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f^fhrist 

AZAYÎ KİEAM MUAMELÂTI 

intihaplar 

Endiniöüler intihabı 
1.;.*i. Birinci sabiden Itşat Eneiimeitme 

E^yarıbekir Mebusu Kadri ve TetkikiUösa-
bat Encümenine Erzurum Mebusu Asım 
"Beylerin intihap olunduklarına dair Riya-

Sayfa 

107 
2. —'Beşinci şubeden Saruhan Mebusu 

Reşat Beyin Tetkiki Hesabat Encümenine 
intihöbı 334 

3.— Bahiîiye Enetmeni riyaset ve maz
bata muharrirliği ifttmabma dair encümen 
riyaseti tezkeresi 161:162 

4. — Şeyhti VeMlenin vazife ve Saîâ-
hiyeti«î tâyin ve tesbitedecek lâyihai kanu-
niyeyi ihzar edecek olan EncümeiHtt inti
habı 69 

5. —• Heyeti Vekilenin vazife ve salâhi
yetini tâyin ve tesbit edecek lâyihai kanu-
niyeyi ihzar edecek olan encümenin intihabı 133 

6. •-— Karesi Mebusu Hasan Basri Bey- . 
le arkadaşının; Muvazenei Maliye Encü
meninin yeniden intihabına dair takriri 326, 

334,308 
7. -— MVHÎIİS'Reisi MıiHtiiia Kemal P a l 

dan bazı malûmatı Meclis naanına telâkki 
•edecek olan Encümeni Mahsusun intihabı 65 

8. — Muvazenei Maliye Encümenine şu
belerden intife&p edilen âza ' 334,353 

9. — Jl̂ ttvâız^nei Maliye=EnncümBni reis, 
mazbata aittharıiri ve kâtipliği inötafema 
dşir tehUgat 385 

10. —T- Şer'iye ve Evkaf Kadro Encüme
nine âza intihabı -354 

İ l ; '— Şubelerden eneümenlerdeki mün-
hallere intihap olunan âza hakkında şube 
riyaseti tezkeresi 2021 

12\r—~ &fÜBeü şubeden muhtelif eneü-

Sayfa 
inenlerdeki mite&allere intihap edilen âza 
hakkmd& şabeiriyaseti t&dcepesi . 157:158 

13. — Üçüncü şubeden Muvazenei t a 
liye EneömeBsine intihap ohrnaaı âza 353 

Şubeler intihabı 
1. — Üçüııcü şıiböBİH^aset ve kâtipliği 

için yapılan iatihabâ dair tezkere 171 
2. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 

Beyin Beşmei $abe kâtifSiğme ve Kayseri 
>Mebusu Rifat Beyin dördüncü şube -reisli-. 
ğine intihapları 334 

tntüıap mazbataları 
1. — Ergani Mebusu Kadri Efeûdinin 

mebusluğunun reddi hakkında Birinci şube 
mazbatası 163 

2.—îlakkâri mebusluğuna seçilmiş olan 
Salih Beyin intihap mazbatasının reddine 
dair Birinci şube mazbatası 107:111 

3. ~ Trabzon Mebusluğuna intihap edil
miş olan Hafız M&net, Celâl, flaşan ve Ha-
mit Beylerin intihap mazbataları hakkuıda 
Mazbataları Tetkik Encümeni mazbatası 3:4 

4. — Yan Mebusluğuna seçilmiş olan İs
mail Hakkı Beyin intihap mazbatasının 
reddine dair Birinci şube mazbatası 107:111, 

112 
5. —- Van mebusluğuna intihap edMmiş 

olan Tevfik Beyin mebusluğunun kabulü 
hakkında üçüncü şube mazbatası 160:161 

6. — Van Mebusluğuna intihap edilmiş 
olan Tevfık Beyin mebusluğunun kabulü 
hakkında Arzuhal Encümeni mazbatası 63:65 

istifalar 
••I< — Çorum Mebusu Ferid ve Fuad 

Beylerin Muvazenei Maliye Encümeninden 
istif alarma dâir takrirleri 326 

2. **• İzmit Mebusu Sırrı Beyin Hariciye 



—±~ 
Sayf a 

Ve kadro Encümenlerinden istifası 65:66 
3, — Kırşehir Mebusa Yahya Galip Be

yin Dördüncü Şube Riyasetinden istifa, et
tiğine dair Şube Riyaseti tezkeresi 107 

Mebusluğa kabul 
1 .—Sivas Mebusu Rasim Beyle rüfe-

kasımn, Burdur Mebusu Veli Beyin ma
zeretinin meşru addiyle Meclise kabul olun
masına dair takriri 162:163 

Meclis harici işler 
1. — Çorum Mebusu Ferid Beyin Zira

at Bankası meclisi idare âzalığına tâyin 
^edildiğine dair Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi 13:16 

Mezuniyet 
1. — Cebelibereket Mebusu Rasim Bt;yin 

vazifei vataniye ile hariçte geçirdiği müd
detin mezuniyet sayılmasına dair Divânı 
Riyaset karan 62:63 

2. — Denizli Mebusu Hakkı Behiç Be
yin mezuniyet talebine dair takriri ve Diva
nı Riyaset karan 332:333 

3. — Heyeti murahhasaya ithaline mü
saade edilmeyen Bolu Mebusu Yusuf fzzet' 
Paşanın yerine Adana Mebusu Zekâi Beyin 
izamı için mezuniyet itasına dair Heyeti 
Vekile Riyaseti tezkeresi ;. , ' 101 

4. — îzmit Mebusu S i m Beyin, vazifei 
vataniye ile hariçte geçirdiği müddetin 

Sayfa 
mezuniyet sayılmasına dair Riyaset karan 63 

5. — Kastamonu Mebusu Murat Beyin, 
mezuniyetine dair Divanı Riyaset karan 70 

6. — Mersin Mebusu Muhtar Beyin me
zuniyetine dair Divanı Riyaset kararı 107 

Muhtelif 
.1. —. Erzincan Mebusm Hasan Efendi 

hakkındaki"evrakın gönderildiğine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi 17 

2. -— Gazianteb . . ceı>hesiııe azimet 
edecek olan Gazianteb Mebusu Kılıç Ali 
Beyle, Abdürrahman Lâmi Efendinin ve-
Karahisarı Şarkî Mebusu 'Menıdıih . Beyin 
veda nam el eri • , 218 

Tahsisat 
1. — Ergani Mebusu Rüştü Beyin, mu- . 

hassasatının ne suretle tesviye edileceğine 
dair İdare Heyetinin tezkeresi 2o5 

2. — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyle 
rüfekasınm, Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, 
tahsisatının Meclise tarihi iltihakından iti
baren verilmesine dair takriri 302 

3. — Vazifei vataniye iğin Palo'ya azi
met edecek olan Ergani Mebusu Rüştü Be
yin, harcırah ve tahsisatına dair 218:219 

Teşriî masuniyet 
1. — Menteşe Mebusu. Yunus Nadi Be

yin, teşriî masumiyetinin kaldırılmasına 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi 332 

BEYANAT 
1. — Büyük Millet Meclisi Reisi Mus

tafa Kemal Paşanın, Londra'ya gönderi
lecek heyeti, murahhasa vesilesiyle . İstan
bul'da bulunan Tevfik Paşa ile cereyan 
eden muhaberat hakkında beyanatı 21:22,22:25 

25:27,27:30,30:32 
2. — Hariciye Vekili Bekir Sami Beyin, 

vaziyeti siyasiye ve Londra konferansına " • 
murahhas izamı hakkında beyanatı 38:39 

3. — Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşa
nın, Ardahan ve Artvin'in- Gürcüler ta
rafından tahliye kılındığına dair beyanatı 424: 

425 
4. — Mustafa Kemal Paşanın, Londra 

konferansında Tevfik Paşanın Türkiye na
mına söz söylemek hakkının Anadolu .mu
rahhaslarına ait olduğu hakkındaki beyana
tına dair sözleri 450 

DÎVANI RİYASET KARARLARI 
- 1. — Amasya Mebusu Hamdi Be37le 95 

refikinin mebdei içtimain 1337 Martı ipti
dasına tahviline dair takriri, Erzurum Me

busu Hüseyin Avni Beyin, azanın tahsi
sat ve tazminatı meselesinin halledilme
sine dair takriri ve Nisabı Müzakere Ka-



«•.••."'<''.' • Sayfa 

nununıııi altıncı ve sekizinci maddelerinin 
tadili lıaîkkında Divanı Riyaset kararı 270:271, 

\ 271,295. 

Sayfa 
2. — 1 numaralı Ankara İstiklâl Mah

kemesinden maadasının lâğvı hakkında 269:270 

ÎCKA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 
1. — Adliye Vekili Yusuf Kemal Beyin 

avdetine kadar yerine bir vekil intihap edil
mesine dair' Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi ye Trabzon Mebusu Hafız Mehmet 
Beyin intihabı \ . 49,57,69,70,73 

2. —- İcra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi 
Paşanın itimat talebine dair beyanatı ve 
itimat reyi verilmesi. ». ,• 27:30,30:32 

3.—İktisat Vekili intihap edilmesine 

dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezke
resi ve Saruhan Mebusu Mahmut Celâl 
Beyin intihabı 482,494 

4. — Heyeti murahhasa ile Londra'ya 
azimet eden Hariciye Vekili Bekir Sami 
Beyin avdetine kadar yerine bir vekil in
tihabına dair Büyük Millet Meclisi Riyase
ti tezkeresi ve İstanbul Mebusu Muhtar 
Beyin intihabı 153:154 

İNTİHAPLAR 
1. — Adliye Vekâleti Vekili intihabı 

(Hafız Mehmet B. - Trabzon) 49,57,69,70,73 
2. '-^- Haricive Vekâleti Vekili intihabı . . 

(Muhtar B. - Trabzon) • 153:154 
.3. — İktisat Vekili intihabı (Mahmut 

Celâl B. - Saruhan) 482,494 

İSTİZAHLAR 
Adliye Vekâletinden 

1, -— Kayseri Mebusu Atıf Beyin, Tem
yiz şer'iye dairesi riyasetine tâyin edilen • 
sat hakkında 38 

Dahiliye Vekâletinden 
1. — Genç Mebusu Şeyh Fikri Efendi

nin, Elâziz Vali vekili hakkında istizah tak
riri ve Dahiliye Vekâleti Vekili Dr. Adnan 
Beyin bütçe müzakeresi esnasında şifahi 
cevabı ' 131,372 

KANUNLAR 
Ko. Sayfa 

89 — Posta ve Telgraf Müdiriyeö Umu-
miyesi bütçesine zamaim krasına dair 
kanun 68,69,77:78 

90 — Frenginin meni ve tahdit sirayeti 
hakkmda kanun 84:88,89 

91 -.—- Tedâriki vesaiti nakliye kanununun 
yirmi ve yirmi birinci mevaddr muad-
delesi yerine kaim kanun 93:100 

'92 — Sinob'da Tersane namiyle mevcut 
mahallin mahalli belediyesine terkine 
dair kanun 89:93,101,102 

93 --r- Ayıntab kasabasının Gaziayıhtap 
tesmiyesi hakkmda kanun 132 

94— Seyyar jandarma müfrezelerinnı 
;"ilgası tıakkında kanun 112:113,163:165 

95 — Hacı Şerif oğlu Halil'in bakiyei 

N«. Sayfa 
müddeti cezaiyesin in affı hakkında 
kanun 159:160 

96— Merzifon - Havza - Çalath ta-
rikmm turuku umumiye meyanma it
hali hakkmda kanun 209,214515 

97 — Taşucu - Silifke - Mut - Karaman 
ve Afyon Karahisar - Sandıklı - Di
nar - Baladız tariklerinin turuku iımu-
mıye meyanma ithaline dair. kanun 208, 

209,210514 
98 —- Nisabı müzakere kanununun al

tıncı ve sekizinci maddeleri makamına 
kaim kanun 270:271,271,295 

99— İdarei umumiye! vilâyat kanunu
nun 116 ncı ve 140 ncı maddeleri ma
kamına kaim kanun 334:340,34i 



No. Sayftı 
100. — Muallimin ve talebenin askerlikten 

tecilleri hakkında kanun 70:76,340:341 
101—1336 senesi. Evkaf bütçesi ka

nunu 311:319,319:320 
102 — Tarik bedeli nakdisi hakkımda, ka-, 

nun 271,283,293:295;302:308,361:363 
103 ~1336 penesi Muvazenm Umumiye ka

nunu 113:122,122:127,133:147,147:153,166: 

Np. 8*y*A 
171,171:186,206:208,215:218,219:230, 
236:237,238,245:266,271,288:293;308: 
311,341:347,347:353,354,361,363:384, 
385:388,398402,403423,435:443,45i: 
464,467:481,482:491,492:494,494:505, 

506:525,525:542,545,553 
104 — Avans kanunu 323:324,542:545,546: 

, 553,553:554 

95 — Ağnam resmi munzamının tecili 
tahsili hakkında 17:20 

96 — Burdur Mebusu Veli Bey hakkın
da r 162:163 

97 — İstiklâl Mahkemelerinin faaliye
tine nihayet verilmesi hakkında . 269.&70 

98— Hıyaneti vataniye mücrimleri bak
landa 194:195 

KARARLAR 
99 — Şenei içtimaiye mebdei hakkında 196:198 

100 — Posta ve telgraf memurlannm ma- ' 
aşları- hakkında? 330:33*,333;347,354 

101 — Dersindi Bekir Ağanın cezasının 
tahvili hakkında 392 

102 — Şemsettin Efendi hakkındaki hük
mün tasdikma dair 392 

LÂYİHALAR 
L — Anadolu demiryollariyle Afyon 

Karahisar - Uşak demiryollarının işletme 
muamelâtına dair bütçe hakkwçla 157 

2. —'•• Ankara'daki kıtaatı askeriyenin et 
istihkaklarının temini için akdedilen mu
kavelenin tarihi mer'iyetine- dair 299 

3, — Antalya, Maraş ve sair mahaller 
harikzedegânma meecanen kereste itasına 
dair 36 

4.—• Aşar mültezimlerinin taksit bedel
lerinin üç ay teciline dair 205 

5. — Ayıntab kasabası namının (Gazi-
aymtab) a tahviline dair 132 

6. — 1337 senesi muvazenei umumiye 
kanunu lâyiham 245 

.7. -*- 1337 senesi Mart ve Nisan ayları
na mahsus Avans Kanunu lâyihası 323:324,542: 

545,5#:553,553:554 
8. — Evkafın 1337 senesi bütçesi hak

kında 192 
9. — Katil maddesinden mahkum* Gire

sun'luEtern ile Vasii'in bakiy«i müddeti 
cezaiyeLerinin, affına dair 205$91 

10. - r Liman çavuşları ı&aaşafcı hakten? 
da bütçede, münakale icrasına daiç 36 

11. — Sivil ınuhabe^eınemurlarına bir • 
nefer tayını itasına dair 205 

300 
420 

1. — Afyon Karahisar - Sandıklı - Di
nar Baladız tarikinin turuku umumiye me-
yanına ithalin^ dair 208,209,210:214 

2. — Askerî Tekaüt ve İstif a kanununun 
12 nci maddesinin tadiline dair 332 

3. — Aşar bakayasının aidat ile tahsili 
için bütçeye zamaim icrasına dair 268:260 

4. — Avrupa'dan celp ile ahaliye füruht 
edilecek havayici zaruriye hakkında Maliye 
Vekâleti bütçesine 2 milyon lira ilâvesine 
dair 

5. — Aziziye Harası masarif ma dair 
6. — 1336 senesi Muvazenei Umumiye 

Kanunu 40:49,50:57413:122,122:127,133 
147, 147: 153, U66: 171, 171:186, 206:208 
215:218>219:230,236:237,288,245 :266j271 
288:293,308:311,341;347;347:353,354,36i 
363:384,385:388,3.98402,403,423,435 443 
451464,467:481,4$2 491,492494,494:504 

50&525»525:542,545,553 
— Adliye Vekâleti bütçesi 451464 
— Aşair, muhaehrin Müdiriyeti Umu-

miyesi. bütçesi 506:5l%533:53,7,537:538 
— Bahriye bütçesi 440-443 
— Büyük Millet Meclisi; bütçesi 537 
— Dahiliye Vekâleti bütçeli 363^84 
^- Dairei Riyaset büjtgeji 470473 
— Defteri ^akani buiççsi 468:470,473:481 



- . . » - . 

—- Dwas3u MMİıa^bat'bütçesi 
— Düyunu*: I ta ımiye: bütçesi 
—- Emniyeti Umumiye bütçesi 
— Hanedanı saltanat bütçesi 
— Hariciye Vekâleti bütçeli 

Sayfa 
436:#7' 
502:504ı 
385 -3S& 
435:436 

236:237,238, 
245:252^71 

— İktisîKfc Vekâleti büfeşesii 398.Î40&,403 :423> 

— imalâtı harbiye bütçesi 437;:438,438> 
— Jandarma Umııuı Kuına&dan&p 482.49 i 
— Maarif VskâMi bf&çe*L 166^71,1/71:3£6 
— Maliye Vekâlete bütçesi S O ^ Ü â ı O ^ 

. : . ' 122427 
Mtüdiriyeti 
513:526£2&:533; 

Say^a 

İstihbarat — Matbuat ve 
¥ntumiyesi; bütçesi 

— Müdafiaai; MaHiye Vekâleti büt§e*i 133: 
147,14£:153,2$2i266,283:293 

— Nafıa Vekâleti bütçesi. 206:208,215:218, 
219:230 

— Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umu-
miyesi bütçesi 341:34?;347:353,354,36i 

— Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesi 
bütçesi 492:494 

— Sıhhiye Vekâleti 494:502 
— Şer'iye Vekâleti bütçesi 308:311 
— Şfrrayi Devlet bütçesi 467:468 
7. — Evkafm 1380-senesi bütçesi hak-

kmda- 311;319,319:320 
8. — 3Üâlıgiş*eti hasebiyle Easafaîsarlî 

Haeışeiâföğîfr B^yin-bakiyei müddeti ce-
zaiyesinm affı hakkmda 150:160 

9. — Maluliyeti hasebiyle. Mardin'in 
Hetek* kaiyesiııdıaü Musaoğlu i s a b m baki-
yei mâdâöti cezaiyesinin affı hakkınd&i 159 

10.5— M&uUyeti hasebiyle Trabjşeşn'iu 
Niyazi'nin mlidd^ti c e z a i m i n - affına, 
da i r lŞ&aŞ£ 

11, — Me^s^Umıpû v,e l^üm$Bİ,da-. 
imi aksına verilen tahsisatın t e l â ş t a 
aa i ı 334:340,341 

1%. —Memurini hariai$eye v.erii'eeek 
tahsisatla sttretiit88m^.dw« 23&Mâ 

13. ~ Merzifon y* Çalatl* yolluya* turu, 
ku umumiye meyanma ithaline dair 2Q9,214 

215 
14.— Müinsk asker ailelerine muayene-

neti. nakdiyede bulunulmak üızero bütçeye 
3 0 0 l ^ l i î ş v s f « ^ 300 

1 5 . — Eestı* ra Telgjs»!; M j ^ s i y e t i 
Umumiyesi: 133t> tmm* bü^çeöinin ,bft£î  fa
sıllarına zamaim icrasına dai«.. ^6&7.7:78 

16* -^- Seyy^iaHdarma. kaaıuauna mü-
zeyyeli kaamu lıiş^ası 193$£1 

17. — Sinob'ta Tfcrsane namiyle yâdedi-
len mabalEn-belediyeye terki hakkımda 89: 

93,401,102 
1 8 . . ~ Tarik bedeli nakdisi kanununun 

birinci maddesinin tadiline dair 271,283,293: 
29^302 ^08^61:363 

19. — Tasucu - Karaman tarikımn tu-
ruku umumiye ıneyanına ithaline dair 208, 

209;210:214 
2 0 . — Turuku.umumiye meyanına it

hal edilen Afypn,l£aEahişar - Sandıklı.- Di
nar - Şajadî? t a r i bnmtanu^ 
kirk biijL liranın Nafıa bütgesi jje ilâvesi hak
kında 203^09,210:214 

MAZBATALAR 
ABljİYE. BNCÜMBNİ; MAZBATALARI 
1. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm 

Hakkak Şemsettin Hayri föfendi hakkeıda-
ki evralîmı gönderildigİTie dair Adliye Ve
kâleti te /^res i hakkında 392 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Dersim 'li Bekü bakkaldaki evrakın gönde-
rilcliğipe dair Adliye Vekaleti tezkeresi 
hakkınca, 393 

3. — Katil maddesinden mahkûm Gire-. 
sun.'lıı Vasilin bakıyei müddeti cezaiye
sinin affı. hakkpda., kanuaı lâpbaşnarı 

dair 391 
4. — Maluliyeti; hasebiyle Karahisar'lı 

Hacı Şerifoğki Halil'in bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affı hakkında kanun lâyiha
sına dair 159.460 

5. — Maluliyeti hasebiyle Mardin'in 
Hetek karyesinden Mıısaoğiıı isa'nın bakı
yei müddeti cezaiyesinin affı hakkında. 
kamia lâyihasına dair 159 

6. TTT-. Mftiûliyeti hasebiyle Trabzon'lu 
Niyajai'nin bakıyei müddeti- cezaiy^smin- . 
af f ına- daie kantta lâyihasmadajı* 1§§*159 



7. -—Niğde'de hiyaneti vataniyeden 
mahkûm aşar mültezimi İzmirli Hüseyin 
Efondi-ve rüfekası hakkındaki evrakın ' 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi hakkında ' 194:195 

1. -— Bolu mebusu Dr. Euad Beyin,. 
frenginin meni ve tahdidi sirayeti hakkın
da teklifi kanunisine dair (2/65) .84:88,89 

'" ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI '" 
1. — Yüzbaşı Necati Efendi tarafından 

verilen istidaya dair 235 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. —Ergani Mebusu Rüştü Beyin, Pa

lu kazasının liva, haline ifrağına dair tek
lifi kanunîsi hakkında (2/209) 81. 

2. — İçel Mebusu Ali Efendinin, Ana
mur'un müstakil liva haline ifrağına dair. 
teklifi kanunisi hakkında (2/132) 193:194 

3. — İzmir Mebusu Mahmut Esat Be
yin, Kürreinühas nahiyesinin kazaya tah
vili hakkında teklifi kanunisine dair (2/152) 76:' 

-^i*•:''/-.' ' ' ••' ' . • 77,82:83 
'4. — Kastamonu , Mebusu Sabri Beyin 

tarik bedelâtı. nakdiyesi hakkındaki teklifi 
kanunisiyle (2/15) Tarik bedeli .nakdisi ka
nununun birinci maddesinin tadiline dair 
kanun lâyihası hakkında . 271,283,293:295,302: 

• 308,361:363 
5. —• Kirşelîır" Mebusu Saclık "Beyle re

fikinin, Mecidiye kazası merkezinin Kırduk 
karyesine nakline dair teklifi kanunisi hak-.. r 
kında (2/l'96. M.) 161 

6. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, vi
lâyetler için ağnam resminden bir hisse ve
rilmesi hakkında takririne dair 162 

7. — Meclisi umumî ve Encümeni daimî 
azasına verilen tahsisatın tezyidine dair 
kanun lâyihası hakkında 334:340,341 

8. — Sürd Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, Siverek livasının müstakilen idaresi 
hakkında takriri ve Dahiliye Vekâleti tez
keresine dair 193 

9. —- Sinob 'ta Tersane namiyle yadedi-
len mahallin belediyeye terki hakkında ka
nun lâyihası hakkında , 89:93,101,102 

10. — Yozgad Mebusu Rıza ve Bahri 

Sayfa 
Beylerin Akdağ Madeni kazası teşkilâtı 
mülkiyesi hakkında/teklifi kanunisine dair 
(2/211) . 162 

1. — Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin, Ak-
çeşehir ve Karasu nahiyelerinin kaza ha
line ifrağına dair teklifi kanunisi hakkın
da (2/248) 382 

2. — Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin, 
Alpagut namiyle bir kaza teşkili hakkında 
teklifi kanunisine dair (2/147) 382 

, 3, — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
haymeneşin kıptilerin iskânı hakkında tak
ririne dair 377,510:511 

4. — Seyyar jandarma kanununa mü-
zeyyel kanun lâyihası hakkında 271 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATALARI , 

1. — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin, 
tarik bedelâtı nakdiyesi hakkındaki teklifi 
kanunisiyle (2/15) Muvazenei Maliye, Na
fıa ve Dahiliye Encümenleri mazbataları 
ve tarik bedeli nakdisi kanununun birinci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
hakkında 271,283,293:295,302:308, 

361:363 
2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 

vilâyetler için ağnam resmindeıl bir hisse 
verilmesi hakkında takririne dair 162 

3. —? Meclisi umumî ve Encümeni daimî 
âzâsma verilen tahsisatın tezyidine dair 
kanun lâyihası hakkında 334:340,341 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara Mebusu Atıf Efendi ile 

rüfekasmın, tahriri tereke hakkında teklifi 
kanunisine dair (2/222) 361 

2. — Ankara Mebusu Mustafa Efendi
nin, aşar borçlarını vermeyen köylülerin 
tecili düyunu hakkında teklifi kanunisine 
dair (2/223 M.) 392 

3. — Ankara Mebusu Şemsettin Efen-. 
dinin, Tedrisatı İptidaiye Kanununun ta
dili hakkında teklifi kanunisine dair 
(2/237) 361 

4. — Bolu Mebusu Nuri Beyin, umum 
maaşat tahsisatı fevkalâdelerinden yüzde 
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'y jnöi .kat ' ı hakkında teklifi kanlıni^ne. <. 
dair (2/192) . •• ',-•' . ; :» •" \ : - : / ; ....';• 6 2 

5. -iüs Bursa Mebusu- :Operatör Emin f 
'Beyin, hapishanelerin imalâthane- haline 
kalbine dair- teklif i kanunisi hakkında; 
(2/205)' - " ; 327 

6. — Dfryaısbekir Mebusu Kadri Ahmet ~ • ; 
Beyin, meni tezvirat hakkında \ teklif i ka-:. 
nunisine dair (2/219) . 330 

7.~-~ Diyaribekir Mebusu Kadri Ahmet. 
Beyin, mütekaidin ve eytam maaişatı hak- • 
kmda teklifi kanunisine dair (2/215) 327 

8. - ^ Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin, Bilecik'te bir leyli sultani mektebi 
küşadr hakkında teklifi kanunisine dair 
(2/224) 392:393 

, 9 . — Erzurum Mebusu Hüseyin- Avni 
Beyin, askerî levazım idarelerinin lağvı 
hakkında teklifi kanunisi, hakkmda (2/194) 62 

1 0 . — E r z u r u m Mebusu Hüseyin Avni ; 
Beyin, Nisabı Müzakere Kanununun tadili
ne- dair. teklifi kanunisi hakkında (2/197) 37 

11. -*- Erzurum, Mebusu Nusrat Efen
dinin, cuma tatille.'i hakkında teklifi ka
nunisine dair (2/227) 393:396 

12. — Erzurum Mebusu Salih, Efendi
nin» 1330 senesinden evvelki tarik bede-
lâUnın affı lıakkında teklifi kanunisine 
dair (2/228) ; 396 

13.."— Erzurum Mebusu Salih# Efendi- ' 
-nin, ikinci sınıf ihtiyat zâbitanınm terfi
leri hakkında . teklifi kanunisine dair 
(2/225)' . 396 

14. — Erzurum. Mebusu Salih Efendi
nin, ' mecburi teehhül hakkında teklifi ka
nunisine dair (2/226) 358:361 

15. — Izııiit Mebusu Sırrı Beyin, İs
tanbul'dan gelen, mütekaidin ve mazulinin 
maaşatına dair teklifi kanunisi hakkında. 
(2/213) " . ' •'. 327 

16. — İzmit Mebusu Sırrı. Beyin» sülü-
sam müddeti cezaiyelerini ikmal etmiş 
olanların leyalii mübareke hürmetine affe
dilmeleri hakkında teklifi kanunisine dair 
(2/210) ' 61:62 

17. — Karahisarişarkî Mebusu. Musta-i'a 
Beyin, Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadi

line dair teklifi kanunisi hakkında (2/220) 328:330 
18,.,— Karesi Mebusu Hasan Basri Be-

* ; • • ' . . - r ' * • • ' " " - ' • - • • • . . S a y f a 

yin, âza telgraf muhaberatının; üeretten • 
istisnasına dâir kanun lâyihası hakkında , :•'.• 

"(2/Î51) '••: •' •;••.- .." '330 
19.—*" Karesi Mebusu Fehbi Bey ve' 

rüfekasınııij düşmandan istirdat edilen ma
haller ahalisinin ağıla m »resmi munzammın- * • 
istifa edilmemesine dâir teklifi kanunisi 
hakkmda (2/196)' . - •. '" ' 1750 

20. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi , 
Beyin, Bağdat demiryolunun; Kayseriye-' 
kadar temdidi hakkında teklifi kanunisine 
dair (2/216 M.) . 326 

21. — Kırşehif Mebusu Sadık Beyin, 
Keskin Kazası teşkilâtı mülkiyesine dair 
teklifi, kanunisi hakkında (2/198 M.).. 62 

22.—Kırşehir Mebusu Sadık Beyle rü- ' 
fekasmın, Mecidiye kazası merkezinin Kır-
duk karyesine nakline dair : teklifi kanunisi 
hakkında (2/196 M.) ' . ' . 20 

23. — Kırşehir Mebu?u Yahya Galip 
Beyin, Divanı Muhasebat teşkiline dair 
teklifi kanunisi hakkında (2/220 M.) 327 

24. — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efen-, 
dinin, daiTİlmualliminlerin lâğviyle medre--
selerle tevhidine dair teklifi kanunisi hak- r 

kında (2/219 M.) - 327 
25. — Konya Mebusu Rifat Beyle rüf c-

kasmm, Akşehir kazasının livaya ifrağma 
dair teklifi kanunisi hakkında (2/217) 326:327 

26. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
bazı şoselerin turuku umumiye meyanma 
ithaline dair. teklifi kanunisi hakkında 
(2/203) - 37 

27. .— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Kanunu Esasinin angaryacılığa müteallik 
24 ncü maddesinin tadiline dair teklifi ka
nunisi hakkında (2/204) 36 

28. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
mesken iean vermeyen memurin maaşatm-
dan tevkif at icrasma dair teklifi kanunisi 
hakkında (2/221) 327:328 

29. — Kütahya Mebusu-Cemil Beyin; 
mileli gayri müslimed'en bedeli'nakdî ahzi 
hakkmda teklifi kanunisine dair: (2/223) - 361 

30. — Malatya Mebusu Feyzi Efendinin : -
Hasan Çelebi ve Gelgec nahiyelerinin ka-
zaya tahvili hakkında teklifi' kanunisine" 
dair (2/207) • . • •' ;-.. . : ' • . : . : ? • /•*•.• .Yv, 20'. 

31. — Malatya Mebusu Feyzi Efendi- • •••'• 
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nin, -M^^ya'dfc&i nıĥ MBueat m 
fabrifciîaı^a'irraa^enet edüaıesi Mdcında 
fc&îif i kanunisine dair (2/212) 

32.- — Muş^efausu;ila^ Ahm^tMamdi 
Beyin, "me^rariniıi'3ööl ve"W8BEpfaw. hak
kında J i^^^smiEHisiöe'd^r '(2^08) 

33. ---Îİ«ş H&tasu -^act sâfeüBst̂ BıBidi 
•İfreydn, tekâlifin sureti tahsili hâlekîrida ^k-
lifi lmmamşin^ dair &/2M) 

34. ~~ @itu Mebusu &ÜBtem Beyin, Ol
tu haTalisinin -tekâlifi «miriye zamaim'in-
den istisnalarına dair kararın 1837 seiM 
için kanun şeklinde ftedvini hâkfenâa tek
li fi. tannisine .dair ^p/224tM.) 

35. — Siird ;.Mi*busu Mustafa Sahri 
E fendinin, : Dîyambekir *de bazı yolların 
turuku mınumiye meyanma ithaline dair 
teklifi ikamıııisme dair (2/200) 

36..— Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Bey 
ve refiklerinin, Yozgad sancağı teşkilatı 
mülkiyesi hakkında tekKfi kanunisine dair 
C2/198) \ 

37. — Yozgad Mebusu Bıza ve" Bahri 
Beylerin, Akdağmadeni kazası teşkilâtı 
hakkında teklifi kanunâsine dair Ç2/211) 

• "38. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, "meınurin barerrahlarrna dair tek
lifi kanunisine dair r(2/216) 

37 

327 1 

mı 

.37 

M 

36 

527 

1. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfit 
Bey 1 e riifefeasanm, Nafıa Ve&iletdnin ikti
sat Yekâlelane raptı hakkında teklifi kanu-
mmisine dair (2/190) 20%2Ö9?2K> 

MAABİF ENCÜMENİ MAZBATASI 

1. — Antalya Mebusıı Basih Eef endinin, 
talebe ve muallimlerin askerlikten tecilleri
ne! (2/102), Oltu Mebusu Yasin Beyin, mu
allimlerin . askerlikten tecillerine dair tek
lifi kanunileri hakkında (2/113) 70:76,340:341 

. '',;İ§A85BİATJ&ABX 
1. — Askerî Tekaüt /*» s İstifa Kanunu

nun 12 oıei Jö&diesiîiin tadUne dair kanun 
lâyihası hakkmda 

2. ~ Barsa Mebusu Operatör Emin 
Beyin, erkân, ümera ve zâbitan ve efrada 
mezuniyet İtasına dair teklifi kanunisi 

Sayfa 
haktoaia(^98) 49$&S3 

3. — Diyaribekir Mebusu Şaei ŞSÜfcfca 
Beym^-MKBlSİa^tesMli l^tk^la^ekîif i 
kantmi^üe M* ^ 1 * 9 ) 3Ö 

4.=•—- ferarınn,'?-ÎİBbtısa Öftseyîn ^Âmî 
?Beyin Vesaiti Nakliye Kanunımun tadiMnc 
d a i r ^ « k a ^ M M ^ n ^ t&/28§) 93:100 

5 --;K»r^isar*^âî(!b IrtiMm toamet 
^ k r ü Beyin, amerlerin sâ&fâılflm&efcmı 
izaleyisin icrası $kmç$m ^âriWre dair 
tekîiff%an«aisi na fe ı âa {2/02) «93 

6. — Siird Mebusu >Şaüh Efendinin, 
emirberler hakfenda *efâifî ianmöisiıne dair 
(2/173) » 3 

7.—- Trabzon Mebusu Hüsrev;1&eym, 
firar-eden efradın Divanı harplere tevdiine 
dairt^fi%an^KÎslhakteHidaWîS5) 300 

1. — Antalya mebusu'Basih-E|eıwilnin, 
talebe w mua^ö4e«fe;a»ke^k1»n Neftleri
ne (2;¥303), Oltu' Mebusu ;¥asin ;©eyin, 
muallimlerin «steetMfcten tecillerine &yiM) 
dair teklifi kanunileri hakkmda 70:76,340:341 

2. — Seyyar jandarma kanununa, mü-
zeyyel kanun lâyihası hakkında 193,271 

MÜVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ 
MAZBATAIiAKI 

1. — Afyon Karahisar - Sandıklı - Di
nar - Baladız tarikinin: turuku umumiye 
meyanma itnaline dair kanun lâyihası 
hakkında 208,209,210:214 

2. — Aşar bakayasının aidat ile tahsili 
için bütgeye z&nıaim icrasma dair kanun 
lâyihası hakkmda 268:269. 

3. — Avrupa'dan celp ile ahaliye fü-
ruht edilecek havayici zaruriye hakkmda 
Maliye Vekâleti bütçesine iki milyon lira 
ilâvesine dair kanun lâyihası hakkında 300 

4. — İ337 senesi Mart ve Nisan ayları- . 
na mahsus Avans Kanunununa dair lâyiha 
hakkmda 542:543,546:553,553:554 

5. — Evkafın 1336 senesi bütçesi hak-
landa kanun lâyihasına dair 311;319, 

319:320 
.6. — İzmir Mebusu Mahmut Esat Be

yin, Kürreinühas nahiyesinin kazaya tah
vili hakkında teklifi kanunisi (2/152) 76: 

77,82 ;83 



Sayfa 
7. .t? K a s t ^ o ı u ı M.eb^u Sabçi Beyin, 

tarik hedelâtı n^diyesi hakkındaki teklifi 
kanunisiyle (2/15) Muvazenei Maliye, Ns* -
fıa ve Dahiliye Encrönenleri mazbataları 
ve Tarik Bedeli Nakdisi Kanuiuınun birinci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
hakkında 271,283,293:295,302:308,36i :363 

8. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, vi
lâyetler iğin ağnam resminden bir hisse ve
rilmesi hakkmda takririne dair 162 

9. — Memurini hariciyeye verilecek 
tahsisatın sureti itasına dair kanun lâyi
ham hakkmda 238:244 

10. -— Muinsiz asker ailelerine muave
neti nakdiyede bulunmak üzere bütçeye 
300 bin lira zammedilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair 300 

11. — Posta ve Telgraf Müdüriyeti 
Umum.iyesi 1336 senesi bütçesinin bazı fa
sıllarına zamaim icrasına dair kanun lâyi
hası hakkında ' 68:69,69,77:78 

12. — Taşucu - Karaman tarikinin tu
ruku umumiye meyanına ithaline dair ka
nun lâyihası hakkında 208,209;210:214 

13. — Tu.uku umumiye meyanına ithal 
edilen Afyon Karahisar - Sandıklı - Dinar -
Baladız tarikinin tamir ve inşası için kırk 
bin liranın Nafıa bütçesine ilâvesi hakkın
da kanun lâyihasına dair 208,209,210:214,308 

1. — Aziziye harası masarifine dair kâ
nun lâyihası hakkında 420 
, ' 2. —• 1336 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanun lâyihası hakkında 40:49,50:57,113:122,122: 

127,133:147,147:153,166:171,171:186,206:208, 
. 215:218,219:230,236:237,238,245:266,271,288: 

293,308:311,341:347,347 =353,354,361,363:384, 
385:388,398:402,403,423,435:443,451:464,467: 
48L482:491,492:494,494:504,506:525,525:542, 

545,553 
— Adliye Vekâleti Bütçesi . 451:464 
— Aşair, muhacirin Müdüriyeti Umu-

miyesi bütçesi. 506:513,533:537,537:538 
— Bahriye bütçesi -440:443 
— Büyük Millet Meclisi bütçesi 537 
— Dahiliye Vekâleti bütçesi 363:384 
— Dairei Riyaset bütçesi 470:473 
— Defteri Hakanı bütçesi 468:470,473:481 
•— Divanı Muhasebat bütçesi 436:437 

Sayfa 
— Düyunu Umumiye bütçesi 502:504 
— Emniyeti Umumiye bütçesi 385:388 
—• Hanedanı Saltanat bütçesi 435:4&6 
— Ha Jieiye Vekâleti bütçesi 236:237,238,245: 

" • 252*271 
— iktisat Vekâleti bütçesi 398:402,4Ö3:423, 

439:440 
— İmalâtı harbiye bütçesi 437 ;438,439 
— Jandarma Umum Kumandanlığı büt

çesi 482:491 
— Maarif Vekâleti bütçesi 166:171,171:186 
— Maliye Vekâleti bütçesi 50:57,113:122, 

122:127 
— Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti 

Uımımiyesi bütçesi 513:525,525:533 
— Müdafaa! Milliye Vekâleti bütçesi 133: 

147,147:153,252:266,283:293 
— Nafıa Vekâleti bütçesi 206:208?215:218, 

219:230 
— Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umu-

miyesi bütçesi 341:347,347:353,354,361 
— Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi büt

çesi 492:494 
— Sıhhiye Vekâleti bütçesi 494:502 
— Şer'iye Vekâleti bütçesi 308:311 
— Şûrayı Devlet bütçesi 467:468 
3. — Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin, Ak-

çaşehir ve Karasu nahiyelerinin kaza haline 
ifrağına dair teklifi kanunisi hakkında 
(2/148) . 382 

4. — Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin, Al-
pağot namiyle bir kaza teşkili hakkında tek
lifi kanunisine dair (2/147) 382 

POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1. — Telgraf memurları maaşatına zam 
icrasına dair kararnamenin gönderildiğine 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 
hakkında . 330:321,333,347,354 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Afyon Karahisar - Sandıklı - Di

nar - Baladız tarikinin , turuku umumiye 
meyanına ithaline dair kanun lâyihası hak
kında 208,209,210:214 

2. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin, Bozüyük - Bilecik tarikinin turuku 
umumiye meyanına ithaline dair takriri hak
kında 194 
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3. — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin, 
Tarik bedelâtı nakdiyesi hakkındaki teklifi 
kanunisi hakkında (2/15) 271,283,293:295,302: 

308,361:363 
4. — Merzifon - Çalatlı yolunun turiıku . 

umumiye meyanına ithaline dair kanun lâ
yihası hakkında 208,209,214:215 

5. — Tarik Bedeli nakdisi kanununun 
birinci maddesinin tadiline dair kanun lâ
yihası hakkında 271,283,293:295,302:308, 

361:363 
6. — Taşucu-Karaman tarikinin turu-

ku umumiye meyanına ithaline dair kanun 
lâyihası hakkında 208,209210:214 

Sayfa 
7. — Turuku umumiye meyanına ithal 

edilen Afyon Karahisar - Sandıklı - Dinar -
Baladız tarikinin tamir ve inşası için kırk 
bin liranın Nafıa bütçesine ilâvesi hakkın
da kanun lâyihasına dair 208,209,210:214 

SIHHÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin, 
frenginin men ve tahdidi sirayeti hakkında 
teklifi kanunisine dair. (2/65) 84:88,89 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
haymeneşin kıptilerin iskânı hakkında tak
ririne dair 377-510:511 

MUHTELİF EVRAK 
tane 

1. — Haymana ahalisinin orduya at he
diye ettiklerine dair Haymana kaymakam
lığından mevrut telgraf 66:68,370:377 

istihbarat 
2. — Londra'ya giden heyeti murahha-

sanm Roma'da iken doğrudan doğruya da
vet olunduklarına dair Bekir Sami Beyden 
mevıut telgraf 482 

3. — Londra konferansında millet na
mına idaroi kelâm etme hakkının Büyük 
Millet Meclisi murahhaslarına ait olduğu
na dair Tevfik Paşa tarafından beyanatta 
bulunulduğuna dair İzmit Mebusu Sırrı • 
Beyden mevrut telgraf 402 

4. — Trabzon Mebusu Ziya ve izzet 
Beylerin kaatillerinin derdest edildiklerine 
dair On beşinci Kolordu Kumandanlığının 
telgrafı 81 

Talepler , 
5. — Andirin nahiyesinin kazaya tahvi

line dair mahallinden mevrut telgraf 196 

6. —• Ermenilerden kurtarılmalarına 
dair Nahçıvan ahalisinden mevrut telgraf 62 

7. — Gaziayintab'm biranevvel tahlisi 
hakkında Maraş Mebusu Rcfet ve Gazi-
aymtetb Mebusu Hafız- Şahin Efendilerle 
arkadaşlarından mevrut telgraf 234:235 

8. — Konya sabık Polis Müdürünün 
arzuhali 132:133 

Tebrikler 
9. — Ardıhan'ın istirdadından dolayı 

Şark cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir 
Paşadan mevrut tebrik telgıafı 435 

10. — Çine Belediye Riyasetinden mev
rut tebrik telgrafı 21 

11. — Londra'ya izam edilen murahhas
lardan dolayı muhtelif mahallerden mev
rut tezahürat ve tebrik telgrafları - 301 

Teşekkür 
12. — Ardahan 'lıların Şark Cephesi 

Kumandanlığına çektikleri telgrafla ona ve
rilen cevaba dair Kâzım Karabekir Paşa
dan mevrut telgraf 466:467 
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Sayfa 
Adliye vekâletinden 

1. —Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi 
ile Hasan Basri Beyin, Aymtap İstinaf 
mahkemesi âzasından mevkuf bulunan bir 
zat hakkında sual takriri ve Adliye Vekili 
Hafız Mehmet Beyin, bütçe müzakeresi mü
nasebetiyle şifahi cevabı 398,451 

Dahiliye Vekâletinden 
1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be

yin, Ankara Belediyesi intihabatma dair 268 
2. — Diyarıbekir Mebusu Kadri Ahmet 

Beyin, Malatya mutasarrıfı ile Ergani 
kaymakamı hakkında sual takriri ve Da
hiliye Vekâleti Vekili Dr. Adnan Beyin 
bütçe müzakeresi esnasında şifahi cevabı 162, 

371 
3. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 

memleketin muhtelif yerlerinden toplanan 
iane hesabının itasına dair sual takriri ve 
Dahiliye Vekâleti Vekili Dr. Adnan Beyin 
bütçe müzakeresi esnasında şifahi eevabı 371 

4. *—•' Karahisan Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, Mesudiye Belediye Reisi hakkında 194 

Hariciye Vekaletinden 
1. — Erzurum Mebusu Salih Efendi

nin, Moskova'ya giden heyeti sefaret hak
kında 235 

2. — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Bey
le arkadaşlarının, Adana havalisinde Fran
sızlar tarafından kendi lehlerine ve Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti aleyhine rey top
landığına dair sual takriri ve Hariciye Ve
kâleti Vekili Muhtar Beyin şifahi cevabı 434: 

435,443:446 
3. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, 

Bolşeviklerin Londra'da bulunan murah
hastı Kreşin'in Moskova'ya avdeti hak
kında Moskova'dan malûmat istenip - is
tenmediğine dair 39:40 

Sayfa 
4. — Yozgad Mebusu İsmail Fazıl Pa

şanın., Londra'ya izam olunacak murah
haslar hakkındaki suali ve Hariciye Ve-

. kâleti Vekili Muhtar Beyin şifahi cevabı 68, 
237:238 

Müdafaai Müliyeden 
1 . — Diyarıbekir Mebusu Kadri Ahmet 

Beyin, cephe kumandanlarının adliye dâ* 
valarma müdahalelerine ve bazı eşhası nef i 
ve teb 'ide teşebbüslerinin hangi • kanunla 
yapıldığına dair 148:149 

2. — Diyarıbekir Mebusu Kadri Ahmet 
Beyin, Eccezire cephesi Kumandanı Nihat 
Paşa tarafından Hekimhan'a sevkedilen as
kerî kuvvetin yolsuz olarak iaşe edilmiş 
olduğuna dair Müdafaai Milliye Vekâle
tinden sual takriri 265:266 

3. — Diyarıbekir Mebusu Kadri Ahmet 
Beyin, Mardin - Diyarıbekir ve Pozantı 
yollan üzerinde ve sair güzergâhlarda ter
kedilmiş bir halde bulunan otomobiller 
hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinden 
sual takriri 147:148 

4. — Diyarıbekir Mebusu Kadri Ahmet 
Beyin, Millî Aşireti Reisi İbrahim Pa
şanın hini tedibinde alınan emval ve ga-
naime dair Müdafaai Milliye Vekâletinden 
sual takriri 148 

5. — Erzurum Mebusu Âsim Beyin, 
1336 senesinde Erzurum havalisinden te
kâlifi harbiye suretiyle alman mevat be
delinin tesviye edilip edilmediğine dair 
Müdafaai Milliye Vekâletinden sual 
takriri 397 

Nafıa Vekâletinden 
1. — Diyarıbekir Mebusu Kadri Ahmet 

Beyin, Ergani - Diyarıbekir şosesinin hiçin 
tamir ettirilmediğine dair Nafıa Vekâle
tinden sual takriri 224 

TAKRİRLER 
Adana [Zamir Beyle rüfekasıj 
1. — Bir celsei hafiye akdolunmasına dair 196 
Amasya iHamdi Beyle 93 refikininJ 
2, — Mebdei içtimain 1337 Martı ipti

dasına tahviline dair 196:201 
, Amasya IBagıb Beyle rüfekasının] 

3. —• Londra'ya gönderilecek heyeti mu
rahhasa vesilesiyle istanbul'da Tevfik Pa-
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Sayfa 

şa ile cereyan eden muhaberat meselesinin 
evvelemirde bir encümende müzakere edil
mesine dair takriri 21:25,25:27,27:30,30:32 

Ankara [Mustafa Efendi] 
4. — Cevami ve mesacit müstahdemini-' 

nin maaşat ve tahsisatının tezyidine dair 318 
5. — Tedrisatı İptidaiye Kanunu mu

vakkatinin on beşinci maddesi üzerine tevzi 
olunan paraların bu senelik tehiri tahsilleri 
hakkında 380 

Aymtab [Abdur rahman Lâmi Efendi] 
6. — Maliye bütçesinin 87 nci faslında 

muharrer mebaliğden 20 bin lirasının Aym
tab fukarayı ahalisine tevzii hakkında 131 

Bolu [Dr. Fuad Bey] 
7. —• Trakya'da Yunanlıların Müslü

man halkını tazyik etmekte olduklarına 
dair 491:492 

Bolu [Tunalı Hilmi Bey] 
8. —• Teşkilâtı Esasiye Kanununun üç 

ecnebi lisana tercümesiyle neşrine dair 132 
Bursa [Operatör Emin Bey] 
9. —• Yunanlılar tarafından Bursa ve 

civarında tevkif edilen Türklere mukabil 
tebai Yunaniyeden olan Rumların tevkif 
olunmasına dair 446:447 

Çorum [Ferid Bey] 
10. — Ilısu havzasındaki maden işletme 

ve şimendifer inşası ruhsatnamesinin ke-
enlemyekûn addedilmesinin tahtı karara 
alınmasına dair 428:433 

Diyarıbekir [Hacı Şükrü B.J 
11. — Evrakının tesrii intacına dair 38 
Ergani [Emin ve Hakkı Beyler] 
12. — Palu merkeziyle nahiyelerinde 

mektep açılmasına dair 269 
Ertuğrul [Ahmet Hamdı B.J 
13. — Mebusların müteahhitlik yapma

malarına dair 424 
Ertuğrul [Mustafa Kemal B.] 
14. — Bilecik'te ciheti Maliyece zapte-

dilmiş olan. sinema makinesiyle kütüphane
nin belediyeye terkine dair 333 

15. — Bilecikte bir idadi mektebi küşa-
dr hakkında 196 

16 .— Bözöyük - Bilecik tarikinin turu-
ku umumiye meyanına ithaline dair 66,194 

17. — Memurin maaşatıridan tenkihat 
içra edilmemesine dair 301 

Sayfa 
Erzurum [Hüseyin Avni B.J 
18. —• Âzann tahsisat ve tazminatı me

selesinin halledilmesine dair 201 
Gaziayintab [Abdurrahman Lâmi Ef. 

ve rüfekası] 
19. — Celsei hafiye akdolunmasma 

dair 196 
Genç [Celâl Beyle refiki] 
20.. — Konya civarındaki arazii hâli-

yeyQ muhacirin iskânı hakkında 397 
Hakkâri [Mazhar Müfit Beyle Yozgad 

Mebusu Süleyman Sırrı B.] 
21. — Meclis zabıtları hakkında 235:236 
istanbul [Salâhattin B.J 
22. — Rusya'dan Almanya'ya iltica et

miş Türk üserası hakkında 131:132,133,135 
izmit [Hamdi Namık B.J 
23. —• Ahziasker heyet ve şubelerine ait 

tahsisatın bütçeden tayyına dair 152:153 
24. —• Nafıa bütçesine mevzu tamiratı 

mütemadiye tahsisatının vilâyat ve elviye-
ye tevziine dair 224:225 

Karesi [Hasan Basri B.J 
25. — Balat ve Sarnıç muallimleri maa-

şatı hakkındaki takriri 122 
Kastamonu [Dr. Suat Beyle rüfekası] 
26. — Meclisin her gün umumî içtima 

akdetmesine dair takriri 301:302 
Kırşehir [Sadık B.] 
27. —• işten el çektirilmiş memurinin 

neticei tahkikata kadar memuriyete tâyin 
edilmemeleri hakkında takriri 234 

28. — Çarşamba kazasmdaki Körimam 
bataklığının tathiri hakkında 234 

Kırşehir [Yahya Galip B.J 
29. — 1337 senesi bütçesinin Muvazenei 

Maliye Encümeninde tarzı müzakeresinin 
bir usul altına alınmasına dair 324:326 

Konya [Abdülhalim Çelebi Ef.] 
30. — Ziraat memurluklarının lâğvina 

dair 423:424 
Konya [Ömer Vehbi Ef.] 
31. — Maarif müfettişliklerinin lağvına 

dair 185 
Konya [Vehbi Ef.] 
32. — Tedrisâtı iptidâiye vergisinin 1337 

senesine kadar Muhâsebei husüsiyelerce te
hiri tahsili hakkında takriri 187,377:379 
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Sayfa 

Mersin [SvMkattin B.] 
23. — Meclis âzası arasında hafiye bu

lunduğuna dair Mustafa Kemal Paşa ta
rafından vukubulan beyanattan dolayı bu 
meselenin biranevvel tahkik edilmesine ve 
azanın serbestii kelâmının ihlâl edilmesine 
azanın serbestii harekâtının ihlâl edilmeme-
mesine dair 30:32 

Lâzistan [Esat B.J 
34. — Fransızların Adana'daki müda-

halâtına ve tazyik siyasetine ait vesaikin 
Meclis zabıt ceridesiyle neşrine dair 447:450 

Saruhan [Avni B.] 
35. — Konya hâdisei isyaniyesinden do

layı mevkuf olanların tesrii muhakemeleri 
için Adliye Vekâletine tezkere yazılmasına 
dair . - 300 

36. — Mezun efradın tesviye ile tren
lere irkâp edilmelerine dair 300 

Saruhan [Ömer Lûtfi Beyle arkadaş
ları] 

37. — Gördes'in Saruhan livasına mu
vakkaten merkez ittihaziyle liva teşkilât
lım teşriisine dair 381:382 

Tokad [Mustafa Beyle arkadaşları] 
38. —- Karahisarı Şarkî Mebusu Mus

tafa Beyin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
tadiline dair tekliflerinin reddine dair 334 

Tokad [Rifat B\] 
39. — Beskincik ve Kirkorus karyele

rine dair temenni 205:206 
Trabzon [Nebi Zade Hamdı B.] 
40. — Adana'daki Fransız mezalimine 

dair Mecliste cereyan eden müzakerat ile 
Hariciye Vekilinin izahatının hulâsataıi 
Londra'daki Heyeti murahhasaya tebliğine 
dair .450:451 

Trabzon [Recai B.] 
41. — Ordu - Sivas tarikinin turuku 

Sayfa 
umumiye meyanma ithâline dair 81,8!)7:398 

Van [Hasan Sıddık B.] 
42. — Van'da bir leylî mektep küşadfrıa 

dair , ; 195:196 
43. — Vilâyatı. müstahlasa mültecileri

nin askerlikten tecil edilmelerine dair 196 
Yozgad [Feyyaz Âli B.] 
44. — Evvelce Divanı harbi örfi tara

fından tevkif edilmiş olan eşhasın tahliye 
edilmelerine dair 434 

Yozgad [Süleyman Sırrı B.] 
45. — Yozgad Sultanisinin 1337 sene

sinden itibaren leyliye tahviline dair 178 

Antalya [Halil İbrahim B'.V 
1. — Antalya'da liman inşasına dair 209,214 
Erzincan [Osman Fevzi Ef.J 
2. — Erzincan'daki şayak fabrikasının 

ihyasına dair 130:131 
Erzurum [Hüseyin Avni B.] 
3. — Oltu Mutasarrıflığına Meclis ka-

rariyle tâyin edilmiş olan Ziya Bey hakkın
da Dahiliye Vekâletine tebligat yapılmasına 
dair •. .80:81 

Konya [A bdülhalim Çelebi Ef.] 
4. — Şimendifer memurlarınca muhad-

derat ve yolculara hüsnü muamele edilme
sine dair v 232 

Kütahya [Cemil B.] 
5. — Haymenişin kıptilerin iskânı 

hakkında 377,510:511 
6. — Vilâyetler için ağnam resminden 

bir hisse verilmesi hakkında 162 
Siird [Mustafa Sabri Ef.] 
7r — Siverek livasının müstakillen idâ"- "• 

rer» hakkında 193 
Yozgad [Süleyman Sırrı B.] 
8! — Keçiören'de ciheti askeriyece iş

gal edilen bağlar hakkında "235 

TEKLİFLER 
Ankara [Atıf Efendi ve rilfekası] 

• . 1. — Tahriri tereke hakkında (2/222) 68,361 
Ankara [Mustafa Efendi] 
2. — Aşar borçlarını veremeyen köylü

lerin tecili düyunu hakkında (2/223 M.) 82,392 
Ankara [Şemsettin Efendi] 
3, -=—' Tedrisatı iptidaiye Kanununun 

tadili hakkında (2/237) 194,361 
Bolü [Yusuf İzzet Paşa ile refikleH] 
4. — Seyyar jandarma teşkilâtının lağ-* -

vı hakkında (2/233) 112 ^13,16^:165 
Bursa [Operatör Emin Bey] 
5. — Mecalisi idarenin lâğvi hakkında: 

(2/229) .--.. 333 
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Brtıığrul' [Mustafa Kemal Bey] 
6. - -Bi lec ik ' te bir leyli sultam küşadı 

hakkında (2/224) 269,392:393 
Erzurum [Nusrat Efendi] 
7. — Cuma tatiline dair (2/227) 301,393:396 
Erzurum [Salih Efendi] 
8. — 1330 senesinden evvelki tarik be-

delâtınm affı hakkında (2/228) 301,396 
9. — • İkinci sınıf ihtiyat zabitlerinin 

terfileri hakkında (2/225) 285,396 
10.— Mecburi teehhül hakkında (2/226) 301, 

358:361 
Karahisari Şarkî [Mustafa Bey] 
11. - - Teşkilâtı Esasiye Kanununun 

tadili hakkında teklifi kanunisi (2/220) 38, 
328:330,334 

12. — - Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
tadiline dair (2/238) 232:234 

Kırşehir [Yahya Galib Bey] 
13. — Divanı Muhasebat teşkiline dair 

(2/220 M.) 16,327 
14. — Tedrisatı iptidaiye Kanunu mu

vakkatinin ilgasına dair teklifi kanunisi 
(1/230 M.) 379:380 

Konya [Kâzım Hüsnü Beyle rüfekası] 
15. — 1336 senesi aşar son taksitinin te

cili hakkında (2/230) 397 
Kütahya [Cemil B.] 
16. — Mesken icarı vermeyen memurin 

maaşatmdan tevkif at icrasına dair (2/221) 37 
17. — Mileli gayrimüslimeden bedeli 

nakdi abzi hakkında teklifi kanunisi 
(2/223) 82,361 

[Maliye Vekili Ferit B.] 
18.;— 1336 senesi Hariciye Vekâleti büt

çesinin onuncu (A) faslına sulh müzakere
sine memur heyet masarifi umumiyesi ol
mak üzere yüz bin lira ilâvesine dair Heye
ti Vekile namına şifahi teklifi 101,101,102:103 

Oltu [Rüstem B.] 
19. — Oltu havalisinin tekâlifi emiriye 

zamaiminden istisnalarına dair kararın 1337 
«enesi için kanun şeklinde tedvinine dair 
(2/224 M.) 306,361 

Siverek [Mustafa Lûtfi Beyle arka
daşları] 

20. '—* Nisabı Müzakere Kanununun al-

Sayfa 
tmcı ve sekizinci maddelerinin tadiline dair 
(2/234) 270:271,271,295 

Antalya [Basih Ef.] 
1. — Talebe ve muallimlerin askerlikten 

tecillerine (2/103) 70:76,340:341 
Bolu [Dr. Fuad] 
2. — Akçaşehir ve Karasu nahiyelerinin 

kaza haline ifrağına dair (2/148) 382 
3. — Alpagut nahiyesiyle bir kaza teşn 

kili hakkında (2/147) . ' 382 
4. — Frenginin men ve tahdidi sirayeti 

hakkında (2/65) 84:88,89 
Bolu [Nuri B] 
5. — Umum maaşat tahsisatı fevkalâde

lerinden yüzde yirmi kat'ı hakkında (2/192) 62 
Bursa [Operatör Emin B.] 
6. — Erkân, ümera ve zâbitan ve efra

da mezuniyet itasına dair (2/98) 192:193 
7. — Hapishanelerin imalâthane haline 

kalbine dair (2/205) 327 
Diyanbekir [Hacı Şükrü B.] 
8. — Millî ordu teşkili hakkında (2/119) 20 
Diyanbekir [Kadri Ahmet B.] 
9. — Mütekaidin ve eytam maaşatı hak

kında (2/215) ' 327 
10. — Meni tezvirat hakkında (2/219) 330 
Ergani [Rüştü B.l 
11. — Palu kazasının liva haline ifrağı

na dair (2/209) 81 
Erzurum [Hüseyin Avni B.] 
12. — Askerî levazım idarelerinin lağvı 

hakkında (2/194) 62 
13. — Nisabı müzakere kanununun ta

diline dair (2/197) 37 
14. .— Vesaiti nakliye kanununun tadi

line dair'(2/206) 93:100 
Hakkâri [Mazhar Müfit B. ve rüfekası] 
15. — Nafıa Vekâletinin iktisat Vekâle

tine raptı hakkında (2/100) 208,209:210 
içel [Ali Ef.] 
16. — Anamur'un müstakil liva haline 

ifrağına dair (2/132) •. 193:194 
izmir [Mahmut Esat B.l 
17. — Küreinühas nahiyesinin kazaya , 

tahvili hakkında (2/152) 76:77,82 -.83 
İzmit [Sırrı B.] 
18. — ıstanbuldan gelen mütekaidin 
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ve mazulinin maaşatına dair (2/213) 327 
19. — Sülüsanı müddeti cezaiyelerini 

ikmal etmiş olanların leyalii mübareke 
hürmetine affedilmeleri hakkında (2/210) 61:62 

Karahisarısalıib [Mehmet Şükrü B.l 
. 20. Askerlerin. esbabı firarlarını izale 

için icrası lazımgelen tedabire dair (2/92) 193 
Karesi [ti. Basri B.l 
21. — Âza telgraf muhaberatının ücret

ten istisnasına dair (2/151) 330 
Karesi (Vehbi B. ve rüfekâsı) 
22. — Düşmandan istirdat edilen mahal

ler ahalisinin ağnam resmi munzamının is
tifa edilmemesine dair (2/196) 1750 

' Kastamonu [Sdbri B.J 
23. —• Tarik bedelâtı nakdiyesi hakkın

daki (2/15) 271,283,293 295,302: 
308,361:363 

Kayseri [Ahmet Hilmi B.] 
24. — Bağdat Demiryolunun Kayseri'ye 

kadar temdidi hakkında (2/216 M.) 326 
Kırşehir [Sadık B.] 
25. —Keskin.kazası teşkilâtı mülkiyesi

ne dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/198 M.) 62 

Kırşehir [Sadık Beyle refiki] 
26. — Mecidiye kazası merkezinin Kııv 

duk karyesine nakline dair (2/196 M.) 20,161 
Konya [Ömer Vehbi Ef.] 
27. — Darülmualliminlerin lâğviyle med

reselerle tevhidine dair (2/219 M.) 327 
Konya [Bifat Beyle rüfekâsı] 
28. — Akşehir kazasının livaya ifrağına 

dair (2/217) 326:327 
Kütahya [Gemü B.J 
2 9 . — Bazı şoselerin turuku umumiye 

meyanma ithaline dair (2/203) 37,208,214 
30. — Kanunu Esasinin angaryacılığa 

Sayfa 
müteallik 24 ncü maddesinin tadiline dair 
(2/204) 86 

31. — Mesken icarı vermeyen memurin 
maaşatından tevkifat icrasma dâir (2/221) 327; 

• • • ' . 328 
Malatya [Feyzi Efendi] 
32. — Hasan Çelebi ve Gelgeç nahiye

lerinin kazaya tahvili hakkında (2/207) 20 
33. — Malatya'daki mensucat ve kereste 

fabrikalarına muavenet edilmesi hakkında 
(2/212) 36:37 . 

Muş [Hacı Ahmet Ilamdi B.] 
34! — Memurinin azil ve nasıpları hak

kında (2/208) . " . • ' 37 
'35. — Tekâlifin sureti tahsili hakkında 

(2/214)" 327 
Oltu [Yasin Bey] 
36. — Muallimlerin askerlikten tecilleri

ne dair (2/113) 70:76,340:341 
Siird [Mustafa Sabri Efendi] 
37. — Diyanbekir'de bazı yolların tu

ruku umumiye meyanma ithaline dair tek
lifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/200) 37 

Siird [Salih Efendi] 
38. — Emirberler hakkında teklifi ka

nunisi (2/173) .193 
Trabzon [Hüsrev Bey] 
39.— Firar eden efradın divanı harplere 

tevdiine»dair (2/185) 300 
Yozgad [Feyyaz Âli Bey ve refikleri] 
40. — Yozgad sancağı teşkilâtı hakkın

da (2/198) 36 
Yozgad [Rıza ve Bahri Beyler] 
41. — Akdağ madeni kazası teşkilâtı 

mülkiyesi hakkında (2/211) 36,162 
Yozgad [Süleyman Sim Bey] 
42. — Memurin harcırahlarına dair 

(2/216) 327 

TEZKERELER 
ADLÎYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
1. —• Hiyaneti vataniyeden mahkûm 

hakkak Şemsettin Hayri hakkındaki evra
kın gönderildiğine dair 17,392 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Müderris İsmail Hakkı ve Osman Efendi
ler hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 17 

3. — Niğde'de hiyaneti vataniyeden 
mahkûm aşar mültezimi İzmirli Hüsteyin 
Efendi ve rüfekâsı hakkındaki evrakjn 
gönderildiğine dair 107,194:195 

1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Dersim'li Beko hakkındaki evrakın gönde-
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''.BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1. •— Antalya Mebusu Halil İbrahim . 
Beyin, Antalya'da liman inşasına dair 
takririne cevap 209,214 
. 2. — Mebusların meslek: ve ihtisasları

nı mübeyyin bir defter tanzimi hakkındaki 
takririn Divanı Riyasetçe muvafık görül
mediğine dair 396.:397 

3."•*— Zonguldak'ta kuşat edilecek has-
tahanenin masrafı olan yirmi yedi bin lira
nın muvakkat bütçeye ilâvesi hakkında 36 

1.—Telgraf memurları maaşatma zam 
icrasına dair kararnamenin gönderildiğine 
dair 330:331,333,347,354 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
1. -r- Erzurum mebusu Hüseyin Avni 

Beyin, Oltu MntaE^ıfiiğsjMt M#elis l kara-
riyle tâyin edilmiş olan ZiyaBeyhakkın
da Dahiliye Velsâi^ince tebligat yapılma
sına dair takririne cevap 80r81 

1. - - içel Mebusu Ali Efendinin, Ana
mur'un müstakil liva haline ifrağına dair 
teklifi kanunisi hakkında 193:194 

EJ3KÎŞEHÎR ÎSTlKLÂL MAHKEMESİ 
TEZKERESİ 

1. — ̂ kişekfr'i» Bf yüzere, kaymesin
den Mustafa Çavuş ile Durmuş Ağanın 

Sayfa 
affedilmelerine $air 43,4 

İCRA VEKILLERI H E Y E T ! RIYASETI 
TEZKERELER! 

1 — Bir Merkezi Hükümet teşkili için 
bir komisyon kurulması ve bu komisyonda 
Meclisten de üç âza bulundurulması hak
kındaki kararnamenin gönderildiğine dair 4:13 

2. — Ziraat Bankası bütçesinin gönde
rildiğine dair 80 

MAARİF VEKÂLETİ TEZKERESİ 
1. — îsiiklâl marşı hakkında • 434 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKÂLETİ TEZKE
RELERİ 

1. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi 
Efendinin, Erzincan'daki Şayak fabrika
sının ihyasaıa dair takririne cevap 130:131 

2. — Yozgâd Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, Keçiörende ciheti askeriyece işgal 
edilen bağlar hakkındaki takririne cevap 235 

NAFIA VEKÂLETİ TO^MPELERl 
1. — Konya Mebusu AteduHıalim Çelebi 

Efendinin, şimendifer memurjannca mu-
hadderat ve yolculara hüsnii muamele edil
mesine' dair takririne cevap 232 

2. — ıKütahya Mebusu Cemil Beyin, 
bazı şoselerin turuku umumiye meyanma it
haline dair teklifi kanunisin^ cevap ,20%214 

3. —/Trabzon Mebusu Recai Beyin, 
Ordu - Sivas tarikinin; turuku umumiye me
yanma ithaline dair -takririme ı*evap 397;:398 
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Abdülgafur Kf. (Karesi) - Adana ve 

havalisinde Fransızların kendi lehlerine rey 
topladıklarına dair sual takriri münasebe
tiyle sözleri. 446 

— 1336 senesi Dahiliye Vekâletinin büt
çesi ve onunla müzakere edilen takrirler, 
tekli Her, suval takrirleri münasebetiyle 
sözleri. 366 

— 1336 senesi Matbuat ve İstihbarat 
Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 
sözleri. 516,517,518,521,533 

— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi ve 
onunla müzakere edilen kanun ve takrirler 
münasebetiyle sözleri 210,221,220 

— 1336 senesi Posta ve Telgraf Müdi
riyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 
sözleri 347,348 

— Tarik bedeli naktisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 307 

Abdülhalim Çelebi (Konya) - Mualli
min ve talebenin askerlikten tecilleri hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 75 

Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir) - 1386 
senesi Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umu
miyesi bütçesi münasebetiyle sözleri 343 

— Tarik bedeli naktisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 305,308 

Abdullah Ef. (îzmit) - 1336 senesi Def-
terihakani bütçesi münasebetiyle sözleri 477,478 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye bütçesi 
ve o m ey an da müzakere edilen teklifler ve 
sual takrirleri münasebetiyle sözleri. -137,141,152 

— Tarik bedeli naktisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 281 

Abdülhak Tevfik B. (Dersim) - 1336 se
nesi Maliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 116 

Abdurrahman Lâmi Ef. (Ayıntab) -
1336 senesi Hariciye Vekâleti bütçesi mü
nasebetivle sözleri. 250 

Sayfa 
— 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi 

münasebetiyle sözleri 176 
— 1336 senesi Maliye Vekâleti bütçesi 

münasebetiyle sözleri 54 
— Maliye Bütçesindeki 20 bin liranın 

Ayıntab fukarasına tevzi edilmesine dair 
takrir münasebetiyle sözleri 131 

Ahmet Horndi B. (Şer'iye vıe Evkaf Ve
kâleti Muhasebecisi) - 1336 senesi Evkaf 
bütçesi münasebetiyle sözleri. 316,317 

Ahmst Hilmi B. (Kayseri) -1336 senesi 
Maarif Vekâleti bütçesi münasebetiyle söz
leri. 168 

— Bir merkezi hükümet tesisi için ha
zırlıklarda bulunmak üzere bir komisyon 
teşkili hakkındaki icra Vekilleri kararna
mesine dair sözleri. 6,7 

— Haymana ahalisinin orduya at hedi
ye ettiklerine dair Haymana kaymakamlığı
nın telgrafı münasebetiyle sözleri. 66 

— 1336 senesi Dahiliye Vekâleti büt
çesi ve onunla müzakere edilen takrirler, 
teklifler, sual takrirleri münasebetiyle söz
leri. 368 

— îdarei umumiyei vilâyat kanununun 
116 ve 140 ncı maddeleri makamına kaim 
kanun münasebetiyle sözleri 338 

Arif B. (Konya) - Adliye Vekâletinin 
1336 senesi bütçesi ve onunla müzakere 
edilen sual takriri münasebetiyle sözleri 455 

—• 1336 senesi Defterihakani bütçesi . 
münasebetiyle sözleri 481 

Atıf Ef. (Ankara) - 1336 senesi Evkaf 
bütçesi münasebetiyle sözleri, 318 

—• 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 166 

— Cuma tatili hakkındaki teklif müna
sebetiyle sözleri 394 

—• Van Mebusluğuna seçilmiş olan îs-
mail Hakkı Beyin mazbatasının reddi hak-
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kındaki mazbata münasebetiyle sözleri 108 
Avni B. (Saruhan) - 1336 senesi aşair 

ve Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi büt
çesi münasebetiyle sözleri 536 

— 1336 senesi Jandarma Umum Ku-

Behçet B. (Kângırı), - 1336 senesi Ad
liye Vekâleti bütçesi ve onunla müzakere 
edilen sual takriri münasebetiyle sözleri. 462 

— 1336 senesi Emniyeti Umumîye Mü
dürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri 385 

Bekir Sami B. (Amasya) Hariciye 
Vekili - Vaziyeti siyasiye ve Londra kon
feransına murahhas izamı hakkında sözleri 38,39 

Besim Atalay B. (Kütahya) - 1336 se
nesi Jandarma Umum Kumandanlığı büt
çesi münasebetiyle sözleri 484,486 

CelâMtin Arif B. (Erzurum) -1336 se
nesi İktisat Vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 428,431,432 

— Van Mebusluğuna seçilmiş olan İs
mail Hakkı Beyin mazbatasının reddi hak
kında mazbata münasebetiyle sözleri 108 

Cemil B. (Kütahya) - 1336 senesi İkti
sat Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 412, 

419,420 
—- 1336 senesi Jandarma Umum Ku

mandanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri 489, 
490 

~~ 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi 
müııasenebiyle sözleri 176 

— 1336 senesi Maliye Vekâleti bütçe
si münasebetiyle sözleri 115,126 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Ve
kâleti bütçesi ve o meyanda müzakere 
edilen teklifler ve sual takrirleri müna
sebetiyle sözleri 443 

—• 1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 501 

Sayfa 
mandanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri 490 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 152,253 

— 1336 senesi Posta, Telgraf Müdüri
yeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle söz
leri 349,350,351 

•-- Cuma tatili hakkındaki teklif mü
nasebetiyle sözleri 394,395 

— İstiklâl marşı hakkında sözleri 434 

— Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa. 
Beyin Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadi
line dair teklifi kanunisi münasebetiyle 
sözleri 329 

-— 1330 senesinden evvelki tarik bedel 
lerinin affı hakkındaki teklif münasebetiyle 
sözleri- 396 

—. Frenginin men ve tahdidi sirayeti 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 87 

—« Van Mebusluğuna seçilmiş olan İs
mail Hakkı Beyin mazbatasının reddi 
hakkında mazbata münasebetiyle sözleri 108 

Dr. Adnan B. (istanbul) Dahiliye Ve
kâleti Vekili - 1336 senesi Dahiliye Vekâ
leti bütçesi ve onunla müzakere edi
len takrirler, teklifler, sual takrirleri 
münasebetiyle sözleri 364,365,366,369,370,371, 

372,373,376,377,379,381,382 
— 1336 senesi Emniyeti Umumiye 

Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle sözle
ri 385,386,387,388 

—• 1336 senesi Jandarma Umum Ku-
manlanlığı bütçesi münasebetiyle sözle 
ri 488,489,490,491 

Dr. Adnan B. (İstanbul) Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekili - 1336 senesi 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti 

B 

O 



Sayfa 
bütçesi münasebetiyle sözleri 500 

Dr. AH Haydar B. (Genç) - Van Me
busluğuna seçilmiş olan İsmail Hakkı 
Beyin mazbatasının reddi hakkındaki 
mazbata münasebetiyle sözleri 107,109,110 

Dr. Fuad B. (Bolu) - 1336 senesi Da
hiliye Vekâleti bütçesi ve onunla müzakere 
edilen takrirler, teklifler, sual takrirleri 
münasebetiyle sözleri 382 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
mecburi teehhül hakkmndaki teklifi kanu
nisi münasebetiyle sözleri 360 

— Frenginin men ve tahdidi sirayeti 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 85, 

86,87,88 
Dr. Refik B. (Bayazit) - 1336 senesi 

Müdafaai Milliye bütçesi ve bu meyanda 
müzakere edilen teklifler ve sual takrir
leri münasebetiyle sözleri 140,256 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 340 

— Tedariki vesaiti nakliye kanununun 
20 ve 21 nci mevaddı muaddel esi makamı-

Sayfa 
na kaim kanun münasebetiyle sözleri 96 

Dr. Suat B. (Kastamonu) - 1336 senesi 
Dahiliye Vekâleti bütçesi ve onunla mü
zakere edilen takrirler, teklifler, sual tak
rirleri münasebetiyle sözleri 364,365,367 

— 1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 497 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
mecburi teehhül hakkındaki teklifi kanu
nisi münasebetiyle sözleri 360 

— Frenginin men ve tahdidi sirayeti 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 84 

— tdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 116 ve 140 nci maddeleri makamına 
kaim kanun münasebetiyle sözleri 338 

— Kureinuhas nahiyesinin kazaya 
tahvili hakkındaki teklifi kanuni münase
betiyle sözleri 77,83 

— Tarik bedeli naktisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 277 

Dursun B. (Çorum) - 1336 senesi İkti
sat Vekâleti bütçesi münasebetiyle söz
leri 406,407 

E 

Emin B. (Ergani) - Frenginin men ve 
tahdidi sirayeti hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 86,89 

Emin B. (Eskişehir) - 1336 senesi Def-
terihakani bütçesi münasebetiyle sözleri 468, 

478,481 
— 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi 

münasebetiyle sözleri 399,400,401,405,407,409, 
412,431 

— 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi . 
münasebetiyle sözleri 169 

— 1336 senesi Mart ve Nisan aylarına 
mahsus avans kanunu hakkındaki sözleri 550, 

551 

1336 senesi Matbuat ve İstihbarat Mü
düriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 
sözleri 520 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 253,254 

— Tarik bedeli nakdisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 306 

Emir Pş. (Sivas) - Seyyar jandarma 
müfrezelerinin lağvı hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 164 

Esat B. (Lâzistan) - Fransızların Ada
na'da müdahale ve tazyik siyasetlerine dair 449 

F 

Ferit B. (Çorum) - 1336 senesi Maarif 
Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 173,174,, 

175,177,178,179,185 

— 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 398,399,409,410,414,431, 

432 
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'— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 150,152,252,254,255,256,257,258,284,286, 

287,288,291 
Ferit B. (İstanbul) Maliye Vekili -

Bilecik'te ciheti maliyece zaptedilcn sinema: 

makinesiyle kütüphanenin belediyeye terki
ne dair takrir münasebetiyle sözleri 333 

— 1336 senesi Aşair ve Muhacirin Mü-
diriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 
sözleri 510,511,512 

— 1336 senesi bütçesinin heyeti umu-
myesi münasebetiyle sözleri 40:47 

— 1336 senesi Dairei Riyaset bütçesi 
münasebetiyle sözleri 471,472,473 

—• 1336 senesi Defterihakani bütçesi 
münasebetiyle sözleri 474,476,477,480,481 

— 1336 senesi Hariciye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 247 

— 1336 senesi Düyunu Umumiye büt
çesi münasebetiyle sözleri 503,504 

—- 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 180,185,186,187 

— 1336 senesi Maliye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 53,54,55,56,57,116,118,119, 

120,121,122,123,124,125,126,127 
— 1336 senesi Mart ve Nisan aylarına 

mahsus Avans Kanunu hakkındaki sözleri 546, 
547,548,549,551,552 

— 1336 senesi Matbuat ve istihbarat Mü-
diriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 
sözleri 524,529,530,531,532 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâleti 
bütçesi ve o meyanda müzakere edilen tek
lifler ve sual takrirleri münasebetiyle söz
leri 145,146,147,253,254,255,256,257,261,283, 

287,289,290,438 
— 1336 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunu münasebetiyle sözleri 540,541,542 
'— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi ve 

onunla müzakere edilen kanun ve takrirler 
münasebetiyle sözleri 221,224,227,228,229 

— 1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle söz
leri 501 

— Bir merkezi Hükümet tesisi için ha
zırlıklarda bulunmak üzere bir komisyon 

Sayfa 
teşkili hakkındaki İcra Vekilleri kararname
sine dair sözleri 5,6,7,8,9,10,11,12 

— Çorum Mebusu Ferit Beyin Zira-at 
Bankası Meclisi İdare âzalığına tâyin edil
diğine dair Riyaset tezkeresi münasebetiyle 
sözleri 13,14,15 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin, düş
mandan istirdat olunan mahaller ahali
sinden ağnam resmi munzamının istifa edil
memesine dair teklifi kanunisi münasebe
tiyle sözleri 17,18,19,20 

— Memurini Hariciyeye verilen tahsisatı 
fevkalâde hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetiyle sözleri 238,239,240,241,243,244 

—• Menteşe Mebusu Yunus Nadi Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında
ki tezkere münasebetiyle sözleri 332 

— Tarik bedeli nakdisi hakkındaki ka
nun münaebetiyle sözleri 280 

—• Tedariki vesaiti nakliye kanununun 
20 ve 21 nci mevaddı muaddelesi makamı
na kaim. kanun münasebetiyle sözleri 95,96 

Fevzi Pş. (Kozan) İcra Vekilledi Heyeti 
Reisi - Artüvin'in Gürcüler tarafından 
tahliye edildiğine dair beyanatı 424,425 

— İtimat talebine dair sözleri 27,30,32 
— Londra konferansına izam olunacak 

heyeti murahhasaya verilecek talimat hak
kında beyanatı 102 

Fevzi Pş. (Kozan) Müdafaai Milliye 
Vekili - 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyandan müzakere edi
len teklifler ve sual takrirleri münasebe
tiyle sözleri 135,136,137,139,140,141,142,143. 

144,145,147,148,152,260,264,285,292,293 
— Seyyar jandarma müfrezelerinin lâğ-

vi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 164,165 
Feyzi Ef. (Malatya) - 1336 senesi Def

teri Hakani bütçesi münasebetiyle sözleri 477 
— 1336 senesi Emniyeti Umumiye Mü

dürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri 385 
— 1336 senesi Jandarma Umum Ku

mandanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri 282 
—- 1336 senesi Matbuat ve İstihbarat 

Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 533 

— 1336 senesi Posta ve Telgraf Müdiri-
yeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle söz
leri 350 
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— 1336 senesi Şer'iye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 310 

—• Haymana ahalisinin orduya hediye 
ettiklerine dair Haymana Kaymakamlığı
nın telgrafı münasebetiyle sözleri 66 

— Maluliyeti hasebiyle Mardin'in He-
tik kariyesinden Musaoğlu îsanm bakiyei 
mücazatmm affına dair mazbata münasebe
tiyle sözleri 159 

—• Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kamın münasebetiyle 
sözleri 71 

— Tank bedeli naktisi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 2:76,308 

Fikri Faik B. (Genç) - 1336 senesi Da
hiliye Yekâletinin bütçesi ve onunla müza
kere edilen takrirler, teklifler, sual tak
rirleri münasebetiyle sözleri 372 

Fuad B. (Çorum) -1336 senesi Defteri-
hakani bütçesi münasebetiyle sözleri 468 

Sayfa 
— 1336 senesi Hariciye Vekâleti büt

çesi münasebetiyle sözleri 248,251,252 
— 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi 

münasebetiyle sözleri 432 
— 1336 senesi Matbuat ve İstihbarat 

Müdüriyeti Umum iyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 531,532 

— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen kanun ve tak
rirler münasebetiyle sözleri 209,210,214,221, 

222,227,229,230 
— 1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 497,498 

— Bütçenin Muvazenei Maliye Encü
menince tarzı müzakeresine dair takrir mü
nasebetiyle sözleri 324,325 

— Memurini hariciyeye verilen tahsi
satı fevkalâde hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 244 

H 

Hacı Ahmet Hamdi B. (Muş) -1336 se
nesi Defterihakani bütçesi münasebetiyle 
sözleri 478 

1336 senesi Maliye Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle sözleri 115 

Hacı Bekir Ef. (Konya) - 1336 senesi 
Dahiliye Vekâleti bütçesi ve onunla 
müzakere edilen takrirler, teklifler, sual 
takrirleri münasebetiyle sözleri 375 

— 1336 senesi Müdai'aai Müliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 256 

— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen kanun ve tak
rirler münasebetiyle sözleri 207 

Hacı Şükrü B. (JMyanıbektr) - 1336 se
nesi Mü<tefeıai Milliye bütçesi ve o meyan
da müzakere edilen teklif ve sual takrir
leri münasebetiyle sözleri 145,146,151 

Hafız Mehmet B. (Trabzon) Adliye Ve
kili - 1336 senesi Adliye Vekâleti büt
çesi ve onunla müzakere edilen sual takriri 

münasebetiyle sözleri 452,453,455,453,458,462, 
463 

Hakkı Hami B. (Sdnob) - 1336 senesi 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumi-
yesi bütçesi münasebetiyle sözleri 514,515 

— Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadili
ne dair teklifi kanunisi münasebetiyle söz
leri 329 

— Seyyar jandarma müfrezelerinin lağ
vı hakkındaki kanun münâsebetiyle sözleri. 165 

— Sinop'ta Tersane namiyle mâruf 
mahallin belediyeye terki hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 91 

— Tarik bedeli naktisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 278,280,302,303,308 

— Van mebusluğuna seçilmiş olan İs
mail Hakkı Beyin mazbatasının reddi hak
kında mazbata münasebetiyle sözleri 109 

Hamdi B. (Amasya) - 1336 senesi Mü-
dafaai Milliye bütçesi ve o meyanda müza
kere edilen takrir ve sual takrirleri müna
sebetiyle sözleri 147 
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517 

461 

Hamdi B. (Ertuğrul) - 1336 senesi Mat
buat ve İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesi 
bütçesi münasebetiyle sözleri 

Hamdi Nâmık B. (îzmit) - 1336 senesi 
Adliye Vekâleti bütçesi ve onunla mü
zakere edilen sual takriri münasebetiyle 
sözleri 

— 1336 senesi Dahiliye Vekâleti büt
çesi ve onunla müzakere edilen takrirler, 
teklifler, sual takrirleri münasebetiyle söz
leri 373,380 

— 1336 senesi Dairei Riyaset bütçesi 
münasebetiyle sözleri 470 

— 1336 senesi Defterin akan i bütçesi 
münasebetiyle sözleri 473 

— 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 404,405 

— 1336 senesi Jandarma Umum Ku
mandanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri 485,487 

— 1336 senesi Maliye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri . 52,115,122,123 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri . 144,151,152,153,286,287 

-— 1336 senesi Müvazenei Umumiye Ka
nunu münasebetiyle sözleri 538,542 

— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen kanun ve takrir
ler münasebetiyle sözleri 224,225 

-— Çorum Mebusu Ferit Beyin, Ziraat 
Bankası Meclisi idare âzalığma tâyin edil
diğine dair Riyaset tezkeresi münasebetiyle 
sözleri 15 

—- Haymana ahalisinin orduya at hediye 
ettiklerine dair Haymana kaymakamlığının 
telgrafı münasebetiyle sözleri 67 

— îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
116 ve 140 ncı maddeleri makamına kaim 
kanun münasebetiyle sözleri 338,339,340 

— İstiklâl marşı hakkında sözleri 434 
— Küreinuhas nahiyesinin kazaya, tah

vili hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle 
sözler 83 

— Londra'ya gönderilecek heyeti mu
rahhasa vesilesiyle İstanbul'da bulunan 
Tevfik Paşa ile cereyan eden muhaberata 
dair sözleri •, . 25,26 

— Sinop'ta tersane namiyle maruf 
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mahallin belediyeye terki hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 89,90,92 

— Tarik bedeli nakdisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 362 

— Telgraf memurları maaşlarının art
tırılması hakkındaki mazbata münasebe
tiyle sözleri 331 

— Van Mebusluğuna seçilmiş olan is
mail Hakkı Beyin mazbatasının reddi hak
kında mazbata münasebetiyle sözleri 110 

—• Van Mebusluğuna intihap edilmiş 
olan Tevfik Beyin mebusluğunun kabulü
ne dair Divanı Riyaset kararı münasebe
tiyle sözleri 64 

Hamdullah Suphi B. (Antalya) Ma
arif Vekili - 1336 senesi İktisat Vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri 408 

— 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 166,167,168,169,170,171, 

172,174,175,176,177,178,179,180,183,185,186 
— Londraya gönderilecek heyeti mu 

rahhasa vesilesiyle İstanbul'da bulunan 
Tevfik Paşa ile cereyan eden muhaberata 
dair sözleri 23,28 

Hamit B. (Adana) - 1336 senesi Nafıa 
Vekâleti bütçesi ve onunla müzakere edi
len kanun ve takrirler münasebetiyle söz
leri 216 

Hasan Basri B. (Karesi) - Adana ve 
havalisinde Fransızların kendi lehlerine 
rey topladıklarına dair sual takriri müna
sebetiyle sözleri 434 

— 1336 senesi Adliye Vekâleti büt
çesi ve onunla müzakere edilen sual tak
riri münasebetiyle sözleri 451,452,453,454,455, 

456,458 
— 1336 senesi Evkaf bütçesi münasebe

tiyle sözleri 317 
— 1336 senesf Maarif Vekâleti bütçesi 

münasebetiyle sözleri 168,173,174,175,177,181 
— 1336 senesi Maliye Vekâleti bütçesi 

münasebetiyle sözleri 53,54,55,56,57,118,119, 
121,122,124 

— 1336 senesi Matbuat ve istihbarat 
Müdüriyeti Umum iyesi münasebetiyle söz
leri 521,526,527,528 

— 1336 senesi: Müdafaa Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o, meyanda müzakere edilen 
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teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleıi 139,141,143,254,255,257,205,288 

— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen kanun ve takrir
ler münasebetiyle sözleri 210,217,221,222,223, 

224,228 
ve Muaveneti 
münasebetiyle 

— - 1330 sonesi Sıhhiye 
.içtimaiye Vekâleti bütçesi 
«özleri. 499 

— Çorum Mebusu Ferid Beyin Ziraat 
Bankası Meceftsi İdare âzalığına tayin edil
diğine dair Riyaset tezkeresi münasebetiyle 
sözleri 13,14,15 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
nıeeburi teehhül hakkındaki teklifi kanunisi 
münasebetiyle sözleri 360 

— îdaıei Umumiyei vilâyat kanununun 
116 ve 140 neı maddeleri makamına kaim 
kanun münasebetiyle sözleri 337,338.339 

— İstiklâl Marşı hakkında sözleri 434 
— Mebdei içtimain Mart 1337 tarihine 

alınmasına dair takrir münasebetiyle sözleri 200 
— Memurini Hariciyeye verilen tahsi

satı fevkalâde hakkındaki karnın lâyihası 
münasebetiyle sözleri 244 

— Sinob'da Tersane namiyle mâruf ma
hallin belediyeye terki hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 92 

— Tarik bedeli nakdisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 276,278,281,282,294, 

307 
Hasan Fehmi B. (Gaimiişame) - Mebdei 

içtimain Mart 1337 tarihine alınmasına dair 
takrir münasebetiyle sözleri 199 

— Van mebusluğuna seçilmiş olan İs
mail Hakkı Beyin mazbatasının reddi hak
kında mazbata münasebetiyle sözleri 109 

Hasan B. (Trabzon) - 1336 senesi Em
niyeti Umumiye Müdürlüğü bütçesi müna- -
sebetiyle sözleri 385 

— 1336 senesi Mart ve Nisan aylarına 
mahsus Avans Kanunu hakkındaki sözleri 543, 

544,545,546,552 
— 1336 senesi Müdafaa! Milliye bütçesi 

ve o meyanda müzakere edilen takrir ve 
sual takrirleri münasebetiyle sözleri 152 

Hüseyin Avni B. (Erzurum) - Aşar 
borçlarını veremiyen köylülerin borçlan-
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um tecili hakkmdai teklifi kanuni münase
betiyle sözleri 82 

— 1336 senesi Aşair ve Muhacirin Mü-
diriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 
sözleri 509,536 

— 1336 senesi Dahiliye Vekâleti 
bütçesi ve onunla müzakere edilen takrir
ler, teklifler, sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 367,370 

— 1336 senesi Dairei Riyaset bütçesi 
münasebetiyle sözleri 470,471 

— 1336 senesi Hariciye Vekâleti bütçe
si münasebetiyle sözleri 236,237 

— 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 411,415,416 

— 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 169,181 

— 1336 senesi Maliye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 116,117 

— 1336 senesi Matbuat ve istihbarat 
Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 519,520,522,526,532 

—' 1336 sonesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 135,136,138,256,261,262,288,291,292,441, 

443 
— 1336 senesi Muvazene! Umumiye Ka

nunu münasebetiyle sözleri 541 
— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi 

ve onunla müzakere edilen kanun ve takrir
ler münasebetiyle sözleri 209,214,216 

— Bir merkezi Hükümet tesisi için ha
zırlıklarda bulunmak üzere bir komisyon 
teşkili hakkındaki İcra Vekilleri kararna
mesine dair sözleri 6 

—• Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadili
ne dair teklifi kanunisi münasebetiyle söz
leri 328 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin, düş
mandan istirdat olunan mahaller ahalisin
den ağnam resmi munzamının istifa edilme
mesine dair teklifi kanunisi münasebetiyle 
sözleri 18 

—- Küreinühas nahiyesinin kazaya tah
vili hakkındaki teklifi kanuni münasebetiy
le sözleri 83 
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— Londra'ya gönderilecek heyeti mu

rahhasa vesilesiyle İstanbul'da bulunan 
Tevfik Paşa ile cereyan eden muhaberata 
daîr sözleri 22,23,24,25,26,30 

— Mebdei içtimain Mart 1337 tarihine 
alınmasına dair takrir münasebetiyle söz
leri 198,199,200 

— Maluliyeti hasebiyle Trabzonlu Ni
yazi'nin tecili mücazatı hakkındaki maz
bata münasebetiyle sözleri 158 

— Memurini hariciyeye verilen tahsi
satı fevkalâde hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 240,241,242 

— Seyyar jandarma müfrezelerinin 
lağvı hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 164,165 

— Tarik bedeli nakdisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 278 

•— Van Mebusluğuna seçilmiş olan İs
mail Hakkı Beyin mazbatasının reddi hak
kında mazbata münasebetiyle sözleri 108,109,110 

— Zâbitan ve efrada izin verilmesi hak
kındaki teklifi kanuni münasebetiyle söz
leri 192 ! 

Sayfa 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta) -1336 se

nesi Evkaf bütçesi münasebetiyle sözleri 312, 
314 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye bütçesi 
ve o meyanda müzakere edilen takrir ve 
sual takrirleri münasebetiyle söyleri 151 

— Bir merkezi Hükümet tesisi için ha
zırlıklarda bulunmak üzere bir komisyon 
teşkili hakkındaki İcra Vekilleri Kararna
mesine dair sözleri 6,8 

Hüsrev B. (Trabzon) - Bir merkezi hü
kümet tesisi için hazırlıklarda bulunmak 
üzere bir komisyon teşkili hakkındaki İcra 
Vekilleri kararnamesine dair sözleri 12 

— Hariciye encümenine ecnebi gaze
teleri gönderilmesine dair sözleri 40 

— Londra'ya gönderilecek heyeti mu
rahhasa vesilesiyle İstanbul'da' bulunan 
Tevfik Paşa ile cereyan eden muhaberata 
dair sözleri 26 

—• Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 70,71,72,73,74,75,76 

ihsan B. (Cebelibereket) - 1336 senesi 
Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti Um il
miyesi bütçesi münasebetiyle sözleri 530 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye bütçesi 
ve onunla müzakere edilen teklifler ve sual 
takrirleri münasebetiyle sözleri 145,146 

— Londra'ya gönderilecek heyeti mu
rahhasa vesilesiyle istanbul'da bulunan 
Tevfik Paşa ile cereyan eden muhaberata 
dair sözleri 22 

İsmail Faıarl Paşa (Yozgad) - 1336 se
nesi Evkaf bütçesi münasebetiyle sözleri 315 

— Van Mebusluğuna intihap edilmiş 
olan Tevfik Beyin mebusluğunun kabulüne 
dair Divanı Riyaset kararı münasebetiyle 
sözleri 65 

ismail Hakkı B. (Müdafaai Milliye Ve
kâleti Muhasebecisi) - 1336 senesi Müda
faai Milliye Vekâleti bütçesi ve o meyanda 

müzakere edilen teklifler ve sual takrirleri 
münasebetiyle sözleri 149,150,151,153,252,254, 

.255,256,258,283,284,286,288,437,438,440,441, 
442,443 

ismail Remzi B. (İsparta) - 1336 senesi 
Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 
bütçesi münasebetiyle sözleri 341 

ismail Safa B. (Mersin) - Adana ve ha
valisinde Fransızların kendi lehlerine rey 
topladıklarına dair sual takriri münasebe
tiyle sözleri 444 

—• 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 179 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye bütçesi 
münasebetiyle sözleri 141,142,144 

— Mebdei içtimain Mart 1337 tarihine 
alınmasına, dair takrir münasebetiyle söz
leri 197 
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Kadri Ahmet B. (DiyanbeMr) - 1336 
senesi Dahiliye Vekâleti bütçesi ve onunla 
müzakere edilen takrirler, teklifler» sual 
takrirleri münasebetiyle sözleri 364,365,370,371, 

372,375 
1336 senesi Jandarma Umum Kuman-

Mahmut Celâl B. (Saruhan) İktisat Ve
kâleti Vekili - 1336 senesi Njafta Vekâleti 
bütçesi ve onunla müzakere edilen kanun ve 
takrirler münasebetiyle sözleri 212,227 

— Çorum Mebusu Feri d Beyin Ziraat 
Ha tıkacı Meclisi İdare âzalığma. tâyin edil
diğine dair Kiyaset tezkeresi münasebetiyle 
sözleıi 13,14,15 

— 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 399,400,401,403,404,405, 

406,411,412,415,416,417,418,419,420,421, 
422,423 

Mahmut Sait B. (Muş) - Van Mebuslu
ğuna seçilmiş olan ismail Hakkı Beyin maz
batasının reddi hakkında mazbata münase
betiyle sözleri 111 

Mazhar Müfid B. (Hakkâri) - 1336 sene
si Aşair ve Muhacirin Müdiriyeti Umumi-
yesi bütçesi münasebetiyle sözleri 512, 535, 

536,537 
— 1336 senesi Dahiliye Vekâleti büt

çesi ve onunla müzakere edilen takrirler, 
teklifler sual takrirleri münasebetiyle söz
leri 366,367,370,372,373,376,377 

-— 1336 senesi Defterihakani bütçesi 
münasebetiyle sözleri 468,469 

— 1336 senesi Emniyeti Umumiye. Mü
dürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri 385 

— 1336 senesi Hariciye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 251 

— 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 408 

— 1336 senesi Jandarma Umum Ku
mandanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri 486, 

487,489 
~ 1336 senesi Posta ve Telgraf Müdü-
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danlıği bütçesi münasebetiyle sözleri 284, 

289,490,491 
— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ

leti bütçesi ve o meyıında müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 148,265,284 

riyeti Umumi yesi bütçesi münasebetiyle 
sözleri 345,348,349,351 

—• 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 170,174,177,185 

— 1336 senesi Maliye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 116,121,123,124,126 

—• 1336 senesi Matbuat ve istihbarat Mü
düriyeti Umumiyesî bütçesi münasebetiyle 
sözleri 530 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 148,256,257,258,259,260,265,284,438 

— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi 
ve onun i a müzakere edilen kanun ve tak
rirler münasebetiyle sözleri 211,212,213,222, 

224,226 
— 1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 501,502 

— 1336 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanunu münasebetiyle sözleri 538,539 

— Bütçenin Muvazenei Maliye Encü
menince tarzı müzakeresine dair takrir mü
nasebetiyle sözleri 326 

— Çorum Mebusu Ferit Beyin Ziraat 
Bankası Meclisi idare azâlığına tâyin edil
diğine dair riyaset tezkeresi münasebetiyle 
sözleri 15,16 

— îzmit Mebusu Sırrı Beyin Hariciye 
Kadro Encümeninden istifası münasebetiy
le sözleri 66 

— Karahisan Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadi
line dair teklifi kanunisi münasebetiyle 
sözleri 328 

M 
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— Londra'ya gönderilecek heyeti mu
rahhasa vesilesiyle İstanbul'da bulunan 
Tevfik Paşa ile cereyan eden muhaberata 
dair sözleri 29,30 

— Mebdei içtimain Mart 1337 tarihine 
alınmasına dair takrir münasebetiyle söz
leri 197 

— Memurini hariciyeye verilen tahsi
satı fevkalâde hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 239,241,242,243 

—• Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 340 

—' Tarik bedeli naktisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 277,280,362 

— Tedariki vesaiti nakliye kanununun 
20 vo 21 nci mevaddı muaddelesi makamı
na kaim kanun münasebetiyle sözleri 95,90,100 

—• Van Mebusluğuna intihap edilmiş 
olan Tevfik Beyin mebusluğunun kabulüne 
dair Divanı Riyaset kararı münasebetiyle 
sözleri 65 

Mehmet Akif B. (Burdur) - 1330 senesi 
Matbuat ve istihbarat Müdiriyeti Umumi-
yeSii bütçesi münasebetiyle sözleri 517,518, 

519,533 

Mehmet Şükrü B. (Karahisarı Sahib) -
1336 senesi Adliye Vekâleti bütçesi ve 
onunla müzakere edilen sual takriri müna
sebetiyle sözleri 458,460,402,464 

- - 1336 senesi Dairei Riyaset bütçesi 
münasebetiyle sözleri 470 

— 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 414 

— 1336 senesi Matbuat ve İstihbarat 
Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 523,524 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o mey anda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 293 

— 1336 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu münasebetiyle sözleri 538,53,9 

— 1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 498 

— Çorum Mebusu Ferit Beyin, Ziraat 
Bankası Meclisi idare âza lığına tâyin edil-

Sayfa 
diğine dair riyaset tezkeresi münasebetiyle 
sözleri 13,14,15 

— Menteşe Mebusu Yunus Nadi Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması lıakkında
ki tezkere münasebetiyle sözleri 332 

— Seyyar jandarma müfrezesinin lağ
vı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 104 

Memduh B. (Karahisarı Şarkî) - Bîr 
Merkezi.hükümet tesisi için hazırlıklarda 
bulunmak üzere bir komisyon teşkili hak
kındaki İcra 'Vekilleri, kararnamesine dair 8 

Muhittin Baha B. (Bursa) - 1330 senesi 
Evkaf bütçesi münasebetiyle sözleri 31:5,310 

— 1336 senesi Matbuat ve İstihbarat 
Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri , 533 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye bütçesi 
ve onunla müzakere edilen teklifler ve sual 
takrirleri münasebetiyle sözleri 144 

— Karahisarı Şarkî Mebusu Mustafa 
Beyin, Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadi
line dair teklifi kanunisi münasebetiyle söz
leri 328 

— Londra'ya gönlerilecek heyetli mu
rahhasa vesilesiyle İstanbul'da bulunan 
Tevfik Paşa ile cereyan eden muhaberata 
dair .sözleri 23,24,25 

— Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 71 

— Yunanlıların Bursa ve civarında, yap
tıkları mezalim hakkında, sözleri 446 

Muhittin B. (Matbuat ve istihbarat Mü-
diri Umumisi) - 1330 senesi Matbuat, ve 
İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi 
münasebetiyle sözleri 517,518,519,520,521,522, 

524,528,529,531,533 

Muhtar B. (İstanbul) Hariciye Vekâ
leti Vekili - Adana ve havalisinde Fransız
ların kendi lehlerine rey topladıklarına dair 
sual takriri münasebetiyle «özleri 445 

— 1330 senesi Hariciye Vekâleti büt
çesi münasebetiyle sözleri 237,238,245,246, 

247,249,250,251,252 
— 1330 senesi Matbuat ve İstihbarat 

Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 530 

— Memurini Hariciyeye verilen tali-



Sayfa 
sistiti fevkalâde hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 240,241,242,244 

Musa Kâzım Ef. (Konya) - 1336 senesi 
Dahiliye Vekâleti bütçesi ve onunla müza
kere edilen takrirler, teklifler, sual takrir
leri münasebetiyle sözleri 373 

— 1336 senesi Evkaf bütçesi münase
betiyle sözleri 314,317,318 

— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi 
ve onunla.,. müzakere edilen kanun ve tak
rirler münasebetiyle sözleri 211 

— 1336 senesi Seriye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 310 

— Frenginin men ve tahdidi sirayeti 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 84 

— İdarei Umumiyei vilâyat kanununun 
116 ve 140 ncı maddeleri makamına kaim 
kanun münasebetiyle sözleri 336,338 

— Tarik bedeli nakdisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri ~ 306 

Mustafa Ef. (Ankara) - Aşar borçla
rını vermeyen köylülerin borçlarının te
cili hakkındaki teklifi kanuni münasebe
tiyle sözleri 82 

— 1336 senesi Dahiliye Vekâletinin 
bütçesi ve onunla müzakere edilen takrir
ler, teklifler, sual takrirleri münasebetiy
le sözleri 377,378,379 

— 1336 senesi Evkaf bütçesi münasebe
tiyle sözleri 317 

— 1336 senesi Maliye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 119 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Ve
kâleti bütçesi ve o meyanda müzakere edi
len teklifler ve sual takrirleri münasebe
tiyle sözleri 256,263,264 

1336 senesi Jandarma Umum Kuman
danlığı bütçesi münasebetiyle sözleri 283 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin, düş
mandan istirdat olunan mahaller ahalisinin 
ağnam resini munzamının istifa edilmeme
sine dair teklifi kanuni münasebetiyle söz
leri 18 

—. Tarik bedeli nakdisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 293,304 

— Tedariki vesaiti nakliye kanununun 
20 ve 21 nei mevaddı muaddelesi makamı
na kaim kanun münasebetiyle sözleri 100 

Mustafa B. (Karahisan ŞarM) - 1336 

âayj:a 
senesi Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesi bütçesi münasebetiyle sözleri 522 

— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen kanun ve takrir
ler münasebetiyle sözleri 211,215,221 

— Karahisan Şarkî Mebusu Mustafa 
Beyin Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadi
line dair teklifi kanunisi münasebetiyle 
sözleri 357 

— Tarik bedeli nakdisi hakkındaki- ka
nun münasebetiyle sözleri 278 

Mustafa B. (Tokat) - 1336 senesi İk
tisat Vekâleti bütçesi münasebetiyle söz
leri 407 

— Karahisan Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadi
line dair teklifi kanunisi münasebetiyle 
sözleri 328 

Mustafa Fehmi Ef. (Bursa) Seriye ve 
Evkaf Vekili J 1336 senesi Evkaf bütçesi 
münasebetiyle sözleri 318 

Mustafa Hilmi Ef. (Niğde) - Van me
busluğuna intihap edilmiş olan Tevfik 
Beyin mebusluğunun kabulüne dair Diva
nı Riyaset karan münasebetiyle sözleri 64 

Mustafa Kemal Fş. (Ankara) Büyük 
Millet Meclisi Reisi - Garp cephesine azi
met edeceğine dair sözleri 171 

— Karahisan Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadi
line dair teklifi kanunisi münasebetiyle 
sözleri 329,330 

— Londra konferansına izam olunacak 
heyeti murahhasaya verilecek talimat hak
kında beyanatı 101 

— Londra Konferansında Tevfik Paşa
nın sözü Ankara murahhaslarına bıraktığr-
na dair sözleri 450 

— Londra'ya gönderilecek Heyeti mu
rahhasa vesilesiyle Istonbıü'da bulunan 
Tevfik Paşa. ile cereyan eden muhaberata 
dair sözleri 21,22,23,26,27 

— Mebuslardan hafiye olduğuna dair 
söz üzerine verilen takrire dair sözleri 31 

Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) - Avrupa '-
dan c*elp ile ahaliye satılacak havayici za
ruriye hakkındaki lâyiha münasebetiyle 
sözleri 300 

— Bilecik'te ciheti Maliyece zaptedilen 
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Sinema makinasiyle kütüphanenin Belediye
ye terkine dair takrir münasebetiyle sözleri 333 

-— 1336 senesi Adliye Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen sual takriri mü
nasebetiyle sözleri. 460,461 

— 1336 senesi Âşair ve Muhacirin Müdü
riyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle söz
leri 535,536 

— 1336 senesi Dahiliye Vekâleti 
bütçesi ve onunla müzakere edilen takrirler 
teklifler, sual takrirleri münasebetiyle söz
leri 370,371,373,383 

— 1336 senesi Dairei Riyaset bütçesi 
münasebetiyle sözleri 472 

— 1336 senesi iktisat Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 430 

— 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 171 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâleti 
bütçesi ve o meyanda müzakere edilen tek
lifler ve sual takrirleri münasebetiyle söz
leri 136,150,437,438,443 

— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi ve 
onunla müzakere edilen kanun ve takrirler 
münasebetiyle sözleri 227 

—Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
mecburi teehhül hakkındaki teklifi kanunisi 
münasebetiyle sözleri 301 

— tdarei Umumiyei vilâyat kanununun 
116 ve 140 ncı maddeleri makamına kaim 
kanun münasebetiyle sözleri 336 

— Maluliyeti hasebiyle Trabzon 'lu Niya
zi'nin tecili müeazatı hakkındaki mazbata 
münasebetiyle sözleri 158 

Sayfa 
— Mebdei içtimain Mart 1337 tarihine 

alınmasına dair takrir münasebetiyle söz- . 
leri 197,198 

Müdafaai Milliye Vekâletinden gelen bir 
memur - Tedariki vesaiti nakliye kanunu
nun 20 ve 21 nei mevaddı muaddeleleri ma
kamına kaim kanun münasebetiyle sözleri 97,98 

Müfit Ef. (Kırşehir) - 1336 senesi Ad
liye Vekâleti bütçesi ve onunla müza
kere edilen sual takriri münasebetiyle söz
leri 455,456 

— 1336 senesi Aşair ve Muhacirin müdü
riyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle söz
leri 508 

—• 1336 senesi Dairei Riyaset bütçesi mü
nasebetiyle sözleri 470 

— 1336 senesi Dahiliye Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen takrirler, teklif
ler, sual takrirleri münasebetiyle sözleri 364,366 

— 1336 senesi Defterihakani bütçesi mü
nasebetiyle sözleri 468,474 

— 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 407,411 

— 1336 senesi Jandarma Umum Kuman
danlığı bütçesi münasebetiyle sözleri 488 

— 1336 senesi Mart ve Nisan aylarına 
mahsus Avans kanunu hakkındaki sözleri 549,550 

-— 1336 senesi Matbuat ve İstihbarat Mü
düriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 
sözleri 520,522,524,530,531,532 

—- Cuma tatili hakkındaki teklif müna
sebetiyle sözleri 394,395 

— Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
mecburi teehhül hakkındaki teklifi kanuni
si münasebetiyle sözleri 360 

N 

Nafiz B. (Canik) - 1336 senesi Nafıa 
Vekâleti bütçesi ve onunla müzakere edilen 
kanun ve takrirler münasebetiyle sözleri 213 

— Bir Merkezi Hükümet tesisi için ha
zırlıklarda bulunmak üzere bir komisyon 
teşkili hakkındaki İcra Vekilleri kararname
sine dair sözleri 8,12 

— Frenginin men ve tahdidi sirayeti 

hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 84 
—• Maluliyeti hasebiyle Trabzonlu Ni

yazi 'nin tecili müeazatı hakkındaki mazbata. 
münasebetiyle sözleri 158 

Necip B. (Ertuğrul) - 1336 senesi Na
fıa Vekââleti bütçesi ve onunla müzakere 
edilen kanun ve takrirler münasebetiyle 
sözleri 219 
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Neşet B. (Kângm) - 1336 senesi Adli
ye Vekâleti bütçesi ve onunla müzake
re edilen sual takriri münasebetiyle söz
leri 455,462 

— 1336 senesi Emniyeti Umumiye Mü
dürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri 387,388 

— 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 422 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye bütçesi 
ve onunla müzakere edilen teklifler ve sual 
takrirleri münasebetiyle sözleri 146,147 

— Londra'ya gönderilecek heyeti mu
rahhasa vesilesiyle İstanbul'da bulunan 
Tev.fik Paşa ile cereyan eden muhaberata' 
dair sözleri 26 

Nuri B. (Bolu) - 1336 senesi Maliye 

Sayfa 
Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 125,126 

— Van mebusluğuna intihap edilmiş 
olan T evlik Beyin mebusluğunun kabulüne; 
dair Divanı Kiyaset kararı münasebetiyle 
sözleri 64 

Nusrat Ef. (Erzurum) - 1336 senesi 
Evkaf Bütçesi münasebetiyle sözleri 312,315 

— 1336 senesi Maliye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 125 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 289,290 

— Cuma tatili hakkındaki teklif müna
sebetiyle sözleri 393,395 

O 

Operatör Emin B. (Bursa) - 1336 se
nesi Aşair ve Muhacirin Müdiriyeti Umu-
miyesi bütçesi münasebetiyle sözleri 534 

—• 1336 senesi Hariciye Vekâleti bütçe
si münasebetiyle sözleri 249 

--• 1336 senesıi İktisat Vekâleti, bütçesi 
münasebetiyle sözleri 430 

— 1336 senesi Jandarma Umum Ku
mandanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri 488, 

489 
— 1336 senesi Matbuat ve İstihbarat 

Müdiriyeti Umumiycsi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 529,533 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 137,143,146,261 

—• 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen kanun ve tak
rirler münasebetiyle sözleri 227 

— • Cuma tatili hakkındaki teklif müna
sebetiyle sözleri 395 

— Frenginin men ve tahdidi sirayeti 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 85 

— Maluliyeti hasebiyle Mardin'in He-
tek karyesinden Musaoğhı isa'nın bakiyei 

müeazatınm affına dair mazbata münase
betiyle sözleri 159 

— Maluliyeti hasebiyle Trabzonlu Niya
zi 'ııin tecili müeazatı hakkındaki mazbata 
münasebetiyle sözleri 158 

— Memurini Hariciyeye verilen tahsisa
tı fevkalâde hakkındaki kauun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri 240 

— Tarik bedeli nakdisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 276 

—• Van mebusluğuna seçilmiş olan İs
mail Hakkı Beyin mazbatasının reddi hak
kında mazbata münasebetiyle sözleri 108,109 

Osman B. (Hariciye Vekâletü. Muhase
becisi) - 1336 senesi Hariciye Vekâleti büt
çesi münasebetiyle sözleri 247,251 

Osman Fevzi Ef. (Erzincan) - 1336 se
nesi Evkaf bütçesi münasebetiyle sözleri 313 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin, düş
mandan istirdat olunan mahaller ahalisin
den ağnam resmi munzamın]n istifa, edil
memesine dair-teklifi kanuni münasebetiyle 
sözleri 18 

- - Tarik bedeli naktisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle, sözleri 281 

http://ev.fi
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Ömer Lûtfi B. (Amasya) Nafıa Vekili -
— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ

leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 152,153,257,258,259,260 

— 1336 senesi Nai'ıa Vekâleti bütçesi 
\e onunla müzakere edilen kanun ve takrir-

* 1er münasebetiyle sözleri 206,207,208,209,210, 
211,212,213,216,217,219,220,221,222,223, 

224,225,226,228,229,230 
1336 senesi Posta ve Telgraf Müdiriyeti 

Umumiyesi bütçesi" münasebetiyle sözleri 351 
•— Mebdei içtimain Mart 1337 tarihine 

alınmasına dair takrir münasebetiyle söz
leri 199 

!Ragıb B. (Amasya) - 1336 senesi A şair 
ve Muhacirin Müdiriyeti Umumiyesi büt
çesi münasebetiyle sözleri 507 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edillen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 438,441 

— Sinop 'ta Tersane namiyle mâruf ma
hallin belediyeye terki hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 91 

Ragıb B. (Kütahya) - 1336 senesi Def-
terihakani bütçesi münasebetiyle sözleri 478 

— 1336 senesi Jandarma Umum Ku
mandanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri 487 

— 1336 senesi Mart ve Nisan aylarına 
mahsus Avans Kanunu hakkındaki sözleri. 545 

— 1336 senesi Matbuat ve İstihbarat 
Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 522 

— 1336 senesi Müdafaa! Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 255,258,259,261,263,264,287-289 

__- Bir merkezi hükümet tesisi için ha
zırlıklarda bulunmak üzere bir komisyon 
teşkili hakkındaki tora Vekilleri kararna
mesine dair sözleri 7,9 

Sayfa 
Ömer Mümtaz B. (Ankara) - Mebdei 

içtimain Mart 1337 tarihine alınmasına dair 
takrir münasebetiyle sözleri 197 

Ömer Vehbi Ef. (Konya) - 1336 senesi 
Adliye Vekâleti bütçesi ve onunla mü
zakere edilen sual takriri münasebetiyle 
sözleri 456,457,458 

— 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 183 

— 1336 senesi Maliye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 121 

— Cuma tatili hakkındaki teklif müna
sebetiyle sözleri 393 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin düşman
dan istirdat olunan mahaller ahalisinin 
ağnam resmi munzamının istifa edilmeme
sine dair teklifi kanunisi münasebetiyle söz
leri 18,20 

— Londra'ya gönderilecek heyeti mu
rahhasa vesilesiyle İstanbul'da bulunan Tev-
fik Paşa ile cereyan eden muhaberata dair 
sözleri 23,24 

—• Mebdei içtimain Mart 1337 tarihine 
alınmasına dair takrir münasebetiyle sözleri 197, 

198 
—• Tedariki vesaiti nakliye kanununun 

20 ve 21 nci raevaddı muaddelesi makamına 
kaim kanun münasebetiyle «özleri 98 

Rasih Kaplan (Antalya) - 1336 senesi 
İktisat Vekâleti bütçesi münasebetiyle söz
leri 411 

Rasim B. (Cebelibereket) - 1336 senesi 
Dahiliye Vekâleti bütçesi ve onunla 
müzakere edilen takrirler, teklifler, sual 
takrirleri münasebetiyle sözleri 376 

— Tedariki vesaiti nakliye kanununun 
20 ve 21 nci mevaddı muaddelesi makamına 
kaim kanun münasebetiyle sözleri 98 

Rasim B. (Sivas) -1336 senesi Posta ve 

•R 



31 
Sayfa 

Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi 
münasebetiyle sözleri 341,351,352 

— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen kanun ve tak
rirler münasebetiyle sözleri 210 

Reşat B. (Saruhan) - 1336 senesi Da
hiliye Vekâleti bütçesi ve onunla müzakere 
edilen takrirler, teklifler, sual takrirleri 
münasebetiyle sözleri - 381 

— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen kanun ve tak
rirler münasebetiyle sözleri 220 

Rifat B. (Kayseri) - 1336 senesi Adli
ye Vekâleti bütçesi ve onunla müzakere 
edilen sual takriri münasebetiyle sözleri 456 

— 1336 senesi Dahiliye Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen takrirler, tek
lifler, sual takrirleri münasebetiyle sözleri 371 

— 1336 senesi Müdafaa! Milliye bütçesi 
ve o meyanda müzakere edilen teklifler ve 

___ Sayfa 

sual takrirleri münasebetiyle sözleri 135 
— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi ve 

onunla müzakere edilen kanun ve takrirler 
münasebetiyle sözleri 207,227 

Rifat B. (Tokad) - 1336 senesi Dahiliye 
Vekâleti bütçesi ve onunla müzakere edilen 
takrirler, teklifler, sual takrirleri münasebe
tiyle sözleri 365 

—• 1336 senesi Posta ve Telgraf Müdüri
yeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle .söz
leri 351 

— Mebdei içtimain Mart 1337 tarihine 
almmasma dair takrir münasebetiyle sözleri 198, 

199 
—• Seyyar jandarma müfrezelerinin 

lağvı hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 164 

—• Tarik bedeli nakdisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 276,277 

S 
Sabri B. (Posta ve Telgraf Müdürü 

•Umumisi) - 1336 senesi Posta ve Telgraf 
Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 341,343,346,348,349,350 

Sadettin B. (Menteşe) - 1336 senesi 
Müdafaai Milliye bütçesi ve onunla müza
kere edilen teklifler ve sual takrirleri mü
nasebetiyle sözleri 147 

Salâhattin B. (Mersin) - 1336 senesi 
Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesi ve o 
meyanda müzakere edilen teklifler ve sual 
takrirleri münasebetiyle sözleri 262,263 

—• Bir merkezi hükümet tesisi i'çin ha
zırlıklarda bulunmak üzere bir komisyon 
teşkili hakkındaki İcra Vekilleri kararna
mesine dair sözleri 9 

— Londraya gönderilecek heyeti mu
rahhasa vesilesiyle İstanbul'da bulunan 
Tevfik Paşa ile cereyan eden muhaberata 
dair sözleri 27,28 

— Mebuslardan hafiye olduğuna dair 
Mustafa Kemal Paşanın sözü üzerine ver
diği takrir hakkında sözleri 30,31 

Salâhattin B. (İstanbul) - Rusya'dan 
Almanya'ya iltica etmiş olan Türk esir
lerine dair sözleri 131,132,133 

Sabri B. (Kastamonu) - Idarei Umu-
miyei Vilâyat Kanununun 116 ve 140 ncı 
maddeleri makamına kaim kanun müna
sebetiyle sözleri 337 

Salih Ef. ( Erzurum ) - Avrupa'dan 
celp ile ahaliye satılacak havayici zaruriye 
hakkındaki lâyiha münasebetiyle sözleri 300 

— 1330 senesinden evvelki tarik bedel
lerinin affı hakkındaki teklif münasebetiyle 
sözleri 396 

— 1336 senesi Aşair ve Muhacirin 
Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 506,507,510 

— 1336 senesi Dahiliye Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen takrirler, teklif
ler, sual takrirleri münasebetiyle sözleri 372,373, 

f ; 379 
— 1336 senesi Defteri Hakani bütçesi 

münasebetiyle sözleri 468,473,476 
— 1336 senesi. Eımüyeti Umumiye büt

çesi münasebetiyle sözleri 387 
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- - 1336 senesi Evkaf bütçesi münase
betiyle sözleri . 312,313,314,315,317,318 

— 133G senesi Hariciye Vekâleti "bütçe
si münasebeiyle sözleri 250 

—- 133(5 senesi iktisat Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 408,41.0,415,422,423, 

431,433 
—~ 133(5 senesi Maliye Vekâleti bütçesi 

münasebetiyle sözleri 11.9,123,124,126 
—• 1336 senesi Posta ve Telgraf Müdiri-

yeti Umımıiyesi bütçesi münasebetiyle söz
leri 350 

— 133(5 senesi Matbuat ve İstihbarat 
MiklirJyeti Umımıiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 521,524,527,529,531,532 

— 1336 senesi Muvazcnei Umumiye 
Kanunu münasebeiyle, sözleri 541 

—• 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 137,259,260,284,285 

----- 133(5 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi 
ve onunla •müzakere edilen kanun ve tak
rirler münasebetiyle sözleri 209 

— 1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle söz
leri 498 

— Bilecik'ti! ciheti maliyece raptedilen 
sinema makinesiyle kütüphanenin belediye
ye1 terkine dair takrir münasebeiyle sözleri 333 

--- Ouma tatili hakkındaki teklif müna
sebetiyle sözleri 393,394 

— - .Corum Mebusu Ferit Beyin Ziraat 
Bankasd Meclisi îdare âzalrğma tâyin edil
diğine dair riyaset tezkeresi münasebeiyle 
sözleri 15 

— U miram Mebusu Salih Efendinin 
Mecburî teehhül hakkındaki teklifi kanunisi 
münasebetiyle sözleri 301,360 

— Frenginin men ve tahdidi sirayeti 
hakkındaki kanun, münasebetiyle sözleri 89 

— îdarei umumiye vilâyat kanununun 
116 ve 140 neı madeleri makamına kaim ka
nun münasebetiyle sözleri 337 

—• Karesi Mebusu Vehbi Beyin Düşman-. 
dan. istirdat olunan mahaller ahalisinin ağ
nam resmi munzamın mm istifa edilmeme-
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sine dair teklil'ü kanunisi ınünesebetiyle söz
leri 19,20 

— Menteşe Mebusu Yunus Nadi Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
daki tezkere münasebetiyle sözleri 332 

— Mualliminin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 71,72,73 

- Siııob'da Tersane namiyle maruf ma
hallin belediyeye terki hakkındaki kanun 
i nü n asebe tiyi o sözleri 92 

-~ Tarik bedeli nakdisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 276,279,283 

— Tedariki vesaiti nakliye; kanununun 
20 ve 21 nci nıevaddı muaddel esi makamına 
kaim kanun münasebetiyle sözleri 100 

—- Van mebusluğuna seçilmiş olan îs-
mail Hakkı Beyin mazbatasının reddi hak
kında. mazbata münasebetiyle sözleri 111 

Sırrı B. (İzmit) - 1336 senesi bütçesi
nin. heyeti uınunıiyesi münasebetiyle söz
leri 47:48 

1336 senesi Maliyi; Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 53,55 

— - Çorum Mebusu Ferit Beyin Ziraat 
Bankası Meclisi idare âzalığına tâyin, edil
diğine dair riyaset tezkeresi münasebetiyle 
sözleri ' 14,15,16 

— Hariciye Vekili Bekir Sami Reyin 
vaziyeti siyasiye; hakkındaki beyanatı mü
nasebetiyle sözleri 39 

-•— Hariciye ve Kadro Encümenlerin
den istifasına dair sözleri 65 

Küreinuhas nahiyesinin kazaya tah
vili hakkındaki teklifi kanuni münasebe
tiyle sözleri 77,83 

—• Van Mebusluğuna intihap edilmiş 
oları Tevfik Beyin mebusluğunun kabulüne 
dair Divanı Kiyaset kararı münasebetiyle 
sözleri 64.65 

Suat B. (Âşair ve Muhacirin Müdürü 
Umumisi) - 1336 senesi Âşair ve Muhaci
rin. Müdüriyeti Umum iyesi bütçesi müna
sebetiyle sözleri 511,533,535,537 

Süleyman Sırrı B. (Yozgud) - 1330 se
nesinden evvelki tarik bedellerinin affı 
hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri 396 

----- 1336 senesi Dahiliye Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen takrirler, tek-
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lifler, sual takrirleri münasebetiyle sözleri 366, 
^7,377,378,379 

— 1336 senesi Defterihakani bütçesi 
münasebetiyle sözleri 480 

— 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 408,420,422 

— 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 176,179 

— 1336 senesi Maliye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri t 125 

— 1336 senesi Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti umumlyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 524 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 140,143,146,264,265,440,442 

— 1336 senesi muvazenei umumiye ka
nunu münasebetiyle sözleri 539 

—- 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi ve 
onunla müzakere edilen kanun ve takrirler 
münasebetiyle sözleri 207,216,228 

— 1336 senesi Posta ve Telgraf Müdü
riyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle 
sözleri 345,346 

— Frenginin men ve tahdidi sirayeti 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 87,89 

—• îdarei umumiyei vilâyat kanununun 

Tahsin B. (Aydın) -1336 senesi Dahiliye 
Vekâleti bütçesi ve onunla müzakere edi
len takrirler, teklifler, sual takrirleri.mü
nasebetiyle sözleri 364,366 

— 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 413 

— 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 166 

— 1336 senesi' Maliye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 55 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 133:135,137,152,256,258,260,438 

— 1836 senesi Muvazenei Umumiye 
kanunu münasebetiyle sözleri 540 

Sayfa 
116 ve 140 ncı maddeleri makamına kaim 
kanun münasebetiyle sözleri 338,339 

— Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin Teşkilâtı Esasiye Kanununun, tadi
line dair teklifi kanunisi münasebetiyle söz
leri 328 

— Karesi Mebusu Vehbi Beyin düşman
dan istirdat olunan mahaller ahalisinden 
ağnam resmi munzamının istifa edilme
mesine dair teklifi kanuni münasebetiyle 
sözleri 17,18,19,20 

— Küreinühas nahiyesinin kazaya tah
vili hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle 
sözleri ' 82,83 

— Mebdei içtimain Mart 1337 tarihine 
alınmasına dair takrir münasebetiyle söz
leri 197,199 

— Mualliminin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 76,340 

— Seyyar jandarma müfrezelerinin lağ
vı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 1.64,165 

v — Tarik bedei nakdisi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 276,277,278,279,282,283, 

294,303,306,307,362 
— Van Mebusluğuna seçilmiş olan İsmail 

Hakkı Beyin mazbatasının reddi hakkında 
mazbata münasebetiyle sözleri 107,108 

— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi ve 
onunla müzakere edilen kanun ve takrirler 
dolayısiyle sözleri 207,208,211^223,225,229 

— 1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 501 

— Maluliyeti hasebeiyle Mardin'in He-
tik kariyesinden Musaoğlu İsa'nın bakiyei 
mücazatıriın affına dair mazbata münasebe
tiyle sözleri v 159 

— Mualliminin ye talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 73 

— Memurini Hariciyeye verilen tahsisatı 
fevkalâde hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri 239:242,244 

T 
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— Tarik bedeli nakdisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 304,362 

— Van Mebusluğuna seçilmiş olan İs
mail Hakkı Beyin mazbatasının reddi hak- ' 
kında mazbata münasebetiyle sözleri 108,109 

— Van Mebusluğuna intihap edilmiş 
olan Tevfik Beyin Mebusluğunun kabulüne 
dair Divanı Riyaset kararı münasebetiyle 
sözleri 64 

Tahsin B. (Sıhhiye Vekâleti Muhasebe
cisi') -.1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 495,496,497,498,499,502 

• Tevfik B. (Vıan) -.1336 senesi Âşair ve 
Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi 
münasebetiyle sözleri 636 

TuaaaAı Hilmi B. (Bolu) - 1336 - senesi 
Hariciye Vekâleti bütçesi münasebetiyle söz
leri 237,250 

— 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 405 

— 1336 senesi Jandarma Umum Ku- * 
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mandanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri 485, 

•* 486,487 
— 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi 

münasebetiyle sözleri 166,169,179,182 
— 1336 senesi Müdafaai Milliye bütçesi 

ve onunla müzakere edilen teklifler ve suali 
takrirleri münasebetiyle sözleri 139,146 

— Bir merkezi hükümet tesisi için hazır
lıklarda bulunmak üzere bir komisyon teş
kili hakkındaki İcra Vekilleri kararana-
mesine dair sözleri 8,9,11,12 

— Frenginin men ve tahdidi sirayeti 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 84,88 

— Maluliyeti hasebiyle Trabzon'lu Ni-
yazinin tecili mücazatı hakkındaki mazba
ta münasebetiyle sözleri 158 

— Mebdei içtimain Mart 1337 tarihine 
alınmasına dair takrir münasebetiyle sözleri 198, 

199,200 
— Tedarik vesaiti nakliye kanununu 

20 ve 21 nci mevaddı muaddelesi makamı
na kaim kanun münasebetiyle sözleri 94,95, 

99,100 

Vehbi B. (Karesi) - 1336 senesi Maliye 
Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 50:51,56 

— Bir merkezi hükümet tesisi için hazır
lıklarda bulunmak üzere bir komisyon teş
kili hakkındaki İcra Vekilleri kararnamesi
ne dair sözleri 11,12 

— Düşmandan istirdat olunan mahaller 
ahalisinden ağnam resmi munzamının isti
fa edilmemesine dair teklifi kanuni mü
nasebetiyle sözleri . 17,18,19,20 

— İzmit Mebusu Sırrı Beyin Harici
ye ve Kadro Encümenlerinden istifası mü
nasebetiyle sözleri 66 

— Londraya gönderilecek heyeti mu
rahhasa vesilesiyle İstanbul'da bulunan 
Tevfik Paşa ile cereyan eden muhaberata 
dair sözleri 29 

Vehbi Ef. (Konya) - 1336 senesi Âşair 
ve Muhacirin Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi 
münasebetiyle sözleri , 534 

• — 1336 senesi Dahiliye Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen takrirler, teklif
ler, sual takrirleri münasebetiyle sözleri 363,378 

— 1336 senesi Defterihakani bütçesi mü
nasebetiyle sözleri 478 

— 1336 senesi Evkaf bütçesi münasebe
tiyle sözleri 312,313 

— 1336 senesi Hariciye Vekâleti büt
çesi münasebetiyle sözleri 246,248,249,252 

— 1336 senesi Jandarma Umum Kuman
danlığı bütçesi münasebetiyle sözleri 485,486,491 
s — 1336 senesi Maarif Vekâleti bütçesi 

münasebetiyle sözleri 178 
— 1336 senesi Maliye Vekâleti bütçesi 

münasebetiyle sözleri 115,118,123,126,127 
— 1336 senesi Matbuat ve İstihbarat 

Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri 513,522,526 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
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teklifler ve sıual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 145,252,253,257,259,287 

— 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi 
ve onunla müzakere edilen kanun ve takrir
ler münasebetiyle sözleri £10,211,225,226,229 

— 1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 495,496,497,499 

— Bir merkezi hükümet tesisi için ha
zırlıklarda bulunmak üzere bir komisyon 
teşkili hakkındaki icra Vekilleri kararna
mesine dair 6 

— Cuma tatili hakkındaki teklif müna-
nasebetiyle sözleri 395 • 

— Idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 116 ve 140 ncı maddeleri- makamına 
kaim kanun münasebetiyle sözleri 337,339,340 

— Küreinuhas nahiyesinin kazaya tah
vili hakkındaki teklifi kanuni münasebe
tiyle sözleri , 82 

—"Mebdei içtimain Mart 1337 tarihine 

alınmasına dair takrir münasebetiyle sözleri 

•— Memurini hariciyeye verilen tahsi
satı fevkalâde hakkindaki kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 

— Mualliminin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki-- kanun münasebetiyle 
sözleri ' '•• 

— Seyyar jandarma müfrezelerinin lağ
vı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 
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197, 
198 

243 

71 

112, 
165 

— Sinop'ta Tersane namiyle mâruf ma
hallin belediyej^e terki hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 90 

— Tarik Bedeli naktisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 276,287,362 

— Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 
20 ve 21 nci mevaddı muaddelesi makamına 
kaim kanun münasebetiyle sözleri 94,99 

— Van Mebusluğuna seçilmiş olan is
mail Hakkı Beyin, mazbatasının reddi hak
kında mazbata münasebetiyle sözleri 109 

Yahya Galip B. (Kırşehir) -1336 senesi 
Adliye Vekâleti bütçesi ve onunla müza
kere edilen sual takriri münasebetiyle söz
leri • 453,454 

— 1336 senesi Aşair ve Muhacirin Mu
di riy eti Umum iyesi bütçesi münasebetiyle 
sözleri ' 508,535 

— 1336 senesi Büyük Millet Meclisi 
bütçesi münasebetiyle sözleri 537 

— 1336 senesi Dahiliye Vekâleti büt
çesi ve onunla müzakere edilen takrirler, 
teklifler; sual takrirleri münasebetiyle söz
leri 364,367,370,371,378,379,380 

— 1336 senesi Dairei Riyaset bütçesi 
münasebetiyle sözleri 471 

— 1336 senesi Hariciye Vekâleti büt
çesi münasebetiyle sözleri 249,250 

— 1336 senesi Maliye Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 53,55 

— 1336 senesi Mart ve Nisan aylarına 
mahsus Avans Kanunu hakkındaki sözleri 545,549 

— 1336 senesi Matbuat ve istihbarat 
Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi münasebe
tiyle sözleri . 514,522,525,528,530,531,532,533 

— 1336 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu münasebetiyle sözler 533 

—- 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 287,288,289,290,293,442 

— 1336 senesi Nafia Vekâleti bütçesi ve 
onunla müzakere edilen kanun ve takrriler 
münasebetiyle sözleri 209 

— 1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti iç
timaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle söz
leri 502 

— Bütçenin Muvazenei Maliye Encüme
ninde tarzı müzakeresine dair takrir müna-
betiyle sözleri 324,325 

— Cuma tatili hakkındaki teklif müna
sebetiyle sözleri 394,395 

—• Corum Mebusu Ferit Beyin Ziraat 
Bankası Meclisi idare azalığma tâyin edil-
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dîğine dair riyaset tezkeresi münasebetiyle 
sözleri 13,15 

— Haymana ahalisinin orduya at hedi
ye ettiklerine dair Haymana kaymakamlığı
nın telgrafı münasebetiyle sözleri 66,67 

— istiklâl marşı hakkında sözleri 434 
—• Karesi Mebusu Vehbi Beyin, düşman

dan istirdat olunan mahaller ahalisinden 
ağnam resmi munzammınm istifa edilme
mesine dair teklifi, kanunisi münasebetiyle 
sözleri v 18 

—• Londraya gönderilecek heyeti murah-
rahhasa vesilesiyle İstanbul'da bulunan 
Tevfik Paşa ile cereyan eden muhaberata 
dair sözleri 23,28 

— Memurini hariciyeye verilen tahsisatı 
fevkalâde hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri 244 

—- Sinop 'ta Tersane namiyle maruf 
mahallin belediyeye terki hakkındaki ka-
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nun münasebetiyle sözleri 91 

~ Tedariki vesaiti nakliye kanununun 
20 ve 21 nei-mevaddı muaddelesi makamı
na kaim kanun münasebetiyle sözleri 95,96,98 

Yasin B. (Oltır) -1336 senesi Müdafaai 
Milliye Vekâleti bütçesi ve o mey anda 
müzakere edilen teklifler ve sual takrirleri 
münasebetiyle sözleri 286 

—• Mualliminin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 340 

Yusuf Ziya B. (Mersin) - 1336 senesi 
Âşair ve Muhacirin Müdüriyeti Umumi-
yesi bütçesi münasebetiyle sözleri 535,536 

— 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 405 

— 1336 senesi Posta ve Telgraf Müdü
riyeti Umumiyesi 1336 senesi bütçesi mü
nasebetiyle sözleri 349 

Zamir B. (Adana) - Adana ve havali
sinde Fransızlardan kendi lehlerine rey 
topladıklarına dair sual takriri münasebe
tiyle sözleri 435,443 

— 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen 
teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle 
sözleri 253 

— Mebdei içtimain Mart 1337 tarihine 
alınmasına dair takrir münasebetiyle söz
leri 199 

— Tarik bedeli nakdisi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 276 

Zekâi B. (Adana) - İzmit Mebusu Sırrı 
Beyin Hariciye ve Kadro Encümenlerinden 
istifası münasebetiyle sözleri 66 

—• Tedariki vesaiti nakliye kanununun 

20 ve 21 nci mevaddı muaddelesi makamı
na kaim kanun münasebetiyle sözleri 100 

Ziya Hurşit B. (Lâzistan) - Adana ve 
havalisinde Fransızların kendi lehlerine rey 
topladıklarına dair sual takriri münasebe
tiyle sözleri 435 

— Bir Merkezi Hükümet tesisi için ha
zırlıklarda bulunmak üzere bir komisyon teş
kili hakkındaki İcra Vekilleri kararname
sine dair sözleri - 11,12 

— 1336 senesi Dahiliye Vekâletinin büt
çesi ve onunla müzakere edilen takrirler, 
teklifler, sual takrirleri münasebetiyle söz
leri 371 

— Sinop'ta Tersane namiyle maruf ma
hallin belediyeye terki hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 91,92,93 


