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1. — Arzuhali encümeni mürihafitına şu
belerden âza s'ritihap c-hınmasına dair encü
men tezkeresi
2. — Beşinöi şulbeden enoümenterdeki
rriünlhal âzahklara yaprhm intihaba dair tez
kere
3. — Birinci şubeden muhteîîf encümenterdeöd munhallere ıWtihap edilen aza hakkın
da şube riyaseti 'tezkeresi
4. — Dördüncü şuibeden encümenferdeki
münhal azaliklara yapılan intihaba dair tez
kere
5. — Dördüncü şubeden encümenlerdeki
mfürihaflere yapılan intihap
6. — Encümen!lerddki münhaüere intihap
«diten aza hakfcında ikinci şube mazbatası

104

353

92

353
5'1
133

7. — Encümendeki mürihauere şubelerden
aza intihap edilmesine dair İktisat Encümeni
tezkeresi
292:300
8. — Lâyiha encümenindefci münhalfer
•için şubelerden aza intihap edilmesine dair
encümen riyaseti tezkeresi
87
9. — Muvazene! Malîye Encümeni Kâtip
liğine Mardin Mebusu Necip 'Beyin intflıap
edildiğine dair encümen .tezkeresi
320
10. — Nafia Encümeni ndeki münhal'lef
için şubelerden aza intihap edilmesine dair
encümen riyaseti teskeresi
'11. — Şubelerden, encümenlerdeler mun
hallere aza iritihabı
12. — Üçüncü şubeden münhal encümen
azaliklarnva İntihap edilen zevat hakkında tez
kere

86:87
13:14

242

intihap MasobaMah
1. — Aydın Mebusu Esat Efendinin iritİ'hap mazbatasına dair •dördüncü şube mazbaKast
14:15
2. — Ergani Mebusu Rüştü 'Beyin, intihap
mazbatasına dair dördüncü şube mazbatası
418:419

Sayfa
'3. — Erzurum Mebusu Nusret Efendinin
mazbatasına dair birinci şube mazbatası
347
4. — Hakkâri Mebusu Tufan Beyin intihap
mazbatasına dair birinci şube mazbatası
29:31
5. — Mazbatasının tasdiki hakkında bir
kanar itasına dair Mersin Mebusu Yusuf Zi
ya Beyin takriri
211:215
6. — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin
iMâmi intihap bir haü olmadığmdan mazba
tasının tasdikine dair şube mazbatası
217
'7. — Siverek Mebusu İhsan ve Rauf Bey
lerin iritihap mazbatalarına dair şube mazba
tası
29
8. — Van Mebusu Hasan fieyin, intihap
mazbatasına dair birinci şube mazbatası
418
fettfaktr
1. — Ayıntap Mebusu Ragıp Beyin kay
makamlığı mebusluğa tercih ettiğine dair Da
hiliye Vekâleti tezkeresi
375
2. — Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyini
İktüsat Encümeni mazbata muharrirliğinden
istifası
354
3. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyİrt
Nafia Encümeni aralığından istifası
44
4. — Bursa Mebusu Hasan Fehmi Beyin
istifanamesi
3
5. — Canik Mebusu Nafiz Beyin İktisat
Encümeni azalığtndan istifası
353
6. — Diyarbefcir Mebusu Kadri Beyin va
liliği tercfh ile mebusluktan istifası
91
7. — Evvelce memuriyeti tercih etmişken
bu defa tekrar mebusluğu tercih ettiğme daiir
Garrik Melbusu Hasan Fehmi Efendi hakkında
Dahiliye Vekâletinden mevrut tezkere ve tmrmaileyhîn mebusluktan müstafi addolunması
235
8. — Karasi Mebusu Hasan Basra Beyin
Encümeni mahsus azalığından istifası
39
9. — Kayseri Mebusu Renöü Efendinin is
tifasına dair takriri
323:324
10. — Maraş, Mebusu Yakup Hamdi Be
yin mebusluktan istifasına dair M araş mu
tasarrıflığının telgrafı
420
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ıPl. — Memuriyeti tercih eden Kângırı Me
busu Müştak Beyin müstafi addolunması
121
12. — Memuriyeti tercih eden Trabzon
Mebusu H a n * Beyin müstafi addolunması
121
13. — Menteşe Mebusu Rifat Efendinin
Ankara Müftluğünü tercinan mebusJuktan İk
tifa ettiğine dair Seriye ve Evkaf Vekâleti
tezkeresi
206
14. — Niğde Mebusu Abidİn Beyin isti
fası
1:1
!15. — Sivas Mebusu Hayri Beyin, mezu
niyet verilmediği takdirde mebusluktan istifa
edeceğine dair talerim ve Divanı Riyaset 'karan
1120:121
16. — Siverek Mebusu ihsan Deyim istifa
namesi
3
•17. — Siverek Mebusu Rauf Beyin, mOstafi addolunması
205
Masuniyeti Teşriîye
1. — Karabisan Şarki Mebusu Mustafa
Beyle rüfekaisınrn, Konya hâdisesinde zîmethal olmak üzere Divanı harpçe maznun ad
dolunan Konya Mebusu Abduftıalİm Çelebi
Efendiyle, Kâzım Hüsnü Beyin evrakıyla An
kara'ya celbedibnelSeritte dair takriri
347l:349
'Mferitee İTafcdim
(1. — Siverek Mebusu Sıtkı Efendinin Mec
lise -takdimi hakkında 'Büyük 'M'ÎHet Meclisi
Rîyaseti tezkeresi
»160:161
Medfc Harici M e r
1. — Adana Mebusu Zdkâi Beyin İstiklâl
Mahkemesi azahğrndan istifasına 'dair te%rafr
Q'l9
2. ~ Adana Mebusu ZekSi Beyin istiklâl
Mahikemesi azalığından 'istifasını geri alındığına
dair Esk'İjehir istiklal Mahkemesinden' mevrut
telgrafı
379:360
3. — Ankara Mebusu AK Fuat Paşanın
'Moskova y a sefiri kebir tâyin olunduğuna dair
[Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi
458
4. — 'Eskişehir'deki meeruhine Hüa&iahmer tarafından gönderilen hediyeleri itevzi için
mebuslardan üç za#İn 'izamına dair Divanı -Ri
yaset kararı
'S, — Garp cephesindeki mecruhinf tedavi
için Bursa Mebusu Operatör Emin Beyle Boia 'Mebusu Dr. Fuat Beyin gönderdiklerine
dair Büyük M'İttet MecH&İ Riyaseti tezkeresi

356
305

»
Sayfa
6. — Menteşe Mebusu Dr. Tevfik Rü^tü
Beyin, Moskövaya azimetine binaen yerine
Kastamonu İstiklâl Mahkemesine bir aza inti
habı hakkındaki telgrafı
1406
(Meauntyet
1. — Azadan 10 zata mezuniyet itası hak
kında Divanı- Riyaset 'kararı
20*205
2. — Azayı kiramdan ön bir zata izin ita
sına dair Büyük M'Hlet Metlisi Riyaseti tez
keresi
3. — Âzayi kiramdan bazılarının mezuni- ,
yetlerine dair Büyük Millet Meclîsi Riyaseti
tezkeresi '
322:323
4. — 'Berayi irşat Kastamonu'ya
İzam
edilecek olan Burdur Mebusu Mehmet Akif
'Beyin mezuniyetine dair Divanı Rryaset kararı
5. — 'Bursa Mebusu Şeyh Servet Efen
dinin, teca'vüz eden müddetinin mezuniyetin
den addolunmasına dair takriri

4

104

'6. — -Ergani Mebusu Mahmut 'Beyin, izin
mezuniyetine dair Divanı Riyaset karan
405
7. — Ertuğml Mebusu Necip Beyin, teca
vüz eden müddetinin mezuniyetinden sayılma
sına dair Divanı Riyaset karan
11
8. — içel Mebusu Şevki Beyin, mezuni
yetinden tecavüz eden m'üddete dair takriri
62; 64
9. — izmir Mebusu Mustafa Şevket Be
yin, mezurtfyebİ hakkında Büyük Millet Mec
lisi Rıiyaısıetİ tezkeresi
305
10. — izmît Mebusu (HaHS Jbrabiİm Efen
dinin ttecaıvüz eden müddetimin mezuniyetten'
sayrlmasına dair Divanı Riyaset karan
U
İT,- — Kângtrı Mebusu Neşet Beyin, me
zuniyet talebine dair takriri
131:132
12. — Kayseri Mebusu Remzi Efendiye
'izin ftasma dair Divanı Rliyaraet kararı
2ı6
13. — Lâzistan M.ebusu Dr. Abidin Beye
mezuniyet itasına dair Divanı Riyaset [ka
rarı
380
14. — Malatya Mebusu 'Hacı Garip Ağa
nın İtemdidi mezuniyetine dair Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti tezkeresi
319
15. — Samban Mebusu Reşat Beyin, te
cavüz edm müddetinin mezuniyetten sayıl
masına dair Divanı Riyaset karan
11
16. — Sivas Mebusu Hayri Beyin, mezu
niyet verilmediği takdirde mebusluktan is
tifa edeceğine dair telgrafı ve Divanı Riya
set kararı
120:121
:
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17. — Sivas Melbusu Ziya Beyte Mustafa
Tâkİ Efendinin mezuniyetlerinim temdidi
hakkında Divanı Riyaset kararı
205:206
18. — Tokad Mebusu İzzet Beyin, mezu«iyertine dair Divanı Riyaset kararı

131

Muhtelif
1. — Bayezİt Mebusu Aıtrf 'Bey hakkın
daki ihtar cezasının retti

202

Sayfa
2. — DeSnİzÜ Mebusu Yusuf 'Beyle IÛfekasının, Burdur Mebusu merhum Ha İM
Efendiniin bakiyet ıtahsisatınm ailesine veril
mesine daJir takriri
3. — Mecliste nisabı müzafcerenıin (85)
-olarak tashihine dattr Divanı Riyaset kararı
4. — Karesi Mebusu Vehbî Beyin, bade
ma îstanbul'dlan gelecek mebuslara kabul
olunmamasına dair takriri ve Divanı Riyaset
•kararı

245
39

206

BEYA
1. — Brtkânı Harhiyei Umumiye Raisi İs
met Beyin, cepheler vaziyetine dair beyarıaltı
222:224
2. — Erkânı Harbiyei Umumiliye Reisi Isoıet Beyin, Şarit cephesi hattında beya
natı
5:6
3. — Erkânı Hatbiyei Umumiye Reisi
rsnüat Beyin, Şank cephesinde cereyan eden1
harekâtı askeriye ihaklkında beyanatı
335:336

4t — Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar
Beyin, Ermerti Cumhuriyeti (ile ceteyan eden
muhafeeraitı siyasiye ve sulh şartları hattın
da beyanatı
336:340
5.> — Kaıresİ Mebusu Vehbi Beyin, Yu
nan istilâsına maruz kalan mahallerde ika
edilen fecayiin tahkik edilmesine ve resim
lerinin aldırılmasına dair 'beyanatı ve bu
bapta cereyan eden müzakere
315:318

İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI
1. — Abdüflkadk Kemali Beyin Adlîye
VefcSM vdkifflıiğmden istifası
288
2. — Adliye Vekili Celalettiö Arif Be
yin, mezuniyetten avdetine' kadar yerine bir
vekil intihabı
271:272

3. — Karahtsarı Sahip Mebusu Mehmet
Şükrü 'Beyle rüfekaswıın, mezun bulunan
Adliye Vekili Celatettin Arif Beyin avde
tine kadar yerine bir vekil intihabına dair tak
riri

210

İNTİHAPLAR
1. — Adliye Vekili Celâlettiıı Arif Be
yin mezuniyetten avdetine kadar yerine 'bîr
vekil intihabı
. 271:272

2. — Muhtelif İstiklâl Mahkemelerine âza
intihabı
442:443

İSTİZAHLAR VE CEVAPLAR
Adliye Vekâletinden
1. — Malatya Mebusu Reşit Ağa'nuı
'Besni Ceza Reisi Hakkı Beyin solistim alalı
na dair İstizah -takriri
208:209
Dahiliye Vekâletinden
1. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Za
fer ticarethanesi sahibi Yusuf Ziya Beyin,
hanesinin abluka edilmesi erbabına dair dan
sualinin istizaha kalbi
72

Z — Dersim Mebusu Hasan Hayri Bey
le riSfdlcasmın Derslim ahvaline dair İstizah
takırtirİ ve Dahfllrye Vekâletti Vekili Dr. Ad
nan Beyin cevabı
355:356
Erkânı Harbiye! Umumiye Riyasetinden
1Ü — Artfcep Mebusu Albdurnahman Lâmi Bfemdinin,' Aıttep vaziyeti askeriyesi hak
kında istizah takriri

355

Sayfa
Hariciye Vekâletinden
\j — Erzurum Mebusu ismail Beyte rüfekasımn, Ermenistan Sulh şeraiti hakkında
istizalh takriri ve Hariciye Vekâleti vekili
Muhtar Beyin cevabı
- 382,419:428
MaHye Vekâletinden
1( — "Dersfrn Mebusu Hasan Hayri Bey-

Sayfa
fe ruMtasınm Dersim ahvaline dair ıtstizahı
•ve Maliye Vekili Feri* 'Beyin cevabı
355:356'
428:438
Müdafaai MUKye Vekâletinden
1. — Burdur Mebusu îsmaÜ Suphi Bey
le arkadaşlarının, ordunun ne -dereceye 'ka
dar İksa edaldbifeoeğine dair''sual takririnin
istizaha fcaîbi hakkında takriri
134:135

KANUNLAR
No.
Sayfa
38 — Talbaibetİ Adliye Kanunu
15:17
39 — Baitaftk Kanunu
18;26
40 — Aksaray Kazasına n Müstakö li'va
HaJliııe İfrağına Dair Kanun
26:28,60:62
41 — M&flbuat ve istihbaıralt Müdüriyeti
UmuaMryesİ Muvakkat Bürtçe Kamımı 45:51,176:
184,195:196
42 — Sefeflb©r8lk ve Cephe Zamm» Maaş
Kamımı
3,184:193,196
43 —• Harp Kazançları Vergisinin Tahsili
ne Dair Kanun
193:194,196:197
44 — tşgal DoJayısiyle teHkli Mevkiie MecIbur (Man Memurin ve Ailelerine Harcıliah İtası Bakkmda Kanun
218:222,233:234
45 — Teşrinisani ve Kânunuevvel AyJarana
Mahsus Muvakkat Bütçe Kanunu
130:131,
247:251,252
46 — Hazinen Hassaya Ait Bulunan Bmlâk
ve Araza Muattıetlâtı Hasarmfİyesine Dair
Kanun
263:270
47 — İcra Vekilerd Kanununun ikinci
Maddesini Muadtfil Kanun
291:292
48 — Bmlâk ve Arazli ve Temettü Vergidî
Tezkere Eamanırun Tezyidi Hakkında
Kanun
325:329
49 — İsparta'ma KeçibouKu Kükürt Falbıri(kasiyle Ereğli Maden İdaresi Maaşa! ve
Masarifatı Hakkında Kanun
244,310,393:396,
400
50 — Sovyet Hükümeti Nezdfade Gönderi
lecek Heyeti Sefaretle Diğer Şehbender
lik ve MüittesKİHkler M'&aşat ve Muhassasattan Hakkında Kanun
404,450:452,469
51 — Hariciye Bütçesine Tahsisatı Mesture
tertâbtînden an beş rbnn liranın Zam
mına Dair Kanun:
4O4,449:45O,468;460

No,
Sayfa
52 — Mıodkbva'ya Gidecek Heyeti Sefaret
Harcırahları Hakkında Kanun
404,444:466,468
53 — Tetkük&tı İlmiyede BuJunlmak Üzere
GöndeıiMıecek Heyetin Tahsisatı MaJkStualarına Dair Kanun
404,453:458,470:471
54 — MamıaMai Ecndbiyede Bulundurulacak
ZâJhitan ve AtaşemffiterlerJe Maiyetterindefci iBfftat Mutoassaısatı Hakkında Ka
nun
404,452:453,470
52 — Casusluk ve hİyameti harbiye mesaü h.akÜuiKda
40:42
53 — Maflfbuat müdüriyeti uımılrniyesioin
Ihesaibatı hakkında
45:51
45 — Osmonoğlu Süleyman'ın affı hak
kında
'
125
55 — Hıyaneti vataniyeden itfama mah
kûm iki şahıs hakkındaki hükmün tas
diki hakkında
125:126
56 — Hiyaneti vatani'yeden mlütteheim. iken
iberaet edenler hakkında
126
57 — AOogiü Ömer Efendi hakkındaki
büknrün refü hakkında
126
58 — AbbasoğJu Ömer LûUffi Efendi hak
kındaki hülkfmin relfi hakâctöda
126:127
59 — Beş şahsın bakİyei müddeti cezaiyelemnîn alflfı hakkında.
127:130
60 — Saki Mehmet hakkındaki
nükmün
«asdÜkına ıdair
202:204
61 — İstanbul'da Metlisi Mdbusan azalan
halklkında
206
62 — Siverek Mebusu -Rauf Beyin rrtiistefi addi hakkında
205
63 — Akdagmadeni heyeti Mlkamıesli hak
kında
235:239
64 — Neşriyata müteallik mesuliyet, mttcrimiyet ve mahkûmiyet dereceleri hak
kında
241:242

^_ 7 —
Sfo.
Sayfa
65 — Şark ordusuna teşekkür edilmesi hak
kında
244:245
66 — iSiint livası dahilindeki köprü 'hak
kında
305:306
67 — Memattiki meşgalede yapılan şenaatin
tespiti hakkında
315:318
68 — DiyarübekK'de bîr IstMaf mahkeme
si teşkili hakkında
318:319
69 — Kararaehmdt hakkındaki hükmün retine dair
320:321

No.
Sayfa
70 — (Hıyaneti vatanayeden, mahkûm Nureddkı hakkında
321:322
71 — ZodgukJaUc'ta bir hastane fcüşadı bak
landa
329:330
72 — fKaraalioghı Osman'ın foakiyei müd
detti mahkûm»yetinin affı hakkında
349:350
73 — Pozantı'da 'bir tstiSdâl mahkemesi teş
kili hakkında
374
74 — Arifoğlu Ahmet'in 'bakiyesi müddeti
cezaiyesiran afifi hakkında
378

LÂYIHALAR
1. — Aksaray kazasının ıra&tafcft livahaline ifrağıma dair
2. — Ankara - Kastamonu - inebolu -yo
lunun tatmirli içîn altmış hin Ura tahsisatı
munzamma itasına dair
3. — Ankara •vilâyetine merbut Çulbukâbat ve Zır nahiyelerinin kaza haline îfrağfanna dair

26:28

322

255

4. — Bilûmum zâbitan ve efraddan âzayi îrtütokamrainıten birini kaybedenlere sura
âza imal ettirilmesi hakkında
232:233,MO
5S — Cebelibereket •ve (Kozan sancakları
nın mttetafcilen idaresi hakkında
244
6j — Dalhilî kıymeti mukaddefieli mekâtîp jle posta pake^ertnin ücuratı teminiyesiain tezyidi hakkında
85,216
7. — Devairi resmiye ile fıkraya ahali ihtiyacatı için ormanlardan kaltedilecek mah
rukatın ve diheti askeriyeye lüzumu o t a tel
graf ve telefon dîreMeıfain Ibİtâmüzasyede ita
sına dair
373:374
8. — (Eceğii kömür madeni ımaasat ve
masarifi için tahsisatı ırnunzamma ikasına
dair
244,310,393:396,400
9. — Bvkafia 1336 senesi (bütçesi hak
kında
92
10. — Farkı rtüsumu tediye edilmemiş
âizlar hakkında
346
1)1. — Haneleri heditn ve tahrip olunan
vilâyatı tnüStablâsa ahalisine emvali metrû^
fceden verilmiş oltan haneler hakkında1
346
12. — Hariciye Vekâletinin Üd ay&k mu
vakkat bütçesine tahsisatı mesture tertibin^
den on beş hin liranın zatnnunıa dair 403,449,450,
468:469

13. — İdam umümiyei vMyat kanunu
nun 102 noi maddesi fukrai ahifesMıı, ilga
sına dair
202:310
14.: — Keçiborlu kükürt fabrikası maaşa*
ve masarifi için tahsisatı munzamma itası
na dair
244,310,393:396,400
15.: — Kooperalfeif şirketlerine dair
9
16. — Mafta'da mevkuf bulunanların aile
lerine maaş tahsisi hakkında
232,310
17. — Matbaa alât ve edevatıma gümritk ve oktruva resimlerinden muafiyetferfne
dair
324
İS. — iMemafeki ecttebiyede bututıdurulacafc zâibJtao ve aJteşeMâtötarlerle maiyeterindeki efrat muhassasatı için Müdafaai Mi'I4iyenkr M aybk tnuvakfeaıt bütçeSime para ilâ
vesine dair
403,425:453,470
„ 19. — 'Merakibi 'bahriyeden ahnacak rü
sumu stfmiyenîn tezyidi hakkında
346
20.ı — Mastoova sefareti ile hazı şehben
derlikler muhassasatı içm Hamioiye Vekâle
ti M aylık muvakkat bütçesine para ilâvesine
dair
404,450:452,469
21i -T- Moskova'ya gidecek heyeti sefare
tin harcırahları hakjkmda
404,444:466,468
22H — Muaddel UsuKi muhasebe! umu-'
miye* acanununun 32 ve 34 ncü maddelerinin
tadffine dair
318
23. — Muvakkat temyiz heyeti teşfcillıfae
dair kanuna tezyü edilecek mevad hakkında 9,3111
24. — Müdafaai Milliye bütçesine 3 mil
yon İra ilâvesine dair
447
25. — MÜkeEef sivil slhhiiye rnomuriart
hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyihası
304
26. — 'MüMye baytar mektebinden neşet
eden efendilerin mülazilrmevvel rütbesi muhassasatiyle istihâ"aınitarma dair
304

—8—
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27. — Nüfus •vufcuaıtHuaı iki ay rrtüdd«tie
cezayı nakdiden ımuaifiyetıkıe dair
324
28. — Ovun kâğıtlarından alınan rüsu
mu iıstıihUkfryenin tezyidine daiir 30 Eylîil 1336
ıtariMİ kamına müzeyiydi kanun lâyihası
276
29. — Seferberlik ve cephe zammı maaş
haddcmda
2:3,184:193,196
30< — Şadca tetlki'kstı fttıiyedfe buJunm&k tözere ıgöndenâocek heyettin tahsisatı maktuasına daıiır
493:404,453:458,470:471
3>\ı — Şehit zâlhitan ailelerine maıfö^k
rütbe üzıerindCn maaş tahsisi hakkında
346
32. — Talimgahtan neşe* eden efendilere
teçhizat ve levazımı iksaayeteri'nd temin için
yüz ellişer Ura (itası hakkında
374
33. — Tarik bedeli nakdisi kanununun bi
rinci maddesinin tadiline dair
322
34. — Tedavülden kaldırılacak meskukâ
tı magşuşenin temdidi tedavülü
276
35. — Teşrinisani ve kânunuevvel 1336
ayHarma mahsus muvakkat Ibütçe kanunu
lâyihası
130*131,247:251,252
:36, — Urfa mutasarrıfı sabıkı Nıusret Bey
autesSne maaş tahsisine dair
123
37^ — Vİfâyaıtı müstalhîasa ahalîsine -ve
rilmiş »otert tahumhJk zebanin affı hakkında
346
38. — Zâlbitanın vazife esnasında telef
tofaıı hayvanfannuı tazmini hakkında
233,310
39. — Zon'guldalk memurtarrna bir maaş
nistoetirjfde zammdyat icrasına dalir
40. — Zonguldak ve Ereğli'de kömür toz
larının amele menfaatine füruhtu hakkında

3IS
374

1. — Adana viâyetinıin işgalden1 evvelki
kazaları ihtiva etmek üzere CebelBbereıket
sancagiyte beraber yenliden (tesisine dadr 215,356:358
2, — 'Baltalık kanunu lâyihası
18:26

Sayfa
3. — 'Boduroğlu Ahmet'in bakiyi müd
deti mahkûmiyetin affına dair

126

4. — Bu seferlik müddetine (münhasır ol
mak üzere hidematı filiye <ve ihtiyatiye ve
müüstalhtaz efradından 'bedeli naikdi ahzine
dair
42:44
5. — Emlâk, arazi 've temettü vergisi tezikere esmananm tezyidi hakkında
325:329
6,: — Harp kazançları vergisinin tafasidine dair
9; 11,193:194,196:197
7J — Hazanei hassaya ait ibu'Uınao em
lâk ve arazi muamelâtı tasarruf .iyesine dair 263:270
8. — İşgal dolayföiyîe (terJoi mevkie atıec'bur kalan memıuriin ve ailelerine harcırah
ikası hakkında
218:222,233:234
9. — Matbuat ve istihbarat müdiriyeti
umıumiyesi muvakkat 'bütçesine dair 45:51,176:184,
195:196
10. — Mecitözü ve Zile'ye merlbut bazı
nahiyelerin kazaya ifrağına dair
11. — Müskirat beyiye resminin tezyidi
hakkında'
12. — Müskirat resmîmin (tezyidine dair

310
37$
378

13. — Nüfus harçlarının
kında

tezyidi hak
9:ri,216,3'58:359

14. — Seyyar Jandarma kanununa müzeyyel karnın lâyihası
15. — Şûrayı idleviet teşkili hakkında
'16, — Şüpheîi eşhas
'lâyihası
'17. — Teşkilâtı
hası

hakkında

esasiye

52
288
311

kanun
279

kanunu lâyi
216,4017,418,458:467

MAZBATALAR
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
il — Adana Mebusu Zdkâ'İ BeyAı, M'ik.tâî mahkemeleri azalan adedinin dörde ib
lağına d a r teklif* kamım» hakkında
(2/126)
441:442

X — Boduroğlu Ahmed*itt balkiyei müd
deti mahkûmiyetinin affına dair kanun lâ
yihası hakkında
3. — Casustuk ve hıjyaneti vaitantye ve
harbiye île maznun eşhasa ait, askeri divanı

126

9 —
Sayfa
harplerden mevrud evrakın •'iade edilip edilmiyecegioe dair Ankara istiklâl mahkemesi
riyaseti tezkeresi hakkında
40:42
4. — Hıyaneti vatatıiyeden beraet eden
Uhiborlu'nun Sekirkenît nahiyesinden Kulazade AH ve mahdumu Nuri Efendiler
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi hakkında
126
5. — Hıyaneti valtaniyeden idama mah•kûim, Ermenak kazasının Adfllu karyesin
den Şaki Mam et hakkındaki evrakın gönder'üdiğine da'İr Adliye Vekâleti tezkeresi
•hakkında
202:204
6. — Hiyanötİ vataniyeden mahkûm Akdağ Maden'i Kazasının Üçağac karyesinden
Molla Arif ve Kör Celâl ve sair 'rüfekası
hakkındaki evrakın 'gönderildiğine dair Ad
liye Vekaletti tezkeresi hakkında
235:239
7. — Hiyatıeti vataniyeden mahkûm Eğir
dir Kazasının Yaka Afşar kafiyesinden- 'Ka
ra Memet ve refiki Hüseyin hakkındaki
evrakın gönderildiğine dair Adliye 'Vekâlteti
•tezkeresi hakkında
320:321
•8, — Hiyanefci vatan'iyeden mahkûm Kozlıca Nahiyesi muaU'imri Alioglu Ömer Efen
di hakkındaki evrakın
gönderitd'lğine dair
Adliye Vekâleti Tezkeresi hakkında
126
9. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Mer
zifon'un Cam'Heedit mahallesinden Abbasoğhı Ömer Lûltfii hakkındaki evrakın gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkın
126:127
da
10. — Hıyaneti vataniyeden idama mah
kûm Maden-% Yenİyaban karyesinden Hasatıoğlu Hakkı ve Hasamoğlu Celâl hakkın
daki evrakın gönderiMigine da'ir Adliye Vekâ
leti tezkeresi hakkında
125:126
•ljl. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Tekye kkrjyesinden 'Değirmenci Nureddin hak
kındaki evrakın göaderikliğme dair Adlîye
Vekâleti tezkeresi hakkında
321:322
12, — Kadın kaçırmak maddesinden mah
kûm Kırşehir'in Çağırtan karyesinden Osmanoğtu Süleyman'ın bafcyei müddeti ceza'iyesi-'
nün affına dair Adliye Vekâleti tezkeresi
hakkında
125
13. — Kütahya Mebusu CemÜ Beyin,
Sufcu Sultanide vâki mub&yaat hakkında
teklifi kanunisine dair <2/Bfl)
285

Sayfa
;14. — Mahpus iken askere sevfcedilen
Isklilİp'İi AMoğLü Mustafa ve rü'fekasuun
afları icabedip etmryeeegine dair Adliye
Vekâleti tezkeresi hakkında
127:130
15, — Memurin ımuhakemat kanunu rmı-'
vakkatinin tadiline dair
311
16. — Muvakkat temyiz heyeti ıteşkıish'ne
da!iır kamuna tezyii edilecek mevat hakkında
kanun lâyihasına 'dair
311
17, — Sİird Mebusu Mustafa S^bri Efendkıkı, istinaf mahkemelerinin iâğvine dair
»teklifi kanunisi, Diyarıbefcir Mebusu Hamdi
'Efendinin, tetkikatı temyiziyeden alınacak
harçlar 'hakkmda teklifi kanunisine dair
<2/56, 2/57)
239:240
18. — Sivas Mebusu M'UsfEafa Tâki Efen
dinin, Kanunu cezanın iki yüzüncü madde
sinin tadiline <2/39) ve yine mumaileyhin
Kanunu cezanın 20i oci maddesinin ta
diline dair (2/40) teklifi kanunileri hak
kında
350.351
'19, — Trabzon Mebusu Ati Şükrü Beyin,
suiistimali men ve suiistimal 'He idhar edriten servetlerin istirdadı hakkında teklifi ka
nunisine dair (3/59)
.3:sı!:352
20. — Trabzon'un Yumra nahliyes'irtden
Oğuz karyesinden Kara Alfoğlu Osman'ın
'bakiyei müddeti mahkûmiyetinin
affına
dair kararnamenin gönderildiği hakkında
Büyük ıMMet Meclisi Riyaseti 'tezkeresine dair
349:350
2L — Yabanabailı Demircioğlu Ömer'in
bakiyei müddeti cezaiyesinin, affı hakkın
daki kararnamenin gönderildiğine dair 'Bü
yük Millet Meclisi Rıîyaseti tezkeresine
dair
375:378
22. — Yentşehrio akdere k&riyesinden
Arifoğlu Ahmed'in bakiyeı müddetli ce
zaiyesinin affı hakkındaki kararnamenin
gönderildiğine dair Büyük Millet Meclisi
Riyaseti tezkeresi hakkında
378
23. — Yozgad Mebusu Süleyman, Sırrı
Beyin, mesken icarları hakkındaki teklifi
kanunisi ve Kütahya Mebusu Cemil Be
yin, mesken icattan hakkında teklifi ka
nunisine dair. (2/80, 2/114)
311
1. — Bursa Mebusu Operatör. Emin Be
yin, tababeti adliye ve cerafaı neticesi

~wSayfa
mecruhların tedavMne dair teklifi kanu
nisi hayanda (2/27)
15:17
2. — Siirt Mebusu Mustafa Sabrı Ken
dimin, Suttı mahkemeleri kanununun tad'iü'
hakkında teklifi kanunisine dair <2/58)
330:333
ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — iaşe matlubu bulunan Amasyalı
Şerifin 4stidaıst hakkımda
•X — Mdbuslukla dâva Vekâletinin im
tizacıroafiduriıyeftUömudip olduğuna dair
Memduh imzalı istida hakkımda
3. — Şurayı Devlet tesklâıtırun mevcut
okn&masındarj
dolayı
evrakının
tetkik
olunamadığına ve hakkında Mecfise bir ka
rar fttihaztna dair Sorgu» nahiyesi esbak mü
dürü HaHl Recait imzalı isttida hakkında

64

73:80

67:72

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
L — Adana vflâyestliiiilîn -işgaikteıı evveBcS kazadan 'ihtiva «önek üzere OebeHbere
ket staneaferyle beraber yeniden tesisine dair
kanun lâyihası hakkında.
ai6,35!2i:353
2. — Aydın Mebusu Camii tBeykı, kiarei ınnumdyei viitâyaıt kanununun tadiline
dair teklifi 0/53), Elidiz Mebusu 'Hüse
yin 'Beyin, nahiye müdürterimn ahalî tarafmdan Sutİhabına dair teklifi (2/35),
Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Mecliisi ida
re âzalarının sureti 'intihabında1 vergi mükellefriyetleri kaydinin tayyedilmesin* dair tak
rir] hakkında
285:286
3. — 'Bcdu .Mebusu Tunatt Hürm' ©etyfa, Düzce'de bir liva teşkıfti hakkında <tek>
« kanunisi hakkında (2/89)
ES'6:2S;8
4. — Bursa Mebusu Operatör Erdin Beyin,
Matbuat ve istihbarat müdirtyeta umumryegnün Dahüyo Vekâletine raptı hakkında
teklifi kanımfeine dair (2/103)
310
;5, — DahMî kıymeti mı&adÜiereK mekâtip
ite posta pakeöemnm ücuratı teminiyesinlia
tezyidi hakkında kanun lâyihasına dair
216
fi. — İdarei ranumiyei viayaıt kanununun
102 nol maddesi fdtrai aMrestkıin %asına dair
kanun râyihası (hakkında
310
7. — Karesi Mebusu Hasan Basri Bey
le rüfekasmm düğünlerde meni fcrafat hak
kında tektüfî kanunisi (2/23) ve Trabzon
Mebusu Hiisrev Beyin düğünlerde İsrafatm
menime dair takriri hakkmda
216:217

Sayfa
8. — Konya Mebusu Arif Beyin, Muhasobei hususiye raüdiriryetleninfrı lâğvd haktaıda <tekltnl kanunisine dak (2/68)
147
9. — Kütahya 'Mebusu Cemi IBeyİn,
Hayımemişin kıptüerin iskânı halkkmda tak
ririne daıir
288
10. — Memurin mutıakemaıt kanunu muvakkatinin tadiline dair
311!
11. — Nüfus harçlarının tezyidi hakkında
(kanun lâyihasına dalir
216 359:361
12. — Seyyar jandarma Kamm'ima müzeyyel kanun lâyihasına dair
52
13. — Siverek Mebusu Mustafa, Lûtfİ Be
yin, Muhasebei hususiyelerin lağvıİrae dak tek
lifi kanunisi İe muhasebei hususiyelerin
lâgvj hakkında evvetoe verdiği teklifi
kanuniye bir madde ilavesine dair teklifi
hakkında. (2/34) (2/46)
279:285
14. -T- Şüpheli eşhas hakkında kanun la
yihasına dair.
279
15. — Şûrayı Devlet teşkiline dair ka
nun layihası hakkında.
288
1. — Çorum Mebusu Sıddık Beyin, Pos
ta ve telgraf umurunun hali intizama ifra
ğına dair takriri, Niğde / Mebusu Vehbi
Beyle arkadaşlarının postanelerde havale
muamelesinin tekrar tesisine dair takriri ve
Bitlis 'Mebusu Yusuf Ziya Beyin, posta ve
ve telgraf memurlarının miicazatı hakkında
(2/129), posta ve telgraf ücretlerinin tezyidi
hakkında <2/130), posta ve telgraf memur
larının terfihleri hakkında teklifi kanunile
rine dair.
358:359
İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — İBaltalık Kanunu layihası.
18:26
2. — Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin,
Zonguldak'ta askerlik mükellefiyeti hakkın
da teklifi kanunisine dair. <2/13)
13Stl41
İRŞAT ENCÜMENİ MAZBATASI
I. — Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin,
neşriyat mücrimiyetine dair teklifi kanunisi
hakkında (2/108)
241:242
KAVATSîtNÎ MALİYE ENCÜMENİ
'MAZBATALARI
1. — Bu seferberlik müddetine münhasır
olmak üzere hidematı fiiliye ve ihtiyatiye
ve müstahfaz efradından bedeli nakdî ahzine dair kanun layihası hakkında*
42:44
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2. — -Emlak, arazi ve temettü vergisi
tezkere esmanının tezyidi hakkında kanun
layihasına dair.
325:329
3 .— Harp kazançları vergisinin tahsiline
dair kanun layihası hakkında.
193:194,
190:197
4. — Hazinei hassaya ait bulunan emlak
ve arazi muamelatı tasarrufiyesine dair ka
nun layihası hakkında.
263:270
5. — Nüfus harçlarının tezyidi hakkında
kanun layihası hakkında.
216,359:361
6. — Seferberlik ve cephe zammı
-kanunu layihası hakkında.
7. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü
suiistimali men ve suiistimal ile îdhar
servetlerin istirdadı hakkında teklifi
nisine dair (2/59)

maaş
184:193,196
Beyin,
edilen
kanu
35k352

1. — işgal dolayısiyle terki mevkie mec
bur olan memurin ve ailelerine harcırah itası
hakkında.
21 8:222,233:234
LAYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Adana Mebusu Zekâi Beyin, Mü
dafaa! hukuk cemiyetlerinin umuru mali
yesi hakkında teklifi kanunisi hakkında
(2/110)
124
2. — Adana Mebusu Zekâi 'Beyin, İhra
cat Kanununa zeyl edilecek mevad hakkında
teklifi kanunisine dair (2/102)
241
3. — Antalya Mebusu Mustafa Beyin,
teseülün menine dair teklifi kanunisi hak
kında çyi'18)
146
4. — Antalya Mebusu Rasîh Efendinin,
talebi ve muallimlerin askerlikten istisnası
hakkında teklifi kanunisine dair (2/103)
124
5. — Antep Mebusu Kılıç Ali Bey ve
rüfekasının, zabıtan maaşatının tezyidi hak
kında teklifi kanunisine dair (2/99)
124
6. — Aydın Mebusu Esat Efendinin,
memaliki meşgule resimlerini havi pullar
çıkarılması hakkında teklifi kanunisine dair
O/128)
279
7. — Aydın Mebusu Tahsin Beyin, müstantiklerin müddeiumumilerin fevkına ısadına dair teklifi kanunisi hakkında (2/172)
123:124
8. — Bolu Mebusu Cevat Beyle refikinin,
ordu mensubıninin maaşatınm tezyidine dair
teklifi kanunisi hakkında (2/109)
94

Sayfa
9. — fi olu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin,
köy idaresi hakkında teklifi kanunisine dair
(2/125)
242:243
10. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin,
neşriyat mücrimi yeti hakkında teklifi kanu
nisine dair (2/108)
140:147
M. <— Bursa Mebusu Operatör Emin
Beyin, IMatbuat ve istihbarat Müdüriyeti
Umumiyesinin Dahiliye Vekâletine raptına
dair teklifi kanunisi hakkında (2/103)
94:95
12. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin,
posta ve telgraf memurlarının terfihleri hak
kında teklifi kanunisine dair (2/131)
278
13. — 'Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin,
posta ve telgraf ücretlerinin tezyidi hakkında
teklifi kanunisine dair (2/130)
278
14. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin,
telgraf ve posta memurlarının mücazatı hak
kında teklifi kanunisine dair (2/129)
278
15. — Canik Mebusu Hamdi Beyin, fcek arlardan vergi ahzi hakkında teklifi kanu
nisine dair (2/100)
93:94
16. — Dİyarbekir Mebusu Hacı Şükrü
Beyin, Milli Ordu teşkili hakkında teklifi
kanunisine dair (2/119)
160
17. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, De
nizli merkez kazası düyunatının tecili hak^
kında teklifi kanunisine dair (2/124)
278
18. — Ergani Mebusu 'Mahmut ve Sırrı
beylerin, 311 ve 312 tevellütlülerin terhisine
dair teklifi kanunisi hakkında (2/1x6)
160
19. — Genç Mebusu Ali Haydar Beyle
rüfekasının mütekaidini mülkiye ve askeriye
nin maaşlarına zam icrasına dair takriri hak
kında.
20. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi
Beyin, ziynet eşyasının meni duhulüne dair
teklifi kanunisi hakkında (2/137)
21. — İçel Mebusu Ali Efendinin, düş
mana karşı İttihazı İcabeden tedabire dair
teklifi kanunisi hakkında (2/91)
22. — Karahlsarısahip Mebusu Mehmet
Şükrü Beyin, (Belediye Kanununun tadiline
dair teklifi kanunisine dair (2/121)
23. — Karahisarışarki Mebusu Mustafa
ve Mesut beylerin, kanunu esasinin tadili
'hakkında teklifi kanunilerine dair (2/136)

93

353

240

405

404:
405
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24. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efen
di ile rufekasının Şeyhülislâm Musa Kâzım
Efendi ailesine maaş tahsisi hakkında tek
lifi kanunisine dair (2/122)
278:279
25. — Karesi Mebusu Hacim Muhittin
Beyin fimabat asker olanların müstesna me
muriyetlere tayin olunmaması hakkında tek
lifi kanunisine dair (2/95)
147
26. — Kozan Mebusu Doktor Mustafa
Beyin, iktisadiyatın tekamülü hakkında tek
lifi kanunisine dair (2/115)
147
27. — Kütahya Mebusu Besim Atalay
'Beyin, Halk ve Avam gazeteleri neşri hak
kında teklifi kanunisine dair {2/127)
279
28. — Kütahya Mebusu Besim Atalay
Beyin Evkafı ıCelâlİye ve Piri Memetpaşa vakıflarının Hükümetçe İdaresine dair
teklifi kanunisi hakkında (2/123)
307:308
29. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin,
öğle tatillerinin kaldırılması hakkında teklifi
kanunisine dair (2/120)
240:241
30. — Olti Mebusu Yasin Beyiı, mual
limlerin askerlikten tecili hakkında teklifi
lifi kanunîsine dair (2/112)
145
31. — Siirt IMebusu Mustafa Sabri Efendinin, Garzan köprüsünün tamiri hakkında
teklifi kanunisine dair (2/113)
146
32. — Sinop Mebusu Şevket Beyin, Sum
Mahkemeleri Kanununun tadili
hakkında
teklifi kanunisine dair (2/135)
405
33. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfİ
Beyin, belediyelerin mektebi iptidai kuşat
etmelerine dair teklifi kanunisine dair
(2/105)
145
34. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfİ
Beyin, çayın bandrola tabi tutulmasına dair
teklifi kanunisine dair (2/106)
123
35. __ Siverek Mebusu Mustafa Lûtfİ
Beyin, Muhasebe! hususiyelenn lağvına dair
teklifi kanunisi ile muhasebe! hususi yelerin
lağvı hakkında evvelce verdiği teklifi kanu
niye bir madde ilavesine dair teklifi hakkın
da (2/34) (2/46)
279:285
- 36. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin,
erkân, ümera, zabıtan ve mensubini aske
riyeden olan mebusların bu devrei kıtihabîyçde mezun addolunmalarına dair teklifi
kanunisi hakkında (2/10?)
127

Sayfa
37. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin,
makam maaşatı hakkında teklifi kanunisine
dair (2/134)
38. — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı
Beyin, mesken icarları hakkında teklifi ka
nunisine dair (2/İ14)

404

92:93

1. — Bursa Mebusu Operatör Emin
Beyin, tababeti adliye ve cerai mneticesi
mecruhların tedavisine dair teklifi kanunisi
hakkında (2/27)
15:17
2. — Kastamonu Mebusu Doktor Suat
Beyin, Zonguldak ve havalisinde hastaneler
'kîişadı hakkında teklifi kanunisine dair m azfbatalan.
52:56,87:«8
3. — KütaJhya Mebusu Besim Atalay Be
yin, darülmuatliminlerin lâğvine ve sultani
lerin idadilere kalbine da-tr teklifi kanunîsi
hakkında,
105:1!İ3,I33:13*4
4. — Saruhan Mebusu Mustafa Necati
Beyin, fedakârların
sureti taltifi taaifckmda
teklifi kanunisine dair (2/54)
216
MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Be
yin, dartilmualliımJnlerJn lâğvine ve sultanile
rin idadilere kalbine dair teklifi kanunisi hak
kında.
-105:1113,133:134
2. — Siverek Mdbusu Musıtaıfa Lûtfi Be
yin, belediyelerin mektebi iptidai kuşat etme
leri hakkında teklifi kanunisine dair (2/105)
375
3. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfİ Be
yin, muhasebei hususiyeterin lâğvine dair tek
lifi kanunisiyle muhasebei husustyeVerin lağvı
hakkında evvelce verdiği 'teklifi kanunisi hak
kında. (2/34), (2/46)
2179:285
MÜDAFAA! MÎLL'tYE ENCÜMENİ
MAZBATALARI
1. — Saruhan Mebusu Mustafa Necati Be
yin, fedakârlıkların sureti taltifi hakkında
(istiklâl madalyası 'kanunu) teklifi kanunisine
dair.
!216
2. — Seferberlik ve cephe zammı maaş
kanunu lâyihası hakkında.
184:193,190
1, — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin,
Zonguldak'ta askerlik mükellefiyeti hakkında
teklifi kanunisine dair. (2/13)
135:14i
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Sayfa
2. — Bu seferberlik müddetine münhasır
olmak üzere hi dem atı fiiliye, ihtiyatiye ve
müstahfıza efradından fcedeii nakdi ahzine
dair kanun lâyihası hakkında.
143:156,161:
'176,195
MUVAZENE İ MALİYE ENCÜMENİ
MAZBATALARI
1. — Aksaray kızaısmın müstakil liva ha
line ifrağına dair kınun lâyihası hakkında.
60:62
2. — Bu seferfoıdik müddetine münhasır
olmak üzere toklematı fiiliye ve İhtiyatiye ve
müstahfaza efradından bedeli nakdi ahzma
hakkında.
42:44,161:176,195
3. — Bilumum ^â'bitan ve efrattan âzayi
mühim meşinden birim kaybedenlere suni âza
imal ettirilmesi hakkımla kanun lâyihasına
dair.
310
4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, De
nizli mentüez kazası düyuoattmn teoiK hak
kında teklifi 'kanunisine dair. (2/124)
406:407
5. — Emlâk ve arazi ve temettü vergisi
tezkere esmanının tezyidi hakkında kanun lâ
yihasına dair.
325:329
6. — Ereğli kömür madeni maaşat ve
masarifi için tahsisatı munzaımma İtasına
dair kanun lâyihası ile Keçiborlu kükürt fab
rikası maaşat
ve masarifatı için tahsisatı
munzamma itasına dair -kanun lâyihası hak
kında.
310393:396,400
7. — Hariciye Vekâletinin iki aylık mu
vakkat bütçesine tahsisatı mesture tertibin
den on beş bin liranın zammına dair kanun
lâyihası hakkında.
449:450,468:469
8. — Hazinei hassaya ait bulunan emlâk
ve arazi muamelâtı tasarruf iyesi ne dair kanun
lâyihası 'hakkında.
234:240,24i
9. — Malta'da mevkuf bulunanların aile
lerine m$a's. tahsisine dair kanun
lâyihası
hakkında.
340
10. — Mecitözü ve Zile'ye merbut bazı na
hiyelerin kazaya ifrağına dair kanun lâyihası
hakkında.
310
11. — Memaiiki ecnebiyede bulundurula
cak zabıtan ve atasemilitederle maiyetler indeki
efrat muhassasatı için Müdafaai Milliyenin
iki aylık muvakkat bütçesine para ilâvesine
dair kanun 'lâyihası hakkında.
452:453.470

Sayfa
12. — Moskova sefareti il» bazı şehben
derlikler muhassasatı için Hariciye Vekâleti
iki aylık muvakkat bütçesine para İlâvesine dâir
kanun lâyihası hakkında.
450:452,469
13. — Moskova'ya gidecek heyeti sefaretin
harcırahları hakkında kanun lâyihası hak
kında,
444:466,468
14. — Müskirat beyiye'resminin tezyidi
hakkında kanun lâyihasına dair.
378
15. — Müskirat resminin tezyidine dair
kanun lâyihasına dair.
37>8
16. — Seferberlik ve cephe zatmmı maaş
kanunu lâyihasına dair.
-184:193*196
17. — Şark'a tetkikatı ilmiyede bulunmak'
üzere gönderiiecek heyetin tahsisatı malktuasına dair kanun lâyihası hakkında,
453:458,470:4711
18. — Teşrinisani ve kânunuevvel 1336
aylarına mahsus muvakkat bütçe kanunu lâyi
hası, seferberlik ve cephe zammı 'kanunu mu
cibince verilecek 1 800 000 lira-n iki aylık
muvaMat bütçeye ilâvesi hakkımda B. M. Mec
lisi Riyaseti tezkeresi, Hudut Sıhhiye bütçe
sine tahsisat ilâvesine dair Sıhhiye Vekâleti
hakkında
247:251,252
19. — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, hktematı vataniyeden maaş alanlara tah
sisatı fevkalâde itasına dair teklifi kanunisi
hakkında. (2/101)
3'52:35'3
20. — Zabıtanın vazife esnasında telef
olan hayvanlarının tazmini hakkında kanun
layihasına dair.
21. — Zonguldak memurlarının maaşlariyle idare edemediklerine dair şikâyetname
lerinin gönderildiğine dair Nafıa Vekâleti tez
keresi hakkında.

3:10

85

J. — BaMık kanunu lâyihası.
18:26
2. — İşgal dolayısıyla terki mevkie mecbur
kalan memurin ve ailelerine harcırah itası
hakkında kanun lâyihasına dair.
3. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyin,
Zonguldak ve havalisine hastaneler küşadı
hakkında teklifi kanunisine dair.
52:56,817:88
329:330
4. — Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti
Umumiyesİ muvakkat bütçe kanunu lâyiha
sına dair.
52:56,176:184.195:196
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Sayfa
SIHHÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1, — Kütahya Mebusu Cemil Beyin haymenişin kıptilerin iskânı hafckmrda takririne
dair.
2813
2. — Teşrinisani ve kânunuevvel 1336 ay
larına, mahsus muvakkat bütçe kanunu layi
hası, Seferbertik ve cephe zammı 'kanunu mu
cibince verilecek bir milyon •sekiz yüz bin lira
nın. iki aylık muvakkat bütçeye ilâvesi hakkın
da Büyilk Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi,
(Hudut Sıhhiye bütçesine (tahsisat '{ilâvesine dair
Sıhhiye Vekâleti tezkeresi hakkında.
247:251,252

Sayfa
ruhların tedavisine dair teklifi kanunisi hak
kında. (2/27)
15d7
2. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyin,
Zonguldak ve havalisinde hastaneler küşadı
hakkında teklifi kanunisine dair (2/83)
52:56,87:88
SERİYE •ENCÜMENİ MAZBATASI
1. — Dersim Mebusu Abdülhaık 'Beyin, ca
milerde hutbelerin Türkçe olarak cemaata teî*
'kini hakkında takriri hakkında.
206:207
ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI
1. — Baltalık kanunu lâyihası hakkında.

16:26

ENCÜMENİ MAHSUS MAZBATASI
î. — Teşkilâtı esasiye kanunu lâyihası hak
kında.
21'6>407:4tl 8^458:4*7

1. — Bursa Mebusu Operatör Emrin Be
yin, Tababeti adliye ve ceraim neticesi mec-

MUHTELİF EVRAK
Harefcâtı (Harfafye
1. — Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabektr Paşanın, askerimizin Kars talbyelerine
girdiklerine dair telgrafı.
244:245
istihbarat
1. — Eskişehir'deki mecruh gazileri 2iiyarete giden heyetten mevrut telgraf.
2. — Mecruhları ziyaretle .hediye tevziine
giden mebuslardan mürekkep heyetten mev
rut telgraf.

405

379

Talepler
1. — Ayini ruhani esnasında şarap istima
line müsaade olunmasına dair Haham başının
istidası.
324
2. — Halkın irşat edilmesine ve halk idaıresfoSfl taibMyfe mmtaka müfetırişiikleri ih
dası temennisinle dair Yalvaç'la bulunan istik
lâl Mahkemesi heyetinden mevrut telgraf.
255:125.6
•3. — Irak sadağından Büyük MıUHet Mec
lisi Kiyasetine mevrut, kemali metanetlıe müoatdeki diniye ve v&tartiyeye devam olnnntasura ve talebi müzaherete dair telgraflar 396:399
rt. — Müdafaada sebat ediNmesİne daıir.
Mupa\Jan mevrut telgraf
91
Ttadfye
1. — Şehit merhum Hafız Hüseyin Beyin
hem&ireslttKİen mevrut taaiyet cevabı
120

Tahrikler, jttazlmfcr, tara tsadafcat rre ttflşekkürfer
1. — Aksaray'ın liva hailime ifrağından do
layı mahıaMinden mevrut teşekkür
telgrafı
234
2. — Düşmam momlieketıtıen! tand ipin çar
pışmağa afatfeHSfcJemne dair PüDürgeliterden
mevrut telgraf
91
3. — Kars'ın fethindim dolayı Ermenak
ve Siverek'ten mevrut tebrik telgraftan
$19:320
4. — Kars'ın feshinden dolayı HaabektaşrvaM dergâhı postiMşira /türbedarlığından'
mevrut tebrik töflgrafı
354
,5. — Kans'tn fethinden dolayı üçüncü ko
lordu kumandanlığından mevrut tebrik telgoafı '
380
6. — Kars'ın zaptı münasebetiyle çekikti
tebrik *eigrafma Şark Cephesi Kumandanı
K.âz*m Karalbekir Paşa'trıtı cevapları
[276:2,77
7. — Kars'ın zaptı müBasebeüyJe Erzu
rum mabuslarmın tebrik telgrafı
Ü77
3. — Katts'm zaptı münasebeüylıe Kan
ığın mutasarrıflığından gelen (tebrik telgrafı
277
9. — Mecföse sadık olduklarınla dair Derisimdin IzoK Aştiretteriaden mevrut telgraf
9ıl
(1Q. — Şark Cephesi Kumandanı Kâzım
Kiarabekîf Paşa'datr mevrut, ordunun hürımettertmiEn Meclise arana daJk
fielgrafı
5
J,L — Şark Cephesi Kumandam Kâzım
Karalbetoir Paşadan mevrut teşekkür telgrafı
405
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SUALLER VE CEVAPLARI
Sayfa
Adliye Vekâletinden
1. — Yozgat Mebusu Süleyman SWTI Be
yim, Yozgat esnafından Kadı Mehmet Efendinra kattülen hafcktnıdakıi sual takriri
20S
Dahiliy# V«kâtetoden
; 1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, Konya hâdisesi hakkında suali ve Dahi
liye Vekâleti Vekili Dr, Adnan Beyim şifahi
cevabı
85:86
ıi;i3:M4
-2. — Caoifc Mebusu Nafiz Beyin Ankara
Belediyesi hakkında suali
t£H3:rl04
3. — Cartİk Mabusu Şükrü Beyin, sansör
hakkında sual takriri
355
4. — Dersim Mebusu Raımıiz Bey ve ar
kadaşımın Eraüncan ve Sivas cihetlerinde eş
kıya tarafından soyulan bazı mebuslara dair
sual takriri
35:3S
5. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü
Efendiök», 'Konya hadisatı hakkında sual
-takriri
133
6. — Karahisarı Sahip Mebusu Mehmet
Şükrü Beyin, Konya hadisesiyle alâkadar bîr
mebusun isBievap -ve kefalete raptedflmesi
esbabına dair sual takının
:147
J. — Kayseri Mebusu Sabit Beytin, Zafer
Ticarethanesi saMbi Yusuf Ziya Beyiı ha-

Safyfa
«esimin abluka edtrknesli esbaibınm boyanma
dalir sual takdiri
8. — Yozgat Mebusu Feyyaz AJli Beyin,
Yozgat ahvalane dalir sual takriri

4
355

Erkim Harbiyei Umumiliye R*yase4indjejı
I. — Bursa Mebusu Operatör Emta Be
yin, cephelerde cereyan eden harekât hak
kında sual takriri
£5:86
İktisat VdtâJefâüie»
'I. — Bursa Mebusu Operaitör Emin Be
yin, Rusya seyahatti hakkında Jkfeaıt VekiH
Yusuf Kemal Beyden sual *akrM
85,: 86
Müdafaai Mflîye V«kaife«mdlea»
I. — Cebelibereket Mebusu İhsan Beyle
arkaKİaslannın ordunun ne dereceye 'kadar iksa
edİleceğliıne daiir suali
ı86,MI9
•1. — Yözgad Mebusu SüJeyman Sırrı 'Be
yin, Yozgad eşjafmdan Kadı Mehmet E6enj
dinin katiMerİ hakkında sual takriri
208
• 1. — Konya Mebusu Vehbi Efendi ve
arkadaşlaırımn, Konya'da askere veriüıe» ek
mek numunesinden bir parça takdim edödügine ve bu hususta bir teşebbüs icra ediliİR
edilmediğine dair sual takriri ve Müdafaai
Milliye Vekili Fevzii Paşanın şifahi cevabı
asttaki

TAKRİRLER
jAnıtıaliya (Hasan Tahsin Beyte rüfekası)
L — Askerin nrfbusattna daıîr
246
Aıjdatya (Mustafa Beyle refikinin)
2, — Antalya - Burdur şosesinin ikmali
(inşasına dair
246.
3, — Antalya'da bir Darülharir kuşat
'edilmesine dair
345(246
Bitlis (Hüsnü Bey)
4, — îstiik'lâl mahkemeleri intihabatına
»it mesailin diğer mevada tercihan müzake
resine dair
44]
.Bffls (Yusuf Ziya Bey)
5, — Garzan -köprüsünün tamirine dair
'Sünd Mebusu Mustafa Sabiti Efendinin ka
nun teklifine. Nafıa Vekâletinin cevabi tez
keresinin reddiyle köprünün inşası lüzumu
nun 'tahtı karana alınmasına dair
307

'Bolu (Dr. Fuat Bey)
6. —Sobalar kuruluncaya kadar Mecfiis
içrtimafennın bir kaç gün tehir edilmesine
dair
270:371
BÖIIU (Yusuf izzet Pasa)
7. — Şark Cephesinde ihraz edilen mu
vaffakiyetten 'dolayı Şark Vilâyeti afuadüsûne
(teşekkür edilmesin* dair
381
8. — Kİyafeti ımlliyedin tespitine dair 3S1İ3&2
'Bundur (Ali Ulvi Bey)
9. — Burdur Meclisi Umumisi intihabaıtıntn feshettirilirrves'itte dair

OM

(Burdur (İsmail Suphi Bey)
10ı. — Hukuku aiüe kararmamesİTi'in 'tek
rar mevkii meriydto vaaıedamesine dair
243E244
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Sayfa
Cebelibereket (İhsan Beyle rüfekası)
•11.. — Büyük Millet Meclüsi Hükümetinin
Ibu sone neşet edan zâbitanma M'edİs namına
Ibâr ziyafet verilmesine dair

30T7

D&ûdi {Yusuf Bey)
12. — Denizli ahalisinin vergiIıerıkMn bir
'kaç ay tecili tahsilline dair

ıî 32

Ergarti (Mahmut Beyk rüfekası)
:
I3,, — Taşkülaıtı Esasiye kanun lâyihası
mürtaöehetiiyite tsmaiil Suphi Beyin beyanatına
ak zaptım muhiti milIMe neşrine dair
(448:449
Etıgarii (Sırrı Beyle rüfekası)
U4 — Ergani livası merkezinin Osmaniyeye naklıîyle ve Pailıoniiın lliva hailine İfrağına
•dalitf''
15. — Vekâletlere 'tâyin edilen memurine
aıit cetvelin biran evvel Meclise gönderilmesi
ne dalir
lîçeî (Şevki Beyle rüfekası)
16. — Tahsisat devresküde teoavüzıü müd
det ettiren mebusia:rdan kıstalıyevm icra edil
memeğinle daıir

40

211

62:64

.tamir (Mahmut Esat Bey)
1:7. — Hürriyet kahramanı Niyazi Bey
merhumun ailesine maaş '(tasma dair
ı210t2îM
'IS. — Malita *da mevkuf bulunan Türk
vatandaşları batak undaki!
oamitekârlığmdan
dolayı Azarbeycan Hükümetine teşekkür edil
mesine da'İr
13J
İzmit (Abdullah Efendi)
.19. — Ankara'da şehremaneti teşkil edil
mesine dair
86
;tzmifc (Hamdi Namık Bey)
20. — Bozkır hâdisesinde şehit edilen kayrnaifcaın Demir Asaf Beyin katiiteımin idam
olımîrıaİaTma ve ai'lesinin terfihine daıir
lıl4,:(H,5
21. — Burdur Mebusu merhum Şevket
Bey ailesine muavemat edillmeira'e dair
30(7
Karahisan Şarki (Memduh Beyle rüfe
kası)
22. — HaJkçıJik programı (Teşkilatı, Esa
siye Kamımı lâyihası) tetkikatınm ne derece
îlerlediğiniin encümence İzah olunmasına
dair
72:73
Kaırahisarı Şarikıi (Mustafa Bey)
21. — Bedeli nafedi kanununun tesrii mü
zakeresi hakkında
»258:261

Sayfa
Karesi (Vehbi Bey)
24. — Kaymakam Rahımî Bey ailesine
maaş tahtslisirve dair takriri
441
25. — Teşkilatı Esasiye Kanunu lâyiha
sının takıdümen ve müstacelen müzakeresine
daıir
290c291
Kastamonu (Dr. Suat Beyle bir refiki)
26. — Encümen liçtimalaırına devam etmiyen azadan beş lüm kıstelyevm kesilmesine
dair
27. — İnebolu'da bazı kuranm nahiyeye
tahviİterine dair

(243
210

Kütahya (Cemil Bey)
28. — KüıfcahyaVlaki mektepterin tahlıjye
©dilmesine dair

278

Kütahya (Ragıp Bey)
29. — Uşafc havalisinde 'bir tatitelâl Mah
kemesi tesisi hakkında .

M'i

,Bİga (Hamit Bey)
•I. — Ankara Cenkleİ Resmıliy esinin bir hali
•mükemmeliyete ircai'le evamir ve mukarreratı resmiyetim mezkûr cedide lile ilânına. dair

262

Bursa (Operatör Emin Bey)
2. — Düşmanların icra1 ettikleri
karşı ittihazı lazımgeten tedabire dair

276

ziyana

Çorum (Stddık Bey)
3. — Posta ve te%raf umurunun hali inti
zama ifrağına da'İr
358:359
ıDersİm (Abdülhak Tevftk Bey)
ı4. — Camilerde hutbelerin Türkçe olarak
cemaate -teHk'ini hakkında
206:207
Erzincan (Tevfik Bey)
5. —• Erzincan Livası müihakaıtına muallim
tayiniyle mektep küşadma daür

231

Genç (Ali Haydar Beyle rüfekası)
6. — Mütekaidini mülkiye ve askeriyenin
maaşlarına zam İcrasına dair'

93

îçel (Ali Sabri Efendi İle rüfekası)
7. — Şimdiye kadar 'azil ve nasbedilien me
murinin bir 'listesinin Heyeti Vekileden 'talep
©dilmesine daıir

262

Kütahya (Cemil Bey)
8. — Haymeniş'in kıprtlerin iskânı hakkmda

2&8
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Sayfa
9. — Meclisi idare âzalaTmım sureti îırt-İIhabmda vergi mükellefiyetleri kaydirtin tay•yedUmesine dair
285j:28fi
Niğde Vehbi Beyle arkadaşları)
1Q. — Postahanöterde havale muamelesi
nin tekrar tesisine dair
,35£:3l59"

Sayfa
Trabzon (Hüsrev Bey)
11, — Düğünlerde israfatın menline dair

21&217
3)61ı:3ı69
382:392

12. — Merhum Reşat Hikmet Beyin çocukiantBH tahsil «ttiritaeterine da&r
2&teQ32

TEKLİFLER
Atlama (Zekât Bey)
ElâzSz (Hüseyin Bey)
1. — istiklâl mahkemeleri âza adedinin
.14 .— Botu'da şehit edilen Binbaşı İhsan
dörde Magma, dair (2/126)
207,441:
Beyin aüleskıe maaş tahsildi hakkmda (2/138)
404
442
îEngani (Mahmut ve Sırrı Beyler)
(Antalya (Mustafa Bey)
15. — 311 ve 3.12 teveftiiCliütejTİrı terhisi hak
2. — TeseüJün menine dair (2ftl$)
88Jİ46 kında (2/1.16)
59,159
Aydın (Esat Efendi)
Ergani (Sırrı Bey)
3. — M'emaKİk'i meşgule resimlerini havi
,16, — Kaza malmüdürtemin tasdiki mepullar çıkarılması hakfcında (2/-128)
210:279 muriy«tieııinin MaÜÜye Vekâletince icrasına
,BMs (Yusuf Ziya Beyle rüfekası)
dair (2/134) mükerrer
277:278
4. — Muhacir ve mültecilerin askerlikle
Gümüshama (Hasan Fehmi Bey)
rine dair (2/125) mükerrer
1,61
17. — VÜfâyaıt teşkilatında tadilât icra
BMs (Yusuf Ziya Bey)
sına ve memurin kadrofoırmda ıslahat yapıl5. — Posta ve telgraf memurfarımın rrrümasma dair (2/M6) müteırer
64:66
cazatı hakkında teklifi kanunisi (2/129)
208,278
95:103
358:359
il 8. — Ziynet eşyasının mera dühuKi hak6. — Pasta, telgraf ücretlerimin tezyidi
kında (2/1,37)
310,353.
hakkında (2/130.)
,208,278
'Dpeî (Ati Efendi)
358:359
19. — Anamur'un diva haline ifrağına da
7. — Posta ve telgraf memurlarınım ter
ir (2/132)
257
fihleri hakkında (2/131)
208,278
Karahüssarı
Sahip
(Mehmet
Şükrü
Bey)
3158:359
20. — Belediye Kanununun ta*dütne da
Dolu (Tunalt Hilmi Bey)
ir
(2/121)
1145,405
8. — Ereğli kömür madenlerine beytül.(Kaırahıisaırı
ŞaıM
(Mustafa
ve
Mesut
Bey
mal ve Evkafça vazmyed edfilmeslitte dair tek
lifi (VI3-3)
İ26U262 ler)
21. — Kanunu Esaslinin tadili hakkında
9. — Köy İdaresi hakkında <2/125)
158:159
(2^136)
3ılQ,
242:243
404:405
10. — Zonguldak'ta açılacak hastaneler
Karesi (Abdülgafur Efendi ve rüfekası)
hakkında (2/117)
«8
22. — Şeyhıülıtdam Musa Kâzım Efen
Çorum (Fuat Bey ve rüfekası)
di aüestiıte tnaaş tahsisi hakkında {2/122)
148,
11. — icra Vekilleri intihabına dair ka
.278:279
nunun tadila hakkında (2/232)
291:292
Karan (Dr. Mustafa Bey)
jDeniztö (Yusuf Bey)
23. — İktisaJd&yatm tekâmültü hakkında
(12. — DerMd kazası düyunıatıııın tecili
(2/115)
59447
hakkında (2/124)
.159,279»
Kıutafeya (Besim Atalay Bey)
406:407
24. — Evkafı CeJâliye ve FLrfraşa vakit
iDuyaınbefcir (Hacı Şükrü Bey)
159,
13v — MÜtö ordu teskffi hakkında (2/119)
.-1-2-1, •Ilarmın Hükümetçe idarosto dair (2/123)
307:308
İ73»\S9

— ıs —
Sayfa
25. — Halk ve avam gaaettetoni neşri hak
kımda (2/127)
2Q4£79

Kütahya (Cemil Bey)
3f>. — öğle taiMetMn. baMıriİması hattın
da (2/12»
1211,240:
341374
Kütahya (Rogıp Bey)
27. — Büyük M'Met Mediisi âzalarının
<dâva vek&Iet&yie İştigal edsmemeterioe dair
(2/117) mükerrer
81
Sîttid (Mustafa Sabrı Efendi)
(28. — Garzan köprüsünün tamtome dalir
(2/113)
40,'I46,
30S;306
Siûıdb ( £ m / Beyi
29. — Sinop'ta köprü ve şoseler tintşası
hakkında (2/139)
i40j6
30. — Mütekaidin ve eytam ve erantöt maaşatınan tezyidine dair (2/140)
406
*Sînob (Şeşket Bey)
31. — Sum mahkemeleri kanununun tadi
line derr (2/240)
333^334
32. — Sulh mahkemeleri kasıumımm torfü*j hakkında (2/135)
307,405
Trabzon (Hüsrev Bey)
33t. — Ankaja'dakî mektebi harbiye ta
limgahından neşet edecek olan zabit veSaüeHine mataran yüz eüşer Kına. teçhizat parası
İtasına dair (2/133) mükerrer
256:257
34. — Makam maaşı hakkında (2/1,34)
307,404
Yozgat (Süleyman Sırrı Bey)
35. — Ağnam tadadı hakkında (2/1G7)
"&$
36. — Büyük MiHet Meclisi azalarından
dâva vekâleti deruhte edeceklerin müatafî addohırama&ma datif {2/184)
811:82
37. — Mesken 'icarları h a t t ı n d a (2/1.14)
39:
, 40.92:933.11
Adana fZetâf Bey)
1, — ihracat Kanununa zeyfetdiBUcek mevat baıklkında (2/102)
2. — Müdafaai hukuk eerrıîyetfler&rim umu
r a maJİyesS hakkında tekSfİ kammösi (2/110)
Antalya (Rasİh Efendi)
3, — Taflebe ve maıafflknieTlkı askertöfcten
IrâtfemaM h a t t m d a tekJSti kanunisi (2/103)
jAnftep (Kılıç Ali Bey ve rüfekası)
4. — Zalbttan raaaşatanm tezyidi hakkın
da teklifi kanunisi (2/99)

241
124.

124

124

Sayfa
Aydm (Cami Bey)
5. — tdareİ umumİyei vrilâıyat kanununun
taddföne daıir t e k M (2/53)
285:286
Aydın (Tahsin Bey)
6. — Müstanftİklerin müddeiumumilerin
fevkına ısadın» daıir tekifi kanunM (2/172) 1/23:124
/Bulu (Cevat Beyle refiki)
7. — Ordu mensUbinin maasartının ıtezyidütıe dair teklifi kanunisi <2/109)
94
(Bolu (Tunah
mimiBey)
8. — Duzcede bir liva teşkili hakkında.
teklifi kanurM (2/89)
286:288
9: — Neşriyat rnücrkniyeSi h a t t ı n d a Jek'lifi ilcamınİsi (2/108)
146:-147,3« ,242,380:381
10. — Zonguldak'ta a^kerîfk muafiyeti
feafckstnda teklifi îkanurM (2/H3)
135:141
©ursa (Operatör Emin Bey)
'11. — Matbuat ve idfiihbarM .müdiriyebi
umurriiyesinîo Dahiliye vekâletine raptına
dair teklifi 'kanımM (2/1.03) mükerrer
94:95,3QHı
12 — Tababeti adliye ve oeraıkn neticemi
mecruhların tedavisine dair teklifi kanunisi
(2/27)
15:17
Canilk (Hamdi Bey)
113. — -Bekârlardan vergi ahzı hakkında
teklifi fcamırtisi <2/100)
93:94
DJvarbekir (Hamdi Efendi)
14. — TeSkiikatı temyliziyeden alınacak
harçlar h a t t ı n d a (2/57)
239:24Q
(Blâzİz (Hüseyin Bey)
15. — Nahiye müdürlerinin ahali tara
fından intihabına daıir teklifi {2/35)
285:286
tçel (AH Efendi)
16. — Düşmana karşı ittihazı 'icap eden
tedahire daıir.
240
Karesi (Hacim Muhittin Bey)
17. — Pmrabaıt asker olanların müstes
na memuriyetlere tâyin olunmaması hakkında
teklifi kanunisi <2/95)
147
Karesi (Hasan Basri Beyle rüfekası)
18. — Düğünlerde meni israfat hakkın
da temii kanunisi a / 2 3 )
216:-217,301 î369,382:392
Kastamonu (ör. Suat Bey)
19. — Zonguldak ve havalisinde 'hasta
neler kuşaklı hakkında teklifi kanuoüai (2/83)
52:5^,87:88309:330,
Konya (Arif Bey)
20. — Muhasebei hususiye müdüriyetleri
nin İâğvi hakkında ıteküft 'kanunisi (2/68)
147
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Sayfa

Sayfa

Kütahya (Besim Atalay Bey)
(21, — Damlmualliminlerin lağvına ve
Sultanilerin idadiye kalbine dair teklifi (kanu
nisi (2/85)
m:-mjV32:134
Kütahya (Cemil Bey)
(22. — Mestken ticaırten hakkında tekifi
ıkanunisli (2/30)
311
23. — Suku Sultanide vâki <miirbayaat hak
kında teklifi kanunisi. (2/81)
265
OKi (Yasin Bey)
24. — Muallimlerin askerlikten tecili hal
ikında teklifi kanunim. (2/112)
145
Sanman (Mustafa Necati Bey)
25. — Fedakarların sureti taltifi hak
kında ıtakM kanunisi. (2/54)
216

Siverek (Mustafa Lûtfi Bey)
30. — Belediyelerin mektebi iptidai ku
şat etmelerine 'daıir teklifi ıkanutfisi (2/H05) 145,375

Sürt (Mustafa Sabri Efendi)
26. — fetfaaf mahkemelerinin lağvına
dair (2/56)
239:240
27. — Sulh mahkemeleri kanununun ta
dili haskkmda teMMi kanunisS 1(2/58)
330:333
ıSivas (Mustafa Taki Efendi)
Q&. — Kamımı cezanın iki yüzüncü mad
desinin -tadiline dair {2/39)
350:351
29. — Kanunu cezanın 201 nûi madde
sinin tadiline dair (2/40)
350:351

31. — Çayın bandırola tabi tutulmasına
dair teklifi kanunisi <2/'106)
123
32. — Muhasebei hususi yelelin lâğvJne
dair (2/34)
279:285
33. — Muhasebe! husu&yderin lâğvi
hakkında evvelce verdiği teklifi kanuniye
bir madde nâvesine dair ı(2/46)
279:285
Trabzon (AU Şükrü Bey)
34. — Suiistimali men ve suiistimal üe
Sdhar edilen servetlerin (istirdadı hakkında
teklifi kanunisi C/59)
351:352
Trabzon (Hüsrev Bey)
35. — Erkân, ümera, zâbitan ve mensubirü askeriyeden olan mebusların bu devrei
intmabiyede mezun
addolunmalarına dair
tekiM ıfcaourtisİ (2/107)

124

Yozgat (Süleyman Sırrı Bey)
36. — Hidematı vataniyeden maaş alan
lara tahsisatı fevkalâde itasına dair teklifi
kanunisi (2/101)
352:353

TEZKERELER
ADLİYE VEKÂLETİ TEZKERESİ
il. — Hiyaneti vataniyeden idama mahJkûm eğridir [kazasının Ya'kaafşar karyesinden Kara Mehmet ve Refikti' Hasan hakkın
daki evralkm gönderildiğine dair
202,329:321
2. — Hiyaneti vatariiyeden 3 sene (kü
reğe jnathkûm Elbistan'ın Atmalu iftariyesin
den Mehmetoğlu Yusuf hakkındaki evra(kın göndenüdiğiıne daar,
375
3. — Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm lErmenak (kazasının AdiHû karyesin
den saikı Mehmet hakkındatö evrakın 'gönderMğine dair.
159,202:204
4. — Hiyaneti vataniyeden mevkuf bulu
nan Ergani müftüsü Salih Efendi hakkındaki evrakın gönderildiğine daıir.
375
5. — Hîyaoetti vataniyeden mahkûm Tekfce ikardyesinden değirmenci Nurettin hakkın
daki evralkm gönderftÜğlİııe dair.
232,321:322
1. — Hiyaneti vatani'yeden beraat eden
Uluborlu'nun Seokıkent nahiyesinden Kula-

HOSşç**- -'

zade Ali ve Mahdumu Nuri Efenditer hak
kındaki evrakın göndenikfiğme daür.
126
2. — Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Maden'in
Yertiyaban
karüyesiı»den
Hasanoğlu Hakkı ve Hasanoğhı Celâl hak
kındaki evrakın gönderildiğine dair.
125:126
3. — Hİyaneti vataniyeden 'mahkûm
Afkdağ madeni kozasının Üçağaç Cariyesin
den Molta Arif ve Kör Ceîâ'l ve sair rüfeıkası hakkındaki evrakm gonderilügirte dair 235:239
4. — Hiyaneti vataniyeden «mahkûm Koz
luca nahiyesi mua'Uâmü Aftoğlu Ömer Efendi
hakkındaki evrakın gönderüdiğitte dair.
126
5. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Merzif on'un Camdicedit 'mahallesinden Abbasoglu
Ömer Lütfü hakkındaki evraikm gönderildiğine
daıir.
126:127
6. — Kadın kaçırmak maddecinden mah
kûm Kırşehir'in Çağırtan kari yeşimden Osmanoğlu Süleyman'ın baktöyei müddeti cezaiyeşimin affına dair. .

125
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Sayfa
7. — Mahpus itken askere sevfcedilen İs
kilip'ti Atioghı Mustafa ve ffüfefoasrmn af
t a n iealbedip edaraiyeceğine dair.
127:'130
A N K A R A İSTİKLAL MAHKEMESİ RİYASETİ
TEZKERESİ
•1. — Casusluk ve hıyaneti vatamiye ve
harbiye ile maznun eşhasa atöt askeri diva
nı harplerden mevrut evrakın iade edilip edilmüyecegine dair
il'b 13,40:42
& M . M. RİYASETİ

TEZKERELERİ

DAHİLÎYE VEKALETİ TEZKERİBLERÎ
1, — Pozantı'da bir iısfciktâl mahkemesi
teşkili hakkında.
374

ti. — Afyonfcarahdsar - Sandıklı • Dinar
tarikinin turuku umumiye meyanına 'ithaime
dair,

304

& — Bursa mebusu Operatör Emin Be
yin, düşmanların icra ettikleri ziyana karşı
âbtihazı 'lâzımgeten tedabüre daıir takriri ve
Büyük Millet M e c M Riyasetinin cevabi tez
keresi.

276

5. — Kayseri İstiklâl mahkemesine şim
dilik lüzum olmadığına dair.
6. — Kırşehir 'livasının Ankara İstiklâl
ımaihkemesi dairei (kazasına Übafc edftiigme
daiir.
7. — Kütahya mebusu Cemil Beyin, ö ğ 
le tatiHermin kaldırılması hakkındaki teklifi
kanunisi ı(2/ıl<20) üzerine 'öğle
tatilleri nin
kaldırıldığına dair (Heyeti Vekilece ittihaz 'edi
len 'karamaımerün gondertikÜği 'hakkında.

2. — Trabzon mebusu Hüsrev Beyiİn,
Merhum Reşat Hikmet 'Beyin çocuklarınım
tatusil ettirilmelerine dair takririne gelen ce
vabi tezkere.
231:232
MAARİF VEKÂLETİ TEZKERELERİ)

3. — OAyarbekir'de bir tstüklâl mahkemesi
tesfcüK hakkında.
318:319
4. — İçel mebusu AK Sabri Efendi ile
•rüf akasının, şimdiye kadar azil ve nasfbedilen
rnemuriorin bir Üstesinin Heyeti VtlkÜteden ta
lep edilmesine dair takriri ile, 'Biga mebusu
Hâmit Beyîn, ArtJoana Ceridei resmlİyesMn
bir hali mükemmeliyete ioraüyle evamir ve
mukarreratı resmİyemn
mezkûr ceride ile
ilânına dair 'temenni tekririne Büyük MüİLeıt
Meclisi Rıiyasetimo cevabi
tezkereci.

Sayfa
marı'm bakiyei
müddeti
mahkûmiyetinin,
affına dair kararnamenin ıgonderoldıigi hak
kında1276,349:350
;10. — Yabanabatlı DerriircJoğlu Ömer'in
bakiyei müddeti cezaiyeisünkı affı hakkındaki kararnamenin gönderildiğine dair. '3(H$75»:37&
'İH. — Yenişehir'in Akidere karyesinden
Arif oğlu Ahmed'in bakiyei mtüddeti cezaiy esinin affı hakkındaki kararnamenin gön»
dendiğine dair.
304,378

1. '— Erzincan Mebusu Tevfik
Beyin.,
Erzincan livası mülhakatına muallim tâyîniyle m ak tep k'üşaıdına daür takririne gelen
cevabi tezkere.

231

2. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin,
Merhum iReşat Hükmet Beyin
pocukîarmın
•fafeil ettirilmelerine daıir takribine gelen ce
vabi tezkere,
23(lı:2l32
MALÎYE VEKALETİ TEZKERELERıî

262

207

159

'1. — EncümerJerde bulunan Maliyeye ait
10 kanun lâyihasının müstacelen müzakere
ve idtaç edilmelerin© dair.

üfcıH

2, — Sihhiye Vekâleti Bütçelerine zam
icrasına «dair*

075

3, — Varidatın tezyidi hakkında evvel
ce gönlderümiş olan mali kanun lâyihaları-'
nm tesrii müzakeresine daiir.

447

MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRİYETİ
UMUMtYESt TEZKERESİ
374

8. — Seferberlik ve cephe zammı kanu
nu mucibince verilecek bir milyon
sekiz
yüz bin liranın: iki aylık muvvakkat
büt
çeye ilâvesi hakkında
,209:2110,
247,25.1,252
9. — Trabzon'un
Yomra
nahiyesinin
Oğuzzane karöyesiridea Kara AKoghı Os-

il. — Bolu Mebusu Tunalı HHmei Beyin,
•neşriyat mücrimiyeti hakkınidakl teklifi ka
nunisinde bulunan hır tâbirin tefsirine dair.
3180:3811'
MfÜDAFAAt MİLLİ/YE VEKALETİ TEZKERESİ
il. — Konya hâdteesinıde zâbitan ailelerine
vâki olan tecavüzden tfatayı cereyan eden
muhatbere suretlerinin gönderildiğine
dair.
231
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Sayfa
NAFIA VEKÂLETİ TEZKERELERİ
I. — S'tM Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, Garzan köprüsünün tamiri hakkındaki
teklifi
kanun'isine dair cevabi tezkere.
<2/Ull3>
1305:306
1. — Zonguldak memurlarının maaşlariyle idare edemedikterine dair şikâyetna
melerimin gönderilidiğine dair.
85
SIHHÎYE VEKALETİ T E Z K E R E L E R ' I
Ü. — Erzurum hastaneleri için üç milyon
küsur kuruşun sarfı hakkında,
202

2. — Hudut sıhhiye bütçesine
İlâvesi hakkında.

SERİYE VEKALETİ TEZKERELERİ
II. — Seriye vıe Evkaf bütçelerinin gönderjidi&ine dair.

E75

2. — Seriye vekâleti bütçesinde bin bej
yüz liraHk münakale iorasma dair.

231

3. — Seriye vekâleti bütçesinde
kale İcrasına dair.

275

ZAPTI SABIK HULASALARI
79- ncu içtimaa ak
180 noi içtimaa ati
Sil noi içtimaa ait
92 nci içtimaa alt
#3 ocü içtimaa ait
$5 not içtimaa ait
S6 ncı içtimaa ait
87 noi içtimaa ait
'88 nci içtimaa ait
$0 net içtimaa ait
91 nci içtimaa ait
92, nci içtimaa ait
93 ncu içtimaa alt
'94 ncil içtimaa ait
95 nci içtimaa ait
96 ncı içtimaa ait
97 nci içtimaa ait
98 nci içtimaa ait
99 ncu içtimaa ah

Sayfa
tafosisaıt
3247:251,252

Sayfa
2
&:9
34

Sfe»
64:85
90:91
M9
244:1145
1158
(201:202
229:2(30
254
275
003:304
Ö14
345c346
372
402:403
440:441

müna

TAHLİLİ FİHRİST

Sayfa
(Abdırttah Efendi (famk)

- Casusluk

hıyaneti vataniye ve harbiye ile
sa ak askeri divanı harplerden
kın iade edilip edflmiyeeeğine
İstiklâl
mahkemesi teiikeresi
söaleri,

ve

maznun eşha
mevrut evra
dair Ankara
münasebötüyle'

,— Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin,
darülmua!UimıM«riıt lağvına ve
sultanilerin:
İdadiye kalbine dair teklifi kanuni ve Lâyiha
ve 'Maarif encümenleri mazbataları münasebetiyle sözleri.
— Mahpus iken askere sevkedilen İskilip"
İi Alio&lu
Mustafa ve rüfekasımn
afları1
•icabedüp etmiyeceğıiıne daik Adlîye
Vekâ
leti teskeresi ve Ad'Mye Encümeni Mazbata
sı münasebetiyle sözleri,

12

108

— Yalbanabatlt Demircibğlu ö m e r % bakiyei müddeti cezaiyesiflin affı hakkındaki
kararnamenin
'göaderiMğine dair
Büyük
IM'İUet Meclisi Riyaseti tezkeresi ve Adliye
Encümeni (Mazbatası m'ünasebetiyle isözleıL
376377
Albdtfteafur Efendi (Karesi) - D ü ğ ü n l e r e
men'i israfat kanunu münaSöbetiyle sözleri.
216

<li29

— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin,
suiistimali men ve STriİstintal ile fdhar edi
len servetlerin lîsftindadı hakkında teklifi ka
nunisi ve Adliye ve Kavamİnii maliye encü
menleri mazbataları münasebetiyle
sözleri.

— Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri.
255
AB Rıza Efendi (Babım) - Düğünlerde
meni İsrafiat kanunu münasebetiyle sözleri.
365

ast
A<tiĞWxdk Kemali Dey (Kastamonu) Düğünlerde Meni israfat kanunu münasebe
tiyle dözteri.
mW390
;— Halkın irşat sdümesıine ve halk idare
sinin tatbiki ile mıntaka müfettirşiükleri ih
dası temennisine dair yaJMaç'to bulunan'
istiklâl mahkemesi heyetimden mevrut telg
raf münasebetiyle sözleri.

Sayfa
— Seferberlik ve cephe zammı maaş ka
nunu münasebetiyle sözleri.
(138,189
— Siirt Mebusu Mustafa Sabri Efendi
nin, Garzan köprüsünün tamiri hakkında
ki teklifi kanunisine N a f e Vekâletinin ce
vabi tezkeresi münasebetiyle sözleri.
305,306

256

~ frak sadatından Büyük MüHet Meclisi
Riyasetine mevntf, kemali metanetle müeadelei diniye ve vataniyeye deVam ohınmasına ve talebi müzaherete dair telgraflar mü
nasebetiyle Sözleri.

İ398

— Mazbatasının tasdiki hakkında bir ka
rar itasına dair 'Mensin Mebusu Yusuf Ziya
'Beyin takriri münasebetiyle sözleri,

314

— Mahspus İken askere sevkedMen l<skilıiplıi Alİoğlu Mustafa ve rüfekasınuı afları
icabed'İp etmiyeceğline dair Adliye Vekâleti
tezkeresi ve Adliye 'Encümeni
mazbatası
münasebetiyle sözleri.
ArSf Bey (Btayezit) • Bayezft mebusu Atıf
Bey hakkındaki ihtar cezasının refi
müna
sebetiyle sözleri.
— Bu seferberlik müddetline
münhasır
olmak üzere hktematı fiiliye, ihtiyatiye
ve
müstahfaza efradından bedeli nakdi
ahzına dair kanun lâyihası ve müvazenei malîye
encümenleri mazbataları münasebetiyle söz
leri.

— Siverek Mebusu Sıtkı Efendinin Mec
lise takdimi hakkında B. M. M, Meclisi
riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri.

1127

202

ıl67

i61

— Şarkta tetkikatı ilmiyede
bulunmak'
üzere gönderilecek heyetin tahsisatı
maktualafina dair 'kanun münasebetiyle söyleri,
455
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Sayfa ı
BeSlta Aıtefay 'Bey (Kütaftya) - Aksaray
'kazasının müstakil lüva haline ifrağıma dair
kanun münasebetiyle sözleri.

61

— Düğünlerde Men'İ israifat kanunu m ü 
nasebetiyle -sözleri.
13815,386
— Hazkıeİ (Hassaya ait bulunan emlâk ve
arazi muamelâtı tasarmfiyesiae dair kanun
münasebetiyle sözleri.
1268
— tcra Vekillerinin indühabma dair kanu
nun ;Mnci maddesinin tadili hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri.
295
— Irak sadatmdan Büyük Millet Meclisi Riyasetine mevrut, kemali metanetle m ü cadelei diniye ve vaıtaniyeye devam olunma
sına v« talebi müzaherete dair telgraflar m ü - '
nasebetiyle sözteri.
[398:399

Sayfa

— Darutmuaftrtıinlerön lağvına ve sulta
nilerin idadiye kalbine dair tekîiti kanuni ve
Lâyiha ve Maarif encümenleri mazbataları
münasebetiyle sözleri.
1105,106:107
— Şarkta teük'ika'tı ümiyede
bulunmak!
üzere gönderilecek heyetin tahsisatı maktualarına dair kanun münasebetiyle sözleri,
457
— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, sui
istimali m e n ve suiistimal ile İdhar edilen
servetlerin •istirdadı hakikıttda teklifi kanuni
si ve Adliye ve Kavanini maliye encümenleri
mazbataları münasebetiyle sözleri
352
— Vilâyat teşkilâtımda tadİIâit
İcrasmaı
ve memurin kadrolarında ıslaha* yapılma
sına dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri.
lOOjlOI

c
Cevdet Bey (Kütahya) • Kütahya

Me-

Cema Bey (Kütahya) - Kütahya Mebu
su Cem'İl Beyin, öğle tafcülerkuin kaldırılması

(busu Besim Atalay Beyin, Daritâmuallimlerkt lağvına ve sultanilerin idadiye kalbine
dair teklifi kanuni ve Lâyiha ve Maarif en
cümenleri mazbataları münasebetiyle, sözleri.

hakkındaki teklifi! kanunisi
sözteri,

münasebetiyle
04-1

H İ M 12

D
Dr. AbfcRn Bey (Lâzfcbm) - tcra VdkilJerioin sureti intihabına dair kanunim ükJîtıoj
maddesinin tadili hakkımdaki kanun rnünase-'
betiyle sözleri.

296

— İşgal dolaytsiyle terkîi mevkie mec
bur kalan memurin ve ailelerine harcırah
itası hakkında kanun münasebetiyle sözleri.
221
.— İzmir Mebusu Ham'di Namık Beyin,
ıBurdur Mebusu Şevket Bey ailesine mua
venet edilmesine dair takriri münasebetiyle
•sözleri.
— Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Yunao
istilâsına maruz kalan mahallerde İka edi
len fecayiia tahkik edilmesi ve resimlerinin
aldırılmasına dair beyanatı
münasebetiyle

309

— Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin,
darulmuallıimüfllerin
lağvına, ve suteanilerin
idadiye kalbine dair teklifi kanuni ve Lâyiha
ve Maarif encümenleri mazbataları münase
betiyle sözleri.
11017
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu Lâyihası En
cümeni mahsus mazbatası münasebetiyle söz
leri,

459

— Vilâyet teşkilâtında 'tadilât icrasına
ve memurin kadrolarında «slâhat yapılma
sına dair ;teklifi kanuni münasebetiyle söz
leri,

(100

Dr. (Adnan Bey (DaNHfre Vekâleti Veldffi)
- Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin Kon
ya hâdisesi hakkında suali
münasebetiyle
közleri.
(HM14
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Sayfa
— .Dersim Mebusu Kalsan Hay-ri Beyle
rüfekasmın, Depsim ahvaJioe dair
istizah1
takriri ve Dahiliye Vekâleti Vekili Dr, Ad
nan Beyte Maliye Vekili Ferit Beyin cevabr
münasebetiyle sözleri.
43ftH3I
— izmit Mebusu Haindi Namdc Bediin,
Bozkır hâdfeesinide şehit edilen Kaymakam'
Demir Asaf Beyin kaıtAleriam idam otunmalarına ve aHesiniin terfihine dair takırihli
münasebetiyle sözleri,
315
— VMyat itesMlâtında taldilât icrasına ve
memurin
kadrolarında ıslahat yapılmasına
dair teklifi kanuni münasebetiyle
sözleri.
1102si 03
Dr. Mazbar Bey (Aydın) - Bursa Mebu
su Operatör Emin Beyin Konya hâdisesi
h a t t ı n d a suafflİ münasebetiyle sözleri
— Bu seferberKk müddetine
münhasır
olmak üzene hidema'tı fiil'iye, ihtiyatiye ve
müstahtfaza efradından bedeli nakdi
ahzına dair kanun lâyihası ve Mutvazenei maliye
ve MtiSdatfaai milliye encümenleri mazbatala
rı, münasebetiyle sozteri.
•— Erzincan ve Sivas cihetlerinde eskiya
tarafımdan soyulan bazı mebuslara dair Da
hiliye Vekâletinden sual takriri münasebe
tiyle sözleri.
— Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin,
Darülmualtimtinlerİn lağvına ve sultanilerin
idadiye kalbine dair teklifli kanuni ve Lâyiha
ve Maarif encümenleri mazbaitateL münasebe
tiyle «özleri.
— Mebuslukla dava vdkâaetindn İmtizacı
magduriyetM mucip olduğuna dair Memduhi
İmzalı istida ve Arzuhal encümeni mazba
tası münasebetiyle sözleri.
— Sivas Mebusu Hayfi Beyin, mezuniyet
verİl'medi&i takdirde istifa edeceğine
daîr
telgrafı ve Divanı riyaset kararı münasebe
tiyle sözleri.

(114

15-1
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)108

80

Sayfa
Dr. R u a Nur Bey (Maarif Vekili) • Kü
tahya Mebusu Bflsîm Atalay Beyin, Darülmuallimlerin lâğvine ve sultanilerin
idadi
ye katibine daıir teklifi kanuni ve Lâyiha ve
Maarif encümenleri
mazbataları
münase
betiyle sözleri.
d07,108,109,l'IO, I l , U ! ia2
Dr. Suat Bey (Kastamonu) - Antalya
Mebusu Mustaia Beyin, teseütün menine dair
tekh'fi kanureisi ve Lâyiha encümeni maz^atası münasebetiyle sözleri.
1146
— Antep Mebusu Ragıp Bey* kayma
kamlığı mebusluğa tercih ettiğine dair Da
hiliye Vekâleti tezkeresi münasebetiyle sözle
ri,
404
ı— ticel Mebusu Şevki Beyte refikasının,
tahkikat devresinde tecavüzü müddet ettiren
mebuslardan
kıstelyevm icra
edilmesine
daıir tatorir müaa'sebetiyle sözleri
62,63
— Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyin,
Zonguldak ve havalisinde hastaneler kusadı
hakkındaki teklifi kanuniye daıir
mazbata
münasebetiyle sözleri.
52,53c 54,55,330
— Kütahya Mebusu Cemil Beyin öğle
tatillerinim kaldırılması halkkmdakii
teklifli
kanunM münasebetiyle sözleri.
— Sorfcun nahiyesi esbaık müdürü Halül
•Recai hakkındaki arzuhal encümeni mazba
tamı münasebetiyle sözleri.
— Şubelerden
eneûmemîerdekii münhallere âZa intihabı münasebetiyle söyleri.
Dunsun Bey (Çonmı) - Bu
seferberlik
müddetine münhasır olimak üzere hidemaıtr
filiye, ihtiyatiye ve müsÜaMaza
efradından1
bedeli nakdi ahzına dair kanun lâyihası ve
Muvezenei maliye ve Müdafaai Milliye en
cümenleri mazbataları münasebetiyle sözleri

(121

m
14

155:1156

1120

— Vilâyet teşkilâtında tadilât
icrasına
ve memurin kadrolarında ıslâhat yapılma
sına dair teklifi kanuni münasebetiyle söz
leri,
97/100:101

•— Hıyaneti vatanfiyeden mahkûm *Emıtnek kazasının AddliUu kafiyesinden şaki Meh
met hakkındaki evraka dair Adliye Enc'ü
meni mazbatası münasebetiyle sözleri.
— Matbuat ve
istihbarat
müdüriyeti
umum/iyesi muvakkat bültce kanunu münase
betiyle sözleri.

203

49:50

— ıs

F
Sayfa

Sayfa
Faflt Bey {Getoetibeıteket) • Baltalık
nunu münasebetiyle sözleri.

ka

— Mazbatasının tasdiki
hakkında
bir
karar itasına dair (Mersin Mebusu Yusuf Zi
ya Beyin takriri miinaselbetiıyk sözleri.
— Sorgun Nahiyesi esbak müdürü Halil
Recaıi hakkındaki arzuhal encümeni mazbata-'
sı münasebe'bİyle sözleri.

2H423

314

69:70

Ferit Bey (Çorum) - Azaıyj kuramdan on
bir zata tein itasına dair B. M, M, Riyaseti
tezkeresi münasebettyle sözleri.
29Q
— Hazkıei Hassaya ait bulunan emlâki
v« arazi muamelâtı tasanrufiyetine dair tak
rir münasebetiyle sözleri,
264,2365^266
— tora VekıHlerinlin sureti intihabına <Saiır
kanunun ikinci maddesinin tadiÜ hakkındaki
kanun münasebetiyle
tözleri.
291
— Kaırahisanşarki Mebuısu Mustafa Bey
le rüfefcasının. Konya hâdisesinde zsnedhal
atmak -üzere divanı harpçe maznun addolu
nan Konya Mebusu 'Abdülhaliım Çelebi Efendi âe Kâzım Hüsnü Beyin evralciyle Ankara"
ya celbedilınelerinıe dair
takriri
münase
ö47
betiyle sözleri.
— Karesi Mebusu Vehbi 'Beyle arkadaş
larının, Teşkilâtı 'Esasiye Kanunu Lâyihası
nın tafcdimen ve mtistaceten
müzakeresine
dair 'takriri münasebetiyle sözleri.
— Kastamonu Mebusu doktor Suat Be
yin, Zonguldak ve havaisinde
hastaneler
küşadı hakkmdafcİ teklifli
kanuniye
dair
mazbalta münasebetiyle sözleri.
— Teşrinisani ve Kânunuevvel 1336 ay
larına mahsus muvakkat bütçe kanunu, Se
ferberdik ve cephe zammı kanunu mucibin
ce verilecek 1 800 000 liralın iki aylık mu
vakkat bütçeye itaVesime ve Hudut sıhhiye
bütçesine tahsisat ilâvesine dair Sıhhiye ve
{Muvazene! maliye encümenleri mazbataları
münasebetiyle sözleri*
Ferid Bey (Midiye Vekili) - Bu seferber
lik müddetine münhasır olmak üzere hidema•tı fiiliye, ihtiyatiye ve müstahfaza efradından bedelli nakdi ahzına dair 'kamun lâyiha
sı ve Muvazene i maliye ve Mudafaai Milliye
encümenleri mazbataları münasebetiyle söz-

291

55

348

•— Dersim Mebusu Hasan Haıyri Beyle
rüfekasının, Dersim avaline
dair
istizah
takriri ve Dahiliye Vekâleti Vekili Dr. Attnan Beyle Maliye Vekili Ferid Beyin ce
vabı münasebetiyle sözleri
W$ltfKi2
— Emlâk, arazi ve temettü vergisi tezke
re esmanımn tezyidi hakkında kanun lâyiha
sı ve fKavanini Maliye ve Muvazenei matiye
encümenleri mazbataları münasebetiyle söz
leri.
3126327,328
•— Encümenlerde bulunan Maliyeye ait
on kanun lâyihasının müstacele*! müzake
re ve intaç edÜmeslne 'dair tezkere münase
betiyle sözleri.

10,

— Erzurum Mebusu ismail Beyle rüfekasının, Ermenistan Sulh şeraiti hakkında is
tizah takriri ve Harciye Vekâleti Vekili
Muhtar Beyin cevabı münasebetiyle sözleri.
425:426
•— Harp kazançları vergisinin
tahsiline
dair kanun münasebetiyle sözleri,
ıl93
— Hazineİ Hassaya ait bulunan emlâk ve
arazi muamelâtı tasarrufiyasine dair takdiri
münasebetiyle sözleri.
263,264;2ı65:266y2ö7
— İsparta'nın Keçiborlu Kükürt
fafcrikasiyle EreğSi maden idaresi maaşat ve ma-sarifatı hakkındaki
Tahsisata
munzamına
kanunu m'ünasebetiyle ısözteri.
39*6
— İşgal dolayi'siyle terki mevkie mecbur
kalan memurin ve ailelerine harcırah
itası
hakkında kanun münasebetiyle sözleri.
221,222
— İzmir Mebusu Mahmut Esat Beyin
M'altalda mevkuf bulunan Türk vatandaşları
hakkındaki
cemilekârlığından dolayı Azer
baycan Hükümetine
teşekkür
©dilmesine
dair takriri münasebetiyle slözleri.
— Mahpus İken as'kere sevkedlilen İskilip
li Alloğlu Mustafa ve rüfefcasınm
afları
icabedip etmiyecegine dair Adliye Vekâleti
tezkeresi ve ^dliye Encümeni
mazbatası'
münasebetiyle sözleri.
— Maraş Mebusu Yakup Hamdi Beyin
mebusluktan .istifasına dair 'Maraş mutasar
rıflığının telgrafı münasebetiyle sözleri.
— Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumİyeai muvakkat bütçe kanunu munaselbetiıyle'
sözteri

1133

1128

İ120

182

— 26-4Sayfa

— Moskova'ya gidecek heyeti sefaret har
cırahları nalkkmdaki 'konun münasebetiyle söz
leri
445:446
— Seferberlik: ve cephe zam maaş 'ka
nunu münasebetiyle sözleri
187;
188,489,190,191
— Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Be
yin, muhasebesi haşiyelerin Jâjviyle memu
rini maarif maasatmın Muvazeneİ Uroumıiyeden itası 'hakkındaki takriri ve Maarif ve
Dahiliye encümenleri mazbataları münasebe
tiyle sözleri
281,
,282,284
— Şehit merhum Hafız Hüseyin Beyin
hemşiresinden mevrut taziye mektubu müna
sebetiyle sözleri1
120
— Şubelerden encümenlerdela münfaallere âza irıtfihaıbı münasebetiyle sözleri
14
— Tababeti Adliye Kanunu münasehe'tfiyle »özleri
15
— Teşrâwsaııi ve kânunuevvel 1336 ay
larına mahsus muvakkat bütçe kanunu lâyi
hası münasebetiyle sözterî
130
— Teşrinisani ve kanunuevvel 1336 ayları
na mahsus muvakkat bütçe kanunu, seferber*
Irk ve cephe zammı kanunu mucibince veri
lecek 1 800 000 liranın İki aylık muvakkat
bütçeye İlâvesine ve hudut sıhhiye 'bütçesine
tahsisat ilâvesine dair SriıMIye ve Muvaze
ne* Maliye encümenleri mazbataları münaselbetiyîe dözleri.
247:248
— Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, Aırakara'dafci Mektebi Harbiye talimgahından
neşet edecek zâfotit vekillerine malktuan yüz
ellişer Ura teçhizat parası itasına dair tefclrfi
kanunîsi münasebetiyle sözleri.
— Voagat Mebusu Süleyman Srraı Beyin,
hidematı vateniyeden maaş alanlara tahsisa
tı fevkai&de ıtasıtra dair teklffii lcamınisS ve
Muvazene Maliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle sözleri
Fevzi Paşa (MOdafanfi MıUtye VekHi) •
Seferberlik ve cephe zam maaş kanunu mü
nasebetiyle sözleri
Feyzi Efendi (Matotya) - Düğünlerde
Men'i tsrafat Kanunu münasebetiyle sözleri

Sayfa
— Harp kazançları vergisinin tahsiline
dair kanun münasebetiyle sözleri
194
— Hazin»i Hassaya ait bulunan emlâk ve
arazi muamelâtı tasarrufiyesine dair kanun
münasebetiyle sözleri
265,269
— Mebuslukla dâ"va vekâletinin imtizacı
mağduriyetini mucip olduğuna dair Memduh
imzalı istida ve Arzuhal Encümeni mazfbaftası
münasebetiyle sözleri

75

— Yalbanabatlı Denniraioğlu Ömer'in bafciyefi' müddeti cezaiyesinin aEfı hakkındaki
kararnamenin gönderildiğine dair Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle <slözleri

376

Foad Bey (Çorum) - Baltalik kanunu mü
nasebetiyle sözleri
-22,23,24
— Bu seferiberl'ik mtidüötine münhasır ol
mak üzere foidemaü fiİKye, ihtiyatiye ve mustahfaza efradından bedeli nakdî ahzma dair
kanun lâyihası ve Muvazene! Maliye ve Mü
dafaa! Mflffiye «ncîtaeniıeri mazbataları mü
nasebetiyle sözleri
44,149,
161:162
— Boüu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Düzce'de bir liva tenkili hakkındaki tekttfi 'kanu
nisi ve Dahiliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle sözleri
287
— Harp kazançları veresinin tahsilline da
ir kanun münasebetiyle sözleri

193

— Hazınel Hassaya ait bulunan emlâk ve
arazi muamelâtı tasarrtffiyesine dair kanun
münasebetryle közleri
2(64,267,268
257

353

190
368,
384,385

— îcra Vekillerinin sureti intihabına dair
kanunun ikinci maddesinin tadili hakkmdakS
kanun münasebetiyle sözleri

294

— îşgal dolayısıyla terki mevkie meöbur
kalan memurin ve ailelerinle harcırah itası
hakkında kanun münasebetiyle sözleri
220:221
— Kastamonu iMebusu Dr. Suat Beyin
Zonguldak ve havalisinde hastaneler kusadı
hakkındaki teklifi kanuniye dair mazbata mü
nasebetiyle sözleri1
52,55,330
— Kayseri Mdbusu Remzi Efendinin isti
fasına dair raporu münasebetiyle sözleri

323
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Sayfa

Sayfa
— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, öğle
tatillerinin kaldırılması handandaki teklifi ka
nunisi münasebetiyle sözleri
121
— Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti
Umıaniyesi muvakkat Bütçe Kanunu müna
sebetiyle sözleri
40:47,177

— Moskova'ya gidecek heyeti sefaret harefraMan hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri
— Nafia Bncümenİrtdekd münhaller için
sUbeterden âza intihap edilmesine dair Encümen Riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri.

445

87

G
Galip Bahtiyar Bey (Matbuat re İstihba
rat MÖdüri Umunrisİ) - Matbuat ve îstühbara* Müdüriyeti Umumtyesi muvakkat bütçe

kanunu münasebetiyle sözleri

'Hacı Şttkrtt Bey (Diyanbekir) • Bursa Me
busu Operatör Emin Beyin Konya hâdisesi
hakkında •suali münasebetiyle sözleri
113
— Bu seferberlik müddetine münhasır ol
mak üzere hidemaîı filiye, ihtiyatiye ve müstahfaza efradından bedeü nakdi altızına dair
kanun lâyihası ve Muvazeneli Maliye ve Müdafaai Mâliye encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle sözleri
148451,156

— Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin,
Konya hâdisesi hakkında suali münasdbetiyte
sözleri
114
— Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Düzce'de bir liva teşkili hakkındaki teklifi kanu
nisi ve Dahiliye Encümeni mazbatası münase
betiyle sözleri
287
— Düğünlerde Meni Israfat Kanunu mü
nasebetiyle Sözleri
364,365,366,368:369
— Hazinei Hassaya ait bulunan emlâk ve
arazi muamelâtı .tasarrufiyesine dair takriri
münasebetiyle sözleri
268
— icra Vekillerinin sureti intihabına dair
kanunun ikinci maddesinin tadili hakkında-'
ki kanun münasebetiyle sözleri
299
— Karahtsanşarkî Mebusu Mustafa Beyle
rttfekasmtn, Konya hâdisesinde zimethai ol
mak üzere Divanı Harpçe maznun addolu
nan Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
di ile Kâzım Hüsnü Beyin evrakryle Ankara'
ya cetbedilmd erine dair takriri münasebetiyle
sözleri
347:348
— Kayseri Mebusu Remzi Efendinin isti
fasına dair raporu münasebetiyle sözleri
323,324
— Kütahya Mebusu Besini Aitaîay Beyin,
DarülmuaiUiminterin lağvına ve sultanilerin
idadiye kalbine dair teklifi kanuni ve Lâyi
ha encümenleri mazbataları münasebetiyle
sözleri
107
— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Kütahya'daki mekteplerin 'tahliye edilmesine
dair takriri münasebetiyle sözleri
278
— Siverek Mebusu ihsan ve Mehmet Ra
uf Beylerin İntihap mazbatalarınla dair şu
be mazbatası münasebetiyle sözleri
29

— Kütahya Mebusu Besim AtaJay Be
yin, d&rülmuaMittttnterin lağvına vte suftanilıerin idadiye kalbine dair teklifi kanuni ve
Lâyim ve Maarif encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle sözleri
— Sdfierbedîk ve cephe zam maaşı kanu
nu münasebetiyle sözleri
HaH Bey (Ertujpul) - BaJltalık Kanunu münasebetîyte sözleri
— Encümenlerde buluman maliyeye afit oa
kamumu lâyihasının müstacelen müzakere ve
intaç «ditmesine dair tezkere münasebetiyle
(sözleri
Hamdi Bey (Canflt) - Sorgun nahryesi esıbaik Müdürü HaMl Recaİ hakkındaki Arzuhal
Encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri.
HamdS Namık Bey (taallt) - Azayd kiram
dan ora bir zata izin itasına dair Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti tezkeresi münasebetiyle
«Özleri
— Baltahk Kanunu münasebetiyle sözleri
— Burdur Mebusu Şevket Bey ailesine mu
avenet edümosine daıir takriri münasebetiyle
sözleri

106
189
19

10:11

67

289
19

309

49:46,49,50,
51,179:180:181
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— Vifâyat teşkilâtında itadrlâ* İcrasına ve
memurin kadrolarında ıslahat yapılmasına
dair tekffli Ikanuni münasebetiyle sözlerî 97,98,103
Hasan Bani Bey (Karesi) • Adama Me
busu Zefcâi Beyin, İstiklâl mahkemesi azdı
ğından İstifasını geri aldığına da5r Eskişehir
îdbiklâa mahkemesinden mevrut telgraf ınunasebetiyîe söderi
379,380
— Bu seferberlik müddetine münhasK' olmaile üzere hidema-tı fiiliye ve ihtiyatiye ve
mıüstahfaıza efradındanı bedeli nakdî atoma
dair kamın lâyihası ve Muvazenei Maliye ve
MSldafaaft Maliye Erıcümeriıteri mazbataları
münasebetiyle sözleri
154,155,166,167,173
— Düğünlerde meni israfat kanunu münasdbetiylte sözleri
216,386:387
— İcra Vekiflteriran intehatoma dair ka
nunun ikindi maddesinin tadili hakkındaki
Kanun münasebetiyle sözleri
295
— Karesi Mebusu Aibdulgatfur Efonfcti ıHe
ılUifefeasınim, Şeyhülislâm Musa Kâzım Efen
di ailesine maaş (tahsisi hakkındaki teklifi
kammosd müraasKİbetiyle «özleri
148
— Mazbatasının tasdiki hakkında bir ka
rar ütasma dair Mersin Mebusu Yusuf Zi
ya Beyin takriri münasebetiyle sözleri
212
—' Mebuslukla dâva Vdkâletmia imtizacı
ömğduriye'tini mucip olduğuna dair Memduh
imzalı istida ve Arzuhal 'Enottmemi mazbata
sı rrtüttasdbeliyle sözleri
75:76
— Moskova'ya (gidecek sefaret harcırah
ları hakkındaki kanun mıünaıselbetiyfe sözleri
446
— 'Muhtelif İstida! mahkemelerine âza
intihabı hattımda sözleri
442
— Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Be
yin, muhasdbei (hususiyefemin flâğviyîe me
murin maarif maaşatAıın muvazene! umumiyeden İtası hakfcndaJkıİ takriri ve Maarif ve
'Dahiliye encümenleri maztaltaian münasebe
tiyle 'sözleri
280,281
— Teşkilâtı esasiye kanunu lâyihası ve
Encümeni mahsus mazbatası münasebetiyle
sözleri
416,465:466
Hasan Fehmi Bey (Gümüşane) — Azayi [kiramdan on ibir zata izin Masına dair
B. M. M. riyaseti tezkeresi münasebetiyle söz
leri

289

Sayfa
— (Bolu Mebusu Oevait (Beyte reıftldain,
ordu mensuhinin maa&aıtmın tezyidine dair
teklifi kanuni ve Lâyiha Encümeni mazba
tası rmin'aseibetiyte sözleri
94
— Bursa Mebusu Operatör Emıirr Beyin,
Matlbualt ive İstihbarat 'Müdiriyeti Umumîyesinin Daıhiüye Vekâletine raptına dair tekKfi kanuni ve Lâyiha Encümeni mazbatası
münasebetiyle sözleri
95
—• İçel Mebusu ŞenM Beyte! refikasının,
tahkikat devresinde tecavüzü müddet ettiren
mebuslardan kıstelyevm icra edilmesine dair
takriri rnünasebetiyle sözleri
63
— İisgal dolayısiyle tertd mevkie mecbur
ikallan memurin ve ailelerine 'harcırah itası
hakkımda kanun münasebetiyle sözleri
233:234
— Karahasarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, bedeli nakdî kanununun tesrii müzake
resi hakkındaki takriri mıünıaselbetvyle sözleri

260:
261

— Mebuslukta dâva Vekâletinin imtizacı
mağduriiyetini mucip olduğuna dair Memduh
imzalı istida ve Arzuhal Encümeni mazbata
•münasebetiyle sözleri
73:74,74:75
— Muhtelif istiklâl mahkemelerine âzâ
intihabı hakkında «özleri
442:443
— Vtfâyat teştelâtında tadîlât icrasına ve
memurin kadrolarında ıslahat yaptlmasuiıa
daür tekMİ kanuni münasebetiyle sözleri
65:66,96:
97,97:98,99,102,103
Hasao Hayri Bey (Dersim) - Dersim Me
busu Hasan Hayri Beyle rüfekasımn, Der
sim ahvaline dair istizah takriri ve Dahiliye
Vekâleti vekilli Dr. Adnan Beyle Maliye Veküt Ferit Beyin cevabı münasebetiyle sözleri 428:
429,429:430,431
Hasip Bey (Maraş) - İşgal dotayısiyie ter
ki mevkie mecbur kalan memurin ve aileleri
ne harcırah itası hakkında 'kanun münasebe
tiyle sözleri
233:234
— Zabıt hulâsası hakkında sözleri
34:35
Haydar Bey (Kütahya) - Bu seferberlik
müddetine münhasır olmak üzere hidematı
fîiüye, ihtiyatiye ve müstatoraza efradından
bedeli nakdi ahzuıa dair kanun layihası ve
Muvazenei Maliye ve Mftd&faaİ Milliye encü
menleri tmaabataJan münasebetiyle sözlerî

44
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raM tıaJkikırtda istizah tatoM ve Hariciye
Vekâleti VeMM Muhtar Beyin cevabı müna
sebetiyle
sözleri
423,425
299
Hüsrev Bey (Trabzon) - Ankara'deki
13 mektebi harbiye tatimgâhmdaıa neşet edecek
zabit vekillerine mafctuan yüz düşer lira 'teç
Hulûsa Bey (Karabisart Sahip) - Erzurum
hizat parası itasına dair tekMfi kanunisi müMebusu İsmail 'Beyte rüfekasıoın, Ermenis
naseböfciyte sözleri
257
tan sulh şeraün hakkında İstizah takriri ve
— Azayi kiramdan on bir zata İzim İta
Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Beyin ce
sına dair 'Büyük Millet Medtsi Riyaseti mü^
vabı münasebetiyle sözleri
423:424,424:425,426
nasebetiyle sözleri
290
— Kayseri Mebusu Remzi Efendinin isti— Bu seferberlik müddetine münhasır
fasına dair raporu 11110119800011716 sözleri
323
cftnak üzere hkternatı fiutiye, ihtiyatiye ve
— Moskova'ya gönderilecek heyeti sefa
müstafafaza efradından bedeli nakdi ahret baıcıraMan hakkındaki kanun müınasebezma dair kanun lâyihası ve Muvazsnei Ma
toiyte Sözleri
444 liye ve MÜdafaai Milliye Bnoujnenleri maz
— Teşkilâtı Esasiye kanunu lâyihası ve
bataları münasebetiyle sözleri
175
encümeni mahsus maafhaltast münasebetiyle
— Düğünlerde meni ferafat kanunu mü
sözleri
467
nasebetiyle sörieni
363
Hulusi Efendi (Yozgat) • Düğünlerde me
— Erzurum Mebusu İsmail Beyte rüfeni israfat kanunu münasebetiyle sözleri
367 kasmm, Ermenistan Suöı şeraiti hakkında İs
Hüseyin Bey (Eâziz) - (Erzurum Mebusu
tizah takriri ve Hariciye Vekâleti Vekili
ismail Beyte rüfefcasının, Ermenistan sulh şeMuhtar Beyim cevabı münasebetiyle sözleri.
428
Sayfa

— İcra 'VdkMfenînkı sureti irMhalbına dadr
kanunun jKdnol maddesinin tadili hakkında»
ki kanun münasebetiyle sözleri
— Şubeterden efccu^rner*lerdeki ırıünfaaMere âza İmlffhalbı nüütoasöbetiyfe sözleri

İhsan Bey (Cebelibereket) - Casusluk ve
hıyaneti vataniye ve harlbrye ite maznun es-hasa ait 'askeri divanı harplerden mevrut
evraOua âade edH*p edikrayeceğine dair An
kara IstSkiâl Mahkemesi •tezkeresi münasebe
tiyle sözleri

13

— 'Erzurum Mebusu tsmail Beyle rüfekasımn, Erûienfertarii Sulh seratftü hakkında is
tizah, takriri ve Hariciye Vekâleti Vekili Muh
tar Beyin cevabı mıtfrrasebetiyle sözleri

424

— (tcra Vekfflerirıin sureti İntihabına dair
{kanunun ikinci rnaddesfcıİh tadili hakkımda
ki kanuni münasebetiyle sözleri
293,294
— Kütahya Mebusu 'Besim Atalay Beyin,
darütauaUİmiîllerirt lağvına ve sultanilerin
idadiye kalbine' dair tekSfi kanuni ve Lâ
yiha ve Maarif encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle sözleri

134

— Seferberlik: ve cephe zammı maaş ka
nunu münasebetiyle söztori

193

tsmail Suphi Soysaifc (Burdur) - Aksaray
kazasının müstakü üva haline İfrağına daür
kanun münasebetiyle sözleri
61,62
— Antalya. Mebusu Mustafa Beyle refiki
nin, Antalya - (Bundur Şosasının İkmali in
şasına dair takriri rnStaasdbet&yle «özleri
246
— (Bayazit Mebusu Atıf Bey hakkındaki
İhtar cezasının ref'i münasebetiyle sözleri
202
— (Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin Zon
guldak'ta askerlik mtikeâefiyetr hakkındaki1
teklifi kanunisi ve Müdafaai Mitliye, İktisat
encütaıerifed mazbataları ntünasebetiylıe söz
leri
138
— Bu seferberlik müddetine münha
sır olmak üzere fridematı 'fütiye, ihtiyatiye
ve müstahfaza, efradından 'bedeli nakdi ahzına
dair kanun lâyihası ve Muvazeneİ Maliye ve
Müdafaai Mdtiye encümenleri mazbataları
münasebetiyle sözleri
168:169,173,175
— Casusluk ve hıyaneti vataniye ve har
biye üe maznun eşhasa ait askerî divanı harp
lerden mevrut evrakın İade edilip ediftneyece-
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ğtne dair Ankara, ts#klâl Mahkemesi tezkeresi
münasebetiyle sözleri
12,42
— Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyle
rülfefkasınm, Dersim ahvaline dair istizah tak
riri1 ve Dahliye Vekâleti Vekili Dr, AÜnan
'Beyle Maliye Vekili Penîd Beyin cevabı mü
nasebetiyle sözleri
428,429
— Encümenlerdie bulunan Maliyeye ait on
kanunu lâyihasının müstacelen müzakere ve
intaç edihnesİne dair -tezkere münasebetiyle
sözleri
10
— Erzincan ve Sivas cihetlerinde eşkâya ta
rafından soyulan ban mebuslara dair Dahiliye
Vekâletinden sual tatoriri münasebetiyle söz
leri
37
— Halkın irşat edilmesine ve halk idare
sinin tatbiki île mıntıka müfettişlikleri ihdası
temennisine dair Yalvaç'ta bulunan İstiklâl
Mahkemesi heyetinden mevrut telgraf müna
sebetiyle sözler*
256
— îcra Vekillerinin sureti İntihabına dair
kanunun 'ikinci maddesinin tadili hakkındaki
kanun münasebetiyle sözleri
293:294,296,298
— îşgal dolayısıyla terM mevkie mecbur
kalan memurin ve ailelerine hatrcırah itası
•hakkında kanun münasebetiyle sözleri
221,222,233
— tzmit Mebusu Haırid'i Nâmık 'Beyin,
"Bozkır hâdisesinde şehit edilen Kaymakam
Demir Asaf Beyin katililerinin idam olunmala
rıma ve aitesinin tercihine dair takriri müna
sebetiyle sözleri
— tzmit Mebusu Hamdi Nâmık Beyin,
Burdur Mebusu Şevket Bey ailesine muave
net edilmesine dair takriri münasebetiyle söz
leri
— Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, Bedelî Nakdi Kanununun tesrii müzake
resi hakkımdaki takriri münasebetiyle sözleri
— Karesi Mebusu Vehbî Beyle arkadaşları
nın, Teşkilâtı Esasiye Kanunu lâyflıasHiıo takdimen ve müstacelen müzakeresine dair tak
riri münasebetiyle sözleri
— Kütahya Mebusu Oamiî Beyin, KütahyaMa'kıi mekteplerin tahlrye edilmesine dair
takriri münasebetiyle sözlent

115

309

259

Sayfa
— Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti Uraumîyesi muvakkat bütçe kanunu münasebetiy
le sözleri
47:4S,49,50,51,178:ıl79,183
—( Mebuslukla dâva vekâletinin imtizacı
mağduriyetini mucip olduğuna dair Meto
dun limzah fetîda ve Arzuhal Encümeni maz
batası münasebetiyle sözleri
76
— Moskova'ya gidecek 'heyeti sefaret har
cırahları hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri
444:445,
446,449»:450
— Seferberlik, ve cephe zam maaş kanu
nu münasebetiyle sözleri
189
— SJverek Mebusu SHkı Efendinin Mecli
se takdimi hakkında Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri
161
— Şarkta tetkikatı ilmiyede bulunmak üze
re 'gönderilecek heyetin tahsisatı mafctualarına dair kanun münasebetiyle sözleri

456

— Teşkilâtı Esasiye Kanunu lâyihası ve
Encümeni mahsus mazbatası münasebetiyle
sözleri
407:413,416,417,
418,433>:434.4«:4€7
— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, suiis
timali men ve suiistimal He îdhar edilen ser
vetlerin istirdadı hakkında teklifi kanunüsi ve
AidHiye ve Kavaninİ Maliye encümenleri maz
bataları münasebetiyle sözleri

352

— Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, Ankara'
dalfci Mektebi Harbiye talimgahından neşet
edecek zabit veküHerine maktuan yüz ellişer
'lira teçhizat parası kasma dair teklifi kanu
nisi münasebetiyle sözleri

257

— Teşrinisani ve Kânunuevvel 1336 ayları
na mahsus muvakkat Bütçe Kanun lâyihası
münasebetiyle sözleri

130

— Vîlâyat teşkilâtımda tadilât İcrasma ve
memurin kadrolarında ıslahat yapılmasına
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
99,101
291

256

— Yabana/bat'lı Demiroioğhı Ömerlin
bakiyei müddeti cezaiyesinîn affı hakkında
ki kararnamenin gönderildiğine dair Büyük
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MiHet Meclisi Riyaseti tezkeresi ve A<dlrye
Encümeni mazlbatası münasebetiyle gözleri
377
— Zalbtı sabık hulâsası hakkında sözleri
255
İsmet Bey (Erkânı Harb&yei Umumiye Re
isi) - Cepheler vaziyetine dair beyanatı.
222:224

Sayfa
— Ermeni Cumhuriyetiyle cereyan eden
muhaberatı siyasiye ve sulh şartlan hakkında
beyanatı
— Sari cephesi hakkında beyanatları

336
5:6,
335:336

K
Kıhç AH Bey (Anfep) - İcra VefeJHfarinin
sureti intihabına dair kanunun ikinci madde-

sinir» tadüi hakkıridakli kanun münasebetiyle
sözleri'

297

m
Mahmut Cefâ* Bey (İktisat Vekaleti Veki
li) • Baltalık Kanunu münasebetiyle sözleri 19,20:21,
22,24,25,27,28
— Hıyaneti vatamyeden mahkûm Tekke
fcariyesinden Değirmenci Nurettin hakkında
ki evrakın gönderildiğine dair Adliye 'Encü
meni mazbatası münasebetiyle sözleri
321
— Irak «adatmdan Büyük Millet Meclisi
Riyasetine mevrut kemali metanetle mücadele!
diniye ve vatantyeye devam olunmasına ve ta
lebi müzaherete dair tetgraflar münasebetiyle
sözleri
397:398
— İsparta'nın Keçiborlu. Kükürt Fabrika
sıyla Ereğli Maden İdaresi maaşat ve masarıfatı hakkındaki tahsisatı munzamına kanu
nu münasebetiyle sözleri
395,396
— Karesi Mebusu Vehbî Beyin, Yunan
istilâsına mâruz kalan mahallerde ika «dilen
fecayaün tahkik edilmesi ve resimîefinin aTdıntaasma dair beyanatı münasebetiyle söz
leri
31*317
— Yalbanabat'lı Demireioğlu Ömer'in bafcîyei müddeti cezaiyesinia affı hakkındaki ka
rarnamemin gönderildiğine dair Büyük Mitle*
Meclisi Riyaseti tezkeresi ve Adöye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle sözleri
376:377
Mahmod Esad Bey (İzmir) - Malta'da mev
kuf bulunan Türk vatandaşlar hakkındaki cemSekâdığından dolayı Azerbaycan Hüküme
tine teşekkür edümesme dair takriri müna
sebetiyle sözleri
131
— TeskÜIâtı Esasiye Kanunu lâyihası ve
encümeni mahsus mazbatası münasebetfyte söz
leri
435:438

Mazhar Mttfüd Kansu (Hakkâri) - Anka
ra'ya gelen Bolşevik heyeti sefaretine MecMsçe
beyanı hoş âmedi edilmesin» dair sözleri
15
— Bolü Mebusu Oevad Beyle refikinin,
Ordu mensubmimn maşaatının tezyidine da
ir teklifi kanuni ve Lâyiha Encümeni mazba
tası münasebetiyle sözleri
94
— Bolu Mebusu Tunalt Hilmi Beyin, ZonguldakVa, askedik mükellefiyeti hattındaki
teklifi kanunisi ve Mudafaai Miniye ve İk
tisat encümenleri mazbataları münasebetiyle
sözteri
138:139
— Bıı seferberlik müddetine münhasır ol
mak üzere htdematı fiiliye, ihtiyatiye ve müstahfaza efradından bedeli nakdi ahzına da
ir kanun lâyihası ve Muvazeneİ Maliye ve
Mudafaai Milliye encümenleri mazbataları
münasebetiyle söîJeri
44,153,154,
164:165,166
— Erzincan ve Stvas cflıetleririlde eşkiya
tarafından soyulan bazı mebuslara dair Dahi
liye Vekâletinden sual takriri münasebetiyle
sözleri
38
— Hazİneî Hassaya ait bulunan emlâk ve
arazi muamelâtı tasarnrfSyesİne dair kanun
münasebetiyle sözleri
268
— İcra Vekillerinin sureti intihabına da
ir kanunun ikkıci maddesinin tadUi hakkm»dafci 'kanun münasebetiyle sözleri
296,299,3(X)
— tsgai dolayısiyle terki mevkie medbur
kalan memurin ve ailelerine harcırah itası
hakkında kanun münasebetiyle sözleri
222,234
— 'famir Mebusu Mahmut Esat Beyin Malta'da mevkuf bulunan Türk vatandaştan hafckmdafci cemBekâriığından dolayı Azerbaycan
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•Hükümetine teşekkür edilmesine dalir takriri
rdühasebetiyle sözleri
— KaraMsan Şaıflü Mebusu Mustafa Bey
le rüfekasmın, Konya hâdisesinde zimethal
ofenak -üzere 'Dîvanı harpçe maznun addolu
nan Konya Mebusu Abdülhalam Çelebi Efendi
'île Kâzım Hüsnü Beyin evrakiyle Ankara'ya
eelbedamıelerine dair takriri münasebetiyle
közleri

131

348

ı— Kütahya MebuSu Besim Aıtalay Beyin,
'Dariflmualtörrtlerîn lağvına ve sultanilerin ida
diye kalbine dair teHcîifi kanunî ve Lâyiha ve
Maarif encümenleri mazbatası münasebetiyle
sözferi
107,109
— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, öğle ta
tillerinin kaldırılması hakkındaki teklifi ikamı*
nişi münasebetiyle sözleri
241
— 'Mebuslukla dava vekâletinin imtizacı
mağduriyetini mucip olduğuna dair Metmduh
'imzalı İstida ve Arzuhal encümeni mazbatası
münasebetiyle sözleri
80
— Seferberlik ve cephe zammı maaş (kanu
nu münasebetiyle sözteri
Iİ70,!İ71,1'8S,190,'19'1,192
— Sflverek Mebusu İhsan ve Mehmet Rauf
Beylerin intihap mazbatalanna dair şube maz
batası münasebetiyle sözleri
— Vilâyet teşkilatında, tadilât icrasına ve
memurin kadrolarında Bİahat yaptfmasma dair
teklifi kanuni münasebetiyle sözleri

29

102

MenAMh Bey (Kandasın Şartsli) - Erzin
can ve Sivas cihetlerinde eşkKya tarafından
soyulan 'bazı mebuslara dadr Dahiliye Vekâ
letinden sual takriri münasebetiyle sözleri
37
Metanet HuGûra Efendi (Yozgat) - Yaban•abat'lı Demiraîbglu Ömer'in batkıiyei müddeti
cezaJyesinin affı tıakkındalkfi kararnamenin
gönderildiğine dair Büyük Millet Meclisi' Rıiyaseti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası
münasdbetiyle sözleri
377
Mdhmet ŞSKkriJ «ey (KaraNJKan tSaÛrip) - Bal
talık kanunu münasebetiyle sözleri
22,23,24,25
—'Bursa Mebusu Operatöör Emin Beyim
Konya hâdisesi hakkında suali münasebetiyle
dözleri
— Bu seferberlik müddetine münhasır ol
mak üzere hMematı 'fialtye, ihtiyatiye ve rmıstabiaza efrakfrndatt: bedeli mafcdi ahzına dair

114

Sayfa
kamın lâyihası ve Muvazenci Maliye ve lMüdafaai Milliye encümenleri mazbaıtaloıı münasebeİyle sözleri
44,149,168,172,173
— Büyük Millet Meclisi azalarından dâva
vekâleti derimde edeceklerin müstafi addo
lunmalarına dair teklifi kanuni münasebetiyle
sbzfcri
81,82
— Casusluk ve hiyaneti vataniye ve har
biye ile maznun eşhasa ait askerî divanı harp
lerden mevrut evrakın iade edilip edilmeyece
ğine dair mazbata münasebetiyle sözleri
4lı42
— Cepheler vaziyetine dair beyanat mü
nasebetiyle sözleri
222
— Erzurum Mebusu İsmail Beyle füfekasının, Ermenistan sulh şera-ifci hakkında istizah
takriri ve Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Be
yin cevabı münasebetiyle sözleri
42&427
— 'îçel Mebusu Şevki Beyle riifefcasının
tahkikat devresinde tecavüzü müddet ettiren
mebuslardan kıstelyevm icra edilmesine dair
takrir münasebetiyle Sözleri;
63
ı— İzmit Mebusu Hamdi Nâmık Beyin 'Boz
kır hâdisesinde şehit edilen Kaymakam De
mir Asaf Beyin katillerinin idam olunmalarına
ve ailesinin terfihine dair takriri münasebetiy
le sözleri
'I't'5
— Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumiyesi muvalkkat bütife kanunu münasebeSfiiyle
sözleri
'
177:178
— Mazbatasının tasdüfoi hafckmda bîr ka
rar itasına dair Mersin Mebusu Yusuf Ziya
'Beyin takriri münasebetiyle sözleri
211235
•— Karabisari Şarki Mebusu Memduh 'Bey
le rüfekasmın, halkçtlik programı (Ta$cfilâtı
•Esasiye Kanunu Lâyihası) tetknkatınm ne de
rece ilerlediğinin encümence izah olunmasına
dair 'takrir münasebetiyle Sözleri
71,72
— Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyitı,
darümuallirmerin lağvına ve sultanilerin ida
diye kalbine .dair teklifi kanuni ve lâyiha ve
'Maarif encümenleri mazbaitafarı münasebetiyle sözleri
109,112,134
— Mahpus İken askere sevkediletı fokilip'lî
Alioğlu Mustafa ve rüfekasırrm afları icapedip
yemeyeceğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
sözleri
Î28,129jl30
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— 'Mebuslukla dâva vdkâtetMn imtizacı
mağduriyetini mucip okluğuna dair Memdüh
imzalı istida ve Arzuhal Encümeni mazbatası
DKünasebetiyJa sözleri
77,78,79
— Moskova'ya gidecek heyeti sefaret ham-1
rafoiarı hakkındaki kanun münasebetiyle sözle
ri
446
— Sorgun nahiyesi esbak müdürü Haffit
Recai hakkındaki Arzuhal encümeni mazba
tası münasebetiyle sözleri
67:68
— Şarkta tettikatı ilmiyede bulunmak üze
re gönderilecek heyetin tahsisatı maMualaınna
dair kanun münasebetiyle »özleri
455
— Şubelerden enoümeıuerdeki mürihaBere
aza intihabı münasebetiyle sözleri
13,14
— Tababeti adliye 'kanunu münasebetiyte
Sözleri
115
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu Lâyihası ve
Encümeni mahsus mazbatası münasebetiyle
közleri
459:461
ÛVBra«ay Masa Kâzım Bey {Mtt&tfeıaS M *
Hye V. N.) - Bu seferberlik müddetine mün
hasır olmak üzere hidamatı fitiye, 'İhtiyatiye ve
mustahfaza efradından bedeli nakdi ahzına
dair kamın lâyihası ve Muvazene! Maliye en
cümenleri mazbataları münasebetiyle sözleri

163

AfoUtffin Bsflw Bey {«ursa) - Muhtetif Isiü'ldâj malhkernelerine aza 'intihabı hakkında
Sözleri

442

Muhtar Dey <Haric|ye Vckâkfi Vefctt) *
'Ermeni Oımhuriyetiyte cereyan eden muha
beratı siyasiye ve sulh şartlan hattında beya
natı
336:338,339
<— Erzurum Mebusu İsmail Beyle rüfekasının, Ermenistan suflı şeraiti baklanda isti
zah takriri ve Hariciye Vekâtefci Vekili Muh
tar Beyin cevabı münasebetiyte sözferî
4191:420,
42T:423,424
— Haricîye Vekâleti bütçesine zam Terası
na dair kamın münasebetiyle sözleri
44$
— Şarittta tetktkatı fltnıyede bulunmak üze
ne gönderilecek heyetin tahsisatı maktaalanna dair kanun tnunasebetSyîe sözleri
406,455,456
MiAfar Bey (Menfin) - 'Mazbatasının tasdi
ki hakkında bir (karar İtasına dair Mersin Me
busu Yusuf Ziya Beyin takriri münasebetiyle
söztteri

$13

Sayfa
Mustafa ESernU (Antttra) -- Botu Mebusu a
Tunah HHrai Beyin Zonguldak'ta askerI8t mü
kellefiyeti hakkındaki teklifi kanunisi ve Mü j
dafaai 'M'ffiye ve iktisat encümenleri mazba
taları nrünasebetîyle sözleri
136
— Erzincan ve Sivas cihetlerinde eskiya
tarafından soyulan bazı mebuslara dair Da
hilîye Vekâletinden sual takriri münasebetiyle
söaJeri
37:38
— 'Mebuslukta, dava vekâletinin İmtizacı
mağduriyetini mucip olduğuna dair Memduh
imzan -istida ve Arzuhal Encümeni mazbatası
münasebetiyle sözleri
74
Mustafa (Bey Karalattın Şaıtl) - Baftahk!
kanunu münasebetiyle sözleri
22
^- 'Bu seferbedıîk müddetine münhasır ol
mak üzere hidematı fîiEye, ihtiyatiye ve nıüstafcfaza efradından bedeli nakdi ahzına dair
ikamın lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle Sözleri
149,'150
.— <Htyaneti vatanüyeden mahkûm Akdağ
Madeni Kazasmm Üçağaç karyesinden Mol
la Arif ve Kör Celal vesair rüfekası hakkında
ki evralka dair Adliye Encümeni münasebetiy
le sözleri
238,239
— İçel Mebusu Şevki Beyle refIkasınm, tah
kikat devresinde tecavüzü müddet ettiren me
buslardan (kıstelyevm İcra edilmesine dair
takrir münasebetiyle sözleri
€3
— Karabasan Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, Bedeti nakdi kanununun tesrii müzakere
si hakkındaki takriri münasebetiyle sözleri
25$,259
— Kütahya Mebusu Besim Atatey 'Beyin.
DarilmuaBimlerin lâğvma ve Sultanilerin ida
diye kalbine dair teklifi kanuni ve Lâyiha ve
(Maarif encümenleri mazbatası münasebetiyle
Sözleri
— KÜtatoya Mebusu Besim Atafey Beyin,
Halik ve Avam gazeteleri nesri hakkındaki tek(töfî kanunisi münasebetiyle sözleri
— Srvas Mebusu Hayri Beyin, mezuniyet
verilmediği takdirde istifa edeceğine dair tel
grafı ve Divanı Riyaset karart münasebetiyle
sözleri
— VMyat teşkilâtında tadilât icrasına ve
memurin kadrolarında ıslâhat yapıteıasına;
dair tekKS kanuni münasebetiyle sözleri

134

204

120

98
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— Düğünlerde Meni tsrafat Kanunu mü
nasebetiyle sözleri
362:363,
365,367,391
— Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyân,
DaTülmuaHiırtirıtorin lağvına ve sultanilerin ida
diye kalbine dair teklifi kanuni ve Lâyiha ve
Maarif encümenleri mazbataları münasebetiy
le sualleri
106
— Garzan köprüsünün tamiri hakkındaki
•teklifi 'kanunisine Nafia Vekâletinin cevabi
tezkeresi münasebetiyle sözleri
306
— Sulh Mahkemeleri Kanununun tadili
hakkınfda teklifi kanunisi ve Adliye Encüme
ni ma2fbatası münasebetiyle sözleri
331,332:333
— Tababeti Adlîye Kanunu münasebetiyle
sözleri
17
— Zaptı sabık hulâsası hakkında SoHleni
255
Mustafa Zeki Bey (Dersim) - Âzayi kuram
dan on bir zata İzim itasına dair Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti tezkeresi münasebetiyle
sözleri
289
— Dersiitti Mebusu Hasan Hayri Beyle ru
fekasının, Dersim ahvaline dair istizah takriri
ve Dahiliye Vekâleti Vekili Dr, Adnan Beyle
Maliye VeMi Ferid Beyin cevabı münasebe
tiyle «özleri
432
— Halkın irşat edilmesine ve halk idare
sinin tatbiki ile mıntrka müfettişlikleri ihdası
temennisine dair Yalvaç'ta bulunan istiklâl
Mahkemesi Heyetinden mevrut telgraf müna
sebetiyle Sözleri
256

Sayfa
Mustafa Bey (Tokat) - Âzayi kiramdan
on bir zata issin itasına dair Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi münasebetiyle dazzleri
290
— Bu seferberlik müddetin» münhasır ol
mak üzere hidematı fiilîye, İhtiyatiye müstah~
faza efradından bedeli nakdi ahzma dair ka
nun lâyihası ve Muvazene! Maliye ve Müdafaai Milliye encümenleri mazbataları müna
sebetiyle sözleri
152
Mustafa Kemal Paşa (Ankara) - Dersim1
Mebusa Hasan Hayri Beyte rufekasımn, Der
sim ahvaline dair istizah takriri ve Dahiliye
Vekili Dr. Adnan Beyle Maliye Vekili Fertd
Beyin cevabı münasebetiyle sözleri
428,431
— Erzurum Mebusu îsmaiJ Beyte rüfefcasmm, Ermenistan sulh şeraiti hakkında İsti
zah takriri ve Hariciye Vekâleti Vekili Muh
tar Beyin cevabı münasebetiyle sözleri
421,424
Mustafa Lûttfi Bey (Siverek) - Kütahya Me
busu Besim Atalay Beyin, Daıriilmualliırbinlerin lağvına ve sultanilerin idadiye kalbine da
ir teklifi kanunî ve Lâyiha, ve Maarif encü
menleri mazbataları münasebetiyle sözleri
111,112
— Moskova'ya gfdsoek heyeti sefaret har
cırahları hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri
445
Mustafa Sabri Efendi (Siirt) - Casusluk ve
hıyaneti vatanîye ve harbiye file maznun eşha
sa ait askerî divanı harplerden mevrut evrakın
iade edilip edilmeyeceğine dair mazbata mü
nasebetiyle sözleri
41

N
Nafiz Bey (Cariik) - Adana Mebusu Zekâ*
Beyin, İstiklâl Mahkemesi âzahğmdan istifa
sını geri aldığına dair Eskişehir İstiklâl Mahke
mesinden mevrut telgraf münasebetiyle sözteri
379:380
— Casusluk ve hiyaneti vatanîye ve harbi
ye ile maznun eşhasa a'it askeri dîvanı harp
lerden mevrut evrakın iade edilip edilmeyece
ğine dair Ankara istiklâl Mahkemesi tezkere
si münasebetiyle sözleri

12

— Düğünlerde Meni tsrafat Kanunu mü
nasebetiyle sözleri
390,391,392
— Harp kazançları vergisinin tahsiline da
ir kanun münasebetiyle söateıi
194

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Akdağ
Madeni kazasının Üeağaç kafiyesinden Molla
Arif ve Kör Celâl vesair rüfekası hakkında
ki evraka dair Adliye Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle sözleri
237,238,239
— Hıyaneti vataniyeden mahkûm Erme
nek kazasının Adillü karyesinden şaki Meh
met hakkındaki evraka dair Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle sözleri
203:204
— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Tekke
karyesinden Değirmenci Nurettin
hattın
daki evrakın gönderildiğine dafir Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle sözleri
321
— Karahisarı Şarkî Mebusu Mustafa Bey
le rufekasının, Konya hâdisesinde zimethal ol-
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mak üzere Divanı Harpçe maznun addotunaa
Konya Mebusu AbdüÜhalim Çelebi Efendi ile
Kâzım Hüsnü Beyin evrakiyte Ankara'ya celbedikneJerine dair taJkriri münasebetiyle söz
leri
348
— Mahpus iken askere sevkedHen İski
lipli Ali oğlu Mustafa ve rüfekasının afları icabedip etmeyeceğine dair Adl!iye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle sözleri
127:128,129,130
— Maraş Mebusu Yaikup Hamdi Beyin
mebusluktan isstifasma dair Maraş Mutasarrıflığııun telgrafı münasebetiyle sözleri
120
— Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti
Umurailyesi Muvakkat Bütçe Kanunu mü
nasebetiyle sözleri
179,181
— Mebuslukta dâva vekâletinin imtizacı
mağduriyetini mucip olduğuna dair Memduh
imzalı istida ve Arzuhal Encümeni mazbata
sı münasebetiyle sözleri
77,79
— Seferberlik ve cephe zammı maaş ka
nunu münasebetiyle sözleri
19Ct'191
— Sorsun nahiyesi esbafc Müdürü Halil
Recaİ hakkındaki Arzuhal Encümeni mazba
tası münasebetiyle sözleri
69
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu lâyihası ve
Encümeni Maihsus mazbatası münasebetiyle
sözleri
— Trabzon Mebusu Ati Şükrü Beyin, sui
istimali men ve suiistimal tle idhar edilen ser
vetlerin İsİtrdadı hakkında teklifi kanunisi ve
Adliye ve Kavanini Maliye Encümenleri maz
bataları münasebetiyle sözleri
— Yabanabatlı Detmreioğkı Ömer'in ba
kiye! müddeti cezatyesinin affı hakkındaki
kararnamemin gönderildiğine dair Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazlbatası münasebetiyle sözleri
— Yenişehir'in Akdere karyesinden Arif
oğlu Ahmed'in bakiyei müddeti cezaliyesinıİn
affı hakkındaki kararnamenin gönderildiğine
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi
ve Adile Encümeni mazbatası münasebetiyle
sözleri

435

352

376

378

— Ybzgad eşrafından Kadı Mehmet Efen
dinin katilleri hakkında Adliye ve Müdafaaİ
Mitliye vekâletlerinden sual takriri münasebe
tiyle sözleri
Nebü Efendü (Karahi&sm Sahip) - Azayİ
kiramdan on bir zata İzin İtasına dair Büyük
Mitlet Meclisli Riyaseti tezkeresi münasebe
tiyle sözleri
— Bu seferberlik müddetine münhasır ol
mak üzere hidematı fiffiye, ihtiyatiye ve müstabfaza efradından bedeli nakdi atana dair
kanun lâyihası ve Muvazeneİ Maliye ve Mü
dafaaİ Milliye encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle sözleri

208

289

156

— Hİyaneti vatanryeden mahkûm Akdağ
Madeni kazasının Üçağaç karyesinden Molla
Arif ve Kör Celâl vesair rüfekası hakkında
ki evraka dair Adliye Encümeni mazbatası
münasebetiyle sözleri
239
— İcra VeküHerinin sureti intihabına dair
kanunun ikinci maddesinin tadili hakkındaki
kanun münasebetiyle sözleri
299
— İçel Mebusu Şevki Beyle rüfekasının,
tahkikat devresinde tecavüzü müddet ettiren
mebuslardan kıstelyevm İcra edilmesine dair
takriri münasebetiyle Sözleri
63
— Karahİsarı Şarfci Mebusu Mustafa Be
yin Bedeli Nakdi Kanununun tesrii müzake
resi hakkındaki takriri münasebetiyle sözleri 259,260
— Kayseri Mebusu Remzi Efendinin isİtfasına dair raporu münasebetiyle sözleri
323
— Siverek Mebusu Mustafa Lütfi Beyin,
muhasebe! hususiyelerin lağvryle memurini
maarif maaşatmım Muvazeneİ Umumiyeden
itası hakkındaki takriri ve Maarif ve Dahiliye
encümenleri mazbataları münasebetiyle söz
leri
281:282,284
— Teşrinisani ve 'kânunuevvel 1356 aytanna mahsus muvakkat bütçe kanunu lâyihası
münasebetiyle sözleri.
Necip Bey (Mardin) - Zabıt hulâsası hak
kında sözleri.
Nuri Bey (Buta) - Btalttaflllk kanunu müna
sebetiyle sözleri.

130
315
18:19
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Operatör Emfct Bey (Bnsa) - Ankara'ya
gelen Bolşevik heyeti
sefaretine Meclisçe
beyanı hoş amedi edilmesine dair gözleri.
14:15
— <Bu seferberlik müddetine münhasır ol
mak üzere bidematı faliye, ihtiyatiye ve mustahfaza efradından bedeli nakdi ahztna dair
(kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Mü
dafaa! Milliye encümenleri' mazbataları mü
nasebetiyle sözleri.
149:150,151,156,162
— 'Büyük Mİ'Het Meclisi azalarından da
va vekâtetim deruhte edeceklerin müstafi ad
dolunmalarına dair teklifi kamım münasebeIjyle «özleri.
82
— Düğünlerde Metı'û İsrofat 'kanunu mü
nasebetiyle sözleri.
216,217
— Eıwümerterdeki mürihallere İntihap
edilen âza hattında Jk&nci şube mazbatası
tnünasebeSiyıte sözleri.
133
— Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin,
Zonguldak ve Imva'Kainde 'hastaneler küşadı
tıakkıtıdalki teklifi kanuniye dair mazbata
münasebetiyle sözleri
53,88
— Konya hâdisesi hafckındafki suali mü
nasebetiyle söyleri.
114

Ragpp Bey (Kütahya) - Batehk kanu
nu münasebetiyle sözleri.
22
— Bu seferberlik müddetine münhasır
oimak üzere Mdematı fiiliye ihtiyatiye ve
miistahfaza efradından bedeli nakdi arızına
dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye ve
Müdafaai M'üiye encümenleri mazbatalar*
münasebetiyle sözleri
163:164
— Büyük Millet Meclisi azalarından dâ
va vekâleti deruhte edeceklerin müstafi ad
dolunmalarına dair teklifi kanuni münasej
betiyle sözleri.
— işgal dölayıtsiyıte terici mevkie mec
bur kalan memurin ve ailelerine harcırah (ita
sı hakkında kanım münasebetiyle sözleri.

Sİ

234

— Kamhfean Şarid mebusu Mustafa 'Be
yin, bedeli nakdî kanununun tesrii (müzake
resi hakkındaki takriri münasebetiyle söz
leri.
259,260

Sayfa
— Mahpus iken askere ısevkedilen iski
lip'ti Alioğlu Mustafa ve rüfekasının afları
icabedip etmdyeceğiııe daıir Adiliye vekâleti
tezkeresi ve AdiMye encümeni mazbatası mü
nasebetiyle sözleri.
129:130
— Mazbatasının tasdiki hakkmfda bir ka
rar ütasına dair Mersin mebusu Yusuf Zi
ya 'Beyin takriri münasebetiyle sözler1!
213:214
— Mebuslukla dâva vekâletinin imtizacı
mağduriyetini mucip olduğuna dair Memduh dmzalı İstida ve Arzuhal encümeni maz
batası münasebetiyle sözleri.
78:79
— Mersin mebusu Yusuf Ziya Beyin
manii intihap bir hali olmadığından maz
batasının tasdikine da!k mazbata münasebetSyle sözleri.
218
— Siverek mebusu İhsan ve Mehmet Ra
uf Beylerin intihap mazbatalarına dair şube
mazbatası münasebetiyle sözleri.
29
— Tababeti Adlîye kamunu münasebe
tiyle sözleri
16,17
— Yilâyat teşkilâtında tadilât icrasına ve
memurin kadrolarında ıslahat yapılmasına
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
96,99

— Kütahya mebusu Besim Atalay Be
yin, Darülmua'lMımnlerirı lâjjvma ve sulta
nilerin idadiye kalbine daıir teklifi kanuni
münasebetiyle sözleri.
— Mebuslukla dâva
vekâletinin İmti
zacı mağduriyetini mucip olduğuna dair
Memduh imzalı irâtida ve Arzuhal encüme
ni mazbatası münasebetiyle sözleri'.
— Mecliste nisabı müzakerenin seksen
beş olanak tashihine dair Divanı Riyaset
kararı münasebetiyle sözleri.
— Siverek mebusu İhsan ve Mehmet Rauf
Beylerin intihap mazbatalarına dair şube
mazbatası münasebetiyle sözleri.
— Siverek mebusu Mustafa Lûtfi Beyin,
muhasebei hususiyelerin lâğviyte memurini
maarif maasatımn muvazenei umutrayeden
itası hakkındaki takriri ve maarif ve Dahiliye
encümenleri mazbataları münasebetiyle sözleri/

134

75

39

29

28(2:284
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Refik Bey {Koqya) - MiyamfllÜ vataniyeden mahkûm Akdağ madeni kazasının Üçağaç kaıriyesinden -Molla Afif ve Kör Celâl

vesair rüfekası hakkındaki evraka datir Ad
liye encümeni mazbatası münasebetiyle söz
leri.
— Kütahya mebusu Cemdi Reyun, öğle
tatillerinin •kaldtrriması hakkımdaki tekhfi ka
nunisi münasebetüyle sözleri.
— Mazbatasının tasdiki hakkında bir
karar itasına dair 'Mersin mebusu Yusuf
Ziya' Beyim takriri münasebetiyle «özleri.
— Şark cephesi kumandanı Kâzım Karabakir Paşanın askerimizin 'Kars tabiyeledne girdiğine daiîr telgrafı münasebetiyle
taözteri.
— Trabzon mebusu HÜisrev 'Beyin mer
hum Reşat Hikmet Beyin çocuklarının tahsil
ettirilmesine dair takririne, Dahiliye ve Ma
liye vekâtetlerimbn gelen tezkereler münase
betiyle sözleri.

Efendi (Ensunun) - Ermeni cumhu
riyetiyle cereyan eden muhaberatı siyasiye ve
sulh şartları hakkındaki beyanat münase
betiyle sözleri.
340
— Karahisansarkî mebusu Mustafa Bey
le rttfekasmın, Konya hâdisesinde zknedhal
olmak üzere Divanı harpçe maznun addo
lunan Konya mebusu Abdiîrhalim Çelebi
Efendi ile Kâzım Hüsnü Beyin evrakiyle
Ankara'ya cetbedHmeferiûe dair takriri mü
nasebetiyle sözleri.
348
SnSa Bey (Malaflya) - Erzurum mebusu
İsmail Beyle rüEekasıtıın, (Ermenistan sulh şe
raiti hakkında istizah takriri ve Hariciye
Vekâleti vekili Muhtar ıBeyin cevabı mü
nasebetiyle sözleri.
427:423
— Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa
Beyle rüfekasının, Konya hâdisesinde zhnedhal olmak üzere Divanı harpçe maznun
addolunan Konya mebusu Abdüihaüm Çele
bi Efendi ile Kâzım Hüsnü Beyin evrakiyle
Ankara'ya celbedümelerine dair takriri müna
sebetiyle sözleri.
349
SUfayırön San Bey <Y«u»at) - Adana
mebusu ZekâS Beyin, istiklâl
mahkemesi
azalırından jstifasmt geri aldığına dair Es
kişehir istiklâl mahkemesinden mevcut tel
graf münasebetiyle sözferi.
379

— Adana vilâyetimin işgalinden evvelki
kazaları İhtiva etmek üzere yeniden tesisi
ne dair kanun lâyihası ve Dahilîye encü
meni mazbatası münasebetiyle sözleri-.
357
— Baltalık kanunu münasebetiyle söz
leri.
19,23
— Bursa mebusu Operatör Emin Beyin,
iMatbuat ve İstihbarat müdiriyeti umumiyesiriio Dahiliye vekâletine raptıma dair tek
lifi kanuni ve Lâyiha encümeni mazbatası
münasebetiyle sözleri.
95
ı— Bu seferberlik müddetine münhasır
olmak üzere hidematı fiiliye, ihtiyatiye ve
müstahfaza efradımdan bedeli nakdi ahzine
dair kanun lâyihası ve Muvazene i maliye ve
Müdafaai Milliye encümenleri mazbataları
münaseîbelJiyle sözlerim
161,1/4
— Büyük Millet Meclisi azalarından dâ
va vekâletini deruhide edeceklerin müstafi
addolunmalarına dair teklifi kanuni münase
betiyle sözleri.
82
— Casusluk ve hiyaneti vataniye ile maz-*
nun eşhasa ait askeri Divanı harpfenden mev
rut evrakın İade edilip edilmeyeceğine dair
Ankara İstiklâl mab'kemesi tezkeresi münase
betiyle sözleri.
13
— Dü£ünleFde meni israfait kanunu müna
sebetiyle sözleri.
390

— TegkÜlâtı esasiye kanunu lâyihası ve
encümeni mahsus mazbatası münasebetiyle
sözleri.
434:435
— Vilâyet teşkilâtında tadilât ücrasına
ve memurin kadrolarında ıslahat yapıtlmasma
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
100
— Zabtı sabık hulâsası hakkında söz
leri.
230
Rasfatt Dey (Sivas) - fcarür mebusu Mah
mut Esat 'Beyin, Malta'da mevkuf bulunan
Türk vatandaşları hakkındaki cenrilekârîığındatt -dolayı Azerbaycan Hükümetine te
şekkür ©dilmesine dair takrir münasebetiyle
sözleri.

131

239

241

212

245

232
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.— Emlâk, arazi ve temettü velisi tezkere
esmanının tezyidi hakkımda kamın 'lâyihası ve
Kavanini Maliye ve MuVaaenei Maliye encü
menleri mazbatadan münasebetiyle sözleri,
326,328
— Encümenlertie bulunan Maliyeye ait onkamın lâyihasının müstacelin müzakere ve
intaç «dilmesine dair tezkere münasebetiyle
sözleri.
10
— Encümenlerdekİ m ü n h a K e r e intihap edi
len â z a hakkında ikinoi şube m a z b a t a s ı m ü n a 
sebetiyle s'JMeri.
<133
— Ergani M e b u s u Sırrı Beyin, kaza mal*
m ü d ü r i e r i n i n tasdiki memuriyefleriniin
Ma
liye Vekâletince iarasma d a i r teklifi kanunisi
münasebe't'iyla sözleri.
1277^278

— Erzincan ve Sivas cihetlerinde eşkiya ta
rafından soyulan bazı mebuslara dair Dahili
ye Vekâletinden sual takriri münasebetiyle
sözleri ı
— Halfcm irşat edilmesine v e halik Maıresimmı tatbtfai He mnnıfaka müfettişlikleri ihdası
temennisine dair Yafoaç^ta b u l u n a n
istMâl
m a h k e m e s i heyetimden m e v r u t telgraf mü-'
nasebetiyie sözleri.

36

256-

— Hazinei haissaya ait bulunan emlâk ve
arazi muamelâtı tasaırrufiyesine dâir kanun'
•münasebetiyle sözleri.
E6?
ı— Hidematı ya'tan'iyedem maaş alanlara
tahsisatı fevkalâde İtasına dair teklifi kanuni
si ve Muvazetıei M<a%e Encümeni Mazbatası
münasebetiyle sözleri.
953
— Htyanetİ va'îantiyeden mahkûm Akdağ
Madeni kazasının Ücagaç karyesinden Mol
la Arif ve Kör Celâl vesair rufekası hakkın
daki evraka dair Atiliye Encümeni Mazbata
sı münasebetiyle sözteri.
237,238,239
— içel M e b u s u Şevki Beyle rüfekasınm,
tahkikat .devresin'de tecavüzü m ü d d e t etti
ren m e b u s l a r d a n kıstelyevm iora edilmesine
dair takrir münasebetiyle sözleri.
— İşgal dolayısiyle terki mevfcie m e c b u r
kalan m e m u r i n ve ailelerine harcurah jtası hak
kında k a n u n ırriinase'be'biyle sözleri.
t— K a s t a m o n u M e b u s u D r . Suat Beyin,
Z o n g u l d a k v e havalisinde hastaneler kuşadı
hakkımdaki teklifi k a n u n i y e dair
mazbata
•münasebetiyle sözleri.

ı6E,fl3

234

.— Kayseri M e b u s u R e m z i Efendinin isti
fasına dair r a p o r u münasebetiyle sözleri.
•— K ü t a h y a Mebusu Besim Atalay Beyin,
D a r üdmualBrni tilerin, lâğvine v e sukanilerin
idadiye kalbine dair teklifi kanunisi v e Lâ-ı
yiha ve Maarif encümenleri mazbataları m ü 
nasebetiyle sözleri.

323

il "M

— K ü t a h y a M e b u s u Cemil Bey:n, Öğle ta
tillerinin kaldırılması hakkındaki teklifi ka
nunisi münasebetiyle sözleri.
121
— M a t b u a t ve istihbaırat müdiriyeti u m u miyesi m u v a k k a t bütçe k a n u n u münasebetiyle
'SÖzterİ.
46;179
— Mazbatasının tasdiki hakkımda bir ka
rar itasına dair Mersin 'Mebusu Yusuf Ziya
Beyin takriri münase'beiıiyle sözleri,

213

— Mebuslukla dâva vekâletinin imtizacı
mağduriyetini m u c i p olduğuma dair M e m duh imzalı istida v e Arzuhal encümeni m a z 
batası münasebetiyle sözleri.

80

— Natfia Encülm'ealirıdeki münhaller için
şubelerden âza intihap edilmesine dair encü
men riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri,

87

— Seferberlik ve cephe z a m m ı m a a ş
n u n u münasebetiyle sözleri,

ka

— Sivas Mebusu Hayri Beyin, mezuniyet
verilmediği takdirde istüfa edeceğine dair
telgrafı ve Divanı riyaset kararı
— Sorgun nahiyesi esbak müdürü Halil
Recai hakkındaki arzuhal encümeni mazbata
sı münasebetiyle sözleri.
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu lâyihası ve
encümeni mahsus mazbatası münasebetiyle
sözleri.

192

120

68

418

— VİÎâyat teşkilâtında tadilât forasına ve
memurin kadrolaonda (stabait yapılmasına
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri,
98,»:'100
— Yozgad eşrafından Kadı Mehmed
Efendinin katilleri hakkında Adliye ve Müdafaai Mitliye Vekâletlerinden sual takriri
münasebetiyle sözleri.

208

— Z a b t ı sabık hulâsası h a k k ı n d a k i sözleri.
5-3
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Şevket Bey (Sinop) - Casusluk ve hıyaneti
vataniye ve harbiye ile maznun eşhasa ait as
keri divanı harpterden mevrut evrakın iade
edilip edifmıiyeceğiıne dair mazbata münasebe
tiyle sözleri.
42
— Düğünlerde me'i israfat kanunu müna
sebetiyle sözden.
368,387
— Hıyaneti vatanıiyeden mahkûm Tekke
kariyesıiniden değirmenci Nurettin hakkında
ki evrakın gönderildüğine daiîr Adliye encü
meni mazbatası münasebetiyle sözleri.
322
^- Mebuslukla daya vekâletinin İmtizacı
mağduriyetini mucip olduğuna dair Memduh
imazîı' İstida ve Arzuhal encümeni mazbata
sı münasebetiyle sözleri.
77
— Siird Mebusu Mustafa Sabrı Efendi
nin, Sulh mahkemeleri kanununun tadili hak
kında tekli© kanunisi ve Adliye Encümeni
mazbatası münasebetiyle Sözleri,
i33llı:3l32,333

Sayfa
Şevk] Bey (tçel) - Bu seferberlik müddeti
ne münhasır olmak üzere büdematı fiiliye, ih
tiyatiye ve müstahıfaza efradından bedeli nak
di ahzına daiîr kanun lâyihası ve Muvazene!
maliye encümenleri mazbataları münasebetiy
le «özleri.
— fçel Mebusu Şevki Beyle refikinin,
tahkikat devresinde tecavüzü müdidet ettiren
mebusandan kısteryevom icra edinmesine dair
takrir münasebeltiyle sözteri.
— Mazbatasının tasdiki haktktnda bir ka
rar itasına dair Mersin Mebusu Yusuf. Ziya
Beyin takriri münasebetiyle sözleri.
— Sorgun nahiyesi esbak müdürü Halil
Rıecaî hakkındaki Arzuhal encümen] mazba
tası münasebetiyle sözleri.
Şeyh Servet Efendi (Borsa) - Teşkilâtı
'Esasiye .Kanunu Lâyihası ve Encümeni Mah
sus Mazbatası münasebelpiyle sözleri,

175

63

213

69

418

T
Tahsin Bey (Aydın) • Baltalık kanunu mü
nasebetiyle sözleri.
— Eocümeolei'de bulunan Maliyeye ait
on kanun lâyihasının mttstacelen müzakere
ve İntaç edilmesine dair tezkere münasebsStİyle sözleri.
— Karalhfaanşarki Mebusu Memduh Bey
le rüfefcasınm, halkçılık programı (Teşkilâtı
'Esa«İye Kanunu Lâyihası) tetkibaıtının ne de
rece ilerfedıiğiinin encümence izah olunmadı
ğına dair takrir mümıtsebetiyle sözleri.
— Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Yunan is
tilâsına maruz kalan mahallelide ika edilen fecayün tahkik edümesi ve resimlerinin aldmîmasına dair beyanatı münasebetiyle sözleri.

25

10

72

317:318
;

— KütaRiya Mebusu Besim A tatay Beyin,
DarifmuaM'imtn terin lağvına ve Sultanilerin
idadiye kalbine dair tekJıMi kanuni ve Lâ
yiha ve Maarif encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle sözteTİ.
— Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinün,
Garzan köprüsünün tamiri hakkındaki teklifi
kanunîsine Nafİa Vekâletönra cevabi tezkere
si münaısebetıiyle sözteri.

109

306

— Şubelerden eocümenlerdlefci münhoöere
âza intihabı münasebetiyle sözleri.
— Yabanatrat'h Demircioğlu Ömer'in
bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hakkın
daki kararnamenin ^önderildiğitıe da'ir Büyük
Mrtlet Meclisi riyaseti tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle sözleri

376,

— Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri

346

14

TeVfffc EfendS (Kângm) -. Bu seferberlik
m'üddetine münhasır olmak üzere hidematı fii
liye, ihtiyatiye ve mustahfaza efradmdan be
deli nakdi ahzına dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları mü
nasebetiyle sözleri
153,154
— Erzincan ve Sivas cihetlerinde eşkıya
tarafından soyulan bazı mebuslara dair Da
hiliye Vekâletinden sual takriri münasebetiyle
sözleri
35
— Kastamonu Mebusu Doktor Suat Beyin,
Zonguldak ve havalesinde hastaneler küsadt
hakkındaki teklifi kanuniye dair mazbata
münasebetfyfe sözteri
54
— Mebuslukla dava vekâletinin İmtizacı
mağduriyetini mucip olduğuna dair Memdüh
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imzalı istida ve Arzuhal Encümeni maîtoatası
münasebetliyle s ö k e r i
75
— 'Nafıa Bncumenindefci ttiünhaller için
şubelerden aza intihap edilmesine dair encü
m e n riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri
87
VınnA Mforti Bey ^BcOa) - A k s a r a y kazası
nın müstaükü tiva haline ifrağına dair k a n u n
münasebetiyle sözleri
61
— Baltalık k a n u n u münasebetiyle sözleri
20,22,28
— 'Bakı Mebusu Yusuf fezet Paşanın,
Şark cephesinde ihraz edilen muvaffatoiyafttan
dolayı Şark V M y a t ı ahalisine teşekkür edil
mesine dair takrir münasebetiyle sözleri ,
381
— 'Bu seferberlik müddetine münhasır ol
mak üzere hrdematiı fiiliye, ihtiyatiye ve müstahfaza efradından bedeE nakdi a t a n a dair
(kanun 'lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye encüıtıenleııi mazbataları müna
sebetiyle sözleri
174:175
— (Büyük Miöet Meclisi azalarından dava
vekaletini deruhte edeceklerin müstafi addolun
malarına dair teklifi kanuni münasebetiyle
'Sözleri
— Casusluk ve hıyanetü vatanîye îte maz
mun eşhasa a* askeri divanı harplerden mevrut
evrakın iade edilip edilmeyeceğine dair Anka
ra istiklâl mahkemesi tezkeresi münasebetiyle
«özleri

82

Sayfa
— Harp kazançtan vergisinin tahsiline dair
kanun münasebetiyle sözleri
194
— icra Vekillerinin sureti 'mtihabtna dair
'kanunun ikinci maddesinin tadili hakkındaki
k a n u n münasebetiyle sözleri
29*:295,29S
— K a s t a m o n u Mebusu D r . Suat Beyin
Ztonguldak v e havalisinde hastaneler küşadı
hakkındaki teklifi kanuniye dair m a z b a t a m ü na&ebetfyfc «tözleri
54,5£,$7,88
— 'Matbuat v e -İstihbarat müdüriyeti u m u miyesi muvakkat frütfce k a n u n u münasebetiyle
söztori
49,51
— 'Muhtelif istiklâl rnaWkemelerme aza. in
tihabı tıakkmda sözleri
442
— Neşriyat mücrimiyeti hakkındaki teklifi
kanunisi ve Lâyiha ve îrsat encümenleri maz'batalan münasebetiyle sözleri
14632
— SSeferberHk v e cephe z a m m a a ş kanunu
münasebetiyle sözleri
— Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin,
muhasebeı hususiyelerin l&gviyle
memurinti
maarif maasaitrnm muvazenei
ııtnumiyeden
itası hakkındaki takriri v e Maarif v e Dahiliye
entiümenferi mazbataları münasebetiyle sözleri

IBS

284

!2

— Casustuk v e lıivaoeti vataniye v e harbi
ye Üe m a z n u n eşhasa a i t askeri divanı harpler
den mevrut evrakm iade edilip edilmeyeceğine
dair. m a z b a t a münasebetiyle sözleri
42
— Düğünlerde MenH taralfat k a n u n u m ü 
nasebetiyle Sözleri
363304,305,386
— (Düzce'de bir liva teşkili 'hakkındaki tek
lifi kanunisi v e Dahilîye Encümeni mazbatası
münasebetiyle sözleri
286:288
— Ereğli k ö m ü r madenlerine BeyKifenaî
v e Evkafça vaziyet edilmesine dair teklifli k a 
nunisi münasebetiyle sözteri
201:262
— Erzincan ve Sivas cihetlerinde esjkiya ta
rafından soyulan bazı mebuslara dair Dahili
ye Vekâletinden sual takriri
raünasebeltfyİJe
söateri
38

— Şark cephesi hakkındaki beyanatı m ü 
nasebetiyle sözleri
336
•— Teşkilatı Esasiye Kamunu Lâyihası v e
Encümeni mahsûs mazbatası
münasebetiyle
sözleri
41(6,434,461,462:464
— T r a b z o n Mebusu H ü s r e v Beyin, Anfcaıra'daki Mektebi Haıfeiye Talimgahından n e j
şet edecek zabit vekillerine makjtuan y ü z effiişer lira teçhizat parası itasına dair teklifi k a 
nunisi münasebetiyle Sözleri
257
— Vitâyat teşkilatında tadilat icrasına v e
memurin kadrolarında ıslâhat yapılmasına da'ir
«teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
97V1(>1
— Zabtı şato* huta&ası hakkında sözleri
255
— Z o n g u k t a t t a askerlik
ınökelfefiyeti
hakkındaki ıtdklifi kanunisi v e Müdatfaai Mil
liye v e İKtfeat encümenleri mazbataları m ü nasebetryfe sözteri
130:133,139:140
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VeHM Bey <Katte»i> • Adana 'Mebusu Zekâi
Bçyîn, İstiklâl Mahkemesi azalığından İstifası
nı geri aldığına dair Eskişehir istiklâl Mah
kemesinden mevrut telgraf münasebetiyle söz
leri
•— Adana Vilâyetinin işgalinden evvelâ ka
zaları İhtiva etmek üzere yeniden tesisine dair
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle sözüeri

379

358

— Ankara'ya gelen Bolşevik Heyeti Safaretine Meclfece beyanı noşâmedî edilmesine dair

dözteri

15

— Antalya Mebusu Mıusfcafe Beyle refiki"
nin, Ari&tya - Burdur şosesinin ikmali inşaasrna dair takriri münasebetiyle sözleri.
246
— Bafeljfc kanunu münasebetiyle sözleri
20,23,24,27
— Bolu Mebusu Yusuf 'izzet Paşa'mn,
Şark cephesinde ihraz edilen ımıvaffakiyafflan
•dolayı Şaık vilâyaltı ahalisine teşekkür ödSimesine dair takriri münasebetiyle sözleri
381
— 'Bu seferberlik müddetine münhasır ol->
tnak üzere hjdemaıtı füüye, Bhtüyatİye ve ımtsfcahfaza efradından bedeli nakdi ahzıine dair
kanun rayihası ve Muvazene! Maliye ve Müdatfaai Milliye encümenleri mazbataları münaısebetiyle Sözleri
148jt52:>I53,156,163,164
— Büyük Millet 'Meclisi azalarından dava
vekâleti deruhte edeceklerin müstafi addolunmallarına dair teklifi kanuni münasebetiyle
sözleri
82
— Düğünlerde Men'i «ratfat 'kanunu mü
nasebetiyle sözferi
JÖ2,3t65,3ff73683«5,3S8,389,390,
391,392
—Emlâk, arazi ve temettü vergisi tezkere
esmamnın tezyidi hakkında kanun lâyihası ve
Kavartİni 'Maliye, Muvazenei Maliye encü
menleri münasebetiyle sfözferi
326,327,328
— 'Ermeni Cumhuriyetiyle cereyan eden
-muhaberatı siyasiye ve sulh şartlan hakkındatoi 'beyanat münasebetiyle sözleri
— Erzincan ve Sivas cihetlerinde esfciya ta
rafından soyulan bazı mebuslara dair DahilSye
Vekâletinden sual 'takriri münasebetiyle sözleri

340
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— Erzurum Mebusu İsmail 'Beyle rüfekasımn, Ermenistan sulh şeraiti hakkında istizah
takriri ve Haricîye Vekâleti Vekili Muhtar Be"
yin cevabı münasebetiyle sözleri
420,427
— HaHcm irşat edilmesine ve halk idaresi
nin tatibılki Hû mıntıka müfettişlikleri dhdası
temennisine dair Yalvaç'ta bulunan îsftMâl
mahkemesi heyetmden mevrut telgraf müna
sebetiyle sözleri
256
— tora Vekillerinin sureti intihabına dair
fontunun Hcrnci maddesinin tadili hakkındaki
Kanun münaisebetiyle sözleri
295,296,298,299
— ÜSparta'ıım Keçiborlu kükürt faibrikasıy$a Ereğli maden idaresi maaşast ve masari/atr.
hakkındaki tafa&teatı munzama "kanunu müna
sebetiyle sözleri
— İşgal dolayısıyla tenfld mevkie mecbur
İtadan memurin ve ailelerine harcırah Kası hak
kında konun münasebetiyle sözleri
— Karafoİsan Şarki Mebusu Mustafa
Beyin, Bedeli Nakdi Kanununun tesrii mü
zakeresi hakkındaki takriri münasebetiyle
sözleri.
— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, öğle
tatillerinin kaldırılması hakkındaki teklifi
kanunisi münasebetiyle sözleri.

395

220

260

241

— 'Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti
Umumİyesi muvakkat bütçe kanunu münase
betiyle sözleri.
183
— Mazbatasının tasdiki hakkında bir ka
rar İtasına dair Mersin Mebusu Yusuf Ziya
Beyin takriri münasebetiyle sözleri.
212,215
— Mebuslukla dava vekâletinin iimtizacı
mağduriyetini mucip olduğuna dair Memduh imzalı İstida ve Arzuhal Encümeni maz
batası münasebetiyle sözleri.
— Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin,
manii intihan bir hali olmadığından mazba
tasının tasdikine dair şube mazbatası müna
sebetiyle sözleri.
— Nafıa Encümenindeki münhaller için
şubelerden aza intihap edilmesine dair En
cümen Riyaseti tezkeresi münasebetiyle söz
leri.

76:77

217

87
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Sayfa
— Seferberlik ve Cephe Zam Maaş Ka
nunu münasebetiyle sözleri.
190,193
— Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin,
muhasebeİ hususiyelerİn Jağvıyla -memurini
maarif maasatının Muvazenei Umumiyeden
itası hakkındaki takriri ve Maarif ve. Dahi
liye encümenleri mazbataları münasebetiyle
sözleri.
280,181,283,284:285
— Siverek Mebusu Sıtkı Efendinin Mec
lise takdimi hakkında Büyük Millet Meclisi
Riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri.
161
— Sorgun nahiyesi esbak müdürü Halil
Recaİ hakkındaki Arzuhal Encümeni maz
batası münasebetiyle sözleri.
70
— Şarkta tetkikatı ilmiyede bulunmak
üzere gönderilecek heyeti tahsisatı mak•malarına dair kanun münasebetiyle söz
leri.
456
•— Şehit merhum Hafız Hüseyin Beyin
hemşiresinden mevrut taziye münasebetiy
le sözleri.
120
— Teşkilatı Esasiye Kanunu Layihasının
takdimen ve müstacelen müzakeresine dair
takriri münasebetiyle sözleri.
290:291
— Teşrinisani ve kânunuevvel aylarına
mahsus muvakkat bütçe kanunu, seferber
lik ve cephe zam kanunu mucibince verile
cek 1 800 000 tiranın iki aylık muvakkat
bütçeye ilavesine dair Sıhhiye ve 'Muvazenei
Maliye encümenleri mazbataları münasebe
tiyle sözleri.
247,248
— Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin,
suiistimali men ve suiistimal ile İdhar edi
len servetlerin istirdadı hakkında teklifi ka
nunisi ye Adliye ve Kavanini Maliye en
cümenleri mazbataları münasebetiyle söz
leri.
351

Yusuf İzzet Pasa (Bolu) - Bu seferber
lik müddetine münhasır olmak Üzere hide
matı fiiliye, ihtiyatiye ve mustahfaza efra
dından bedeli nakdi ahzına dair kanun layi
hası ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları münasebetiyle sözleri.
170:172
Yusuf Ziya Bey (Bitlis) - Bu seferberlik
müddetine münhasır olmak üzere hidematı
fiiliye, ihtiyatiye ve mustahfaza efradından

Sayfa
—: Vilayat teşkilatında tadilat
icrasına
ve memurin kadrolarında ıslahat yapılma
sına dair teklifi kanuni münasebetiyle söz
leri.
66,96,98,101:102
— Yunan istilasına maruz kalan mahal
lerde ika edilen fecayiin tahkik edilmesi ve
resimlerinin aldırılmasına dair beyanatı.
315:
316,317
— Zaptı sabık hulâsası hakkında söz
373
leri.
Vehbi Efendi (Konya) • Bu seferberlik
müddetine münhasır olmak üzere hidematı
fiiliye, ihtiyatiye ve mustafaza efradından
bedeli nakdi ahzına dair kanun layihası ve
'Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye en
cümenleri mazbataları münasebetiyle söz
leri.
151:152,164,166:167
— izmir Mebusu Hamdi Nazım Beyin,
Burdur Mebusu Şevket Bey ailesine muave
net edilmesine dair takriri münasebetiyle
sözleri.
309
— Karahİsarışarkİ Mebusu Mustafa Bey
le rüfekasının, Konya hâdisesinde zimedhal
olmak üzere Divanı Harpçe maznun addo
lunan Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi
Efendi ile Kâzım Hüsnü Beyin evrakiyle
Ankara'ya celb edilmelerine dair takriri mü
nasebetiyle sözleri.
348
— Siirt Mebusu ıMustafa Sabri Efendi
nin, Sulh 'Mahkemeleri Kanununun tadili
'hakkında teklifi kanunisi ve Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle sözleri.
333
Vehbi Bey <Nİ£de) - Kütahya. Mebusu
Besim Atalay Beyin, Dari[muallimlerin lağ
vına ve Sultanilerin idadiye kalbine dair tek
lifi kanuni ve Layiha ve Maarif Encümenle
ri mazbataları münasebetiyle sözleri.

bedeli nakdi ahzına dair kanun layihası ve
Muvazenei Maliye ve Müdafaai 'Milliye en
cümenleri mazbataları münasebetiyle söz
leri.
— Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyle
rüfekasının, Dersim ahvaline dair istizah
takriri ve Dahiliye Vekâleti Vekili Dr. Ad
nan Beyle Maliye Vekili Ferit Beyin cevabı
münasebetiyle sözleri.

108

167

432
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Sayfa
— Karan işarı şark i Mebusu, Mustafa Be
yin Bedeli Nakdî Kanununun tesrii müza
keresi hakkındaki takriri münasebetiyle söz
leri.

261

— Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin,
manii intihap bir hali olmadığından mazba
tasının tasdikine dair mazbata münasebetiy
le sözleri,

218

Sayfa
— Siverek Mebusu Sıtkı Efendinin, Mec
lise takdimi hakkında Büyük Millet Meclisi
Riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri.
161
— Zabrt hulasası hakkında sözleri.
35
Yusuf Ziya Bey (Mersto) - Adana ^âye
tinin işgalinden evvelki kazaları ihtiva etmek
üzere yeniden tesisine dair kamın layihası
ve Dahiliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle sözleri.
357:358

