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Fihrist
ÂZAYÎ KÎRAM MUAMELÂTI
Sayfa
îatâhapter
Encümenler intihabı
1. — Bazı eneümenlerdeki münhal yer
lere şubelerden intihap olunan âza
442
2. — Encümeni Mahsusa- birinci şube
den yapılan intihap
54
3. —^Encümendeki münhalâta âza inti
hap olunmasına dair Maarif Encümeni Ri
yaseti tezkeresi •
269
'4. — Eneümenlerdeki münhalâta inti
hap edilen azaya dair Dördüncü Şube maz
batası
269
5. — Encümendeki münhalâta âza inti
hap olunmasına dair irşat Encümeni Ri
yaseti tezkeresi
269
6.—- Erzurum Mebusu Hüseyin Avni
Beyin, Heyeti Vekilenin vazile ve salâ
hiyetlerini tesbit edecek olan kanun lâyi
hasını tanzim edecek encümenin intihabına *
dair takriri
438:439
7.-^-İktisat Encümenine Adana Mebusu
Zekâi Beyin intihabı
345
8. — İktisat Vekâleti kadrolarını tesbit
edecek olan Encümendeki noksan âzalıklara
intihap icrasına dair Encümen Riyaseti
tezkeresi
321
9. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Be
yin, Muvazenei Maliye Encümenine daha
sekiz âza intihap olunmasına dair takriri 61 -.65
10. — Lâyiha Encümeni kâtipliğine mu
vakkaten İstanbul Mebusu Neş<ft Beyin in
tihap olunduğuna dair Encümen Riyaseti
tezkeresi
•'•'•
437
11. — Maarif kadrolarını tesbit eden en
cümene İstanbul Mebusu Salâhaddin Beyin
intihabı
345
12. — Müdafaai Milliye Erteümeni âzalığına Tokad Mebusu Mustafa Beyin inti
hap olunduğuna dair Üçüncü Şube maz-

Sayfa
218

batası
13. — Müdafaai Milliye Encümenine
mazbata muharriri ile kâtip intihap olun
duğuna dair Encümen Riyaseti tezkeresi 290:291
14. -— Vekâletlerin devairi merkeziye
ve taşra kadrolarını tesbit edeeek encü
menlerin intihabı
223:224
Şubeler intihabı .
1.— Birinci şubeye Reis ve kâtip inti
habı

54

Isfcat
1. ~ Saruhan Mebusu Reşit Beyin me
busluktan ıskatı
228
İstifalar
1. —' Çelâleddin Arif Beyin, Reisisanilikten şifahen istifası
'361-569
2. — Denizli Mebusu Mustafa Nuri Be
yin^ mezuniyet talebine dair takriri ve mumaüeyhin müstafi addolunmasına dair Di
vanı Ifâyaşet kararı
65:66
3 / — Denizli Mebusu Necib Beyin müs
tafi addolunmasına dair Divanı Riyaset
karan
61
4. — Ertuğrul Mebusu Ahmet Beyin
müstafi addolunmasına dair Divanı Riya
set karara
335
5.—€rümüşane Mebusu Veysel Rıza
Beyin mutasarrıflığı tercih ettiğine dair
Dahilîye Vekâleti tezkeresi
192
6. — Hilmi Beyin İktisat Encümenin
den istifası
\ *
345
7. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin Harici
ye Encümeni Riyasetinden istifası
104:105
8. 4-* Izınii Mebusu Tahir Beyin muta
sarrıflığı tercih ile mebusluktan istifasına
dair telgrafı
54:55
9. — Karesi Mebusu Hasan Basri Be-

Sayfa
321

Sayfa
y in, • Maarif kadrolarını tesbit eden encü
menden istifanamesi
344:345
10.!-—Muvazenei Maliye Encümeni Re
isi ve Mazbata Muharririnin istifa ettikle
rine dair takrirleri
61:65
Kıstelyevm
1. — Genç Mebusu Fikri Beyle rüfekasınm; celseden beş dakika sonra geldikleri
ne dair takrirleri
2. — Sabah celsesinde bulunamadıkla
rından dolayı kıstelyevme tâbi tutulan me
buslar tarafından verilen mazeret takriri

11

4:6

MuhteKf
1. — Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü
Bey hakkında tahkikat 'terası için mesele
nin 4 neü şubeye havaimi
229:230
2. — Mecliste gürültü çıkmasına sebep
olan Bursa Mebusu Operatör Emin, Erga
ni Mebusu Emin, Van Mebusu Hasan Srddık Bejlerle Ankara Mebusu Şemseddin
ve Yozgad Mebusu Hu-lûsî Efendiler hak
kında takbih cezası tatbikma dair Divanı
Riyaset karan
70:71
3. —- Memur olupta henüz beyanname
vermemiş olan mebusların mebusluğu kabul
ve memuriyetlerinden istifa etmiş addolu
nacakları hakkında bir tamim yazılacağına
dair Divanı Riyaset kararı
291
Mezuniyet
1. — Amasya Mebusu Dr. Asım Beye
mezuniyet itasına dair Divanı Riyaset ka
ran
2. —- Âzayi kiramdan bazılarına mezu-

niyet itasına dair Divanı Riyaset karan
3. — Âzayi Kiramdan bazılarına me
zuniyet verilmesi hakkmda Divanı Riyaset
karan
192
4. — Azayi kiramdan dokuz zata mezu
niyet itasına dair Divanı Riyaset kararı
406
5. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi
Efendinin mezuniyetine dair Divanı Riya
set karan
242
6. — Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi
Efendinin mezuniyetisin temdidi
176
7. — İzninin temdidi talebinde bulu
nan Maraş Mebusu Arştan Bey hakkında
Divanı Riyaset karan
-860)851
8. — Karesi Mebusu Kâzım Beyin me
zuniyeti hakkmda Divanı Riyaset karan
112
9. — Menteşe Mebusu Sadettin Beyin,
mazeretinin kahüliyle tecavüz eden müd
detinin mezuniyetten sayılmasına dair Di
vani Riyaset karan
242
10. -— Niğde Mebusu Hakkı Paganın
mezuniyet talebine dair takriri ve Divan*
Riyaset kararı
56
Tahsisat
1. — îzmit Mebusu Hamdi Nâmık Be
yin, vefat etmiş olan Aydın Mebusu Sadık
Efendînîn bakiyei tahsisatının ailesine ve
rilmesine dair takriri

56

Vefatlar

31

1. — Aydm Mebusu Sadık Mehdinin
.vefat etmiş olduğuna dair Makamı Riya
setin şifahî tebligatı
51
2. — Niğde Mebusu Mustafa Efendinin
vefatına daîr Dahiliye Vekaleti tezkeresi
192

ANAT
BEYANAT
1. — Adliye Vekili Delâlettin Arif Be
yin Adliye kadrolarına dair beyanatı
342
2. — Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa
Kemal Paşanın ahvali siyasiye hakkında be- ,
yanatı
146:161
t
3. — Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa
Kemal Paşanın Birinci kuvvei seyyare ku
mandanı Ethem Beyin isyankârane harekâtı
hakkmda beyanatı
224:228,228:229,23i :232
4. — Mustafa Kemal Paşanın, Birinci
înönü harbi hakkında beyanatı
278:280,285

5. — Büyük Millet Meclisi Reisi Musta
fa Kemal Paşanm, I/ondra'ya ^gönderilecek
Heyeti murahhasa vesilesiyle îsifeâubııl'da
bulunan Tevfik Paşa ile cereyan eden. mu
haberat hakkında beyanatı
410:415
6. — Canik Mebusu Nafiz Beyini Ad
liye kadrolarına dair beyanatı
341:342
7. — Cepheden avdet etmiş olan Bolu
Mebusu Dr. Fuad Beyin beyanatı
291:292
8. — Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar
Beyin ahvali siyasiye hakkında beyanatı 146:161

— t—
Sayfa
& — :Madaîaai Milliye Vekili Fevzi Pa
şanın Yunan taamızLum dair beyanatı 230:231
10. — Mûdafaai Milliye VfeMH Fevzi

Sayfa
Paşanın, birinci İnönü harbi hakkında be
yanatı
280:282

ÎCRA VEKİLLEHÎ HEYETÎ MUAMELÂTI
1. — Nafıa Vekili İsmail Fazıl Paşaya
istizah neticesinde ademi itimat reyi ve
rilmesi
1T,18,27:28
2. — Amasya Mebusu ücaer Mtfi Be
yin Nafıa Vekilliğine intihabı
5&
3. — Adliye Vekili CMiled^n Arif

Beyin istiîası
361:369
4. — îcra Vekilleri Heyeti Riyasetine
Mûdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşanın in
tihabı
372:373
5. — Yusuf Kemal Beyin Adliye Vekâ
letine intihabı
451:432,442

İNTİHAPLAR
. 1. — Adliye Vekili intihabı

431432,442 |

2. — Nafıa Vekili intihabı

58

İSTİZAHLAR

DaMUye Vekâletinden
1.—Ankara Mebusu Mustafa Efen
dinin, hayvanfann d&mgafenması mesele
sinde Meclisçe ittihaz- oteran karar hilâfı
na hareket edilmesinden dolayı istisaü tak
riri
24#r241
Maliye Vekaletinden
î. — Canik Mebusu Nafiz Beyle rüf ok
kasının, Anadolu'ya gelen asafestan ye memu
rine verHen haretralm ve nnttekaidffi m»a^arına dair istizah takribi
242:247

Mûdafaai Müîrye Vekâletinden
1. — Ankara Mebusu Mustafa Efendi
nin, hayvanların' damgalanması meselesinde
Meclisçe ittihaz olunan karar hilâfına ha
reket edilmesinden dolayı istizah takriri 240:241
Nafıa Vekâletinden
1.— Karahîsarı Sahip Mebusu Mehmet
Şükrü Beyin, şimendifer malzemesi muba
yaası için İtalya'ya izam edilen iki Mebus
hakkında istizah takriri ve Nafıa Vekili
İsmail Fazıl Paşanın cevabı
11:17,18,27 £8

KANUNLAR
No,
Sayfa
79 — Matbuat Müdteiyeti Umîimjy esinin
Hariciye Vekâletine raptına dair ka
nun
10,11
80 —TMa "Mutasarrıfı sabıkı Nusret Bey
ailesine maaş tahsisine dair kanun
6:9,
10,2T
81 — Kâmmusaaıi ve Şttbat aylarına
mansus Avans Kanunu 71 £2,^,85,$! m
82 — linyit k&auıü ihsacst hakkında
ksg»*a
tUffîS :222,224,236
83 -— 2îa*îciye Vefeâfe&î bü*çesHje"yedi
bin beş yüz lira ilâvesine dair kanun 83,
313:316
84 — Hariciye Vekâleti bütçeânde mja-

No.

Sayfa
nakale ve zaanaim krasana dair ka
naat
313,316,217
85 — Teşkilâtı Esasiye Kanuna 24*9 <2©5,292 :
3§4,3§4&13,3£I:384,335:339
8fi — Ankara - Sivas hattının kömür ve
odun ihtiyaeatı için Nafıa bütçesine
zamaim İcrasına dair kanun 278,354:359,
359,369
87 — Emniyeti Umaûniye feüt^e^nde
münakale icrasına, dair kaman
290,380:
382,383,400:4Ö1

88 ~ Jandarma biitçefiinde münakale krasım dair kanun
2^374:38ö^0,40a

—4—
KARARLAR
No.
Sayfa
84 — Denizli Mebusu Necib Bey hak
kında
61
85 -T- Denizli Mebusu Nuri Efendi hak
kında
65:66
86 — Yozgad Divanı Harbi hakkında 128:129
87 — Vekâletler kadrolarının tesbiti hak
kında
169
88 -*- Saruhan Mebusu Eeşit Bey hak
kımda
228
89 — Vesaiti Nakliye Kanunu hakkında 241

No.
Sayfa
90 — Ahiren, kazanılan muvaffakiyetin
nişanei şükranı hakkında
285:287
91 — Ertuğrul Mebusu Ahmet Bey
hakkında
335
92 — Heyeti Vekilenin vazife ve salâhi
yetini, tesbit etmek üzere bir Encü
meni Mahsus teşkili hakkmda
438
93 — Maaşatın evrakı nakdiye ile tedi
yesi hakkında;
,
416
94 — Ergani Müftüsü hakkında
437

LÂYİHALAR
1. — Adliye Vekâletinin 1336 senesi
bütçesinde münakale icrasına dair
350
2. — Ağnam resmi hakkında
95
3. — Ankara - Sivas hattının mahrukat
ihtiyacı için Nafıa bütçesine 20 bin lira
zam icrasına dair
287,354:359,359,369
4. — Batum Cemiyeti îslâmiyesdne şeh
rî 600 Ura itasma dair
350
5. — Darülharpte yararlık gösteren mahkûminin bakıyei müddeti mahkûmiyetleri
nin affına dair
406
6. -i- Emniyeti Umumiye Müdürlüğü
1336 senesi bütçesinde münakale icrasına
dair
290,380:382,383,400:401
7. —>- Gazete havadislerine müteallik tel
graflarin.rubu ücrete tâbi tutulmasına dair
320
. 8. — îdarei hususiyeler hakkında
102
9.—* îdarei kura ve nevahi hakkında 192
10. -*- îdarei kura ve nevahi kanununun
berayi tecrübe bir kaç livada tatbikına dair 192
11. *— îcrayi tababet hakkında
405
12. — Konya vilâyetinde Çekil namiyle
bir nahiye teşkiline dair
373
13. — Linyit kömürü ihracına dair
164,
219522,224,236
14. — Mahakimi Adliye teşkilâtına dair 350
15. — Meclisi Umumî ve Encümeni Da
imî âzasma verilen tahsisatın tezyidine
dair
95
16. — Maluliyeti hasebiyle Karahisarlı
Hacı Şerifoğlu Halil'in bakiyei müddeti
cezaiyesinin affı hakkmda
403:406
17. «— Maluliyeti hasebiyle Mardin'in

Hetik kariyesinden Musaoğlu İsa'nın baki
yei müddeti cezaiyesinin affı hakkında
406
18. — Maluliyeti hasebiyle Trabzonlu
Niyazi'nin bakiyei müddeti cezaiyesinin
affı hakkında
406
19. — Merakibi bahriyeden alınacak
rüsum hakkmda kanun lâyihası
239
20. — Maden amelesi hakkmda
239
21. — Merzifon - Çalatlı yolunun turuku umumiye meyanma ithal edildiğine
dair
373
22. — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinin 1336 senesi bütçesinin bazı fa
sıllarına zamaim icrasına dair
441
23. — Sinob harikzedegânma mirî or
manlardan meccanen kereste itasma dair
350
24. — Tiflis ve Baku sefaret heyetleri
maaşât ve muhassasatı için Hariciye Ve
kâleti bütçesine tahsisat ilâvesine dair
83,
313:316
25. — Umum Jandarma Kumandanlığı
1336 senesi bütçesinde münakale icrasına
dair
290,376:380,380,400
26. — Usulü Muhasebei Umumiye Ka
nununun 24 ncu maddesinin tadiline dair
95
27. — Vilâyatı meşgule memurini hususiyesi ile mualliminine verilecek harcı
rahların M\ıvazenei ' Umrmh eden tesviye
sine dair
405
28. — Vilâyatı Şarkiyede açılacak tel
graf merakisi için bütçeye dokuz bin lira
ilâvesine dair
239
29. — Yem ve Taymat Kanununun bi-
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rinci maddesini muaddil kanun lâyihası

Sayfa
350

1. —• 1336 senesi Muvazene! Umumiye
Kanun lâyihası
6,129:137,137:146,168:169,
169:175.176:188,269:278,382:391,391:399
2. — Bursa Sanayi mektebi talebesin
den Konya'ya nakledilenlerin tahsisatına
dair
218:219
3. — Hariciye Vekâleti masarifi müte
ferrikası için bütçede münakale ierasma
dair
313,316,317
4. — îstiman etmiş olan şaki «Halid'in
af fına dair
167:168,168
5. — 1 Kânunusaniden Şubat 1337 ga
yesine kadar 11 milyon liranın avans ola
rak itasına dair
71:82,82,85,91:92

Sayfa
6. —-Konya'da Akşehir, Seydişehir ve
Karaman'in veliyetmüstakille şeklinde ida
resine ve dört kaza teşkiline dair
201:205
7. — Mühtâeini zürraa tevzi edilecek
tohum için 300 bin lira tahsisine dair
11:82,
£2,85,91:92
8. — Şehit zâbitan ailelerine mafevk
rütbe üzerinden maaş tahsisi hakkında
57:58,
83:85,85:91,92*
9. — Şûrayi Devlet teşkili hakkında
407:
409,417:431
10.— Teşkilâtı Esasiye Kanunu lâyi
hası
249:265,292 £04,304:312,321:334,335:339
11. — Urfa mutasarrıfı sabıkı Nusrat
Bey ailesine maaş tahsisine dair
6:9,10,27

MAZBATALAR
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Adana Mebusu Zekâi Beyin, İs
tiklâl mahkemeleri kanununa bir madde
ilâvesine dair tekljîi hakknıda (2/179) 166:167
2. — Bolu Mebusu Dr. FuadBeyin,
frenginin men'i ve tahdidi sirayeti hakan
da teklifi kanunisine dair 33:47,66:67,112:122
3. — Hiyaneti vataniyeden beraat eden
İnebolu'nun Hatipbağı mahallesinden Hü
seyin hakkındaki evrakm gönderildiğine
dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 53:54
4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Uşak kazasının Burgaz kariyerinden Halil
Çavuş ve Ahmet bin Osman ve Ali bin
Ahmet haklarındaki evrakın gönderildiğine
dair Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 374:375
5. — Hiyaneti vataniyeden maznun iken
beraat eden Mehmet Çavuş hakkındaki ev
rakm gönderildiğine dair Adliye Vekâleti
tezkeresi hakkında
54
6. —* Hiyaneti vataniyeden maznun iken
beraatinb karar verilen Azgın Ömer'in ev
rakının gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi hakkmda
54
7. — Hiyaneti vataniyeden mevkuf bu
lunan Ergani Müftüsü Salih Efendi hak
kındaki evrakın gönderildiğine dair Adli
ye Vekâleti tezkeresi hakkmda
437
8. — Hiyaneti vataniye üe mahkum îshaklı nahiyesi ahalisinden Yusuf Hoca ile

İsmail Ağa hakkındaki evrakm gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi hak
kmda
487
9. — îstiman etmiş olan şaki Halid'in
aîfma dair kanun lâyihası hakkmda 167:168,168
10. — Niğde Mebusu Atâ Beyin, Nevşe
hir 'de bir liva mahkemesi teşkili hakkmda
teklifi kanunisine dair (2/144)
18:23
İl. T— Şûrayi Devlet Kanunu lâyihası
hakkmda
417:431
12. —Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı
Beyin, mesken icarları hakkmdaki teklifi
kanunisi (2/114) ve Kütahya Mebusu Ce
mil Beyin mesken icarları hakkmda teklifi
kanunisine dair (2/80)
23:26,33
DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Şûrayi Devlet Kanunu lâyihası
417:431
hakkında
1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti
Umumiyesimn Daihiliye Vekâletine raptına
dair teklifi.kanunisi (2/101 M.) ve Kasta
monu Mebusu Dr. Suat Beyle arkadaşla
rının, Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti
Umumiyesihin Dahiliye Vekâletine raptına
dair takriri ve" Bolu Mebusu Tunalı Hilmi
Beyin, Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti
Umumiyesinin Dahiliye Vekâletine raptına

—
dair takriri hakfettda
11
2. — Konya, Akşehir, Seydişehir ve Ka
ramanın; elviyei müstakille şek&de idare
sine ve cîört kaza teşkiline dair
201:205
İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI
1. — Konya Mebusu Kâzını Hüsnü, Be
yin, mamulatt dâhiliyeden elbise istimali
hakkında-teklifi kanunisine dair <2/161)
97:
98,105:111
KAVANlNl MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATALARI
1. — Karesi Mebusu Hasan Basri Be
yin. aşar usulünün ıslahına dair temenni
i
takriri hakkında
102 ı
2. — Kastamonu Mebusu Murat ve
Sabri Beylerin, Hususi muhasebe bütçele
rinin tasdikına dair temenni takriri hak
kında '- l •
102:103
3. — Kütahya Mebusu Cemîl Beyin,
vilâyetler için ağnam resminden bîr hisse
verilmesi îhaikkında takririne dair
352:353
4. — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin,
at, araba,; otomobil, ve ,saireden vergi ahzı
hakkında teklifi kanunisine dair (2/149)
61
5. — tJrfa mutasarrıfı sabıkı Nusret
Bey ailesine maaş tahsisine dair kanun lâ
yihası hakkında
6:9,10,27

LAYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Bolu Mebusu Yusuf İzset Paşanın,
Büyük Millet Meclisinin salâhiyetine dair
teklifi kanunisi hakkında (2/173)
217
2. — Bolu Mebusu Tunak Hilmi Beyin,
Teşkilâtı Esasiyenin adli, malî ve sair kısım
larının ihzarı için komisyonlar teşkiline
dair teklifi kanunisi hakkında (2/187 M.) 194:196
3. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, düello usulünün ihdasına dair teklifi
I
kanunisi hakkında (2/195)
436
4. — Bursa Mebasu Operatör Emin Be
yin, Orhaniye'nin müstakil liva haline ifra
ğına dair teklifi kamuniai hakkında (2/164) 104
5. — Ebgami Üebnasu Rüştü Beyle rüf ekasmın, P # » kazasuım liva haline if rağına dair teklifi kamııaisd hakkında (2/209 M.) 436
6. — Brzinean Mebusu Osman Fevzi
Efendi ve Arkadaşlarının İstanbul'da idam
edilen Abdullah Efendi-ailesine maaş tahj

# _
Sayfa
sisi hakkında t e l i f i kmutusise daiı? ( S / 1 8 ^ İM
7. -— Erzurum Mebus» Hüseyin Avni
Beyin, bir lıükkâm medresesi küşadı hak
kında teklifi kanunisine dair (2/1Ş5 M.)
436
8. — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, Ermeni Cumhuriyeti il© sulh afcdedilmesine binaen firarilere af ilânı hakkında
teklifi kanunisine dair (2/163)
103
9. — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, seyrişefer nizamnamesinin tadili hak
kında teklifi kanunisine dair (2/189)
196
10. — Eskişehir Mebsssu Eyüp Sateri Be
yin, Bozoyük'ün kazaya tahviliyle Eskişe
hir'e raptı hakkında teklifi kanunisine dair
(2/175 M.)
194
11. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfit
Beyle rüfekasının, Nafıa Vekâletinin İkti
sat Vekâletine raptı hakkında teklifi kanu
nisine dair (2/190)
197:198
12". — İçel Mebusu Naim Efendinin,
mültezimlerin askerliklerimin teeili hak-'
kında teklifi kanunisin dair ('2/169)
166
13. —- istanbul Mebusu Neşet Beyin,.
Damat Ferit Hükümeti tarafından idam
edilen TevSik Bey ailesiae maaş: tahsisi hak
kında teklifi kanunisine dair (2/180)
196:197
14. — izmit Mebumı Hamdi Namık Be
yin, Darülmuallimin ve Darülmuallimat
maaşattnın Muvazenei Umumiyeden itfana
diair teklifi kanunisi hakkında (2/179'M.) 193:194
15. — Kayseri Mebusu Atıf Beyin,
Usulü Miihakematı Şer'iye Kararnamesinin
sekizinci maddesine mikeyyet teklifi kanu
nisi hakkında (2/165)
164:165
16. — ] Kayseri Mefeusu Atıf Beyin,
Yahyalı nahiyesinin Develi kazasına ilhakı
hakkında/ teklifi kanunisine dair (2/17ı6)
165
17. — Kırşehir Mebusu .Sadık Beyin,
Sulh hâkimleri kanununa bir zeyil ilâve
sine dair teklifikanunisi hakkında (2/178) 165
18. — KırşeMr Mebusu, Yahya €ralib
Beyin, Mebusların k©ntrateılık etmemeleri
hakkında teklifi kanunisine dair (2/183)
21*6
19. — Konya Metausu Vehbi Efendi ile
rüfekasmm, istanbul'dan sgeleeek memnrin
vo zâbitamsn Anadolu'ya kabul ediîtaaemesi
haMtında teklifi kamunisâaaffi dair (2/187)
55
20. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin,
aşarın teslisinde vakma gelem kâr ve zarar
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hakkına t-eküü kanunisine dair £2/188} 192:193
21. — Kütahya Mebusu Cemdi Beyin,
Devle&şfch Hamiyi© bir kaza teşkili hakkın
da teklifi kanunisine dair (tylû7)
165
22. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin,
vilâyat bütçelerinin tanziminde varidatın
nısfıma esas ittihazına dair teklifi kali
nisi hakkında (2/188 M.)
#6
23. — Maraş Metau Tafcaitı Beyin,
Maraş Evkaf Memuru Evliya Efendi aile
sine maaş tahsisine dair teklifi kanunisi hak
kında (2/166)
104
24. — Muş Mebusu Ahmet Hamdi Beyin,
Muş ahaKsme verilen tohumluk bedelâtı
hafcknrda teklifi kanunisine dair (2/171)
103
25. — Muj Mebusu Mahmut Saıd Beyin,
idam cezalarının Meclisçe tetââkma dair
teklifi kanunisi hakkında (2/186)
126:
127,205:211,232:235
26. — Oltu Mebusu Yasin Beyin, ana
vatana iltihak eden mevakideki tekâlifin
affı hakkmda teklifi kanunisine dair
(2/15S)
31:32
27. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, zabıtandan harp vergisi alınmaması
hakkında teklifi kanunisine dair (2/16Q) 103:
104
28. — Siird Mebusu Salih Efendinin,
emirberler hakkmda teklifi kanunisine dair
(2/174)
165:166
29. — Siird Mebusu Salih Efendi ve
rüfekasınm, vilâyatı şarkiyede ağnam res
minin zamaimden istisnası hakkında tekli
fi kanunisine dair (2/177)
216:217
30. — Tokad Mehsrau $&£»t Beyin, arazii metatasnin arazisi olmayan köylülere
verilmesine daâr teklifi kanunisi hayanda
(2/15S)
136
31. — Takod Mebusu îfeifat Beyin, ara/Ji
metrukenin arazisi olmayan ^ög^ülere ve
rilmesine dair teklifi îkaıramsi hakkınca
(S./15SD
104
32. — Trabzon Mebusu HÜHF&V Beyin,
firar ede» .eıfradm Divanı harplere tevdiine
te teklifi kanunisi hakkaada (2/185)
2£2
33. —• Yozgad Mebusu Rıza Bey ve refikmm, Usat tarafından şehît edilen Kara
mağa:» aadâ^si müdürü Tos^îk Mendi 41e
Mehmet Onbaşı ailelerine maaş tahsisi hak-

Sayfa
196

kında .kanım teklifine dair (2/181)
34. — Yoagad Mebusu Süleyman Sırrı
Beyin, Darende kazasının müstakil liva ha
line ifrağına dair kanisin teklifi hakkında
(2/175)
196
35. — Yeragad Mebusu Süleyman Sim
Bssyin, Selmanlı nahiyesinin Yozgad'a rap
tı hakkmda teklifi kanunisine dair (2/218) 436

1. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin,.
talebe ve muallimlerin askerlikten tecille
rine (2/103), Olta Mebusu Yasin Beyin, mu
allimlerin askerlikten tecillerine (2/112)
dair teklifi kanunileri hakkında
442:448
2. — Bufsa Mebusu Operatör Emin Be
yin, Matbuat ve istihbarat Müdiriyeti Umumiyesiuâa Dahiliye Vekâletine raptına dair
teklifi kanunisi (2/101 M.) ve Kastamonu
llebasa Dr. Suat Beyle arkadaşlarının,
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesinin Dahiliye Vekâletine raptına dair
takriri ve Bolu Mebusu Tunalı Ililmi Be*
yin, Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesinîn Dahiliye Vekâletine raptına dair
takriri hakkmda
11
3. — Niğde Mebusu Atâ Beyin, Nevşe
hir'de bir liva mahkemesi teşkili hakkında
teklifi kanunisine dair (2/144)
18:23
4- — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı
Beyin, mesken icarları hakkında teklifi ka
nunisi (2/114) ile Kütahya Mebusu Cemil
Beyin, mesken icarları hakkında teklifi kamtnisrâe-dair (2/80)
23:26,33
MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATALARI
1. — Ankara - Si^as hattının mahrukat
ihtiyacı için Nafıa bütçesine 20 bin lira
zam ierasma dair kanun lâyihası hakkmda 3-54:
359,359,369
2. — 1336 senesi Muvazenei Umumiye
Kanunu lâyihası hakkında
6,129:137,137:146,
168:169,169 :Î75,176:188,269:278,382:391,391:399
3. — 1 Kânunusaniden Şubat 133-7 ga
yesine kadar on bir miİyon liranın avans
olarak itasına dair kanun lâyihası, muhtacini zürraa tevzi edilecek tohum için 300
•
bin lira tahsisine daar ikamın lâyihası hak
kında
71:82,82,85,91:92

- *
•
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4. —* Bursa Sanayi mektebi talebesin
den Konya'ya nakledilenlerin tahsisatına
dair kaıiun lâyihası hakkında
218:219
5. —f Emniyeti Umumiye Müdürlüğü
1336 senesi bütçesinde münakale icrasına
dair kaıjun lâyihası hakkında 380:382,383,400:
401
6. -4 Hariciye Vekâleti masarifi müte
ferrikası için bütçede münakale icraama
dair kamun lâyihası hakkında
313,316,317
7. -* Kütahya Mebusu Cemil Beyin,
vilâyetler için ağnam resminden bir hisse
verilmesi hakkında takririne dair
352:353
8. —i- Linyit kömürü ihracına dair ka
nun lâyjihası hakkında
219:222,224,236
9. —r Muvazenei Maliye Encümeninin,
bütçeden icra eylediği tenkihatm' devairi
Hükümetçe hemen tatbikına dair mazbata
sı hakkında
71:82,82,85,9i :92
10. -i- Oltu Mebusu Yasin Beyin, anava
tana iltihak eden mevakide tekâlifin affı
hakkındia teklifi kanunisine dair
31:32
11. -i— Şehit zâbitan ailelerine mafevk
rütbe üzerinden maaş tahsisi hakkında ka
nun lâyihasına dair
83:85,85:91,92
12. - j - Tiflis ve Baku sefaret heyetleri
maaşat ye muhassasatları için Hariciye Ve
kâleti bütçesine tahsisat ilâvesine dair ka
nun lâyiihası hakkında
313:316
13. 4- Umum Jandarma Kumandanlığı

1336 senesi bütçesinde münakale icrasına
dair kanun hakkında
376:380,380,400
14. -— Urfa Mutasarrıfı sabıkı Nusrat
Bey ailesine maaş tahsisine dair kanun lâ
yihası hakkında
6:9,10,27
1. — Konya, Akşehir, Seydişehir ve
Karaman'm elviyei müstakille şeklinde ida-'
resine ve dört kaza teşkiline dair
201:205
MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE ENCÜMENÎ MAZBA
TALARI
1. — Şehit zâbitan ailelerine mafevk rüt
be üzerinden maaş tahsisi hakkında kanun
lâyihasına dair
83:85,85:91,92
1. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin,
talebe ve muallimlerin askerlikten tecille
rine (2/103), Oltu Mebusu Yasin Beyin,
muallimlerin askerlikten tecillerine (2/112)
dair teklifi kanunileri hakkında
442:458
SIHHÎYE ENCÜMENÎ MAZBATALARI
1. — Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin,
frenginin men ve tahdidi sirayeti hakkında
teklifi kanunisine dair (2/65) 33:47,66:67,112:122
ENCÜMENÎ MAHSUS MAZBATASI
1. — Teşkilâtı Esasiye Kanunu lâyihası
hakkında
249:265,292:304,304:312,321:334,
335:339

MUHTELİF EVRAK
Harekâtı harbiye
1. —] Garp cephesinde süvari kuvvetleri
nin âsileri takip etmekte olduğuna dair Karahisani Şarkî Mebusu Memduh Beyden
mevrut telgraf
407
Talepler
1. —r Bağdatlı kariyesi ahalisinin, köy
lerinin Sungurlu kazasına raptı hakkmda
istidaları
373
2 . - 4 Yozgad Divanı harbi mevkufininden jmevrut teşekkür ve tahliye talebi
351:352
# telgrafı'
Teberrular
1. — İsparta ahalisi tarafından Meclise

bir halı ihda edildiğine dair ariza
2. — istiklâli Osmani günü Samsun'da
yapılan tezahürata ve mektepli kızlar ta
rafından Meclise hediye edilen bir örtünün
gönderildiğine dair Samsun İstiklâl Mah
kemesinden mevrut tezkere
3. — Orduya tayyare hediye ettiğine dair
tüccardan Erzurumlu Nafiz Beyin telgrafı
4. — Samsun'da 45 bin lira iane top
landığına dair Amasya İstiklâl Mahkemesi
Heyetinden mevrut telgraf
Tebrikler
1. — İnönü meydan muharebesindeki
muvaffakiyatm tebrikine ve Etem'in tel'i-

352

168^
439

406

T^
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nine dak muhtelif mahallerden mevrut tel
graflar
291
2. — inönü muzafferiyeti münasebetiy
le Antalya ahalisi namma esbak Şeyhülis
lâm Hayrı Efendiden mevrut tebrik tel
grafı
320:321
3. — înonü muzafferiyeti münasebetiy
le muhtelif mahallerden mevrut-tebrik tel
grafları.
321,345,352,375,407
4. — inönü muzafferiyeti münasebetiy
le Milas'tan mevrut tebrik telgrafı
440

Sayfa
5» — İstiklâli Osmani senei devriyesini
tebriken muhtelif yerlerden gelen telgraf
lar
126
6. — Kâzım; Karabekir Paşadan.mevrut
senebaşı tebriki
168
7. — Muhtelif yerlerden mevrut tebrik
telgrafları
176
Teşekkürler
1. — Cenup cephesi Kumandanı Refet
Beyden mevrut teşekkür telgrafı
439:44Q

SUALLER VE CEVAPLAR.
Adliye Vekâfctâadp
1. — Yozgad Mebusu Hulusi Efendi ile
rüfekasmın, Yozgad hâdisei isyaniyesiyle
methaldar olanlar hakkında sual takriri 127:128

AjnJkjBBte İstiklâl MaUkJBSMSbUfaıı
1. — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Be
yin, Yozgad'da teşkil edilen Divanı Har
bi örfinin İstiklâl Mahkemeleri hakkın
daki kanunla kabili telif ölüp olmadığına
dair sualine Ankara İstiklâl Mahkemesi Re
isi İhsan Bey tarafından verilen şifahi ce
vap
6,96,128:129
1. — Erzurum Mebusu SaBh Efendi
nin, memleketin muhtelif yerlerinde top
lanan iane hesabının verilmesini dair sual
takriri
2. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Be
yin, İstanbul'dan Ankara'ya > nakledilen
aileler hakkmda sual takriri - >
3. — Kütahya Mebusu• Cemil Beyin,
Kütahya'da vesaiti nakliye fıkdanından
dolayı-husule gelen galftyi es'ara dair sual
takriri*
~: 4vŞ*~s Kütahya Mebusu CÖsti -peyin,
-Jijdan «ıjlaryaeılığı n^kkipda ^jfajfc takriri

407

440

1. —. Erzurum Mebusu Salîh Efendi
nin, Yenişehir'de hayvanatı gasbedüen
köylülere çift hayvanatı verilip verilme
diğine ve Kağızman memlehasma dair su-'
ali ve- İktisat Vekâleti Vekili Mahmut Ce
lâl Beyin şifahî cevabı
6,200
2. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Ereğli
havza! fahmiyesinde İngilizler tarafından
satın alınan ocaklara dair sual takriri
416
3. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, Bursa Sanayi mektebinden Konya'ya
nakledilmiş olan talebenin tahsisatına dair
suali ve İktisat Vekaleti Vekili Mahmut
Celâl Beyin şifahi cevabı
65,200
4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin,
odun angaryaeriığı hakkmda suali ve İk
tisat Vekâleti Vekili Mahmut Celâl Beyin
şifahi eebat
99,200
5. — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin,
muhtaeîni zürraa tahsis edilen (300) bin
liranın nerelere tahsis edildiğine dair suali
ve İktisat Vekâleti Vekili Mahmut Celâl
Beyin şifafıi cevabı
98>198:199,200:20i

31
$£

1. — İzmit Mebusu Hamdi Namık BeJ
^
imeb- K
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Kütahya jda vesaiti nakliy-e fıkdanından
dolayı husule gelen galâyi esara dair sual
takriri

81

Müdâfaa! Miniye Vekaletinden
1. - j - Adana Mebusu Zamir ve Mer
sin Mebusu Yusuf Ziya Beylerin, Ada
na'da Plansızlar tarafından şehit edilen
esirlerimiz hakkında sual takriri
4
2. —ı Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, Ankara'dan Samsun'a tütün nakleden
bazı Gümüşane 'lilerin gasbedilen hayvan
ları hakkında sual takriri
222:223
3. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin,
odun angaryacriağı faaktoda saal lıakriri
99

Sayfa

4. — Sivas Mebusu Emir Paşa ile refik
lerinin, âsi Etheme ve cephelerdeki hare
kâtı lıarbiyeye dair Müdafaa! 'Mîllîye Ve
kili etinden -sual takriri -ve 'M. M. T. Pevzi Paşanın «cevabı
8S9:341
5. — Yozgad Mebusu Fayyaz Âli Be
yin, YozgadMa teşkil edilen TKvanı:Harbi
Öı finin istiklâl Mahkemeleri hafctomiafei
kanunla kabili telif olup olmadığına dair
sual takriri
«,96,128:129
Şeriyâ Vekâletinden
1. — Konya Mebusu Refik Beyin, Şû
rayı Alii islâm teşkili hakkında sual takriri 218

TAKRİRLER
Ankara [Mustafa,Mf.]
an evvel neşredilmesine dair
99
1. — 'Ciheti askeriyece alınacak hayva
Burs* f®p«wMr'Wımn-B.j
natın damgalanması muamelesinin bir sa
9. —^Firesttginâıı meni veıtafcdıdia&rayeti
at I ik mesafede buluuan yerlerde icrasına
ı hakkındaki teklifi kaautıistnin m.üzfifeere»i
daL
,
-99:100,239 j esnasında sarfettiği (Aıiyar) kemesinin
Ayıntap [Abdürrahman Lâmi Ef.]
izahına; 4ftir
71
2. — Ayıntap zürrarna tahsisat itasana
10. —. Muhtelif i®rj> «fişplael^ratde bilfiil
dair
218
müsadamata iştirak eden 12 yanlarındaki
Bayazil [Dr.itcfik Jİ.J
Nftoöthat J^LHimm İstiklâl madalyasiyle tal
3. — -İstanbul 'da bulunan TevEik Paşa
tif edilmesine dair
440:441
i te-eeroyan eden muhaberat vesrytesiylerBü- Canik [Ndfte*B.j
yük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pa
11. —ı W&\wfr$8L&TxmsQv& iki Ay «levam
şanın Müclült: vâki beyanatının -Meclisin
etmeyenlerin müstafi
sâdoluRmakrına
muhassalai müeahedat ve mücadelesi okludair
tefem
853
ğnnum* beyanına dair
415
Erzurum [Mustafa Kemal B.]
Bolu {AbduGbaJı Ef. ve. m-kadaşkarı]
12. —fRa-takatı ;ah.«ode düşmamn ika
4. — Mühim birm-eselertin müaakerasi
eylediği mesalinıin tetkiki için Meclisten
için bir celsei hafiye -akdokuaanasına dair
360
bir heyet izamına dair
345:348
Bolu \LDr. FmdB.]
13. — Hususi mesafeme ciheti askeriyece
5. — inönü-naibinin cereyanı >«sna«nda
vaziyed edilmoamssine dair
217:218
ibrazı muavenet ve fedakâri ey üyen Eski
Erzincan JOsman Fevzi .Efendi ile arşehir ahalisine Meclis namına teşekkür edil
l&cdaşı]
mesine' dâir
884
14. — Erzincan'daki Şayak fabrikasının
ihyasına dair
126
Bola \[Tumh Hilmi B.]
Erzurum [Jxım B.J
6: — ıTedariki Vesaiti Nakliye Komis
lo. — Orduya iki tayyare hediye eden
yonu Kanununun tâdil olunmasına dair 100,239
tüocardaıa Erzurum'hı Nafiz Beye Meclis
7. —: Tensikata müteallik
takririnin
I
namına teşekkürname yazılmasına dair
439
Kadro Encümenlerinden müntahap bir hu
Emmam'
fil
meyin
>A<um
B.J
susi encümene havalesine dair
437:438
16. — Oltu -Msftasaffriffeğına Meclis kaBurdtır
[tsmmimphiB.j
rariyie
• tâyin edilmiş olan -Ziya"hey &akkan8. — İBejkiRtı 'JîsasiyeIS&ûmmBm bir
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ek* Dahiliye* Vekâletine tebligat --. yapılması
na dair
373:374
Genç [0dSiBeyle
rüf abası]
17; -— Mul»ta«im zürraa? ayrılan (300)
bin lirada» Lâzisteı, Muş ve Genç livalarına
€İa hisse tefrik edilmesine dair
2ûrl
İsparta [Nâdir MJ
18. — Ankara 'daki .-• (Kareabey hamamı)
nın Evkaf ^ tamir- ettirilmesine dair
223
19. — Salâhaddin Efendi isminde bir
mühes#se d a #
223
Izm4r [M&MmAtt Emt B«$le refikti
20. — înönü harbindeki muvaffakiyet
ten doi&yı Garj> Cephesi Kumandam ismet
Beyiû, biar âe^eee »terfi ettirilmesine, efrat
ve kumandanların da muhtelif şekillerde
mükâfatlandırıkn^larma dair
285:287
İzmAr [Yunus Nadi Beyle
mfekasıj
21. — Umuru Hariciye hakkında Hari
ciye Vekilinin Meclise malûmat vermesine
dair
23
izmit [Abdullah Ef.J
22. -— İznik ahalisine muavenet edilme
sine dair
55
İzmit fllamdi Nânuk B,l
23. — Eskişehir'den avdeti münasebe
tiyle Meclise harp hakkında izahat verece
ğine dair
249
. 2 4 . — iznik kazası dâhüifiâe düşn*an
taraf mâm yapdaü mezaMmi tf^kife etmek
üzere Meclisten bir heyetin izamına dair
56:57
izmit [Sırrı B.J
25. — MebuslaK^ra cephelerde harbe
iştirak edenlerle yine cephelerdetvazife atarı
doktor, mebuslarım isimlerinin zapta geç
mesine dair
285
Kamhisarı Sahip [Mehmet Şükrü B.J
26. — istiklâl
mahkemelerince mah
kûm edilenlerin bir cetvelinin Meclise celbedilmesine dair
222
Karesi [Vehbi B.J
27. — Gelecek senenin merkez ve mül
hakat kadrolarını tesbit etmek üzere birer
encümen teşkiline dair
169
28. — Şifre ffiTffcab^tıiHfl rüeseyi me
murini mülkiye ve askeriyeye hasrı hak
kında
350:360
2 9 . — YTIKSÖ m^zaliaöaiıt fetöğmf ve
sinemaanım alınmasına dair
2S€:2tî
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Kastamonu [&r. Suat BeyU rüfekasıj
30. — Meclis H e ^ t i Umımuye? içtima
inin 15 gün için haftada iki güne indiril
mesine dair
248:249
Kirşthiır [p£ah$w Gedip B.J
31. — Harekâta harbiye hakkmda Mec
lise malûmat verilmesine dair
247
32. — Ziraat Bankası memurlarına al
tın akçe alarak maaş. verilmesiıtm meoedilraesine dair
416
Konya [MA^kâtim
Çelebi Ef.J
33i — Şimendifer memurlarına muhadderat ve yolculara hüsnü muamele edilme
sine dair
373
34; — Konya Mebusu Vehbi Efendi ile
rüfek»snrm r MüdaJaai Milliye Vekâleti»*
den bir istizah yapılması için bir celsei
hafiye akded&mesme. dair
56
Kütahya [Cemil B.J
35. — İnebolu'da» gjelen arabalardan
alınan vesika paşasına, dair
98ÎÖ9
36. — Muharebe esnasında hAdenmtı
kutsiye ifa eden Kütahya. Hanımları hakikında
439
Lâzîst/m [Esat Beyle
rüfekasıj
37. — Garp cephesindeki galibiyeti as
keriyeden dolayı hizmetleri görülen er
kân, ümera ve sâbitanm terfileri için muktazi muamelenin Müdafaai Millîye* Vekâ
letince tesri ettirtteeflne- dâir
286:287
Mersin; fİsmatâSkıfa Beyle arkadaşlara]
38. — inönü Meydan muharebesinde'Fe
mütaakrp harplerde fedakârlığı göTülm'üş?
ve gö«üh*cek' ©lan efrat, zâMtan ve ümera
nın birer derece terfi ettirilmelerine dair
285:
2â7
Siîrd [Mustafa Sahrt Ef>J
39. — DenMi ve Çal zürrama iktisat
Vekâletince muavenet edilmem hakkında
104
Tokad [Mustafa B.J
40. — Memurların sık sık tebdil edilme*
meşine dair
32
Van [Hasan Sıddık B.J
41. — Van memurlarının maaşlarının
itasın&^»r
55V244 ;242
Yozgad [Süleyman Sırrı B.J
42. — Keçiören'deM bağlara ciheti as
keriyece müdahale olunmamasına dair
375:376
43; — Tedariki Vesaiti N a c i y e *Kaaî«-
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nunun tadiline kadar damga için köylerden
hayvan: celbedilmemesine dair
241
[M4çhul]
44, -^ Rusya'dan avdet etmiş olan Ha
riciye Tekili Bekir Sami Bey tarafından
Meclise izahat verilmesine dair
416
Bitlis [Arif B]
1.-4 Diyarıbekir caddesinde kâin Alem
dar köprüsünün tamir ettirilmesine dair
53
Bitlis [Hüsnü Beyle arkadaştan]
2.'-r- Bitlis muhacirlerinin iaşe ve is
kânları -hakkında
52
Bolu [Tunalı Hilmi B.]
3. —- Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti
Umumiyesinin Dahiliye Vekâletine raptma
dair
11
Hakkâri [Mazhar Müfit Beyle arka
daşları]
4. -t- Yenişehir'de düşman tarafından
yakılan kura ahalisinin yerleştirilip yerleş
tirilmediklerine dair takriri ve Dahiliye
Vekâletinin cevabi tezkeresi "
«52
İçel [Navm Ef.]
5. — Gülnar kazasındaki ahzı asker şu-

Sayfa
besinin Anamur kazasına iadesine dair
95:96
tzmit [Halil İbrahim Ef.]
6. — İznik'te düşman tarafından yapı
lan tahribatın tesbit ve ahalinin iaşesini
temin etmek için mahalline bir heyet iza
mına dair
52
Karesi [Hasan Basri B.]
7. —- Aşar usulünün ıslahına dair
102
Kastamonu [Dr. Suat Beyle arkadaş
ları]
8. — Matbuat ve İstihbarat Müdüriye
ti Umtimiyesinin Dahiliye Vekâletine rap
tma dair
11
Kastamonu [Murat ve Sairi Beyler]
9. — Hususi muhasebe bütçelerinin tas
diklim dair
102:103
Mersin [Muhtar Beyle rüfekası]
10. — Adana muhacirlerine muavenet
edilmesine dair
95
Muş [Ahmet Hamdi Beyle rüfekası]
11. — Muş sancağı dahilindeki köprüle
re müteallik
52:53
Kütahya [Cemil B.]
12. — Vilâyetler için ağnam resminden
bir hisse verilmesi hakkında
352:353

TEKLİFLER
Bolu [Nuri B.]
1.—ı Umum maaşat,tahsisatı fevkalâ
delerinden yüzde yirmi katı hakkında
(2/192)
65
Bolu [Tunah Hilmi B.]
2. —• Teşkilâtı Esasiyenin adli, mali
ve sair kısımlarının ihzarı için komisyon
lar teşkiline dair (2/187 M.)
31,194:196
Bursa [Operatör Emin B.]
3. — Hapishanelerin imalâthane haline
ifrağına dair (2/205)
224
4. — Düello usulünün ihdasına dair
(2/195) :
98,436
5. — Ziynet eşyasından ithalât resmi
almması hakkmda (2/199)
198
Diyatbekir [Kadri Ahmet Beyle rüfe
kası]
6. — Meni tezvirat hakkında (2/219)
439
7. —.: Mütekaidin, eytam ve eramil maaşatı hacında (2/215)
373

Ergani [Rüştü B.]
8. — Palu kazasının liva haline ifrağına
. dair (2/209)
344,436
Erzurum [Hüseyin Avni B.]
9. — Askerî levayım idarelerinin lağvı
hakkında (2/194)
83
10. — Hükkâm medresesi küşadı hak
kında (2/195 M.)
99,436
11. — İstiklâl mahkemelerinin lağvına
dair (2/193)
83
12. —- Nisabı Müzakere Kanununun ta
diline dair (2/197)
125:126
13. —^ Vesaiti Nakliye Kanununun ta
dili hakkında (2/206)
241
Erzurum [Salih Ef.]
14. — Seyrüsefer nizamnamesinin tadili
hakkmda (2/189)
32,196
Hakkâri [Mazhar Müfid B.]
15. —* Nafia Vekâletinin İktisat Vekâle
tine raptı hakkmda (2/190)
56,197:198
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İzmit [Sırta, B.J
16. — İstanbul'dan gelen mütekaidin
ve mâzulinin maaşatma dair (2/213)
352
İzmit [Sırrı B.J
17. — Sülüsanı müddeti cezaiyelerini
ikmal etmiş olanların leyalii mübareke hür
metine affedilmderine dair (2/210)
344
Karesi [Vehbi Beyle rüfekasıj
18. — Düşmandan istirdat edilen mahal
ler ahalisinden ağnam resmi munzamının
istifa edilmemesine dair (2/196)
125
Kayseri [Ahmet Hilmi B.J
19. — Bağdad demiryolunun Kayseriye
kadar temdidi hakkında (2/216 M.)
406
Kırşehir [Sadık B.J
20. — Keskin kazası teşkilâtı mülkiyesi
hakkında (2/198 M.)
198
Kırşehir [Sadık Beyle refikıj
21.,— Mecidiye' kazası merkezinin Kırduk kariyesine nakline dair (2/196 M.)
125
Konya [ömer\ Vehbi Ef.J
22. —— Darülmualliminlerin lâğviyle
medreselerle tevhidine dair (2/219 M.)
455
Konya [Refik Beyle rüfekasıj
23. —- Akşehir kazasının livaya ifrağma
dair (2/217)
409
Konya [Vehbi Ef. ile rüfekasıj
24. -—İstanbul'dan gelecek memurin ve
zâbitanın badema Anadolu'ya kabul edil
memesi hakkında (2/187)
32,55
Kütahya [Cernü B.J
25. — Asarm teslisinde vukua gelen kâr
ve zarar hakkında (2/188)
31,192:193
26. — Bazı şoselerin turuku umumiye
meyanına ithali hakkmda (2/203)
217
27. — Kanunu Esasinin angaryacılığa
müteallik 24 ncü maddesinin tadiline dair
(2/204)
217
28. — Vilâyat bütçelerinin tanziminde
varidatın TiTsfmm esas ittihazına dair
(2/188 M.)
81,196
Malatya [Feyzi Ef.J
29. —-Hasan Çelebi ve Gelgeç nahiye
lerinin kazaya tahviline dair (2/207)
269
30. — Malatya'daki mensucat ve kereste
fabrikalarına muavenet edilmesi hakkındaki
(3/212)
845

Sayfa
Muş [Ahmet Hamdi B.J
31.--Memurinin azil ve nasbi hakkında
(fy^ÖS)
29 1
32. — Tekâlifin sureti tahsili hakkmda
(3/2X4)
373
Maş [Mahmud Sait Beyle rüfekasıj
33. —İdam cezalarının Meclisçe tetkikma dair (2/186)
3,126:127,205 .-211,232:235
Siird [Mustafa Sabri Ef.J
84. — Diyarbekir'de bazı yollarm turu
ku umumiye meyanına ithalme dair
(2/200)
219
Tokad [EifatB.]
35. — Metruk emval ve arazinin sert ve
raseti sabit olanlara Hasma dair (2/191) 55:5G
Trahom [Hüsrev B.J
36. —- Firar eden efradın Divanı harp
lere tevdiine dair (2/185)
10:11,242
Yozgad [Feyyaz Âli B. ve rüfekasıj
37. — Yozgad sancağı teşkilâtı mülki
yesi hakkında (2/198)
198
Yozgad [Rıza ve Bahri BeylerJ
38. — Akdağmadeni kazası teşkilâtı mül
kiyesi hakkmda (2/211)
345
Yozgad [Süleyman Sırrı B.J
39. •— Memurin harcırahları hakkında
(2/216)
406
40. —- Selmanlı nahiyesinin Yozgad'a
raptı hakkmda (2/218)
436
Adana [Zekâi B.J
1. — İstiklâl Mahkemeleri Kanununa
bir madde ilâvesine dair (2/179)
166:167
Antalya [Basih EfiJ.
2.— Talebe ve muallimlerin askerlik
ten tecillerine dair (2/103)
442:458
Bolu [Dr. Fuad B.J
3. -—Frenginin men'i ve tahdidi sira
yeti hakkmda (2/65)
33:47,66:67,112:122
Bolu [Yusuf İzzet Pş.J
4. — Büyük Millet Meclisinin salâhiye
tine dair (2/173)
217
Bursa [Operatör Emin B.J
• 5. — Orhaniye' nin müstakil liva haline
ifrağma dair (2/164)
104
6. — Matbuat ye İstihbarat Müdiriyeti
Umumiyesinin Dahiliye Vekâletine raptma
dair (2/103 M.)
IX
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Erzincan [Osman Feym Ef. ve arka
daşları}]
7. — İstanbul'da idam edilen Abdullah
Efendi ailesine maaş tahsisi
hakkında
(2/182)
'
M6
Erzurum [Salih Ef.]
8. — Erm«ni Cumhuriyeti ile salh akdded ilmesine binaen firarilere a l ilânı ^ hak
kında (2/163)
103
Eskişehir [Eyüp Sabri B.]
9. — Bozöyük'ün kazaya tahviliyle Es
kişehir'e raptı hakkında (2/175 M.)
194
İçel [Naim Ef.]
10. — Mültezimlerin askerliklerinin te
cili hakkında (2/169)
166
istanbul [Neşet B.]
11. — Damat Ferit Hükümeti tarafın
dan idam edilen Tevfik Bey ailesine maaş
tahsisi hakkında (2/180)
196:197
îzmit [Hamdi Namık B.]
12. — Darülmuallimin ve Darülmuallimat maaşatımn muvazenei umumiyeden
itasına dair (2/179 M.)
193:194
Kayseri [Atıf B.]
13. — Usulü Muhakematı Seriye Ka
rarnamesinin sekizinci maddesine müzeyyei (2/165)
164:165
14. — Yahyalı nahiyesinin Develi kaza
sına ilhakı hakkında (2/176)
165
Kırşehir [Sadık B.]
15. — Sulh Hâkimleri Kanununa, bir
zeyil ilâvesine dair (2/178)
165
Kırşehir [Yahya Galib B.]
16. — Mebusların kontratçılrk etme
meleri hakkında (2/183)
216
Konya [Kâzım Hüsnü B.]
17. — Mamulâtı dahiliyeden elbise is
timali hakkında (2/161)
"
97:98,105:111
Kütahya [Cemil B.]
18. — Devletşah namiyle bir kaza teş
kili hakkmda (2/167)
165

Sayfa
19. — Mesken icarları hakkında (2/80) 23.:
26,33
Maraş [Tahsin B.]
20. — Maraş Evkaf memuru Evliya
Efendi ailesine maaş-tahsisine dair (2/166) 104
Mersin [Yusuf Ziya B.]
21. — At, araba, otomobil ve saireden
vergi ahzı hakkında (2/149)
61
Muş [Ahmet Hamdi B.]
22. — Muş ahalisine verilen tohumluk
bedelâtı hakkında (2/171)
103

Niğde [Ata B.]
23. — Nevheşir'de bir liva mahkemesi
teşkili hakkında
18:23
Oltu [Yasin B.]
24. — Anavatana iltihak eden mevakide tekâlifin affı hakkında (2/158)
31:32
25. — Muallimlerin askerlikten tecille
rine dair (2/112)
442:458
Siird [Mustafa Sabri Ef.]
26. — Zâ'bitandan harp vergisi alınma
ması hakkmdaa (2/160)
103:104
Siird [Salih Ef.]
27. — Emirberler hakkında (2/174) 165:166
28. — Vilâyatı şarkiyede ağnam resmi
nin zamaimden istisnası hakkında (2/177) 216:
217
Tokad [Rifat B.]
29. — Arazii metrukenin arazisi olma
yan köylülere verilmesine dair (2/159) 104,196
Yozgad [Rıza B. ve refiki]
30. — Usat tarafından şehit edilen Karamağara nahiyesi müdürü Tevfik Efendi
ile Mehmet Onbaşı ailelerine maaş tahsisi
hakkında (2/181)
196
Yozgad [Süleyman Sırrı B]
31. — Darende kazasının müstakil liva
haline ifrağına dair (2/175)
196
32. — Mesken icarları hakkında teklifi
kanunisi (2/114) ve Kütahya Mebusu Ce
mil Beyin, mesken icarları hakkında (2/80) 2 3 :
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ADLÎYE VEKÂLETİ TEZKERESİ
1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm
Dersindi Beko hakkındaki evrakın gönde
rildiğine dair

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkum
sıhhiye memuru Galip Efendi hakkındaki
evrakm gönderildiğine dair
3. — Hiyaneti vataniyeden m a h k t o

15 I
Sayfa
Tîşak kazasının Burgaz kariyesinden Halil
Çav«ş~ w Alamet %mi -Osman ve Alî %ini: Ah
4. — Mufcfcaemi-zürra»800 bin Hra tah
sisine dair kanun lâyihasının müstacelen
met hakkındaki evrakın gönderîlâtline da
müzakeresi hakkında
57:58
ir
3,374:375
HEYETİ VEKİLE RİYASETİ TEZKERESİ
1. — Hiyaneti vataniyeden beraat eden
1. — Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki
İnebolu'nun Hatipbağı mahallesinden Hü
kanun lâyihasının süratle müzakeresine
seyin hakkındaki evrakın gönderildiğine
dair
407:409
dair
53:54
I
İKTİSAT VEKÂLETİ TEZKERESİ
2. — Hiyaneti vataniyeden mevkuf bu1.
—Muhtaeini zürraa tevzi edilecek
lımm Ergani Müftüsü Salih Efendi hakkın
tohum için 300 bin lira tahsisine dair
daki evrakın gönderildiğine dair
437
kanun
lâyihasının geri verilmesine dair
82
3. — Hiyaneti vataniyeden maznun
iken beraatine karar verilen .Azgın Ömer'
MALİYE VEKÂLETİ TEZKERESİ
in ••evrakının gönderildiğine dair
54
1. — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin,
4. — Hiyaneti vataniyeden maznun
Van memurlarının maaşlarının itasına dair
iken beraat eden Mehmet Çavuş hakkımda
takririne cevaben
241:242
ki evrakın gönderildiğine dair
54
MÜDAFAAl MİLLİYE. VEKÂLETİ TEZ
5. — Hiyaneti vataniye ile mahkum
KERELERİ
İshaklı nahiyesi ahalisinden Yusuf Hoca
1.
—
Ankara
Mubusu
Mustafa Efendi
ile İsmail ağa hakkındaki evrakm gönderil
nin, Ciheti askeriyeye alınacak hayvanatın
diğine dair
437
damga muamelesinin bir saatlik mesafede
B. M. M. RİYASETİ TEZKERESİ
bulunan yerlerde icrasına ve Bolu Mebusu
1. -— İstiklâl mahkemeleri (İairei ka
I Tunalı Hilmi Beyin, Tedariki Vesaiti Nak
zalarının yeniden tesbitine ve mevcutlara
liye Komisyonu Kanununun tadil olunma
daha iki mahkeme ilâvesine dair
215:216
sına dair takrirleri hakkında
239
2. — Matbuat Müdiriyeti Umumiyesi2. — İçel Mebusu Naim Efendinin, Gül
nin Harieiye Vekâletine raptına dair
10,11,11 nar kazasındaki ahzi asker şubesinin Ana
3. — Şıırayi Devlet makamına kaim
mur kasasına iadesine dair temenni takriri
olacak heyet hakkındaki kanun lâyihası
hakkında
95:96
nın süratle müzakere edilmesine dair
348 I
3. — Seferberlik ve cephe zammı ka
nununun tefsirine dair
320
DAHİLİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ
I
4. — Şehit zâbitan ailelerine mafevk
1. — Bitlis Mebusu Hüsnü Beyle arka
rütbe
üzerinden maaş tahsisi hakkındaki
daşlarının Bitlis muhacirlerinin iaşe ve
kanun
lâyihasının müstacelen müzakeresi
iskânları hakkındaki temenni takririne
ne
dair
57:58
dair
52
2. — İzmit Mebusu Halil İbrahim Efen
NAFIA VEKÂLETİ TEZKERELERİ
dinin İznik'te düşman tarafından yapı
1.— Bitlis Mebusu Arif Beyin, Diyanlan tahribatın tesbit ve ahalinin iaşesini
bekir caddesinde kâin Alemdar köprüsü
temin etmek Ijjin mahalline bir heyet iza
nün tamir ettirilmesine dair temenni
mına dair takriri ile Hakkâri Mebusu Maztakriri hakkında
53
har Müfid Beyle arkadaşlarının, Yenişe
2. — Muş Mebusu Ahmed Hamdi Beyle
hir'de düşman tarafından yakılan kura
rüfekasmın, Muş sancağı dahilindeki köp
ahalisinin yerleştirilip yarleştirümedjklerülere mütaallik temenni takriri hakkmda 52:53
rine dair takriri hakkında
52
SIHHİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ
3. — Mersin Mebusu Muhtar Beyle rü!
1. — Hilafi hakikat rapor veren bir tafekasmm, Adana mühaeirinine muavenet
edilmesine dair temenni takriri hakkmda
95 I bibin tecziye edildiğine dair
124:125
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2 . - 4 Muvazene! Maliye Encümenince
tenzil edilen Sıhhiye "Vekâleti memurları
nın tahsisatı fevkalâdelerinin kifayet edemiyeceğjine dair

Sayfa
KONYA'DA HEYETÎ MAHSÜSEÎ TATTKtKÎYE RİYASETİ TEZKERESİ
1.— Konya'ya bir İstiklâl mahkemesi
nin daha izamına dair
96:97

ZAPTI SABIK HULÂSALARI
120 inci inikada
121 nci
>
122 nci
>
123 ncü
»
124 ncü
»
125 nci
»
126 nci
»
127 nci
»
128 inci
»
129 nen
>

ait
»
>
»
»
»
»•'
*
»
»

3

130 nen inikada ait
>
»
131 nci
>
»
132 nci
133 ncü
»
»
» .
»
134 ncü
135 nci
»
»
136 nci
»
»
»
137 nci
»
»
138 nci
» ..
»
139 nen

30:31

51
60:61

70
94
102
124
164
191

.

-•«

»

•

215
238:239

268
290
320
344
350
372
405
435:436
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Afodtelgttffnr Ef. (Kami) - Ankara - Si
vas haitimn 'mahrukat ihtiyacı |çin Nafıa.
-/1ri}tı$Nİne yirmi bin lira zam icrasına da5
ir-kâtfo» münasebetiyle sözleri i
— y*@nginhı men ve t&fceHâİ steayeti
kakkîndakS kantin münasebetiyle;' sökeri
— Umum Jandarma Etajaand*nlığı
1336 senesi bütçesinde münakale icrasına
'daîr kânun münasebetiyle sözleri
Abdiühfflk Tevfifc B. (Dertijm) - Muh
tacını zürraa tahsis edilen 300 $in liranın
nerelere tahsis' edildiğine dair sual münaseDetiylesozleri
AtyiüM&n Çataîbi Ef. (Kooya) - Mu
allimi^-V* talebenin askerlikten tecilleri
hakkjn&aki, kanun münacebetiyle- sözleri
Afod»s#ım*Mn Lâani Ef. (Aymtep) Maras/JffieSmsu Aralan Beyin izni hakkm. dâki Bivanı Riyaset kararı münasebetiyle
Sözleri
— Mnbtacini zürraa tahsis edilen 300
bin Hîsmn nerelere tahsis edildiğine da-

357
118

19»
454

351

C^lâlettin Arif B. (Erzurum) (Adliye
,Ve3d&) - Adliye Vekâleti kadılarına dair. beyanatı
— Adliye Vekaletiyle Meefls BeM saniliginden istifası münasebetiyle - sözle
ri
361^2^63,364,367,368
— Piyaribekir Mebusu Hacı Şükrü '
BeMn mebusluktan ihraç edilmesi hakkmda
Mustek Kemal Paşa tarafın|ait vâki olan
beyanat üzerine sözleri
— îdam cezalarmm Meclisçe tetkikine
dair teklifi kanuni münasebetiyle s5rie-

il

. SajrtE»

ir sual münasebetiyle sözleri
159
Ahm#t HJ3mi % (Kayseri) -1336 sene
si bütçesinin heyeti umumiyesi hakkmda
sozferi ~
388,387,882
AK Btaa Ef. (Baltum) - Frenginin men
ve tahdidi sirayeti hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
45
— -Teşkil&fe Esasiye Kannnn münasebe
tiyle gizleri .
'.
223>328
A)fc* S. (!Kg4b5 - Nevşehir'de Vır li
va; mahkemesi teşkili hakkındaki teklifi
kanuni münasebetiyle sözleri
18
Avni B. (S^rubam) - Frenginin men
ve tahdidi sirayeti hakkındaki kannn mü
nasebetiyle sileri
VSt'
— Mnallimin ve talebenin askerlikten
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
448
— Şehit zâbİtan ailelerine mafevk rütbe
üzerinden maaş tahsisine dair kaşan lâyi
hası münasebetiyle «teleri
N
85

<— linyit kömürü ihracına dair kannn
— Mesken icarları hakkındaki teklifi
kanuniler münasebetiyle sözleri '
88
— Hususi mesaMne ciheti askeriyece
vaziyet edilmemesine dair takrir münase
betiyle sSzîeri
2iT
— Mtıaîlünin ve talebenin « t e l â t e n
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
108
— Ştrayl Devlet Te$riÜ hakkındaki

-18
lâyiha münasebetiyle sözleri

Sayfa
418,423,424,425

— Teşkilâtı Esasiye kanunu münasebe
tiyle sözleri

383

Oemil B. (Küfcahya) - 1336
senesi •
bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki
sözleri ;
180

Sayfa
— Odun angariyeciliğine dair sual mü
nasebetiyle sözleri
200
— Vilâyetler için ağnam resminden bir
hisse verilmesi hakkındaki teklif münase
betiyle sözleri
353

— Frenginin men ve tahdidi sirayeti
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
35,36

Cevdet B. (Kütahya) - istanbul'dan
geleeek memurin ve zâbitamn Anadoluya
kabul edilmemeleri hakkındaki teklifi ka
nuni münasebetiyle sözleri

Dr. Abidia B. (Lâzistattı) - FkengjnİE
men ve tahdidi sirayeti hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
36
—- Şehit zâbitan ailelerine mafevk rütbe
üzerinden maaş tahsisine dair kanun lâyi
hası münasebetiyle sözleri
85
-—Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebetiy sözleri
252,253,257,262
Dr. Adnan B. (istanbul) (DaMIiye Ve
kâleti VeİMi) - Emniyeti Umumiye Müdür
lüğü 1330; senesi bütçesinde münakale-icrasma dair kanun münasebetiyle sözleri
381,382
— Kânunusani ve Şubat 1337 aylarına
mahsus >; avans kanunu müaıasebetdyle söz
(
leri
80;
—• Şûsayi Devlet teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle sözleri
417,429
— Yozgad Mebusu Feyyaz Âli. Beyin
Yozgad'ta; teşkil edilen divanı harbi örfinin
.İstiklâl mahkemeleri hakkındaki kanunla
kabili telif olup olmadığına dair suali mü
nasebetiyle sözleri
128
Dr, Adnan B. (İstanbul) (Sıhhiye Ve
kili): - Firânginin men ve tahdidi sirayeti
hakkındaki kanım münasebetiyle sözleri
39,40
Dr. Fuat B. (Bolu) - Mrenginin men ve
tahdidi sirayeti hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
35;36;41,114,115>117,118,119,
120,121
— Garp/ öephesindjen^ avdeti münasebetiyfesözleri
"
Z91

— Yıuıanlılarin yapmış oldukları tahri
batın tetkiki için Meclisten bir heyet izamına
dair takrir münasebetiyle sözleri.
347
Dr. Refik B. (Bayazıt) -İstanbul'dan
geleeek memurin ve zâbitamn Ainadoluya
kabul edilmemeleri hakkındaki teklifi ka
nuni münasebetiyle sözleri
55
Dr. Suat Bl (Kastamonu) - Gelâleddin
Arif Beyin Adliye Vekâletiyle Meclis Re
isi saniliğkıden istilası münasebetiyle söz
leri
363
— Firenginin-men ve tahdidi sirayeti
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
37^44
— Garp cephesinde galibiyeti temin
eden erkân, ümera ve zâbitamn terfi etti
rilmesi hakkındaki takrir
münasebetiyle
sözleri
286
— BÇeyeti Vekiknin vazife ve salâhiye
tini tesbit edecek lâyihanın biran evvel tan
zimi için bir Encümeni mahsusı teşkili hak
kındaki takrir münasebetiyle sözleri
438
— Meclis Heyeti Umumiye içtimalarının 15 gün için haftada iki güne indirilme
sine dair Takrir münasebetiyle sözleri
248
— Muvazenei Maliye Encümeni reis ve
mazbata muharrirlerinin istifalarma dair
takrir münasebetiyle sözleri
64,65
— Seyrisefer Nizamnamesinin tadiline
dair tekMfiıkanMii münasebetiyle sözleri
32
—'Teşkilâtı Esasiye Kanunu münase
betiyle sözleri
253,255>294,296,299

55
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ISayfa
•Ettün B. (Ergani) - Firengrçıin men ve
tahdidi sirayeti hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
39,40,45,121
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münase
betiyle sözleri
306
— Umum Jandarma Kumandanlığı 1336
senesi bütçesinde münakale icrasına dair
kanun münasebetiyle-sözleri
378
Emin B. (Eskişehir) - Muvazenei Ma-

Sayifa
liye Encümeni reis ve mazbata muharrirle
rinin istifalarına dair takrir münasebetiyle
sözleri'
64
Emir ^ş. (Sivas) - Maraş Mebusu Ara
lan Beyin izni hakkındaki Divanı Riyaset
kararı münasebetiyle sözleri
351
Esat B, (Lâsistan) - Nevşehir'de bir li
va mahkemesi teşkili hakkındaki teklifi mü
nasebetiyle sözleri
19

P
Faik B. (Cebelibereket) - İzmit Mebu
su Tabir Beyin, mutasarrıflığı tercih ile
mebusluktan istifa ettiğine dair telgrafı
münasebetiyle sözleri
55
Ferit B, (Çorum) - 1336 senesi bütçesi
nin heyeti umumiyesi hakkında sözleri
382,
—
— TVfcflUj""1?? ve talebenin Askerlikten
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
»özleri '
453
Ferit B. (İstanbul) (Maliye V*kili) Anadolu'ya,gelen zâbitan ve memurine ve
rilen harcırahlar, hakkında Maliye Vekilli
ğinden yapıkn istizah münasebetiyle «öz kri
244,245
r
— Ankara Parü1' HnfllliTPİp, ve DarülmualHmat Tnnflştmrn >Muvazeaei Umamayeden itam» >dair teklifi kanuni jmtmaeebetiyle «özleri
193
—1336 senesi bütçesinin heyeti umumi
yesi hekkmda sözleri
129,190,133,134,135,
lS8^,lS^13f&,141,143,14J5,l|9,l«0,183,184,
273,2742fB;^n,?87/S90;Wl;8|l2,393^894,395,
396,397,398,399
— -Barsrsaaayi ındrtebnıden Konya'ya
nakledilmiş olan talebenin tahsisatına dair
sual mttoasebetiyle sözleri
200
-i- G*rp cephesinde galibiyeti temin eden
erkin, ümera ve zâbitanm terfi ettirilmesi
hakkmdaM takrir münasebetiyle sözleri
286
— Kântmusani ve Şubat 1337 aylarına
mahsus Avans Kanunu münasebetiyle söz

leri
74,76,77,78,79,80,81
Mamulatı Dahiliyeden elbise istimali
hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri
107
— Muvazenei Maliye Encümeni reis ve
mazbata mubarririnin istifalarına dair tak
rir münasebetiyle sözleri
63
— Şehit zabıtan ailelerine mafevk rütbe
üzerinden maaş tahsisine dair kanun lâyi
hası münasebetiyle sözleri
84, §5
— Şifre muhaberatının rüesayi memu
rini mülkiye ve askeriyeye hasrı hakkındaki
takrir münasebetiyle sözleri
360
— Umum Jandarma Kumandanlığı 1336
senesi bütçesinde münakale icrasına dair
kanun münasebetiyle sözleri
379,380
— Vilâyetler için ağnam resminden.bir
hisse verilmesi hakkındaki teklif münasebe
tiyle sözleri
353
Fevsi J>f. (Kozan) (Müdafaa! Milliye
Vekiii/ - Çerkeş Etem'e ve Yunan taar
ruzuna (Brrinei îaön&) e dair beyanatı 230,280:
282,340,341
Feyyaz Âli B. (Yezgad) - İdam cezaları
nın Meclisçe tetkikma dair teklifi kanunisi
münasebetiyle sözleri
127
— izmit Mebusu Tabir Beyin mutasar- .
rıflığı tereih ile mebusluktan istifa ettiğine
dair telgrafı münasebetiyle sözleri
55
feyzi ÎSf, (Malaty-a) - Ankara - Sivas
hattının mahrukat ihtiyacı, için Nafıa büt
çesine yirmi bin lira zam icrasına dair ka
nun münasebetiyle sözleri
356.
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Sayfa
— Nirenginin men ve tahdidi sirayeti
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
40,42,
*
\ 117,118
— Londra konferansına gönderilecek
heyeti murahhasa vesilesiyle İstanbul'da bu
lunan Tevfik Paşa ile cereyan eden muha-

Sayfa
berat hakkında beyanatı
413
— Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle sözleri
408,421
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
252,253,255,257,258,259,261,
265,303

fi
Hacı Ahmet Hamdi B. (Muş) - 1336
senesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkın
da sözleri
394,396,399
— Muhtacini zürraa tahsis edilen 300
bin liranın nerelere tahsis edildiğine dair
sual münasebetiyle sözleri
199
Hacı Bekir Ef. (Konya) - 1336 senesi
bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında söz
leri ,
. .272,277
— Ciheti askeriyece alınacak hayvana
tın damgalanma muamelesinin bir saatlik
mesafede bulunan yerlerde yapılmasına dair
•takrir!münasebetiyle sözleri
100
• — Kânunusani ve şubat 1337 aylarına
mahsus Avans Kanunu münasebetiyle söz
leri
77
—.Konya Teşkilâtı mülkiyesi hakkında
ki kanun lâyihasının ikinci defa reye konulma'sı münasebetiyle sözleri
202
Hacı Ş ü M B. (Diyanbekir) - Mebusiukten ihracına dair Mustafa Kemal Paşa ta
rafından vâki olan beyanat üzerine sözleri 229,
230,232
Hakkı' Hami. B. (Sinop) - İdam cezala
rının Meclisçe, tetkikına dair teklifi kanuni
münasebetiyle sözleri
.234,235
—* Şurayi Devlet teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle sözleri
40b
—* Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle közler
298
—r Ziraat Bankası memurlarına maaş
olarak altın para verilmemesine dair takrir
münasebetiyle sözleri
416
Hakkı Pş. (Niğde) - Nevşehir'de bir
liva mahkemesi teşkili hakkındaki teklifi
kanuni münasebetiyle sözleri
23
Halil îbrahim B. (Antalya) - Firenginiu
men ve tahdidi sirayeti hakkındaki kanun

münasebetiyle sözleri
• 122
— Konya Teşkilâtı mülkiyesi hakkında. ki kanun lâyihasının ikinci defa reye ko
nulması münasebetiyle sözleri
202,203
— Şurayi Devlet Teşkili hakkındaki
lâyiha münasebetiyle sözleri
421
•— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
323,326
Hamdi Nâmık B. (îzmit) - Ankara Sivas hattının mahrukat ihtiyâcı için Na
fıa bütçesine yirmi bin lira zam icrasına
dair kanan münasebetiyle sözleri
357,358
— 1336 senesi bütçesinin heyeti umumi
yesi hakkında sözleri
'
383
— Celâleddin Arif Beyin Adliye Vekâ
letiyle Meclis Reisliğinden istifası müna
sebetiyle sözleri
365
— Eskişehir'den avdeti münasebetiyle
harp hakkında izahatı
249
— Firenginin men ve tahdidi sirayeti
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 36,40,
43,46
— İstanbul'dan gelecek memurin ve
zâbitanın Anadolu !ya kabul edilmemeleri
hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle
sözleri
55
— İzmit Mebusu Tahir Beyin Mutasar
rıflığı tercih ile mebusluktan istifa ettiğine
dair telgrafı münasebetiyle sözleri
55
—ı Kıstelyevme tâbi tutulan mebuslar ta
rafından verilmiş olan takrir münasebetiy
le sözleri
5,6
— Muallimin ve talebenin askerlikten
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
452
— Muhtelif cephelerde müsademata iş
tirak etmiş olan 12 yaşlarında Nezahat Ha
nımın İstiklâl madalyasiyle taltif edilme-

-aı~
. Sayfa
sine dair takrir münasebetiyle «özleri
440
— ŞeMt.zâ'bitan ailelerine mafevk rüt
be üzerinden' maaş tahsisine dfcir kanlm
lâyihası, münasebetiyle sözleri
85,86
— Şimendifer malzemesi mubayaası
için İtalya'ya izam olunan iki mebus hak
kındaki istizah takriri münasebetiyle söz
leri
14,15 t
— Şûrayi Devlet Teşkilâtı hakkındaki
lâyiha münasebetiyle sözleri
408
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münase
betiyle sözleri
;
260
— Urfa mutasarrıfı sabıkı ISusret Bey
ailesine maaş tahsisine dair kanun müna
sebetiyle sözleri
7,8,9
— Umum Jandarma Kumandanlığı
1336 senesi bütçesinde münakale ierasma
dair kanun münasebetiyle sözleri
378,379
— Yunanlıların yapmış oldukları tahri
batın tetkiki için Meclisten bir heyet iza
mına dair takrir münasebetiyle sözleri
346
Hasan Baari B. (Karesi) '-. Ankara Sivas hattının mahrukat ihtiyacı için Nafıa
bütçesine yirmi bin lira zam ierasma dair
kanun münasebetiyle sözleri .
356
— 1336 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında sözleri 385,386,391,392,394,396
— Oelâlettih Arif Beyin Adliye Vekâ
letiyle Meclis Reisisaniliğinden istifası
münasebetiyle sözleri
364,365,367,868
— Frenginin men ve tahdidi sirayeti
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
117,
118,121
—r Heyeti Vekilenin vazife ve salâhiye
tini tesMt edecek lâyihanın bisanevvel tan
zimi için bir Encümeni Mahsus teşkili hak
kındaki takrir münasebetiyle sözleri
438 .
— Kânunusani ve Şubat 1İ337 aylarına
mahsus Avans Kanunu münasebetiyle söz
leri 75,76,77,80
— Konya teşkilâtı'mülkiyesi hakkında
ki kanun lâyihasının ikinci defa reye ko
nulması münasebetiyle sözleri;
201,202
— Londra konferansına gönderilecek he
yeti murahlıasa vesilesiyle İstanbul'da bu
lunan Tevfik Paşa üe cereyan eden muha
berat hakkında beyanatı
435
-— Mamulâtı dahiliyeden elbise istimali

Şayia
hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri
97,
$8,106,109,111
— Muhtacini zürraa tahsis edilen 300
bin liranın, nerelere tahsis edildiğine dair
sual münasebetiyle sözleri
199
'—- Şehit zabıtan ailelerine mafevk rüt
be üzerinden maa§ tahsisine dair kanun lâ
yihası münasebetiyle sözleri
84,85
— Şurayi Devlet teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle sözleri
425
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
259,260,261,295,322,337
— Teşkilâtı Esasiye Kanununun adli,
malî ve sair kısımlarının ihzari için komis
yonlar teşkiline dair teklifi kanuni müna
sebetiyle sözleri
194
— Vilâyetler için ağnam resminden bir
hisse yerilmesi hakkındaki teklif münasebe
tiyle aöateri
353
Hasa» Febmi B, (ÇMinıüa&ne) - Çelâiettin Arif Beyin Adliye Vekaletiyle Meelit»
Eeiaisaniliğindeu istifası münasebetiyle söz
leri
368
— Gasp cephesinde galibiyeti temin
eden erkân, ümera ve zâbitanın • terfi etti
rilmesi hakkındaki takrir münasebetiyle
— Konya teşkilâtı mülkiyesi hakkındaki
kanun lâyihasının ikinci defa reye konul
ması münasebetiyle sesleri
201,202,203
— Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle sözleri
408
Hulusi Bf. <Yozgad) - Firenginin men
ve tahdidi sirayeti hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri
41,42,43,45,67,117
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
327,328,329,334
Hüner B. (Trabzon) -1386 senesi büt
çesinin heyeti umumiyesi hakkmda sözleri 386
—' Oelâtettia Arif Beyin ^dliye Vekâ
letiyle Meclis Reisisaniliğinden istifası
münasebetiyle sözleri
$67
— Çerkeş Etehem'e ve Yunan taarruzu
na (Birinci İnönü) dair beyanatı
. 340
— Diyarbekir mebusu Hacı Şükrü Be
yin mebusluktan ihraç edilmesi hakkmda
Mustafa Kemal Paşa tarafmdan vâki olan
beyanat üzerhıe sözleri
280,232
, — Kânunusani ve Şubat 1337 aylarına

ââSayfa
mahsus Avans Kanunu münasebetiyle söz
leri
80
— IJondra Konferansına gönderileeek
Heyeti Murahhasa vesilesiyle İstanbul'da
bulunan Tevfik Pasa ile cereyan eden muhabarat hakkında beyanatı
413,415
— Mamulâtı dahiliyeden elbise istima
li hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri 111
— Muallimin ve talebenin askerlikten
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
445,446,448,450,451,452,454,456,457
— Şehit zâbitan ailelerine mafevk rüt
be üzerinden maaş tahsisine dair kanun
lâyihasr münasebetiyle sözleri
86
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münase
betiyle sözleri
299,303,311,326
— Yunanlıların yapmış oldukları tah
ribatın tetkiki için Meclisten bir heyet iza.mına dair takrir münasebetiyle sözleri ,347,348
Hüseyin Avni B. (Erzurum) - 1336 se
nesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında
sözleri
129,133,138,176,179,391
— Çerkeş Etem isyanına dair beyanatı .226
— Diyanbekir Mebusu Hacı Şükrü Be
yin mebusluktan ihraç edilmesi hakkında
Mustafa Kemal Paşa tarafından vâki olan
beyanat üzerine sözleri
231^232
— Frenginin men ve tahdidi sirayeti
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
46
— Hariciye Vekâleti vekili Muhtar Be
yin ahvali siyasiye hakkındaki beyanatı

Sayfa
münasebetiyle sözleri
159,160
— îdam cezalarının Meclisçe tetkikma
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözle
ri
127,206,208,210,232,233,235
— Linyit kömürü ihracına dair kanun
münasebetiyle sözleri
220,221,222
— Mamulâtı dahiliyeden elbise istima
li hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri 107
—: Meclis karariyle Oltu mutasarrıflığı
na tâyin edilmiş olan Ziya Bey hakkında
Dahiliye Vekâletine tebligat yapılmasına
dair takrir münasebetiyle sözleri
374
— Şehit zâbitan ailelerine mafevk rütbe
üzerinden maaş tahsisine dair kanun lâyi
hası münasebetiyle sözleri
85
— Şûrayi Devlet Teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle sözleri
420,426
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri 254,255,257,261,294,298,302,307,309
322,324,325,326,328,331,332,333,334
Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta) - Heyeti
Vekilenin vazife ve salâhiyetini tesbit
edecek lâyihanın bir an evvel tanzimi için
bir encümeni mahsus teşkili hakkındaki
takrir münasebetiyle sözleri
438
— Konya Teşkilâtı mülkiyesi hakkında
ki kanun lâyihasının ikinci defa reye ko
nulması münasebetiyle sözleri
202
— Mamulâtı Dahiliyeden elbise istima
li hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri 108

i
İhsan B. (Cebeleibereket) (Ankara Is.tiklâl Mahkemesi Bsisi) - Yazgad Mebusu
Feyyaz Âli Beyin Yozgat'ta teşkil edilen
divanı harbi örfinin İstiklâl Mahkemeleri
hakkındaki kanunla kabili telif olup olma
dığına dair suali münasebetiyle sözleri
128
— Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Be
yin ahvali siyasiye hakkındaki beyanatı
münasebetiyle sözleri
158
— Muallimin ve talebenin askerlikten
tecilleri Ijakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
452

•— Şimendifer malzemesi mubayaası için
İtalya'ya izam olunan, iki mebus hakkındaki
istizah takriri münasebetiyle sözleri
.16
İsmail Nafiz Paşa (Yozgaidi) (Nafıa, Ve
kili) - Şimendifer malzemesi mubayaası
için İtalya'ya izam olunan iki mebus hak
kındaki istihzah takriri münasebetiyle söz
leri
41,12,16,17
İsmail Fazıl Paşa (Yazgad) - Anadoluya gelen zâbitan ve memurine verilen harcı
rahlar hakkında Maliye Vekilliğinden yapı
lan istihzah münasebetivle sözleri
246

23
Sayfa

Sayfa
— 1336 senesi bütçesinin heyfti umumiyesi hakkmda sözleri
389,390*391,393,395,
396,397,398,399
İsmail Safa B* (Mersin) - Londra konfe-

ransma -g&ıcİeriİecek heyeti murahhasa ve
silesiyle İstajöbul 'da bulanan Tevfik Paşa
ile cereyan eden muhaberat hakkmda beya
natı
413

E
Kadri Ahmet B. (Diyanbekir) - Umum
Jandarma Kumandanlığı 1336 senesi- bütçe-

sinde münakale- icrasına dair kanun müna379
sobetiyle sözleri

M
Matatrt Celâl B. (Sairukam) (
V«&ale4l' "Vleaöaâ:) - 1336 senesi bütçesinin
heyeti umumiyesi hakkındaki sözleri
183
— Bursa Sanayi mektebinden Konya 'ya
nakledilmiş alan talebenin tahsisatına dair
sual münasebetiyle sözleri
200
— Eskiehir'de hayvanatı ga&taedilmiş
olan köylülere çift hayvanatı verilip veril
mediğine ve. Kağızman memlehasına dair
sual münasebetiyle sözleri
200
— Muhtactni zürraa tahsis edilen 300
bin liranın nerelere tahsis edildiğine dair
sual münasebetiyle sözleri
-198,199,201
— Nafıa Vekâletinin İktisat Vekâletine
raptı hakkındaki teklifi kanuni münasebe
tiyle sözleri
197
,
— Odun angaryeciliğine dair suW mü
nasebetiyle sözleri • •
200
— Ziraat Bankası memurlarına, maaş
olara'k altm para verilmemesine dair takrir
münasebetiyle sözleri
416
Mahmut Esat, B, (izmir) - Teşkilâtı Esa
siye Kanunu münasebetiyle sözleri
305,306,
307,308
— Celâl&ldin Arif Beyin Adliye; Vekâ
letiyle Meclis Beisisaniliğinden istifası mü
nasebetiyle sözleri
366
Mffizh&r imm B. (Hf/.ckârü) - 1336 se
nesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında
sözleri
133,169,170,171,172,174,175,180,185
Çerkeş Etem'e ve Yunan taanruzuna
(Birinci-înöaü) dair beyanatı
282:283
— Kânunusani ve Şubat 1337 aylarına

mahsus- Avans Kanunu münasebetiyle söz
leri
74,75,79,80
— Konya teşkilâtı mülkiyesi hakkındaki
, kanun lâyihasının ikinci defa reye konul
ması münasebetiyle sözleri
204
— Muftıtacini zürraa tahsis edilen 800
bin lirama nerelere tahsis edildiğine dair
sual münasebetiyle sözleri
199
— Muvazenei Maliye Encümeninia reis
ve mazbata muharririnin istifalarına da
ir takrir münasebetiyle sözleri
61,62,64
— Nevşehir'de bir liva mahkemesi teş
kili hakkındaki teklifi kanuni münasebetiy
le sözleri
22
— Seyrüsefer nizamnamesinin tadiline
dair teklifi karnrai münasebetiyle sözleri
32
— Şehit, zabıtan ailelerine mafevk rüt
be üzerinden maaş tahsisine^dair kanun lâ
yihası münasebetiyle sözleri
84>85
— Yoagad Mebusu Feyyaz Âli Beyin
Yozgad'da- teşkil edilen Divanı Harbi Örfi
nin İstiklâl Mahkemeleri hakkındaki ka*
nunla kabili teljf olup olmadığına dair su
ali münasebetiyle sözleri
128
Mehmet ŞiBcrii B. (Eafl*ıh&afn Saftıijp) 1336 senesi büt^sinin hyeti umumiyesi hak
kında sözleri
m,270,271,275,276
— Ceîilettin Arif Beyin Adliye Vekâ
letiyle Meclis Beisi Saniliğinden istifasr.
münasebetiyle.söyleri
' 363,364
— Çerkeş Etem'e ve Yunan taarruzuna
(Birinci inönü) dair beyanatı
,
285
— Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Be-

mr

•***r

24;
Sayfa
yin ;mibus'luktan ihraç, edilmesi hakkında
Mustaİa Kemal Paşa tarafından yâlnrOİan
beyanat üzerine söyleri
229,230 .
— İFrenğinin men ve tahdidi sirayeti
hakkınidafci kamın münasebetiyle sözleri
121'
— ;îdam cezalarının Meclisçe tetkikma
dair teklifi kanuni.'münasebetiyle sözleri
209,,
;
2İ&,233#35
-T- ;Kıstelyevme' tâbi tutulan mebuslar
tarafırfdan verilmiş olan takrir münasebe
tiyle spzleri
4,5
-*- [Konya teşkilâtı mülkiyesi hakkında
ki katfun lâyihasının ikinci defa reye ko
nulmadı münasebetiyle sözleri
201,203
— [Muallimin ve talebenin askerlikten
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
sozlerii
452,453
— I Nevşehir'de bir liva mahkemesi teş
kili ' hakkındaki teklifi kanunu münasebe- ,
tiyle" spzleri
22"
— jŞûrayi Devlet teşkili hakkındaki lâyi
ha mülnasebetiyle sökeri
420
t—ÎŞimendifer'malzemesi mubayaası için
îtalyaj'ya, izam olunan iki mebus hakkında
ki istijzah takriri münasebetiyle sözleri
12,13
—-Teşkilâtı Esasiye Kanununun adli,
malı t e sair kısımlarının ihzarı için ko?
misyoftlar teşkiline dair teklifi kanuni mü
nasebetiyle sözleri
194
—I Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
254,256,263,322,028,339
M^mduh B. (Karabisan Şaaiki) w Bur
sa Sajıayi mektebinden Konya'ya "nakledil
miş olan talebenin tahsisatına dair suâl
münasebetiyle sözleri
200
Mİıfıtâdân Bafea fi. (Bıirt&) - Celâlettia
Arif 1 Beyin Adlîye Vekâletiyle Meclis
Reisi ıSaniliğinden istifası münasebetiyle
sözleri .
363,368
—•! Çerkeş Etem^e ve Yunan taarruzu
na Oirinei înönü) dair beyanâtı
'283ı285
-—j Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Be
yin, atı vali siyasiye hakkındaki beyanatı
ıriünafcebetiyle sözleri
161
r-A Muallimin ve talebenin" askerlikten
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleıji
,
451,452
.—j Teşkilâtı .Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
309

Sayfa
Muİtaır B. (İstanbul) (Haaflıdyıe V. V.) Ahvali! siyasiye hakkında sözleri 146,149,151,
154,156,157
— Tiflis ve Baku sefaret heyetleri maaşat ve muhassasatları için Hariciye Vekâ
leti bütçesine tahsisat ilâvesine dair kanun
münasebetiyle Sözleri
314,315
— İdam cezalarının Meclisçe tetkikma
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
208
Musa Kâzim Ef. (Konya) - Ciheti as
keriyece alınacak hayvanatın damgalanma
muamelesinin bir saatlik mesafede bulunan
yerlerde yapılmasına dair takrir münasebe
tiyle sizleri
241
— Ildam cezalarının Meclisçe tetkikma
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
207
— Muallimin ve talebenin askerlikten
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri,
454
-— Nevşehir'de bir liva mahkemesi teş
kili hakkındaki teklifi kanuni münasebe
tiyle sözleri
20
— Şehit zâbitan ailelerine mafevk rüt
be üzerinden maaş tahsisine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri
88
— Şurayi Devlet Teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle sözleri
408,409,422
;
— Umum Jandarma Kumandanlığı
1336 senesi bütçesinde münakale icrasına
dair kanun münasebetiyle sözleri
378,379
'—Urfa Mutasarrıfı sabıkı-Nusrat Bey
ailesine maaş tahsisine dair kanun müna
sebetiyle sözleri
8,9
Muştala Akif B. (Diyaribekir) - Emni
yeti Umumiye Müdürlüğü 1336 senesi bütçesindle münakale icrasına dair kanun mü
nasebetiyle sözleri,
381
Mustafa B. (Karahtsarı Şariâ) - Celâleddiri Arif Beyin Adliye Vekâletiyle Mec
lis Reisisaniliğinden istifası münasebetiyle
sözleri
363,369
— Muhtacini zürraa tahsis edilen 300
bin liranın nerelere- tahsisi edildiğine dair
sual münasebetiyle sözleri
199
—• Şûrayi Devlet Teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle sözleri
417
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
299,311,325,333,338

— 25 —
Sayfa
— Umum Jandarma Kumandanlığı 1336
senesi bütçesinde münakale ierasma dair
kanun münasebetiyle sözleri
877
Mesut B. (KaraMfsaırı Şarkî) - Teşkilâtı
Esâsiye Kanunu münasebetiyle sözleri 255,256
Mustafa B. (Tokat) - Şehit zâbitan ai
lelerine mafevk rütbe üzerinden maaş tah
sisine dair kanun lâyihası münasebetiyle
sözleri
88
— 1336 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki sözleri
169,174,180,183
Mustafa Ef. (Ankara) - Ankara - Sivas
hattının mahrukat ihtiyacı için Nafıa büt
çesine yirmi bin lira zam icrasına dair
kanun münasebetiyle sözleri
357,358
— Ciheti askeriyece alınacak hayvanatın
damgalanma muamelesinin bir saatlik me
safede bulunan yerlerde yapılmasına dair
takrir münasebetiyle sözleri 99,100,238,239,240
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde) - Frengi
nin men ve tahdidi sirayeti hakkındaki
kanun münasebetiyle sözleri
46,47
—• Nevşehir'de bir liva mahkemesi teşki
li hakkındaki teklifi kanuni münasebetiy
le sözleri
19
Mustafa Kemal Pş. (Ankara) - Anadoluya gelen zâbitan ve memurine verilen
harcırahlar hakkında Maliye Vekilliğinden
yapılan istizah münasebetiyle sözleri
246
— Celâlettin Arif Beyin Adliye Vekâ
letiyle Meclis Eeisisanüiğinden
istifası
münasebetiyle sözleri
369
— Çerkeş Ethem isyanına dair beyanatı 225,
226,227,232
. —- Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Be :
yin mebusluktan ihracma dair karar veril
mesi hakkmda sözleri
229,230,231,232
— Garp cephesinde galibiyeti temin
eden erkân, ümera ve zâbitanm terfi etti
rilmesi hakkındaki takrir
münasebetiyle
sözleri
287
— Harekâtı harbiye (Birinci înönü)
hakkmda sözleri
247,278,279,285
—* Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Be
yin ahvali siyasiye hakkındaki beyanatı
münasebetiyle sözleri
158,159,160
— İdam cezalarının Meclisçe tetkikma
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
234
-— Londra Konferansına gönderilecek

Sayfa
heyeti murahhasa vesilesiyle istanbul'da
. bulunan Tevfik Paşa üe cereyan eden mu
haberat hakkmda beyanatı
410:413,414:415
— Saruhan Mebusu Beşit Beyin Me
busluktan iskat edilmesine dair beyanatı
228
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münase
betiyle sözleri
327,329,332,333,334
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) - 1336
senesi bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kındaki sözleri
169,272
— Firenginin men ve tahdidi sirayeti
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 119,
121
— Hususi mesakine ciheti askeriyece vazıyed edilmemesine dair takrir münase
betiyle sözleri
217,218
— Linyit kömürü ihracma dair kanun
münasebetiyle sözleri
220
— Şimendifer malzemesi mubayaası için
İtalya'ya izam olunan iki mebus hakkın
daki istizah takriri münasebetiyle sözleri
33
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
260
— Yozgad Mebusu Feyyaz Ali Beyin,
Yozgad'da teşkil edilen divanı harbi örfi
nin İstiklâl mahkemeleri hakkındaki kanun
la kabili telif olup olmadığına dair suali mü
nasebetiyle sözleri
128
—- Yunanlıların yapmış oldukları tahri
batın tetkiki için Meclisten bir heyet izamı
na dair takrir münasebetiyle sözleri
345,
346,347
— Ziraat Bankası memurlarına maaş
olarak altm para verilmemesine dair tak
rir münasebetiyle sözleri
416
Mustafa Sabri Ef. (Siird) - Ankara Sivas hattmm mahrukat ihtiyacı için Nafia bütçesine yirmi bin lira zam ierasma
dair kanun münasebetiyle sözleri
355,357,358
— Firenginin men ve tahdidi sirayeti
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
40,
44,67,114,121
— îdam cezalarının Meclisçe tetkikma
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
127
Nevşehir'de bir liva mahkemesi teşkili
hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle söz
leri
21
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe-

— a* —
Sayfa I
tiyle söderi
— ZŞMl^m^m

harp veTgpai

Sayfa
hakkındaki teklifi
gözleri

kanuni

münasebetiyle
103

W
N a & B. (Gsraifk) - Adliye Vekâleti
kadrolarına dair beyanatı
341
— Anadoluya gelen zâbitan ve ıneiEurine veHlen harerrahlar h a t a n d a Mri^re
Vekilinden yapılan istizah miüaaasebetiyle
sözleri
243
— Ankara - Sivas hattcnm nmtaftfe&t
ihtiyacı id=n nafıa bütçesine yicmi hm lira
zam icrasına dair kanun münasebetiyle
sözleri
356
— Frenginin men ve tahdidi sirayet
hakkındaki kanım münasebetiyle sözle»
;
ri
36}37,41*lî%120
— Hariciye Vekâleti vekili Muhtar Be
yin ahvali siyasiye hakkmdaki beyanatı mü
nasebetiyle sözleri
160,161
— İdam cezalarının Meclisçe tetkikma
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri 206
— Kânunusani ve Şubat 1337 aylanma
mahusus avans kanuna müaaasebetiyle söz
leri
tfyl4r75

—• Maraş Mebusu Arslan Beyin izni
hakkındaki Divanı Riyaset k a r a n münase
betiyle sözleri

Oparartör Emı^n B. (Bua&a) -Anadoluya
gelen zâbitan ve memurine verilen harcı
rahlar hakkında Maliye Vekilinden yapılan
istihzah münasebetiyle sözleri
246
— 1336 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında sözleri
389
— Frenginin men ve tahdidi sirayeti
hakkındaki kanun; münasebetiyle sözle^
ri
42,^,44,45^67,118
—" idam cezalarının Meclisçe tetkikma
dair teklifi kamuni münasebetiyle
ri
— -Kıstelyevme tâbi t ü t t ü m meibKisaisr
tarafından verilmiş ^am takrir nıöinasfbetiyle sözleri
— Kenya Teşkilâtı mülkiyesi h&tofteta-

ki kanun lâyihasının ikinci defa reye konul
ması münasebetiyle- sizleri
2Q3
— luinyit kömürü ihracıma dair kaBSua
münasebetiyle sözleri
220,221,222
— Muhtelif cephelerde nnisiedemaila
iştirak etmiş ©lan 12 yanlarında Nezakat
hanımın İstiklâl madalyasiyle taltif edil
mişine dair takrir münasebetiyle sözleri
— Muallimi©! ve talebeaia astee-rükten.
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri :
451
—. Muvazene! Maliye Emeüm^Rİ misi
ve Mazbata muharririnin istifaiasma dair
takrir münasebetiyle sealeri
62
— Nevşehir'de Ma? liva mahkemesi teş
kili hakkımdaki teklifi kaiHirai aranasebetiy-

351

— Ş-ûrayi Devlet teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle sözleri
407,418,429,431
— Ziraat Bankası memurlarına
olarak altın para verilmemesine dair
münasebetiyle sözleri
Neoijp B. (I&1tu|ıtul) - Teşkilâtı
ye Kanunu münasebetiyle sözleri

maaş
takrir
416
Esasi
250,255,262

Neşet B. (Istamibul) - 1336 senesi büt
çesinin heyeti urauoıiyesi hakkındaki söz
leri

181

Nuspet Ef. (ErauBum^ -1336 senesi büt
çesinin heyeti umıanaiyesi hakkında sözle
ri
120,396
— Çerkeş Btem isyanına dair beyana
227,228
— Fnemginıin mm ve tahdidi sirayeti
hakkındaki kamın münasebetiyle sözleri
3S
tı

—

«

-

Sayfa
le sözleri
30
— Şûrayi Devlet teşkili baltadaki la
yiha münasebetiyle sözleri
429,431
— Şimenâifer malzemesi mubayyass için
İtalya'ya izam olunan iki mebus hakhanda-.
ki istinsah taktiri münasebetiyle sözleri
14
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
249,254,258
— Umum Jandarma Kumandanlığı
1336 senesi bütçesinde münakale icrasına
dair kanun münasebetiyle sözleri
377,378,379
Osmajıı Fevzi Ef. (Erakncsun) . 1336 se
nesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında

Sayfa
sözleri
387,388,389
— F-ronginiıı. inen ve tahdidi' sirayeti
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 66,67,116
— Londra konferansına gönderilecek he
yeti murahhasa vesilesiyle İstanbul'da bu
lunan Tevfîk Paşa ile cereyan eden muha
berat hakfcmda beyanatı
4^4

Ömer Lutfi B. (Amasya) (Nafıa Veki
li) - Ankara - Sivas hattının mahrukat ihti
yacı için Nafıa' bütçesine yirmi bin lira zam
icrasına-dair kanun münasebetiyle sözleri 355,
356,357,358,359
— Kânunusani ve Şubat 1337 aylarına
mahsus Avans Kanunu münasebetiyle söz
leri,
81
— Linyit kömürü ihracına dair kanun
münasebetiyle sözleri
221
— Mam»lâtı dahiliyeden elbise istimali
hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri 109,110
— Şûrayi Devlet teşkili hakfcmdaki lâ
yiha müaasefcetyle sözleri
409,425,426,427,429
— Umum Jandarma Kurnıandanligı
1336 senesi bütçesinde münakale icrasına
dair kanım münasebetiyle sözleri
377
— Frencinin men re tahdidi sirayeti
hakkındaki, kanun münasebetiyle sözleri
37

— Kıstelyevme tâbi tutulan mebuslar
tarafından verilmiş olan takrir münasebe
tiyle sözleri
4,5
— Nevşehir 'de bir liva mahkemesi teş-.
kili hakkındaki teklifi kanuni münasebe
tiyle sözleri
19,23
— ŞimendMea* malzemesi mubayaası
için İtalya'ya izam olunan iki mebus hak
kındaki istizah takriri münasebetiyle söz
leri
15
— Urfa mutasarrıfı sabıkı Nusıet Bey
ailesine maaş tahsisine dair kanun münase
betiyle sözleri
9
•Ömer Vehbi Ef. (Koaya) - Frenginin
men ve tahdidi sirayeti hakkındaki kanun
münasebetiyle sössleri
43,67
— Mmallimin ve talebenin askerlikten
tecilleri .hafcksıdaki kamın münasebetiyle
sözleri
448,449,450,451

— Muallimin ve talebenin askerlikten
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
446,447
— Te^tküatı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
330

E
Itsgıp B. (Kütahya) -1336
büt
çesini» heyeti usaunıiyesi hakkında sözleri 178,
186,382,883
— Gelâlettkı Arif Beyia Adliye Vekâ
letiyle Meclis EeisManiliğindea istifası
münasebetiyle .sözleri
361,366
— Frenginin men ve tabâield mmşetâ

hakkındaki kamın münasebetiyle sözleri
117
— Kânunusani ve Şubat 1337 aylarma
mahsus Avans Kanunu münasebetiyle söz
leri
77
— Kıstelyevme tâbi tutulan mebuslar
tarafından verilmiş olan takrir münasebe
tiyle .sözleri

m
Sayfa
—IMamulâtı dahiliyeden elbise istimali
hakkıûdaki teklif münasebetiyle sözleri
105,
109,110,111
-—iMuallimin ve talebenin askerlikten
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
452,453,455,457
;
—
Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle sözleri 409
— : Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
308,338
Rasim B. (Cebelibereket) - Anadolu'ya
gelen jzâbitan ve meurine verilen harcı
rahlar' hakkında Maliye Vekilinden yapılan
istizah münasebetiyle sözleri
246
Rajrim B. (Sivas) - 1336 senesi bütçesi
nin heyeti umumiyesi hakkında sözleri
169,391
— Linyit kömürü ihracına dair kanun
münasebetiyle sözleri
221
— Muvazenei Maliye Encümeni Reis

Sayfa
ve mazbata muharririnin
istifalarına
dair takrir münasebetiyle sözleri
64
— Vilâyetler için ağnam resminden bir
hisse verilmesi hakkındaki teklif münasebe
tiyle sözleri
353
Refik B. (KoayaJ - Nafıa Vekâletinin
İktisat Vekâletine raptı hakkındaki teklifi
kanuni münasebetiyle sözleri
197
— Tozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin,
Yozgat'ta teşkil edilen Divanı harbi örfinin
İstiklâl mahkemeleri hakkındaki kanunla
kabili telif olup elmadığma dair suali mü
nasebetiyle sözleri *
128
Rifat B. (Tokad) - Teşkilâtı 'Esasiye
Kanunu münasebetivle sözleri
305
Rüştü B. (Ergani) - Firenginin men ve
tahdidi sirayeti hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
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Sairi B. (Kastamonu) - Teşküâtı Esa
siye Kanunu münasebetiyle sözleri
323
SaİâhaddinB. (Mersin) - Teşkilâtı Esa
siye K&nunu münasebetiyle sözleri
336
Salih Ef. (Erzurum) - Ankara - Sivaa
hattının'mahrukat ihtiyacı için Nafıa büt
çesine ;yirmi bin lira zam icrasına dair ka
nun münasebetiyle sözleri
355,356
— 11336 senesi bütçesinin heyeti umu
miyesi hakkındaki sözleri
135,141,182,382,384,
388,389,398
— Bursa Sanayi mektebinden Konya'ya
nakledilmiş olan talebenin tahsisatına dair
sual münasebetiyle sözleri
200
— JGelâleddin Arif Beyin, Adliye Vekâ
letiyle i Meclis Reisisaniliğinden istifası mü
nasebetiyle sözleri
^366;
— Nirenginin men ve tahdidi sirayeti
hakkımdaki kanun münasebetiyle sözleri 38,116
—-{idam cezalarının Meclisçe tetkikına
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
127,
209,210
.'-*- Kânunusani ve şubat 1337 aylarına
mahsus Avans Kanunu münasebetiyle söz
leri
77,80,82

— Kıstelyevme tâbi tutulan mebuslar
tarafından verilmiş olan takrir münasebe
tiyle sözleri
4
— Meclis karariyle Oltu mutasarrıflığı
na tâyin edilmiş olan. Ziya- Bey hakkında
Dahiliye Vekâletine tebligat yapılmasına
dair takrir münasebetiyle sözleri
374
"•—Memleketin muhtelif mahallerinde
toplanan iane hakkında Dahiliye Vekâletin
den sual takriri münasebetiyle sözleri
407
— Mualliminin ve talebenin askerlikten
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
449
—- Saruhan Mebusu Reşit Beyin mebus
luktan iskat edilmesine dair Mustafa Kemal
Paşanın beyanatı münasebetiyle sözleri
229
— Şehit zâbitan ailelerine mafevk rüt
be üzerinden maaş tahsisine dair kanun lâ
yihası münasebetiyle sözleri
85
—' Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
322,339
•— Tiflis ve Baku sefaret heyetleri maaşat ve muhassasatları için Hariciye Vekâ
leti bütçesine tahsisat ilâvesine dair kanun
münasebetiyle sözleri
315
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- — tFrfa mutasarrıfı sabıkı Nusret Bey t
ailesine maaş tahsisine dair kanun münase
betiyle sözleri
8
— Yozgad Divanı harbi mevkufininden
mevrut teşekkür ve tahliye talebi telgrafı
münasebetiyle sözleri
352
— Yunanlıların yapmış oldukları tahri
batın tetkiki için Meclisten bir l heyet izamma dair takrir münasebetiyle sözleri
347
Bmn B. (İzmit) - Anadolu'ya gelen zâbitan ve memurine verilen harcırahlar hak
kında Maliye Vekilinden yapılan istizah mü
nasebetiyle sözleri
245,246
— Ankara - Sivas hattının mahrukat
ihtiyacı iğin Nafıa bütçesine yirmi bin lira
zam icrasına dair kanun münasebetiyle
sözleri
356
— 1336 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki sözleri "
138,170,179,180,389
— Oelaleddin Arif Beyin Adliye Vekâ
letiyle Meclis Reisisaniliğinden istif asr mü
nasebetiyle sözleri
365
—-Ciheti askeriyece alınacak hayvanatın
damgalanma muamelesinin bir saatlik me
safede bulunan yerlerde yapılmasına dair
takrir münasebetiyle sözleri
100
— Garp Cephesinde galibiyeti temin
eden erkân, ümera ve zâbitanın terfi ettiril
mesi hakkındaki takriri münasebetiyle söz
leri
287
~ Heyeti Vekilenin vazife ve salâhiye
tini tesbit edecek lâyihanın biran evvel
tanzimi için bir Encümeni Mahsus teşkili
hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri
438
—
Londra konferansına gönderilecek
heyeti murahhasa vesilesiyle İstanbul'da
bulunan Teyfik Paşa ile cereyan eden mu
haberat hakkında beyanatı
413
— Muallimin ve talebenin askerlikten te
cilleri naklrmdaki kanun v münasebetiyle

i&m

460

— Nafıa Vekâletinin îktisaV^ekâletine
raptı hakkındaki teklifi kanuni münasebe
tiyle sözleri
198
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
889
—Titeum Jandarma Kumandanlığı

Sayfa
1336 senesi bütçesinde münakale icrasına
dair kanun münasebetiyle sözleri
379
Süleyman Sırrı B. (Yozgad) - Ankara
T)4t^İT»TtftHİTOtn -ye Dariömnaüimat maaşatmm Muvaaenei umumiyeden itasma dair
teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
193,194
— 1336 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki sözleri
169,177,191
—- Cedittin Arif Beyin Adliye Vekâ
letiyle Meclis Reisisaniliğinden istifası
münasebetiyle sözleri
366
— Ciheti askeriyece alnıacak hay vanatm damgalanma muamelesinin bir saatlik
mesafede bulanan yerlerde yapılmasma dâir
kanun münasebetiyle sözleri
100
— Emniyeti!Jmumiy& Müdürlüğü 1336
senesi bütçesinde münakale icrasma dair
381
men ve tahdidi sirayeti
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
40,
43,46,47,117,121
— Heyeti Yeküenın vazife ve salâhiye
tini tesbit edecek lâyihanın biran evel tan
zimi için bir Encümeni mahsus teşkili hak
kındaki takrir münasebetiyle sözleri
438
— îdam cezalarmm Meclisçe tetkikma
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri 127,
208
— Kıstelyevme tâbi tutulan mebuslar ta
rafından verilmiş olan takrir münasebetiyle
s8dM
.'•',
4
—* Lmyit kömürü ihracma dair kanun
münasebetiyle sözleri
220,222
— Teşkilâtı .Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
253,304,336
— Urfa Mutasarrıfı sabıkı Nusrat Bey
ailesine maaştahsismedair kanun münasebetrylesözleri
8,9
— Yozgat Divanı harbi mevkuf inin
den mevrut teşekkür ve tahliye talebi tel
grafı mimasebetiyle sözleri
352
— Yozgat Mebusu Feyyaz Ali Beyin,
Yozgat'ta teşkil edilen Divanı harbi örfinin
İstiklâl mahkemeleri hakkındaki kanunla
kabili telif olup olmadığına dair suali mü
nasebetiyle sözleri
128

T
Taftsin B. (&yd&) - Ankara Darülmuallimin ve Darülmuallimat maaşatmın Muvazenei umumiyeden itasına dair teklifi •
kanuni: münasebetiyle sözleri
193,194
— 1336 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi' hakkındaki sözleri
181,182
— istanbul'dan gelecek memurin ve zâbitanın Anadoluya kabul edilmemeleri hak
kındaki teklifi kanuni münasebetiyle' sözleri 55
— Şimendifer malzemesi
mubayaası
için İtalya'ya izam olunan iki mebus hak
kındaki istizah takriri münasebetiyle söz
leri ;
15,16
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münase.
betiyle: sözleri
257,260,293
— Tiflis ve Baku Sefaret heyetleri maaşat ve tahsisatları için Hariciye Vekâleti
bütçesine tahsisat ilâvesine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri
315
Tuiaita. Hilmi B. <Bolu) - 1336 senesi
bütçesidrin heyeti umamiyesi hakkında söz
leri
383,384,396
— Celâleddin Arif Beyin, Adliye Vekâletiyle Meclis Beisisaittüiğinden iMif ası mü
nasebetiyle sözleri
3€2
— Ciheti askeriyece alınacak hayvanatın
damgalanma muamelesinin bir saatlik me
safede bulunan yerlerde yapılmasına âdil
takrir münasebetiyle sözleri
lfs&,2*0
— Çerkeş Ethem isyanına dair beyanatı 232
— jÇerkes Ethem ve Yunan taarruzuna
(Birinci İnönü) dair beyanatı •
286
— ;Firenginin men ve tahdidi

sirayeti

Sayfa
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 47,67,
114,115,116,117,118,119,120
—• İdam cezalarının Meclisçe tetkikına
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
207
— Kânunusani ve Şubat 1337 aylarına
mahsus Avans Kanunu münasebetiyle söz
leri
82
— Mamulâtı dahiliyeden elbise istimali
hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri
109,
110,111
— Muallimin ve talebenin askerlikten
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
"
448,451,452
— Muhtelif cephelerde müsadema&a iş
tirak etmiş olan 12 yaşlarında Nezahat Ha
nımın İstiklâl madalyasiyle taltif edilmesi
ne dair takrir münasebetiyle sözleri
440
— Nafıa Vekâletinin İktisat Vekâleti
ne raptı hakkındaki teklifi*, kanuni münase
betiyle sözleri
198
— Nevşehir'de bir liva mahkemesi teş
kili hakkındaki teklifi kanuni münasebetiy
le sözleri
21
—• Teşkilâtı Esasiye Kanununun adli,
malî ve sair kısımlarının ihzan için ko
misyonlar teşkiline dair teklifi kanuni mü
nasebetiyle sözleri
195
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münase
betiyle sözleri
250,251,252,254,255,256,257,260,
261,262,263,264,265,292,293,297,298,299,303,304,
311,312,322,323,325,326,327,328,337
— Urfa mutasarrıfı sabıkı Nusret Bey
ailesine maaş tahsisine dair kanun müna
sebetiyle sözleri
7,$r9

(<•.-

V0Â B. (Karesi) - Adliye
kadrolarına dair beyanatı

miyesi hakkındaki sözleri

Vekâleti
342

, —- Ankara Darülmuallimin ve Darülmuallimatı maaşatmın muvazenei umumi
yeden itasına dair teklifi kanuni münase
betiyle; sözleri
194,195
— 1336 senesi bütçesinin heyeti umu-

lâ6,14İ,İ&g;L69,lâ6,
187,191,385,392,393
— Bursa Sanayi mektebinden Konya'ya
nakledilmiş «lan talebenin tahsisatına dair
sual münasebetiyle sözleri
200
— Galâlettin Arif B&ym Adliye Vekâ
letiyle Meclis Reisisaniliğinden istifası mü
nasebetiyle sözleri
362
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Sayfa

nunla kabili telif olup olmadığına dair suali
— Ciheti askeriyece alınacak hayvanatm ve damgalanma muamelesinin bir saat
münasebetiyle sözleri
128
lik mesafede bulunan yerlerde yapılmasına
— Yunan mezaliminin fotoğraf ve sine
dair takrir münasebetiyle sözleri
240
masının alınmasına dair takriri münasebe
— Frenginin men ve tahdidi sirayeti
tiyle sözleri
286
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 119,120
Vehbi Ef. (Konya) - Anadolu.'ya gelen
— Garp cephesinde galibiyeti temin
zâbitan ve memurine verilen harcırahlar
eden erkân, ümera ve zâbitanm terfi etti
hakkında Maliye Vekilinden yapılan istizah '
rilmesi hakkındaki takrir münasebetiyle
münasebetiyle sözleri
246
sözleri
286
— Ankara - Sivas hattının ' mahrukat
— Kfeyeti Vekilenin vazife ve salâhiye
ihtiyacı için Nafia bütçesine yirmi bin lira
tini tesbit edecek lâyihanın biranevvel tan
zam icrasına dair kanun münasebetiyle
zimi için bir Encümeni Mahsus teşkili hak
sözleri
354,S55,357
kındaki takrir münasebetiyle sözleri
438
-— 1336 senesi bütçesinin heyeti umu
— îdam cezalarının Meclisçe tetMfana
miyet hakkında sözleri
169,171,269,270
dair* teklifi kanuni münasebetiyle sözleri 127,235 j
— Ciheti askeriyece alınacak hayvana
— Konya teşkilâtı mülkiyesi hakkında
tın damgalanma muamelesinin bir saatlik
ki kanun lâyihasının ikinci defa reye ko
mesafede bulunan yerlerde yapılmasına
nulması münasebetiyle sözleri
201,203
daiı- takrir münasebetiyle sözleri
100
— Linyit kömürü ihracına dair kanun
— Firenginin men ve tahdidi sirayeti
münasebetiyle sözleri
221
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
38
— Meclis Heyeti Umumiye içtimala•— îdam cezalarının Meclisçe tetkikin a
rmm 15 gün için haftada iki güne indiril
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
209
mesine dair takrir münasebetiyle sözleri
248
— İstanbuldan gelecek memurin ve zâ
-— Meclis karariyle Oltu mutasarrıflığı
bitanm Anadolu'ya kabul edilmemeleri hak
na tâyin edilmiş olan Ziya Bey hakkında
kındaki teklifi kanuni münasebetiyle söz
Dahiliye Vekâletine tebligat yapılmasına
leri
55
dair takrir münasebetiyle sözleri
374
:— Kânunusani ve Şubat 1337 aylarına
— Muallimin ve talebenin askerlikten
mahsus avans kanunu münasebetiyle söz
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
leri
'
73,79
sözleri
446,447,448,452
— Kıstelyevme tabi tutulan mebuslar
— Teşkilâtı Esasiye Kanununun adli,
tarafından verilmiş olan takrir münasebe
malî ve sair kısımlarının ihzarı için komis
tiyle sözleri
4
yonlar teşkiline dair teklifi kanuni müna
— Konya Teşkilâtı mülkiyesi hakkın
sebetiyle sözleri
195
daki kanun lâyihasının ikinci defa reye
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
konulması münasebetiyle sözleri
203
tiyle sözleri 249,250,251,252,253,254,255,256,258,
— Mamul âtı dahiliyeden elbise istimali
260,261,262,264,293,295,296,297,298,302,303,
hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri
97,108
304,305,311,312,322,323,324,325,328,329,333,
— Muallimin ve talebenin askerlikten
335,336,337,338
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle
— Şifre muhaberatının rüesayi memu
sözleri
451,452
rini mülkiye ve askeriyeye hasrı hakkın
— Nafia Vekâletinin İktisat Vekâletine
daki taikrir münasebetiyle sözleri
359,360
raptı hakkındaki teklifi kanuni münasebe
— Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki
tiyle sözleri
197
lâyiha münasebetiyle sözleri
409,417,419,420,
— Nevşehir'de bir liva mahkemesi teşkili
424,429 hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle
sözleri
19,20
— Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin,
Yozgat'ta teşkil edilen Divanı harbi örfi
Şehit zâbitan ailelerine mafevk rütbe
nin İstiklâl Mahkemeleri hakkındaki kaüzerinden maaş tahsisine dair kanun lâyi-

•;_

Sayfa
86

hası münasebetiyle s5zleri
— Şimendifer malzemesi mubayaası için
italya'ya izam olunan iki mebus hakkında
ki istizah takriri münasebetiyle sözleri
13,17
— Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle sözleri
419,424
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münase-
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betiyle sözleri
, 305,308,326,339
— Umum Jandarma Kumandanlığı 1336
senesi bütçesinde münakale icrasına dair
kanun münasebetiyle sözleri
377,378,379
— Zâbitandan harp vergisi alınmaması
hakkındaki teklifi
kanuni münasebetiyle
sözleri
103

Yaiya Galip B .(Kırşehir) -1336 sene
si bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki
sözleri
177,179,181
— delâlettin Arif Beyin Adliye Vekâ
letiyle Meclis Eeisisaniliğinden istifası mü
nasebetiyle sözleri
363
— Frenginin men ve tahdidi sirayeti
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
119
— Kânunusani ve Şubat 1337 aylarına
mahsus avans Kanunu münasebetiyle söz
leri
75,76,80
— Muhtacini zürraa tahsis edilen 300
bin liranın nerelere tahsis edildiğine dair
sual münasebetiyle sözleri
199
— Muvazenei Maliye
Encümeni reis
ve mazbata muharririnin istifalarına dair
takrir münasebetiyle sözleri
62
—' Seyrüsefer nizamnamesinin tadiline
dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
32
— Şehit zabıtan ailelerine mafevk rüt-

be üzerinden maaş tahsisine dair kanun
lâyihası münasebetiyle sözleri
86
— Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle sözleri
417,429
— Tiflis ve Baku Sefaret heyetleri maaşat ve muhassasatları için Hariciye Vekâ
leti bütçesine tahsisat ilâvesine'-dair-kanun
münasebetiyle sözleri
315
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
309,338,339
— Umum Jandarma Kumandanlığı 1336
senesi bütçesinde münakale icrasına dair
kanun münasebetiyle sözleri
377,378
— Ziraat Bankası memurlarına maaş
olarak altın para verilmemesine dair takrir
münasebetiyle sözleri
41G

Zamir B. (Adana) - Muhtacini zürraa
tahsis edilen 300 bin liranın nerelere tahsis
•edildiğine, dair sual münasebetiyle sözleri
199
Zekâi B. (Adana) - 1336 senesi bütçe
sinin heyeti umumiyesi hakkındaki sözleri 183,
184,185,187,393
—- Fi renginin, men ve tahdidi sirayeti
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
121
' — Linyit kömürü ihracına dair kanun
münasebetiyle sözleri
221

— Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle sözleri
421,422

Yusuf Ziya B. (Mersin) - Muhtacini zür
raa tahsis edilen 300 bin liranın nerelere
tahsis edildiğine dair sual münasebetiyle
sözleri

200

-— Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebe
tiyle sözleri
.
259,263,301
Ziya Hurşit B. (Lâzi'stan) - 1336 senesi
bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki
sözleri
139,1>8
— Mamulâtı dâhiliyeden elbise istimali
hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri
98,110

