
monu Müdafaai hukuk cemiyetlerinden 
mevrut tebrik telgrafları 190 

4. — îdi miiî tebrikine dalir Bitlis Vi
lâyetinin tezkeresi 365 

5. — tdi millî tebrikine dair Karahisar 
mutasarrıflığından, Ayintap fırka kuman
danlığından, Erzincan mutasarrıflığından mev
rut telgraflar 107 

6. — Muhtelif mahallerden mevrut bay
ram tebrikleri 464:365 

7. — Şark cephesi kumandanlığından 
mevrut bayram tebriki 464 

8. — Şemmar Şeyhülmeşayihinden mev
rut, sadakat telgrafı 268 

SUALLER VE CEVAPLAR 

İcra Vekillerinden 

1. — Tokat Mebusu Nâzım Beyin, Zile 
kazası hariki hakkındaki sual takririne 
Büyük Millet Meclisi Riyasetinin ve Dahi
liye Vekili Dr. Adnan Beyin tahrirî cevap
ları 74,401:402 

Dahiliye Vekâletinden 

•1. — Aydın Mebusu Dr. Mazhar Beyin, 
tenviratı elektrikiye için I 800 lira sarfe-
dilmesi sebebine dair sual takriri 467 

2. — Bitlis mebuslarının, Van posta ve 
telgraf memurlarının maaş alamamaları 
esbabına dair sual takriri 139 

3. — Canik Mebusu Hamdi Beyin, Pos
ta ve telgraf muamelâtının esbabı teahhürüne 
dair suali ve» Dahiliye Vekili Hakkı Behiç 
Beyin tahrirî cevabı 109 

4. — Dersim Mebusu Hasan Hayri Be
yin, Dersim ahvaline ve oraca ittihazı lâzım-
gelen tedabire dair sual takriri 467 

5. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmet 
Beyin, jandarma teşkilâtı Kanununun Mec
lise sekedilmemesi esbabının sorulmasına 
dair sual takriri 402 

6. — Milli aşireti ahvali hakkında sual 
takriri 467:469 

7. — Karahisarı Şarkî Mebusu Mustafa 
Beyin, Alucra kaymakamının bigayri hak
kın işten el çektirilmesi esbabına dair şifahî 
sual takriri ve Dahiliye Vekili Hakkı Be
hiç Beyin tahrirî cevabı 8,60:63 

8. —'- Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Mu-
vazenei hususiye bütçelerinin yerlerine gön
derilip gönderilmediğine dair suali ve Da
hiliye Vekâleti Vekili Dr. Adnan Beyin 
tahrirî cevabı 204:205 

9. — Malatya Mebusu Sıtkı Beyin, Pos
ta nizamnamesinin dördüncü maddesi mu
cibince, ifayi muamele olunmakta ne gibi 
bir mahzur olduğunun sualine dair takriri 534 

10. — Tokat Mebusu Rifat Beyle rüfe-
kasının, meali malûm olmayan sual takriri 570 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden 

1. — Burdur Mebusu ismail Suphi Be
yin, İstanbul civarında icrayi harekât eden 
müfrezelere dair suali ve Erkânı harbiyei 
Umumiye Reisi tsmet Beyin tahrirî cevabı 204 

2. — Erzurum Mebusu Durak Beyle rü-
fekasınm, Şark cephesindeki kuyveüerimi-
zin mütecavizlere karşı müdafaa etmeme-
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Sayfa 
3. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 

Ankara Sultanisi müdüriyetine yeni bir 
zatın tayininden dolayı bir kaç muallimin 
istifası sebebine dair sual takriri 467 

Sayfa 
leri esbabının bildirilmesine dair sual tak
riri ve Büyük Millet Meclisi Reisi Mus
tafa Kemal Paşanın Vekiller namına şifahî 
cevabı 82,206:211 

Haricîye Vekâletinden 
1. — Kütahya Mebusu Ragıp Beyle rü-

fekasının, istihbarat için Antalyaya bir he
yet gönderilip gönderilmediğine dair sual 
takriri ve Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar 
Beyin tahrirî cevabı 111:112 

2. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, 
Sepa konferansı reisi Müsyü Milran tara
fından verilen cevabî notada müstamel ta-
birattan dolayı Heyeti Vekilenin ne gibi te-
şebbüsatta bulunduğuna dair sual takriri 
ve Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Beyin 
şifahî cevabı 74:75,83:86 

İktisat Vekâletinden 
1. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyin, 

Maden kömürlerinin ihracat rüsumuna dair 
sual takriri ve îktisat Vekili Mahmut 
Celâl Beyin şifahî cevabı 575:576 

Maarif Vekâletinden 

il. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
rakamlarımızın sağdan yazılması hakkında 
bir karar ittihaz edilip edilmediğine dair 
sual takriri 467 

2. — Çorum Mebusu Dursun Beyle refi
kinin, Çorum Idadî müdüriyetine tayin edi
len Hasan Beyle Maarif müsteşarlığına 
tayin olunan Kâzım Nami Beye dair sual 
takriri ve Maarif Vekili Dr. Rıza Nur Be
yin şifahî cevabı 12:15 

Aymtap (Yasin Bey) 

1. — Ayintap ahvali hakkında malûmat 
ita edilmesine dair 364 

Biga (Hamdı Bey) 

2. — İstanbul Hükümetince imza edilen 
sulh muahedesinin Büyük Millet Mecli
since kabul olunamayacağına dair Türk 
milletine ve tslâm alemine bir beyanname 
neşredilmesine dair 213:217 

Maliye Vekâletinden 

1. — Karahisarı Şarkî Mebusu Mustafa 
Beyle rüfekasının, şimdiye kadar Maliyece 
sarfiyatı vakıanın ne gibi usul ve kanuna 
tevfik edildiğine ve makamı vekâletle vilâ-
yattan ne gibi masarifat yapıldığına dair 
Maliye Vekâletinden sual takriri ve Ma
liye Vekili Ferit Beyin şifahî ve Dahiliye 
Vekili Hakkı Behiç Beyin tahrirî cevabı 60:63 

Müdafaai Mütiye Vekâletinden 

1. — Konya Mebusu Vehbi Efendiyle 
arkadaşlarının, Konyada askere verilen ek
mek numunesinden bir parça takdim edildi
ğinden Müdafaai Milliye Vekâletince bu 
hususta bir teşebbüs icra edilip edilmediğinin 
sualine dair takriri 79 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ku-
vai milliye efradının alış veriş sırasında 
vukua getirdikleri yolsuzluklar hakkında 
deveran eden şayiata dair sual takriri 467 

3. — Erzurum Mebusu Durak Beyle rü
fekasının, Şark cephesindeki kuvvetlerimizin 
mütecazivlere karşı müdafaa etmemeleri 
esbabının bildirilmesine dair sual takriri 
ve Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa 
Kemal Paşanın Vekiller namına şifahî ce
vabı 82,206:211 

4. — Tokat Mebusu Rifat Beyle rüfe
kasının, meali malûm olmayan sual takriri 570 

Bolu (Tunalı Hilmi Bey) 
3. — İstanbul Hükümetince sulh muahe

desinin (Sevr) imzalanmasından dolayı İr
şat encümenince millete hitaben bir beyan
name kaleme alınmasına dair 2T3 

4. — Şimendifer idaresinde tatil gününün 
Pazardan Cumaya tahvil edilmesine dair 412:413 

Erzincan (Tevfik Bey) 
5. — Kapanmış olan Erzincan baktari-

yolojihanesinin tekrar açılması temennisine 
dair 579 

TAKRİRLER 
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Sayfa 
Erzurum (Salih Efendi ile rüfekası) 
6. — Muhacirin tarafından verilen isti

dalar merbutan takdim edildiğine ve bu mu
hacirlerin memleketlerine şevkine dair 402:406 

Erzurum (Salih Efendi) 
7. — Kurban Bayramında kesilecek kur

ban bedelâtının cephelere gönderilmesine 
dair 413:414 

Gümüşane (Hasan Fehmi Beyle arkadaşı) 
8. — Karahisarı Sahip Mebusu Memet 

Şükrü ve Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali Beylerin şifahen yekdiğerine atfey-
ledikleri mesailin, her şubeden müntehap 
birer azadan mürekkep bir encümende tetki
kine dair 58:60 

Karesi (Vehbi Beyle rüfekası) 
9. — Demirci muzafferiyeti münasebetiyle 

memaliki meşgule mebuslarından bir he
yetin oraya izamına dair 138 

Kırşehir Rıza Bey) 
10. — Cepheye azimeti münasebetiyle 138:139 
Kütahya (Cemil Bey) 
11. — Memur iken mebus intihap edilen 

zevatın muhassasatlarına dair 80:82 
Kütahya (Cemil Beyle arkadaşı) 
12. — Demirci civarında düşmana indir

dikleri darbeden dolayı kıtaata Meclis na
mına teşekkür edilmesine dair 41:42 

Malatya (Lûtfi Beyle rüfekası) 
13. — Büyük Millet Meclisi azası harcı

rahlarından yüzde kırk tenzilât aypılması es
babının tenvir edilmesine dair 503:504 

Mardin (Mebusları) 
14. — Şûrayı Devlet makamına kaim ol

mak üzere bir heyet teşkili hakkındaki maz
batanın tesrii celp ve müzakeresine dair 469 

Antalya (Rasih Efendi) 
1. — Cepheye giden kuvvetlerden azamî 

istifade edilmesine dair 
2. — Hilafı şer'i fetva ısdar eden Şeyhü

lislâm Dürri zade Abdullah Efendi hakkın
da bir fetva ısdarına dair 

18 

123 

Sayfa 
Bitlis (Resul Bey) 
3. — Konyada bulunan Vilâyatı şarkiye 

muhacirleri maaşlarının tesviye ettirilme
sine dair. 183,364 

Bitlis (Sadullah Beyle rüfekası) 
4. — Haymanada muhacirinden dört şah

sın katledildiğine dair 147:148 
Çorum (Dursun Bey) 
5. — Düzce ve Yozgad isyanlarının 

menşe ve esbabını tetkik etmek üzere mahal
lerine Meclisten birer heyet izamına dair 60:63 

Diyarbekir (Kadri Ahmet Bey ve arka
daşları) 

6. — Musul valisinin tehiri hareketi için 
Meclisçe karar verilmesine dair 58:60 

Elâziz (Feyzi Bey) 
7. — Tahsilat idarelerinin lâğvine dair £23 

Elâziz (Hüseyin Bey) 
8. — Dersim sancağında bazı kaza kay

makamlarına tayin edilen aşair rüesası 
hakkındaki tayin muamelesinin tehir edil
mesine dair 58:60 

Erzurum (Hüseyin Avni Bey) 
9. — Mektebi harbiyenin Erzurumda kü-

şadı temennisine dair 570 
İzmit (Hamdi Namık Bey) 
10. — Ahzı asker şubelerinin lâğvi hak

kında 147:148 
İzmit (Sırrı Bey) 
11. — Bir çok livaların müstakil hale 

ifrağ edilmesine mebni vilâyat dairelerinde 
tensikat yapılmasına dair 294 

Kastamonu (Dr. Suat Beyle arkadaş
ları) 

.12. — Mülkî ve askerî müessesatı sıhhi
yenin tevhidine dair 557:564 

Malatya (Lûtfi Beyle arkadaşları) 
il 3. — Vilâyatı şarkiye muhacirlerine 

muavenet edilmesi hakkında 21:30,87:100 
Samsun (Nafiz Beyle rüfekası) 
14. — Samsundaki Divanı harbin ilgası

na dair 300 
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TEKLİFLER 

Sayfa 
Amasya (Ömer Lûtfi Bey) 
1'. — Eskişehir Mebusu Hacı Veli Efen

dinin Büyük Millet Meclisi azası meyanma 
ithaline dair (2/76) 469 

2. — Posta ve telgraf müdüriyeti umu-
miyesinin Maliye Vekâletine raptına dair 
(2/77) 469 

Antalya (Ali Vefa Bey) 
3; — İstikrazı dahilî tahvilâtı hakkında 

(2/72) 335 
Antalya (Hamdullah Suphi Beyle re

fiki) 
4. — Mecburî muallimlik ve tababet hak

kında (2/78) 469 
Aydın (Cami Bey) 
6. — tdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu

nun tadiline dair (2/53) 299:300 
Ayintap (Abdurrahman Lâmi Efendi) 
6. — Mebusandan bir Şûrayı evkaf teş

kiline dair (2/42) 15,294:295 
Bayazit (Memet Beyle rüfekası) 
7. — Meclisin şeklinin tespitine, nisabı 

müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığiyle 
içtima edebilecek memuriyetlere dair (2/84) 509:511, 

518:530,535:551,555:557 
Bolu (Dr. Fuat Bey) 
8. — Frenginin men ve tahdidi sirayetine 

dair (2/65) 256:575 
Bolu (Tunalı Hilmi Bey) 
9. — Artar vergi hakkında (2/82) 470 
Burdur (İsmail Suphi Bey) 
10. — îstanbuldan çıkıp Meclise gelme

yen azaların ademi kabulü hakkında (2/50) 79:80, 
295:297 

Canik (Hamdi Bey) 
11. — Meşgul mahallerden gelen ve Mu-

hasebei hususiyeden maaş alanlara umumî 
'bütçeden muavenet icrasına dair (2/55) 107,410,579:586 

Diyarbekir (Hamdi Efendi) 
12. — Tetkikatı temyiziyeden alınacak 

harçlara dair (2/56) 138 
Elâziz (Hüseyin Bey) 
13. — İngilizler tarafından tevkif ve nef-

yedilen zevata muavenet hakkında (2/52) 82,554 
Ertuğrul (Mustafa Kemal Bey) 
14. — thtiyacatı askeriye komisyonları teş

kiline dair (2/61) 191 

Sayfa 
(Hukuku Esasiye Encümeni) 
•15. — Hukuku esasiye ve tahsisat hak

kında 313:330,335:360,371:388,420:429 
izmit (Hamdi Namık Bey) 

16. — Vekâletlere merbut müsteşar ve 
müdiri umumilerin aza meyanından intiha
bına dair (2/63) 191,570:571' 

tKarahisarı Şarkî (Mustafa Bey) 
17. — Müdafaai Milliye için her şahsın 

emvali menkulesinden öşrünün alınmasına 
dair (2/67) 256,534:535 

Kastamonu (Abdül kadir Kemali Bey) 
18. — îstanbulda bigayri hakkın idama 

âlet olanlar hakkında salâhiyeti imhaiye 
itasına dair (2/66) 256 

Kastamonu (Besim Bey) 
19. — Beşinci devrei intihabiye hakkın

da (2/73) 335 
Kastamonu (Dr. Suat Bey) 
20. — Zonguldak ve havalisinde hasta

neler küşadı hakkında (2/83) 504 
Konya (Arif Bey) 
21. — Muhasebei hususiye müdiriyetleri-

nin lâğvine dair (2/68) 278 
Kütahya (Besim Atalay Bey) 
22. — Darülmuallimlerin lâğvine ve sul

tanilerin idadiye kalbine dair (2/85) 504 
23. — Seferberlikte hırsızlıkla iktisabı 

servet edenler hakkında (2/71) 335 
Kütahya (Cemil Bey) 
ı24. — Anasırı gayri müslimenin de silâh 

altına davet olunması hakkında (2/75 mü
kerrer) 409 

25. — Bazı ahvalde şahadetnamesiz dava 
vekilleri istihdamına müsaade edilmesine 
dair (2/79 mükerrer) 469 

26. — Bilûmum harcırahlardan yüzde 
otuzunun katına dair (2/44) »15,36:39 

27. — Büyük Millet Meclisi azalarının 
tahsisatı hakkında (2/70) 279 

28. — tdarei Vilâyat kanununun 138 nci 
maddesinin tadiline dair (2/69) 278:279 

29. — Kütahyada bir Darülhilâfe med
resesi tesisine dair (2/60) 191,554:555 

30. — Mekâtibi âliyede ordu lisanı ted
risi hakkında (2/79) 469 
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Sayfa 
311. — Mesken icarlarına dair (2/80) 469 
32. — Tavşanlı ve Eğrigöz nahiyelerinin 

kazaya tahvillerine dair (2/75) 409 
33. — Şevki sultanide vaki olacak muba-

yaata dair (2/81) 470 
Kütahya (Ragıb Bey) 
34. — Nizamnamei dahilinin ikinci fas

lına bir zeyil yapılmasına dair (2/45) 15:16, 251:253 

Saruhan (Mahmut Celâl Bey) 
35. — Mabuslukla memurluğun, bazı müs

tesnalardan sarfı nazar, içtima etmemesi 
hakkında (2/48) 73,249 

Saruhan (Mustafa Necati Bey) 
36. — Fedakârların sureti taltifi hakkın

da (2/54) 79:80,570:571 

Saruhan (Refik Şevket Bey) 
.37. — Lâyiha encümeninin ilgasına ve 

Nizamnamei dahilinin bazı maddelerinin ta
diline dair (2/49) 79:80,247:251 

38. — Düveli itilâfiye tarafından nefi 
ve tebit edilenlerin ailelerine maaş itasına dair 
(2/51) 79:80,554:555 

39. — Muhacir memurine yardım edil
mesine dair (2/43) 15,295:297 

Saruhan (Reşit Beyle rüfekası) 
40. — tstanbulda bir takım vatandaşların 

haksız olarak idamına hükmeden Divanı 
harp ve mahkeme azasiyle müstantık ve sair 
müstahdeminin imhası için vatandaşlara sa
lâhiyet verilmesine dair (2/66 mükerrer) 

Siir,d (Mustafa Sabri Efendi) 
41. — İstinaf mahkemelerinin lâğvine 

dair (2/57) 
42. — Sulh Hâkimleri Kanununun tadili 

hakkında (2/58) 

256 

138 

138 

Siverek (Mustafa Lûtfi Bey) 
43. — Muhasebei hususiyenin lâğvine dair 

evvelce verdiği teklifi kanuniye bir madde 
ilâvesi hakkında (2/46) 16,534:535 

Trabzon (Ali Şükrü Bey) 
44. — Suiistimalâtı men ve suiistimal ile 

ithar edilen servetlerin istirdatı hakkında 
(2/59) 138 

Trabzon (Hüsrev Bey) 
45. — Ankaradaki talimgah efendilerine 

dörder yüz kuruş maaş tahsisine dair (2/74) 360:361 

Sayfa 
46. — tstanbulda muhtacı muavenet olan

lara yardım yapılması hakkındaki (2/47) 79:80, 
554:555 

Yozgat (Feyyaz Âli Bey) 
Al. — 23 Nisan 1336 dan evvel divanı 

harplerce mahkûm edilen efrat ve küçük za-
zitanın arlarına dair (2/62) 191,554:555 

Bayazıt (Süleyman Sudi Beyle refiki) 
1. — Harcırahların tenkisi hakkındaki 

teklifi kanunisi (2/38) 295:297 
Bayazıt (Süleyman Sudi Bey) 

2. — Bayazıdın müstakil liva haline if
rağına dair teklifi kanunisi (2/41) 138,295:297 

Bolu (Nuri) 
3. — Meni müskirata dair (2/87) 191 
Bolu (Tunalı Hilmi Bey) 
4. — Zonguldakta askerlik muafiyeti 

hakkında (2/13) 411' 

Bursa (Operatör Emin Bey) 
5. — Tababeti adliye ve ceraim neticesi 

mecruhların tedavisine dair (2/27) '138 
Çorum (Haşim Bey) 
6. — îstanbuldan gelenler hakkında itti

hazı lâzımgelen tedabire dair (2/36) 295:297 
7. — Müskiratın menine dair (2/86) 191 
Blâziz (Hüseyin Bey) 
8. — Damat Ferit Hükümeti zamanında 

Dersaadet divanı harbi örfisine verilen 
hükümlerin keenlemyekün addi hakkında 
(2/29) 295 

9. — Nahiye müdürlerinin ahali tara
fından intihabına dair (2/35) 295 

Karesi (Hasan Basri Bey ve rüfekası) 
10. — Teşkilâtı Hükümete ve tayini me

murine dair (2/33) 256 
Menteşe (Dr. Tevfik Rüştü Beyle re

fiki) 
111.'— İrşat encümeni beyannamelerinin 

neşrine ve Adul heyeti teşkiline dair (2/30) 295:297 

Saruhan (Mustafa Necati Bey) 
12. — Matbuat müdiri umumisinin Mec

listen intihabına dair (2/32) 295:297 
Saruhan (Refik Şevket Bey) 
13. — Nakli dava ve tayini merci hakkın

daki (2/28) 191 
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Sayfa 
Saruhan (Reşit Beyle rüfekası) 
14. — Müdafaai memleket için ittihazı 

icabeden tedabire dair (2/31) 295:297 
Sivas (Mustafa Taki Efendi) 
15. — Enbiyaı izama karşı fezahatı lisani-

yede bulunanlar hakkında (2/18) 18:20,191 
Sivas (Mustafa Taki Efendi) 
16. — Eimme ve huteba yetiştirilmesine 

dair (2/24) 148:149 

ADLİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
1. — Beş seneye mahkûm Şarkışla ka

zasının Mezrera köyünden Hasanoğlu Me-
medin maluliyetine binaen bakiyei müdde
tinin affine dair 256 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Me-
metoğlu Yusuf hakkındaki evrakın gönderil
diğine dair 167:471 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ka
ra Ahmet hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair 534 

4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ür-
gübün Kaptanoğlu mahallesinden Taşçı To-
dora ait evrakın gönderildiğine dair 360:361 

5. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Yu
suf ve rüfekası hakkındaki evrakın gönderil
diğine dair 534 

6. — Kara Alioğlu Durmuşun bakiyei 
müddeti cezaiyesinin affine dair 167,471' 

ı7. — Mahbus iken askere sevkedilen İs
kilipli Alioğlu Mustafa ve rüfekasının af-
leri icap edip etmeyeceğine dair 112,470:471 

8. — Sinop kalesinde muhtelif cezalarla 
mahkûm Erzurumlu Fuat, İzmirli Arif, 
Kastamonulu Ahmet, Yozgatlı Eşref, Kı-
mıs ve Memet Faik Efendinin bakiyei müd
deti cezaiyelerinin affine dair 504 

9. — Yunusoğlu Mustafanm bakiyei 
müddeti cezaiyesinin affine dair 167,471 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1. — Anadolu ve Rumeli müdafaai hu
kuk cemiyetinin badema alacağı şekil hak
kında Heyeti Vekilece ittihaz edilen mu-
karrerata dair 30:32 

Sayfa 
Sivas (Mustafa Taki Efendi) 
17. — Mebusanın sureti intihap, ihraç ve 

sairesine dair (2/37) 143:144 

Siverek (Mustafa Lûtfi Bey) 
18. — Muhasebei hususiyelerin lâğvine 

dair (2/34) 534:535 

Trabzon (Ali Şükrü Bey) 
19. — Müskiratın meni hakkında (2/4) 191 

| 2. — Konya vakasından mahkûm edilen
lerin aflerine dair 104:105 

3. — Mebusluğa intihap edilmiş olan 
I memurinin mezun veya müstafi addedilip 
I edilmeyeceğinin işarına dair 205 
I 4. — Mebuslukla içtima edebilecek me-
I muriyetlere ve mebusların tahsisatına dair 
I Divanı Riyasetçe ittihaz edilen karar hak

kında 400:401 
I 5. — Memur mebuslardan bir kısmının 
I memuriyetinin baki kaldığına, diğer bir 
I kısmının yerlerine başkalarının tayin olun-
I duğuna dair Bitlis Mebusu Resul Beyle ar-
1 kadaşlarının temenni takriri hakkında 111 
I 6. — 11 nci fırka kıtaatına mensup do-
I kuz nefer firarinin idam cezalarının affine 
I dair 41 

DAHİLİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 

I 1. — Bitlis Mebusu Resul Beyin, Kon-
I yada bulunan vilâyatı şarkiye muhacirlerinin 
I maaşlarının tesviye ettirilmesi hakkında te-
I menni takririne dair 364 
I \2. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmet 
j Beyle arkadaşlarının, Musul valisinin tehir 
i hareketi hakkındaki temenni takririne da

ir 203:204 
I 3. — Liva encümeni daimisi azasından 
I iken Kütahya mebusluğuna intihap edilmiş 

olan Cemil Bey hakkında ne muamele icra 
ı edileceğinin işarına dair 80 
1 4. — Memur iken mebus intihap edilmiş 

olan zevatın yerlerine diğerlerinin tayin 
I olunup olunmıyacağına dair 256 

5. — Sansür talimatının bazı fıkraları
nın tadil ve dahilî sansürün refolunduğuna 
dair 575 

TEZKERELER 
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Sayfa 
HARİCİYE VEKALETİ TEZKERESİ 

1. — Erzummda tahtı nezarette bulu
nan İngiliz kaymakamı Ravlenson hakkın
da 109:111 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ TEZKERESİ 
1. — Meni müskirat Kanununun encü-

menlerce tesbit edilmesine dair (2/186) 195:200 

Sayfa 
MALİYE VEKALETİ TEZKERELERİ 

1. — Gümrüklerden kaçırılırken derdest 
edilen mevad için ahzedilecek cezayi nakti-
ye dair kanun lâyihasının Hükümete iadesi 
hakkında 

2. — Umuru maliyeye ait bazı kanun lâ-
yiihallarınıo müstaceliyetle müzakeresi temen
nisine dair 

571 

465 

ZAPTI SABIK HÜLÂSALARI 

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

içtimaa ait 
içtimaa ait 
içtimaa ait 
içtimaa ait 
içtimaa ait 
içtimaa ait 
içtimaa ait 
içtimaat ait 
içtimaa ait 
içtimaa ait 

3 
34:36 

72 
103 
136 

166:167 
188 

202:203 
234 
260 

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

272 
292 
332 
362 
396 
432 
463 

500:503 
532:533 

568 
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TASHtH 

İkinci Cilde Ait Tashihler 

— İkinci cilt fihristinde 71 numaralı takrir Caııik Mebusu Nafiz Bey ve rüfekasına aittir. 

— Aynı cildin 73 numarasında mukayyet takrir, Aydın Mebusu Tahsin ve Dr. Mazhar Beylere 
aittir. 

— 7 numarada mukayyet Bolu Mebusu Nuri Beye ait takrir, bir teklifi kanunidir. 

— 15 numarada mukayyet Çorum Mebusu Haşim Beye ait takrir, teklifi kanunidir. 

Üçüncü Cilde Ait Tashihler 

48 nci içtiimanın mündericat sayfasındaki 4 numa ralı iztizahm hizasındaki 194 rakamı, 195 olacaktır. 

60 ncı içtima mündericat sayfasındaki 1 numaralı tezkere Maliye Vekâleti tezkeresi olarak tashih edile
cektir. 



Tahlilî Fihrist 

Sayfa 
Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) - Ahzı 

asker şubelerinin lâğvi hâkkmda'ki takrir mü
nasebetile sözleri 145 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkındaki 
teklifi kanunî münasebetile sözler] 376:377;379 

— Zaptı sabık hülâsası hakkında sözleri 398 

AbdüSkadir Kemâli Bey (Kastamonu) -
Aşarın teslise raptı hakkında kanun münase
betile sözleri 283 

— Bu seferberlik müddetine münhasır ol
mak üzere hidematı fiiliye, İhtiyatiye ve mus-
tahfaza efradından bedeli na'kti ahzına dair 
(kanun münasebetile sözleri 482,483,484,485 

— Divanı muhasebat teşkili hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 577 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkındaki 
teklifi kanunî, münasebetile sözleri 345,348, 

353,372 
— İsparta Mebusu Nadir Bey hakkında-

Iki isnadatı tahkik etmek üzere mahalline bir 
heyet gönderilmesine dair verilen kararın reddi 
ha'kkındaki takrir münasebetile sözleri 449 

— Istanbuldan çıkıp Meclise gelmüyen aza
ların ademi kabulü 'hakkındaki teklifi kanunî 
münasebetile sözleri 296 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke-
mali Beyin Siird mutasarrıflığına tayîn edik 
ımesi ve Adliye müsteşarlığı esnasındaki yol
suzluklardan dolaıyı hakkında tahkikat ve 
takibatta bulunulması sebebine dair Adli
ye ve Dahiliye vekâletlerinden istizah takriri 
münaselbetile sözleri '1041,50, 

— Umum Kuvvayii Seyyare Kumandanı 
Etem (Beyin, Demircide düşmana indirilen 
darbeye dair sözleri 52,53;54,55,56,57,58 

>— Mülkî ve askerî müessesatt sıhhiyenin 
tevhidine dair mazbatalar münaselbetile sözle
ri 560 

Sayfa 
— Usulü muhasebei umumüye Kanunu 

muvakkatinin 22 nci maddesinin tadiline 
dair kanun münasebetile sözleri. 553,554 

(AMmet Ef. ( ) - İsparta me
busu Nadir ıBey hakkındaki isnadatı tahkik 
etmek üzere mahalline bir heyet gönderil
mesine dair verilen kararın reddi hakkında-
!ki takrir münasebetile sözleri 308,309 

AJımet FevzS Efenldi (Batum) - Gürcüle
rin Batumu işgalinden sonra yaptıkları me
zalime dair Batumdan mevrut Zihni imzalı 
telgraf münasebetile sözleri 117,118 

Ali Rıza Efendi (Amasya) - Bağdat de
miryolu hattının maaşat ve masarifatı için 
96 bin liranın sarfı hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetile Sözleri 393 

AK Sünni Efendi (Karalıbarı şarkî) - Ah, 
zı asker şubderfflnlin lâğvi hakkındaki takrir 
münasebetile sözleri 589 

— Aşar mültezimlerinden edayı deyn eden
lerin emlâki merhune ve mütefevVizelerinin 
iadesine dair kanun münasebetile sözleri 473,474,475 

—lÂşarın teslise raptı hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 183,184 

— Ereğli ve Zonguldak havzalarından ih
raç olunacak maden kömürlerinden alınacak 
ihracat resmi hakkmdaiki kanun münasebetile 
sözleri 248 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkındaki 
teklifi kanunî münasebetile sözleri 320,321,325,327 

>— Tunalı Hilmi 'Beyin İrşat encümeni 
tarafından mîllete bir hitabe kaleme alınma
sına dair sözleri münasebetile 'beyanatı 203 

— İstanbul Hükümetince imza edilen sulh 
muahedesinin (Sevr) Büyük Millet Meclisin
ce kabul olunamıyacağttia daür Türk Milletine 
ve İslâm alemine bir beyanname neşredilmesi 
hakkındaki takrir münasebetile sözleri 2(14,215 
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Sayfa 
— Kurban bayramında kesikçe kurban 

bedelâtının cephelere gönderilmesi hakkın
daki takrir münasebetiyle sözleri 413 

— Meclisin şeklinin teshiline ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı ile 
içtima edebilecek memuriyetlere dair teklifi 
kanunî münasebetiyle sözleri 539,549;550 

— 'Nakli dava ve tayini merdi hakkındaki 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 191:192,193 

— Şimdiye kadar Maliyece sarfiyatı vaki-
anın ne gibi usul ve kanuna tevfik edildiğine 
ve makamı vekâletle vilâyattan ne gibi ma-
sarifat yapıldığına dair Maliye Vekâletinden! 
sual takriri münesebetiyle sözleri 78 

— Vilâyatı Şarkiye muhacirlerine mu
avenet edilmesi hakkındaki takriri ile Muha
cirin müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye Vekâ
letine raptına dair iki kıta kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 89 

— Zaptı sabık hulâsası hakkımda söz
leri 273 

Ali Şülkıü Bey (Trabzon) - Aşar mülte
zimlerinden edayı deyin edenlerin emlâki 
merhune ve mütefevvizlerinin iadesine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 492,493,496 

— Ayintap Mebusu Abdurrahiman Lâmi 
Efendinin devairi vakfiyeyi teftiş için me-
zunen izamının Heyeti Vekilece takarrür et
tirildiğine dair tezkere münasebetile sözleri 276 

— Bağdat demiryolu hattının maaşait ve 
masarifatı için 96 bin liranın sarfı hakkında 
kanun münasebetile sözleri 411 

— Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Âşiıt 
Beylerin ünfisallerine ve şimdiye kadar bir 
divanı harbe tevdi edilmemeleri esbabına dair 
Dahiliye Vekâletiyle Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetinden istizah takriri münasebe
tiyle sözleri 219,220 

ı— Bu seferberlik müddetine münhasır ol
mak üzere hidematı fiiliye, ihtiyatiye ve mus-
tahfaza efradından bedeli nakdî ahzma dair 
kanun münasebetüyle sözferi 484,492,493,496 

— Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin 
•istifanamesi münasebetiyle sözleri 64 

Sayfa 
— Dahiliye Vekili Hakkı iBehiç Beyin 

izahnamesinin beyanatı şifahiye telâkki edi
lerek beyanı itimat olunmasına Ve istifasının 
iadesine dair Ayintap Mebusu Kılıç Ali Bey
le rüfekasının takriri münasebetiyle sözleri 115:116 

— Ereğli ve Zonguldak havzalarından ih
raç olunacak maden kömürlerinden alınacak 
ihracat resmi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 241,242,245 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkındaki 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 293,323,326,337, 

340,341,342,352 
— Kırşehir Mebuslarından Sadık Beyle 

Bekir Ağa hakkında Kırşehir mutasarrıflı
ğından mevrut tezkerenin takdim olunduğu
na dair tezkere münasebetiyle sözleri 440 

— Mebuslukla içtima edebilecek memuri
yetlere ve mebusların tahsisatına dair Di
vanı Riyasetçe ittihaz edilen kararı hakkın
daki tezkere münasebetiyle sözleri 40fl 

— Meclisin şeklinin tesbJtine ve ntöabı 
müzakereye ve tahsisa'fia ve Meclis azalığı ile 
içtima edebilecek memuriyetlere dair teklifi 
kanunî münasebetiyle sözleri 556 

— Memaliki müstevliye ahalisi ile Meh-
curinden 1336 senesinden itibaren emlâk ve 
arazi ve temetitüat vergisi ile küsuru munzam-
manın ahzi için 6 Mayıs 1335 tarihli kararna
me ahkâmının tadiline dair kanun münasebe
tiyle sözleri 453:454 

'— Meni müskirat kanunu münasebetiyle 
Sözleri 198,199 

— Muhacirin, tarafından verilen istida-' 
ların merbutan takdim edildiğine ve bu mu
hacirlerin memleketlerine şevkine dair tak
rir münasebetiyle sözleri 404, 

— Muhtelif mahallerden mevrut bayram 
tebrikleri münasebetiyle sözleri 464:465 

— Mustafa Kemal Paşa ile cephedeki 
seyahat intibalarına dair beyanatı ,150, 

— Reisisani Vekili ile ikinci Reis Vekili 
intihabı münasebetiyle sözleri 274,293 

— Sepa konferansı Reisi Müsyü Milran 
tarafından verilen cevabî notada müstamel ta-
birattan dolayı Heyeti Vekilemin ne gibi te-
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Sayfa 
şebtriisatta bulunduğuna dair Hariciye Vekâle
tinden sual takriri münasebetiyle sözleri. 85 

— Erzurumda tahtı nezarette bulunan 
İngiliz kaymakamı Ravlınson hakkında 
Hariciye Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 
sözleri 110,111 

Besim Aitalay Bey (Kütahya) - Antep M e 
busu Abdurrahman Lâmi Efendinin devairi 
vakfiyeyi teftiş için mezunen izamının 
Heyeti Vekilece takarrür ettirildiğine dair 
tezkere münasebetiyle sözleri. 277 

— Bağdat demiryolu hattının maaşat 
ve masarifatı için 96 bin liranın sarfı hak
kında kanun münasebetiyle sözleri. 412 

— Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Âşir 
Beylerin infisallerine ve şimdiye kadar bir 
divanı harbe tevdi edilmemeleri esbabına 
dair Dahiliye Vekâletiyle Erkânı Harbiyei 
Umumiye riyasetinden istizah takriri mü
nasebetiyle sözleri 220 

— Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin 
izahnamesinin beyanatı şifahiye telâkki edi-

Cami Bey (Aydın) - Dahiliye Vekili Hak
kı Behiç Beyin istifanamesi münasebetiyle 
sözleri 69 

Celâfettin Arif Bey (AdMye Vekili) - Is-
tanbuldan çıkıp Meclise gelmiyen azaların 
ademi kabulü hakkındaki teklifi kanuni mü
nasebetiyle sözleri 297 

— tstanbuldan gelenler hakkında itti
hazı lâzımgelen tedabire dair teklifi kanuni 
münasebetiyle sözleri 298 

— Karahisan Sahip Mebusu Memet Şük
rü ve Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beylerin şifahen yekdiğerine atfeyledik-
leri mesailin her şubeden müntehap birer 
azadan mürekkep bir encümende tetkikine 
dair takrir münasebetiyle sözleri 58,60 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin Siirt mutasarrıflığına tayin edil
mesi ve Adliye müsteşarlığı esnasındaki 
yolsuzluklarından dolayı hakkında tahkikat 

Sayfa 
— Zaptı sabık hülâsası hakkında söz

leri 274,398:399 

— Ziİe kasabası hariki hakkındaki su
ale Dahiliye Vekili tarafından verilen tah
rirî cevap münasebetiyle sözleri 402 

lerek beyanı itimat olunmasına ve istifa
sının iadesine dair Ayıntap Mebusu Kılıç 
Ali Beyle rüfekasınm takriri münasebetiyle 
sözleri. 114 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri, 340, 

374:375 

— istiklâl Madalyası Kanunu münase
betiyle sözleri. 573,574 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesi hakkındaki takriri ile mu
hacirin müdiriyeti umumiyesinin Sıhhiye Ve
kâletine raptına dair iki kıta kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 88,91,92 

ve takibatta bulunulmaması sebebine dair 
Adliye ve Dahiliye vekâletlerinden istizah 
takriri münasebetiyle sözleri 44,45,46,47,48,49,51,52 

Celâlettin Arif Bey (Erzurum) - Anadolu 
ve Rumeli müdafaai hukuk cemiyetinin ba
dema alacağı şekil hakkında Heyeti Veki
lece ittihaz edilen mukarrerata dair Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi mü
nasebetiyle sözleri 30,31 

— Ankara Mebusu Rifat Efendinin müf
tülükle mebusluğu uhdesinde cemetmesine 
müsaade olunmasına dair tezkere münase
betiyle sözleri 254 

— İkinci Reis Vekili Cemaleddin Efen
dinin mezun addiyle yerine diğer bir zatın 
intihap olunmasına dair takrir münasebe
tiyle sözleri 256 

— istanbul Meclisi mebusanı azasından 
iken mevkufen İngilizler tarafından Mal-

B 
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Sayfa 
taya gönderilen mebusların Büyük Millet 
Meclisi azası addolunmalarına ve kendilerine 
tahsisat verilmesine dair Divanı Riyaset ka
rarı münasebetiyle sözleri 17 

Cemil Bey (Kütahya) - Memur ekin meb
us intihap edilen zevatın tahsisatlarına dair 
takrir münasebetiyle sözleri 80,8.1,82 

— Mustafa Kemal Paşanın, Demircide 
cereyan eden harekâtı harbiye ile Ayıntap 
hakkındaki beyanatı münasebetiyle sözleri 

— Tavşanlı ve Eğrigöz nahiyelerinin ka
zaya tahvillerine dair teklifi kanunî münase
betiyle sözleri 

•Saytfaı 

367 

410 

Dr. Adnan Bey (Dahiliye Vekâleti Ve
kili) - Maltadan berayi muhakeme îstanbula 
getirilmiş olan Cemal ve Cevat Paşalarla rü-
fekasına dair beyanatı 189 

Dr. Adnan Bey (Sıhhiye Vekili) - Vilâ-
yatı şarkiye muhacirlerine muavenet edil
mesi hakkındaki takriri ile Muhacirin mü-
diriyeti umumiyesinin Sıhhiye Vekâletine 
raptına dair iki kıta kanun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri 26:27 

Dr. Fuat Bey (Bolu) - Bolu mebusluğu
na intihap edilmiş olan Yusuf tzzet Pa
şanın intihap mazbatasının kabulüne ve 
Mithat Kemal Beyin mazbatasının reddine 
dair Üçüncü şube mazbatası münasebetiyle 
sözleri 278 

— İstiklâl Madalyası Kanunu münasebe
tiyle sözleri 573 

Dr. Mazhar Bey (Aydın) - Bekir Sami, 
Hacim Muhittin ve Âşir Beylerin infisal-
lerine ve ' şimdiye kadar bir divanı har
be tevdi edilmemeleri esbabına dair Dahi
liye Vekâletiyle Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyasetinden istizah takriri münasebetiyle 
sözleri 220:221:222:223 

— Bu seferberlik müddetine münhasır 
olmak üzere hidematı fiiliye, ihtiyatiye ve 
müstahfıza efradından bedeli nakdi ahzına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 477 

— Ereğli ve Zonguldak havzalarından 
ihraç olunacak maden kömürlerinden alına
cak ihracat resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 248 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 351:352 

— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı 
ile içtima edebilecek memuriyetlere dair 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 540 

— Reisi Sâni Vekili ile İkinci Reis Vekili 
intihabı münasebetiyle sözleri 264 

— Tababeti adliye ve ceraim neticesi 
mecruhların tedavisine dair teklifi kanunî 
münasebetiyle sözleri 143 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine muave
net edilmesi hakkındaki takriri ile muhacirin 
müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye Vekâletine 
raptına dair iki kıta kanun lâyihası münase
betiyle sözleri 94 

Dr. Refik Bey (Bayazit) - Mülkî ve as
kerî muessesatı sıhhiyenin tevhidine dair 
mazbatalar münasebetiyle sözleri 558,561:562 

Dr. Rıza Nur Bey (Maarif Vekili) - Ço
rum idadi müdiriyetine tayin edilen Ha
san Beyle, Maarif müsteşarlığına tayin edi
len Kâzım Nami Beye dair sual takriri mü
nasebetiyle sözleri 12,13:14 

— Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin 
istifanamesi münasebetiyle sözleri 69:70 

— Memur iken mebus intihap edilen ze
vatın tahsisatlarına dair takrir münasebetiyle 
sözleri 81:82 

Dr. Suat Bey (Kastamonu) - Ereğli ve 
Zonguldak havzalarından ihraç olunacak 
Maden kömürlerinden alınacak ihracat res
mi hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 240,241,243 

—• Istan buldan çıkıp Meclise gelmeyen 
azaların ademi kabulü hakkındaki teklifi 
kanunî münasebetiyle sözleri 295 

— Maden kömürlerinin ihracat rüsumu 
hakkındaki sual takriri münasebetiyle söz
leri 575 

— Matbuat müdiri umumisinin Meclis
ten intihabına dair teklifi kanunî münasebe
tiyle sözleri. 302 
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Sayfa 
— Mebuslukla içtima edebilecek memu

riyetlere ve mebusların tahsisatına dair Di
vanı Riyasetçe ittihaz edilen karar hakkın
daki tezkere münasebetiyle sözleri 401 

— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı 
ile içtima edebilecek memuriyetlere dair 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 505:508, 

522,525 
— Memur iken mebus intihap edilen 

zevatın tahsisatlarına dair takrir münasebe
tiyle sözleri 81 

— Mülkî ve askerî müessesatı sıhhiyenin 
tevhidine dair mazbatalar münasebetiyle 
sözleri. 559:560,563 

— Niğde Mebusu Mustafa Beyin me
zuniyet talebine dair takriri münasebetiyle 
sözleri. 442 

Dr. Tevfik Rüştü Bey (Menteşe) - Bekir 
Sami, Hacim Muhittin ve Âşir Beylerinin 
fisallerine ve şimdiye kadar bir divanı har
be tevdi edilmemeleri esbabına dair Dahi
liye Vekâletiyle Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyasetinden iztizah takriri münasebetiyle 
sözleri 9 

— Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin, 
istifanamesi münasebetiyle sözleri 64,65 

— Ereğli ve Zonguldak havzalarından 
ihraç olunacak maden kömürlerinden alı
nacak ihracat resmi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri. 246,247,248 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 232,327, 

377,422 
— îrşat encümeni beyannamelerinin neş

rine ve adûl heyeti teşkiline dair teklifi ka
nunî münasebetiyle sözleri. 303:304 

:— Karahisarı Sahip Mebusu Memet Şük
rü ve Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beylerin şifahen yekdiğerine atfeyledik-
leri mesailin her şubeden müntahap birer 
azadan mürekkep bir encümende tetkikine 
dair takrir münasebetiyle sözleri 59 

•— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin Siirt mutasarrıflığına tayin edil-

Sayfa 
mesi ve Adliye müsteşarlığı esnasındaki yol
suzluklarından dolayı hakkında tahkikat 
ve takibatta bulunulmaması sebebine dair 
Adliye ve Dahiliye vekâletlerinden istizah 
takriri münasebetiyle sözleri 44 

— Kuvayi seyyare kumandanlığına mu-
vakaten tayin edilmiş olan Saruhan Me
busu Reşit Beyin mezun addedilmesine dair 
tezkere münasebetiyle sözleri 363 

— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı ile 
içtima edebilecek memuriyetlere dair teklifi 
kanunî münasebetiyle sözleri 544,546 

— Muhacirin tarafından verilen istidala
rın merbuten takdim edildiğine ve bu muha
cirlerin memleketlerine şevkine dair takrir 
münasebetiyle sözleri 404,406 

— Mülkî ve askerî müessesatı sıhhiyenin 
tevhidine dair mazbatalar münasebetiyle söz
leri 560:561 

— Tababeti adliye ve ceraim neticesi 
mecruhların tedavisine dair teklifi kanunî 
münasebetiyle sözleri 141:142,143 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine muave
net edilmesi hakkındaki takriri ile Muha
cirin müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye Ve
kâletine raptına dair iki kıta kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 22,23,88,89,93,97 

Durak Bey (Erzurum) - Aşarın teslise 
raptı hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 132,133,170,172 

Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisatı ve Meclis azalığı 
ile iştima edebilecek memuriyetlere dair tek
lifi kanunî münasebetiyle sözleri 541,542 

— Memaliki müstevliye ahalisi ile meh-
curinden 1336 senesinden itibaren emlâk ve 
arazi ve temettuat vergisi ile küsuru mun-
zammanın ahzi için 6 Mayıs 1335 tarihli 
kararname ahkâmının tadiline dair kanun 
münasebetiyle sözleri 456 

Dursun Bey (Çorum) - Çorum idadi mü
düriyetine tayin edilen Hasan Beyle, Maarif 
müsteşarlığına tayin olunan Kâzım Nami 
Beye dair sual takriri münasebetiyle sözleri 14 
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Sayfa 
Emin Bey (Erzincan) - Memaliki müs

tevliye ahalisi ile mehcurinden 1336 sene
sinden itibaren emlâk ve arazi ve temettü-
at vergisi ile küsuru munzammanın ahzi 
için 6 Mayıs 1335 tarihli kararname ah
kâmının tadiline dair kanun münasebetiylie 
sözleri 417,456 

Enver Bey (Maliye Vekâleti Varidat mü-
diri Umumisi) - Aşarın teslise raptı, hak
kında kanun münasebetiyle sözleri 170,171,179 

Sayfa 
Esalt Bey (Lâzistan) - Bağdat demiryolu 

hattının maaşat ve masarifatı için 26 bin 
liranın sarfı hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri 392 

— Gürcülerin Batumu işgalinden sonra 
yaptıkları mezalime dair Batumdan mevrut 
Zihni imzalı telgraf münasebetiyle sözleri 119:120 

— Kırşehir mebuslarından Sadık Beyle 
Bekir Ağa hakkında Kırşehir mutasarrıflı
ğından mevrut tezkerenin takdim olundu
ğuna dair tezkere münasebetiyle sözleri 438 

Ferit Bey (Çorum) - Ahzi asker şuaba-
tına memur zabitanın harcırahlarına dair 
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 586 

— Anadolu hattı memurlarının müteda-
vil maaşlarının tesviyesi hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle sözleri 390 

— Ankara Mebusu Rifat Efendinin müf-
tilikle mebusluğu uhdesinde cemetmesine 
müsaade olunmasına dair tezkere münase
betiyle sözleri 255 

— Aşarın teslise raptı hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle sözleri 124,125,130,170, 

178,181,184,185,280,281,282,283 

— Aşar mültezimlerinden edayi deyn eden
lerin emlâki merhunei mütefevvizelerinin 
iadesine dair kanun münasebetiyle sözleri 475,476:477 

— Bolu mebusluğuna intihap edilmiş olan 
Yusuf İzzet Paşanın intihap mazbatasının 
kabulüne ve Mitat Kemal Beyin mazbatası
nın reddine dair Üçüncü şube mazbatası mü
nasebetiyle sözleri 

— Bu seferberlik müddetine münhasır 
olmak üzere hidamatı filiye, ihtiyatiye ve 
mustahfaza efradından bedeli nakdî ahzına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 

— İstiklâl Madalyası Kanunu münasebe
tiyle sözleri 

— Matbuat müdiri umumisinin Meclisten 
intihabına dair teklifi kanunî münasebetiyle 
sözleri 

278 

485 

573 

300 

— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı 
ile içtima edebilecek memuriyetlere dair 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 508,521,523 

— Memaliki müstevliye ahalisi ile meh
curinden 1336 senesinden itibaren emlâk 
ve arazi ve temettüat vergisi ile küsuru 
munzammanın ahzi için 6 Mayıs 1335 ta
rihli kararname ahkâmının tadiline dair ka
nun münasebetiyle sözleri 451,452,454 

— Meşgul mahallerden gelen ve muha-
sebei hususiyeden maaş alanlara umumî 
bütçeden muavenet icrasına dair teklifi ka
nunî münasebetiyle sözleri 500,581 

Ferit Bey (Mahiye Vekili) - Ankaradaki 
talimgah efendilerine dörder yüz kuruş maaş 
verilmesine dair teklifi kanunî münasebetiyle 
sözleri 366 

— Ardiye resminin on misline iblâğına 
dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 20,40 

— Aşarın teslise raptı hakkında kanun 
münasebetiyle sözleri 123,127,128,130,132,279, 

280,282,283,284,286 
— Bu seferberlik müddetine münhasır 

olmak üzere hidematı filiye, ihtiyatiye ve 
mustahfaza efradnıdan bedeli naktî ahzına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 487,488,489:490 

— Bilûmum harcırahlardan yüzde otu
zunun katına dair teklifi kanunî münasebetiyle 
sözleri 15,37:38 

— Darülmualliminlerin lâğvine ve sulta
nilerin idadiye kalbine dair teklifi kanu
nî münasebetiyle sözleri - 504 
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UfU 
— Divanı muhasebat teşkili hakkındaki 

kanun münasebetiyle sözleri 577:578 
— Ereğli ve Zonguldak havzalarından 

ihraç olunacak maden kömürlerinden alına
cak ihracat resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 238:239,241,243,244,245,247 

— Erkân, ümera ve zabitan ve mensu-
bini askeriyeye zam icrasına dair kanun lâyi
hası münasebetiyle sözleri 87 

— IstüMâl madalyası Kanunu münase
betiyle sözleri 574 

— İzmit Mebusu Fuat Beyin hidematı Va-
taniyede bulunmak üzere izninin bilâ müddet 
temdit edildiğine dair tezkere münasebe
tiyle sözleri 276 

— îsparta Mebusu Nadir Bey hakkında
ki isnadatı tahkik etmek üzere mahalline bir 
heyet gönderilmesine dair verilen kararın red
di hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri. 

445,448 
— Matbuat müdiri umumisinin Meclis

ten intihabına dair teklifi kanunî münasebe
tiyle sözleri. 30H 

<— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı 
ile içtima edebilecek memuriyetlere dair tek
lifi kanunî münasebetiyle sözleri. 537,538,539,541, 

545, 

— Memaîiki müstevliye ahahsi ile meh-
curinden 1336 senesinden itibaren emlâk ve 
arazi ve temettüat vergisi ile küsuru mun-
zammanm ahzi için 6 Mayıs 1335 tarihli ka
rarname ahkâmının tadiline dair kanun mü
nasebetiyle sözleri. 452, 

— Memur iken Mebus intihap edilen ze
vatın tahsisatlarına dair takrir münasebetiy
le sözleri. 82 

— Meşgul mahallerden gelen ve muhase-
bei husuisiyeden maaş alanlara umumî büt
çeden muavenet icrasına dair teklifi kanunî 
münasebetiyle sözleri 58Ö,58!1,583, 

Hacı Hayali Efendi (Urfa) - Mustafa Kew 
maJ Paşanın, Demirclide cereyan eden hare-1 

kâıtı Harbiye ile Ayintap hakkımidaki beyanatı 
münasebeltiyie sözüeıii 368,369 

Sayfa 
— Muhasebei hususiyelerin lâğvine dair 

teklifi kanunî münasebetÜ yle sözleri. 535, 
•— Şimdiye kadar maliyece sarfiyatı va'ki-

anın ne gibi usul ve kanuna tevfik edil
diğine ve makamı vekâletle vilâyattan ne gibi 
masarifat yapıldığına daiir Maliye Vekâletin
den sual takriri münasebetiyle sözleri. 76,77,78 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesi hakkındaki takriri ile muhaci
rin müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye Vekâ
letine raptına dair iki kıta kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri. 96 

— Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri. 502 
Fevzli Paşa (Müdafaa MiMye Vfckîfli) -

Ahziasker şuabatına memur zabîtanın har-
cirahlarına dair kanun lâyihası münasebe
tiyle sözleri. 586 

Feyzü Efendi (Malatya) - Zaptı sabık hu-> 
lâsası hakkında sözleri. 569 

— İsparta Mebusu Nadir Bey hakkındaki 
isnadatı tahkik etimek üzere mahalKne bir 
heyet gönderilmesine dair verilen kararın 
reddi hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri 449 

— Kurban Bayramında kesilecek kurban 
bedelâtınm cephelere gönderilmesi hakkında
ki takrir münasebetiyle sözleri. 413 

— Usulü muhasebei umumiye kanunu mu
vakkatinin 22 nci madesinin tadiline dair ka
nun münasebetiyle sözleri. 553 

— Zaptı sabık hülâsası hakkında sözleri. 73 

Hadim MuMrrin Bey (Karesi) - Mustafa 
Kemal Paşanın, Demircide cereyan eden 
harekâtı harbiye ite Ayünfcap haköcmdaıkfî 
beyanatı münalsöbeHiyle sözleriv 367,ı 

H 

Fuat Bey (Çorum) - Aşar mültezimlerin
den edayı deyin edenlerin emlâki merhu-
neye mütefevvMerinin iadesine dair kanun 

• 

münasebetiyle sözleri. 497 

—• Bilûmum harcirahlardan yüzde otuzu
nun katına dair teklifi kanunî münasebetiy
le sözleri; 38 

— Divanı muhasebat teşkili hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri. 577,578 
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Sayfa 
Halklki Hami Bey (Slinop) - Aşar müâe- • 

zimlerinden edayi deyin edenlerin emlâki 
merhune ve mültefevvizelerinin iadesine dair 
İkamın münasebetiyle sözleri 497 

— Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Âşir 
Beylerin infisaİlerine ve şimdiye kadar bir 
divanı harbe tevdi, edilmemeleri esbabına dair 
Dahiliye Vekâleti ile Erkâni Harbiye! Umu
miye riyasetinden -istihzan ta'kriri müna
sebetiyle sözleri. 9 

— Bu seferberlik müddetine münhasır 
olmak üzere hidematı filiye, ihtiyatiye ve 
mü'stalbjfıza efradından bedeli nakdî ahzına 
dair kanun münasebetiyle sözleri. 486,487,489 

— Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin 
istifanamesi münasebetiyle sözleri. 70 

— İrşat encümeni beyannamelerinin neş
rine ve Adül heyeti teşkiline dair teklifi ka
nunî münasebetiyle sözleri. 304 

— Istanbuldan çıkıp Meclise gelmeyen 
azaların ademi kabulü hakkındaki teklifi 
kanunî münasebetiyle sözleri. 297 

— istanbul Hükümetince imza edilen sulh 
muahedesinin (Sevr) Büyük Millet Meclisin
ce kabul olunamıyacağına dair Türk Milleti
ne ve İslâm âlemine bir beyanname neşredil
mesi hakkındaki -ta'kriri münasebetiyle sözleri. 216 

— İstanbul Meclisi mebusanı azasından 
iken mevkuf en İngilizler tarafından Mal-1 

taya gönderilen mebusların B. M. M. Azası 
addolunmalarına ve kendilerine tahsisat ve
rilmesine dair Divanı riyaset kararı mü
nasebetiyle sözleri. 17:18 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mal'i 'Beyin Siirt mutasarrıflığına tayin edil
mesi ve Adliye müsteşarlığı esnasındaki yol-
suzlukilarından dolayı hakkında tahkikat ve 
takibatta bulunulmaması sebebine dair Ad
liye ve Dahiliye vekâletlerinden istizah tak
riri münasebetiyle sözleri 43,47,50,51,52 

— (Kırşehir mebuslarından Sadık Beyle Be
kir Ağa hakkında Kırşehir mutasarrıflığından 
mevruıt tezkerenin takdim olunduğuna dair 
tezkere münasebetiyle sözleri. 437 

— Mebusana ait mektupların sansör 
edilmesi hakkında Müdafaai Milliye ve Dahi
liye vekâletlerinden istihzan takriri münase-
fbettiyle sözleri, 12 

Sayfa 
— Mebusluğa intihap edilmiş olan memu

rinin mezun veya müstafi addedilip edilmi-
yeceğinin işarına dair tezkere münasebetiyle 
sözleri 205 

— Reisi sani vekili ile ikinci reis vekili 
intihabı münasebetiyle sözleri 273,275 

— Vlâya'tı şarkiye muhacirlerine muave
net edilmesi hakkındaki takriri ile Muhaci
rin müdiriyetJi umumiyesinin Sıhhiye Vekâle
tine raptına dair iki kıta kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri, 89,94,97 

Hamdı Namık 'Bey (İzmit) - Ahzli asker 
şuabatına memur zabıtanın hareirahlarına dair 
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri. 417 

— Aşarın teslise raptı hakkımdaki kanun 
münasebetiyle Sözleri. 177:178,286 

— Aşar mültezimlerinden edayideyin 
edenlerin emlâki merhune ve mütefevvizeleri-
nin 'iadesine dair kanun münasebetiyle söz
leri, 493,494 

— Bağdat demiryolu hattının maaşat ve 
mâsarifatı için 26 bin liranın sarfı hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle sözleri. 392 

— 'Bolu mebusluğuna intihap edilmiş olan 
Yusuf İzzet Paşanın intihap mazbatasının 
kabulüne ve Mithat K'emal Beyin mazba
tasının reddine dair üçüncü şube mazbatası 
münasebetiyle sözleri. 278 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 319,374 

— İrşat encümeni beyannamelerinin neş
rine ve adül heyeti teşkiline dair teklifi ka
nunî münasebetiyle sözler. 304 

<— İzmit Mebusu Fuad Beyin hidematı 
vataniyede bulunmak üzere izninim bilâ-
müddet temdit edildiğine dair tezkere mü
nasebetiyle sözleri. 276 

— İsparta Mebusu Nadir Bey hakkındaki 
isnadatı tahkik etaıek üzere mahalline bir 
heyet gönderilmesine dair verilen kararın 
reddi hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri. 445 

— Mustafa Kemal Paşa ile cephedeki se
yahat intibalarına dair beyanatı. 162 

— Mustafa Kemal Paşanın, Demircide 
cereyan eden harekâtı Harbiye ile Aymtap 
hakktndalkii beyanatı münasebetiyle sözleri, 367 
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Sayfa 
— Ahzi asker şubelerinin lâğvi hakkın

daki takrir münasebetiyle sözleri 144,145,587:588 
— Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri 203 
— Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri 501 
— Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri 509 
— Zonguldakta askerlik muafiyeti hak

kında teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 418 

Hamdullah Subhi Bey (Antalya) -
Aşar mültezimlerinden edayi deyin eden
lerin emlâki merhune ve mütefevvizaları-
nın iadesine dair kanun münasebetiyle söz
leri. ' 494:495,496 

— Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Âşir 
Beylerin infisallerine ve şimdiye kadar bir 
Divanı harbe tevdi edilmemeleri esbabına 
dair Dahiliye Vekâletiyle Erkânı Harbiyei 
umumiye riyasetinden istizah takriri mü
nasebetiyle sözleri 224:225,227,229 

— Gürcülerin Batumu işgalinden sonra 
yaptıkları mezalime dair Batumdan mevrut 
Zihni imzali telgraf münasebetiyle sözleri 120,121 

— Karahisarı Sahip Mebusu Memet Şük
rü ve Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beylerin şifahen yekdiğerlerine atfey-
ledikleri mesailin her şubeden müntahap 
birer azadan mürekkep bir encümende tet
kikine dair takrir münasebetiyle sözleri 59 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin, Siirt mutasarrıflığına tayin edil
mesi ve Adliye müsteşarlığı esnasındaki yol
suzluklarından dolayı hakkında tahkikat ve 
takibatta bulunulmaması sebebine dair Ad
liye ve Dahiliye vekâletlerinden istizah tak
riri münasebetiyle sözleri 42 

— Meşgul mahallerden gelen ve muha-
sebei hususiyeden maaş alanlara umumî büt
çeden muavenet icrasına dair teklifi kanunî 
münasebetiyle sözleri 581 

— Muhacirin tarafından verilen istidala
rın merbuten takdim edildiğine ve bu mu
hacirlerin memleketlerine şevkine dair takrir 
münasebetiyle sözleri 402:403 

— Sepa konferansı Reisi Müsyü Milran 
tarafından verilen cevabî notada müstamel 
tabirattan dolayı Heyeti Vekilenin ne gibi 
teşebbüsatta bulunulduğuna dair Hariciye 
Vekâletinden sual takriri münasebetiyle söz
leri 83:84,85,86 

Sayfa 
Hamit Bey (Trabzon) - Vilâyatı şarkiye 

muhacirlerine muavenet edilmesi hakkın
daki takriri ile muhacirin müdiriyeti umu-
miyesinin Sıhhiye Vekâletine raptına dair 
iki kıta kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 88 

Hasan Hayri Bey (Dersim) - Dahiliye 
Vekili Hakkı Behiç Beyin istifanamesi mü
nasebetiyle sözleri 65 

Hasan Basri Bey (Karesi) - Meşgul ma
hallerden gelen ve muhasebei hususiyeden 
maaş alanlara umumî bütçeden muavenet 
icrasına dair teklifi kanunî münasebetiyle 
sözleri 583 

Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) - Aşarın 
teslise raptı hakkında kanun münasebetiyle 
sözleri 126,129,171,174,283,284,286 

— Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Âşir 
Beylerin infisallerine ve şimdiye kadar bir 
Divanı harbe tevdi edilmemeleri esbabına 
dair Dahiliye Vekâletiyle Erkânı harbiyei 
umumiye riyasetinden istizah takriri mü
nasebetiyle sözleri 231 

— Bilûmum harcırahlardan yüzde otu
zunun katına dair teklifi kanunî münasebe
tiyle sözleri 36 

— Ereğli ve Zonguldak havzalarından ih
raç olunacak maden kömürlerinden alına
cak ihracat resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 240,241,246,247 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 373,379 

— Karahisarı Sahip Mebusu Memet Şük
rü ve Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beylerin şifahen yekdiğerine atfeyledik-
leri mesailin her şubeden müntehap birer 
azadan mürekkep bir encümende tetkikına 
dair takrir münasebetiyle sözleri 59 

— Memaliki müstevliye ahalisi ile mu
hacirinden 1336 senesinden itibaren emlâk 
ve arazi ve temettüat vergisi ile küsuru 
munzammanın ahzi için 6 Mayıs 1335 ta
rihli kararname ahkâmının tadiline dair 
kanun münasebetiyle sözleri 453,454,455 

— Trabzon Mebusu iken şehit olan İzzet 
ve Ziya Beylerin sene nihayetine kadar 
olan tahsisatlarının ailelerine verilmesine 
dair takriri münasebetiyle sözleri 107:108 
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Sayfa 
— Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri 397: 

398,399 
Haşini Bey (Çorum) - Aşar mültezimlerin

den edayi deyn edenlerin emlâki merhune 
ve mütefevvizelerin iadesine dair kanun 
münasebetiyle sözleri 476 

— Istanbuldan gelenler hakkında ittihazı 
lâzımgelen tedabire dair teklifi kanunî mü
nasebetiyle sözleri 298 

— Kırşehir mebuslarından Sadık Beyle 
Bekir Ağa hakkında Kırşehir mutasarrıf
lığından mevrut tezkerenin takdim olun
duğuna dair tezkere münasebetiyle sözleri 439 

— Memaliki müstevliya ahalisi ile meh-
curinden 1336 senesinden itibaren emlâk ve 
arazi ve temettüat vergisi ile küsuru mun-
zammanın ahzi için 6 Mayıs 1335 tarihli 
kararname ahkâmının tadiline dair kanun 
münasebetiyle sözleri 455 

— Trakya ve Düzce ahvali hakkındaki 
beyanat münasebetiyle sözleri 213 

Haydar Bey (Kütahya) - Meni müskirat 
kanunu münasebetiyle sözleri 197,198,199 

Hilmi Efendi (Niğde) - Malatya Mebusu 
Reşit Ağanın intihap mazbatasına dair Be
şinci şube mazbatası münasebetiyle sözleri 6 

Hulusi Bey (Karahisarı Sahip) - Aşarın 
teslise raptı hakkında kanun lâyihası müna
sebetiyle sözleri. 280 

— Bolu mebusluğuna intihap edilmiş olan 
Yusuf İzzet Paşanın intihap mazbatasının 
kabulüne ve Mitat Kemal Beyin mazbata
sının reddine dair üçüncü şube mazbatası mü
nasebetiyle sözleri. 278 

— Mustafa Kemal Paşa ile cephedeki 
seyahat intihalarına dair beyanatı 161,162 

Sayfa 
— Şimdiye kadar maliyece sarfiyatı vakı

anın ne gibi usul ve kanuna tevfik edildiğine 
ve makamı vekâletle vilâyattan ne gibi ma-
sarifat yapıldığına dair Maliye Vekâletin
den sual takriri münasebetiyle sözleri 78 

Hüseyin Avni Bey (Erzurum) - Ahzi asker 
şubelerinin lâğvi hakkındaki takrir münase
betiyle sözleri. 144 

Hüseyin Bey (Elâziz) - Dahiliye Vekili 
Hakkı Behiç Beyin istifanamesi münasebe
tiyle sözleri. 66 

— Kurban Bayramında kesilecek kurban 
bedelâtının cephelere gönderilmesi hakkındaki 
takrir münasebetiyle sözleri 414 

Hüsrev Bey (Trabzon) - îsıtartbul Hüj 

kûmetince imza edilen sulh muahedesinin 
(sevr) Büyük Millet Meclisince kabul olu-
namıyacağına dair Türk milletine ve islâm 
âlemine bir beyanname neşredilmesi hakkın
daki takrir münasebetiyle sözleri, 215:216 

— M al tadan berayi muhakeme tstanbula 
getirilmiş olan Cema ve Cevat Paşalarla rü-
fekası hakkında Hükümetin lâkayıt kalmama
sına dair beyanatı 190 

— Meni müskirat kanunu münasebetiyle 
sözleri. 199 

— Sepa konferansı reisi müsyü Milran 
tarafından verilen cevabî notada müstamel 
tabirattan dolayı Heyeti Vekilenin ne gibi 
teşebbüsatta bulunduğuna dair Hariciye 
Vekâletinden sual takriri münasebetiyle söz
leri. 83,84 

— Trakya ve Düzce ahvali hakkındaki 
beyanat münasebetiyle sözleri 212 

ı 
İsmail Fazıl Paşa (Nafıa Vekili) - Ana

dolu hattı memurlarının mütedavil maaşları
nın tesviyesi hakkındaki kanun lâyihası 
(münasebetiyle sözleri. 389:390 

— Anadolu şimendifer hattının maaşat 
ve masarif atı müteferrikası için 145 bin li
ranın 1336 senesi bütçesinden sarfı hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 442:443 

— Bağdat demiryolu hattının maaşat ve 
masarifatı için 26 bin liranın sarfı hakkın

daki kanun lâyihası münasebetiyle sözleri 350,392,393 
— Bağdat demiryolu hattının maaşat ve 

masarifatı için 96 bin liranın sarfı hakkın
da kanun münasebetiyle sözleri 411,412 

— Zabtı sabık hulâsası münasebetiyle 
sözleri 

İsmail Suphi Bey (Burdur) - Anadolu 
ve ve Rumeli Müdatfaai hukuk cemiyeti
nin badema alacağı şekil hakkında Heyeti 

433 
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Sayfa 
Vekiîece ittihaz edilen mukarrerata dair 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi müna
sebetiyle sözleri. 31,32 

— Ardiye resminin on misline iblâğına 'dair 
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri. 40 

— Bilûmum harcırahlardan yüzde otuzu
nun katona dair. teklifi kanunî münasebetiyle 
sözleri. 39 

— Enbiyayı izama karşı fazahatı lisa-
niyede bulunanlar hakkındaki teklifi ka
nunî münasebetiyle sözleri. 20 

— Ereğli ve Zongulda havzalarından ih
raç olunacak maden kömürlerinden alınacak 
ihracat resmi hakkındaki kanun münasebe
tiyle • sözleri. 243, 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkındaki 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 318,357,375 

— Istanbuldan çıkıp Meclise gelmeyen aza
ların ademi kabulü hakkındaki teklifi kanunî 
münasebetiyle sözleri. 295:296 

— İsparta Mebusu Nadir 'Bey hakkındaki 
isnadatı tahkik etmek üzere mahalline bir 
heyet gönderilmesine dair verilen kararın 
röddi hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 449 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke-
malî 'Beyin Siirt mutasarrıflığına tayin edil
mesi ve Adliye müsteşarlığı esnasındaki yol
suzlukların dan dolayı hakkında tahkikat ve 
takibatta bulunulmaması sebebine dair Adli
ye ve Dahiliye vekâletlerinden istizah takriri 
münasebetiyle sözleri 11,48 

— Kurban bayramında kesilecek kurban 
bedelâtının cephelere gönderilmesi hakkın
daki takrir münasebetiyle sözleri. 413 

— Matbuat müdiri umumisinin Meclis
ten intihabına dair teklifi kanunî münasebe
tiyle sözleri. 301, 

— Memur iken mebus intihap edilen ze
vatın tahsisatlarına dair takrir münasebetiyle 
sözleri. 81 

— Reisi sani vekili ile ikinci reis vekili 
intihabı münasebetiyle sözleri. 273,274,275 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine muavenet 
edilmesi hakkımdaki takriri ile Muhacirin 
müdiriyeti umumiyesinin Sıhhiye Vekâletine 
raptma dair iki kıta kanun lâyihası münase
betiyle sözleri. 92,93,94,97 

Sayfa 
— Trakya ve Düzce ahvali hakkındaki 

beyanat münasebetiyle sözleri. 211,212 
— Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri 73 

ismet Bey (Çorum) - Âşaran teslise raptı 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri. 13Q,168,179,185,281, 

— Aşarın mültezimlerden edayı deyin 
edenlerin emlâki merînin© ve mütefevvizele-
rinin iadesine dair kanun münasebetile sözleri. 476 

— Ayıritap Mebusu Abdürrahman Lâmi 
Efendinin devairi vakfiyeyi teftiş için mezu-
nen izamının Heyeti Vekiîece takarrür ettiril
diğine dair tezkere münasebetiyle sözleri. 276 

— Divanı muhasebat teşkili hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri, 578 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkındaki 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 329,429 

— irşat encümeni beyannamelerinin neş
rine ve adül heyeti teşkiline dair 'teklifi ka
nunî münasebetiyle sözleri. 304 

— Istanbuldan çıkıp Meclise gelmiyen aza
ların ademi kabulü hakkındaki teklifi kanunî 
münasebetiyle sözleri. 296 

— istanbul Meclisi mebusam azasından 
iken mevkuıfen ingilizler tarafından Maltaya 
gönderiten mebusların 'Büyük Mili et Mecli
si azası addolunmalarına ve kendilerine tah
sisat verilmesine dair Divanı riyaset kararı mü
nasebetiyle sözleri. 18 

— istiklâl madalyası kanunu münase
betiyle sözleri, 573 

— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı 
ile İçtima edebilecek memuriyetlere dair tekli
fi kanunî münasebetiyle sözleri. 509,510,521,524,540, 

544 

— Meşgul mahallerden gelen ve muhase-
bei hususiyeden maaş alanlara umumî büt
çeden muavenet icrasına dair teklifi kanunî 
münasebetiyle sözleri. 582, 

— Milli aşireti ahvali hakkındaki sual tak
riri münasebetiyle sözleri. 468 

— Niğde Mebusu Mustafa Beyin mezu
niyet talebine dair takriri münasebetiyle söz
leri.. 442 
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Sayfa 
— Nizamnaımei dahilinin ikinci fıkrasına 

bir zeyil yapılmasına dair teklifi kanunî 
münasebetiyle sözleri. 252 

— Reis san1! vekili ile ikinci reis vekili in
tihabı münasebetiyle sözleri. 267,273, 

— Zabtı sabık hulâsası hakkında sözleri 333,501, 
503 

Lütfi Bey (Malatya) - Aşarın teslise rap
tı hakkında kanun münasebetiyle sözleri, 130,131,132 

— Vilâyatı şarkiye trıuhadirlerine mua
venet edilmesi hakkındaki takriri ile mulha-

Mklhmut Celâl Bey (tktlfeatt V.) - Maden 
kömürlerinin ihracat rüsumu (hakkındaki sual 
takriri münasebetiyle sözleri. 575 

— Ereğli ve Zonguldak havzalarından ih
raç olunacak maden kömürlerinden alına
cak 'ihracat resmi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri. 246,247 

Mahmut Celâl Bey (Samban) - Ahzı as* 
ker şubelerinin lâğvi hakkındaki takrir mü
nasebetiyle sözleri, 146, 

—' Bilûmum harcırahlardan yüzde otu
zunun katına dair teklifli kanunî münasebe
tiyle sözleri. 37,38 

— Bu seferberlik müddetine münhasır ol
mak üzere frİdematı filîye, ihtiyatiye ve mus-
tahfaza 'efradından bedeli naktî ahziha dair 
kanun münasebetiyle sözleri 485 
?."• 

— Gürçülertin BaJtumu işgalinden sonra 
yaptıkları mezalime dair Batumdan mevrut 
Zihni imzalı 'telgraf münasebetiyle sözleri. 119,120 

Sayfa 
İsmet Bey (Erkânı Harfojyeli Umumiye 

Relisi) - Bekir Samli, Hacilm Muhlittân/ ve 
Âşir Beylerin Misallerine ve şimdiye ka
dar bir divanı harbe tevdi edilmemeleri esba
bına da'ir Dahiliye vekâletiyle Erkânı har-
biyei umumiye riyasetinden istizah takriri 
münasebetiyle sözleri. 2117,218,219,224,225,226 

cirin 'müdüriyeti umum iyesin in Sıhhiye vekâ
letine raptına dair iki kıta kanun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri. 28,29 

— Meşgul mahallerden gelen ve muhasebei 
hususiyeden maaş alanlara umumî bütçeden 
muavenet icrasına dair teklifi kanunî müna
sebetiyle sözleri. 585 

Memet Şükrü (Bey (Karahisarı Sahip) -
Ahzı asker şubelerinin lâğvi hakkındaki 
takirir (münasebetiyle sözleri. 146 

— Anadolu ve Rumeli Müdafaai hukuk 
cemiyetin'in badema alacağı şekil hakkında 
Heyeti Vekilece ittihaz edilen mukarrerata 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 
münasebetiyle sözleri 31 

— Aşarın teslise raptı hakkında kanun 
münasebetiyle sözleri 131 

K 
Kadri Ahmet Bey (Öiyarbekir) . Mecli

sin şeklinin tesbitine ve nisabı müzakereye 
ve tahsisata ve Meclis azalığı ile içtima edebi
lecek memuriyetlere dair teklifi kanunî müna
sebetiyle sözleri. 

Kâzım Hüsnü Bey (Konya) - Aşarın tes-
538 

lise raptı hakkında kanun lâyihası münase
betiyle sözleri. 280 

— Konya vakasından mahkûm edilenlerin 
aflarına dair Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal Paşanın telgrafı münasebe
tiyle sözleri. 105 

— istanbul Meclisi Mebusam azasından 
iken mevkufen ingilizler tarafından Malta-
ya gönderilen mebusların Büyük Millet Mec
lisi azası addolunmalarına ve kendilerine tah
sisat verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 
münasebetiyle sözleri 
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Sayfa 
— Aşar mültezimlerinden edayı deyn 

edenlerin emlâki merhune ve mütefevvize-
lerinin iadesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 474,481,486 

— Antep Mebusu Abdurrahman Lâmi 
Efendinin devairi vakfiyeyi teftiş için mezu-
nen izamının Heyeti Vekilece takarrür etti
rildiğine dair tezkere münasebetiyle sözleri 277 

— Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Âşir 
Beylerin infisallerkıe ve şimdiye kadar bir 
Divanı harbe tevdi edilmemeleri esbabına 
dair Dahiliye Vekâletiyle Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetinden istizah takriri müna
sebetiyle sözleri 9,219,226 

— Bu seferberlik müddetine münhasır 
olmak üzere hidematı filiye, ihtiyatiye ve 
mustahfaza efradından bedeli naktî ahzına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 481,486,488 

— Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin 
istifanamesiyle sözleri. 70 

— Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin, 
izahnamesinin beyanatı şifahiye telakki edi
lerek beyanı itimat olunmasına ve istifasının 
iadesine dair Ayintap Mebusu Kılıç Ali Beyle 
rüfekasının takriri münasebetiyle sözleri 114,115,116 

— Darülmüalliminlerin lâğvine ve sul
tanilerin idadiye kalbine dair teklifi ka
nunî münasebetiyle sözleri 504 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 313,317, 

318,321,421,422 

—• Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin Siirt mutasarrıflığına tayin edil
mesi ve Adliye müsteşarlığı esnasındaki 
yolsuzluklarıdan dolayı hakkında takikat 
ve takibatta bulunulmaması sebebine dair 
Adliye ve Dahiliye vekâletlerinden istizah 
takriri münasebetiyle sözleri 10:11,42,43:44: 

45,48,58 

— Kırşehir mebuslarından Sadık Beyle 
'Bekir Ağa hakkında Kırşehir mutasarrıf
lığından mevrut tezkerenin takdim olun
duğuna dair tezkere münasebetiyle sözleri 435:436, 

437,439,440,441 
— Konya vakasından mahkûm edilenle

rin B. M. M. Reisi Mustafa Kemal Paşanın 
ıflarına telgrafı münasebetiyle sözleri 104 I 

Sayfa 
— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 

müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı 
ile içtima edebilecek memuriyetlere dair 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 508,509,522, 

527,539,540,543,544,545,547,549 

— Memur iken mebus intihap edilmiş 
olan zevatın yerlerine diğerlerinin tayin olu
nup olunmıyacağına dair tezkere münasebe
tiyle sözleri 254 

— Meşgul mahallerden gelen ve muha-
sebei hususiyeden maaş alanlara umumî 
bütçeden muavenet icrasına dair teklifi ka
nunî münasebetiyle sözleri 582:583 

— Muhacirin tarafından verilen istidala
rın merbuten takdim edildiğine ve bu 
muhacirlerin memleketlerine şevkine dair tak
rir münasebetiyle sözleri 405 

— Mülkî ve askerî müessesatı sıhhiyenin 
tevhidine dair mazbatalar münasebetiyle söz
leri 561 

— Nakli dava ve tayini merci hakkında
ki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 192 

— Reisisâni Vekili ile ikinci reis vekili 
intihabı münasebetiyle sözleri 273,274 

— Erzurum tahtı nezarette bulunan in
giliz Kaymakamı Ravlinson hakkında Hari
ciye Vekâleti tezkeresi münasebetiyle söz
leri 111 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesi hakkındaki takriri ile mu
hacirin müdiriyeti umumiyesinin Sıhhiye 
Vekâletine raptına dair iki kıta kanun lâ
yihası münasebetiyle sözleri 88,92 

Memet Vasfı Bey (Karahisan Şarkî) -
Hukuku esasiye ve tahsisat hakkındaki tek
lifi kanunî münasebetiyle sözleri 329,351,374 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin, Siird mutasarrıflığına tayin 
edilmesi ve Adliye müsteşarlığı esnasındaki 
yolsuzluklarından dolayı hakkında tahkikat 
ve takibatta bulunulmaması sebebine dair 
Adliye ve Dahiliye Vekâletinden istizah 
takriri münasebetiyle sözleri 49 

Muhiddin Baha Bey (Bursa) - Hukuku 
esasiye ve tahsisat hakkındaki teklifi kanu
nî münasebetiyle sözleri 420 
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Sayfa 
— Maltadan berayi muhakeme îstanbula 

getirilmiş olan Cemal ve Cevat Paşalarla 
rüfekası hakkında Hükümetin lakayt kal
mamasına dair beyanatı 189 

— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı 
ile içtima edebilecek memuriyetlere dair 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 542 

— Mustafa Kemal Paşa ile cephedeki 
seyahat intihalarına dair beyanatı 158,159 

— Reisisâni Vekili ile ikinci reis vekili 
intihabı münasebetiyle sözleri 261,266:267 

Muhtar Bey (Haricîye Vekâleti Vekili) -
Gürcülerin Batumu işgalinden sonra yap
tıkları mezalime dair Batumdan mevrut 
Zihni imzalı telgraf münasebetiyle sözleri 118,119 

— Sepa konferansı Reisi Müsyü Milran 
tarafından verilen cevabî notada müstamel 
tabirattan dolayı Heyeti Vekilenin ne gibi 
teşebbüsatta bulunduğuna dair Hariciye 
Vekâletinden sual takriri münasebetiyle söz
leri 74,75,86 

— Erzurumda tahtı nezarette bulunan 
İngiliz Kaymakamı Ravlinson hakkında 
Hariciye Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 
sözleri 110,111 

Musa Kâzım Efendi (Konya) - Antep Me
busu Abdurrahman Lâmi Efendinin deva-
iri vakfiyeyi teftiş için mezunen izamının 
Heyeti Vekilece takarrür ettirildiğine dair 
tezkere münasebetiyle sözleri 277 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 319:320,429 

— Lâyiha encümeninin ilgasına ve Ni
zamname! dahilinin bazı maddelerinin tadi
line dair teklifi kanunî münasebetiyle söz
leri 250:251 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesi hakkındaki takriri ile Muha
cirin müdiriyeti umumiyesinin Sıhhiye vekâ
letine raptına dair iki kıta kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 88 

Mustâfa Bey (Karahisan Şarkî) - Aşarın 
teslise raptı hakkında kanun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri 130,280:281 

— Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Âşir 
Beylerin infisallerine ve şimdiye kadar bir 
divanı harbe tevdi edilmemeleri esbabına da-

Sayfa 
ir Dahiliye Vekâleti ile Erkânı harbiyei 
umumiye riyasetinden istizah takriri müna
sebetiyle sözleri 8 

— Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin, 
istifanamesi münasebetiyle sözleri 64,68,69,70 

— Dahiliye Vekili Hakkın Behiç Beyin, 
izahnamesinin beyanatı şifahiye telâkki edi
lerek beyanı itimat olunmasına ve istifası
nın iadesine dair Ayintap Mebusu Kılıç Ali 
Beyle rüfekasının takriri münasebetiyle söz
leri 115,116,117 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 313,317, 

420:421 
— İsparta Mebusu Nadir Bey hakkın

daki isnadatı tahkik etmek üzere mahalline 
bir heyet gönderilmesine dair verilen kara
rın reddi hakkındaki takrir münasebetiyle 
sözleri 308 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin Siirt mutasarrıflığına tayin edil
mesi ve Adliye müsteşarlığı esnasındaki yol
suzluklarından dolayı hakkında tahkikat ve 
takibatta bulunulmaması sebebine dair Ad
liye ve Dahiliye vekâletlerinden istizah tak
riri münasebetiyle sözleri 11] 

— Lâyiha encümeninin ilgasına ve Ni-
zamnamei dahilinin bazı maddelerinin tadili
ne dair teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 250 

— Şimdiye kadar Maliyece sarfiyatı vaki-
anın ne gibi usul ve kanuna tevfik edildiğine 
ve makamı vekâletle vilâyattan ne gibi ma-
sarifat yapıldığına dair Maliye Vekâletinden 
sual takriri münasebetiyle sözleri 75,78 

— Zabtı sabık hulâsası münasebetiyle söz
leri 433 

Mustafa Bey (Tokad) - Aşar mültezimle
rinden edayıdeyin edenlerin emlâki merhune 
ve mütefevvizilerinin iadesine dair kanun 
münasebetiyle sözleri 492 

Mustafa Efendi (Ankara) - İsparta Mebu
su Nadir Bey hakkındaki isnadatı tahkik et
mek üzere mahalline bir heyet gönderilmesine 
dair verilen kararın reddi hakkındaki takrir 
münasebetiyle sözleri 446 

Mustafa Kemal Paşa (Ankara) - Bekir Sa
mi, Hacim Muhittin ve Âşir Beylerin in-
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Sayfa 
fisallerine ve şimdiye kadar bir divanı harbe 
tevdi edilmemeleri esbabına dair Dahiliye 
Vekâleti ile Erkânı Harbiyei Umumiye Ri
yasetinden istizah takriri münasebetiyle söz
leri. 219,226,227,228,229:230,231 

— Cephedeki seyahat intilbalarına dair 
beyanatı. 153 

— Demircide cereyan eden harekâtı har
biye ile Ayintap hakkında beyanatı. 3'66,367,368,369:370 

—• Şark cephesi kuvvetlerimizin müteca
vizlere karşı müdafaa etmemeleri esbabının 
bildirilmesine dair Erkânı Harbiyei Umumi
ye riyasetiyle Müdafaai Milliye Vekâletinden 
sual takriri münasebetiyle sözleri. 206:211 

— Trakya ve Düzce ahvali hakkında bir 
takrire istinat etmeyen şifahî suallere dair 
beyanatı 211:213 

Muşta!a Lttfi Biey (Siverek) - SiiM Mebusu 
Mustafa Sabri ve Salih Efendilerle Nec
mettin, Nuri ve Kadri Beylerin intihap maz
batalarına dair mazbata münasebetiyle sözleri. 434 

Mustafa NecaKü Bey (Saruhan) - Ahziaskeı' 
şuabatına memur zabJitanın harcırahlarına dair 
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri. 475,586 

— Ankaradaki talimgah efendilerine dör
der yüz kuruş maaş verilmesine dair teklifi 
kanunî münasebetiyle sözleri. 366 

— Aşarın teslise raptı hakkında kanun 
lâyihası (münasebetiyle sözleri. 134 

— Bağdat demiryolu hattının maaşat 
ve masarifatı için 26 bin liranın sarfı hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle sözleri. 392 

— Bu seferberlik müddetine münhasır ol
mak üzere hidematı filiye, İhtiyatiye ve 
müstahfaza efradından bedeli naktî ahzına 
dair kanun münasebetiyle sözleri. 48'1,487 

— Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin 
istifanamesi, münasebetiyle sözleri. 69 

— Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin 
izabnamesinin beyanatı şifahiye telâkki edile
rek beyanı itimat olunmasına ve istifasının 
iadesine dair Ayintap Mebusu Kılıç Ali 
Beyle rüfekasının takriri münasebetiyle sözleri, 114, 

ı— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 424 

— İsparta Mebusu Nadir Bey hakkındaki 
Isnadatı tahkik etmek üzere mahalline bir 

Sayfa 
heyet gönderilmesine dair verilen kararın 
reddi hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri. 

308,309,445,448,449 
— İstanbul Meclisi Mebusanı azasından 

iken: mevku'fen İngilizler taralfıridan Malta-
ya gönderilen mebusların Büyük Millet Mec
lisi azası addolunmalarına ve kendilerine tah
sisat verilmesine dair Divanı riyaset kararı 
münasebetiyle sözleri. 17 

— İstiklâl madalyası kanunu münase
betiyle sözleri. 572,574, 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kema
li Beyin Siirt mutasarrıflığına tayin edilmesi' 
ve Adliye müsteşarlığı esnasındaki yolsuzluk
larından dolayı hakkında tahkikat ve takibatta 
bulunulmaması sebebine dair Adliye ve Da
hiliye Vekâletinden istizah takriri münasebe
tiyle sözleri. 10 

•— Konya vakasından mahkûm edilenle
rin aflarma dair 'Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal Paşanın telgrafı münasebe- , 
tiyle sözleri. 104 

—Matbuat müdiri umumisinin Meclisten 
intihabına dair teklifi kanunî münasebetiyle 
sözleri- 300, 

•— Reisli Sani Vekili ile ikinci Reis Vekili 
intihabı münasebetiyle sözleri, 266 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesi hakkındaki takriri ile muhaci
rin müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye Vekâ
letine raptına dair iki kıta kanun lâyiha
sı münasebetiyle sözleri, 25 

— Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri 235,399,400 

Mustafa Sabri Efendi (Sürt) - Aşar mül
tezimlerinden edayi deyiin edenlerin emlâki 
merhune ve mütefevvizeleriniin iadesine dair 
kanun münasebetiyle sözflerli.ı 491 

— Meçisin sekilimin tesbitine ve nisabı mü-; 
zakereye ve tahsiisata ve Meclis azalığı ile 
içtima edebilecek memuıiyestilere dair teklifli 
kıanunî münıasebetliyle sözleri 528 

Mustafa Talki Efendi (Sivas) - Hukuku 
esasiye ve tahsisat haikkındalki teklifi ka
nunî münasebdtliyle sözleri, 322, 

— İsparta Mebusu Nadir Bey hakkındaki1 

isnadatı tahkik etmek: üzere mahalline bir 
heyet gönderilmesine dair verilen kararın 
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reddi hakkındaki takriri münasebetiyle söz
leri 307,449 

•— Meşgul mahallerden gelen ve Muhase-
bei hususiyeden maaş alanlara umumî 'bütçe
den muavenet icrasına dair teklifi kanunî mü
nasebetiyle sözleri 585 

— Vilâyatı Şarkiye muhacirlerine muavenet 
edilmesi hakkındaki takriri ile Muhacirin 
müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye Vekâletine 
raptına dair iki kılta kanun lâyihası müna
sebetiyle sözleri. 25:26,91,92 

Müfit Erendi (Kırşehir) - Ahzıasfcer şubej 

lerinin lâğvi hakkındaki takrir münase-
tiyle 'sözleri. 1.45446 

— Aşarım teslise raptı hakkında kanun 
münasebetiyle sözleri 170,282,283,284 

— Aşar mültezimlerinden edayı deyin 
edenlerin emlâki merhune ve mütefevvizele-
rinlin iadesine dair kanun münasebetiyle 
siözleri.- 473,476 

— Bu seferberlik müddetine münhasır 
olmak üzere hidematı filiye, ihtiyatiye ve 
müsitafaza efradından bedeli nakdî altızına 
dair kanun münasebetiyle sözleri, 487 

— Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin 
istifanamesi münasebetiyle sözleri 66:67 

*— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkında
ki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 322,326,348, 

'349:350,372,375:376 
— İsparta Mebusu Nâdir Bey hakkındaki 

isnadatı tahkik etmek üzere mahalline bir 
heyet gönderilmesine dair verilen kararın 
reddi hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri. 

307,309,448 
— İrşat encümeni beyannamelerinin neş

rine ve adul heyetti teşkiline dair teklifi 
kanuni münasebetiyle sözleri. 305' 

— İstiklâl madalyası kanunu münase
betiyle sözleri. 572 

— Kastamonu Mebusu Albdülkadir Ke j 

mali IBeyin Siirt 'mutasarrıflığına tayin edil-

Sayfa 
mesi ve Adliye müsteşarlığı esnasındaki yol
suzluklarından dolayı hakkında tahkikat ve 
takibatta bulunuîmaıması sebebine dair Adli
ye ve Dahiliye vekâletlerinden istizah takriri 
münasebetiyle sözleri. 11 

— Kırşehir mebuslarından Sadık Beyle 
Bekir Ağa hakkında Kırşehir mutasarrıf
lığından mevrut tezkerenin takdim olundu
ğuna dair tezkere münasebetiyle sözleri. 435,436 

— Lâyiha encümeninin ilgasına ve ni-
zamnamei dahilinin bazı maddelerinin tadi
line dair teklifi kanuni münasebetiyle sözle
ri, 251 

— Matbuat müdiri umumisinin meclis
ten intihabına dair teklifi kanuni münase
betiyle sözleri. 300:301, 

— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı 
ile içtima edebilecek memuriyetlere dair 
teklifi kanuni münasebetiyle sözleri. 5015,507;508,521; 

522,523,541,545,550 

— Meşgul mahallerden gelen ve muha-
sebei hususiyeden maaş alanlara umumî 
bütçeden muavenet icrasına dair teklifi ka-1 

nuni münasebetiyle sözleri. 584, 
—•• Muhacir memurine yardım edilme

sine dair teklifi kanuni rnünasebeitiiyle sözleri. 3'10:311 
— Mustafa Kemal Paşanın, Demircide 

cereyan eden harekâtı harbiye ile ayıntap hak
kındaki beyanatı münasebetiyle sözleri. 367 

— Nakli dava ve tayini merci hakkındaki 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 192:193 

— Nizammamei dahilinin ikinci fıkrasına 
bir zeyil yapılmasına dair teklifi kanunî 
münasebetiyle sözleri 252, 

— Teşkilâtı hükümete ve tayini memu
rine dair teklifi kanunî münasebetiyle söz
leri. 253 

— Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri 
397,533 

Nadir Bey (İsparta) - Aşar mültezimle
rinden edayı deyin edenlerin emlâki merhu
ne ve mütefevvizelerinin iaddesine dair ka
nun münasebetiyle sözleri 

N 

475 

— İsparta Mebusu Nadir Bey hakkın
daki isnadatı tahkik etmek üzere, mahalline 
bir heyet gönderilmesine dair verilen kararın 
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reddi hakkındaki takrir münasebetiyle söz
leri 446:447,448 

Nafâz Bejy (CaaıÜk) - Dafaiiye Vekili' Hak
kı Betıiç Beyin istifanamesi münasebetiyle söz
leri. 66 

— Damat Ferit hükümeti zamanında 
istanbul divanı harbi örfisinee verilen hü
kümlerin keenlemyekûn addi hakkinda tek
lifi kanunî münasebetiyle sözleri. 302 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkında
ki teklifi kanuni münasebetiyle sözleri. 422:423 

—> İsparta Mebusu Nadir Bey hakkın
daki isnadatı tahkik etmek üzere mahalline 
bir heyet gönderilmesine dair verilen ka
rarın reddi Ihakkındaki takrir münasebetiyle 
sözleri. 447:448 

;— Konya vakasından mahkûm edilenle
rin aflarına dair Büyük Millet Meclisi Re
isi Mustafa Kemal Paşanın telgrafı müna
sebetiyle sözleri. - 104,105 

— Malatya Mebusu Reşit Ağanın in
tihap mazbatasına dair beşinci şube mazba
tası münasebetiyle sözleri. 6 

— Mebusana ait mektupların sansör edil
mesi hakkında Müdafaai Milliye ve Dahi
liye vekâletlerinden İstizah takriri münase
betiyle sözleri. 12 

— Memur iken mebus intihap edilen ze
vatın tahsisatlarına dair takrir münasebetiy
le sözleri. 81, 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesi hakkındaki takriri ile Mu

hacirin müdiriyeti umumiyesinin Sıhhiye 
Vekâletine raptına dair iki 'kıta kanun lâ
yihası münasebetiyle sözleri. 

Nebİ Efendi (Karahlisan Sahip) - Ankara 
Mebusu Rifat Efendinin müftülükle mebus
luğu uhdesiride cemetmesine müsaade olun
masına dair tezkere münasebetiyle sözleri. 

— Aşar mültezimlerinden edayı deyin 
edenlerin emlâki merhunei mütefevvizele-
rinin iadesine dair kanun münasebetiyle söz
leri. 

— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı 
ile içtima edebilecek memuriyetlere dair 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilimesi hakkındaki takriri ile Mu
hacirin müdiriyeti umumiyesinin Sıhhiye 
Vekâletine raptına dair iki kıta kanun lâ
yihası münasebetiyle sözleri. 

Sayfa 

95 

254 

473 

546 

88,95 

NecaJtö Bey (Erzurum) - Hukuku esasfiye 
ve tahsisat hakkındaki teklifi kanunî mü
nasebetiyle sözleri. 376 

— Reisi Sani Vekili ile İkinci Reis Ve
kili intihabı münasebetiyle sözleri. 265:266 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesi hakkındaki takriri ile mu
hacirin müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye Ve
kâletine raptına dair iki kıta kanun lâyiha
sı münasebetiyle sözleri. 93:94 

o 
Operatör Emin Bey (Bursa) - Bu sefer

berlik müddetine münhasır olmak üzere 
bidematı filiye, ihtiyatiye ve müstahfa-
za efradından bedeli nakdî ahzına dair ka
mun münasebetiyle sözleri, '481,483,490 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 

— İzmir Mebusu Refet Beyin Dahiliye 
Vekâletine intihabı münasebetiyle sözleri, 

— Kastamonu Mebusu Abdüikadir Ke
mali Beyin Siirt mutasafrtflığına tayin edil* 
mesi ve Adliye müsteşarlığı esnasmdakî 

340 

589, 

yolsuzluklarından dolayı hakkında tahkikat 
ve takibatta bulunulmaması sebebine dair 
Adliye ve Dahiliye vekâletlerinden istizah tak
riri münasebetiyle sözleri, 51 

— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı 
ile içtima edebilecek memuriyetlere dair 
•teklifi kanunî münasebetiyle sözleri.. 544,548, 

— Tababeti adliye ve ceraim neticesi 
mecruhların tedavisine dair teklifi kanunî 
münasebetiyle sözleri. 140,143 
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— Usulü muhasebei umûmiye kanunu 

muvakkatinin 22 nci maddesinin tadiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri. 553 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine muave
net edilmesi hakkındaki takiri ile muhaci
rin müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye Vekâ
letine raptına dair iki kıta kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri. 24,25,28,88,89 

Osırtan Kıadri Bey (Muş) - Bekir Sami, 
Hacim Muhittin ve Âşir Beylerin infi'sal-

Sayfa 
terine ve şimdiye kadar bir Divanı harbe 
tevdi edilmemeleri esbabına dair Dahiliye 
Vekâletiyle Erkânı Harbiyei Umumiye riya
setinden istizah takriri münasebetiyle söz
leri. 224 

Osman Fevzi Efendi (Erziiniclaaı) - Vilâyatı 
şarkiye muhacirlerine muavenet edilmesi 
hakkındaki takriri ile Muhacirin müdüri
yeti umumiyesinin Sıhhiye Vekâletine rap
tına dair iki kıta kanun lâyihası münase
betiyle sözleri, 93 

ö 
Ömer Lûkfi Bey <Antalsya) - Bağdat de--

ımiryolu hattının maaşat ve masanifatı için 
'96 bin Jftramıın sarfı halkikındlalki kanun Üâyi-
hasıı mühasebetliyle sözleri '391394 

— DaıbJilye Vekilli intihabı rnünasebetliyle 
sözleri, 518 

— 'Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözü eri. 427:428 

— Kurban bayramında kesilecek kur
ban bedelâtının cephelere gönderilmesi 
hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri. 414 

— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis aza-
lığı ile içtima edebilecek memuriyetlere 
dair teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 

5!1Q;523$24,525,526,549:550 

ı— Muhacirin tarafından verilen istida
ların merbuten takdim edildiğine ve bu 
muhacirlerin memleketlerine şevkine dair 
takrir münasebetiyle sözleri. 404 

•— Reisi sani vekili ile ikinci reis vekili 
intihabı münasebetiyle sözleri. 266:275 

Ömer Lütfü Bey (Karahi&m Sahip) - Aşar? 
mülltezıiimilerindenı edayı deyn edenlerin em--
lâki merhune ve mütefevvizlerinin. iadesine 
dair kanun münasebetiyle sözleri. 491:492 

— Usulü muhasebe! umumiye kanunu 
muvakkatinin 22 nci maddesinin tadiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri. 552 

Ömer VdhWi Efendi ^Konya) - Enbliyayi 
izama karşı fazahalti lisaniiye'de bulunanlar 
hakkındaki teklifi kanunî münasebetiyle söz
leri, 194 

R 
Ragıp Bey (Kütahya) - Âşıarın fteslse 

raptı hakkında kanun.; münasebetiyle sözleri. 
130J169,184,281:282 

— Bu seferberlik müddetine münhasır 
olmak üzere hidematı filiye, ihtiyatiye ve 
mustahfaza efradından bedeli naktî ahzına 
dair kanun münasebetiyle sözleri. 486 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 335:336 

— İsparta Mebusu Nadir ©ey hakkın
daki isnadaıtı tahkik etmek üzere mahalli
ne bir heyet gönderilmesine dair verilen ka
rarın reddi hakkındaki takrir münasebetiyle 
sözleri. 308 

— Meşgul mahallerden gelen ve muha
sebei hususiyeden maaş alanlara umumî 
bütçeiden muavenet icrasına dair teklifi ka
nunî münasebetiyle sözleri. 585 

— Mustafa Kemal Paşa ile cephedeki 
seyahat intibalarına dair beyanatı. 1160:161 

— Mustafa Kemal Paşanın, Demircide 
cereyan eden harekâtı harbiye ile Aymtap 
hakkındaki beyanatı münasebetiyle sözleri '370 

>— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı 
ile içtima edebilecek memuriyetlere dair 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri 507,542 



Sayfa 
Raslih Efendi (Antalya) - Aşarın teslrsd 

raptı hakkında kanun münasebetiyle sözleri. 284 
— Bağdat demiryolu hattının maaşat 

ve masarifatiı için 96 bin liranın sarfı hak
kındaki kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri. 391,392,393 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri, 318 

— Kırşehir mebuslarından Sadık Beyle 
BeMr Ağa hakkında Kırşehir mutasarrıf
lığından mevrut tezkerenin takdim olundu
ğuna dair itezkere münasebetiyle sözleri. 436,437 

— Kurban bayramında kesilecek kurban 
bedelâtınm cephelere gön'derilhıesi hakkın
daki takrir münasebetiyle sözleri. 413 

— Meclisin şeklinin tesbMne ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı 
ile içtima edebilecek memuriyetlere dair 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. '509,510,520,522, 

529,536,537,539,544 

— Muhtelif mahallerden mevrut bayram 
tebrikleri münasebetiyle sözleri. 465 

— ,Mustafa Kemal Paşa ile cephedeki 
seyahat intibalarma dair beyanatı, 156; 157,158 

Refılk Bey (Konya) - Hukuku esasiye 
ve tahsisaıt hakkındaki teklifi kanunî mü
nasebetiyle sözleri. 321 

— Mustafa Kemal Paşa ile cephedeki 
seyahat intibalarma dair Ibeyana'tı. 149; 150:151,152,153 

Refik Şevfcet Bey (Sanman) - Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa! hukuk cemiiyet'infin' 
badema alacağı şekiıl halkkında1 Heyeti Ve-
k'ifece iititiühaz edlen muskarreraJt!a dair Bü
yük Millet Mecdsii Riıyalseti tezkeresli mü-" 
naisebeîtiyle sözleri. 31 
— Âşarm iteslise raptı hakkında kanun 

münasebetiyle sözleri. 179,180,18.1,182,280,282,283 

— İÂ'şar mültezimlerinden edayi deyin 
edenlerin emlâki merhune Ve mütefevviza-
lerinin iadesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri. 491,494,495,496 

•— Bekir Sami, Hacim 'Muhittin ve Âşir 
Beylerim infisallerine ve şimdiye kadar bir 
divanı harbe tevkii edilmemeleri esbabına 
dair Dahiliye Vekâletiyle Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetinden istizah takriri müna
sebetiyle sözleri. 9 

Sayfa 
— 'Bilûmum harcırahlardan yüzde otu

zunun katma dair teklifi kanunî münasebe
tiyle sözleri. 38,39 

— Bu seferberlik müddetine münhasır 
olmak üzere hidamatı fiiliye, ihtiyatiye ve 
müstahfaza efradından bedeli nâktî ahzıma 
dair kanun münasebetiyle sözleri., 482, 

— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî müansebetiiyle sözleri. 318,323:324, 

327,329,335,336,338344,345,346,347,352,353,356,359, 
372,373,377:378,382,383,385,423 

— îstanbuîdan gelen mebusların tahsisatı 
hakkmdaiki mazbata münasebetiyle sözleri. 309,310 

— İstanbul Meclisi mebusanı azasından 
iken mevkufen İngilizler tarafından Mal-
taya gönderilen mebusların Büyük Millet 
Meclisi azası a'ddolunmaalrına ve kendileri
ne tahsisat verilmesine dair Divanı riyaset 
kararı münasebetiyle sözleri. 13 

— istiklâl madalyası kanunu münase
betiyle sözleri. 574 

ı— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin 'Siirt mutasarrıflığına tayin edil
mesi ve Adliye müsteşarlığı esnasındaki 
yolsuzluklarından dolayı hakkında tahki
kat ve takibatta bulunulmaması sebebine dair 
Adliye ve Dahiliye vekâletinden istizah tak
riri münasebetiyle sözleri. 43,44,49, 

— Kırşehir mebuslarından Sadık Beyle 
Bekir Ağa hakkında Kırşehir mutasarrıf
lığından mevrut tezkerenin takdim olun
duğuna 'dair tezkere münasebetiyle sözleri. 440 

— Lâyiha encümeninin İlgasına ve Ni-
zamnamei dahilinin bazı maddelerinin tadi
line dair teklifi kanunî münasebetiyle söz
leri. 250 

— Meclisin şeklinin tesbMne ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı ile 
içtima edebilecek memuriyetlere dair tek
lifi kanunî münasebetiyle sözleri. 504,508,523:524' 

536,537,546,547,548' 

— Memaliki müstevliye ahalisi ile meh-
curinden 1336 senesinden itibaren emlâk 
ve arazi ve temettüat vergisi ile küsuru 
munzammanın ahzı için 6 Mayıs 1335 ta
rihli kararname ahkâmının tadiline dair 
kanun münasebetiyle sözleri. 417 
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Sayfa 
— Meşgul mahallerden gelen ve muha-

sebei hususiyeden maaş alanlara umumî 
'bütçeden muavenet icrasına dair teklifi 
kanunî münasebetiyle sözleri. 580,581,585 

— Muhacir memurine yardım edilmesi
ne dair teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 310,311 

— Mustafa Kemal Paşa ile cephedeki 
ıseyahat intihalarına 'dair beyanatı. 157 

—• Nakli dava ve tayini merci hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 143 

— Tababeti adliye ve ceraim neticesi 
mecruhların tedavisine dair teklifi kanunî 
münasebetiyle sözleri. 141,143 

—• V'ilâyaıtı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesi hakkındaki takriri ile Mu
hacirin müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye 
vekâletine raptına dair iki kıta kanun lâ
yihası münasebetiyle sözleri. 29 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesi hakkındaki takriri ile Mu-

Sayfa 
hacirin müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye 
Vekâletine raptına dair iki kıta kanun lâ
yihası münasebetiyle sözleri. 90,91,93 

— Zaptı sabık hulâsası haikkında sözleri. 
501,502 

Resul Bey '(BliHiis) - Aşarın Iteslise raptı 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri. 168 

Reşit Bey (Saraham) - Hukuku esasiye 
ve tahsisat hakkındaki teklifi kanunî mü
nasebetiyle sözleri. 350,351 
Rüştü Bey (Kastamonu) - Meclisin şekli

nin tesbitine ve nisabı müzakereye ve tah
sisata ve Meclis azalığı ile içtima edebile
cek memuriyetlere dair teklifi kanunî mü
nasebetiyle sözleri. 507,508 

— Usulü muhasebe! umumiye kanunu 
muvakkatinin 22 nci maddesinin tadiline 
dair kanun münasebetiyle Sözleri. 553 

Sajbri Bey (Kastamonu) 
tasası hakkında sözleri. 

Zaptı sabıik hu-
397 

Saidık Bey (Kırşehir) - Bağdat demiiryo-' 
lu hattının maaşat ve masarifatı için 26 bin 
liranın sarfı hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri. 

Mehmet SaÜh Efendi (Erzurum) - Kurban 
bayramında kesilecek kurban bedelâtının cep
helere gönderilmesi ha'kkındaki takrir mü
nasebetiyle sözleri. 

392 

413 

— Muhacirin tarafından verilen istida
ların merbuten takdim edildiğine ve bu mu
hacirlerin memleketlerine şevkine dair tak
rir münasebetiyle sözleri. 4Ö5:40!6 

S u n Bey. (îzmflf) - Dahiliye VdkBi Halkta 
Bebiç 'Beyin istifanamesi münasebetiyle söz
leri, 67 

— Dahiliye Vekili intihabı münasebetiyle 
sözleri. 514 

— Ereğli ve Zonguldak havzalarından 
ihraç olunacak maden kömürlerinden alı
nacak İhraç resini hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri. 243 

—İsparta Mebusu Nadir Bey hakkın
daki isnadatı tahkik etmek üzere mahalli
ne bir heyet gönderilmeisine adir verilen 
kararın reddi hakkındaki takrir münase
betiyle sözleri. 446 

— Kırşehir mebuslarından Sadık Beyle 
Bekir Ağan hakkında Kırşehir mutasarrıf
lığından mevrut tezkerenin takdim olundu
ğuna dair tezkere münasebetiyle sözleri. 437,438,439 

— Matbuat müdüri umumisinin Meclis
ten intihabına dair teklifi kanunî münase
betiyle sözleri. 301 

— Mustafa Kemal Paşanın, Demircide 
cereyan eden harekâtı harbiye ile Ayıntap 
hakkındaki beyanatı münasebetiyle sözleri. 378 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesi hakkıridaki takriri ile muha
cirin müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye Ve
kâletine raptına dair iki kıta kanun lâyiha
sı münasebetiyle sözleri. 25 

Sülîeyman Sim Bey (Yozgat) - Ahzı aisj 

ker şubelerinin lağvı hakkındaki takrir mü
nasebetiyle sözleri. 145, 

—İzmit Mebusu Fuat Beyin hidematı 
vataniyede bulunmak üzere izninin bilâ 
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Sayfa 
müddet temdit edildiğine dair tezkere mü
nasebetiyle sözleri. 276 

— Malatya Mebusu Reşit Ağanın inti
hap mazbatasına beşinci şube mazbatası 
münasebetiyle sözleri. 6 

— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı 

Şerif Bey (Sinop) - Ereğli ve Zonguldak 
havzalarından! ihraç olunacak maden kö-

TaİBİr Bey (İsparta) - İsparta Mebusu Na
dir Bey hakkındaki isnadatı tahkik etmek 
üzere mahalline bir heyet gönderilmesine 
dair verilen kararın reddi hakkındaki tak
rir münasebetiyle sözleri. 447 

Tahsiin Bey (Aydın) - Anadolu şimend'ij 

fer hattının maaşat ve masarif atı mütefer
rikası için 145 bin liranın 1'336 senesi büt
çesinden sarf! hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri. 442 

— Aşarın teslise raptı hakkında kanun 
lâyihası münasebetiyle sözleri. 125,179,183,282, 

— Bilûmum harcırahlardan yüzde otu
zunun katına dair teklifi kanunî münasebe
tiyle sözleri. 15 

— Meşgul mahallerden gelen ve muha-
sebei hususiyeden maaş alanlara umumî 
bütçeden muavenet icrasına dair teklifi ka
nunî münasebetiyle sözleri 581,582 

— Şimdiye kadar Maliyece sarfiyatı va-
kianın ne gibi usul ve kanuna tevfik edildi
ğine ve makamı vekâletle vilâyattan ne gi
bi masarifat yapıldığına dair Maliye Vekâ
letinden sual takriri münasebetiyle sözleri 77 

Tevfilk Eferodli (Kânlgın) - Aşar mültezim-" 
•terinden edayideyin edemîeriin emlâki merhune1 

ve mütefevvizelerinin iadesline dair kanun mü-> 
nasebeCiyl'e sözleri. 471 

— Enbiyayi uzama karşı fazahatı lisan i-
yede bulunanlar hakkındaki teklifi kanu
nî münasebetiyle sözleri. 194 

— Ergani Mebusu Kâzım Beyin istifa
namesi münasebetiyle sözleri. 466 

Sayfa 
ile içtima edebilecek memuriyetlere dair 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 505 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesi hakkında takriri ile mu
hacirin müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye 
vekâletine raptma dair iki kıta kanun lâyi
hası münasebetiyle sözleri. 25 

ş 
mürlerinden alınacak ihracat resmi hak-
kın'daki kanun münasebetiyle sözleri. 241, 

T 
— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın

daki teklifi kamunu münasebetiyle sözleri. 421,423 

— İstanbul Meclisi Mebusanı azasından 
iken mevkufen İngilizler tarafından Mal-
taya gönderilen mebusların Büyük Millet 
Meclisi azası addolunmalarına ve kendile
rine tahsisat verilmesine dair Divanı riyaset 
karan münasebetiyle sözleri. 16,17,18 

— İzmir Mebusu Fuad Beyin hidematı 
vataniyede bulunmak üzere izninin bilâ-
müddet temdit edildiğine dair tezkere mü
nasebetiyle sözleri. 277 

— İsparta Mebusu Nadir Bey hakkındaki 
isnadatı tahkik ermek üzere mahalline bir 
heyet gönderilmesine dair verilen kararın 
reddi hakkındaki takrir münasebetiyle söz
leri 447 

— Kırşehir mebuslarından Sadık Beyle 
Bekir Ağa hakkında Kırşehir mutasarrıf
lığından mevrut tezkerenin takdim olundu
ğuna dair tezkere münasebetiyle sözleri. 436 

— Kurban bayramında kesilecek kur
ban bedelâtının cephelere gönderilmesi hak
kındaki takrir münasebetiyle sözleri. 414 

— Mebuslukla içtima edebilecek memuri
yetlere ve mebusların tahsisatına dair Diva
nı Riyasetçe ittihaz edilen karar hakkındaki 
tezkere münasebetiyle sözleri. 401 

— Meclisin şeklinin teshiline ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalığı 
iîe içtima edebilecek memuriyetlere dair 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 509 
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Sayfa 
— Reisi sanıi vekili ile ikinci reis vekili 

intihabı münasebetiyle sözleri, 264,267 
— Zabtı sabık hulâsası 'hakkında sözleri. 398 
Tunaîı Hîlmi ©ey (Bolu) - Ahzı asker 

şubellerinlih1 Üağvi hakkındaki takrir müna-' 
sebdtiyle sözleri., 146,147 

— lÂşar mültezimlerinden edayı deyin 
edenlerin emlâki merhume ve mültefevvizele-
rıinin iadesine dair kanun münasebetiyle söz
leri. 493,494,496 

— Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Âşir 
Beylerin imfisalerine ve şimdiye kadar bir 
divanı harbe tevdi edilmemeleri esbabına 
dair. Dahiliye Vekâletiyle Erkânı Harbiyei 
umumiye riyasetinden istizah takriri müna
sebetiyle Sözleri. 222,226, 

— Bu seferberlik müddetine münhasır 
olmak üzere hidematı fiiliye, ihtiyatiye ve 
müstahfaza efradından bedeli naktî ahzına 
dair kanun münasebetiyle sözleri. 486,488,490 

— Ereğli ve Zonguldak havzalarından 
ihraç olunacak maden kömürlerinden alı
nacak ihracat resmi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri. • 241,242,244,245 

— ıKonyada bulunan vilâyatı şarkiye 
muhacirleri maaşlarının tesviye edilmesine 
dair takrir münasebetiyle sözleri. 148 

ı— Hukuku esasiye ve tahsisat hakkın
daki teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 

317,3|18,337,338,342,343 344,348,349,426,427 

— İrşat encümeni tarafından miMete 
bir hitabe kaleme alınmasına dair sözleri. 203 

— İstanbul Hükümetince imza edilen 
sulh muahedesinin (sevr) Büyük Millet 
Meclisince kabul olünaimıyacağına dair 
Türk Milletine ve İslâm âlemine bir beyan
name neşredilmesi hakkındaki takrir mü
nasebetiyle sözleri. 214,215 

— İstiklâl madalyası kanunu münase
betiyle sözleri. 573,574, 

— İsparta Mebusu [Nadir Bey hakkın
daki isnadatı tahkik etmek üzere mahalli-

Sayf a 
ne bir heyet gönderilmesine dair verilen 
'kararın reddi hakkındaki takrir münase
betiyle sözleri. 30& 

— Kırşehir mebuslarından Sadık Beyle 
'Bekir Ağa hakkında Kırşehir mutasarrıf
lığımdan mevrut tezkerenin takdim olun
duğuna dair tezkere •münasebetiyle sözleri. 437,440 

— Lâyiha encümeninin ilgasına ve Ni-
zamnamei dahilinin bazı maddelerinin ta
diline dair teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 

250,251 
— Matbuat müdiri umumisinin Meclis

ten intihabına dair teklifi kanunî münase
betiyle sözleri. 301:302 

— Meclisin şeklinin tesbitine ve nisabı 
müzakereye ve tahsisata ve Meclis azalı-
ğı ile içtima edebilecek memuriyetlere 'dair 
teklifi kanunî münasebetiyle sözleri. 510,536,542,545, 

546 
— Memaliki müstevliye ahalisi meh-

curindem 1336 senesinden itibaren emlâk 
ve arazi ve temettüat vergisi ile küsuru 
munzammanın ahzı için 6 iMayıs 1335 tarih
li kararname ahkâmının tadiline dair ka
nun münasebetiyle sözleri. 417,453,454 

— Muhacirin tarafından verilen istida
ların merbüten takdim edildiğine ve bu 
muhacirlerin memleketllerine şevkine dair 
takrir münasebetiyle sözleri, 403,404,405,406 

— Mustafa Kemal Paşa ile cephedeki seya-
hattan dönen bazı mebusların beyanatına 
dair sözleri. 135,139,140,141,146 

— Rakamlarımızın sağdan yazılması 
hakkındaki sual münasebetiyle sözleri. 467 

— Reisi Sani Vekili ile İkinci Reis Ve
kili intihabı münasebetiyle sözleri. 264,265, 

— Tavşanlı ve Eğrigöz nahiyelerinin 
kazaya tahvillerine dair teklifi kanunî mü
nasebetiyle sözleri. 409 

— Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri. 400 
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Sayfa 

VetoM Bey (Karesi) - Anadolu ve Rumeli 
müdafaai hukuk cemiyetinin badema ala-
ceği şekil hakkında Heyeti Vekilece itti
haz edilen mukarrerata dair B. M. M. ri 
yaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri. 31,32 

— Ardiye resminin on misline iMâğına 
dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri. 20 

— Dahiliye Vekili Hakiki Behiç Beyin 
istifanamesi münasebetiyle sözleri. 65:66 

— Vilâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesi hakkındaki takriri ile mu
hacirin müdüriyeti umuımiyesinin Sıhhiye 
Vekâletine raptına dair ilki kıta kanun lâyi
hası münasebetiyle sözleri. 24,87,93,95:96 

Vehbi Efendi (Konya) - Anadolu ye Rumeli 
müdafaai hukuk cemiyetinin badema ala-

Ysüisin Bey (AyMlap) - Bekir Saimi, Ha
cim Muhiilttin; ve Âşür Beylerin infisatler/ine 
ve şimdiye kadar bir Divanı harbe tevdi 
edilmemeleri esbabına dair Dahiliye vekâle
tiyle Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden 
istizah takriri münasebetiyle sözleri. 224 

— Kırşehir mebuslarından Sadık Beyle 
Bekir Ağa hakkında Kırşehir mutasarrıf lı
ğından mevrut tezkerenin takdim olundu
ğuna dair tezkere münasebetiyle sözleri. 439 

Sayfa 
cağı şekil hakkında Heyeti Vekilece ittihaz 
edilen mukarrerata dair B. M. M. riyaseti 
tezkeresi münasebetiyle sözleri. 32 

— Aşarın teslise raptı hakkında kanun 
münasebetiyle sözleri. 123,124,128 

— Dahiliye vekili Hakkı Behiç Beyin 
izahnamesinin beyanatı şifahiye telâkki edi
lerek beyanı itimat olunmasına ve istifası
nın iadesine dair Ayintap Mebusu Kılıç 
Ali Beyle rüfekasının takriri münasebetiyle 
sözleri. 115,116 

Vilâyatı şarkiye muhacirlerine mua
venet edilmesi hakkındaki takriri ile mu
hacirin müdiriyeti umumiyesinin Sıhhiye 
vekâletine raptına dair iki kıta kanun lâyi
hası münasebetiyle sözleri. 87,95, 

— Muhacirin tarafından verilen istida
ların merbüten 'takdim edildiğine ve bu mu
hacirlerin memleketlerine şevkine dair tak
rir münasebetiyle sözleri. 406 

•— Mustafa Kemal Paşa ile cephedeki 
seyahat intibalarma dair beyanatı. 153,159,160 

— Mustafa Kemal Paşanın, Demircide 
cereyan eden harekâtı harbiye ile Ayintap 
hakkındaki beyanatı münasebetiyle sözleri. 369 

— Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri. 400 
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