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F i h r i s t 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

İstifa 

Nafıa Vekili Rauf Beyin istifası. 

BEYANATLAR 

Sayfa 

Sayfa 
588 

— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden son
raki askeri vaziyet haikkındalki beyanatı 468:484 

— Hariciye Vekilinin, Azerbaycan, Gür
cistan ve Ermenistan ile aktedilecek konferans 
hakkında beyanatı. 226:239 

Sayfa 
— H'syûtli Vekile Reisli Fevzi Paşanın; 

Eski şehir'in sükutundan sonra cepheye yap
ağı ziyaret hakkındaki beyanatı. 116:127 

— Vilâyatı Şarkiye seyahatinden avdet eden 
Erzurum Mebusu Mustafa Durak 'Beyin ah
vali Şarkiyeye dair beyanatı . 28:35 

İSTİZAHLAR 

— Asayiş ve emniyeti dahiliye hakkında 
Lâzistan 'Mebusu Osman Beyin Dahiliye Ve
kilinden istizah takriri. ' 403:409 

— Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin 
Paşa hakkında Dahiliye Vekilinden 'istizah. 403:409 

— Müdafaai 'Milliye Vekilinden üç isti
zah ve onyedi suali takriri. 530:547 

— Ordu levazımaiına dair Müdafaai Mil-
l'iye Vekilinden 'istizah. 444:445 

— Ordu levazımatına, vaziyeti harbiye 
ve askeriye hakkında Müdafaai Milliye Ve
kilimden iiistizah. 454:466 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında Lâzis-
tan Mebusu Osman Bey ve ruf «kasının Ma

liye ve Müdafaai Milliye vadilerimden istizah 
takriri. 389:403,412 

— Ordunun ilbas ve iaşesine dair Lâzis-
tan 'Mebusu Osman Bey ve rüfekasının iisti-
zah .takriri. 374:386 

— Rumların Samsun mıntıkasında icra 
ettikle:*! şekavet mevzuunda Lâzistan Me
busu Ziya Hurşiit ve Osman beylerin Dahiliye 
Vekilinden istizahı. . 280:287 

— Veliaht Abdüimecit Efendinin Meclis 
Riyasetine gönderdiği mektup ve Müdafaai 
Milliye Vekilinden 'istizah. 522:527 

LAYİHALAR 

— 1337 sıenesli Muvazenei Umumiye Ka
nun Lâyihası. 717:726,735:748, 

777:785,788:801 

— Müdafaai Milliye Vekâletine ilki mil
yon lira avans itasına dair kanun lâytihası 668:669 

MAZBATALAR 

Adliye Encümeni Mazbataları 
— Dehalet edecek eşkiya hakkında tecili 

takibat ikaraın ittihazına dair teklifi kanuniye 
dair. 634:643 

— Erzincan Mebusu Hasan ıBey hakkın
da. 48 

•— tstıMâl Mahkemeleri haktada. 613:619 

48:49 

— Üsküdar Mebusu Neşet Beyin Maarif 
Müdirini vazife esnasında tahkir maddesi 
hakkında. 

Beşinci Şube Mazbataları 

— Konya Mebusu Abdümaılüım Çelebi Efen
di hakkında. 728:735 
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Sayfa 
Birinci Şube Mazbataları 

— Van Mebusu Haydar Beyin ademi me
suliyetle dair, 854:860 

Çeşitli Mazbatalar 
— Gazraymtap Mebusu AbduiTohman 

Lâınii Beyin ademi mesuliyetine daiir. 650:651 
— Lâzissüan Mebusu Osman Beyin mahke

meye şevkline dair. 651:667 
Dördüncü Şube Mazbataları 

— ıBordurlda ımüsadere olunan koyun-
landan bir kısmınım sutfistiimal edildiğine dair 
isnadat 'hakkında. 860:862 

Hariciye Encümeni Mazbataları 
— Harp Encümeni fevkalâdesi -teşkiline 

dair kanun hakkında. 550:563,566:573, 
576:583,588,596:610 

Sayfa 
İktisat Encümeni Mazbataları 

— Karadeniz 'limanlarına İthal olunacak 
mısır ve mısır unlan ile izmit Sancağına ge
lecek buğday, 'arpa, mısır ve bunların unla
rının gümrük resminden istisnası hakkında. 681: 

•688,690:698,700:711,750:777 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbataları 

— ,'K aradeniz 'limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unlanyla İzmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın alınmakta olan gümrük resminden istisna
sı hakkında. 840,862:872 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— Amasya İstiklâl Mahkemesinin müdde
ti sona erdiğinden dava dosyalarının normal 
mahkemelere tevzii hakkında. 588:594 

— Avrupa seyahatından avdet etmiş bulu
nan Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin mulh-
telff devletler ıtemajloileri ile vaki temasları ve 
muhaverat 'hususiye zabıtları . 90:96 

— Başkumandanlık ihdası ile bu vazife
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisli Mus
tafa Kemal Paşa Hazretlerine tevcihi 'hakkın
da kanun teklifi. 164:185 

— Başkumandanlık Kanununun müdde
tinin temdidi. 413:429,430,431,432 

— Başkumandanlık Kanununun temdidıi 
hakkımda Çorum Mebusu 'Ferit Bey ve 43 
refik'inlin kanun teklifi. <2/447) 675:677 

— 1338 senesin© 'ait bazı tekâlifin bir tak
sitte alınmasına dair kanun teklifi. 840:847 

— 1337 senesi 'Bütçesi üzerinde Heyeti Ve
kile Reisti ve Müdafaaii Maliye Vekili Fevzi 
Pasa Hazretlerinin izahatı ve müzakerat. 66:70 

— 1337 senesi Bütçesi üzerinde Maliye 
Vekilli Ferit Beyin izahatı ve muhtelif 'hatip
lerin konuşmaları. 49:64 

— 1337 senesi Bütçesi; ve vaziyeti maliye 
hakkımda müzakerat. 80:88 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye ka
nun lâyihası. 717:726,735:748,777,785,788:801 

— Bir aylık maaşat ve tahsisatın katı. 890:894 

— Burdur'da müsadere olunan koyunlar
dan 'bir kısmının suiistimal edildiğine dair is-
madat hakkında Dördüncü Şube mazbatası. 860:862 

— Cepheden avdet eden Sinop Mebusu 
Rıza Nur, Karesi Mebusu Vehbi ve İzmir Me
busu Mahmut 'Esat beylerin takdim ettikleri 
müşterek rapor ve bu Zevatın rapor üzerinde 
verdikleri »izahat. 132:144 

— Dahiliye Vekâleti Bütçesinin harcırah 
faslına tahsisatı munzamma itası. 220:221 

— Dehalet edecek eşkiiya hakkında tecili 
fakıibaıt kararı ittihazına daiir teklifi kanuniye 
daiir Adliye Encümeni mazbatası. 634:643 

— Demirci Efe hakkında Rt xet Paşanın 
beyanatı. 874:890 

— Erkânı Harbiye: Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa Hazretlerin in Sakarya Harbinden sonra
ki askeri vaziyet hakkımdaki İzahatı üzerine 
açılan müzakerat ve ordunun il bas ve iaşesi, 
mali, askerli 've siyasi vaziyet ve bunları tetkik 
efcmsk üzere bir encümeni mahsus Deş/kili. 486:509 

— Erzincan Mebusu Hasan Bey hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası. 48 

— Erzurum'da çıkan Albayrak Gazetesi-
riin neşri yatı. 38 

— Fransızlarla üsera ımübadelesi. 258:261 
— Fransızlarla yapılacak itilaf name. 290:296, 

298,315,321:331,335:358,361:372 
— Gaziayıntap Mebusu Abdurrahman 

Lâmi Beyin ademi mesuliyetine dair encü
men mazbatası. 650:651 
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Sayfa 
— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi 

Beyin; Şubat 1338 maıaşataıın vaktinde edası
nı (tennin için 2G ve Müdafaai Maliye ifati-
yacatına sarf olunmak üzere 5 mSlyan faa 
avans verilmesi hakkındaki takriri. '• 801:824 

— Hariciye Vekil: "Bekir Sami Beyin 
Fransızlarla aktetriği itilafnaimeye dair müza-
ksrat ve müşarünileyhin (istifası. 72:78 

— Hariciye Vekilinim, Azerbaycan, Gür
cistan ve Ermenistan ile akitedülecek konfe
rans hakkımda beyanatı ve memleket dahilin
deki vesaiti nakliye, buğday, un ve ekmek nok
sanlıkları ve bunlarım temini üzerinde müza
kerat. 226:239 

— Hariciye Vekili Yusuf Kemal 'Beyin 
Avrupa'ya azimeti. 672:675 

— Hariciye Vekili Yusuf Kemaıl 'Beyin, 
Fransızlarla teati olunan mektuplara dair (iza
hatı. 128:130 

— Harp Encümeni fevkalâdesi teşkiline 
dair kanun hakkında Hariciye Encümeni 
mazbatası. 550:563,566:573,576:583,588,596:610. 

— Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşamın; 
Estk'şehir'im sükutundan sonra cepheye yaptı
ğı ziyaret hakkındaki beyanatı ve MecMsıin 
Kayseri'ye nakli. 116:127 

— ingilizlerle üsera mübadelesi hakkın
da. 242:245 

— İstiklâl Mahkemeleri azalarına verile
cek (tahsisat, harcırah ve yevmiye hakkında 
müzakerat. 151:154 

— İstiklâl Mahkemeleri azalarına verile
cek tahsisat, harcırah ve yevmiyeler hakkın
da, 156:157 

— İstiklâl Mahkemeleri hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası. 613:619 

— Karadeniz Limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gele
cek ıbuğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın 'gümrük resminden istisnası hakkında İk-
tisalt Encümeni mazbatası. 681:688,690:698, 

700:711,750:777 

— Karadeniz İdmanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unlanyla İzmit Sancağına gele
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarınım 
atanmakta olan gümrük resminden istisnası 
hakkında Muvazene* Maliye Encümeni maz
batası. 840,862:872 

Sayfa 
— Koçgini ve Ümraniye hadiseleri. 262:270 
— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri ve Şark 

vilayetlerinde ahvali inzibatiye. 248:256 
— 'Koçgiri (Zara) 'Heyetinden gelen tel

graflar. 513:519 
— Konya Mebusu AbdülhaKm Çelebi 

Efendi hakkındaki Beşinci Şube mazbatası. 728:735 
— Konya Mebusu Abdülhallim Çelebi' 

din evinde yakalanan casuslar. 512:513 
— Lâzistan Mebusu Osman Beyin mahke

meye şevkine dair mazbata. 651:667 
— Londra Konferansı. 3:9 
— Mali vaziyet hakkında müzakerat. 146:151 
— Malta'da -mevkuf bulunan 'azanın >mu-

hassaîatı. 2:3 
— Mecfcsin Kayseri'ye nakli. 221:224 
— Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin 

Paşa hakkında müzakerat. 622:624,627:630 
— Moskova Konferansı. 9:11 

— Müdafaai memleket hususunda ittihazı 
îcabeden acil tedabir, Jandarma Teşkilâtının 
ıslahı ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı 
•mevaddmm yeniden tanzimine dair teklifle
rin Encümeni Mahsusa havalesi. 200 

— Müdafaa! Milliye Vekâleti ihtiyaçları -
na sarf ve 1338 senesi Bütçesi tahsisatından 
mahsup edilmek ^ üzere beş milyon liralık 
avans verilmesi hakkımdaki teklif ve bu meb
lağın temrini çareleri üzerinde müzakerat. 826:838 

— Müdafaai Milliye Vekâletine iki mil
yon lira avans itasına dair kanon lâyihası. 668:669 

— Müdafaai Milliye Vekâletine verilecek 
beş mlilyon liranın esfiha, cephane, vesaM 
nakliye ve teçhizat mubayaasına hasrı ve sar-
fiiyatm Meclisçe intihap olunacak üç kişilik , 
bir heyet tarafından murakabe edilmesi hak
kında Yunus Nadii 'Bey ve rüfekasının tak
riri. 847:848 

— Müdafaai MiMye Vekâletine verilecek 
on milyon liralık avans hakkında. 848:851 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında Lâzis
tan Mebusu Osman Bey ve rüfekasmın Ma
liye ve Müdaifaai Milliye vekillerimden isti
zah takririnin müzakeresi neticesinde kabul 
edilen iki takririn reye arz ve kabulündeki te
reddüdü izale için meselenin Adliye Encüme
nime havalesi. 412:413 
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Sayfa 
— Samsun ve havadisti İstiklâl Mahkemesi 

heyeti sabukasm'ın, Catfik Mebusu Emin Beytin 
tisnadatına daiir takriri. 646:648 

— Tahtı muhakemeye alman sabık Mer
kez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşadan, 
mevrut telgraflar. 434:442 

-— Tokat Mebusu Nâzım, Afyankarahisar 
Mebusu Mehmet Şükrü ve Burdur Mebusu 
Şeyh Servet efendiler hakkında Üçüncü Şube 
mazbatası. 14:26 

Sayfa 
— Üsküdar Mebusu Neşet Beyân Maarif 

Müdirinıi vazife esnasında tahkir maddesli hak
kında Adliye Encümeni mazbatası. 48:49 

— Van iMıebusu Haydar 'Beyin ademi me-
sulıiyet'ins daiir Birinci Şube mazbatası. 854:860 

— Vazi'yeti askeriye hakkında. 188 
— Vaziyeti askeriye ve Maliiye ve Baş

kumandanlık ihdası hakkında. 157:162 
— Yunan taarruzu üzerine vaziyeti har

biye hakkında mözakerat ve TBM Meclisi
nin Kayseri'ye nakli. 98:114 

SUALLER VE CEVAPLAR 

Nafıa Vekilinden 
Eskişehirlin bini tahiiyestinde terkiedi'len şimendifer, alâıt ve edevat hakkında. 

TAKRİRLER 

445:451 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi 
Beyin; Şubat 1338 maaşatmrn vaktinde eda
sını ıtemü-n dçin 20 ve Müdafaa'i Miltiye ihti-
yacattna sarf olunmak üzere 5 milyon İra 
avans verilmesi hakkındaki takdiri. 801:824 

— Müdafaai Milliıye Vekâletine verilecek 
beş milyon liranın ©slıiha, cephane, vesadDi 
nakliye ve teçhizat mubayaasına hasrı ve sar

fiyatın Meclisçe iiintihap olunacak üç kişilik 
bir heyet tarafından murakabe edilmesi hak
kında Yunus Nadi iBey ve rufekasının tak
riri. 847:848 

— Samsun ve havalisi İstiklâl Mahkemesi 
K->vti sabıkasının, Canik Mebusu Emin Bey
in isnadatma dair takriri. 646:648 

TEKLİFLER 

— Başkumandanlık ihdası ile bu vazife
min Türküye Büyük Millet Meclisi Reisi Mus
tafa Kemal Paşa Hazretlerine tevcihi hak
kında. 164:1*5 

— Başkumandanlık Kanununun temdidi 
hakkında Çorum Mebusu Ferit Bey «ve 43 re-
f kinin kanun teklifi. <2/447) 675:677 

— 1338 sunîsine aıit bazı tekâlifin bir tak
sitte alınmasına dair. 840:847 

— Dehalet edacek eski ya hakkında tecilli 
«takibat kararı ittihazına dair. 634:643 

— Müdafaa'i memleket hususunda ittihazı 
ica'beden âcil tedabir, Jandarma Teşkilâtının 
ıslahı ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı 
ımcvaddının yeniden tanzimfine dair. 200 

TEZKERELER 
Adliye Vekâleti Tezkeresi 

— Kayseri Mebusu Sabit Efendinin eşcar 
katı hususunda. 48 

ÇeşitK Tezkereler 
— Roma Mümessilliğine Celâ'leftin 

Beyin tayini. 
Arif 

587:588 
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ZAPTI SABIK HULASALARI 

t itikat Celse Sayfa 

154 
8 
10 
19 
22 
29 
30 
32 
33 
43 
54 
57 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
75 
83 
85 
86 
87 
91 
92 
93 
94 
96 
100 
101 

3 
2-3-4 
2 
2 
3 
3 
4. 

<7 

1 
2-3 
1-2-3 
2 
2-3 
3 
3 
1-2 
3 
2-3 
2 
-» 
3 
1-2 
2 
1-2 
2 
2 
3 
1-2 
3 
2 
1-2 

2 
14 
28 
38 
48 
66 
72 
SO 
90 
98 
116 
132 
146 
156 
164 
188 
200 
220 
226 
242 
248 
258 
272 
290 
298 
318:321 
3>4:335 
360:361 
374 
388:389 
412 

İnikat Celse Sayfa 

102 
115 
124 
126 
127 
128 
130 
133 
134 
135 
137 
139 
141 
142 
144 
145 
146 
147 
149 
151 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
162 
163 
164 

1 
2 
2 
2 
1-2 
1 
2 
3 
1-2 
1-2 
~> 
1 
2 
1-2 
2 
2 
1-2 
2 
3 
2-3 
2 
2 
2 
3 
2 
2-3 
2-3-4 
1-3-4 
4 
2 
2-3 

442 
444 
454 
468 
486 
512 
522 
530 
550 
566 
576 
586:587 
596 
612:613 
622 
626 
632:634 
646 
650 
672 
680 
690 
700 
716 
728 
750 
788 
826 
840 
854 
874 



Söz Alanlar 

Sayfa 

314 

734 

Abdülgafur Efendi (Kayseri) - Fransızlar
la yapılacak itilâfname hakkında 

AbdüHıafim Çelebi Efendi (Konya) - Kon
ya Mebusu Abdülhalim Efendi hakkındaki 
Beşinci Şube Mazbatası münasebetiyle ' 

Abdülhalim Kemal Bey - Konya Mebusu 
A'bdülhalim Efendi hakkındaki Beşinoi Şube 
Mazbatası münasebetiyle 733 

AbdüHcadir Kemali Bey (Kastamonu) -
1337 senesi Bütçesi hakkında Maliye Ve

kili Ferit Beyin izahatı ve Bütçe üzerinde gö
rüşmeler 62 

— Erzurum'da çıkan Albayrak Gazete
sindeki neşriyat hakkında 42,43 

— Fransızlarla yapılacak itilâfname hak
kında 367 

v— İstiklâl Mahkemeleri azalarına verilecek 
tahsisat harcırah ve yevmiye hakkında 153 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ite izmit Sancağına 
gelecek buğday, arpa, mısır ve bunların un
larının Gümrük resminden istisnası hakkın
da iktisat Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 697,698,704 

— Üsküdar Mebusu Neşet Beyin Maarif 
Müdürü Ali Rıza Beyin vazifesi esnasında 
tahkir maddesi hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası 49 

— Zahire Gümrük resminin tenzili hak
kında 680 

AbduOah Azmi Bey (Eskişehir) - Koçgiri 
ve Ümraniye hadiseleri hakkında 264 

Abdunah Avni Efendi (Eskişehir) - Tah
tı muhakemeye alınan sabık Merkez Ordusu 
Kumandanı Nurettin Paşadan mevrut telgraf
lar münasebetiyle 441 

— Başkumandanlık Kanununun müıdide&i-
nin temdidi hakkında. 418,427 

— Başkumandanlık ihdası ite bu vazifenin 
TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazrette-

Sayfa 
rine tevcihi hakkında Kanun Teklifi münase
betiyle 184 

— Fransızlarla yapılacak itilâfname hak
kında 314 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile izmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın gümrük resminden istisnası hakkında ik
tisat Encümeni Mazbatası münasebetiyle 753,760 

— Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 
Avrupa'ya Azimeti münasebetiyle 675 

— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri ve 
Şark vilâyetlerindeki ahvali inzibatiye müna
sebetiyle 251,256 

— Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin 
Paşa hakkında 630 

— Ordunun ilbas ve iaşesine dair Lazis-
tan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasının isti
zah takriri ve Müdafaai Milliye Vekilinin ce
vabına dair 379 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında La-
zistan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasının 
Maliye ve Müdafaai Milliye Vekillerinden isti
zah takriri münasebetiyle 402 

— Rumların Samsun mıntıkasında icra et
tikleri şekavet mevzuunda, Lazistan Mebu
su Ziya Hurşit ve Osman Beylerin Dahiliye 
Vekilinden istizahı 280 

— Yunan taarruzu üzerine vaziyeti Harbi
ye hakkında müzakerat ve TBMM'nin Kayse
ri'ye nakli münasebetiyle 104,113 

Abdullah Efendi (İsparta) - Hariciye Ve
kili Bekir Sami Beyin Fransızlarla aktettiği 
itilâfnamenin bazı maddeleri üzerinde vaki 
müzakerat ve mumaileyhin istifası hakkında 77 

Abdullah Efendi (İzmit) - 1337 senesi 
Muvazeneli Umumiye Kanun Lâyihası müna
sebetiyle 716 

— Karadeniz Limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unlan ile İzmit Sancağına ge-



1 

Sayfa 
teoek buğday, arpa, mısır ve bunların un
larının gümrük resminden istisnası hakkında 
İktisat Encümeni Mazbatası münasebetiyle 768 

— Müdafaai memleket hususunda ittihazı 
icap eden âoil tedbir ve Jandarma Teşkilâtı
nın ıslahı ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bazı mevaddının yeniden tanzimine dair ve
rilen takrirlerin bir Encümeni mahsusa hava
lesine dair 209 

Abdurrahman Lâmi Efendi (Gaziaymtap) -
Mebusu Abdurahman Lâmi Beyin ademi me
suliyetine dair Encümen Mazbatası hakkında 651 

— Karadeniz Limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unlan ile İzmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unla
rının gümrük resminden istisnası hakkında İk
tisat Encümeni Mazbatası münasebetiyle ' 775 

Abtdin Bey (Lazistan) - Başkumandanlık 
îhdası lile bu vazifenin TBMM Reisi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerine tevcihi hakkında 
Kanun Teklifi münasebetiyle 166 

— Harp Encümeni teşkili hakkındaki lâ
yiha! kanuniyenin müzakere ve Kanuna Esasi 
Encümenine havalesine dair 601 

— Ordunun ilbas ve iaşesine dair Lazis
tan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasının isti
zah takriri ve Müdafaai Milliye Vekilinin ce
vabına dair 386 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında Lazis
tan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasının Ma
liye ve Müdafaai Milliye Vekillerinden istizah 
takriri münasebetiyle 389 

Adnan Bey (İstanbul) - Bir aylık maaşat 
ve tahsisatın katı hakkında 894 

— Başkumandanlık Kanununun müdde
tinin temdidi hakkında 427 

A. Ferit Bey (MaKye Vekiü) (İstanbul) -
Başkumandanlık ihdası ile bu vazifenin 
TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerine tevcihi hakkında Kanun Teklifi mü
nasebetiyle 174,183 

— Hariciye Vekilinin Azerbaycan Erme
nistan ve Gürcistan ile aktedilecek kon
ferans hakkındaki beyanatı ve memleket 
dahilindeki vesaiti nakliye, buğday, un 
ve ekmek noksanlıkları ve bunların temini 
hakkında 233 

— Vaziyeti Askeriye ve Maliye hakkında 157,158 

Sayfa 
— 1337 senesi bütçesi hakkında Maliye 

Vekili Ferit Beyin izahatı ve bütçe üzerinde 
görüşmeler 49,64 

— 1337 senesi bütçesi üzerinde Heyeti Ve
kile Reisi ve Müdafaai Milliye Vekili Fevzi 
Paşa Hazretlerinin izahatı ve bütçe üzerinde 
müzakeratı 66,69 

— 1337 senesi bütçesi ve vaziyeti Maliye 
hakkında 81 

Ahmet Muhtar Bey (Hariciye VelöHi) (İs
tanbul) - Londra Konferansı hakkında 3,4,8,9 

— Maflta'da mevkuf bulunan azanın mu-
hassasaiti hakkında 2,3 

— Moskova Konferansı hakkında 9,10 

Ali Bey (Afyonkaraftıisar) - Harp Encü
meni teşkiline dair kanun hakkında Hariciye 
Encümeni mazbatası hakkında 572 

Ali Felllhi Bey (Dahiliye Vekili) (l^anbul) -
Dehalet edecek eşkıya hakkında tedili takibat 
kararı ittihazına dair teklifi kanuniye dair 
Adliye Encümeni mazbatası hakkında 636,639,640 

— Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin 
Paşa hakkında 628 

A. Rıza Bey {İstanbul) - Erkânı Harbîyei 
Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin Sa
karya Harbinden sonraki askeri vaziyet hak
kında beyanatı 479 

AS Rıza Efendi (Batum) - Burdur'da mü
sadere olunan koyunlardan bir kısmının suiis
timal edildiğine dair istinad hakkında Dör
düncü Şube mazbatası münasebetiyle 861 

AK Salbri Efendi (İçel) - Vaziyeti askeriye 
hakkında 194 

Ali Süruri Bey (Karahfesan Şaridi) - Karade* 
niz limanlarına 'ithal olunacak mrsır ve mısır 
unlan ile İzmit Sancağına gelecek buğday, 
arpa, mısır ve bünlann unlarının Gümrük 
Resminden istisnası hakkında İktisat Encü
meni mazbatası münasebetiyle 769' 

— Samsun ve havalisi İstiklâl Mahkemesi 
Heyeti sabıkasının Can'ik Mebusu Emin Beyin 
îsnatına cevap. vermeleri talibini havi takrir 
münasebetiyle 647,648 

Ali Sururi Elendi {Kantattan Şarid) -
Amasya İstiklâl Mahkemesinin müddeti sona 
erdiğinden dava dosyalarının normal mahke
melere tevzii hakkında 590 
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Sayfa | 
— 1338 senesine ait bazı tekâlifin bir tak- I 

sitte tahsiline 'dair kanun münasebetiyle 847 I 
— Konya Mebusu Abdülhalim Efendi I 

'hakkındaki Beşinci Şube mazbatası münasebe- I 
tiyle 734 i 

—> Lazistan Mebusu Osman Beyin, mah- I 
kemeye şevkine dair mazbata münasebetiyle 660,661 I 

Ali Şükrü Bey (Trabzon) - Avrupa seya- I 
narinden avdet etmiş bulunan Hariciye Vekili I 
Yusuf Kemal Beyin izahatı ve mevzu üzerinde 
müzakerat hakkında > 93 I 

— 1337 senesi Bütçesi hakkında Maliye 
Vekili Fikret Beyin izahatı ve bütçe üzerinde 
görüşmeler 61 j 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye kanu- I 
nu lâyihası münasebetiyle 739,793,794,796 

— Erzurum'da çıkan Albayrak Gazetesin
deki neşriyat hakkında 44 

— Fransızlarla yapılacak itilâf name hak- j 
kmdd 349 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be- I 
yin Şubalt 1338 maaşatının vaktinde edasını te
min için 20 ve Müdafaai Milliye ibtiyacatma 
sarf olunmak üzere 5 milyon lira avans veril
mesi hakkındaki takriri münasebetiyle 810,820,821,822 

— Heyeti Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin 
Eskişehir'in sükûtundan sonra cepheye yaptı
ğı teftiş neticeleri hakkında izahatı ve Mecli
sin Kayseri'ye nakli hakkında 125 I 

Basri B. (Kareli) - Başkumandanlık ihdası 
ile bu vazifenin TBMM Reisi Mustafa Ke
mal Paşa Hazretlerine tevcihi hakkında Ka
nun Teklifi münasebetiyle. 170 

— 1337 senesi Bütçesi üzerinde Heyeti Ve
kile Reİ&i ve Müdafaai Milliye Vekili Fev
zi Paşa Hazretlerinin izahatı ve bütçe üzerin
de müzakeraitı. 66 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nun Lâyihası hakkında. 782,783 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu Lâyihası münasebetiyle. 798 

— Dehalet edecek eşkıya hakkında tecili 
takibat kararı ittihazına dair teklifi kanuni
ye dair Adliye Encümeni mazbatası hakkın
da. 636 

Sayfa 
— İstiklâl Mahkemeleri azalarına verilecek 

tahsisat harcırah ve yevmiye hakkmda 151 
— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 

mısır ve mısır unlan ile İzmit Sancağına gele
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
Gümrük Resminden istisnası hakkında İkti
sat Encümeni mazbatası münasebetiyle 757,769, 

770,771 
— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 

mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gide
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın gümrük resminden istisnalarına dair Mu
vazenei Maliye Encümeninin mazbatast hak
kında. 871 

— Meclisin Kayseri'ye naildi hakkında. 222 
— Üsküdar Mebusu Neşet Beyin Maarif 

Müdürü Ali Rıza Beyin vazifesi esnasında tah
kir maddesi hakkında Adliye Encümeni maz
batası. 48 

— Yunan taarruzu üzerine vaziyeti harbi
ye hakkında müzakerat ve TBMM'nin Kay
seri'ye nakli münasebetiyle. 109 

Atıf B. (Baynzit) - 1338 senesine ait bazı 
tekâlifin bir taksitte tahsiline dair kanun mü
nasebetiyle. 846 

—• Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unla
rının gümrük resminden istisnası hakkında 
İktisat Encümeni mazbatası münasebetiyle. 692 

— Demirci Efenin tedibi ve itham olunan 
mükut vs. ile, İsparta'da zürraa ait depo edi
len tütünlerin akibeti ve Konya isyanı sıra
sında usata ait olduğu kanaatıyla. İsparta Va
liliğince Burdur'da müsadere edilen yedi bin 
koyundan dört bin adedinin İstiklâl Mahke
mesi kararı ile biknüzaıyede satıldığı ve ba
kiyenin suiistimal edildiği hakkındaki Dör
düncü Sulbe mazbatası münasebetiyle. 889 

— Erkânı Harbiye Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden son
raki askeri vaziyet hakkındaki izahatı üzeri
ne açılan müzakerat, ordunun illbas ve iaşesi, 
malî, askerî ve siyasî vaziyet hakkında. 495 

—. Fransızlarla yapılacak itilâf name hak
kında. 336 

B 
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Sayfa 
— Harp Encümeni Fevkalâdesi Kanunu 

hakkında Hariciye Encümeni mazbatası hak
kında. 562 

— Heyeti» Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin 
Eskişehirlin sükûtundan sonra cepheye yaptığı 
teftiş neticeleri halkkında izahatı ve Meclisin 
Kayseri'ye nakli (hakkında. 123 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gele
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın ıgütmrük resminden istisnası hakkında İk
tisat Encümeni mazbatası münasebetiyle. 759,770,773 

— Müdafaai Milliye Vekâletine iki mil
yon lira avans itasına dair Kanun lâyihası 
münasebetiyle. 669 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında Lâ-
zistan Mebusu Osman Bey ve rüfekasının 
Maliye ve Müdafaai Milliye Vekillerinden is-
tizalh taikrM münaseibetiyle. 389 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında Lâ-
zistan Mebusu Osman Bey ve rüfekasmın Ma-
üye ve Müidafaai Milliye Vekillerinden istizah 
takrirlerinin müzakeresi neticesinde kabul 

Sayfa 
edilen 'ilki takririn reye arz ve kalbulündeki 
tereddüdü izale için Muamelatı Adliye En
cümenine havalesi münasebetiyle. 412 

— Tokat Mebusu Nâzım, Afyonkarahi-
sar Mebusu Mehmet Şükrü ve Burdur Me
busu Şeyh Servet Efendiler hakkında Üçüncü 
Şube mazbatası hakkında. 21 

— Vaziyeti askeriye ve maliye hakkında. 160 
Bekir Sami B. (Amasya) - Hariciye Ve

kili Sairrii Beyin Fransızlarla aktettiği itilâfna-
menin bazı maddeleri üzerinde vaiki müzakerat 
ve mumaileyhin istifası hakkında. 74 

Besim Atalay B. (Kütahya) - Başku
mandanlık Kanununun müddetinin temdidi 
halkkında. 427 

— Hariciye Vekili Bekir Sami Beyin Fran
sızlarla aktettiği itilâfnamenin bazı maddeleri 
iüzerinde vaiki ımüzakerat ve mumaileyhin isti
fası hakkında. 

— Veliaht Albdülmecit Efendinin Mecl'is 
Riyasetine gönderdiği mektup ve Müdafaai 
Milliye Vekilinden istizah münasebetiyle. 

78 

522 

Cavit Bey (Kars) - Başkumandanlık Kanu
nunun müddetinin temdidi hakkında 415 

— Hariciye Vekilinin Azerbeycan, Erme
nistan ve Gürcistan ile aktedilecek konferans 
hakkındaki beyanatı ve memleket dahilindeki 
vesaiti nakliye, buğday, un ve ekmek noksan
lıkları ve bunların temini hakktnda. 232 

Celâl Bey (Genç) - Karadeniz limanlarına 
ithal olunacak mısır ve mısır unları ile İzmit 
Sancağına gelecek buğday, arpa, mısır ve 
bunların unlarının gümrük resminden istisnası 
hakkında İktisat Encümeni Mazbatası münase
betiyle. 754 

Karadeniz limanlanın a ithal oihmacaik 
musir ve mısır unlan ile İzmit Sancağıma gi
decek buğldaly, arpa, mısır ve bunların unları
nın gümrük retsmiiniden istisrialıanna dair Mu-
vazenei Maliye Encümenin mazbatası Hk. 871 

Celâiettm Aılf Bey (Erzurum) - Dehalet 
edecek eşkıiya htafckıirtda tecili takibat kararı 
ilttihazMa dlair tekÜSfi kanuniye dair Adliye En
cümeni mazbaitest Hk. 640, 

641,642 

— Erkânı Harbiye.i Umumıiye Reisi Fevzi 
Paşa Hazretlerimin Sakarya Harbinden sonraki 
askeri vaziyet hakkındaki izahatı üzerine açı
lan müzakerat, ordunun ilbas ve iaşesi mali, 
aslkeri ve siyasi vaziyet Hk. 486, 

504 
Harp Encümeni fevkalâdesi Kanunu hak

kında Hariciye Encümeni Mazbatası Hk. 557 
— Harp Encümeni teşkiline dair Kanun 

hakkında Hariciye Encümeni mazbatası Hk. 567, 
578 

— Tokad Mebusu Kâzım, Afyonkaırahi-
sar Mebusu Mehmet Şükrü ve Burdur Me
busu Şsyh Servet Efendiler hakkında üçüncü 
Şube Mazbatası Hk. 15,16 

Celâlettin Arif Bey (Eskişehir) - Roma 
Mümessilliğine Celâlettin Arif Beyin tayini 
tezkeresi Hk. 588 

Celâl Nuri Bey (Gelibolu) - 1337 senesi 
Muvazeneli Umumiye Kanun Lâyihası mü
nasebetiyle. 716 

— Gazıiaymitap Mebusu Abtiiurrahnian Lâ-
mi Beyin ademi mesuföyeföine dlair Encümen 
mazbatası Hk. 651,661 
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Sayfa 
— Harp Encümeni Teşkiline Dair Kanun 

hakkında Hariciye Encümeni mazJbatası Hk. 567,580 
— Veliaht A'bdülmecit Efendinin Meclis 

Riyasetine gönderdiği mektup ve Müdafaai 
Milliye Vekillinden istizah münasebetiyle 526 

iCeîâl Nmi* Bey (TaTlhTam) - Harp Encü
meni Teşkili hakkındaki lâyihai Kanuniyenin 
müzakere ve Kanunu Esasi Encümenine ha
valesine dair 601 

'Dr. AbJcftm Bey 
feransı Hk. 

(Lazisteıı) - Londra Kon-

Dr. Fuat Bey {Bolu) - Lazistan Mebusu 
Osman Beyin, mahkemeye şevkine dair maz
bata münaseibetiyle 

Dr. Mfflzhar Bey (AydMı) - Vaziyeti aske
riye ve maliye Hk. 

CemA Bey (Kütahya) 
vazen'ei Umumiye Kanun 
betiyle 

1337 senesi Mu-
Lâyihası münase-

Sayfa 

739 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin Şubat 1338 maaşatmın vaktıinde edasını te
min için 20 ve Müdafaai Milliye ihtiyacatına 
sarf olunmak üzere 5 milyon lira ajvans ve
rilmesi hakkındaki takriri 'münasebetiyle 810,819,821 

D 

665 

162 

Dr. Swat Bey (Kastamonu) - Karadeniz li
manlarına ithal olunacak mısır ve mısır un-' 
ı>rı ile İzmit Sancağına gelecek buğday, arpa, 
mısır ve bunların unlarının Gümrük Resmin
den istisnası hakkında iktisat Encümeni Maz
batası münasebetiyle 755,758,770 

— Van Mebusu Haydar Beyin ademi me» 
suliyetine dair Birinci Şube Mazbatası Hk. 860 

Kıran Bey «(Bursa) - Tahtı muhakemeye 
alınan sabık Merkez Ordusu Kumandanı Nu
rettin Paşadan mevrut telgraflar münasebe
tiyle 441! 

Enlin Bey (Caııflk) - Samsun ve havalisi 
îsti'klâl Mahkemesi Heyeti sabıkının Canifc 
Mebusu Emin Beyin isnadına cevap vermeleri 
talebini havi takrir münasebetiyle 647 

Emin IBey (Erzmcan) - Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal Beyin Avrupa'ya azimeti mü
nasebetiyle 674 

— Koçgini ve Ümraniye hâdiseleri ve Şark 
vilâyetlerindeki ahvali inzibatiye münasebe
tiyle 248,250 

— Koçgiri ve Ümraniye hâdiseleri Hk. 268.276 
— Merkez Ordusu Kuımandanı Nurettin 

Pasa hakkında 623 
(Emfaı Bey (Esfkiişenır) - Başkumandanlık 

İhdası ile Bu Vazifenin TBMM Reisi Mus-
tafa Kemal Paşa Hazretlerine Tevcihi Hak
kında Kanun Teklifi münasebetiyle 177 

Emir Paşa (Sivas) - Amasya İstiklâl Mah
kemesinin müddeti sona erdiğinden dava dos-* 
yalarının normal mahkemelere tevzii hakkında 590 

— Dehalet edecek eşkiya hakkında fceciltü 
takibat kararı ittihazına dair Teklifi Kanuniye 
dair Adliye Encümeni Mazbatası Hk. 640 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be-* 
yin Şubat 1338 maaşatmın vaktinde edasını te j 

min için 20 ve Müdafaai Milliye ihtiyacatına 
sarf olunmak üzere 5 milyon lira avans vej 

rilmesi hakkındaki takriri münasebetiyle 818 
— Veliaht Abdülmecit Efendinin Meclis 

Riyasetine gönderdiği mektup ve Müdafaai 
Milliye Vekilinden istizah münaisebetSyfe 523 

Esat Bey (Tarcfcftm) - Karadeniz limanla-' 
rina ithal olunacak mısır ve mısır unları ite 
îzmit Sancağına gelecek buğday, arpa, mısıı' 
ve bunların unlarının Gümrük Resminden «sj 

tisnası hakkında iktisat Encümeni Mazbata-* 
sı münasebetüyle 753 

'Ferit Bey (Çorum) - Buırdur'da müsadere 
olunan koyunlardan bir kısmının suiiistimall 
edildiğine dair i&nad hakkında Dördüncü Şu
be Mazbatası münasebetiyle 860 

Ferit IBey {Maliye Vekili) - İstiklâl mah
kemeleri azalarına verilecek tahtafcat, harcırah 
ve yevmiye hakkında 154 
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Sayfa 
Fethi Bey (Dedtifyte VekiB), <lstoribul) -

Fransızlarla yapılacak ttilâfname Hk. 295,341,361 
— Merkez Kumandanı 'Nurettin Paşa hak

kında Lazi'stan Mebuzu Ziya Hurşit Beyin Da-' 
hi'Hye Vekilinden istizah takriri . 407 

— Tahtı muhakemeye alınan sabık Mer^ 
kez Ordusu KjUtnartdanı Nurettin Paşadan mev
rut telgraflar münasebetiyle 438 

— RumlarMi Samsun mınifokasındia icra et
tikleri şekavet mevzuunda, Lazistan Mebusu 
Ziya Hurşit ve Osman beylerin Dahiliye Ve-
kilinden istizahı Hk. 285 

— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden sonraki 
askeri vaziyet hakkındaki izahatı üzerine açı
lan müzakerat, ordunun ifbas ve iaşesi, mali, 
askeri ve siyasi vaziyet Hk. 504 

Fethi Bey (Heyeti Vekile Reisi) - (Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisd Fevzi Paşa Hazret--
lerinin Sakarya Harbinden sonraki askeri vazi
yet hakkındaki izahatı üzerine açılan müzake
rat, ordunun ilbas ve iaşesi, mali, askeri ve 
siyasi vaziyet Hk. 505 

Fevafi Efendi (Emhocan) - Köçgiri ve Um-
ramiye hadiseleri Hk. 276 

— Koçgiri ye Ümraniye hâdiseleri ve Şark 
vilâyetleri ndeki ahvali inzibatiye münasebe
tiyle 248,251 

iFevai Paşa (Eıfcâm.flaıftlJyeŞ Umumiye R & 
Si) - Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa Harzetterinin Sakarya Harbinden sonraki 
askeri vaziyet hakkında beyanatı münasebetiy-
U 472 

— Erkânı Harbiyei Umumiye Reis» Fevzi 
Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden sonraki 
aiskeri vaziyet hakkındlaki izahatı üzerine açn 
lan müzakerat, ordunun ilbas ve iaşesi, mali, 
askeri ve siyasi vaziyet Hk. 494 

— Harp Encümeni teşkili hakkındaki la-
yihai kanuniyenio müzakere ve Kanunu Esasi 
Encümenine havalesine dair 609 

— istiklâl Mahkemeleri hakkında Adliye 
Encümeni Mazbatası Hk. 616 

— Karadeniz limanlarına itthal olunacak 
mısır ve mısır unları ile îzmit Sancağına gide
cek buğday, arpa; mıstr ve bualarm uniaruıiin 

Sayfa 
Gümrük Resminden istisnalarına dair Muva-
zenei Maliye Encümeninin Mazlbatası Hk. 870 

— Müdafaai Milliye Vekilinden 3 istizah 
ve 17 sual takriri münasebetiyle 540 

— Müdafaai Milliye Vekâleti ihtiyaçlarına 
sarf ve 1338 bütçesi tahsisatından mahsup 
edilmek üzere beş milyon liralık avans veril
mesi hakkındaki teklif ve meblâğın temini ça
releri üzerinde münakaşa 836 

— Ordu levazımatına, vaziyeti askeriye 
hakkında Müdafaai Milliye Vekilinden istizah 
münaSebetiylvı 454 

— 1337 senesi Bütçesi hakkında Maliye 
Vekili Ferit Beyin izahatı ve bütçe üzerinde 
görüşmeler 60 

— 1337 senesi bütçesi ve vaziyeti maliye 
hakkında 82 

— Hariciye Vekili Bekir Sami Beyin Fran
sızlarla aktettiği İtilâfnamenin bazı maddeleri 
üzerinde vaki müzakerat ve mumaileyhin is

tifası Hk. 73,75 

— Heyeti Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin 
Eskişehir'in sükûtundan sonra cepheye yaptı-' 
ğı teftiş neticeleri hakkında izahatı ve Mec
lisin Kayseri'ye nakli Hk. 116 

— Yunan taarruzu üzerine vaziyeti harbiye 
hakkında müzakerat ve TBMM'nin Kayseri' 
ye nakli münasebetiyle 99,110 

— Başkumandanlik İhdası ile Bu Vazife-1 

nin TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerine Tevcihi hakkında Kanun Teklifi 
münasebetiyle 181 

— Meclisin Kayseri'ye nakli Hk. 221,,222,223 
— 1337 senesi Bütçesi üzerinde Heyeti 

Vekıile Reisi ve Müdafaai Milliye Vekili Fev
zi Paşa Hazretlerinin izahatı ve bütçe üzerin-! 
de müzakerat 66 

— Erzurum'da çıkan Albayrak Gazetesin
deki neşriyat Hk. 40 

— tstiklâl Mahkemeleri azalarına verile
cek tahsisat, harcırah ve yevmiye hakkında 154 

Fevzfi Paşa (Pozantı) - Başkumandanlık 
Kanununun müddetinin temdidi Hk. 425 

Fcyztîlîah B. <Mala*ya) - 1337 senesi Mu-
vazenei Umumiye Kanun Lâyihası münasebe-
tiyfe 714 
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Sayfa 
Fatret !Bey <Kozan) - Erkânı Harfoiyei 

Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazinlerinin Sa
karya Harbinden sonraki askeri vaziyet hak-

Hacı Ahmet EfendÜ (Muş) - Başkuman
danlık Kanununun müddetinin temdidi Hk. 426 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin 
Ş/.ıbat 1338 maaşatının vaktimde edasını temin 
için 20 ve Müdafai Milliye ütotiyacatına sarf 
olunmak üzere 5 milyon lira avans verilmesi 
hakkındaki takriri münasebetiyle 817,824 

— Koçgiri ve Ümraniye hâdiseleri Hk. 270 
— Müdafaa! Milliye Vekâleti ihtiyaçları

na sarf ve 1338 bütçesi tahsisatından mahsup 
edilmek üzere beş milyon liralık avans verilme
si hakkındaki teklif ve meblâğın temini çare
leri üzerinde münakaşa Hk. 833 

Hacı Bektir Efendi (Konya) -< Bir aylık raa-
aşat ve tahsisatın kat'ı Hk. 893 

— Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 
Avrupa'ya azimeti münasebetiyle 675 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır, ve mısır unları ile İzmît Sancağına gele
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
Gümrük Resminden istisnası hakkında İktisat 
Encümeni Mazbatası Hk- 685,687 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gele-* 
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
Gümrük Resminden istisnası hakkında îktisat 
Encümeni Mazbatası münasebetiyle 763,764 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve .-mısır unları ile İzmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unla
rının gümrük resminden istisnası hakkında 
İktisat Encümeni Mazbatası münasebetiyle. 772,774, 

775 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unla
rının Gümrük resminden istisnası hakkında 
İktisat Encümeni mazbatası münasebetiyle. 710 

— Ordunun ilbas ve iaşesine dair Lazis-
tan Mebusu Osman Bey ve rüfekasının isti
zah takriri ve Müdafaa! Milliye Vekilinin ce
vabına dair. 385 

Sayfa 
kındaki izahatı üzerine açılan tnüzafcerat, 
ordunun ilbas ve iaşesi, mali, askeri ve siya--
si vaziyet Hk. 505 

Hacı Hayali Bey (Urfa) - Fransızlarla ya
pılacak itilaf name Hk. 368 

Hacı Mustafa Efendi (Ankara) - Vaziyeti 
Maliye Hk. 149 

O l Q 
U » 7 

78 

674 

Hacı Tevfik Efendi (Kângırı) - Başku
mandanlık ihdası ile bu vazifenin TBMM 
Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine tev
cihi hakkında kanun teklifi münasebetiyle. 168 

— Erzurum'da çıkan Albayrak Gazetesin
deki neşriyat hakkında. 42 

— Veliaht Abdülmecit Efendinin Meclis 
riyasetine gönderdiği mektup ve Müdafaai 
Milliye Vekilinden istizah münasebetiyle. 524 

Hafız Abdullah Efendi (İzmit) - Burdur' 
da müsadere olunan koyunlardan bir kısmı
nın suistimal edildiğine dair istinat hakkın
da Dördüncü Şube mazbatası münasebetiyle. 861 

Hafız Ahmet Bey (Trabzon) - 1337 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanun layihası müna
sebetiyle. 744 

Hafız İbrahim Efendi (İsparta) - Demirci 
Efenin tedibi ve itham olunan nukut v.s. ile, 
İsparta'da zürraa ait depo edilen tütünlerin 
akibeti ve Konya isyam sırasında usata ait 
olduğu kanaatıyla, İsparta Valiliğince Bur-

H 

Hacı Şükrü Bey (Diyarbekir) - Gümüşha
ne Mebusu Hasan Fehmi Beyin Şubat 1338 
maaşatının vaktinde edasını temin için 20 ve 
Müdafaayı Milliye ihtiyacatma sarf olunmak 
üzere 5 milyon lira avans verilmesi hakkın
daki takriri münasebetiyle. 

— Hariciye Vekili Bekir Sami Beyin 
Fransızlarla aktettiği itilafnamenin bazı mad
deleri üzerinde vaki müzakerat ve mumailey: 

hin istifası Hk. 
— Hariciye Vekiü Yusuf Kemal Beyin 

Avrupa'ya azimeti münasebetiyle. 
— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 

mısır ve mısır unlan ile İzmit Sancağına gi
decek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın gümrük resminden istisnalarına dair 
Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatası 
hakkında. 
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Sayfa 
dur'da müsadere edilen yedi bin koyundan 
dört bin adedinin İstiklâl Mahkemesi kararı 
ile bilmüzayede edildiği hakkındaki Dördün
cü Şube mazbatası münasebetiyle. 881,886,889 

Hafız Mehmet Bey (Trabzon) - 1337 se
nesi Muvazenei Umumiye Kanunu layihası 
münasebetiyle. 792 

— Dehalet edecek eşkıya hakkında tecili 
takibat kararı ittihazına dair teklifi kanuniye 
dair Adliye Encümeni mazbatası hakkmda. 637,638 

— Fransızlarla yapılacak itilafname 
hakkında. 292,321 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi 
Beyin Şubat 1338 maaşatının vaktinde edası
nı temin için 20 ve Müdafaayı Milliye ihtiya-
catına sarf olunmak üzere 5 milyon lira 
avans verilmesi hakkındaki takriri münase
betiyle. 823,824 

— Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 
Avrupa'ya azimeti münasebetiyle. 673 

— İstiklâl Mahkemeleri hakkında Aliye 
Encümeni mazbatası hakkında. 615 

— Merkez Kumandanı Nurettin" Paşa 
hakkında Lazistan Mebusu Ziya Hurşit Be
yin Dahiliye Vekilinden istizah takriri. 406 

— Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin 
Paşa hakkında. 623,627 

— Ordu levazımatına, vaziyeti askeriye 
hakkında Müdafaai Milliye Vekilinden isti
zah münasebetiyle. 462 

— Tahtı muhakemeye alınan sabık Mer
kez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşadan 
mevrut telgraflar münasebetiyle. 437,438 

— Zaptı sabık hakkında. 634 
Hafız Mehmet Efendi (Gaziayıntap) -

Fransızlarla yapılacak itilafname hakkında 296 
Hafız Mehmet Efendi (Trabzon) - Rum 

ların Samsun mıntıkasında icra ettikleri şeka
vet mevzuunda, Lazistan Mebusu Ziya Hur
şit ve Osman Beylerin Dahiliye Vekilinden 
(istizahı. 284 

Hakkı Bey (Van) - Fransızlarla yapılacak 
itilafname hakkında. 338 

Hakkı Hami Bey (Sinop) - Avrupa seya
hatinden avdet etmiş bulunan Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal Beyin izahatı ve mevzu üze
rinde müzakerat hakkında. 95 

— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri Hk. 267 

—• Başkumandanlık ihdası ile bu vazife
nin TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerine tevcihi hakkında kanun teklifi mü
nasebetiyle. 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nım layihası münasebetiyle. 

— 1338 senesine ait bazı tekâlifin bir tak
sitte tahsiline dair kanun münasebetiyle. 

— i337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nun layihası hakk;nda. 

— Burdur'da müsadere olunan koyunlar
dan bi»' kısmının suiistimal edildiğine dair is
tinat hakkında Dördüncü Şube mazbatası 
münasebetiyle. 

— Cepheden avdet eden Sinop Mebusu 
Rıza Nur, Karesi Mebusu Vehbi ve İzmir 
Mebusu Mahmut Esat Beylerin takdim et
tikleri müşterek rapor ve bu zevatın rapor 
üzerinde verdikleri izahat münasebetiyle. 

Sayfa 

165 

724 

846 

747,783 

861 

u: 
— Dahiliye Vekâleti bütçesinin harcırah 

fashna tahsisatı munzamına itası hakkında. 221 
— Dehalet edecek eşkıya hakkında tecili 

takibat kararı ittihazına dair teklifi kanu
niye dair Adliye Encümeni mazbatası hak
kında. 638 

— Demirci Efenin tedi'bi ve itham olu
nan muküt vs. ile, İsparta'da zürraa ast dopo 
edilen tütünlerin akilbeti ve Konya isyanı sıra 
smda usata ait olduğu kanaatıyla, İsparta 
Valiliğince Burdur'da müsadere edilen yedi bin 
koyundan dört bin adedinin İstiklâl Mahke
mesi kararı ile bilmüzayede satıldığı ve ba
kiyenin suiistimal edildiği hakkındaki Dör
düncü Sulbe mazibatası münasebetiyle. 878,883,884 

— Fransızlarla yapılacak itilafname hak
kında. 313 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi 
Beyin Şubat 1338 maa§atının vaktinde eda
sını temin için 20 ve Müdafaai Milliye ihti-
yaca'tına sarfohınmak üzere 5 milyon lira_ 
avans verilmesi hakkındaki takriri münase-
'betryle. 807 

— İngilizlerle usera mübadelesi hakkında. 243 
— îstîiiklâl Mahkemeleri hakkında Adliye 

Encümeni mazibatası hakkında. 617 
— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 

mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına 
gelecek buğday, arpa, mısır ve 'bunların unla-
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Sayfa 
rının gümrük resminden istisnası hakkında İk
tisat Encümeni.mazbatası hakkında. 682 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unlan ile îzmit Sancağına gi-
decdk buğday, arpa, mısır ve (bunların unla
rının gümrük resminden istisnalarına dair 
Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatası 
hakkında. 865,868,869,871 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unla
rının gümrük resminden istisnası hakkında 
İktisat Encümeni mazbatası münasebetiyle. 711,755, 

756,773 
— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri ve Şark 

vilâyetlerindeki ahvali inzibatiye münasebe
tiyle. 248 

— Konya Mebusu Aıbdülhalim Efendi 
hakkındaki Beşinci Şube mazibatası münasebe
tiyle. 728,733 

667 
-T- Lâzistan Mebusu Osman Beyin, mahke

meye şevkine dair mazbata münasebetiyle. 
— Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin 

Paşa hakkında. 623,627 
— Müdafaai memleket hususunda ittihazı 

icap eden âcil tedbir ve Jandarma Teşkilâtının 
ıslalhı ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı 
mevadımn yeniden tanzimine dair verilen 
takrirlerin bir encümeni mahsusa havalesine 
dair. 207,210 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında Lâzis
tan Mebusu Osman 'Bey ve rüfekasının Ma
liye ve Müdafaai Milliye Vekillerinden isti
zah takriri münasebetiyle. 

— Ordunun ilbas ve iaşesine dair Lâzistan 
Mebusu Osman Bey ve rüfekasının istizah tak
riri ve Müdafaai Milliye Vekilinin cevabına 
dair. 

402 

3,76 

— Samsun ve havalisi İstiklâl Mahke
mesi heyeti sabıkasının Canik Mebusu Emin 
Beyin isnatına cevap vermeleri talibini havi 
takrir münasebetiyle. 

— Vaziyeti askeriye ve maliye hakkında. 
— Yunan taarruzu üzerine vaziyeti har

biye hakkında amüzaikerat ve TBMM'nin Kay-
seri'ye nakli münasebetiyle. 

— Zalbtı salbık hakkında. 

647 
161 

106 
388 

Hamdı B. (İzmit) - Burdur'da müsadere 
olunan koyunlardan bir kısmının suiistimal 
edildiğine dair istinad hakkında Dördüncü 
Sulbe mazbatası -münasebetiyle. 

— Konya Mebusu Albdülhalim Efendi 
hakkında Beşinci Sulbe mazbatası münasebe
tiyle. 

— Vaziyeti askeriye ve maliye hakkında. 
Hamli Namık Bey (İzmit) - Erzurum'da 

çıkan Albayrsk Gazetesindeki neşriyat Hak
kında. 

— Meclisin Kayseriye nakli hakkında. 
— Tahtı muhakemeye alınan sabL'k Mer

kez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşadan 
mevrut telgraflar münaselbetiyie. 

Hamduîîah Suphi Bey (Antalya) - Başku
mandanlık ihdası ile bu vazifenin TBMM 
Reisi Mustafa Kemal Paşa. Hazretlerine tev
cihi hakkında Kanun teklifi münasebetiyle. 

Hamdullah Suphi Bey (Antalya) - Mos
kova Konferansı hakkında. 

Hsmit Bey (Trabzon) - Koçgiri ve Üm
raniye hadiseleri ve şark vilâyetler indeki 
ahvali inzibatiye münasebetiyle. 

Hasan Bey (Bütçe En. M.M.) (Trabzon) -
1337 senesi bütçesi hakkında Maliye Vekili 
Ferit Bey'in izahatı ve bütçe üzerinde gö
rüşmeler. 

Sayfa 

86! 

733 
161 

42 
223 

438, 
440 

175 

10: 
11 

255 

51 

Hasan Bey (Maliye Vekili) - 1338 sene 
sine ait bazı tekâlifin bir takstitte tahsiline 
dair kanun münasebetiyle. 842 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nun lâyihası münasebetiyle. 714, 

715,717 
— 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunu lâyihası hakkında. 781 
— 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunu lâyihası münasebetiyle 

— Dahiliye Vekâleti bütçesinin harcırah 
faslına tahsisatı munzamma itası hakkın
da. 

— Erkânı Harbiyei Umuirniye Reisi Fev
zi Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden 
sonraki askeri vaziyet hakkındaki izahatı 

794, 
797 

221 
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Sayfa i 
üzerine açılan müzakerat. Ordunun ilbas ve j 
iaşes'i, mali, askeri ve siyasi vaziyeti hakkın
da. 5C4, 

505 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin Şu'bat 1338 maaşatının vaktinde edasını 
temin için 20 ve Müdafaayı Milliye ihtiyaca-
tına sarf olunmak üzere 5 milyon lira avans 
veriîmes'i hakkındaki takriri münasebetiyle. 

811, 
812,823 

— Karadeniz Limanlarına ithal olunacak* 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına 
gelecek (buğday, arpa, mısır ve bunların un
larının gümrük resminden istisnası hakkında 
İktisat Encümeni Mazbatası münasebetiyle. 

68-8,690, 
697,698, 
751,752, 
757,763, 
764,768, 
772,872 

— Müdafaa i Milftye Vekâleti ihtiyaçları
na sarf ve 1338 bütçesi tahsisatından mah
sup edilmek üzere beş milyon liralık avans 
verilmesi hakkındaki teklif ve meblağın 
temini çareleri üzerinde münakaşa. 

— Müdafaa! Milliye Vekâletine iki mil
yon lira avans itasına dair kanun layihası 
münasebetiyle. 

— Müdafaai Milliye Vekâletine verilecek 
on milyon liralık avans 'hakkında. 

— Müdafaai Mill'iye Vekâletinden 3 isti
zah ve 17 sual takriri münasebetiyle. 

— Ordunun ilbas ve iaşesi 'hakkında La-
zisitan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasınm 
Maliye ve Müdagaai Milliye Vekillerinden 
isrtiza'h takriri münasebetiyle . 

— Vaziyeti Maliye ıhakkında. 
— Zahire Gümrük resmliriin tenzili hak-

kında. 

Hasan Bey (Trabzon) - 1337 senesi bütçesi 
üzerinde Heyeti Vekile Reisi ve Müdafaai 
Milliye Vekili Fevzi Paşa Hazretlerinin iza
hat» ve bütçse üzerinde müzakeratı. 

827 

668 

85G 

543 

399 
146 

680 

66 

Sayfa 
Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) - 1337 

senesi Muvazenei Umumiye Kanun lâyihası 
hakkında. 777, 

780, 
781,782 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu lâyihası münasebetiyle. 790 

— 1338 senesine ait bazı tekâlifin bir tak
sitte tahsiline dair kanun münasebetiyle. 

840, 
844 

— Dahaîet edecek eşkiya hakkında tecili 
takibat kararı ittihazına dair teklifi kanuni
ye dair Adliye Encümeni mazbatası hakkın
da. 643 

— Demirci Efenin tediıbi ve inham olunan 
rtuikut vs. He, İsparta'da zürraa ait depo edi
len tütünlerin akıbeti ve Konya isyanı sıra
sında usa'ta ait olduğu kamaatıyla, İsparta 
Valiliğince Burdur'da müsadere edilen yedi 
bin koyundan döflt bin adedinin İstiklâl Mah-
kemesi Kararı ile Ibilmüzaye'de satıldığı ve 
baki yenlin suiistimal edi'ldiği hakkımdaki Dör
düncü Şufeiî Mazbatası münasebetiyle. 889 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin Şubat 1338 maaşatının vaktinde edasını 
temin için 20 ve Müdafaai Milliye 'ifrüiyacatı-
na sarf olun:m-<A üzere 5 -m il yon lira avans 
verilmesi hakkındaki takriri münasebetiyle. 

802,807, 
803,822,823 

— Karadeniz Limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına 
gelecek Ibuğday, arpa, mısır ve bunların un
larının gümrük resminden istisnası hakkında 
İktisat Encümeni mazbatası hakkında. 682 

— Müdafaai Milliye Vekâletti! ihtiyaçları
na sarf ••ve 1338 bütçetsi tahsisatından mahsup 
ed'iflmek üzere beş mayon liralık avans ve-
riimeisi hakkınidakıi teklif ve metnlâğm temi
ni çareleri üzerinde münakaşa. 830, 

832 

— Müdaifaai Milliye Vekâletin© verilecek 
on milyon liralık avans hakkımda. 

Hasan Fehmi Bey (Trabzon) - Karade
niz Limanlarına itehal olunacak mısır ve mı
sır unlan ile İzmît Sancağına gidecek buğday, 

851 
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arpa, mısır ve bunların unlarının gümrük res
minden istisnalarına dair Muvazeneü Maliye 
Encümeninin mazbatası hakkında. 

Hasan Hayrı Bey (Dersim) - Koçgiri ve 
Ümraniye hadiseleri ve şark vilâyetlerindeki 
ahvali inzibatiye münasebetiyle. 

H&şim Bey (Çorum) - 1337 senesi bütçesi 
hakkındaki Maliye Vekili Ferit Bey'in izahatı 
ve bütçe üzerinde görüşmeler. 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nun lâyihası münasebetiyle. 

Haydar Bey (Kütahya) - İstiklâl Mahke
meleri hakkında Adliye Encümeni mazbatası 
hakkında. 

Haydar Bey (Sivas) - Başkumandanlık Ka
nununun müddeetinin temdidi hakkında. 

Haydar Bey (Van.) - Enkânı Harbiyei Umu
miye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin Sakarya 
Harbinden sonraki askeri vaziyet hakkındaki 
izahatı üzerine açılan müzakerat, ordunun il-
bas ve iaşesi mali, askeri ve siyasi vaziyet 
hakkında. 

Hayri Bzy (Dersim) - Koçgiri ve Ümraniye 
hadiseleri hakkında. 

Hirirni Bey (Bolu) - Yunan taarruzu üze
rine vaziyeti Harbiye hakkında müzakerat ve 
TBMM'nin Kayseriye nakli münasebetiyle 

Hoca Esat Efendi (Aydın) - Ordunun 
ilbas ve iaşesine dair Lâzistan Mebusu Osman 
Bey ve rüfekasmın istizah takriri ve Müda-
faai Milliye Vekilinin cevabına dair. 

Hoca Şükrü Efendi (Karahisar) - Merkez 
Ordusu Kumandanı Nurettin Paşa hakkında. 

Hu'ûsi Bey (Afyonkarahisar) - Başkuman
danlık ihdası ile bu vazifenin TBMM Reisi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine tevcihi 
hakkında Kanun teklifi münasebetiyle. 

— Fransızlarla yapılacak ıtilâfname 
hakkında. 

Hüseyin Avni Bey (Erzurum) - Başkuman
danlık Kanununun müddetinin temdidi hak
kında. 

— Başkumandanlık Kanununun temdidi 
hakkında Çorum Mebusu Ferid Bey ve 43 refi
kinin kanun teklifi (3/447) münasebetiyle. 

Sayfa | 

869, 
870 

252 

56 

738 

614 

427 

5C4 

270 

109 

385 

630 

174 

291 

414, 
416,426 

676 

Sayfa 
— 1337 senesi bütçesi üzerinde Heyeti Ve

kile Reisi ve Müdafaai Milliye Vekili Fevzi 
Paşa Hazretlerinin izahatı ve bütçe üzerinde 
müzakeratı. 67 

— 1337 senesi ibütçesi ve vaziyeti Maliye 
hakkında. 80 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nun lâyihası münâsebetiyle. 7i 5. 

716,735. 
740,747. 
780,781. 

789,796,798 
— Dehalet edecek eşkiya hakkında tecili 

takibat kararı ittihazına dair teklifi kanuniye 
dair Adliye Encümeni mazbatası hakkında. 

639 
— Demirci Efenin tedibi ve itham olunan 

mukut ve v.s. ile, İsparta'da zürraa ait depo 
edilen tütünlerin alkibeti ve Konya isyanı sıra
sında usata ait olduğu kanaatıyla, İsparta Va
liliğince Burdur'da müsadere edilen yedi bin 
koyundan dört bin adedinin İstiklâl Mahkeme
si kararı ile bilmüzayede satıldığı ve bakiyenin 
suiistimal edildiği hakkındaki Dördüncü Şube 
mazbatası münasebetiyle. 884 

— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden sonra
ki askeri vaziyet hakkındaki izahatı üzerine 
açılan müzakerat, ordunun lilbas ve iaşesi ma
li, askeri ve siyasi vaziyet Hlk. 486,500 

— Erzurum'da çıkan Albayrak Gazetesin
deki neşriyat Hk. 38,42,45 

— Eskişehir'in hidi tahliyesinde terk edi
len şimendifer, alât ve edevat hakkında Nafia 
Vekilinden sual takriri münasebetiyle. 449 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin Şubat 1338 maaşatının vaktinde edasını te
min için 20 ve Müdafaayi Milliye ihtiyacatına 
sarf olunmak üzere 5 milyon lira avans veril
mesi hakkındaki takriri münasebetiyle 810, 

811,820,823 
— Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Av-

rupaya azimeti münasebetiyle. 673 
— Harp Encümeni fevkalâdesi Kanunu 

hakkında Hariciye Encümeni mazbatası Hk. 557 
— Harp Encümeni teşkili hakkındaki layi-

hai kanuniyenin müzakere ve Kanuni Esasi 
Encümenine havalesine dair. 596,609 
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— Harp Encümeni teşkiline dair kanun 
hakkında Hariciye Encümeni mazbatası Hk. 

— İstiklâl Mahkemeleri hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası Hk. 

— Fransızlarla yapılacak itilâfname Hk. 
— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 

mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gele
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
Gümrük resminden istisnası hakkında İktisat 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
gümrük resmiinden istisnası hakkında İktisat 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 

— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri ve şark 
vilayetlerindeki ahvali inzibatiye münasebetiy
le. 

— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri Hk. 

— Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi'nin 
evinde yakalanan casuslar münasebetiyle. 

— Konya Mebusu Abdülhalim Efendi 
hakkındaki Beşinci Şube mazbatası münasebe
tiyle. 

— Lazistan Mebusu Osman Beyin, mahke
meye şevkine dair mazbata münasebetiyle. 

— Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin 
Paşa hakkında 

— Merkez Kumandanı Nurettin Paşa 
hakkında Lazistan Mebusu Ziya Hurşit Beyin 
Dahiliye Vekilinden istizah takriri. 

— Müdafaai memleket hususunda ittihazı 
icap eden âcil-tedbir ve jandarma teşkilatının 
ıslahı ve Teşkilatı Esasiye Kanununun bazı 
mevaddının yeniden tanzimine dair verilen 
takrirlerin bir Encümeni mahsusa havalesine 
dair 

— Müdafaai memleket hususunda ittihazı 
ücap eden âcil tedbir ve jandarma teşkilatının 
ıslahı ve Teşkilatı Esasiye Kanununun bazı 
mevaddının yeniden tanzimine dair verilen 
takrirlerin bir Encümeni mahsusa havalesine 
dair 

Sayfa 

577,579 

614,619 
295 

707 

752, 
762,773 

248,251 
264, 

276,278 

513 

732,733 

663, 
666 

627 

408 

208 

Sayfa 

217 

— Müdafaai Milüye Vekâleti ihtiyaçlarına 
sarf ve 1338 bütçesi tahsisatından mahsup edil
mek üzere beş milyon liralık avans verilmesi 
hakkındaki teklif ve meblağın temini çareleri 
üzerinde münakaşa 

— Müdafaü Milliye Vekâletine iki milyon 
lira avans itasına dair kanun layihası münase
betiyle 

— Ordu . Levazımatına, vaziyeti asikeriye 
hakkımda Müdafaai Milliye Vekilinden is
tizah münasebetiyle. 

— Rumların Samsun mıntıkasında icra et
tikleri şekavet mevzuunda, Lazistan Mebu
su Ziya Hurşit ve Osman Beylerin Dahiliye 
Ve^ünden istizahı. 

— Samsun ve havaAi&i İsliklâl Mahke
meli heyeti sabıkasının Canik Mebusu 
Emin Bey'in isnadatına cevap vermeleri ta-
•libinıi havi takrir münasebetiyle. 

— Tahtı muhakemeye alınan sabık Mer
kez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşadan 
mevrut telgraflar münasebetiyle, 

— Tokad Mebusu Nâzım, Afyonkarahi-
sar Mebusu Mehmet Şükrü ve Burdur Me
busu Şeyh Servet Efendiler haikıkında Üçün
cü Şube Mazbatası Hk. 

— Zaptı sabık Hk. 
Hüsey'n Hüsnü Efendi (İsparta) - Karade

niz Limanlarına ithal olunacak mısır ve mı
sır unlan i'îe İzmit Sancağına gidecek buğ
day, arpa, mısır ve bunların unlarının gümrük 
resminden 'istisnalarına dair Muvazenei Ma
liye Encümeninin Mazbatası Hk. 

— Bir aylık maaşat ve tahsisatın kat'ı 
Hk. 

Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri ve şark 
vilayetlerindeki ahvali inzibatiye münasebe
tiyle. 

Hüsrev Bey (Trabzon) Başkurnandan-
lıtk Kanununun rnüddetin'in temdidi Hk. 

— Avrupa seyahatinden avdet etmiş bu
lunan Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 
izahatı ve mevzuu üzerinde müzafcerat Hk. 

— Fransızlarla yapılacak itilâfname Hk. 

829,832 

669 

462 

286 

646,: 

647 

436, 
437 

19,25 
389 

863 

894 

253 

415, 
427 

92 
304 

(Cîtt : 2) 
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Sayfa 
— Hariciye Vekili. Yusuf Kemal Beyin 

Avrupaya Azimeti münasebetiyle. 674 
Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri Hk. 279 
— Koçgirli ve Ümraniye hadüseüeri ve 

şarîc vıi'layetlerindeki ahvali inzibatiye münase
betiyle. 25(\ 

254,256 
Müdafaai memleket hususunda ittihazı 

icap eden âcil tedbir ve jandarma Teşkilâ-

İbrahim Bey (Karesi) - Karadeniz Liman
larıma ithali olunacak mısır ve mısıır unları 
dl'e izmit Sancağına gidecek buğday, arpa, 
miiısır ve bunların unlarının gümrük resminden 
istisnalara dair Muvazene» Maliye Encüme-
rnfri!i!n mazbatası Hk. 863 

— Konya Mebusu Abdüifaal'im Efendi 
hakkımdaki Beşinci Şube Mazbatası münase
betiyle. 732 

İbrahim Bey (Mardin) - Fransızlarla ya
pılacak itiılâfname Hk. 335 

İbraıhinı Efendi (İsparta) - Erkânı Har-
biyei Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretle-
Neninin Sakaya Harbinden sonraki askeri va
ziyet hakkında beyanatı münasebetiyle. 473 

İhsan Bey (Cebelibereket) - Erkânı Harbi-
yei Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin 
Sakarya Harbinden sonraki askeri vaziyet 
hakkında beyanatı münasebetiyle. 472 

— Harp Encümeni teşki'l'ne dair kanun 
hakkımda Hariciye Encümeni mazbatası Hk. 570 

— Karadeniz Limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ille İzmit Sancağına gi
decek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın gümrük resminden istisnalarına dair Mu-
vazenıei Maliye Encümenimin Mazbatası Hk. 866 

— Konya Mebusu Abdül'hali'iim Çelebi'nin 
evinde yakalaman casuslar münasebetiyle. 512 

— Müdafaai M'Uliye Vekillinden 3 istizah ve 
17 sual takriri münasebetiyle. 538 

— Ordunun ilbas ve iaşeni n:e dâir Lazistan 
Mebusu Osman Bey ve Rüfekasrnın islizalı 
takriri ve Müdafaai Milliye Vekilinin, ceva
bına dair. 377 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında La 
zdstan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasrnın 
M'aflüye ve Müdafaali Mül'iye Vekillerinden 
istizah takriri münasebetiyle. 395,396 

Sayfa 
tınm ıslahı ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bazı mevadınm yeniden tanzimline dair veri
len takrirlerin bir Encümeni mahsusa hava
lesine dair. 209 

— Vaziyeti Askeriye Hk. 188 

— Veliaht Abdüîrnecit Efendinin Mec-
i'is Riyasetine gönderdiği mektup ve Müdafaai 
M-iffiye Vekilinden istizah münasebetiyle. 522 

i 
İJyas Sam'! Bey (Muş) - Erkânı Harbiydi 

Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin Sa
karya Harbinden sonraki askerî vaziyet hak
kında beyanatı münasebetiyle. 478 

— Lasistan Mebusu Osman Beyin, mahke
meye şevkine dair mazbata münasebetiyle. 666 

— Samsun ve havalisi îsltiklâ'l Mahkeme:i 
heyeti sabıkasının Caniîk Mebusu Emin Bey"in 

isnatına cevap vermeleri taiîefoim havi tahrir 
münasebetiyle. 648 

— Vel'iaht Abdülmecit Efendimin Meclis 
Riyasetine gönderdiği mektup ve Müdafa'p.i 
Midiye Vekilinden istizah müraasbetiyle. 522 

İsmail Pazıi Paşa (Yozgat) - Londra Kon
feransı hakkında. 7 

İsmail Safa Bey (Mersin) - Fransızlarla 
yapılacak itilâfname hakkında. 315 

— Fransız'larla yapılacak itilâfname Hk. 
355,366 

— Londra Konferansı hakkında. 6;7 
tsasaû Suphi Bey (Burdur) - Vaziyeti As

keriye hakkında. 192 

İsmail Şükrü Efemde (Karalhl&ai'i Sahip) -
Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Avru
pa'ya azimeti münasebetiyle. 673,674 

— Harp Encümeni teşkiline dair kamun 
hakkında Hariciye Encümeni mazbatası 
hakkında. 579 

— Konya M abusu A'bdüîhal'im Eıcnd' 
hakkındaki 5 nci Şube mazbataları müna-se-
beliyle. 734 

Ism^ü* Şükrü Efendli (Karahlsarı Şarlü) -
Müdafaai memleket hususunda ittihazı icap 
eden âcil tedbir ve Jandarma Teşkilâtının ıs
lahı ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı me
vadınm yeniden tanzimin<e dair verilen tak-
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Sayfa 
rirferin bir Encümeni mahsusa havalesine 
dair. 200 

İsmet Bey (Çorum) - 1337 senesi bütçesi 
üzeninde Heyeti Vekile Reisi ve Müdafaai 
Milliye Vekili Fevzi Paşa Hazretlerinin iza
hatı ve bütçe üzerinde müzakeratı. 67,63 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nun Lâyihası münasebetiyle. 722,723,724 

— 1337 senesi Muvazene] Umumiye Ka
nun Lâyihası münasebetiyle. 747 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu Lâyihası münasebetiyle. 800 

— Erzurum'da çıkan Albayrak Gazetesin-
deki neşriyat hakkında. 42 

Sayfa 
— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 

mısır ve mısır unları ile izmit Sancağına gide
cek buğday, arpa, mısır ve ıbunların unları
nın gümrük resminden istisnailarına dair Mu-
vazsnei Maliye Encümenin mazbatası Hk. 867, 

868,700,731,756,768,771 
— Karadeniz limanlarına ithal Olunacak 

mısır ve mısır unları ile izmit Sancığma gele
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın gümrük resminden istisnası hakkında İk
tisat Encümeni mazbatası münasebetiyle. 731, 

756,768,771 
— Müdafaai Milliye Vekâletine verilecek 

on milyon liralık avans hakkında. 849,850 

K 
Kâzım Paşa (Karesi) - Gümüşhane Me-

busu Hasan Fehmi Beyin Şubat 1338 maaşa-
tının vaktinde edasını temin için 20 ve Mü-
dalfaai Milliye ihtiyacatına sarf olunmak 
üzere 5 milyon lira avans verilmesi hakkında
ki takriri münasebetiyle. 821 

Kâzım Paşa (Müdafaai Milliye Vekili) 
(Karesi) - Karadeniz limanlarına ithal oluna-
calk mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına 
gelecek: buğday, arpa, mısır ve bunların un

larının gümrük resminden istisnası hakkında 
İktisat Encümeni mazbatası ımünaseibetiyle. 696,697 

— Müdafaai Milliye Vekâleti ihtiyaçlarına 
sarf ve 1338 bütçesi tahsisatından mahsup 
edilmek üzere beş milyon liralık avans ve
rilmesi hakkındaki teklif ve meblâğın temini 
çareleri üzerinde münakaşa. 826,838 

— Müdafaai Milliye Vekâletine iki mil
yon lira avans itasına dair Kanun lâyihası 
münasebetiyle. ' 668 

Lütfü B. (Malatya) - Başkumandanlık Ka
nununun müddetinin temdidi hakkında. 419 

— Bir aylık maaşat ve tahsisatın (kalt'ı hak
kında. 890.892,893 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin Şubat 1338 maaşatının vaktinde edasını 
temin için 20 ve Müdafaai Milliye ihtiyaca!: 
na sarfölunmaik üzere 5 milyon lira avans ve
rilmesi 'hakkındaki takriri münasebetiyle. 810,811, 

812,816 
— Heyeti Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin 

Eskişehir'in sükûtundan sonra cepheye yaptığı 

teftiş neticeleri hakkında izahatı ve Meclisin 
Kayserİ'ye nakli hakkında. 126 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gele
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın gümrük resminden istisnası hakkında İk
tisat Encümeni mazbatası münasebetiyle. 700,761 

— Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin 
Paşa haıkkında. 630 

Lütfü B. (Manâsa) - Müdafaai Milliye Ve
kilinden 3 istizah ve 17 sual takriri münase
betiyle. 539 

M 
Mahmut Ce£âl B. (Sanman) - Karadeniz 

limanlarına ithal olunacak mısır ve mısır un
ları ile İzmit Sancağına gelecek buğday, arpa, 
mısır ve bunların unlarının igümrük resminden 
istisnaisi haıkkında İktisat Encümeni mazbatası 
hakkında. 686 

Mahmut Celâl B. (iktisat Vekil) (Sanı-
han) - Vaziyeti Maliye hakkında. 

Mahmud Esad B. (İzmir) - Cepheden av
det eden Sinop Mebusu Rıza Nur, Karesi Me
busu Vehbi ve İzmir Mebusu Mahmut Esat 
Beylerin takdim ettikleri müşterek rapor ve 

150 
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bu zevatın rapor üzerinde verdikleri izahat 
münasebetiyle. 

Mazhar B. (Aydın) - Erkânı Harbi yet Urnu-
m'iye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin Sakarya 
Harbinden sonraki askeri vaziyet hakkında 
beyanatı münasebetiyle. 

—• Erkânı Harbiye! Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden sonra
ki askeri vaziyet hakkındaki izahatı üzerine 
açılan müzakerat, ordunun ilibas ve iaşesi, ma
li, askeri ve siyasi vaziyet hakkında. 

— Eskişehir'in hini tahliyesinde terk edi
len şimendifer, alât ve edevat hakkında Na
fıa Vekilinden sual takriri münasebetiyle. 

— Fransızlarla yapılacak jtiîâfrıaime hak
kında. 

— Hariciye Vekili Bekir Sami Beyin 
Fransızlarla a'ktettiği itilâf namenin bazı mad
deleri üzerinde vaki müzakerat ve mumai
leyhin istifası hakkında. 

— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri hak
kında. 

Mazhar Müfid B. (Hakkâri) - 1337 senesi 
Bütçesi üzerinde Heyeti Vekile Reisi ve Mü
dafaa! Milliye Vekili Fevzi Paşa Hazretlerinin 
izahatı ve Bütçe üzerinde müza'keratı. 

— İstiklâl Mahkemeleri azalarına verilecek 
tahsisat harcırah ve yevmiye hakkında. 

Mehmet Salih Efendi (Erzurum) - Kara
deniz limanlarına ithal olunacak mısır ve mı
sır unları ile İzmit Sancağına gelecek buğday, 
arpa, mısır ve bunların .unlarının gümrük res
minden istisnası hakkında İktisat Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 

Mehmet Şükrü B. (Karahisansahip) - Fran
sızlarla usera mübadelesi hakkında. 

— Fransızlarla yapılacak itilâfname hak
kında. 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında Lâ-
zistan Möbusu Osman Bey ve rüfekasının 
Maliye ve Müdafaai Milliye Vekillerinden 
istizah ve takriri münasebetiyle. 

Mehmet Vehbi Bey (Karesi) - Karadeniz 
Limanlarına ithal olunacak mısır ve mısır un
ları ile İzmit Sancağına gelecek buğday, ar
pa, mısır ve bunların unlarının Gümrük res
minden istisnası hakkında İktisat Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 

Sayfa 

142 

468 

496 

446 

321 

77 

771 

67 

151 

695 

262 

312 

389 

Mehmet Vehbi Bey (Maarif Vekili) (Ka
resi) - 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nun Lâyihası münasebetiyle. 

Memduh Bey (Karahisar) - Ordunun il bas 
ve iaşesi hakkında Lazistan Mebusu Osman 
Bey ve Rüfekasının Maliye ve Müdafaai Mil
liye Vekillerinden istizah takrirlerinin müza
keresi neticesinde kabul edilen iki takririn 
reye arz ve kabulündeki tereddüdü izale için 
muamelatı adliye encümenine havalesi mü
nasebetiyle. 

M. Şeref Bey (Edirne) - Cepheden avdet 
eden Sinop Mebusu Rıza Nur, Karesi Mebusu 
Vehbi ve İzmir Mebusu Mahmut Esat Beyle
rin takdim ettikleri müşterek rapor ve bu ze
vatın rapor üzerinde verdikleri izahat müna
sebetiyle 

Muhiddin Baha Bey (Bursa) - Başkuman
danlık ihdası ile bu vazifenin TBMM Reisi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine tevcihi 
hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle.: 

— Meclisin Kayseri'ye nakli hakkında 

Musa Kâzım Efendi (Konya) - Başku
mandanlık Kanununun müddetinin temdidi 
hakkında. 

— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri ve Şark 
vilâyetlerindeki ahvali inzibatiye münasebe
tiyle, 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında Lazis
tan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasının Ma
liye ve Müdafaai Milliye Vekillerinden isti
zah takriri münasebetiyle. 

— Zabtı sabık hakkında. 

Sayfa 

744 

412 

141 

175 
223 

418 

249 

403 
389 

690 

Mustafa Bey (Dersim) - Koçgiri ve Ümra
niye hadiseleri hakkında. 274,277 

— Tahtı muhakemeye alınan sabık Mer
kez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşadan 
mevrut telgraflar münasebetiyle. 441 

Mustafa Bey (Tokad) - İstiklâl Mahke
meleri azalarına verilecek tahsisat, harcırah 
ve yevmiyeler hakkında. 156 

— Müdafaai memleket hususunda ittihazı 
icap eden âcil tedbir ve Jandarma Teşkilâ-
lâtmın ıslahı ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bazı mevaddının yeniden tanzimine dair veri
len takrirlerin bir Encümeni mahsusa havale
sine dair. 215 



- 21 

Sayfa 
— Müdafaa i Milliye Vekilinden 3 istizah 

ve 17 sual takriri münasebetiyle. 5^8 
Mustafa Durak Bey (Eraıram) - Başku

mandanlık ihdası iîe bu vazifenin TBMM 
Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine tevci
hi hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle. i77,181 

— Başkumandanlık Kanununun müddeti
nin temdidi hakkında. 417 

— Cepheden avdet eden Sinop Mebusu Rı
za Nur, Karesi Mebusu Vehbi ve İzmir Me
busu Mahmut Esat Beylerin takdim ettikleri 
müşterek rapor ve bu zevatın rapor üzerinde 
verdikleri izahat münasebetiyle. 141 

—• Erkânı Harbiye! Umumiye Reisi Fev
zi Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden son
raki askeri vaziyet hakkındaki izahatı üzeri
ne açılan müzakerat, ordunun ilbas ve iaşesi, 
mali, askeri ve siyasi vaziyet hakkında. 437.499,506 

— Eskişehir'in hini tahliyesinde terk edi
len şimendifer, alât ve edevat hakkında Nafia 
Vekilinden sual takriri münasebetiyle. 449 

— Fransızlarla yapılacak itilâfname hak
kında, 293,340 

— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri hak
kında/ 262,278 

— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri ve Şark 
vilâyetlerindeki ahvali inzibatiye münasebe
tiyle. 249 

— Meclisin Kayseri'ye nakli Hk. 223 
— Müdafaai memleket hususunda ittihaz' 

icap eden âcil tedbir ve Jandarma Teşkilâtının 
ıslahı ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı 
mevaddının yeniden tanzimine dair verilen 
takrirlerin bir encümeni mahsusa havalesine 
dair 207,209 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında La-
zistan Mebusu Osman Bey ve rüfekasının 
Maliye ve Müdafaai Milliye vekillerinden is
tizah takriri münasebetiyle 390 

— Vaziyeti Maliye Hk. 150 
— Vilâyatı Şarkiye seyahatinden avdet 

eden Erzurum Mebusu Mustafa Durak Beyin 
ahvali Şarkiyeye dair izahatı sebebiyle 28,35 

— Yunan taarruzu üzerine vaziyeti harbiye 
hakkında müzakerat ve TBMM'nin Kayseri' 
ye nekli münasebetiyle 103,104 

Mustafa Efendi (toikat) ^ Karadeniz li
manlarına ithal olunacak mısır ve mısiir un-

Sayfa 
lan ile İzmit Sancağına gidecek buğday, arpa, 
mısır Yi? bunların unlannm Gümrük Resmin-
d~n istisnalarına dair Muvazenei Maliye En j 

cümeninin Mazbatası Hk. 862,863 

Mustafa Kemal Bey (Ertuğrul) - 1337 sene^ 
s'; Muvazenei Umumiye Kanun Lâyihası mü
nasebetiyle 717,795 

—• Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden sonraki 
askeri vaziyet hakkındaki izahatı üzerine açıj 

lan müzakerat, ordunun ilbas ve iaşesi, mali* 
askeri ve siyasi vaziyet Hk. 494 

— Fransızlarla usera mübadelesi Hk. 261 
— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin 

Şubat 1338 maaşatının vaktinde edasını temiri 
için 20 ve Müdafaai Milliye ihtiyacatına sarf 
olunmak üzere 5 milyon lira avans verilmesi 
hakkındaki takriri münasebetiyle 810 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile îzmit Sancağına gele-* 
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
Gümrük Resminden istisnası hakkında İktisat 
Encümeni Mazbatası münasebetiyle 684,698,761, 

768,776,777 
— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 

mısır ve mısır unları ile îzmit Sancağına gele
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının! 
alınmakta olan Gümrük Resminden istisnası 
hakkında Muvazenei Maliye Encümeni MaZj 

hatası münasebetiyle 840,843,845 

— Koçgiri ve Ümraniye hâdiseleri Hk. 265 
— Konya Mebusu Abdülhalim Efendi 

hakkındaki Beşinci Şube Mazbatası münase
betiyle 731,733 

— Müdafaai Milliye Vekâleti ihtiyaçlarına! 
sarf ve 1338 bütçesi tahsisatından mahsup1 

edilmek üzere beş milyon liralık avans veril-» 
mesi hakkındaki teklif ve meblâğın temini çare-» 
leri üzerinde -münakaşa 827 

— Samsun ve havalisi istiklâl Mahkemesi 
heyeti sabıkının Canik Mebusu Emin Be
yin isnadına cevap vermeleri talebini havi tak* 
rir münasebetiyld 648 

Mustafa Kemal Paşa (Aıılkara) •» Avrupa 
seyahatinden avdet etmiş bulunan Hariciye 
Vekili Yusuf Kemal Beyin izahatı ve mevzu 
üzerinde müzakerat Hk. 94,96 
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Sayfa 
— Başkumandanlık ihdası ile bu vazifemin 

TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerine tevcihi hakkında Kanun Teklifi münase
betiyle 164,165,168,17i ,176,18Cyi81,1«4 

— Başkumandanlık Kanununun müdÜtetıi-
nirt temdidi Hk. 419 

— 1337 senesi Bütçesi ve vaziyeti MaiKyö 
hakkında 8 4 

— Cepheden avdet eden Sinop Mebusu 
Rıza Nur, Karesi Mebusu Vehbi ve îzmir Me-< 
busu Mahmut Esat beylerin takdim ettikleri 
müşterek rapotr ve bu zevatın rapor üzerinde 
verdiMeri izahat münasebetiyle 141 

Fransızlarla yapılacak İtilafname Hk. 295, 
310,351,356,357,362! 

— Hariciye Vekili Bekir Sami Beyin Fran
sızlarla aktettiği Mlâfnamenin bazı maddeleri 
üzerinde vaki müzakerat ve mumaileyhin isti
fası Hk. 7 2 ' 7 6 

— Harp (Encümenii teşkili hakkındaki Lâ-
yihai Kanuniyenin müzakere ve Kanunu Esasi 
Encümenine havalesine dair 606,608,610 

— İngilizlerle üsera mübadelesi hakkında 244 
—- Merkez Kumandanı Nurettin Paşa hak

kında Lazistan Mebusu Ziya Hurşit Beyin Da^ 
biliye Vekilinden istizah takriri Hk. 408 

—- Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin 
Paşa hakkında 622,627,630 

— Müdafaai memleket hususunda ittihazı 
icap eden âcil tedbir ve Jandarma Teşkilâtı
nın ıslahı ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı 
mevaddının yeniden tanzimine dair verilen 
takrirlerin bir encümeni mahsusa havalesine 
dair 207,208,209,2i 0,213 

— Müdafaai Milliye Vekilinden 3 istizah 
ve 17 sual takriri münasebetiyle 541; 

— Vaziyeti askeriye Hk. 194 

— Veliaht Abdüimecit Efendinin Meoîid 
Riyasetine gönderdiği mektup ve Müdafaai 
Miffiye Vekilinden istizah münasebetiyle 522,524' 

— Yunan taarruzu üzerine vaziyeti harbiye 
hakkında müzakerat ve TBMM'nin Kayseri'ye 
nakli münasdbetiyle 111 

Mustafa Lütfi Bey (Siverek) - 1337 penesi 
. Muvazenei Umumiye Kanun Lâyihası müna

sebetiyle 738 
Mustafa Sabri 'Efendi <Sirt) -. Erkânı Har-

biyei Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazre*leri-

Sayfa 
irin Sakarya Harbinden sonraki askeri vaziyet 
hakkındaki izahatı üzerine açılan müzakerat, 
ordunun ilbas ve iaşesi, mali, askeri ve siyasi 
vaziyet Hk. 496 

Mitf»t Efendi <KırşeMr) - Ordunun ilbas 
ve iaşesi hakkında Lazistan Mebusu Osmari 
Bey ve rüfekasının Maliye ve Müdafaai Mil
liye vekillerinden istizah takriri münasebetiyle 401, 

400,406 
— Başkumandanlık Kanununun müddetimin 

temdidi Hk. 413,416 
— 1337 senesi Bütçesi hakkında Maiye Ve

kili Ferit Beyin izahatı ve bütçe üzerinde gö^ 
rüşmeleü 57 

— 1337 Senesi Bütçesi üzerinde Heyeti 
Vekile Reisi ve Müdafaai Milliye Vekili Fevzi 
Paşa Hazretlerinin izahatı ve bütçe üzerinde 
müzakerat 66,69 

— Fransızlarla yapılacak itilafname Hk. 292, 
294,313! 

— Harp Encümeni teşkili hakkındaki lâyi
ha! kanuniyenin müzakere ve Kanunu Esası 
Encümenine havalesine daıir 596 

— İstiklâl Mahkemeleri hakkında Adliye 
Encümeni Mazbatası Hk. 613 

— Londra Konferansı hakkında. 4;6 
— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında La

zistan Mebusu Osman Bey ve Rüfeklasınm 
Maliye ve Müdafaai MiMtiye Vekillerinden 
istizah takriri erinin müzakeresi neticesinde 
kabul edilen iki takririn reye arz ve kabu
lündeki tereddüdü izale için muamelâltı Ad
iliye Encümenine havalesi münasebetiyle. 413 

— Ordunun ilbas ve iaşefsiine dair Lâri's-
tan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasının isti
zah takriri ve Müdafaai Mittiye Vekilinin ce
vabına dair. 375,376,385 

— Rumkırın Samsun mıntıkasında icra 
ettikleri şekavet mevzuunda, Lazistan Me> 
busu Ziya Hurşit ve Osman Beylerin Dahi
liye Vekilinden istizahı. 283 

— Tahtı muhakemeye ahtnan sabık Mer
kez Ordusu Kumandanı Nutrettün Paşa'dlan 
mevrut telgrafları münaseböBiyile. 438 

— Tokad Mebusu Nâzmı, Afyonkarahi-
saır Mebusu Mehmet Şükrü ve Burdur Me
busu Şeyh Servet Efendiler hakkında Üçüncü 
Şube mazbatası hakkında. 15,21,24 
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Sayfa 
— Veliaht Abdülmecit Efendinin MecÛis 

Riyasetine gönderdiği .mektup ve Müdafaa'i 

Nsdûr Efeıtdü (İsparta) - Demirci Efenin 
feddibıi ve iühiam olunan mulkult ve v.s. ite, İs
parta'da zürrala ait depo ©d'ilan tütünlerin akii-
böü ve Konya isy'alm sırasunda usata ait ol
duğu kanaaıtıyla, tspaanla Vaffiliğinıce Burdur' 
da müsadere edilen yaii bin koyundan dört 
bin adedlinin istiklâl Mahkemesi kafan ile bil--
müzayede siaitıDdığı ve balktiıyenin suiistimal 
edildiği hakkındaki Dördüncü Şube mazbatası 
münasebetiyle. 875, 

832,885,886, 
— Karadeniz limanlarıma ithal olunacak 

mısır ve mısır Unları ile îzmlit Sancağına gide
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarınm 
gümrük resmimden istisnalarına daJir Muva-
zenei Maıîlye Encümiemünin mazbatası hak
kımda. 864,865 

Nafiz Bey (Canıik) - Amasya İstiklâl Mah-
'kemesin'in müddeti sona erdiğinden dava 
dosyalannın normal mahkemelere tevzii hak
kımda. • 589 

— Karaid'3rJiz fea'niaırma ithal olunacak 
mısır ve mısır unftaırı .(ile İzmit Saincağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın gümrük resminden istisnası halkkfnda I!c 
tisat Encümenü mazbatası münasebetiyle. 691 

— Merkez Kumandamı Nurettin Paşia 
hakkında Lazi'stam Mebusu Ziya Hurşit Beyin 
Dahiliye VekiMndeta istizah takriri. 406 

— Rumların SamUsun mıntikasffida icra et
tikleri şekavet mevzuunda Laızistan Mebusu 
Ziya Hurşilt ve Osman beylerin Dahiliye Ve-
kliliAden istizahı. 283 

Nafiz Mehmet Bey (Adiliye VefclSi) 
(Tztafhzoüi) - Erzurumlda çıkan Albayrak Ga-
zete-îind'dki neşriyat hakkında. 39 

Nâzım Bey (Tdkad) - Tokad Mebusu Kâ
zım, AfyonlkasralhisaT Mebusu Mehmet $ükrü ve 
Burdur Mebusu Şeyh Servet Efefldiler hakkın
da Üçüncü Şubê  mazbatası halktada. 15; 16,17,22 

NeM EFeawii (Kouahisan Sahip) - 1338 se-
raesliine ait bazı tekâlifin bir talksİtte talh'sii'liiıne 
dair kanun münasebetiyle. 847 

Sayfa 
Mitliye Vekilinden istizah münasebetiyle. 526 

— 1337 senesi bütçesi üzerinde Heyeti Ve-
Mle Reüsii ve Müdafaai Mıiliye Veküi Fevzi 
Paşa Hazretlerinin izahatı ve bütçe üzeninde 
müza'kerat. 66 

— Karadeniz iimainlarına ithali olunacak 
mısır ve mısır unlan ile tzmit Sancağına güle
cek buğday, arpa, mısır ve bunların urilâırınm 
gümırük resimlinden istisnaisi hakikurtda İktitsalt 
Encümeni mazbatası haklkı'nda. 684,752 

— Müdafaai Milliye Vekâletine vemtecek 
beş mi'lyon liranın eslilha, cephane, vesaiti nak
liye ve teçhizat mubayaasına hasırı ve sarfiyatın 
Meclisçe intübalb olunacak üç kişilik bir heyet 
tarafından murakabe edtilmesi hakkında Yunus 
Nadi Bey ve rüf eikalsmrn takriri münasebetiyle. 848 

— Ordunun ilbas ve iaşasine dair Lâziistan 
Mebusu Osman Bey Rüfelkasınıin istizah taflortM 
ve Müdafaa'i Müllliye Veki'îmün cevabına da'iır. 376 

Necati Bey - Başkumandanlık ihdası ile 
bu vazifenin TBMM Reisi Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerine tevcihi hakkında kanun 
teklifi münasebetiyle. 183 

Necati Bey (Bursa) - Samsun ve havalisi 
İstiklâl Mahkemesi heyeti sabıkasının Canik 
Mebusu Emin Beyin isnadatına cevap ver
meleri talibini havi takrir münasebetiyle. 646,648 

Necati Bey (Erzurum) - Başkumandan
lık Kanununun müddetinin temdidi Hk. 428 

Necati Bey (Lazistan) - Amasya istiklâl 
Mahkemesinin müddeti sona erdiğinden dava 
dosyalarının normal mahkemelere tevzii 
hakkında. 590 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları üe izmit Sancağına gi
decek buğday, arpa, mısır ve bunların unla
rının gümrük resminden istisnalarına dair 
Muvazenei Maliye Encümeninin mazbata
sı hakkında. 864 

— Tokad Mebusu Nâzmı, Afyonkarahi-
sar Mebusu Mehmet Şükrü, ve Burdur Mebu
su Şeyh Servet Efendiler hakkında Üçüncü 
Şube mazbatası hakkında. 22 

i 
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Sayfa f 
Necati Bey (Saruhaıı) - 1-î.arp Encümeni 

teşkili hakkındaki layihai kanüniyenin mü
zakere ve Kanuni Esasi Encümenine havale
sine dair. 596,605 

— Lazistan Mebusu Osman Beyin, mah
kemeye şevkine dair mazbata münasebetiyle. 667 

— Meclisin Kayseri'ye nakli hakkında. 222 

Necip Bey (Ertuğrul) - Başkumandanlık 
Kanununun müddetinin temdidi hakkında. 417 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile izmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unla
rının gümrük resminden istisnası hakkında 
İktisat Encümeni mazbatası hakkında. 687 

— Ordunun ilbas ve iaşesine dair Lazis
tan Mebusu Osman Bey ve rüfekasının isti
zah takriri ve Müdafaai Milliye Vekilinin ce
vabına dair. 374 

Nusrct Efendi (Erzurum) - Bir aylık ma-
aşat ve tahsisatın kat'ı hakkında. 

—- 1337 senesi Mtıvazenei Umumiye Ka
nun layihası münasebetiyle. 

— Erkânı Harbiye Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden son
raki askeri vaziyet hakkındaki izahatı üzeri
ne açılan müzakerat, ordunun ilbas ve iaşesi 
mali, askeri ve siyasi vaziyet hakkında. 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unla
rının gümrük resminden istisnası hakkında 
iktisat Encümeni mazbatası münasebetiyle. 

- - Müdafaai Milliye Vekâleti ihtiyaçları
na sarf ve 1338 bütçesi tahsisatından mah
sup edilmek üzere beş milyon liralık avans 
verilmesi hakkındaki teklif ve meblağın te
mini çareleri üzerinde münakaşa. • 

Savfa 

894 

718 

499 

769 

830 

O 
Operatör Emin Bey (Bursa) - Ordunun il 

bas ve iaşesi hakkında Lazistan Mebusu Os
man Bey ve rüfekasının Maliye ve Müdafaai , 
Milliye Vekillerinden istizah takriri münase- • 
betiyle. 3^3.400 !• 

— Samsun ve havalisi İstiklâl Mahkemesi | 

heyeti sabıkasının Canik Mebusu Emin Be- j 
yin isnatına cevap vermeleri talibini havi tak- j 
rir münasebetiyle. M7 \ 

Osman Bey (Kayseri) - Gümüşhane Me- : 
busu Hasan Fehmi Beyin Şubat 1338 maaşa- j 
tının vaktinde edasını temin için 20 ve Mü- ; 
dafaai Milliye ihtiyacatına sarf olunmak üze- : 
re 5 milyon lira avans verilmesi hakkında- i 
ki takriri münasebetiyle. 817 

Osman Bey (Lazistan) - Başkum andan -
danlık Kanununun müddetinin temdidi hak- i 
kında. 422 j 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka- , 
nunu layihası münasebetiyle. 797 , 

— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi j 
Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden son- j 
raki askeri vaziyet hakkındaki izahatı üzeri
ne açılan müzakerat, ordunun ilbas ve iaşesi 
mali, askeri ve siyasi vaziyet hakkında. 500,505 

— Eskişehir'in hidi tahliyesinde terk edi
len şimendifer, alat ve edevat hakkında Na-
fia Vekilinden sual takriri münasebetiyle. 449 

— Fransızlarla yapılacak itilafname hak
kında. 314 

—• Harp Encümeni teşkili hakkındaki la
yihai kanüniyenin müzakere ve Kanuni Esa-
:-i Encümenine havalesine dair. 605 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın gümrük resminden istisnası hakkında 
İktisat Encümeni mazbatası münasebetiyle. 693,695, 

703 
— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 

mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unla
rının gümrük resminden istisnası hakkında 
İktisat Encümeni mazbatası münasebetiyle. 754,769, 

776 
— Lazistan Mebusu Osman Beyin, mah

kemeye şevkine dair mazbata münasebetiy
le. 655,662,664,665 

— Merkez Kumandanı Nurettin Paşa 
hakkında Lazistan Mebusu Ziya Hurşit Be
yin Dahiliye Vekilinden istizah takriri. 403 

— Ordu levazımatına, vaziyeti askeriye 
hakkında Müdafaai Milliye Vekilinden isti
zah münasebetiyle. v 460 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında La
zistan Mebusu Osman Bey ve rüfekasının 
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Sayfa 
Maliye ve Müdafaai Milliye Vekillerinden 
istizah takrirlerinin müzakeresi neticesinde 
kabul edilen iki takririn reye arz ve kabulün
deki tereddüdü izale için muamelaü adliye 
encümenine havalesi münasebetiyle. 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında La-
zistan Mebusu Osman Bey ve rüfekasmm 
Maliye ve Müdafaai Milliye Vekillerinden 
istizah takriri münasebetiyle. 

— Ordunun ilbas ve iaşesine dair Lazis-
tıan Mebusu Osman ıBey ve RüfekjasHvn isti
zah takrir ve Müdafaa* MiıHiye Vekil'in'in ce; 

vabına dair, 
(376, 

— Rumların Samsun mınitıkasında ücra e>i-
'niıkteri şekavet mevzuunda, Lazjistan Mebusu 
Ziya Hurşit -ve Osman Beylerin Dahiliye Ve
killimden; (istizahı, 

— Tahltı muhakemeye alman sabık Mer
kez Ordusu >Kuroa>nıd&nı Nurettin Paşadan 
mevrut telgraflar münasebetiyle, 

— Tökad Mebusu Nâzım, Afyonıkarahi-
sar Mebusu Mehmet Şükrü ve Burdur Me
busu Şeylh 'Servet 'Efendiler hakkında Üçüncü 
Şube Mazbatası haikikında, 

— Veliaht Abdüknıeaüt Efendinin M ecir. 
Riyasetine gönderdiği mektup ve Müdafaa 
Milliye Vekilinden istizah miuraasebstiyie. 

Ömer Liitfi Bey (Amasya) - Eskişehir'in 
hini tahliyesinde terk* edilen şimendifer, alât 
ve edevat hakkınida Nafıa Vekilinden sual tak
riri münasebetiyle 

— Harp Encümeni teşkili hakkındaki lâyi
ha] kanuniyenin müzakere ve Kanuni Esasi 
Encümenine havalesine dair 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gide
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
Gümrük Resminden istisnalarına dair Muva-

Ragıp B. (Kütahya) - Gümüşhane Mebusu 
Hasan Felhmü Beyin Şubat 1338 maaşatının 
vaktiride edasını temin için 20 ve Müdafaayı 

413 

390 

375, 
384,386 

281 

438, 
440 

17 

523 

Osman Fevzi Efendi (Erzincan) - 1337 se
nesi Muivazemei Umumiye Kanun Lâyihası 
münasebetiyle, 

— Erkânı Harbıiyei Umumiliye Reisli Fevzi 
Paşa Hazreltlerûnü'n Sakarya Harbinden son
raki askeri vazfiyet hakkımda beyanatı mü
nasebetiyle, 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fenmıi Be
yin Şubat 1338 maaşatının vaktinde edasın» 
temin için 2Q ve Müdafaayı Milliye lihıtiyaca-
tına sarf olunmak üzere 5 mjilyon İira avans 
verilmesi hakkınıdaM takriri münasebetiyle. 

— KoçgOrıi ve Ümraniye ıhadıise'eni ve 
şark vilâyetlerindeki ahvali linziiibatiye müna
sebetiyle, 

— Müdafaai memleket hususunda ihtihazı 
licap eden âcil tedbir ve Jandarma teşkilâtımın 
ıslahı ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı 
mevadının yenıidien •tana; mime daı r verilen tak
rirlerin bir encümeni mahsusa havalesine dair, 

— Ordumun ilbas ve iaşesine dair Lazlstan 
Mebusu Osman Bey ve Rüfekasının istizah 
takriri ve Müdafaai Milliye Vekillinin: cevabı
na dair, 

Osman Nuri B. (Lazistan) - Fransızlarla 
yapılacak litlilafnıamıe Hk. 

ö 

449 

606 

zenei Maliye Encümeninin mazbatası hak
kında 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile îzmit Sancağına gele
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
Gümrük Resminden istisnası hakkında İktisat 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 

— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri ve 
Şark vilâyetlerindeki ahvali inzibatiye münase
betiyle 

Ömer Bey (Alaşehir) - Vaziyeti askeriye 
hakkında 

R 
Milliye ihtiyacatına sarf olunmak üzere 5 mil
yon lira avans verilmesi hakkındaki takriri 
münasebetiyle 

Sayfa 

725 

472 

810, 
819 

251 

204 

386 

370 

870 

769 

256 

191 

819 
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Sayfa 
— Harp Encümeni teşkili hakkındaki lâyi-

hai kanuniyenin müzakere ve Kanuni Esasi 
Encümenine havalesine dair 605 

— Konya Mebusu Abdülhalim Efendi 
hakkındaki Beşindi Şube mazbatası münasebe
tiyle 728 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında Lâ-
zistan Mebusu Osman Bey ve rüfekasının Ma
liye ve Müdafaai Milliye vekillerinden istizah 
takrirlerinin müzakeresi neticesinde kabul edi
len iki takririn reye arz ve kabulündeki tered
düdü izale için Muamelâtı Adliye Encümeni
ne havalesi münasebetiyle 413 

Rasılı Efendi (Amasya) - Ordu levazıma-
!tına, vaziyeti askeriye hakkında Müdafaai Mil
liye Vekilinden istizah münasebetiyle 462 

Rasfh Efendi (Antalya) - Erzurum'da çı
kan Albayrak Gazetesindeki neşriyat hak
kında 39 

— Erzurum'da çıkan Albayrak Gazetesin
deki neşriyat hakkında 42 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın Gümrük Resminden istisnası hakkında 
İktisat Encümeni mazbatası münasebetiyle 692 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile îzmit Sancağına gele
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
Gümrük Resminden istisnası hakkında îktisat 
Encümeni mazbatası hakkında 686.687 

— Londra Konferansı hakkında 5 

Rashn Bey (Kastamonu) - Heyeti Vekile 
Reisi Paşa Hazretlerinin Eskişehir'in sükû
tundan sonra cepheye yaptığı teftiş neticeleri 
hakkında izahatı ve Meclisin Kayseri'ye nakli 
haklkında 121 

Rauf Bey (Nafıa Vekili (Sivas) - Erkânı 
Harbiye! Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazret
lerinin Sakarya Harbinden sonraki askeri va
ziyet hakkındaki izahatı üzerine açılan müza-
kerat, ordunun ilbas ve iaşesi, mali, asken ve 
siyasi vaziyet hakkında 506,507 

— Eskişehir'in hini tahliyesinde terk edi; 
len şimendifer, alât ve edevat hakkında Nafıa 
Vekilinden sual takriri münasebetiyle 445,451 

—• Nafia Vekili Rauf Beyin istifası hak
kında 588 

Sayfa 
Refelt Paşa (Dahiliye Vekili) (İzmir) - Da

hiliye Vekâleti bütçesinin harcırah faslına 
tahsisatı munzamına itası hakkında 220,221 

— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri ve Şark 
vilâyetlerindeki ahvali inzibatiye münasebe
tiyle, 250,251,262,264,270,275 

— Müdafaai memleket hususunda ittihazı 
icap eden âcil tedbir ve Jandarma Teşkilâtı
nın ıslahı ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun ba
zı mevaddının yeniden tanzimine dair verilen 
takrirlerin bir Encümeni mahsusa havalesine 
dair. 215 

Refet Paşa (İzmir) - Demirci Efenin tedi
bi ve itham olunan nukut v.s. ile, İsparta'da 
züraa ait depo edilen tütünlerin akibeti ve 
Konya isyanı sırasında usata ait olduğu ka-
naatıyla, İsparta Valiliğince Burdur'da müsa
dere edilen yedi bin koyundan dört bin ade
dinin İstiklâl Mahkemesi Kararı ile bilmüza-
yede satıldığı ve bakiyemin suiistimal edildiği 
hakkındaki Dördüncü Şube Mazbatası müna
sebetiyle. 874,885,886,887,888 

— Hariciye Vekilinin Azerbaycan Erme
nistan ve Gürcistan ile aktedilecek konferans 
hakkındaki beyanatı ve memleket dahilinde
ki vesaiti nakliye, buğday, un ve ekmek nok
sanlıkları ve bunların temini hakkında. 233 

Refet Paşa (Milli Müdafaa Vekili) (İz
mir) - Harp Encümeni fevkalâdesi Kanunu 
hakkında Hariciye Encümeni Mazbatası hak
kında, 557 

— Harp Encümeni teşkiline dair Kanun 
hakkında Hariciye Encümeni mazbatası hak
kında. , 580 

— Hariciye Vekilinin Azerbaycan Erme
nistan ve Gürcistan ile aktedilecek konferans 
hakkındaki beyanatı ve memleket dahilinde
ki vesaiti nakliye, buğday, un ve ekmek nok
sanlıkları ve bunların temini hakkında. 238* 

— Harp Encümeni teşkili hakkındaki lâ-
yihai kanuniyenin müzakere ve Kanuni Esa
siye Encümenine havalesine dair. 602,605,607,609 

— Müdafaai MiUive Vekilinden 3 istizah 
ve 17 sual takriri münasebetiyle 531,532 

— Ordunun ilbas ve iaşesine dair Lazistan 
Mebusu Osman Bey ve Rüfekasının istizah 
takriri ve Müdafaai Milliye Vekilinin ceva
bına dair. 377,380,382,384 
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Sayfa 
— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında La-

zistan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasının 
Maliye ve Müdafaai Milliye Vekillerinden is
tizah takriri münasebetiyle. 396,400,401,402 

Refik Bey (Konya) - 1337 senesi Bütçesi 
hakkında Maliye Vekili Ferit Beyin izahatı ve 
Bütçe üzerinde görüşmeler. 55 

Refik Şevket Bey (Adhye Vekili) (Saru-
han) - Amasya İstiklâl Mahkemesinin müdde
ti sona erdiğinden dava dösyalannın normal 
mahkemelere tevzii hakkında. 588,590 

Refik Şevket Bey (Saruhan) - Başkuman
danlık ihdası ile bu vazifenin TBMM Reisi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine tevcihi hak
kında Kanun Teklifi münasebetiyle. 182 

— 1337 senesi Bütçesi ve vaziyeti Maliye 
hakkında, 80 

— Hariciye Vekili Bekir Sami Beyin 
Fransızlarla a'ktetfciği itilâfnamenin bazı mad
deleri üzerinde vaki müzakerat ve mumailey
hin istifası hakkında. 76 

— İstiklâl Mahkemeleri azalarına verile
cek tahsisat harcırah ve yevmiye hakkında. 152 

— Londra Konferansı hakkında. 4 
— Malta'da mevkuf bulunan azanın mu-

hassasatı hakkında. 3 
— Tokat Mebusu Nâzım, Afyonkarahisar 

Mebusu Mehmet Şükrü ve Burdur Mebusu 
Şeyh Servet Efendiler hakkında Üçüncü Şu
be Mazbatası hakkında. 14,15,19,25 

. Reşat Bey (Saruhan) - Erkâm Harbiyei 
Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin Sa
karya Harbinden sonraki askeri vaziyet hak
kındaki izahatı üzerine açılan müzakerat, or
dunun ilbas ve iaşesi, mali, askeri ve siyasi 
vaziyet hakkında. 500,501 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin Şubat 1338 maıaşatının vaktinde edasını 
temin için 20 ve Müdafaai Millîye ihtiyaca-
tşna sarf olunmak üzere 5 milyon lira avans 
verilmesi balkkındaM takriri münasebetiyle. 802,806, 

807,808,817,818,822 

Sayfa 
— Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 

Avrupa'ya Azimeti münasebetiyle. 674 
— Müdafaai Milliye Vekilinden 3 istizah 537,540 

ve 17 sual takriri münasebetiyle. 537,540 

Rıza Bey (İstanbul) - Ordunun ilbas ve 
iaşesine dair Lazistan Mebusu Osman Bey ve 
Rüfekasının istizah takriri ve Müdafaai Milli
ye Vekilinin cevabına dair. 382 

Rıza Nur Bey (Sinop) - Avrupa seyaha
tinden avdet etmiş bulunan Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal Beyin izahatı ve mevzu üze
rinde müzakerat hakkında. 

— Avrupa seyatinden avdet etmiş bulunan 
Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin izahatı ve 
mevzu üzerinde müzakerat hakkında. 

— Başkumandanlık ihdası ile bu vazifenin 
TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerine tevcihi hakkında Kanun Teklifi müna
sebetiyle. 

91 

96 

179 

— Cepheden avdet eden Sinop Mebusu 
Rıza Nur, Karesi Mebusu Vehbi ve İzmir Me
busu Mahmut Esat Beylerin takdim ettikleri 
müşterek rapor ve bu zevatın rapor üzerinde 
verdikleri izahat münasebetiyle. 132,142 

— Hariciye Vekilinin Azerbaycan Erme
nistan ve Gürcistan ile aktedilecek konferans 
hakkındaki vesaiti nakliye, buğday, un ve ek
mek noksanlıkları ve bunların temini hak
kında, 229 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gele
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
gümrük resminden istisnası hakkında İktisat 
Encümeni Mazbatası münasebetiyle. 

— Meclisin Kayseriye nakli hakkında. 
— Vaziyeti Askeriye ve Maliye hakkında. 
— Yunan taarruzu üzerine vazliyeti Har

biye hakkında raüzakeraıt ve TBMM'mim Kay
seriye nakli münasebetiyle. 

766 
224 
161 

113 

Safa Bey (Mersin) - Hariciye Vekili Be
kir Sami Beyin Fransızlarla akdettiği itilâf-

naraenlm bazı madldeJerti üzerinldie valkü müza
kerat ve mumaileyhin istifası hakkında. 75 

Salih Efendi (Erzurum) - 1338 senesine 
ait bazı telkâMin bir taksitte tahsiline dair ka
nun münasebetiyle. 843 
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Sayfa 
— 1337 Senesi Bütçesi -hakkında Maliye Ve

kili Ferit Beyin izahatı ve Bütçe üzerinde 
görüşmeler. 61 

— 1337 senesi Muvazene i Umumiye Ka
nun lâyihası münasebetiyle. 721,722, 

796 
— Erzurum'da çıkan Albaynaik Gazetesin

deki neşrüyat hakkında. 41 
— Eskişehir'in hini (tabiyesinde terk edi

len şimendifer, alât ve edevat hakkında Na
fıa Vekilinden sual takriri münasebetiyle. 447,451 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin, Şubat 1338 maiasatının vaktinde edasını 
temin için 20 ve Müdafaai Milliye ihtiyaç a -
tına sarf olunmak üzere 5 milyon lira avans 
verilmesi hakkındaki takriri münasebetiyle. 806,812, 

813,816 
— Hariciye Vekilli Yusuf Kemal Beyin, 

Avrupaya azimeti münasebetiyle. 673,674 

— Heyeti Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin 
Eskişehir'in sükûtundan sonra cepheye yaptı
ğı teftiş neticeleri hakkında izahatı ve Mec
lisin Kayseriye nakli hakkında. 121 

— istiklâl Mahkemeleri azalarına verile
cek tahsisat, harcırah ve yevmiyeler hakkında. 157 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gide
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
gümrük resminden istisnalarına dair Muva-
zenei Maliye Encümeninin Mazbatası hak
kında. 864 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile tzmiLt Sancağına gele
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
gümrük resminden istisnası hakkında İktisat 
Encümenü Mazbatası münasebetiyle. 757,760 

— Konya Mebusu Abdülhalim Efendi 
hakkımdaki 5 <nci Şube mazbatası münasebe-
üyle, 732 

— Lâzistan Mebusu Osman Beyin, mah
kemeye şevkine dair mazbata münasıebeifciy-
le. 663,667 

— Mecfeiın Kayseriıye halkli hakkında. 221 
— Merkez Ordusu Kumandiaını Nurettin 

Paşa hakkında;. 623 
— Müdafaai Milliye Vekâleti (ihtiyaçla

rına sarf ve 1338 bütçesi tahsisatından mah
sup edilmek üzere beş milyon liralık avans 

Sayfa 
verilmesi hakkındaki -teklif ve meblağın te
mini çareleri üzerinde münakaşa. 837,838 

— Müdafaai Milliye Vekilinden 3 istizah 
ve 17 sual takriri münasebetiyle. 530,531. 

532 
— Ordu levazımattna, vaziyeti askeriye 

hakkında Müdafaai Milliye Vekilinden isti
zah münasebetiyle. 463 

— Van Mebusu Haydar Beyin ademi me
suliyetine dair Birinci Şube mazbatası hak
kında. 860 

— Veliaht Abdülmecit Efendinin Mecüs 
Riyasetine gönderdiği mektup ve Müdafaa*! 
Milliye Vekilinden istizah münasebetiyle. 524 

SaLülıaîiin Bey (Mersin) - Amasya İstik
lâl Mahkemesinin müddeti sona erdiğinden 
dava dosyalarının normal mahkemelere tev
zii hakkında. 590,592 

— Başkumandanlık ihdası ile bu vazife
nin TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerine tevcihi hakkında Kanun teklifi mü
nasebetiyle. 164,171 

— Başkumandanlık Kanununun müddeti
nin temdidi hakkında. 420 

— 1337 senesi Bütçesi ve vaziyeti Maliye 
hakkında. 85 

— 1337 senesi Muvazenei Umumıiye Ka
nun Lâyihası münasebetiyle. 714,717,725,741, 

747,748,794,801 
— Bir aylık ımaaşat ve tahsisatın katı 

ha'kkmda. 890 
— Dehalet edecek eski ya hakkında tecilli 

takibat kararı ittihazına dair teklifi kanuniye 
dair Adliye Encümeni mazbatası hakkında. 637, 

638,642 
— Erkânı Harbiydi Umumiye Reisi Fev

zi Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden son
raki askeri vaziyet hakkında beyanatı müna
sebetiyle. 472 

— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fev
zi Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden 
sonraki askeri vaziyet hakkındaki izahatı üze
rine açılan müzalkerat, ordunun ilbas ve iaşe
si, mali, askerî ve siyasî vaziyet hakkında. 491, 

495,504 
— Fransızlarla usera mübadelesi hakkında. 260 
— Fransızlarla yapılacak iıtilâfname hak

kında. 294,305,321,370 
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Sayfa 
— Gümüşhane Mebusu Hasan Beyin Şu

bat 1338 maaşatının vaktinde edasını temin 
için 20 <ve Müdafaali MüıHıiye ihtiyacaitınia sarf 
olunmak üzere 5 milyon lira avans verilmesi 
hakikındak»' taiknirti münasebetiyle. 822,823,824 

— Hariciye Vekili Yusuf Kemai Beyin 
Avrupa'ya azimieti münasebetiyle. 672,675 

— Harp Encümeni teşkili hakkındaki lâ-
yihai ikanun'lyenin müzakere ve (Kanuni Esa
si Encümenine havalesine dair. 596,607,609 

— Karadeniz limanlarına 'ithal olunacak 
mısır ve mısır unlan ile izmit Sancağına ge-
lectik buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın gümrük resminden istisnası hakkında İk
tisat Eneümenli mazbatası hakkında. 687,692, 

696,708,774 
— Karadeniz limantarınıa ithal olunacak 

mısır ve mısır unları Me izmit Sancağına gi-
deceik buğday, arpa, mısır ve bunların unlan 
nın gümrük resminden (istisnalarına dair Mu-
vazenei Maliye Encümeninin mazbatası hak
kında. 863,865,872 

— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri hak
kında. 273,279 

— 'Müdafaai Milliye Vekâletine verilecek 
on smliılyon liraluk avans hakkında. 848,849,851 

— Samsun ve havalisi istiklâl Mahkemesi 
heyeti sabıkasının Caniilk Mebusu Emin Beyin 
isnadına cevap vermeleri talibini havi takrir 
münasebetiyle. 648 

— Vaziyeti askerliye ve maliye hakkında. 158 

Sim Bey (İzmit) - Başkumandanlık Ka
nununun müddetinin temdidi haklkında. 423 

— Erkânı Harbiyei Umumüye Reisli Fev
zi Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden 
sonraki askeri- vaziyet ha'ltfkındaıki izahatı üze
rine açılan ımüzalkerat, ordunun ilbas ve 'iaşesi 
mali, askeri, ve siyasi vaziyet 'hakkında. 486,496 

— Fransızlarla usera mübadelesi hakkında. 259 
— Fransızlarla yapılacak itilâf name hak

kında. 303,368 
— Harp Encümeni fevkalâdesi ıKanu-

nu hakkında Hariciye Encümeni mazbatası 
hakkında. 561 

— iKaraden'iz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile izmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın gümrük resminden istisnası hafldkında tk-

Sayfa 
tüsat Encümeni mazbatası halkikında, 681,684,680, 

687,692,706,707,709 
— Müdafaali Mtiüiye Vekilinden 3 istizah 

ve 17 sual tafcriri münasebeltiyle. 535 
— Ordunun ûlbas ve iaşesine dair Lâzis-

tan Mebusu Osman Bey ve rüfelfcasının istizah 
takriri ve Müdafaai MiMye Vekilinin ceva
bına dair. 376 

— Roma Mümessiilıiğline (Delâlettin Arif 
Beyin tayini tezkeresi hakkında. 587 

— Zahire gümrük resminin tenzili hak
kında. 680 

Sıtkı Bey (Malatya) — 1337 senesi Bütçesi 
ve vaziyeti maiıiye haklkında. 84 

— Heyeti Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin 
Eslkıişehir'in sükûtundan sonra cepheye yap
tığı teftiş neticeleri halkkında izahatı ve Mec
lisin K'ayseri'ye nakli hakkında. 127 

Suat Bey (Kastamonu) - Başkumandanlık 
Kanununun müddeti temdidi hakkında. 422 

— 1337 senesi Bütçesi üzerinde Heyeti 
Vekile Relisi ve Müdafaai Mii'H'iye Vekili Fev
zi Paşa Hazretlerm'n izahatı ve Bütçe üzerin
de müzakeratı. 68 

— 1337 senesi Bütçesi ve vaziyeti maliye 
hakkında. 82 

— Heyeti Vekıile Reisi Paşa Hazretleri
min Eskişehıir'in sükûtundan sonra cepheye 
yaptığı teftiş neticeleri hakkında izahatı ve 
tisat Encümeni mazbatası münasebetiyle. 702 

— Karadeniiz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile izmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unlan-
nın gümrük resminden istisnası haklkında ik
tisat Encümeni mazbatası münasebetiyle. 122 

Sururi Efendi (Karabisan Şarki) - 1337 se-
nasi Bütçesi üzerinde Heyeti Vekile Reisi ve 
Müdafaai M'iffiye Vekili Fevzi Paşa Hazret
lerinin izahatı ve Bütçe üzerinde müzakeratı. 68 

Süleyman Sırrı Bey (Yozgat) - 1337 senesi 
Muvazsnei Umumiye Kanunu Lâyihası mü-
nasebstlyle. 793,794 

— 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nun Lâyihası münasebetiyle. 716,725 

— Bir aylık maaşat ve tahsisatın katı hak
lkında. 894 

— Burdur'da müsadere olunan ıkoyunlar-
dan bir kısmının suiıistünıal edildiğine dair 
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Sayfa 
istimad hıaklkmda Dördüncü Şube Mazbatası 
münasebeaiyle. 860,861,862 

— Demirci Efenin ıtedıibi ve itham olunan 
muficüt vs. ile, İsparta'da zürraa ait depo edi
len tütünlerin alkibeti ve Konya isyanı sırasın 
da usata ait olduğu ıkanaatıyla, İsparta VaÜii-
ğince Burdur'da müsadere edilen yedi bin 
'koyundan dört bin adedinin İstiklâl Mahke
meni kararı ile bilmüzayede satıldığı ve 'baki
yenin suiistimal edildiği hakkındaki Dördüncü 
Şube mazbatası münasebetiyle. 890 

— Erkânı Harbi yeli Um um1; ye Reisi Fev
zi Paşa Hazretlerirüin Sakarya Harbinden son
raki askeri vaziyet hakkındaki /izahatı üzeri
ne açılan müzalkerat, ordunun 'libas ve iaşesi 
mali, askerî ve siyasî vaziyet hakkında. 494,505 

— Fransızlarla yapılacak itila'fname haik-
kında. 292,331 

— Gaziayıntap Mebusu Abdurrahman Lâ-
mi Beyin ademi mesuliyelıine dair Encümen 
mazbatası hakkında. 650,651 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi 
Beyin Şubat 1338 maaşatının vakriinde eda
sını temrin için 20 ve Müdafaai Milliye ihti-
yacaîına sarf olunmak üzere 5 milyon lira 
avans verilmesi; hakkındaki takrir münase
betiyle. 817 

— İstiklâl Mahkemeleri azalarına verile
cek tahsisat harcırah ve yevmiye hakkında. 151 

Sayfa 
— Karadeniz limanlarına ithal olunacaik 

mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gi
decek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın gümrük resminden istisnalarına dair Mu-
vazenei Maliye Encümeni Mazbatası hak
kında. 

— Karadeniz limanlarına iıthal olunacaik 
mısır ve mısır unlan ile İzmit Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın gümrük resminden istisnası hakkında İk
tisat Encümeni Mazbatası hakkında. 

— Koçglri ve Ümraniye hadiseleri hak
kında. 

— Konya Mebusu Abdülhalim Efendi 
hakkındaki Beşinci Şube Mazbatası müna
sebetiyle. 

— Lâzistan Mebusu Osman Beyin, mah
kemeye şevkine dair mazbata münasebetiyle, 

— öîdunun libas ve iaşesi halkkında Lâzis-
tan Mebusu Osman Bey ve rüfekasının Ma
liye ve Müdafaai Milliye vekillerinden istizah 
taik! ir i münasebetiyle. 

— Ordunun İlbas ve iaşesi hakkında Lâzis-
tan Mebusu Osman Bey ve rüfekasının Ma
liye ve Müdafaai Milliye vekillerinden istizah 
takrirlerinin Triüzakeresi neticesinde kabul edi-
Ln iki takririn reye arz ve kabulündeki tered
düdü izale için Muamelâtı Adliye Encümenine 
havalesi münasebetiyle. 

— Vaziyeti; askeriye ve maliye hakkında. 

863 

684,755 

276 

728 

662,663 

393 

413 
160 

Şeref Bey (Edirne) - Başkumandanlık ih
dası ile bu vazifenin TBMM Reisi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerine tevcihi hakkında 
Kanun Teklifi münasebetiyle. 

— 1337 senesi Muvazene1; Umumiye Ka
nun Lâyihası münasebetiyle. 

178 

715 

— Fransızlarla yapılacak itilafname hak
kında. 298,315 

— Hariciye Vekilinin Azerbaycan, Er
menistan ve Gürcistan ile aktediecefk 'kon
ferans hakkındaki beyanatı ve memleket da
hilindeki vesaiti nakliye, buğday, un ve -ek
mek noksanlıkları ve bunların temini hak
kında. 

— İstiklâl Mahkemeleri azalarına verile
cek tahsisat, harcırah ve yevmiyeler hakkında. 

236 

156 

— Müdafaai memleket hususunda ittihazı 
icap eden âcil tedbir ve Jandarma Teşkilâtı
nın ıslahı ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bazı mevaddının yeniden tanzimine dair ve
rilen takrirlerin bir encümeni mahsusa hava
leline dair. 208 

— Ordu levazımatına, vaziyeti askeriye 
hakkında Müdafaai Milliye VeHüihnden is
tizah münasebetiyle. 457 

— Üsküdar Mebusu Neşet Beyin Maarif 
Müdürü Ali Riga Beyin vazifesi esnasında 
tahkir maddssi hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası. 49 

— Veliaht Abdükneci't Efendinin Meclis 
Riyasetine gönderdiği mektup ve Müdafaai 
Milliye Vekilinden istizah münasebetiyle. 523 
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Sayfa 
Şevket Bey (Beyazıt) - Karadeniz Limanla

rına ithal olunacak mısır ve mısır unları ile iz
mit Sancağına gelecek buğday, arpa, mısır ve 
bunların unlarının gümrük resminden istisnası 
hakkında iktisat Encümeni Mazbatası münase-* 
betiyle. 

Şevket Bey (Sinop) - Tdkad Mebusu Ha
zım, Afyonkarahisar Mebusu Mehmet Şükrü 
ve Burdur Mebusu Şeyh Servet Efendiler hak
kında Üçüncü Şube Mazbatası. Hk. 

Şevki Bey (tçel) - Gümüşhane Mebusu 
Hasan Fehmi Beyin Şubat 1338 maaşaıtmın 
vaktinde edasını temin için 20 ve Müdafaayı 
Milliye ihtîyacatuıa sarf olunmak üzere 5 mil
yon lira avans Verilmesi hakkımdaki taikrini 
münasebetiyle. 

Şeyh Servet Efendi (Bursa) - 1337 senesi 
Muvazene! Umumiye Kanun Lâyihası müna
sebetiyle. 

— Fransızlarla , yapılacak iitiâfname Hk. 

Şükrü Bey (Bolu) - Gümüşhane Mebusu 
Hasan Fehmi Beyin Şubat 1338 maaşatrnın 
vaktimde edasını temin için 20 ve Müdafaayı 
Miiiiıye ihtiyacatrna sarf olunmak üzere 5 mil
yon lira avans verillmesi hakkındaki takriri 
münasebetiyle. 

— Karadeniz Limanlarına ilthal olunacak 
mısır ve mısır unları ile îzmiıt Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve (bunların unla
rının Gümrük resminden istisnası haikikında 
iktisat Encümeni mazbatası münasebetiyle. 

— Karadeniz Limanllarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile tzmıiit Sancağına gi
decek buğday, arpa, mısır ve bunların unları
nın gümrük resminden istisnalarına dair Mu-
vazenei Maliye Encümenini mazbatası Hk. 

Şükıii Bey (KarahisansaJılp) - Hariciye Ve
kilinin Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan 
ile aktedileçek konferans haklkmdakıi beyanatı 
ve memleket dahilindeki vesaiti naMye, buğ
day, un ve ekmek noksanlıkları ve bunların 
temıini Hk. 

— Koçgki ve Ümraniye hadiseleri Hk. 

769 

22 

823 

725 
324 

815 

692, 
771,772 

867, 
868,870 

Sayfa 
— Müdafaai memleket hususunda ittihazı 

icap ederi âcil tedlbir ve jandarma Teşkilâtının 
rsîahı ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı 
mevadının yeniden tanzimine dair verilen tak
rirlerin bir Encümeni mahsusa havalesine 
dair. 

— Ordunun ilbas ve iaşesine dair Lazistan 
Mebusu Osman Bey ve Rüfekasmın istizah 
takriri ve Müdafaai Milliye Vekilinin ceva
bına dair. 

— Vilayeti Askeriye Hk. 
— Karedeniz Limanlarına ithal olunacak 

mısır ve mısır unları ile Izrnıitt Sancağına gele-
cak buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
Gümrülk resminden istisnası hakkında iktisat 
Encümeni mazbatası Hk. 

— Koçgiiri ve Umumiye hadiseleri ve 
şark vilayetlerindeki ahvali inzibatiye müna
sebetiyle. * 

— Konya Mebusu Abdülhalim Efendi 
hakkındaki Beşinci Şube mazbatası münasebe
tiyle. 

— Moskova Konferansı Hk. 
— Vaziyeti Askeriye Hk. 

228, 
232 

264, 
266 

205,209 

376 
190 

687 

254,255 

728, 
73Q,733 

11 
190 

Şükrü Efendi (Kayseri) - Harp Encümeni 
fevkalâdesi Kanunu hakkında Hariciye Encü
meni Mazbaitası Hk. 552,559 

TiEfas.Cn Bey (Aydın) - 1337 senesi Muvaze-
nei Umumiiye Kanun lâyihası halkki'rtda. 724,741, 

783.788,797 

— Burdur'da müsadere olunan koyunlar
dan bir kısmının suiistimal edildiğine dair is
tinat halfckında Dördüncü Sulbe mazbatası mü
nasebetiyle. 862 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin Şubat 1338 maaşatmıın vaktinde edasını te
min için 20 ve Müdafaayı Mrîliye ihtiyacaıtına 
sarf olunmak üzere 5 milyon lira avans verill
mesi hakkındaki takriri münasebeitıiylle. 820 

— Hariciye Vektili Bekir Saımü Bey'in Fran
sızlarla aiktettiği itMfnamenin bazı maddeleri 
üzerinde va'ki müzaıkerat ve mıumaıileyhin is
tifası halklkünda. 75 

— Heyeti Vekile Reisi Pasa Hazretlerinin 
Eskişehirlin sulkûtundan sonra cepheye yaptığı 
teftiş neticeleri hakkında izahatı ve Meclisin 
Kayseriye, «akli hakkında. 120,121 

http://TiEfas.Cn
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Sayfa 
— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 

mısır ve mısır unlan 'ile İzmit Sancağına gele
cek buğday, arpa., mısır, ve buutların unlarının 
gümrük resminden istisnası hakkında İktisat 
Encümeni mazbatası hakkında. 687 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
ithal olunacak mısır ve mısır unları ile izmit 
Sancağına gelecek buğday, arpa, mısır ve bun
ların unlarının gümrük resmimden istisnası hak
kında iktisat Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 692 

— Malta'da mevzuf bulunan azanın mu-
hassasatı hakkında. 3 

Tahsin Bey (B»'u) - Demirci Efenin tedibi 
ve itham olunan mukut v.s. ile, İsparta'da zür-
raa ait depo edilen tütünlerin akıbeti ve Konya 
isyanı sırasında usata ait olduğu kanaatıyî-a, 
İsparta Valiliğince Burdur'da müsaadere ©dillen 
yedi bin koyundan dört bin adedinin İstiklâl 
Mahkemesi kararı ile bilmüzayede satıldığı ve 
bakiyenin suiistimal edildiği hakkımdaki 
Dördüncü Şube mazbatası münasebetiyle. 884 

Tahsin Bey (Van) - Fransızlarla usera mü
badelesi hakkında. 260 

Taki Efendi (Sivas) - Başkumandanlık ih
dası ile bu vazifenin TBMM Reisi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerine tevcihi hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle. 168 

TevfTk Efendi (Kânigın) - Fransızlarla ya
pılacak itilâf name Hk. 313 

Tevf?k Rüştü Bey (Menteşe) - Amasya is
tiklâl Mahkemesinin müddeti sona erdiğinden 
dava dosyalarının normal mahkemelere tevzii 
hakkında 592 

— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden sonraki 
askeri vaziyet hakkındaki izahatı üzerine açı
lan m uzak erat, ordunun ilbas ve iaşesi, mali, 
askeri ve siyasi vaziyet HL 504 

— 1338 senesine ait bazı tekâlifin bir tak
sitte tahsiline dair Kanun münasebetiyle 841,843 

—1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka j 

nun Lâyihası Hk. 716,745,747,748,781,783, 
784,796,797 

— Bir aylık maaşat ve tahsisatın kalt'ı Hk. 890,894 
— Burdur'da müsadere olunan koyunlar

dan bir kısmının suiistimal edildiğine dair is-ı 
nat hakkında Dördüncü Şube Mazbatası mü
nasebetiyle 861' 

Sayfa 
— Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Av-

rupa'ya azimeti münasebetiyle 673 
— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be-1 

yin Şulbat 1338 maaşatınm vaktinde edasını te
min için 20 ve Müdafaayı Milliye ihtiyacatma 
sarf olunmak üzere 5 milyon lira avans veril
mesi hakkındaki takriri münasebetiyle 810,811 

— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden 'Sonraki 
askeri vaziyet hakkında 'beyanatı münasebe
tiyle 475 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile izmit Sancağına gele-
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
Gümrük Resminden istisnası hakkında iktisat 
Encümeni Mazbatası Hk. 684,695,709,710,754,770 

— Karadeniz limanlarına imal olunacak 
mısır ve mısır unları ile izmit Sancağına gele
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
Gümrük Resminden istisnalarına dair Muva
zenei Maliye Encümeninin Mazbatası Hk. 862, 

866,867,868 
— Müdafaai Milliye Vekâletine verilecek 

on milyon liralık avans Hk. 850 
— Zahire Gümrük Resmimin tenzili Hk. 680 
— Lazistan Mebusu Osman Beyin, mahke

meye şevkine dair mazbata münasebetiyle 661 
TunaJı Hilmi! Bey (Bolu) -• Başkumandan-

hk ihdası ile bu vazifenin TBMM Reisi Mus
tafa Kemal Paşa Hazretlerine tevcihi hakkın-
da Kanun Teklifi münasebetiyle 168 

— Başkumandanlık Kanununun müddeti-» 
n:n temdidi Hk. 417 

— Başkumandanlık Kanununun temdidi 
hakkında Çorum Mebusu Ferid Bey ve 43 
refikinin Kanun Teklifi (3/447) münasebetiy
le 677 

— Fransızlarla yapılacak îtilâfname Hk. 298,314, 
355,357,361 

— Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 
Avrupa'ya azimeti münasebetiyle 673,679 

— Heyeti Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin 
Eskişehir'in sükûtundan sonra cepheye yaptı
ğı teftiş neticeleri hakkında izahatı ve Mec
lisin Kayseri'ye nakli Hk. 124 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile izmit Sancağına gele-* 
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
Gümrük Resminden istisnalarına dair Muva 
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Sayfa 
zenei Maliye Encümeninin Mazbatası Hk. 865,870, 

872 
— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 

mısır ve mısır onları ile İzmit Sancağına geSe-
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
gümrük resminden istisnası hakkında İktisat 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 696, 

710,711,764,765 
— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri ve Şark 

Vi'lâyetlerindeki ahvali inziba'tiye münasebe
tiyle. 248 

— Londra Konferansı hakkında. 6,9 
— Malta'da mevkuf bulunan azanın mu-

hassasatı hakkında. 3 
— Müdafaai memleket hususunda ittihazı 

icap eden âcil tedbir ve Jandarma Teşkilâtı-

Sayfa 
nın ıslahı ve Teşkilatı Esasiye Kanununun bazı 
mevadınMi yeniden tanzimine dair verilen 
taıkrirlerin bir Encümeni mahsusa havaltesinıe 
dair. 208 

— Ordunun ilbas ve iaşesine dair Lazistan 
Mebusu Osman Bey ve Rüfekasının istizah tak
riri ve Müdafaaii Milliye Vekilinin cevabına 
dair. 374 

— Samsun ve havalisi istiklâl Mahkemesi 
heyeti sabıkasının Canik Mebusu Emin Beyin 
istinatına cevap vermeleri •taîJbi'rd havi takrir 
münasebetiyle. 648 

— Vaziyeti Askeriye ve Maliye halkkında. 161 
— Yunan taarruzu üzerine vaziyeti Harbiye 

hakkında müzakerait ve TBMM'nin Kayseri'ye 
nakli münasebetiyle. 104 

V-asıf Bey (Sivas) - 1337 senesi Muvazenıei 
Umumiye Kanunu lâyihası münasebsüyle. 789 

— Müdafaai Maliye Veikâleti ihtiyaçlarına 
sarf ve 1338 bütçesi tahsisatından mahsup 
edilmek üzere beş milyon liralık avans veril-
ımesi hakkındaki teklif ve meblâğın temini ça
releri üzerinde münakaşa. 834 

Vehbi Bey (Karesi!) - Başkumandanlık ih
dası ile bu vazifenin TBMM Reisi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerine tevcihi hakkında ka
nun teklifi münasebetiyle. 183,185 

— Başkumandanlık Kanununun müddetinin 
temdidi hakkında. 419 

— 1337 senesi bütçesi üzerinde Heyeti Ve-
(k&le Reisi ve Müdafaai Milliye Vekili Fevzi 
Paşa Hazretlerinin izahatı ve bütçe üzerinde 
müzakeratit 68 

— 1337 seması Muvazenei Umumiye Ka
nun lâyihası hakkında. 780 

— Cepheden avdet eden Sinop Mebusu 
Rıza Nur, Karesi Mebusu Vehbi ve izmir 
Mebusu Mahmut Esat Beylerin takdim ettik
leri müşterek rapor ve bu zevatın rapor üzerin
de verdikleri izahat münasebetiyle. 138,142 

— Fransızlarla usera mübadelesi haıklkında. 262 
— Fransızlarla yapılacak Mlâfname hak

kında. 292,293,312,331 

— Fransızlarla yapılacak itilâfname haik-
kında. 338,355,356 

— Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 
Avrupa'ya azimeti münasebetiyle. 674 

— istiklâl mahkemeleri azalarına verilecek 
tahsisat, harcırah ve yevmiyeler hakkında. 157 

— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri hak
kında. 262 

— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri hak
kında, 279 

— Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri ve Şark 
vMyetlerindeki ahvali inzibatiye münasebe
tiyle. 249 

— Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin 
Paşa hakkında. 623 

— Müdafaaii memleket hususunda ittihazı 
icap eden âcil tedbir ve Jandarma Teşkilâtı
nın ıslahı ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bazı rnıevaddmın yeniden tanzimine dair veri
len takrirlerin bir Encümeni mahsusa hava
lesine dair. 213 

— Ordunun ilbas ve iaşesine dialir Lazlistan 
Mebusu Osıman Bey ve Rüfekasının istizah 
takriri ve Müdafaai Milliye Vekillinin cevabına 
dair. 378379 

— Ordunun ilbas ve iaşesi halkktnıda La
zistan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasınıın 

(Cilt : 2) 
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Sayfa 
Maliye ve Müdafaaıi Milliye Vekillerinden is
tizah takriri münasebetiyle. 390,393,406,408 

— Rumların Samsun mıntıkasında icra et
tikleri şekavet mevzuunıda, Lâzistan Mebusu 
Ziya Hurş'it ve Osman Beylerin Dahiliye Ve
kilimden istizahı. 283 

— Vaziyetti Askeriye ve Maliye hakkında. 
— Yunan taarruzu üzerine vaziyeti Har

biye hakkında müzafcerat ve TBMM'nin Kay-
seri'ye nakîi münasebetiyle. 

— Zaptı sabık hakkında. 

161 

105 
389 

Vehbi Bey (Maarif Vehlft) - Karadeniz li
manlarına ithal olunacak mısır ve mısır unları 
ile İzmüt Sancağına geîecek buğday, arpa, mı
sır ve bunların unlarının gümrük resminden is
tisnaisi hakkımda iktisat Encümeni mazbatası 
münasebetiyle. 757,773 

Vehbi Efendi (Komya) - Amasya İstiklâl v 

Mahkemesinin. müddeti sona erdiğinden dava 
dosyalarının normal mahkemelere tevzii hak
kında. 589 

— 1337 senesi bütçesi hakkında Malliye 
Vekili Ferit Beyin izahatı ve bütçe üzerinde 
görüşmeler. 59,61 

— 1337 senesi bütçesi üzerinde Heyeti Ve
kile Reisi ve Müdafaaıi Milliye Vekilli Fevzi 
Paşa Hazrötferinün izahatı ve bütçe üzerinde 
müzakeratı. 69 

— Dehalet edecek eşkiya hakkında tecili 
takibat kararı ittihazıma dalir teklifi kanuniye 
dair Adliye Encümeni mazbatası hakkında. 635 

— Erkânı Harbiye Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden sonraki 
vazliyet hakkındaki izahatı üzerine açılan mü-
zakerait, ordunun iflibas ve iaşesi maili, askeri 
ve siyasi vaziyet hakkında. 486 

— Erzurum'da çıkan Albayrak Gazetesin
deki neşriyat hakkında, 41 

— Fransızlarla yapılacak itilâfname hak
kında. 

— Fransızlarla yapılacak 
kında. 

itilâfname hak-

— Ordu levazımatına, vazüyeti askeriye 
hakkında Müdafaai Milliye Vekillinden istizah 
münasebetiyle. 

312 

336 

460 

Sayfa 
— Hariciye Vekilinin Azerbaycan, Erme-

rüstaın ve Gürcistan ile afctedilecek konferans 
hakkındaki beyanatı ve memleket dahilindeki 
vesalilti nakliye, buğday, un ve ekmek noksan
lıkları ve bunların teminli hakkında. 

— Hariciye Vekili Bekir Sami Beyin 
Fransızlarla akdettiği itilâfnaımenlin bazı mad
deleri üzerinde vaki müzakeraıt ve mumai
leyhin istifası balkkında. 

— Harp Encümeni Fevkalâdesi teşkiline 
dair Kanun hakkmda Hariciye Encümeni 
mazbatası .münasebetiyle. 

— İstiklâl Mahkemeleri azalarına verile
cek tahsisat, harcırah ve yevmiye hakkında. 

— istiklâl Mahkemeleri hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası hakkında. 

— Koçgimi ve Ümraniye hadiseleri hak
kında. 

— Lâzistan Mebusu Osman Beyin, mah
kemeye şevkine dair mazbata münasebetiyle. 

— Londra Konferansı hakkında. 
— Ordunun ilbas ve iaşesine dair Lâzis

tan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasmm isti
zah takriri ve Müdafaai Milliye Vekalsndn ce
vabına dalir. 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında Lâ
zistan Mebusu Osman Bey ve Rüfekasmıo 
Maliye ve Müdafaaıi Milliye veMüerinden is
tizah takriri münasebetiyle. 

— Tahtı muhakemeye alınan sabık Mer
kez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşadan 
mevrut telgraflar münasebetiyle. 

— Veliaht Abdülrneoit Efendinin Meclis 
Riyasetine gönderdiği mektup ve Müdafaai 
Milliye Vekilinden istizah münasebetiyle. 

Vehbî Efendi (Noğde) - Karadeniz liman
larına lihtal olunacak mısır ve mısır unları ile 
İzmit Sancağına gelecek buğday, arpa, mısır 
ve bunların unlarının Gümrük resminden is
tisnası hakkında İktisat Encümeni mazbatası 
münasebetiylje. 

Veli Bey (Burdur) - Londra Konferansı 
hakkmda. 

VeHIddSn Bey (Burdur) - Başkumandanlık 
ihdası ile bu vazifenin TBMM Reisi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerine tevcihi hakkında 
Kanun teklifi münasebetiyle. 

232 

35 

588 

152 

616 

272 

664 
3 

384 

402 

438 

523 

698 

8 

16» 
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Sayfa 
Yahya Galip Bey (Kırşehir) - Fransızlarla 

yapılacak itilâf name hakkında. 314,340 
— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be

yin Şubat 1338 maaşatımn vaktinde edasını 
temin için 20 ve Müdafaai Milliye ihtıiyacatı-
na sarf olunmak üzere 5 milyon lira avans 
verilmesi hakkındaki takriri münasebetiyle. 815,816 

— Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 
Avrupaya az:meti münasebetiyle. 675 

— Harp Encümeni fevkalâdesi Kanunu 
hakkında Hariciye Encümeni Mazbatası hak
kında. 561 

— Harp Encümeni teşkili h?Jkkı,ndaki layi
ha! kanuni yercin müzakere ve Kanuni Esasi 
Encümenine havalesine dair 610 

— Karadeniz limanlarına ithal olunacak 
mısır ve musir unları ile İzmıiıt Sancağına gele
cek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
gümrük resminden istisnası hakkında İktisat 
Encümeni Mazbatası münasebetiyle. 756 

— Konya Mebusu Abdülhaliim Efendi 
hakkındaki Beşinci Şube Mazbatası münase
betiyle. 732,733 

— Londra Konferansı hakkında. 5 
— Yunan taarruzu üzenine vaziyeti Har

biye hakkında müzakeraıt ve TBMM'nin Kay-
seriye nakli münasebetiyle. 105 

Yafaya GaTfp Bey (Traîbzon) - Merkez Or
dusu Kumandanı Nurettin Paşa hakkında 627 

Yasin Bey (Gaziaymtap) - Fransızlarla ya-* 
priacak iiti'lâfname hakkında 369 

— Hariciye Vekili Bekir Sami Beyin Fran
sızlarla aktettiği itilâf namen in bazı madde
leri 'üzerinde va'ki müzakerat ve mumaileyhin 
istifası hakkında 75 

— Heyeti Vekili Reis'i Paşa Hazretlerinin 
Eskişehir'in sükûtundan sonra cepheye yap
tığı teftiş neticeleri hakkında izahatı ve Mec-
lîsiin Kaysertye nakli hakkında /119 

— Yunan taarruzu üzerine vaz'iyetJi Harbi
ye hakkında müzakerat ve TBMM nin Kay-» 
seri'ye nakli münasebetiyle (109 

Yunus Nadi (İzmir) - Erkânı Harbiyei 
Umumiyû Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin Sa
karya Harbinden sonraki askeri vaziyet hak
kında beyanatı münasebetiyle 474 

Sayfa 
— Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi 

Paşa Hazretlerinin Sakarya Harbinden sonraki 
askeri vaziyet hakkındaki izahatı üzerine açı
lan müzakerat, ordunun ilbas ve iaşesi mali, 
askeri ve siyasi vaziyet hakkında 504,505 

— Harp Encümeni teşkiline dair kanun 
hakkmda Hariciye Encümeni mazbatası hak
kında 569,570 

— Müdafaai Milliye Vekâleti ihtiyaçlarına 
sarf ve 1338 bütçesi tahsisatından mahsup 
edilmek üzere beş milyon liralık avans veril
mesi hakkındaki teklif ve meblâğın temini ça- , 
releri üzerinde münakaşa 835 

— Müdafaai Milliye Vekilinden 3 istizah 
ve 17 sual takriri münasebetiyle 532 

Yusuf İzzet Paşa (Bolu) - Başkumandanlı'k) 
Kanununun müddetinin temdidi hakkında 423 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin Şubat 1338 maaşatınm vaktinde edasını 
tem'in için 2İ0 ve Müdafaai Milliye ihtiyacaitı-* 
na sarf olunmak üzere 5 milyon lira avans 
verilmesi hakkındaki takriri münasebetiyle 

— Merkez Ordusu Kumandanı Fahrettin 
Paşa hakkında 

— Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında Lâ-
zistan Mebusu Osman Bey ve rüfekasının Ma
liye ve Müdafaai Milliye Vekillerinden isti
zah takriri münasebetiyle 

Yusuf Kemal B. (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) - Avrupa seyahatinden avdet ctmrş bu
lunan Hariciye Vekilli Yusuf Kemal Beyin, iiza-
hıaıtı ve mevzu üzerinde müzakerat hakkında, 

822 

623 

396 

90 

— Avrupa seyahatinden, avdet etmiş bulu
nan Hariciye Vekiil'i Yusuf Kemal Beyin iza
hatı ve mevzu üzeninde müzakerat hakkında, 91, 

92,93,94,95,96 
— Başkumandanlık Kanununun müddeti

min temdlidi hakkında, 425 
— Fransızlarla usera mübadelesi hakkın

da, 258, 
259 

— Fransızlarla yapılacak itilâfnamıe bak
kalda, 290, 

3Q1,307,309,310,311,312, 
313,314,315,344,356,370 
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Sayfa 
— Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyini 

AVrupaya Az&melü münasebetiyle, 672, 
673,674^675 

-— Haırtioitye Veklilimıim Azerbaycan Brme-
n&stan üe aktedlilecek konferans hjaklkındalkıi 
beyamato ve memleket dahilindeki vesaiti nak-
İiye, 'buğday, un ve ekmek noksanlıkları ve 
bumlarm tamıkıji hakkında, 

— (Heyetti Vekile Reisli 'Paşa Hazretlorilnün 
Eskişehir'in sükûtundan sonra cepheye yaptığı 
teftiş neticeleri hakkında izahatı ve Meclislini 
Kayserliye nalküi hakkımda. 

— İhglilizlerle usera mübadelesi hakkım
da, 

Yusuf Zjya B. <BMis) - 1337 senesi Muva-
zenei Umumiye Kaniim Lâyihası hakkımda, 

226, 
235 

128 

242 

714, 
720,748,783 

— 1338 senesine ait bazı tekâlifin* bir tak* 
Sitte tahsiline dair (kamum münasebetiyle, 

— Erkânı Harlhiyei Umumiye Reisi Fevzi 
Paşa Hazretlerimin Sakarya Haırlhimden sonıraki 
'askeri vaziyet hakkında beyanatı münasebe
tiyle. 

— Lazistan Mebusu Osman Beyini, mahke
meye şevkine dair mazbata münıasdbatıiyle, 

Sayfa 

844 

476 

— Harp Encümeni fevkalâdesi Kanunu 
hakkında Hariciye Encümeni mazbatası hak
kında, 553 

— Kaimdeniz İmanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gele-
defle buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının 
Oümrülk resminden istisnası hakkında İktisat 
Bn'cümenti mazbatası münasebetiyle, 692, 

695 

667 

Zamir B. (Adama) - Fransızlarla usera mü" 
badelesi hakkında, 258, 

262 
— Fransızlarla yapılacak itilâf name hak

kında, 313 

Zekâ! B. (Adana) - Erkânı Harlhiyei Umu
miye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin Salkarya 
Harbinden sonraki askeri vaziyet hakkındaki! 
izahatı üzenime açılan müzakeraıt, ordunun ii-
(bas ve iaşesi malî, askeri ve soyası vaziyet 
hakkımda, 505, 

506,507 

— Hariciye Vekilli Bekir Sami Beyimi 
Fransızlarla aktettiği iiltilâfnamenlin baza mad
deleri üzeninde vaki müzakerat ve mumailey-
hıkt 'istifası hakkında, 78 

— Müdafaaıi memleket hususunda littihazı 
icap eden âcıil tedbir ve Jandarma Teşkiiilâ-
tınm ıslahı ve Teşkilâtı Esasiye Kanıunumuns 
bazı mevaıdımiim yeniden tanzimime dair ve
riden takrirlerin bir Eniümeni mahsusa hava
lesine dair, 204 

Ziya B. {Bitlis) - istiklâl Mahkemeleri hak
kında Adliye Encümeni mazlbaitası hakkında, 613 

Ziya Hurşfit B (Lazistan) - Erkânı Hasbiye! 
Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretierimtin Sa

karya Harbinden sonraki askeri vaziyet hak
kındaki izahatı üzerine açılan ımüzakerat, on-
dumıun libas ve iaşesi, mali, askeri ve siyasi 
vaziyet hakkında, 507 

— Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Be
yin Şubat 1338 maaşatının vaktinde edasını 
temin için 20 ve müdafaayı Milliye ibifciyaca-
tına sarf olunmak üzere 5 milyon lira avans 
verilmesi hakkındaM takriri münasebetiyle, 821 

— Karadeniz İmanlarına ithal olunacak 
mısır ve mısır unlan ile İzmir Sancağına ge
lecek buğday, arpa, mısır ve 'bunların unlarir 
nün Gümrük resminden istisnası hakkında İkti
sat Encümeni mazbatası hakkımda, 681, 

684,688,769 

— Karadeniz Jimanlarma ithal olunacak 
mısır ve mısır unlan lile İzmit Sancağına gi
decek buğday, arpa, mısır ve 'bunların unları; 
nın Gümrük Resminden istisnalarına dair 
Muvazenei \Malliye Encümenimin mazbatası 
halkkmda, 866 

— Lazistan Mebusu Osman Beyin, mah
kemeye şevkine dair mazbata münasebetiyle, 665 

— Merkez Kumandam Nurettin Paşa hak-
da Lazistan Mebusu Ziya Hurşiıt Beyin Da
hiliye Vekilimden. istizah takriri, 405 
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— Müdıaıfıaai MlilEye Vek'âletinıe iikıi miilyton 
lira avans oltasına dair Kanam Layihası ımü-
naseibetliyle, 

— Rumların Samsun mıntıkasında liona et-
tiklerti şefktâveıt mevzuunda, Lazistan Mebusu 

Sayfa 

669 

Ziya 'Hutrşüt ve Osman Beylenin Dahiliye Ve-
Jciiinden istizanı, 

ZülFi B. (Dryanbdtir) - Müdaifaati MilKye 
Vekıilindıen 3 istizah ve 17 sual takriri mü-
nasefbetiyle, 

Sayfa 

282 

532 

«•» 

(Cilt : 2) 




