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F i h r i s t 

BEYANATLAR 

— Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be
yin, celsei hafiyelerde cereyan eıden müzake-
ratın ifşa olunduğuna dair beyanatı. 

— Lozan Muahedenamesi mütermmimatm-
dan olan 9 No. lu protokolde mevzubahis em
lâk ile, tarafeyn tebaasına ait alekımuın em
vali gayri men'kulenin taikdiri kısmetle müba-

Sayfa 

194:195 

Sayfa 
yaasına dair Yunan Hükümeti ile bir itiiaf-
name akti ve henüz aramızda sulh ve müna
sebet teessüs etmeyen düveli •saire ile mufaa-
denet ve Yugoslavya ile sufh ve müsalemet ve 
bunlarla ticaret ve ikamet mukaveleleri ya
pılmasına müsaade olunması hakkında Harici
ye Vekili Tevfik Rüştü Beyin beyanatı. 530:536 

ÇEŞtTLt MEVAD 

— Biga Mebusu Mehmet Beyle alâkalı, 
geçen devreden müdevver evrakın şubeye ha
valesi. 230 

LÂYİHALAR 

— Erzurum Mebusu İsmail Hakkı Bey 
hakkındaki geçen devreden müdevver evrakın 
şubeye havalesi. 230:231 

— Mahsubu Umumi Kanun lâyihasının 
ikinci ve dördüncü maddelerinin tadiline da
ir kanun lâyihası. 428:431 

— Muvazenei Umumiye Kanun lâyihası 390 
A) Bahriye Bütçesi 390 
— Muvazenei Umumiye Kanun lâyihası 412 
A) Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi 412:425 
- - Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen ve 

hududu milli haricinde kalan erkân ve ümera 

ve zalbitan ve mensubini askeriye hakkında 
yapılacak muameleye dajr lâyihai kanuniye. 235:258, 

260:281,284:310,311:312 
— Ordunun teslihi ve. harp sanayii ku

rulmasına dair lâyihai kanuniye. 539:548 
— Türk Tayyare Cemiyetine yapılacak 

yardımın idarei hususiyeler bütçesine küsür-
de munzamına şeklinde vazına dair kanun lâ
yihası. 574:577 

MAZBATALAR 

Adliye Encümeni! Mazbatası 
— İstanbul İstiklâl Mahkemesi hakkında. 330:353 

Beşinci Şube Mazbataları 
— Cerh maddesinden maznun Biga Me

busu Mehmet Bey hakkında. 361:363 
— Kütahya Mebusu Ragıp Beyle, bdlâ-

ruhsat kat'ı escar maddesinden dolayı Eskişe
hir Mebusu Emin ve Kars Mebusu Ömer Bey
lere ait. 517 

— Muş Mebusu Osman Kadri Bey hak
kında. 517:518 

Birindi Şube Mazbataları 
— Maraş Mebusu Tahsin Beyin masuni

yeti 'teşriiyesinin refi hakkında. * 557:564 
— Menteşe Mebusu Yunus Nadi-Bey hak

kında ikame olunan zem ve kadııh maddesü 

münasebetiyle masuniyeti teşriiyesinin ademi 
ref'fne dair. 556:557 

Ceşü5i Mazbatalar 
— Dahiliye Vekili esbakı Kütahya Mebusu 

Ferid Beyin, bazı ermenilerin İstanbul'a du
hullerine müsaade etmesine dair. 494:514 

— Maıhsubu Umumi Kanun lâyihasının 
ikinci ve dördüncü maddelerinin tadiline dair 
kanun lâyihası ve encümen mazbatası. 428:431 

— Muayyen menatıkta icra olunacak as
keri manevralar içlin Millî Müdafaa Vekâleti 
Bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair. 566:570 

— Türk Tayyare Cemiyetine yapılacak yar
dımın idarei hususiyeler bütçesine küsürde 
munzamına şeklinde vazına dair kanun lâyi
hası ve mazbatası. 574:577 
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Hariciye Encümeni Mazbatası 

— Türk Tayyare Cemiyetine yapılacak 
yardımın İdarei Hususi yeler̂  Bütçesine «küsu
ratı munzamıma şeklinde vazına (Bilâvasıta ver
giler hakkındaki Kanuna) dair. 580:582 

tklnci Şube Mazbaıiaîarı 
— Ertuğrul Mebusu Ahmet İffet Bey hak

kında. 574 
— Gaziayıntaıp Hazine Veikili sabıkı Mer

sin Möbusu Besim Bey hakkında ikame edi
len dosyaya dair. 521 

— İzmir'de Sadayı Haflc Gazetesi Müdüri 
Mes'ulü Hakkı Bey tarafından Saruhan Mebu
su Vasıf Bey aleyhine ikame olunan Ka-
dih davasına dair. 520:521 

— Kars Mebusu Ömer Bey hakkında. 574 
— Konya Möbusu Fuat Bey hakkında. 573:574 
— Konya Mebusu Hacı Bakir ve An

kara Mebusu Hilmi Beyler hakkında. 573 

Sayfa 
— Malatya Mebusu Hilmi Bey hakkında. 574 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbataları 
— Muvazenei Umumiye Kanun lâyihası 

hakkında. 390 
A) Bahriye Bütçesi 390 
— Muvazenei Umumiye Kanun lâyihası 

hakkında. 412 
A) Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi 412:425 

Müdafaai MDffiye EncümenS Mazbataları 
— Tokat Möbusu Mustafa Bey hakkında. 363:369, 

373,386:387 
— Mütekait Binbaşı İzzet Efendi hakkım

da. 358:361 

Üçüncü Şube Mazbataları 
— Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Bey 

hakkında. 573 
— Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Bey 

hakkında. 573 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— Azayı kirama, 1342 senesi tahsisatından 
mahsubu yapılmak üzere 3 500'er lira veril
mesine dair takrir. 550:552:553:554 

— Azayı kiram tahsisatı seneviyesinin su
reti tesviyesine dair Divanı Riyaset teklifi. 216:220 

— Balkan itilâfı çerçevesinde tanzim olu
nan Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya ara
sında aktoluhan mukavelenamenin tetkik ve 
tasvibi. 584:595 

— 1341 senesi bütçesine mevzu üçüncü iç
tima senesi tahsisatından, arzu eden azayı ki
rama, Divanı Riyasetçe kararlaştırılacak mik
tarda avans itasına dair Kângırı Mebusu Talât 
Bey ve rüfekasının takririnin ikinci defa reye 
vazı. 526:527 

— 1341 senesi Bütçesine mevzu üçüncü iç
tima senesi tahsisatından, arzu eden azayı ki
rama, Divanı Riyasetçe kararlaştırılacak mik
tarda avans itasına dair Kângırı Mebusu Ta
lat Bey ve rüfekasının takriri. 521:524 

— Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyin, 
kendisi ile alâkalı celsei hafiye zaptının veri
lip verilemeyeceğine dair Divanı Riyaset tez
keresi. 226:230 

— Cerh maddesinden maznun Biga Mebu
su Mehmet Bey hakkında Beşinci Şube maz
batası. 361:363 

— Dahiliye Vekili esbakı Ferit Beyin Er
menilerin İstanbul'a duhulüne müsaadesi mev
zuunda. 484:491 

— Dahiliye Vekili esbakı Kütahya Me
busu Ferid Beyin, bazı ermenilerin İstanbul'a 
duhullerine müsaade etmesine dair mazbata. 494:514 

— Ertuğrul Mebusu Ahmet İffet Bey hak
kında İkinci Şube mazbatası. 574 

— Gaziayıntap Hazine Vekili sabıkı Mer
sin Mebusu Besim Bey hakkında ikame edi
len dosyaya dair İkinci Şube mazbatası. 521 

— Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Bey 
hakkında Üçüncü Şube mazbatası. 573 

— Hıyaneti Vataniye Kanununun birinci 
maddesinin tadili hakkında kanun ve İstanbul' 
da bir İstiklâl Mahkemesi kurulmasına dair 
Başvekil İsmet Paşanın teklifi. 314:328 

— İstanbul İstiklâl Mahkemesi hakkında 
Adliye . Encümeni mazbatası. 330:353 

— İzmir'de Sadayı Hak Gazetesli Müdüri 
Mesulü Hakkı Bey tarafından Saruhan Möbu
su Vasıf Bey aleyhine ikame olunan Kadîih da
vasına dair l/kinci Şube mazbatası. 520:521 

— Kars Mebusu Ömer Bey hakkında İkin
ci Şube mazbatası. 574 

— Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Bey 
nakkında Üçüncü Şube mazbatası. 573 
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— Konya Mebusu • Fuat Bey hakkında 

ikinci Şube mazbatası. 573:574 
— Konya Mebusu Hacı Bekir ve Anka

ra Mebusu Hilmi Beyler hakkında İkinci Şu
be mazbatası. 573 

— Kütahya Mebusu Ragıp Beyle, b&lâruh-
sat kat'ı escar maddesinden dolayı Eskişehir 
Mebusu Emin ve Kars Mebusu Ömer Beylere 
ait Beşinci Şube mazbatası. 517 

— Lozan Kohferansındaki tekalifi sulhiye 
üzerinde tcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin 
Rauf Bey, Hariciye Vekili İsmet Paşa ve Sulh 
Heyeti Murahhasa müşavirlerinden Diyarbekir 
Mebusu Zülfü Beyin izahatı. 74:104 

— Lozan Konferansındalki tekâlifi Sulhi
ye üzerindeki müzakerat ve tcra Vekilleri He
yetine itimat takririnin kalbulü. 150:191 

— Lozan Konferansmdaki tekâlifi sul
hiye üzerinde müzakerat. 106:147 

— Lozan Konferansında talk:p olunacak 
iktisadî ve malî mesail ile mesaili arziye ve 
siyasiyedeki esasat hakkında müzakerat. 3C:71 

— Lozan Muaihedenamesi mucibince ilan 
olunacak affı umumiden hariç tutulacalk 150 
kişilik liste üzerinde müzakerat. 434:454, 

456:462 
— Lozan Muaihedenamesi mütemmimatın-

dan olan 9 No. lu protokolde mevzubahis em
lâk ile, tarafeyn tebaasına ait alelumum em
vali gayrimenkulenin takdiri kıymetle muba
yaasına dair Yunan Hükümeti ile bir itilaf -
name aikti ve henüz aramızda sulh ve mü
nasebet teessüs etmeyen düveli saire ile mu-
hadenet ve Yugoslavya ile sulh ye müsalemet 
ve bunlarla ticaret ve ikamet mukaveleleri 
yapılmasına müsaade olunması hakkında Ha
riciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin beyanatı. 530:536 

— Mahsubu Umumi Kanun lâyihasının 
ikinci ve dördüncü maddelerinin tadiline da
ir kanun lâyihası ve encümen mazbatası. 428:431 

— Malatya Mdbusu Hilmi Bey hakkında 
İkinci Sulbe mazbatası. 574 

— Maliye" Vekili Hasan Fehmi Beyin; İs
tanbul'un İdareli Maliyeye ilhakı neticesi 1 Şu
bat 1338 tarihlinden itibaren tatbikine başla
nan, adlî, idari, malî vesair kavanine müte
dair izahatı ve sulh muahedesinin akdine ka
dar Men'i Müskirat Kanununun bir müddet 
daha ademi tatbikine dair teklifi. 196:213 

Sayfa 
— Maraş Mebusu Tahsin Beyin masuni

yeti teşriiyesinin refi hakkındaki Birinci Şu
be mazbatası. 557:564 

— Menteşe Mebusu Yunus Nadi Bey hak
kında ikame olunan zem ve kadnh maddesi 
münasebetiyle masuntiyeti teşriiyesinin ademi 
ref'ine dair Birinci Şube mazbatası. 556:557 

— Mezunen intihap devresinde bulunan 
mebusanın tekrar mebus seçilmesi halinde azi
met ve avdet harcırahı verilip verilmeyeceği 
hakkında Sivas Mebusu Rasim Beyin Divana 
tevöih ettiği sual. 220:226 

— Muayyen menaükta icra olunacak askerî 
manevralar için Millî Müdafaa Vekâleti Büt
çesine tahsisatı munzamıma itasına dair maz
bata. 566:570 

— Muş Mebusu Osman Kadri Bey hak
kında Beşinci Şube mazbatası. 517:518 

— Muvazenei Umumiye Kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 390 

— Bahriye Bütçesi 390 
— Muvazenei Umumiye Kanun lâyihası 

ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 412 

A) Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi. 412:425 
— Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen ve 

hududu millî haricinde kalan erkân ve üme
ra ve zaıbitan ve mensubini askeriye hak
kında yapılacak muameleye da'ir lâyihai kanu
niye. 235:258,260:281, 

284:310,311:312 

— Mütekalit Binlbaşı İzzet Efendi hak
kında 4/20 No. lu Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası. 358:361 

— Ordunun teslihi ve harp sanayii kurul
masına dair lâyihai kanuniye. 539:548 

— Patrik'in teb'idi münasebetiyle Yunan 
Hükümetinin ittihaz ettiği tedbirlere karşı te-
dabiri askeriye ittihazı ve Avrupa siyaseti ha-
zırası. 464:482 

— Sulh muahedesinin fasıl, fasıl müzake
resi. 2:28 

— Tokat Mebusu Mustafa Bey hakkında 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 363:369 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve me
buslar hakkında matbuatta intişar eden haber
lere dair İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi 
Beyin kanun teklifi- 373:385 
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— Türk Tayyare Cemiyetine yapılacak 

yardımın idarei 'hususiyeler bütçesine küsura
tı munzamma şeklinde vazına (Bilâvasıta vergi

ler hakkındaki kanuna) dalir Hariciye Encü
meni mazbatası. 

Sayfa 

574:577, 
580:582 

REY İSTİHSALİ 

— 1341 senesi Bütçesine mevzu üçüncü 
içtima senesi tahsisatından, arzu eden azayı 
kirama, Divanı Riyasetçe kararlaştırılacak 
miktarda avans itasına dair Kângırı Mebusu 

Talât Bey ve ruf ekasmın takririnin ikinci de
fa reye vazı. 526:527 

— Tokat Mebusu Mustafa Bey hakkında 
Müdafaaıi Milliye Encümeni mazbatasının 
ikinci defa reye vazı. 373,386:387 

TAKRİRLER 

— Azayı kirama, 1342 senesi tahsisatın
dan mahsubu yapılmak üzere 3 500'er Ura 
verilmesine dair takrir. . 550:552, 

553:554 
— 1341 senesi Bütçesine mevzu üçüncü iç

tima senesi tahsisatından, arzu eden azayı ki-

TEKLtFLER 

rama, Divanı Riyasetçe kararlaştırılacak mik
tarda avans itasına dair Kângırı Mebusu Ta
lât Bey ve rüfekasının takriri. 521:524, 

526:527 

— Hıyaneti Vataniye Kanununun birinci 
maddesinin tadili hakkında kanun ve İstan
bul'da bir İstiklâl Mahkemesi kurulmasına 
dair Başvekil İsmet Paşanın teklifi. 314:328 

— Maliye Vekili Hasan FehmS Beyin; İs
tanbul'un İdarei Mifliyeye ilhakı neticesi 1 Şu
bat 1338 tarihinden itibaren tatbikine başla
nan, adli, idari, mali vesair kavanine müteda

ir izahattı ve sulh muahedesânin akdine kadar 
Men'i Müskirat Kanununun <bir müddet daha 
ademi tatbikine dair teklifi. 196:213 

— Türkiye Büyük Millet Mecüsi ve me-
buslar hakkında matbuatta intişar eden haber
lere dair Istaribul Mebusu Hamdullah Suphi 
Beyin kanun teklifi. 373:385 

TEZKERELER 

Adliye Vekâleti Tezkereleri 
— Dersim Mebusu Mustafa Ağa hakkın

da. 231 
— Edirne Mebusu Şeref Bey hakkında 231:232 
— İstanbul'da Kader Matbaası sahibi 

Apik veledi Agop Siverek Mebusu Radıir Bey 
tarafından darp edildiğine dair. 356:357 

— Kastamonu Belediye Reisti Necip Efen
di tarafından Hamdullah Suphi Bey aleyhine 
ikame edüren zemmü kadih davasına datir. 356 

— Malatya Mebusu Hükmi Bey hakkında 
ikâme olunan zemmü kadih davasına a*. 390 

— Sadettin Ferit Bey tarafından Gefâbo* 
ki Mebusu Celal Nuri Bey hakkında ikâme 
olunan zemmü kadih davası ile alâkalı. 357:358 

— Süleyman Nazif ve Cenabı Sahabettin 
Beyler tarafından Fatih Rrfkı ve Yakup Kad
ri beyler aleyhine ikame edilen iftira ve zem
mü kadih davası hakkında, 357 

Başvekâlet Tezkereleri 
— Ergani Mebusu İhsan Hâmk Bey hak

kında. 572:573 
— Gazaayratap Hazîne Vekil Sabıkı Mer

sin Mebusu Rasim Bey hakkında ikâme edi
len davaya dalir. 516:517 

— Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Bey 
hakkında ikâme okınan davaya dalir. 539 

— Gümüşhane Mebusu Cemal Hüsnü Bey 
hakkında flcame otunan darp davasına dair. 530 

— İzmir'de Sadayı Hak Gazetesi Müddri 
mesulü Hakkı Bey tarafından Sanman Mebu
su Vasıf Bey aleyhime 'İkame otaman kadih 
davasına dair. 516 

— Kastamonu Mebusu Fuat Bey hakkın
da ikâme ohman hakaret davasına daar. 539 

— Konya Mebusu Fuat Bey hakkında. 
ikâme okınan tahrir ve darp davasma daar; 539 



—• Malatya Mebusu Hacı Bekir Bey hafc-
kmda. 

— Menteşe Mebusu. Yunus Nadi Bey hak
kında ikâme olunan zem ve kadih davasına 
dair. 

— Vefata sebebiyet vemmeflc maddesinden 
maznun Kars Mebusu Ömer Bey haikkında. 
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Sayfa 

572 

539 

556 

Sayfa 

ZAPTI SABIK HULÂSASI 

în'ikat Celse Sayfa 

Divanı Riyaset Tezkeresi 
— Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyin, 

kendisi ile alâkalı cölSei hafiye zaptının veri
lip veremeyeceğine daıir. 226:230 

İstiklâl Mahkemesi Müddelumuniiliği Tezkeresi 

— Maraş Mebusu Tahsin Bey hakkında. 539 
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106 
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Söz Alanlar 

Sayfa 
Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) - Da

hiliye Vekili Esbakı Ferit Beyin Ermenilerin 
İstanbul'a duhulüne müsaadesi mevzuunda. 487 

Abdullah Bey (Trabzon) - Mücadelei Mil
liyeye iştirak etmeyen ve hududu milli hari
cinde kalan erkân ve ümera ve zabitan ve 
mensubini askeriye hakkında yapılacak mua
meleye dair lâyihai kanuniye mıünasebeiliyle. 275 

Abdurrahman Şeref Bey (İstanbul) - Mü
cadele! Milliyeye iştikak ötmeyen.ve hududu 
milli haricinde kalan erkân ve ümera ve za
bitan ve mensubini askeriye hakkımda yapı
lacak muameleye dair lâyihad kanuniye mü
nasebetiyle. 264,301 

Abdiühak Bey (Erzincan) - 1. Balkan iti
lâfı taisakı çerçevesinde tanzim olunan Tür
kiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya arasında 
aktolunan mukavelenamenin tetkik ve tasvibi 
ile; 

2. Bailkan «itilâfı imsaki çerçevesinde tan
zim olunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Romanya arasında aktolunan mukavele
namenin teS'.kOk ve tasvibi münasebetiyle. 589 

Abdiilkadiir Kemali Bey (Kastamonu) -
Sulh muahedesinin fasıl fasıl müzakeresi mü
nasebetiyle. 13,15 

Ağaoğîu Ahmet Bey (Kars) - Lozan Mua-
hedenamesi mütemmıknaitından olan 9 No. lu 
Protokolde mevzubahis emlâk ile tarafeyn 
tebaasına ait alelumum emvali gayrimenkule-
nin takdiri kıymetle mübadelesine dair Yu
nan Hükümeti ile bir itilâfname aktı ve he
nüz aramızda sulh ve münasebet teessüf et
meyen düveli salire ile mühadeneJt ve Yugos
lavya ile sulh ve müsalemet ve bunlarla ti
caret ve ikamet mukaveleleri yapılmasına 
müsaade olunması hakkında Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyin beyanatı münasebetiyle. 532,534 

— M araş Mebusu Tahsin Beyin masumi
yeti teşriiyesinin ref'i hakkında Birinci Şube 
mazbatası münasebetiyle. 560 

• Sayfa 
Ahmet Bey (Elâziz) - 1. Balkan itilâfı 

misakı çerçevesinde tanzim olunan Türkiye 
Cumhuriyeti ile Yugoslavya arasında akto
lunan mukavelenamenin te&ik ve tasvibi ile; 

2. Balkan itilâfı misakı çerçevesinde tan
zim olunan Türkiye Cumhuriyet/i Hükümeti 
ile Romanya arasında aktolunan mukavelena
menin tetkik ve tasvibi münasebetiyle. 587 

Ahmet Hilmi Bey (Kayseri) - 1341 senesi 
bütçesine mevzuu üçüncü içtima senesi tah
sisatından, arzu eden azayı kirama, Divanı 
Riyasetçe kararlaştırılacak miktarda avans 
itasına dair Kângın Mebusu Talâl Bey ve 
rüfekasının takriri münasebetiyle. 522 

Ahmet Mahir Bey (Kastamonu) - Müca-
delei Milliyeye iştirak etmeyen ve hududu 
millî haricinde kalan erkân ve ümera ve zabi
tan ve mensu'bini askeriye hakkında yapıla
cak muameleye dair lâyihai kanuniye müna
sebetiyle. 274 

Ahmet Muhtar Bey (İstanbul) - Lozan 
Muahedenamesi mucibince ilân olunacak affı 
"numiden hariç tutulacak' 150 kişilik liste 
"asrine müzakerat münasebetiyle. 45 7 

Ahmet Muhtar Bey (Trabzon) - Müca-
'elei Milliyeye iştirak etmeyen ve hududu 
•~ıiİli haricinde kalan erkân ve ümera ve za
bıtan ve mensubini askeriye hakkında yapı-
vacak muameleye dair lâyihai Kanuniye mü
nasebetiyle. 303,309 

Ahmet Remzi Bey (Gaziayıntap) - Türk 
Tayyare Cemiyetine yapılacak yardımın tda-
rei Hususiyeler bütçesine küsuratı munzam
ma şeklinde vazına (Bilavasıta vergileri hak
kındaki kanuna) dair Hariciye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 580 

— Türk Tayyare Cemiyetine yapılacak 
yardımın Idarei Hususiyeler bütçesine küsu
ratı munzamma şeklinde vazına dair kanun 
layihası ve mazbatası münasebetiyle. 576 



Sayfa 
Ahmet Süreyya Bey (Karesi) - Dahiliye 

Vekili esbakı Kütahya Mebusu Ferid Beyin, 
baza ermenilerin İstanbul'a duhullerine mü
saade etmesine dair mazbata münasebetiyle. 509 

— Mahsubu umumi kanun layihasının 
ikinci ve dördüncü maddelerinin tadiline dair 
kanun layihası ve encümen mazbatası müna
sebetiyle. 431 

— Muvazenei umumiye kanun layihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle. 418,421 

— Patrik'in teb'idi münasebetiyle Yunan 
Hükümetinin ittihaz ettiği tedbirlere karşı te-
dabiri askeriye ittihazı ve Avrupa siyaseti 
hazırası münasebetiyle. 471 

Akçuraoğhı Yusuf Bey (İstanbul) - Da
hiliye Vekili esbakı Ferit Beyin ermenilerin 
istanbul'a duhûlüne müsaadesi mevzuunda. 489 

— Lozan muahedenamesi mucibince ilan 
olunacak affı umumiden hariç tutulacak 150 
kişilik liste üzerine müzakerat münasebetiyle. 438 

Ali Bey (Afyonkarahisar) - Mücadelei 
Milliyeye iştirak etmeyen ve hududu milli 
haricinde kalan erkân ve ümera ve zabitan 
ve mensubini askeriye hakkında yapılacak 
muameleye dair layihai kanuniye münasebe
tiyle. 261 

Ali Bey (Karesi) - Mücadelei Milliyeye 
iştirak etmeyen ve hududu milli haricinde ka
lan erkân ve ümera ve zabitan ve mensubini 
askeriye hakkında yapılacak muameleye dair 
layihai kanuniye münasebetiyle. 276 

AB - Bey (Karahisansahip) - Mücadelei 
Milliyeye iştirak etmeyen ve hududu milli 
haricinde kalan erkân ve ümera ve zabitan 
ve mensubini askeriye hakkında yapılacak 
muameleye dair layihai kanuniye münasebe
tiyle. 253,254 

Afi Bey. (Müdafaai Milliye Encümeni 
Reisi) (Karahisansahip) - Mücadelei Milliye
ye (iştirak etmeyen ve hududu milli haricin
de kalan erkân ve ümera ve zabitan ve men
subini askeriye hakkında yapılacak muame
leye dair layihai kanuniye münasebetiyle. 255,276 

Ali Cenani Bey (Gaziayıntap) Lozan 
Konferansındaki tekalifi sulhiye üzerinde 
müzakerat ve îcra Vekilleri Heyetine itimat 
takririnin kabulü münasebetiyle. 166 

Sayfa 
— Lozan Konferansında takip olunacak 

iktisadi ve mali mesail ile mesaili arziye ve 
siyasiyedeki esasat hakkında müzakerat mü
nasebetiyle. 30 

— Mezunen intihap devresinde bulunan 
Mebusanın tekrar mebus seçilmesi halinde 
azimet ve avdet harcırahı verilip verilmeyece
ği hakkında Sivas Mebusu Rasim Beyin Di
vana tevcih ettiği sual münasebetiyle. 221 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen 
ve hududu milli haricinde kalan' erkân ve 
ümera ve zabitan ve mensubini askeriye hak
kında yapılacak muameleye dair layihai ka
nuniye münasebetiyle. 305,308,309 

— Sulh muahedesinin fasıl fasıl müzake
resi münasebetiyle. 13 

AK Fethi Bey (Başvekil ve Müdafaai Mil
liye Vekili) (İstanbul) - Dahiliye Vekili esba
kı Kütahya Mebusu Ferid Beyin, bazı erme
nilerin İstanbul'a duhûllerine müsaade etme
sine dair mazbata münasebetiyle. 510,511 

Ali Fuat Paşa (Ankara) - Patrik'in teb' 
idi münasebetiyle Yunan Hükümetinin ittihaz 
ettiği tedbirlere karşı tedabiri askeriye ittiha
zı ve Avrupa siyaseti hazırası münasebetiy
le, 466,469 

Ah" Fuat Paşa (Reisisani) - (Ankara) -
Azayı kiram tahsisatı seneviyesinin sureti 
tesviyesine dair Divanı Riyaset teklifi mü
nasebetiyle. 219 

Ali Rıza Bey (İstanbul) - Mücadelei Mil
liyeye iştirak etmeyen ve hududu milli hari
cinde kalan erkân ve ümera ve zabitan ve 
mensubini askeriye hakkında yapılacak mua
meleye dair layihai kanuniye münasebetiyle. 235,236, 

244,252,^61,262,278,307 
— Mütekait Binbaşı İzzet Efendi hakkın

da 4/20 numaralı Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 360 

Ali Rıza Bey (Kars) - Lozan Konferansın
da takip olunacak iktisadi ve mali mesail ile 
mesaili arziye ve siyasiyedeki esasat hakkın
da müzakerat münasebetiyle. 37,38 

Ali Rıza Bey (Kastamonu) - Muvazenei 
Umumiye kanun layihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 400 

Ah Rıza Efendi (Batum) - M~liye Veki
li Hasan Fehmi Beyin, İstanbul'un İdarei 



Sayfa 
Milliyeye ilhakı neticesi 1 Şubat 1339 tarihin
den itibaren tatbikine başlanan, adli, idari, 
mali vesair kavanine mütedair izahatı ve 
sulh muahedesinin akdine kadar Men'i Müs
kirat Kanununun bir müddet daha ademi tat
bikine dair teklifi münasebetiyle. 202 

Ali Saip Bey (Kozan) - Mahsubu Umu
mi kanun layihasının ikinci ve dördüncü 
maddelerinıin tadiline dair kanun layihası ve 
encümeni mazbatası münasebetiyle. 431 

— Mütekait Binbaşı İzzet Efendi hakkın
da 4/20 numaralı Müdafaai Milliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle. 360 

Ali Sururi Efendi (Karahtsaıışarki) - Bur
sa Mebusu Muhittin Baha Beyin, kendisi 
ile alakalı celsei hafiye zaptının verilip ve
rilemeyeceğine dair Divanı Riyaset tezkeresi 
münasebetiyle. 226,229 

— Hıyaneti Vataniye Kanununun birinci 
maddesinin tadili hakkında kanun ve İstan
bul'da bir İstiklâl Mahkemesi kurulmasına 
dair Başvekil İsmet Paşanın teklifi münase
betiyle. 327 

— Lozan Muahedenamesi mucibince ilan 
olunacak affı umumiden hariç tutulacak 150 
kişilik liste üzerinde müzakerat münasebe
tiyle. 443 

— Mezunen intihap devresinde bulunan 
Mebusamn tekrar mebus seçilmesi hainde 
azimet ve avdet harcırahı verilip verilmeyece
ği hakkında Sivas Mebusu Rasim Beyin Di
vana tevcih ettiği suali münasebetiyle. 222 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve 
hududu millî haricinde kalan erkân ve üme
ra ve zabitan ve mensubini askeriye hakkın
da yapılacaık muameleye dair lâyihai kanuni
ye münasebetiyle. 264 

— Süleyman Nazif ve Cenaıb Şebabettin 
T>eyîer tarafından Fatih Rıfkı ve Yakup Kad
ri beyler aleyhine ikame edilen iftira ve zem-
mü kad'ih davası hakkında Adliye Vekâletin
den mevrut evralk münasebetiyle. 357 

— Tokat Mebusu Mustafa Bey hakkında 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle. 365,366 

Afi Şıran Bey (Karesi) - Lozan Muahede
namesi mucibince Hân olunacak affı umumi
den hariç tutulacak 150 kişilik liste üzerine 
müzakerat münasebetiyle 447,461 

Sayfa 
— Muvazenei Umumiye Kanun Lâyihası 

ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle. 393 

— Patrjk'in teb'idi münasebetiyle Yunan 
Hükümetinin ittihaz ettiği tedbirlere karşı te-
daıbiri askeriye ittihazı ve Avrupa siyaseti ha-
zırası münasebetiyle. 471 

AK Şükrü Bey (Trabzon) - Lozan Konfe-
ransındaki tekâlifi sulhiye üzerinde müzeke-
rat münasebetiyle. 130 

— Lozan Konferansındaki tekâlifi Sulhi
ye üzerinde müzakerat ve lora Vekilleri He
yetine itimat takririmin kabulü münasebetiy
le, 175 

— Lozan Konferansında takip olunacak 
iktisadî ve malî mesail ile mesaili arziye ve şi-
yasiyedeki esasat hakkında müzakerat müna
sebetiyle. 36 

— Maliye Vekili. Hasan Fehmi Beyin, İs
tanbul'un İdarei Milliyeye ihakı neticesi 1 Şu
bat 1339 tarihinden itibaren tatbikine başla
nan, adli, idari, mali vesair kavandne müte
dair izahatı ve sulh muahedesinin akdıine ka
dar Men'i Müskirat Kanununun bir müddet 
daha ademi tatbikine dair teklifi münasebe-
tiyle. 197 

— Sulh muahedesinin fasıl fasıl müzake
resi münasebetiyle. 3,4 

Arif Bey (Eskişehir) - Muvazenei Umu
miye Kanun Lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 399 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve 
hududu millî haricinde kalan erkân ve üme
ra ve zabitan ve mensubini askeriye hakkında 
yapılacak muameleye dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle. 241,288,292, 

300,304 
— Ordunun teslihi ve harp sanayii kurul

masına dair lâyihai kanuniye münasebetiyle. 546 
— Patrik'in töb'idi münasebetiyle Yunan 

Hükümetinin ittihaz ettiği tedbirlere karşı te-
dabiri askeriye ittihazı ve Avrupa siyaseti ha-
zırası münasebetiyle. 472 

Arif Bey (Müdafaai Milliye Encümeni 
Mazbata Muharriri) (Eskişehir) - Tokat Me
busu Mustafa Bey hakkında Müdafaai Milli
ye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 364 
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Sayfa 
Ata Bey (Bayaaaf) -. Maliye Vekili Hasan 

Fehmi Beyin, istanbul'un İdarei Maliyeye il
hakı neticesi 1 Şubat 1339 tarihinden itibaren 
tatbikine başlanan, adli, idari, mali vesair ka-
vanine mütedair izahatı ve sulh muahedesinin 
aıkdine kadar Men'i Müskirat Kanununun bir 
müddet daha ademi tatbikine dair teklifi mü
nasebetiyle. 202 

Avın Bey (Cebelibereket) * Lozan Muahe-. 
denamesi mucibince ilân olunacak affı urau-

Basri Bey (Karesi) - Bursa Mebusu Muhit
tin Baha Beyin, kendisi ile alâkalı celsei hafi
ye zaptının verilip verilemiyeceğine dair Di
van» Riyaset tezkeresi münasebetiyle. 226, 

— Lozan Konferansındatki tekâlifi Sulhi-
ye üzerinde müzekeraıt ve îcra Vekilleri He
yetine itimat takririnin kabulü münasebetiy
le. 

— Lozan Konferansında takip olunacak 
iktisadî ve malî mesail ile mesaili arziye ve 
siyasiyedeki esasat hakkında müzakerat mü-
nasebeti'yie. 

— Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin, İs
tanbul'un İdarei Milliiyeye ilhakı neticesi 
1 Şubat 1339 tarihinden itibaren tatbikine 
başîanan, adli, idari, mali vesair kavanine 

Celâl Nuri Bey (Gelibolu) - Maraş Mebu
su Tahsin Beyin masuniyeti teşriiyesinin ref'i 
hakkında Birinci Şube mazbatası münasebe
tiyle. 

— Menteşe Mebusu Yunus Nadi Bey hak
kında masuniyeti teşriiyesinin ademi ref'ıne 
dair Birinci. Şube mazbatası münasebetiyle. 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Me
buslar hakkında matbuatta intişar eden ha-

Doktor Mazhar Bey (Aydın) - Maliye Ve
kili Hasan Fehmi Beyin, İstanbul'un İdarei 
Milliyeye ilhakı neticesi 1 Şubat 1339 tarihin
den itibaren tatbikine başlanan, adili, idari, 
mali vesair kavanine mütedair izahatı ve sulh 
muahedesinin akdine kadar Men'i Müskirat 
Kanununun bir müddet daha ademi tatbikine 
dair teklifi münasebetiyle, 

Sayfa 
miden hariç tutulacak 150 kişilik liste üzerine 
müzakerat münasebetiyle. 459 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Me
buslar hakkında matbuatta intişar eden ha
berlere dair İstanbul Mebusu Hamdullah Sup
hi Beyin kanun teklifi münasebetiyle. 384 

Avnıi Bey (Saruhan) - Sulh muahedesinin 
fasıl fasıl müzakeresi münasebetiyle. 21 

199 

551 

378 

550 

383 

466 

15 

35 

B 
mütedair izahatı ve sulh muahedesinin akdi
ne kadar Men'i Müskirat Kanununun bir 
müddet daha ademi tatbikine dair teklifi mü-

,229 | nasebetiyle. 
Besini Atalay Bey (Aksaray) - Azayı kira

ma 1342 senesi tahsisatından mahsubu yapıl
mak üzere 3 500 er lira verilmesine dair tak-

181 J rir münasebetiyle. 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Me

buslar hakkında matbuatta intişar eden ha
berlere dair İstanbul Mebusu Hamdullah Sup-

63 j hi Beyin kanun teklifi münasebetiyle. 
Besim Bey (Mersin) - Azayı kirama 1342 

senesi tahsisatından mahsubu yapılmak üzere 
3 500 er lira verilmesine dair takrir münase
betiyle. 

berlere dair İstanbul Mebusu Hamdullah Sup
hi Beyin kanun teklifi münasebetiyle. 

557 

556 

Cemil Bey (Dahftiye Vekili) (Tekirdağ) -
Patrik'in teb'idi münasebetiyle Yunan Hükü
metinin ittihaz ettiği tedbirlere karşı tedabiri 
askeriye ittihazı ve Avrupa siyaseti hazırası 
münasebetiyle. 

D 
Doktor Mustafa Bey (Sntop) - Sulh mua

hedesinin fasıl fasıl müzakeresi münasebetiyle. 
Durak Bey (Erzurum) - Lozan Konferan-. 

sında takip olunacak iktisadî ve malî mesail 
ile mesaili arziye ve siyasiyedefci esasat hak
kında müzakerat münasebetiyle. 

Dursun Bey (Çorum) - Lozan Konferan-
203 I öindaki tekalifi Sulhiye üzerinde İcra VekMe-
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Sayfa 
ri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey, Hariciye 
Vekili İsmet Paşa ve Sulh Heyeti Murahhasa 

] 
Ekrem Bey (Lâzılstan) - Hıyaneti Vatani

ye Kanununun birinci maddesinin tadili hak
kında kanun ve istanbul'da bir İstiklâl Mah
kemesi kurulmasına dair Başvekil İsmet Paşa
nın teklifi münasebetiyle. 317 

Emin Bey (Ergani) - Mezunen intihap dev
resinde bulunan Mebusanın tekrar mebus se
çilmesi hallinde azimet ve avdet harcırahı ve
rilip verilmeyeceği hakkında Sivas Mebusu 
Rasim Beyin Divana tevcih ettiği sual müna
sebetiyle. 222 

Emin Bey (Eskişehir) - 1. Balkan itilâfı 
misalkı çerçevesinde tanzim olunan Türkiye 
Cumhuriyeti ile Yugoslavya arasında aktolu
nan mukavelenamenin tetkîk ve tasvibi ile; 

2. Balkan itilâfı misakı çerçevesinde tan-

Fazıl Ahmet Bey (Elâziz) - 1. Balkan iti
lâfı misakı çerçevesinde tanzim olunan Türki
ye Cumhuriyeti ile Yugoslavya arasında ak
tolunan mukavelenamenin tetkik ve tasvibi 
ile; 

2. Balkan itilâfı misakı çerçevesinde tan
zim olunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Romanya arasında aktolunan mukavelena
menin tetkik ve tasvibi münasebetiyle. 593 

Feridun Fikri Bey (Dersim) - 1341 senesi 
bütçesine mevzu üçüncü içtima senesi tahsisa
tından, arzu eden azayı kirama, Divanı Ri
yasetçe kararlaştırılacak miktarda avans ita
sına dair Kângırı Mebusu Talât Bey ve rüfe-
kasının takriri münasebetiyle. 523 

— İstanbul İstiklâl Mahkemesi hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 347 

— Lozan Muahedenamesıi mütemmimatın-
dan olan 9 No. lu Protokolde mevzubahis 
emlâk ile tarafeyn tebaasına ait alelumum 
emvali gayri menkulenin takdiri kıymetle mü
badelesine dair Yunan Hükümeti ile bir iti-
lâfname akti ve henüz aramızda sulh ve mü
nasebet teessüs etmeyen düveli saire ile mu-
hadenet ve Yugoslavya île sulh ve müsalemet 
ve bunlarla ticaret ve ikamet mukaveleleri ya-

Sayfa 
müşavirlerinden Diyarbekir Mebusu Zülfü Be
yin izahatı münasebetiyle. 80 

zim olunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Romanya arasında aktolunan mukavelena
menin tetkik ve tasvibi münasebetiyle. 586 

— Türk Tayyare Cemiyetine yapılacak 
yardımın İdarei Hususiyeler bütçesine küsu
ratı munzamına şeklinde vazına dair kanun 
lâyihası ve mazbatası münasebetiyle. 576 

Esat Efendi (Menteşe) - Mütekait Binba
şı îzzat Efendi haikkında 4/20 numaralı Mü-
dafaaî Milliye Encümeni mazbatası münase
betiyle. 359,360 

Eyüp Sabri Efendi (Konya) - Lozan Mua-
hedenamesi mucibince ilân olunacak affı umu
miden hariç tutulacak 150 kişilik liste üzeri
ne müzakerat münasebetiyle. 459 

pumasına müsaade olunması hakkında Hari
ciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin beyanatı mü
nasebetiyle. 535 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen 
ve hududu millî haricinde kalan erkân ve 
ümera ve zabitan ve mensubini askeriye hak
kında yapılacak muameleye dair lâyihai kanu
niye münasebetiyle. 261,271,280,285,289,291 

— Patrik'in teb'idi münasebetiyle Yunan 
Hükümetinin ittihaz ettiği tedbirlere karşı te-
dabiri askeriye ittihazı ve Avrupa siyaseti ha-
zırası münasebetiyle. 480 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Me
buslar hakkında matbuatta intişar eden ha
berlere dair İstanbul Mebusu Hamdullah 
Suphi Beyin kanun teklifi münasebetiyle., 378,384 

— Vazifei memuriyetini suiistimal mad
desinden dolayı Mersin Mebusu Besim Bey 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve İkinci Şu
be mazbatası münasebetiyle. 521 

Ferit Bey (Başvekil) (İstanbul) - Dahiliye 
Vekili Esbakı Ferit Beyin Ermenilerin İstan
bul'a duhûlüne müsaadesi mevzuunda. 490 

Ferit Bey (Dahiliye Vekili Esbakı) (Kü
tahya) - Dahiliye Vekili Esbakı Ferit Beyin 
Ermenilerin İstanbul'a duhûlüne müsaadesi 
mevzuunda^ 484,485 
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Ferit Bey (Dahiliye Vekili) (Kütahya) -
Lozan Muahedenamesi mucibince ilân oluna
cak affı umumiden hariç tutulacak 150 kişi
lik liste üzerine müzakerat münasebetiyle. 434,437, 

438,449,452,456,458,461,462 
Ferit Bey (Gaziantep) - Mücadelei Milü-

yeye iştirak etmiyen ve hududu millî haricin
de kalan erkân ve .ümera ve zabitan ve men-
subini askeriye hakkında yapılacak muamele
ye dair lâyihai kanuniye münasebetiyle. 252 

Ferit Bey (Kütahya1* - Dahiliye Vekili es
bakı Kütahya Mebusu Ferit Beyin, bazı Er
menilerin İstanbul'a duhullerine müsaade et
mesine dair mazbata münasebetiyle. 494,510,511 

Fethi Bey (Başvekil ve Müdafaai Milliye 
Vekili) (İstanbul) - Patrik'in teb'idi münase
betiyle Yunan Hükümetinin ittihaz ettiği ted
birlere karşı tedabiri askeriye ittihazı ve Av 
rupa siyaseti hazırası münasebetiyle. 464,467,480 

Fevzi Efendi (Erzincan) - Lozan Konfe
ransında takip olunacak iktisadî ve malî me-
sail ile mesaili arziye ve siyasiyedeki esasat 
hakkında müzakerat münasebetiyle. 61 

Gazi Mustafa Kemal Paşa (Ankara) - Lo
zan Konferansındaki tekâlifi Sulhiye üzerinde 

Hacı Şükrü Bey (Diyanbekir) - Maliye 
Vekili Hasan Fehmi Beyin, İstanbul'un îda-
rei Milliyeye ilhakı neticesi 1 Şubat 1339 ta
rihinden itibaren tatbikine başlanan, adli, 
idari, mali, vesair kavanine mütedair izahatı ve 
sulh muahedesinin akdine kadar Men'i Müski
rat Kanununun bir müddet daha ademi tat
bikine dair teklifi münasebetiyle! 197 

Hacim Muhiddin Bey (Giresun) - Dahili
ye Vekili esbakı Ferit Beyin Ermenilerin İs
tanbul'a duhûlüne müsaadesi mevzuunda. 485 

— Dahiliye Vekili esbakı Kütahya Mebu
su Ferit Beyin, bazı Ermenilerin istanbul'a 
duhûllerine müsaade etmesine dair mazbata 
münasebetiyle, 503 

— Lozan Muahedenamesi mucibince ilân 
olunacak affı umumiden hariç tutulacak 150 
kişilik liste üzerine müzakerat münasebetiyle. 446, 

Sayfa 
Feyyaz Bey (Yozgat) - Lozan Konferan

sındaki tekâlifi Sulhiye üzerinde müzakerat 
ve İcra Vekilleri Heyetine itimat takririnin ka
bulü münasebetiyle. 170 

Dr. Fikret Bey (Ertuğrul) - Lozan Mua
hedenamesi mucibince ilân olunacak affı umu
miden hariç tutulacak 150 kişilik liste üzerine 
müzakerat münasebetiyle. 445 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve 
hududu millî haricinde kalan erkân ve ümera 
ve zabitan ve mensubini askeriye hakkında 
yapılacak muameleye dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle. 247,248,287,297 

Fuat Bey (Lâzistan) - Mücadelei Milliye
ye iştirak etmiyen ve hududu millî haricinde 
kalan erkân ve ümera ve zabitan ve mensubi
ni askeriye hakkında yapılacak muameleye 
dair lâyihai kanuniye münasebetiyle. 270,274 

Fuat Bey (Rize) - Türk Tayyare Cemiye
tine yapılacak yardımın tdârei Hususiyeler 
bütçesine küsuratı munzamına şeklinde vazına 
dair kanun lâyihası ve mazbatası münasebe
tiyle. 575 

müzakerat ve icra Vekilleri Heyetine 
itimat takririnin kabulü münasebetiyle. 173,174,176 

— Mahsubu Umumi Kanun Lâyihasının 
ikinci ve dördüncü maddelerinin tadiline dair 
kanun lâyihası ve encümen mazbatası müna
sebetiyle. 430 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve 
hududu millî haricinde kalan erkân ve ümera 
ve zabitan ve mensubini askeriye hakkında 
yapılacak muameleye dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle. 243,288,301,309 

Hafız Abdullah Efendi (İzmit) - Lozan 
Konferansında takip olunacak iktisadi ve 
malî mesai! ile mesaili arziye ve siyasiyedeki 
esasat hakkında müzakerat münasebetiyle. 47 

Hafız Mehmet Bey (Trabzon) - Lozain 
Konferansındaki tekâlifi sulhiye üzerinde 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf 
Bey, Hariciye Vekili İsmet Paşa ve Sulh He-
A3Ü Murahhasa müşavirlerinden Diyarbakır 
Mebusu Zülfü Bey'in izahatı münasebetiyle. 97 

H 

G 

H 
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— Lozan Konferansımla takip olunacak 
iktisadî ve malî mesail ile mesaili arziye ve 
sayasiyedeki esasat hakkmda müzakeraıt mü
nasebetiyle. 40 

— Mücadelei MüMiyeye iştirak «tüneyen ve 
hududu millî haricûnde kalan erkân ve üme
ra v? zalbitan ve mensubinİ askeriye hakkın
da yapılacak muameleye dair lâyihai kanu
niye münasebetiyle. 251 

Hakkı Hami Bey (Sinop) - Bursa Mebusu 
Muhittin Baha Beyin, kendisi ile alâkalı cel-
sei hafiye zaptının venlip verilmeyeceğine 
dair Divanı Riyaset tezkeresi münasöbetiyle. 227 

— Lozan Konferansındaki tekalifi sulhir 
ye üzerinde icra Vekilleni Heyeti Reisi Hüse
yin Rauf Bey, Harbiye Vekili İsmet Paşa ve 
Sulh Heyeti Murahhasa müşavirlerinden Di-
yarbekir Mebusu Zülfü Beyiın izahatı müna
sebetiyle. 74,75 

— Lozan Konferansındaki tekâlifi Sulhi-
ye üzerinde müzakeraıt ve İcra Vekilleri He
yetine 'itimat takririnin kabulü münasebetiyle. 174 

— Lozan Konferansında takip olunacak 
iktisadî ve malî mesail ile mesail arziye ve 
siyasiyedek'i esasat hakkında müzakeraıt mü
nasebetiyle. 65 

— Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin, İs
tanbul'un İdarei Milliyeye ilhakı neticesi 
1 Şubat 1339 (tarihinden itibaren tatbikine 
başlanan, adlî, idarî, malî vesaıir kavanine 
mütedair izahatı ve sulh* muahedesinin akdi-
'ne kadar MenM Müskirat Kanununun bîr 
müddet daha âdemi tatbikine dair teklifi mü
nasebetiyle. 206 

Hakkı Tank Bey (Giresun) - Dahiliye Ve
kili -Esteki Ferit Beyin Ermanüleıim İstan
bul'a duhûlüne müsadesi mevzuunda. 490 

— Maraş Mebusu Tahsin Beyan masuni
yeti teşriiyestmin refi hakkında Birinci Şube 
mazbatası münasebetiyle. 562 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen 
ve hududu milî harticSnde kalan erkân ve 
ümera ve zalbitan ve mensubinû askeriye hak
kında yapılacak muameleye dair lâyihai ka
nuniye münasebetiyle. 284 

H a ö Bey (Zonguldak) - 1. Balkan itilâfı 
mlstakı çerçevesinde tanzim olunan Türkiye 

Sayfa 
Cumhuriyeti ile Yugoslavya arasında, akıtolu-
nan mukavelenamenön tetkik ve tasvibi ile; 

2. Balkan itilâfı misakı çerçevesinde tan
zim olunan Türkiye Cumhuriyet Hükümeti 
ile Romanya arasında aktohınan mukavele
namenin tetkik ve tasvibi münasebetiyle. 589 

— Lozan Muahedenamesi mucibince Hân 
olunacak affı umumûden hariç tutulacak 150 
kişilik lisISe üzerine müzakeraıt münasebetiyle. 448,459 

— Muvazene! Umumiye Kanun Lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle. 397 

Hsûîs Turgut Bey (Sivas) - Mücadtetei 
Milliyeye iştirak etmeyen ve hududu moiî 
haricinde kalan erkân ve ümera ve zaibiıtam 
ve mensubihii askeriye hakkında yapılacak 
muameleye dair lâyihai kanuniye münasebe
tiyle. 270,276, 

309 

Hafit Bey (Kastamonu) - Lozan Muahe
denamesi mucibince ilân olunacak affı umu
miden hariç tutulacak 150 kişilik liste üzeri
ne müzakerat münasebetiyle. 447 

— Muvazenei Umumiye Kanun lâyihası 
ve Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle. 416 

— Müoadelel Miliyeye iştirak etmiyen ve 
hududu millî haricinde kalan erkân ve ümera 
ve zabıtan ve mensubini askeriye hakkında 
yapüacak muameleye dair lâyihai kanuniye 
münasebetiylei 249,270, 

273,285,297300 

Hamdı Bey (Bozok) - İstanbul İstiklâl 
lâl Mahkemesi hakkında Adlîye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 338 

Hamdü Bey (Encümeni Mahsus Namıma) 
(İstanbul) - Muvazenei Umumiye Kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası münasebetiyle. 391398 

Hamdullah Suphi Bey (Antalya) - Lozan 
Konferahsındakd tekâlifti sulhiye üzerinde 
müzakerat münasebetiyle. 109 

HamduBah Suphi Bey (İstanbul) - Dahi
liye Vekili Esbakı Ferit Beyin Ermenilerin 
İstanbul'a duhulüne müsaadesi mevzuunda. 4S6 

— Dahiliye Vekili Esbakı Kütahya Me
busu Ferid Beyin, bazı emsenilerâı İstanbul'a 
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Sayfa 
duhullerine müsaade etmesine dair mazbata 
münasebetiyle. 510,511, 

512 
— Patrik'in teb'idi münasebetiyle Yunaı 

Hükümetimin ittihaz ettiği tedbirlere ıkarşı te-
dabini askeriye ittihazı ve Avrupa siyaseti hıa-
zırası münasebetiyle. 467 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Me
buslar hakkında matbuatta intişar eden ha
berlere dair İstanbul Mebusu Hamdullah 
Suphi Beytin kanun teklifi münasebetiyle. 373 

Hasan Bey (Trabzon) - Lozan Konferan-
sımdaıki tekâlifi SuMye üzerinde müzalkerat 
ve İcra Vekilleri Heyetine itimat takririnin 
ıkaıbuM münıasebetiyle. 170 

— Lozan Konferansında taklip olunacak 
iktisadî ve malî mesail ile mesaili arziye ve 
siytatsiyedeki esasat hakkında müzakerat mü
nasebetiyle, 41,45,47, 

59,60,65 
— Türk Tayyare Cemiyetine yapılacak 

yardımın İdarei Hususıiyeler bütçesine küsu
ratı munzamma şeklinde vazına (Bilâvasıta 
vergileri hakkındaki kanuna) dair Hariciye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 581 

Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) - Mah
subu Umumi Kanun lâyihasının ikinci ve dör
düncü maddelerinin tadiline dair kanun lâyi
hası ve encümen mazbatası münasebetiyle. 429 

— Muvaızenei Umumiye Kanun lâyihası 
ve Muvazenea Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle. 394,407 

Hasan Fehmi Bey (Maülye Veüdül) (Gü
müşhane) - Lozan Konıferansındaki tekalifi 
SuMye üzerimde^ İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf Bey, Hariciye Vekili İsmet Pa
şa ve Sulh Heyeti Murahhasa müşavirlerin
den Diyarfeekir Mebusu Zülfü Beyin izahatı 
münasebetiyle. 85 

— Lozan Konferansındaki tekalifi Su^hi-
ye üzeninde müzakerat ve İcra Vekilleri He
yetine itÖmaıt ıtakririrıin kaıbulü münasebetiyle. 189 

— Mateye Vekil 'Hasan Fehmi Beyin, İs
tanbul'un İdarei Milliyeye ilhakı neticesi 
1 Şubat 1339 tarihinden itibaren tatbikine 
başlaman, adli, idari, mali vesair kavaınine 
mütedair izahatı ve sulh muahedesinin akdi
ne kadar Men'i Müskirat Kanununun bir 

Sayfa 
müddet daha ademi tatbikime dair teklifi mü
nasebetiyle. 196,200 

206 
— Mezunen intihap devresinde bulunan 

mebusanın tekrar mebus seçilmesi halinde azi
met ve avdet harcırahı verilip verilmeyeceği 
hakkında Sivas Mebusu Rasim Beyin Divana 
tevcih ettiği sual (münasebetiyle. 224 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve 
hududu millî haricinde kalan erkân ve ümera 
ve zabitan ve mensubini askeriye hakkında 
yapılacak muameleye dair lâyihıai kanuniye 
münasebetiyle, 307 

Hasan Fehmi Bey (Ziraat VefaiS) (Gü
müşhane) - Patrik'in teb'idi münasebetiyle 
Yunan Hükümetinin ittihaz ettiği tedbirlere 
karşı tedabiri askeriye ittihazı ve Avrupa siya
seti hazırası münasebetiyle. 469 

Hasan Fehmi EferJii (Kastamonu) - Mu-
vazanei Umumiye Kanun lâyihası ve Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle. 398 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve 
hududu milli haricinde kalan erkân ve ümera 
ve zabitan ve menısubinii askeriye hakkında 
yapdiacalk muameleye dair lâyiihali kanun'iye 
münasebetiyle. 255 

Hasan Fehmi Efendi (S"nop) - Mücadelsi 
Milliyeye iştirak etmiyen ve hududu rnıiılii ha
ricinde kalan erkân ve ümera ve zabitan ve 
mensubini askeriye hakkında yapılacak mua
meleye daîiır lâyiihali kanuniye münasdbeiîiiyle. 

286,287 
Hasan Reşit Bey (Maılaıtya) - 1. Balkan 

itilâfı misakı çerçevesinde tanzim olunan Tür
küye Cumhuriyöti ile Yugoslavya arasımda 
a'ktolunan mukavefenarneinin tetkik ve tasvibi 
iü'e; 

2. 'Balkan itilâfı mİ&aikı çerçevesinde tan
zim olunan Türkiye Cumhuriyeti Hüküm-eDi 
ile Romanya arasında aktolunaın mukavelena
menin tetkik ve tasvibi münıasebetiyle. 588 

Hasib Bey (Maraş) -. Lozan Konferansın-
daikii tekalifi suihiye üzerinde İcra Vekilleri 
Heyeti Relisi Hüsayin Rauf Bey, Hariciye Ve
kili İsmet Paşa ve SuHı Heyeti Murahhasa Mü
şavirlerinden Diyarbekıir Mebusu Zülfü Beyin 
izahatı münasiöbetiyle. 79 
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Sayfa 
— Maliye VekiK Hasan Fehmi Deyin, ls-

tarJbuTun îdaırei M'iöiyeye UbaM neticesi 1 Şu
bat 1339 tarihinden itibaren tatbikine başla
nan, adli, idari, mali vesaik* kavaırtine mütedair 
izahata ve sulh muahedesikıin akdine ıkadar 
Menli Müskirat Kanununun bir müddet daha 
ademi taübükane dair tseklfi münasebetiyle. 200 

Haydar Bey (Van) - Lozan Konferan&ftı-
daflci tekâlifi sulhiye üzerinde müzakerat ve İcra 
Vekilleri Heyetline itimat takriıriirtin kabulü mü-
nasebetıiyle. 176 

Hani Bey (Moûatya) - 1. Balkal itilâfı 
misaki çerçevesinde taınaim olunan Türkiye 
Cumhuriyeti ile Yugoslavya arasında aktolhı-
nan mukavelanamıen'iaı tetkik ve tasvibi ile; 

2. Balkan itilâfı rnisakı çerçevesinıde tan
zim olunan Türkiye Cumhuriyoti Hükümetli 
ile Romanya arasında aktolunaın mukavelena-
meriin titUdik ve tasvibi münasebetiyle. 593 

Hulusi Bey (Karesi) - Lozan Muahedena-
mesi mucibince ilân olunacak affı umumiden 
hariç tutulacak 150 'kişilik liste üzerine müza
kerat münasebetiyle. 446 

Hüseyin Avni Bey (Erzurum) - Azayı kiram 
tahsisatı sen'eviyasdnlin sureti tesviyesüne dair 
Divanı Riyaset teklifi münasebetiyle. 217 

— Erzurum Mebusu Avni Beyin Celsei ha
fiyelerde cereyan eden müzakeratın ifşa olun
duğuna dair beyanatı. 194 

— L'ozan Konferasi'ndaki tekalifi Sulhiye 
üzerinde icra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin 
Rauf Bey, Hariciye Vekili ismet Paşa ve Sulh 
Hayeti Murahhasa Müşavirlerinden Diyarbe-
fcir Mebusu Zülfü Beyin İzahatı münasebetiyle. 92 

— Lozan Konferansında takip okunacak 
iktisadi ve ma*i mesail ile mesaîli arziye ve si-
yasiyedeki esasat hakkında müzakerat münase
betiyle. 31 

— Sulh muahedesinin fasıl fasıl müzakeresi 
münasebetiyle. 4,23 

İbrahim Bey (Eutuğrul) - Mücadalei Mıi'lti-
yeye iştirak etrriiyen ve hududu milli haricinde 
'kalan erkân ve ümera ve zabdtan ve mensu-
biınü askeriye hakkında yapılacak muameleye 
dair lâyihai kanuniye mitaasebetiyte. 262 

Sayfa 
Hüseyin Rauf Bey (îcra Vekilleri Heyeti 

Reisli (Siivats) - Lozan Konferansındaki tekâlifi 
sulhiye üzerinde İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin. Rauf Bey, Haıriciye Vekili tsmet Paşa 
ve Sulh Heyeti Murahhasa Müşavirlerinden 
Diyarbaldr Mebusu Zülfü Beyin izahatı mü-
nasebetliyde 82,99 

— Lozan Konferansındaki tekâlifi sulhiye. 
üzeri'nde müzakerat münasebetiyle. 118,136, 

137.140 
— Lozan Konferansındeki tekâlifi Sud'hiye 

üzerinde müzalkerat ve İcra Vekilleri Heyetine 
itimat takririn'in kabulü münasebetiyle. 188,190 

— Lozan Konferansında takip olunacak 
iktisâdi ve mali mesaiil ile mesaili arziye ve si-
yasiyedeki esasalt hakkında müzakerat münase
betiyle. 32,36,71 

— Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin, İs
tanbul'un idareli Milliyeye ilhakı neticesi 1 Şu
bat 1339 tarihinden itibaren tatbikine başla
nan, adli, idari, mali vesa'ir kavanine mübsda'ir 
izahatı ve sulh muahedesinin akdine kadar 
Men'i Müskirat Kanununun bir müddet daha 
ademi tatbikine dair tekl'ifi mü'nıaısebetiyle. 202,205 

— Mezunen intihap devresinde bulunan 
mebusa-mn tekrar mebus seçilmesi halinde azi
met ve avdet harcırahı verilip verilmeyeceği 
hakkında Sivas Mebusu Rasim Beyin Divana 
tevcih etniği sual münasebetiyle. 222 

— Sulh muahedesinin fasıl fasıl müzakeresi 
münasebetiyle. 3,4,27 

Hüseyin Rauf Bey (tstacbuT) - Hıyaneti 
Vataniye Kanununun birinci maddesinin tadili 
hakkında kanun ve istanbul'da bir istiklâl 
Mahkemesi kurulmasına dair Başvekil ismet 
Paşanın teklifi münasebetiyle. 317,326 

— istanbul istiklâl Mahkemesi hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 332 

t 
I İbrahim Bey (İsparta) - 1. Balkan itilâfı 
I ımisaiki çerçevesinde tanzim olunan Türkiye 

Cumhuriyeti ile Yugoslavya arasında aktoslu-
nan mukavelenamenin tetkik ve tasvibi ile; . 
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Sayfa 
2. Balkan iüilâfı müsakı çerçeveainidte tam» 

ma olunan Türidye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Romanya arasında aJrtolunaın mukavelena-
men&ı tetkik ve tasvibi münasebetiyle 590 

İhsan Bey (Cebelibereket) - Lozan Muahfe-
denamesi mucibince ilân olunacaik affı umu-
mi<îen hariç tütulacaik 150 ıkuşülik liste üzerine 
müzakerat münasebetiyle. 436 

İtyaa Sami Bey (Muş) - Dahiliye Vdkffi Es-
ba'kı Ferit Beyin Ermenilerin istanbul'a du
hûlüne «müsaadesi mevzuunda. 485 

— Hıyaneti Vatanîye Kanununıuin birinci 
maıddesıinlin tadili hakkında kamun ve istan
bul'da bir İstiklâl Mahkemesi kurulmasına dair 
Başvekili ismet Paşanın teklifi münasebetiyle. 327 

— İstanbul fatffldâl Mahkemesi hakkımda 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetfiyflie. 331 

— Lozan Konferansımdialki tekalifi sulhiy© 
üzerine icra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin 
Rauf Bey, Haneliye VökMi İsmet Paşa ve Sulh 
Heyeti Murahhasa Müşavirlerinden D'iyarbekir 
Mebusu Zülfü Beyin izahatı münasebetiyle. 81 

— Maraş Mebusu Tahsin Beyin masuniyeti 
teşriiyesinin ref'i hakkında Birinci Şube maz
batası münasebetiyle. 560 

İsmail CaıııJbuBat Bey (İstanbul) - Mücadelei 
Milliyeye iştirak etmiyen ve hududu milli ha
ricinde kalan erkân ve ümera ve zabitan ve 
ımensubini askeriye hakkında yapılacak mua
meleye dair lâyihai kamıniye münasebetiyle. 269 

İsmail Kemal Bey (Çorum) - MücadeM 
Mitöiyeye iştirak etmiyen ve hududu mlilii ha
ricinde kalan erkân ve ümera ve zabitan ve 
mensubini askeriye hakkında yapılacak mua
meleye dair lâyihai karaunıiye münasebetiyle. 255 

İsmail Suphi Soysalh Bey (Burdur) - Biga 
Mebusu Mehmet Beyle alâkalı, geçen devre
den müdevver evrakın Şubeye havalesi müna
sebetiyle. 230 

— Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyin, 
kendisi ile alâkalı celsei hafiye zaptımın verilip 
verftemdyeceğ'in© dair Divanı Riyaset tezkeresi 
münasebetiyle. 227 

Sayfa 
fsmet Bey (Çorum) 1. Balkan itilâfı im

saki çerçevesinde tanzim olunan Türkiye Cum
huriyeti ile Yugoslavya arasında alktolunan 
mukavelenamanün tetkik ve tasvibi 'ile; 

2. Balkan itilâfı miisalkı çerçevesinde tan
zim olunan Türicdye Cumhuriyeti Hükümetti 
ile Romanya anasında alktolunan mukavelena
menin teitkik ve tasvibi münasebeüiyle. 593 

— 1341 senesi bütçesine mevzu üçüncü iç
tima senesi tahsisatından, arzu eden azayı ki
rama, Divam Riyasetçe »kararlaştırıllacalk mik
tarda avans itasına dair Karağın Mebusu Talât 
Bey ve rüfekaisının takriri münasebetiyle. ' 523 

— Lozan Muahedenamesi mucibince ilân 
olunacak affı umumiden hariç tütulacaik 150 
'kişi Mk liste üzerine müzakerait münasebetiyle. 

456,460 
— Türk Tayyare Cemiydtinıe yapılacak 

yardımın Idarei Hususiyeler bütçeslîne küsu
ratı munzamma şeklinde yazına dair kanıun lâ
yihası ve mazbatası münasebetiyle. 575 

İsmet Paşa (Başvdk'J) (Edime) - Hıyaneti 
Vataniye Kanununun birinci maddesinin tadili 
hakkında kanun ve İstanbul'da bir İstiklâl 
Mahkemesi kurulmasına dair Başvekil İsmet 
Paşanın teklifi münasebetiyle. 314,327 

İsmet Paşa (Başvekil) (Malarya) - İstanbul 
İstiklâl Mahkemesi hakkında Adiye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle. 338 

Isimet Paşa (Hariciye VekSi) (EdEr»e) -
Lozan Konferansındaki tekalifi Sulhiye üzerin
de İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf 
Bey, Hariciye Vekili İsmet Paşa ve Sulı He
yeti Murahhasa müşavirlerinden Diyarbekir 
Mebusu Zülfü Beyin izahatı münasebetiyle. 74,100 

— Lozan Konferansında takip olunacak ik
tisadi ve mal mesaıil ile mesaili arziye ve si-
yasiyedeki esasait hakkında müzaıkerat müna
sebetiyle. 65 

— Sulh muahedesinin fasıl fasıl müzake
resi münasebetiyle. 22,25 
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K 
Kâmil B. (tzmfe) - Patriklin tefeci müna

sebetiyle Yunam Hüiktümetjnin ittihaz etniği 
tedbirlere karşı tedaJbdni askeriye Btttihazı ve 
Avrupa sıiyaseai hazırası münasebetiyle, 

Kazan Paşa (Müdâfaati Mflüye Vekili) 
(Karesi) - Lozan Muahedenamıesi mucibince 
ilân olunacak alffı umumiden hariç iturtıulacafc 
150 ki silik Üste üzenine müzalkerat münase
betiyle, 

— Muvazeneli Umumiye Kanun Lâyihası 
ve 'Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle, 

Sayfa 

479 

462 

395, 
414,420 

— Mücadelei MiMüyeye 'iştirak etmiyen ve 
hududu mıilDi haricıi'nde kalan erkân ve ümera 
ve zabitan ve mensubini askerliye hakjkıında 

Mahir Ef. (Kastamonu) - Patriktin teb'-
idi mümsebe&yle Yunan Hükümetinin ittihaz 
ebtfiği tedbirlere karşı tedaJbiri askeriye ittihazı 
ve Avrupa siyaseti hazıraısı münasebetiyle. 

Mazhar B. (Aydın) - Lozan Muahedena-
mesü mucibince ilân olunacak affı umumi
den hariç tutulacaik 150 foişi'Jiık liste üzeriine 
müzakerat münasebetiyle, 

— Türtk Tayyare Cemiyetline yapılacak 
yardımun îdarei Hususiyeter bütçesine küsu
ratı mumzamma sekilinde vazına dair kanun lâ
yihası, ve mazbatası münasebetiyle, 

Mazhar Müfit B. (Hakkâri) - Mezunen in
tihap devresinde bulunan MebuısanMi tekrar 
mebus seçilmesi 'halinde azimet ve avdet har
cırahı verilip verilmeyeceği hakkında Sivas 
Mebusu Resim Beyin Davana tevcih ettiği 
sual münasebetiyle, 

M. Durak Bey (Erzurum) - Azayı kiram 
tahsisatı seneviyesinin tesviyesine dair Divani 
Riyaset teklifi münasebetiyle. 

— Lozan Konıferan&ındaki tekalifi sul-
biye üzerinde İcra VökıMferi Heyetli Reisi 
Hüseyin Rauf Bey Hariciye Vekili İsmet 
Paşa ve Sulh Heyeti Murahhasa müşavir-

Sayfa 
yapılacak muameleye dair Jâyüıai ıkanumiye 
münasebetiyie, '242, 

,247,262,263,264,269,287,289, 
290,294,297,299,306,308309 

— Mütefcaık Binbaşı İzzet Efendi bakılan
da 4/20 numaralı MJüdafaai Milliye Encümeni 
mazibaıtası münasebetiyle, 

— Tokat Mebusu Mustafa Bey hakkında 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle, 

Kâzım Vehbî B. (Ergani) - İstanbul İstik-
lâl Mahkemesi hakkında Adliye Encümeni 
mazibaıtası müınaselbeöiyle 

— PatnJk'in teblidi 'münasebetiyle Yunan 
Hükümetinin ittihaz ettiği tedbirlere karşı 
'tedabini askeriye ittihazı ve Avrupa siyaseti 
hazırası münasebetiyle, 

M 

471 

436 

577 

220, 
225 

218 

ilerinden Diyaribekir Mebusu Bülfü Beyin iza
hatı münasebetiyle. 

— Lozan Konferansın d akli tekâlıif'i Sul-
h.6ye üzerjnde müzakerat ve İcra Vekilleri 
Heyetlinle itimat takririnin kabulü münase-
ıbebiyle, 

— 'Mezunen intihap devresinde bulunan 
Mebusanın tekrar mebus seçilmesi halinde 
azümet ve avdet harcırahı verilip verilmeye
ceği hakkında Sivas Mebusu Rasim Bey'n 
Divana tevcih ettiği sual münasebetiyle, 

Mehmet Arif B. (Eskişehir) - Muvazenei 
Umumdya Kanun Lâyihası ve Muvazeneli Ma
liye Encümeni mazbatası mönasebetiyle, 

Mehmet B. (Biga) - Biga Mebusu Mehmet 
Beyle alâkalı, geçen devreden müdevver evra
kım şubeye havalesi münasebetiyle, 

— Lozan iKanferansımdaki tekalifi Sul-
hiye üzerinde İcra Vekilleri Heyeti Röisd Hü
seyin Rauf 'Bey, Hariciye Vekili İsmet Paşa ve 

, Sulh Heyeti Murahhasa möşaviirlerinden. Di-
yanbakdr Mebusu Zülfü Beyin izahatı müna
sebetiyle, 

359, 
360 

368 

346 

471 

77 

150,, 
156 

221, 
223 

417 

23Q 

78 
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Sayfa 
Mehmet Emrin B. (Ergani) - Mücadelei 

Miltiyıeye iştirak etmeyen ve hududu, mitti 
harictade kalan erkân ve ümera ve zabitan ve 
mensübini askeriye hakkında yapılacak mua
meleye dain iâyülhai ik r̂nuıaiıye münasebetiyle 274 

Mehmet Emin B. (Karahisarı Şarki) - Mü
cadelei Miiffiyeye rişıtıirak etmliyen ve hududu 
mitti ihariicıinıde katan ertkân ve ümera ve za-
tolâtan ve mensübini askerliye hakkında yapıla
cak muameleye dair lâyüha/i kanuniye münase
betiyle, 288 

Mehmet Şiükrü B. {Kajiahisarı Sahip) -
Lozan Konferansında takip olunacak 'ikıtûsadıi 
ve m a i mesail ile mesaili arzıjye ve sliyasiye-
deki esaıset hakkında müızakerat münasebeîiiyle 34 

— Mezunen intihap devresinde bulunan. 
mebusarım tekrarı mebus seçülmesii haİLnde azi
met ve avdet harcırahı verfilip verlilrroeyeceğ1; 
hakkında Sivas Möhusu Ra&iım Beyin Divana 
tevcih ettiği sual münasebetiyle 220 

— Sulh mıuaihjedesininı llasıl fasıl müzake
resi münasebetiyle, 25 

Mehmet Şükrü B. (Karahisari Şarki) -
Bursa Mebusu Muhiıbtiih Baha Beyin, kendisi 
(ile alâkalı eelsei hafiye zaptının verilip veril e-
müyeceğine daiir Divana Riyaset tezkeresi; mü-
036161016)117116, 2 2 8 

Muhtar B, (Trabzon) - 1341 Senssi büt
çesine mevzu üçlünlcü içtüma senesi 'tahsisatın!-. 
dan, arzu eden azayı kirama, Divanı Riya
setçe klaraTİaştırdacak miktarda avans itasına 
daiir Karığın Mebusu Talat Bey ve rüfeka-
sııun tadçrM münasebeitiyle- 522 

— Dahiliye Vekili Esbaikı Fenit Beyin 
Enrnenitetmn İstanbul'a duhûlüme müsaadecii 
mevzulumda. 488 

— Lozan Muahedenamesi mütemrr.ii ma
tımdan olan 9 ınoliu Protokolde mevzubahis 
emdajk; ile tarafeyn tebaasına aat alelumıum em
vali gayri menkulenin takdiri kıymetle mü
badelesine daiir Yunanı Hükümeti ile 'bir itilâf-
name akjtii ve henüz aramız)da sulh ve münase
bet (teessüs etmeyen düjvefi saire ile muhadenet 
ve YUgoslayya ile ısulh ve müısalemeıt ve bun-
lariaı tjcanıet ive ikamet mukaveleleri yapılma-
sıoa müsaade olunması hakkımda Hariciye 
Vekili Tetvifüık Rüşttü Beyin beyanatı müraase-
befiiyle. 533 

Sayfa 
— IMuvazenıai 'Umumiye Karnin Lâyihası 

ve Muvazeneli Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle. 893 

Musa Kâzım Efendi (Konya) - İstanbul 
istiklâl Mahkemesi hakkımda Adliye Bncü^ 
ni mazbatası münasebetiyle. 330 

— Maihsubu Umumi Kanun. Lâyihasının 
ikinci ve dördüncü maddelerinin tadiline daiir 
(kanun lâyihası ve encümen mazbatası müna-
•sebeHfiyfe. 428,430 

— Maraş Mebusu Tahsin Beyin masu* 
niyeti 'teşriyesihlin ref'ıi hakkında Birinci Şube 
mazbatası münasebetiyle. 558 

Mustafa Abdülhatik Bey (Maliye Veklffi), 
(Karığın) - Mahsubu Umumi Kanun lâyihası
nın ikinci ve dördüncü maddelerinin tadiline 
dair Kanun lâyihası ve encümen mazbatası 
münasebetiyle 430 

— Muvazenei Umumiye Kanun Lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 407,423 

Mustafa Bey (Çorum) - istanbul İstiklâl 
Mahkemesi hakkında Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 345 

J>r. Mustafa Bey (Çorum) - Lozan Muahe-
denamesi mucibince ilân olunacak affı umumi
den hariç tutulacak 150 kişilik liste üzerine 
müzakerat münasebetiyle 437 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen 
ve hudukiu milli haricinde kalan erkân ve 
ümera ve zabitan ve mensübini askeriye hak
kında yapılacak muameleye daiir layihai kanu
niye münasebetiyle 265,269,270,272,308 

Mustafa Bey (İzmit) ^ Mücadelei Milliyeye 
iştirak etmiyen ve hududu milli haricinde ka
lan erkân ve ümera ve zabitan ve mensübini 
askeriye hakkında yapılacak muameleye dair' 
layihai kanuniye münasebetiyle 238,261,263 

Mustafa Necati Bey (İzmir) - Maraş Me
busu Tahsin Beyin masun'İyetii teşriîyesinin ref i 
hakkında Birinci Şube mazbatası münasebet 
tiyle 563! 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen 
ve hudukJu milli haricinde kalan erkân ve 
ümera ve zabitan ve mensübini askeriye hak-1 

kında yapılacak muameleye daiir layihai kanu
niye münasebetiyle 280 

(Cilt : 4, 
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Mustafa TaUd Kendi (Sivas) - Maliye Ve
kili Hasan Fehmü Beyin, istanbul'un îdareıi 
Miliyeye ilhakı neticesi 1 Şubat 1339 tari
hinden itibaren tatbikine başlanan, adli, idari, 
mali vesalif kavanine mütedair izahatı ve Sulh 
Muahedesinin akdine kadar Meni Müskirat 
Kanununun "bir müddet dalha ademi tatbikine 
dair teklifi münasebetiyle 

Necati Bey (İzmir) - İstanbul istiklâl 
Mahkemesi hakkında Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen 
ve hududu milli haricinde kalan erkân ve 
ümera ve zabitan ve mensubini askeriye 'hak-
kında yapılacak muameleye dair layihai kamı-
niye münasebetiyle 249,255,277 

Necati Bey (LazSstaıı) -> Lozan Konferan-
sındaki tekalifi suîhiye üzerinde İcra Vekille-1 

ri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey, Hariciye 
Vekili ismet Paşa ve Sulh Heyeti Murahhasa 
müşavirlerinden Diyarbekir Mebusu Zülfü Be
yin izahatı münasebetiyle 82,91 

— Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin, İs
tanbul'un îdarei Milliyeye ilhakı neticesi 1 Şu
bat 1339 tarihinden itibaren tatbikine başla
nan, adli, idari, mali vesair kavanine müteda
ir izahatı ve Sulh Muahedesinin akdine kadar 
Meni Müskirat Kanununun bir müddet daha 
ademi tatbikine dair teklifi münasebetiyle 197 

Necîp AK Bey. (Kırşehir) - Tokat Mebusu 
Mustafa Bey hakkında Müdafaai Milhye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 

Neşet Bey (Kângırı) - Biga Mebusu Meh
met Beyle alâkalı, geçen devreden müdevver 
evrakın Şubeye havalesi münasebetiyle 

Operatör Emin Bey (Bursa) •* Lozan Kon
feransında takip olunacak iktisadi ve mali 
mesail ile mesaili arziye ve siyasiyedeki esa-
sat hakkında müzakerat münasebetiyle 

— Sulh Muahedesinin fasıl fasıl muza-
keresi münasebetiyle 15,22 

Osman Bey (Kayseri) - Maliye Vekili 
Hasan Fehmi Beyin, İstanbul'un İdarei 
Milliyeye ilhakı neticesi 1 Şubat 1339 tari
hinden itibaren tatbikine başlanan, adli, idari, 

Sayfa 

365 

21 

447 

227 

— Sulh Muahedesinin fasıl fasıl müzake
resi münasebetiyle 26 

Neşet Bey (Üsküdar) - Sulh Muahedesinin 
fasıl fasıl müzakeresi münasebetiyle 11 

(Niyazi Bey (Mersin) -> Dahiliye Vekili es--
bakı Kütahya Mebusu Ferid Beyin, bazı er-
menilerin İstanbul'a duhullerine müsaade et
mesine dair mazbata münasebetiyle 507 

— Lozan Muahedenamesi mucibince ilân 
olunacak affı umumiden hariç tutulacak 150 
'kişilik liste üzerine müzakerat münasebetiyle 457,459 

Nuri Bey (Kütahya) - Muvazenei Umu
miye Kanun Lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 412 

80 

204 

Osman Bey (Laızistan) -. Erzurum Mebusu 
Avni Beyin celsei hafiyelerde cereyan eden 
müzakerâtm ifşa olunduğuna dair beyanatı 195 

— Lozan Konferansında takip olunacak 
iktisadi ve mali mesail ile mesaili arziye ve 

Sayt? 

199 

Mustafa VaSfi Bey (Tokat) ^ Tokat Me
busu Mustafa Bey hakkında Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası münaseibetiyle 

Müfit Efendi (Kırşehir) - Sulh Muahedesi
nin fasıl fasıl müzakeresi münasebetiyle 

Münir Bey (Çofrum) — Lozan Muahede
namesi mucibince ilân olunacak affı umumi-' 
den hariç tutulacak 150 kişilik liste üzerine 
müzakerat münasebetiyle 

N 

349 

— Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyin, 
kendisi ile alâkalı celsei hafiye zaptının verilip 
veı'ilemiyeceğine dair Divanı Riyaset tezkeresi 
münasebetıylrt 

364 

Nusret Efendi (Erzurum) - Lozan Kon-
feransındaki tekalifi sulhiye üzerinde İcra' 
Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey, 
Hariciye Vekili ismet Paşa ve Sulh Heyeti 
Murahhasa müşavirlerinden Diyarbekir Me-

230 I busu Zülfü Beyin izahatı münasebetiyle 

O 
mali vesair kavanine mütedair izahatı ve Sulh 
Muahedesinin akdine kadar Meni Müskirat 
Kanununun bir müddet daha ademi tatbikine 
dair teklifi münasebetiyle 62 
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Sayfa 
siyasiyedeki esasat hakkında müzakerat mü
nasebetiyle 65 

— Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin, is
tanbul'un îdarei Milliyeye ilhakı neticesi 1 Şu-1 

bat 1339 tarihinden itibaren tatbikine başla
nan, adli, idari, mali vesair kavaüine müteda
ir izahatı ve Sulh Muahedesinin akdine kadar 

* 

Ömer Lütfü Bey (Amasya) - Lozan Kon-* 
feransmdaki tekalifi sulhiye üzerinde îcra 
Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey, 

I 
Rağıb Bey (Amasya) - Lozan Konferan

sında takip olunacak iktisadi ve mali mesai! 
ile mesaili arziye ve siyasiyedeki esasat hak
kında müzakerat münasebetiyle. 64 

Rağtp Bey (Kütahya) - İstanbul İstiklâl 
Mahkemesi hakkında Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle. 336 

Raif Bey (Erzurum) - Mücadelei Mil'liye-
ye iştirak «tmiyen ve hududu milli haricin
de kalan erkân ve ümera ve zabitan ve men-
subini askeriye hakkında yapılacak muame
leye dair lâyihai kanuniye münasebetiyle. 

280 
Rasttı Efendi (Antalya) - Sulh muahede

sinin fasıl fasıl müzakeresi münasebetiyle. 23 
— Türk Tayyare Cemiyetine yapılacak 

yardımın îdarei Hususiyeler bütçesine küsu
ratı munzamma şeklinde vazına dair kanun 
lâyihası ve mazbatası münasebetiyle. 575 

Rasim Bey (İdare Memuru) (Sivas) -
Mezunen; intihap devresinde bulunan Me-
busanın tekrar mebus seçifmesi halinde azi
met ve avdet harcırahı verilip verilmeyeceği 
hakkında Sivas Mebusu Rasim Beyin Divana 
tevcih ettiği sual münasebetiyle. 220, 

221 
Rastın Bey (Sivas) - Azayı kiram tahsisatı 

seneviyesinin sureti tesviyesine dair Divanı 
Riyaset teklifi münasebetiyle. 217, 

218 
Rauf Bey (İstanbul) - Patrük'in teb'idi mü

nasebetiyle Yunan Hükümetinin ittihaz et
tiği tedbirlere karşı tedabiri askeriye ittihazı 
ve Avrupa siyaseti hazırası münasebetiyle. 

467,472 

Sayfa 
Meni Müskirat Kanununun bir müddet dalha 
ademi tatbikine daür teklifi münasebetiyle 208 

Osman Kadri Bey (Muş) - Kütahya Mebu
su Ragıp Beyle bilârühsatt kat'ı eşcar madde-" 
sinden dolayı Eskişehir Mebusu Emin ve 
Kars Mebusu Ömer Beylere ait Beşinci Şulbd 
mazbatası münasebetiyle; 517 

Hariciye Vekili İsmet Paşa ve SuMı Heyeti 
Murahhasa müşavirlerinden Diyarbekir Me-» 
busu Zülfü Beyin izahatı münasebetiyle 86 

Recai Bey (Ordu) - Muvazene! Umumiye 
Kanun Lâyihası ve Muvazeneli Maliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 398 

Recai Bey (Trabzon) - Lozan Konferan
sında takip olunacak iktisadi ve mali mesail 
ile mesaili arzüye ve siyasiyedeki esasat hak
kında müzakerat münasebetiyle. 65 

Recep Bey (Kütahya) - Lozan Muahede-
namesi mucibince ilân olunacak affı umumi
den hariç tutulacak 150 kişilik fişte üzerine 
müzaıkerat münasebetiyle. 447 

— Muvazene! Umumiye Kanun Lâyiha
sı ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sı münasebetiyle. 392 

— Mücadelei M'illiyeye iştirak etmiyen 
ve hududu milli haricinde kalan erkân ve 
ümera ve zabitan ve mensubini askeriye hak
kında yapılacak muameleye dair lâyihai ka
nuniye münasebetiyle. 240, 

244,248, 
256,279 

Recep Bey (Müdafaai Milliye Vekili) 
(Kütahya) - Muayyen menatıkta icra oluna
cak askeri manevralar için Milli Müdafaa 
Bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair 
mazbata münasebetiyle. 566 

— Ordunun teslihi ve harp sanayii ku j 

rulmasına dair lâyihai kanuniye münasebetiy
le. 539, 

547 
Refik Bey (Konya) - Lozan Muahedena-

mesi mütemmjimatından olan 9 no. lü pro-
tokolda mevzubahis olmak ile tarafeyn te
baasına ait alelumum emvali gayri menku-
Ienin takdiri kıymetle mübadelesine dair 
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Sayfa 
Yunan Hükümeti ile bir itilâfname aktı ve 
henüz aramızda sulh ve münasebet teessür 
etmeyen düveli saire ile muhadenet ve Yu
goslavya ile sulh ve müsalemet ve bunlarla 
ticaret ve ikamet mukaveleleri yapılmasına 
müsaade olunması hakkında Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyin beyanatı münasebetiyle. 

533 
— Mahsubu Umumi Kanun Lâyihasının 

ikinci ve dördüncü maddelerinin tadiline dair 
kanun lâyihası ve encümen mazbatası müna
sebetiyle. 430J 

— Maraş Mebusu Tahsin Beyin masu
niyeti teşriiyesinin refi hakkında Birinci Şu
be mazbatası münasebetiyle. 559, 

563 
Remzi Bey (Gaziantep) - Lozan Muahe-

denamesi mucibince ilân olunacak affı umu
miden hariç tutulacak 150 kişilik liste üze
rine müzakerat münasebetiyle. 457 

Reşat Bey (Saruhan) - Lozan Muahede-
namesli mucibince ilân olunacak affı umumi
den hariç tutulacak 150 kişiDlc liste üzerine 
müzakerat münasebetiyle. 456 

— Patrik'in teb'idi münasebetiyle Yunan 
Hükümetin'in ittihaz ettiği tedbirlere karşı 
tedabiri askeriye ittihazı ve Avrupa siyaseti 
hazır ası münasebetiyle. 469 

— Tokat Mebusu Mustafa Bey hakkında 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle. 366 

Reşit Ağa (Malatya) - Hıyaneti Vataniye 
Kanununun birinci maddesinin tadili hakkın
da kanun ve İstanbul'da bir istiklâl Mahke
mesi Kurulmasına dair Başvekil İsmet Paşa
nın teklifi münasebetiyle, 326 

— İstanbul İstiklâl Mahkemesi hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 347 

Sayfa 
— Mütekait Binbaşı İzzet Efendi hakkın

da 4/20 numaralı Müdafaai Milliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle. 361 

Reşit Bey (Gaziayıntap) - 1. Balkan iti
lâfı misakı çerçevesinde tanzim olunan Tür
kiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya arasında ak-
tolunan mukavelenamenin tetkik ve tasvi
bi ile; 

2. Balkan itilâfı misakı çerçevesinde tan
zim olunan Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Romanya arasında aktolunan muka
velenamenin tetkik ve tasvibi münasebetiyle. 587 

Reşit Bey (Malatya) - Maraş Mebusu Tah
sin Beyin masuniyeti teşriiyesinin refi hak
kında Birinci Şube mazbatası münasebetiyle. 559 

Rıza Nur Bey (Sıhhiye VekiM) (Sinop) -
Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve hudu
du mülî haricinde kalan erkân ve ümera ve 
zabitan ve mensubini askeriye hakkında yapı
lacak muameleye dair lâyihai kanuniye mü
nasebetiyle. 271 

Rıza Nur Bey (Sinop) - Lozan Konferan-
sındaki tekâlifi sulhiye üzerinde müzekerat 
münasebetiyle. 138 

— Sulh muahedesinin fasıl fasıl müzakere
si münasebetiyle, 4,9 

Ruşen Eşref Bey (Karahisansahip) - Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve Mebuslar hak
kında matbuatta intişar eden haberlere dair 
İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Beyin ka
nun teklifi münasebetiyle. 377 

Rüştü Paşa (Erzurum) - Muvazenei Umu
miye Kanım Lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 418 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve 
hududu millî haricinde kalan erkân ve ümera 
ve zabitan ve mensubini askeriye hakkında 
yapılacak muameleye dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle. 237 

Saffet Bey (İzmit) - Muvazenei Umumiye 
Kanun Lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle. 

Saip Bey (Lozan) - Lozan Muahedena-
mesi mucibince ilân olunacak affı umumiden 
hariç tutulacak 150 kişilik liste üzerine müza
kerat münasebetiyle, 

424 

443 

— Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve 
hududu millî haricinde kalan erkân ve ümera 
ve zabitan ve mensubini askeriye hakkında 
yapılacak muameleye dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle. 243,246 

Salâhattin Bey (Mersin) - Lozan Konfe-
ransındaki teklâifi Sulhiye ürerinde müzake-
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rat ve İcra Vekilleri Heyetine itimat takririnin 
kabulü münasebetiyle. 190 

— Lozan Konferansının takip olunacak 
iktisadî ve malî mesail ile mesaili arziye ve 
siyasiyedeki esasat hakkında müzakerat mü
nasebetiyle. 61,65 

— Sulh muahedesinin fasıl fasıl müzakere
si münasebetiyle. 3,11,12,19,20 

Salih Efendi (Erzurum) - Bursa Mebusu 
Muhittin Baha Beyin, kendisi ile alâkalı celsei 
hafiye zaptının verilip verilemiyeceğine dair 
Divanı Riyaset tezkeresi münasebetiyle., 226.229 

— Mezunen intihap devresinde bulunan 
Mebusanın tekrar mebus seçilmesi halinde 
azimet ve avdet harcırahı verilip verilmeye
ceği hakkında Sivas Mebusu Rasim Beyin 
Divana tevcih ettiği sual münasebetiyle. 221 

Samih Rifat Bey (Biga) - Mücadelei Milli 
yeye iştirak etmiyen ve hududu millî haricin
de. kalan erkan ve ümera ve zabitan ve men-
subini askeriye hakkında yapılacak muame 
leye dair lâyihai kanuniye münasebetiyle. 271,276 

Saraçoğlu Şükrü Bey (tzmir) - Lozan Mu-
ahedenamesi mucibince ilân olunacak affı 
umumiden hariç tutulacak 150 kişilik liste 
üzerine müzakerat münasebetiyle» 437 

— Türk Tayyare Cemiyetine yapılacak 
yardımın İdarei Hususiyeler bütçesine kü
suratı munzamına şeklinde vazına dair ka
nun lâyihası ve mazbatası münasebetiyle. 576 

Sırn Bey (İzmit) - Lozan Konferansındaki 
-tekalifi sulhiye üzerinde İcra Vekilleri Heye
ti Reisi Hüseyin Rauf Bey, Hariciye Vekili 
İsmet Paşa ve Sulh Heyeti Murahhasa müşa
virlerinden Diyarbekir Mebusu Zülfi Beyin 
izahatı münasebetiyle. 75 

— Lozan Konferansındaki tekâlifi sulhi
ye üzerinde müzakerat münasebetiyle. 106,112 

— Lozan Konferansında takip olunacak 
iktisadî ve malî mesail ile mesaili arziye ve 
siyasiyedeki esasat hakkında müzakerat mü
nasebetiyle. 59 

— Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin, İs
tanbul'un İdarei Milliyeye ilhakı neticesi 
1 Şubat 1339 tarihinden itibaren tatbikine 
başlanan, adli, idari, mali vesair kavanine 
mütedair izahatı ve sulh muahedesinin akdine 
kadar Men'i Müskirat Kanununun bir müd-

Sayfa 
det daha ademi tatbikine dair teklifi münase
betiyle. 197 

— Sulh muahedesinin fasıl fasıl müzake
resi münasebetiyle. 9,10 

Sırrı Bey (Kocaeli) - 1. — Balkan itilâfı 
misakı çerçevesinde tanzim olunan Türkiye 
Cumhuriyeti ile Yugoslavya arasında akto
lunan mukavelenamenin tetkik ve tasvibi ile; 

2. — Balkan itilâfı misakı çerçevesinde 
tanzim olunan Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Romanya arasında aktolunan mukave
lenamenin tetkik ve tasvibi münasebetiyle. 593 

Sıtkı Bey (Malatya) - Lozan Konferansın
da takip olunacak iktisadî ve malî mesail İle 
mesaili arziye ve siyasiyedeki esasat hakkın
da müzakerat münasebetiyle. 30 

Süleyman Sırrı Bey (Bozok) - 1. — Bal
kan itilâfı misakı çerçevesinde tanzim olunan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya arasın
da aktolunan mukavelenamenin tetkik ve tas
vibi ile; 

2. — Balkan itilâfı, misakı çerçevesinde 
tanzim olunan Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Romanya arasında aktolunan muka
velenamenin tetkik ve tasvibi münasebetiyle. 588 

— Biga Mebusu Mehmet Beyle alâkalı 
geçen devreden müdevver evrakın şubeye ha
valesi münasebetiyle. 230 

— 1341 senesi Bütçesine mevzu üçüncü 
içtima senesi tahsisatından, arzu eden azayı 
kirama, Divanı Riyasetçe kararlaştırılacak 
miktarda avans itasına dair Kângırı Mebu
su Talât Bey ve rüfekasmın takriri münase
betiyle. 524 

— Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyin, 
kendisi ile alâkalı celsei hafiye zaptının veri
lip verilemeyeceğine dair Divanı Riyaset tez
keresi münasebetiyle. 228 

— Dahiliye Vekili Esbakı Ferit Beyin Er
menilerin İstanbul'a duhulüne müsaadesi 
mevzuunda, 486 

— Hıyaneti Vataniye Kanununun birin
ci maddesinin tadili hakkında kanun ve İstan
bul'da bir İstiklâl Mahkemesi kurulmasına 
dair Başvekil İsmet Paşanın teklifi münase
betiyle. 326 

— İstanbul İstiklâl Mahkemesi hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle. 352 
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— Maraş Mebusu Tahsin Beyin masuni

yeti teşriiyesiolin retti hakkında Birinci Şube 
mazbatası münasebetiyle. 558 

— Mezunen intihap devresinde bulunan 
mebusanm tekrar mebus seçilmesi halinde azi
met ve avdet harcırahı verilip verilmıiyeceği 
hakkında Sivas Mebusu Rasim Beyin Divana 
tevcih ettiği, sual münasebetiyle. 220 

— Muvazenei Umumiye kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümenii mazbatası 
münasebetiyle. 420 

— Mücadelei Milliyeye 'iştirak etaMyem ve 
hududu millî haricinde kalan erkân ve ümera 
zabıtan ve mensubum askeriye hakkında yapı
lacak muameleye dair lâyihai kanuniye mü
nasebetiyle. 247,264, 

272,290,294 
— Süleyman Nazif ve Cenap Şebabettin 

beyler tarafından Falih Rıflkı ve Yakup Kad
ri beyler aleyhine ikame edilen iftira ve zem-
mü kadih davası hakkında Adliye Vekâls-
ıtinden mevrut evraık münasebofciyle. 357 

Şakir Bey (Çatalca) - Lozan Muahede-
namesi mütemmûrnatından olan 9 No. lu Pro
tokolde "mevzubahis emlâk iie tarafeyn tebaa
sına ait aielumum emvali gayri ımenkulenin 
takdiri kıymetle mübadelesine dair Yunan 
Hükümeti ile bir itilâf name akfci ve henüz 
aramızda sulh ve münasebet teessür etmeyen 
düveli saire ile rnuhadene't ve Yugoslavya ile 
sulh ve raüsalem'elt ve bunlarla ticâret ve ika
met mukaveleleri! yapılmasına müsaade olun
ması hakkında Hariciye Vekilli Tevfik Rüştü 
Beyîn beyanatı münasebetiyle. 535 

Şakk Bey (Muvazenei Maliye Encümeni 
namına) (Çatalca) - Türk Tayyare Cemiyetine 
yapılacak yardımın Idarei Hususi yeler büt
çesine küsuratı munzamma sekinde vazına 
dalir kanun lâyihası ve mazbatası münasebe
tiyle. 575 

Şakır Bey (Müşterek Encümen Reisi) (Ça
talca) - istanbul istiklâl Mahkemesi hakkın
da Adliye Encümenii mazbatası münasebetiyle. 343,346 

Şefik Bey (Trabzon) - Muvazenei Umu
miye Kanun Lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası münasebeltiyle. 394 

I Sayfa 
— Tokat Mebusu Mustafa Bey halkkın-

I da Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
I münasebetiyle. 366 
I — Türk Tayyare Cemiyetine yapılacak 
I yardımın tdiarei Hususiyeler bütçesine küsu-
I ratı munzamıma şeklinde vazına dair kanun 
I lâyihası ve mazbatası münasebetiyle. 574,575 

I Süreyya Bey (Karesi) - Dahiliye Vekili 
I Esbakı Ferit Beyin Ermenilerin istanbul'a 
I duhulüne müsaadesi mevzuunda. 488,489 

— Lozan Muahedenaımesii mucibince ilân 
olunacak affı umumiden hariç tutulacak 150 
kişilik liste üzerine müzaikerat münasebetiyle. 450,453 

I — Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve 
I hududu millî haricinde kalan erkân ve ümera 
I zabıtan ve mensubini askeriye hakkında yapı-
I lacak muameleye dair lâyihai kanuniye mü-
I ttasicbet'ıyle. 263 
I — Tokat Mebusu Mustafa Bey hakkında 
I Müdafaai Miliye Encümeni mazbatası mü-
I nasebetiyle. 366,368 

Ş 
i Şeref Bey (Edirne) - Lozan Konferaınsın-

daki tekâlifi sulhiye üzerinde icra Vekilleri 
Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey, Hariciye 
Vekili Ismtt Paşa ve Sulh Heyeti Murahhasa 
müşavirlerinden Diyarbekir Mebusu Zülfü 
Beyin izahatı münasebetiyle. 99 

Şevket Bey (Gümüşhane) - 1. Balkan 
itilâfı misakı çerçevesıinde tanzim olunan Tür
kiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya arasında 
akdolunan mukavelenamen'in tetkik ve tasvibi 
ile; 

j 2. Balkan itilâfı imsaki çerçevesinde tan-
I zim olunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli 
I ile Romanya arasında akdolunan mukavele-
I namenin tetkik ve tasvibi münasebetiyle. 589 

Şeyh Safvet Efendi (Urfa) - Lozan Mua-
•heddmamesi mütemmimatındaın olan 9 No. lu 
Protokolde mevzubahis emlâk ile tarafeyn 

I tebaasına ait aielumum emvali gayri menku-
lenin takdiri kıymetle mübadelesine dair Yu
nan Hükümeti ile bir iıtilâfiname akti ve henüz 
aramızda sulh ve münasebet teessür etmeyen 
düveli saire ile muhadenet ve Yugoslavya ile 

I sulh ve müsalemet ve bunlarla ticaret ve ika-
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met mukaveleleri yapılmasına müsaade olun
ması hakkında Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyin beyanatı münasebetiyle. 532 

Şükrü Bey (Çanakkale) - 1. Balkan .'itilâfı 
misakı çerçevesinde tanzim olunan Türkiye 
Cumhuriyetti ile Yugoslavya arasında akdolu-
nan mukavelenamenin tetkik ve tasvibi ile; 

2. Balkan itilâfı misakı çerçevesinde 
tanzim olunan Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metli ile Romanya arasında akdolıüian muka
velenamenin tetkik ve tasvibi münasebetiyle. 587,589 

Şükrü Raya Bey (Hariciye Encümeni na
mına) (Menteşe) - Türk Tayyare Cemiyetine 
yapılacak yardımın idarei hususiyeler bütçesi-

Tahsin Bey (Aydın) - Lozan Muaihedena-
masi mütemımimatından olan 9 no.lu Proto
kolde mevzubahis emlâk ile tarafeyn teba-
sına ait alelumum emvali gayri menkulenin 
takdiri kıymetle mübadtelesine dair Yunan 
Hükümeti ile bir itilâfnaime akti ve henüz 
aramızda sulh ve münasebat teessüs etmeyen 
düveli saire ile muhadenet ve Yugoslavya ile 
sulh ve mıüsalemet ve bunlarla ticaret ve ikâ
met .mukaveleleri yapılmasına müsaade olun
ması hakkında Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Beyin beyanatı münasebetiyle. 531 

Tahsin Bey (İzmir) - Lozan Konferan
sında takip olunacak iktisadî ve malî mesail 
ile mesaili arziye ve siyasiyedeki esasa* hak
kında müzakerat münasebetiyle. 60 

Talât Bey (Ardahan) - Tokat Mebusu 
Mustafa Bey hakkında Müdafaıai Milliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle. 364 

Eh- Tevfik Rüştü Bey (Hariciye Vekili) 
(İzmir) - 1. — Balkan itilâfı misakı çerçeve
sinde tanzim olunan Türkiye Cumhuriyeti (ile 
Yugoslavya anasında aktolünan mukavelena
menin tetkik ve tasvibi ile; 

2. — Balkan itilâfı misakı çerçevesinde 
tanzim olunan Türküye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Romanya arasında aktolünan muka
velenamenin tetkik ve tasvibi münasebetiyle. 584,592 

— Lozan Muahedenamesi mütemmima
lından olan 9 noJu Protokolde mevzubahis 
emlâk ile tarafeyn tebaasına ait alelumum 
emvali gayri menkulenin takdiri kıymetle 

Sayfa 
ne küsuratı munzamına şeklinde vazına dair 
kanun lâyihası ve mazbatası münasebetiyle, 577 

Şükrü Kaya Bey (Hariciye VekiK) (Men
teşe) - Dahiliye Vekili esbakı Kütahya Mebu
su Ferid Beyita, bazı ermenilerin İstanbul'a 
duhullerine müsaade etmesine dair mazbata 
münasebetiyle. 509 

— Patrik';n teb'idi münasebetiyle Yunan 
Hükümetiniin ritirbaz ettiği tedbirlere karşı ite-
dabiri askeriye ittihazı ve Avrupa siyaseti 
hazırası münasebetiyle. 473 

Şükrü Kaya Bey (Menteşe) - İstanbul İs
tiklâl Mahkemesi hakkında Adliye Encümenır 
mazbatası münasebetiyle. 350 

mübadelesine dair Yunan Hükümeti ile bir 
itilâf name akti ve henüz aramızda sulh ve 
münasebet teessüs etmeyen düveli "saire ile 
muhadenet ve Yugoslavya ile sulh ve müsale-
met ve bunlarla ticaret ve ikamet mukavele
leri yapılmasına müsaade olunması hakkın
da Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin be
yanatı, 530,534 

536 
— Muayyen menatıkta icra olunacak as

keri manevralar için Milli Müdafaa Bütçe-
sins tahsisatı munzamma itasına dair mazba
ta münasebetiyle. 567 

Tevfik Rüştü Bey (Menteşe) - Lozan Kon-
ferajısındaki tekalifi Sulhiye üzerinde İcra Ve
killeri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey, Ha
riciye Vekili İsmet Paşa ve Sulh Heyeti Mu
rahhasa müşavirlerinden Diyarbakır Mebusu 
Zülfü Beyin izahatı münasebetiyle. 98 

— Lozan Konferansındakü tekâlifi sul
hiye üzerinde müzekerat münasebetiyle. 126 

TunaFı Hilmi Bey (Bolu) - Lozan Konfe-
ransındaki tekâlifi sulhiye üzerinde lora Ve
killeri Heyeti Reisli Hüseyin Rauf Bey, 
Hariciye Vekili İsmet Paşa ve Sulh Heyeti 
Murahhasa müşavirlerinden Diyarbekir Me
busu Zülfü Beyin izahatı münasebetiyle. 78 

— Sulh muahedesinin fasıl fasıl müzake
resi münasebetiyle. „ 12 

Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak) - Lozan 
Muahadenamesi mucibince ilân olunacak 
affı umumiden hariç tutulacak 150 kişilik 

T 
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liste üzerine müzakerat münasebetiyle. 445 

— Muayyen menatıkta icra olunacak as-
ıkeri manevralar için Milli Müdafaa Bütçesine 
tahsisatı munzamına iflasına dair mazbata mü
nasebetiyle. 569 

Yahya Galip B. (Kırşehir) - Azayı kiram 
tahsisatı seneviyesinin sureti tesviyesine dair 
Divanı Riyaset teklifi münasebetiyle. 218 

1. — Balkan itilâfı misaiki çerçevesinde 
tanzim olunan Türküye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya arasında aktölunan mufkavelenamenin 
tetkik ve tasvibi ile; 

2. — Balkan itilâfı misakı çerçevesinde 
tanzim olunan Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Romanya arasında alktolunan mukavele
namenin tetkik ve tasvibi münasebetiyle. 587,590 

— Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyin, 
ıkendisi ile aîâlkalı celsei hafiye zaptının verilip 
verilemeyeceğine dair Divanı Riyaset tezke
resi münasebetiyle. 229 

— Dahiliye Vekili Eslbakı Ferit Beyin Er
menilerin İstanbul'a duhulüne müsaadesi mev
zuunda. 486 

— Lozan Konferansında takip olunacaik 
iktisadî ve malt mesaJil ile mesaili arziye ve 
siyasiyedeki esasat hakikında müzakerat müna
sebetiyle, 38 

— Mezunen intihap devresinde bulunan 
mebusanın tekrar mebus seçilmesi halinde 
azimet ve avdet harcırahı verilip verilmeyece
ği haikkında Sivas Mebusu Rasim Beyin Di
vana tevcih ettiği sual münasebetiyle. 220 

— Muvazenei Umumiye Kanun lâyihası 
ve ıMıivazenei Maliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle. 425 

Sayfa 
— Türkiye Büyük Millet Meclisi ve me

buslar hakkında matbuatta intişar eden ha
berlere dair İstanbul Mebusu Hamdullah 
Suphi Beyin kanun teklifi münasebetiyle. 380 

— Mütekait Binbaşı İzzet Efendi hakkın
da 4/20 numaralı Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası münasebetiyle. 360 

— Tokat Mebusu Mustafa Bey hakkında 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle. 365 

Yusuf Akçora B. (İstanbul) - Hıyaneti 
Vataniye Kanununun birinci maddesinin tadili 
hakkında Kanun ve İstanbul'da bir İstiklâl 
Mahkemesi (kurulmasına dair Başvekil İsmet 
Paşanın teklifi münasebetiyle. 322 

— Mücadele! Mill'iyeye iştirak etmeyen ve 
hududu millî haricinde kalan erkân ve ümera 
ve zalbitan ve mensübini askeriye haikkında 
yapılacak muameleye dair lâyihai kanuniye 
münasebetiyle. 254,267 

Yusuf Kemal B. (Kastamonu) - Bursa Me
busu Muhittin Baha Beyin, kendisi' ile alâkalı 
celsei hafiye zaptının verilip verilemeyeceğine 
dair Divanı Riyaset tezkeresi münasebetiyle. 228 

Yusuf Kemal B. (Sinop) - Patrik'in teb'idi 
münasebetiyle Yunan Hükümetinin ittihat etti
ği tedbirlere karşı tedabiri askeriye ittihazı 
ve Avrupa siyaseti hazırası münasebetiyle. 470 

Yusuf Ziya B. (Bitlis) - Lozan Konferansın-
; daki tekalifi sulhiye üzerinde İcra Vekilleri 

Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey, Hariciye Ve-
! kili İsmet Paşa ve Sulh Heyeti Murahhasa mü-
! şavirlerinden Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin 
i izahatı münasebetiyle. 87,90 

Vehbü Bey (Karesi) - İstanbul İstiklâl Mah
kemesi hakkında Adliye Encümeni mazbata
sı münasebetiyle. 

— Mücaldelei Milliyeye iştirak etmiyen ve 
hududu millî haricinde kalan erkân ve ümera 
ve zabitan ve mensübini askeriye hakkında 

335 

yapılacak muameleye dair layihai 
münasebetiyle. 

kanuniye 
251,261, 
262,289 

— Patrik'in teb'idi münasebetiyle Yunan 
Hükümetinin ittihaz ettiği tedbirlere karşı te-
dabini askeriye ittihazı ve Avrupa siyaseti 
hazırası münasebetiyle. 465 
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— Lozan Konferansındakl tekâlifi Sulhiye 
üzerinde müzakerat ve tcra Vekilleri Heyetine 
itimat takririnin kabulü münasebetiyle. 

Yusuf Ziya B. (Zonguldak) - 1. — Bal
kan itilâfı misakı çerçevesinde tanzim ohınan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya arasında, 

Sayfa 

160 

aktolunan mukavelenamenin tetkik ve tasvibi 
ile; 

2. — Balkan itilafı misakı çerçevesînde tan
zim olunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Romanya arasında aktolunan mukavelena
menin tetkik ve tasvibi münasebetiyle. 

Zamlir B. (Adana) - Lozan Konferansın-
daki tekâlifi sulhiye üzerinde müzakerat mü
nasebetiyle. 

— Lozan Konferansında, takip olunacak 
iktisadî ve malî mesail ite mesaili arziye ve si-
yasiyedeki esasajt hakkında müzakerat münase
betiyle. 

Zekâi B. (Adana) - Lozan Konferansındaki 
tekâlifi sulhiye üzerinde tcra Veklilleri Heyeti 
Reisi Hüseyin Rauf Bey, Hariciye Vekili İs
met Paşa ve Sulh Heyeti Murahhasa müşa
virlerinden Diyarbakır Mebusu Zülfü Beyin 
izahatı münasebetiyle. 

Zülfi B. (Diyarbekir) - Lozan Konferansın
dalki tekâlifi sulhiye üzerinde icra Vekilleri 

112 

62 

89 

Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey, Hariciye Ve
kili ismet Paşa ve Sulh Heyeti Murahhasa, mü-
şavirierinden Diyarlbeklir Mebusu Zülfü Beyin 
izahatı münasebetiyle. 

— Lozan Muahedenamesi mütemmimatın-
dan olan 9 no. flu Protokolde mevzubahis em
lâk ile tarafeyn tebaasına ait alelumum em
vali gayrkhenkulenin takdiri kıymetle mübade
lesine dair Yunan Hükümeti ile bir itilâfname 
akti ve henüz aramızda suth ve münasebet 
teessüf etmeyen düveli saire ile muhadenet ve 
Yugoslaivya ile sulh ve müsajemet ve bunlarla 
ticaret ve ikamet mukaveleleri yapılmasına 
müsaade olunması hakkında Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyin beyanatı münasebetiyle. 

» e « 




