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Fihrist 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
Sayfa:' 

intihaplar 

Divanı Riyaset intihabatı 
1. — Divanı Riyaset Kâtipleri intihabı 22: 

23,26,30,42:43,43 
2. — İdare Memurları ve Divanı Riya

set Kâtipleri intihabı 20 
3. — Reisisani intihabı 7,14,16,17 
4. — Reisvekilleri intihabı 17,19 

Encümen intihabatı 
1. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 

Beyin, İcra Vekillerinin vazife ve salâhi
yetini ;tesbit edecek olan Encümeni Mah
susun senei devriye, münasebetiyle vazife
sine nihayet verilip verilmiyeceğinin tahtı 
karara 'alınmasına dair takriri 51:52 

Meclis harici isler için intihabat 
1. — Hastanelerde yatan yaralı gazile

rin hatırlarını sormak üzere Meclisten 
bir heyet intihabı 306:307 

2. •—• Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi 
hesabatım tetkik edecek heyetim intihabı 385, 

388,390 

Şubeler intihabatı 
1. — Âzanm şubelere tefriki 17:19 

intihap mazbataları 
1. — Hakkâri Mebusluğuna intihabe-

dilmiş plan Ali Rıza Beyin intihap mazba
tasının reddi 141:144,144 

istifalar 
1. — Dersim Mebusu Mustafâ Ağanın 

müstafi addolunmasına dair Divanı Riya
set kararı 463:465 

2. -—Kütahya Mebusu Ragıp Beyin, 
Maarif kadrolarını tesbit eden encümen
den istifası 84 

3. — Yozgad Mebusu Mehmet Hulusi 

Sayfa 
^fendinin Müftülüğü tercihan mebusluk
tan istifası 95 

Masuniyeti teşriiye 
1. — Van Mebusu Haydar Beyin, ma

suniyeti teşriiyesi 131 

Mebusluğa kabul 
1. — İstanbul'da Meclisi Mebusan Âza

sından iken İngilizler tarafından Malta'ya 
sevk edilmiş olan, Gazianteb Mebusu Ali 
Cenani Beyin emsali veçhile Büyük Millet 
Meclisi âzasından addolunması 92 

Mezuniyet 
1. — Ertuğrul mebusları Mustafa Ke

mal, Halil ve Necip beylere izin verilmesi 377 
2. — Karahisarı Sahip Mebusu Mustafa 

Hulusi Efendiye mezuniyet itası 449 
3. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efen

diye izin verilmesi 169 
4. — Karesi Mebusu Kâzım Beyle, Lâ-

zistan Mebusu Necati Efendiyle birer va-
zifei askeriye tevdi edileceğinden mezun 
addolunmaları 279 

5. — Kayseri Mebusu Âlim Efendinin 
tecavüz ettirdiği 15 günün mezuniyetten sa
yılması 171 

6. — Lâzistan Mebusu Doktor Abidin 
Beyin, fahriyen çalışmak üzere Garp Cep
hesi Kumandanlığı emrine izamı için mü
saade verilmesi 264 

Tahkikat 
1. — Diyarbakır^ Mebusu Hacı Şükrü 

Beyin, hakkındaki tahkikatın tesrii intacı 
temennisine dair takriri 103:104 

Vefat 
1. — Menteşe Mebusu 

Beyin vefatı 
Hamza Hayati 

97 
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BEYANAT -

i Sayfa 
1. —I Bursa Mebusu Operatör Emin Be

yin, cepnede gördüklerine dair beyanatı 380:382 
2. —j Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 

ve Garpj Ordusu Kumandanı ismet Paşanın 
nutku | 8 

3. —| Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin, JMlecik ve havalisi halkına müsta-
celen yirdımda bulunulmasına dair beya-

' ti ve bu| hususta cereyan eden müzakere 388:39Q 
4. —i Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid 

Beyin, ^eclis namına ismet. Paşaya teşek
kürü j ' , 7£ 

5. -4 Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar 
Beyin, Londra Konferansı müzakeratma, 
Rusya fe Gürcistan ahvaline dair beya
natı i 65:68 

6. —f Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar 
Beyin, t*apa Önbeşinci Benuva'dan Mus
tafa Kdmal Paşaya mevrut telgraf ile ona 
verilen jcevap hakkında beyanatı 90:92 

NUTUKLAR 
Sayfa 

7. —• Hariciye Vekâleti Vekili - Muhtar 
' Beyin, Türkiye ile Rusya arasında akdedi
len Muahedenamenin metni hakkında beya
natı 205:209 

8. — ikinci içtima senesini tes'iden 
âzayi kiram tarafından irad olunan nu
tuklar : 8:12 

9. — Meclis Reisi Mustafa Kemal Pa
şanın ikinci içtima senesini açış nutku 2:7 ̂  

10. ->- Müdafaai Milliye Vekili ve Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisvekili Fevzi 
Paşanın! ikinci inönü Harbine dair beya
natı 321:328,330 

11. — Müdafaai Milliye Vekili Fevzi 
Paşanın, ikinci inönü zaferinden sonra 
cereyan eden harbin ikinci safhası hakkın
da beyanatı 474:477 

12. •+- Müdafaai Milliye Vekili Fevzi 
Paşanm, Yunanlıların cepheden taarruza 
başladıklarına dair beyatı (ikinci inönü) 229 

İCRA VEKİLLERİ MUAMELATI 
. 1. -f istifa eden Dr. Adnan Beyin ye
rine Sıjıhiye Vekâletine bir zatın intihabı 
hakkınca Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresjî  47,64,68 

2. -İ-- Maarif Vekili Hamdullah Suphi 
Beye isjtizah neticesinde beyanı itimat' edil
mesi 346 

3. -4- Maliye Vekili ve/istanbul Mebusu 
Ferit if'eye istizah neticesi beyanı itimat 
olunmak 472.473 

4; -K Mersin Mebusu Yusuf' Ziya Be
yin, iktisat Vekâletince Avrupa'ya gön-

İSTİZAHLAR -
j îcra VeWHerin4en 

il 1, - j - Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin, iErzurum'da tevkif edilmiş olan Al-
'bayrakj gazetesi sahibi Mithat Bey hakkın
da îşrfj Vekillerinden istizah takriri 465.466 

Adliye Vekâletinden < 
1. - j - Tokad Mebusu Rıfat Beyin, To-

kad Bipayet. Mahkemesinin lağvından do
layı A4İiye Vekâletinden istizah takriri ve 

derileçek olan heyeti ziraiye hakkında is
tizah takriri ve iktisat Vekili Mahmut Ce
lâl Beyin cevabı ve mumaileyhe itimat be
yan edilmesi 53:64 

5. -t- Refet Paşa'nm Dahiliye Vekilli
ğinden istifası 169 

6. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, To
kad Bidayet Mahkemesinin lağvından do
layı Adliye Vekâletinden istizah takriri ve 
Adliye Vekili Hafız Mehmet Beyin cevabı 
ve muüjıaileyhe itimat beyan olunması 71:82, 

82:83 

VE CEVAPLAR! 
Adliye Vekili Hafız Mehmet Beyin cevabı 50: 

51,71:82,82:83 

Hariciye Vekâletinden 
1. — Erzurum Mebusu Celâlettin Arif 

Beyle iki arkadaşının, Hariciye' Vekâleti 
Vekili Muhtar Beyin beyanatının mehafili 
ecnebiyece suitefehhüme meydan verece
ğine dair Hariciye Vekâletinden istizah 
takriri 378 
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Sayfa 

İktisat Vekâletinden 
1. — Mersin Mebusu- Yusuf Ziya Be

yin, iktisat Vekâletince Avrupa'ya gön
derilecek olan heyeti ziraiye hakkında 
iktisat Vekilinin Meclise izahat .vermesine 
dair istizah takriri ve iktisat Vekili Mah
mut Celâl Beyin cevabı 

Maarif Vekâletinden 
1. — Muş Mebusu Hacı Ahmet Hamdi 

Beyle arkadaşlarının Bitlis, G^nç ve Muş 

53:64 

Sayfa 
livalarında mektep .olmadığı halde ma
arif müdürü tâyin edildiğine dair istizah 
takriri ve Maarif Vekili Hamdullah Suphi . 
Beyin cevabı 233,243:244,337:346 

Maliye Vekâletinden 
1. — Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi 

Efendinin, Maliye Vekili Ferit Beyin 
vazifei vekâlete ait hilafı usul muamelâ
tına dair istizah takriri ve mumaileyhin 
cevabı ' 445:446,467:473 

KANUNLAR 
No. 
105 

106 

107 

Sayfa 
'— Jandarma Süvari Alayları için 
Muktazi Seksen Bin Liranın Sarfına 
dair Kanun 52:53,64,64 
— Sevkıyat Efrat ve Küçük Zâbitam-
na Verilecek Yevmiyeler hakkında Ka
nun 104:113,113,129,140,163:164 
— Bozkır Kaymakamı Asaf Beyin A- ' 
ilesine Maaş Tahsisi hakkında Kanun 120: 

121,129,1^4:135,140,164:165 
108 —ik inc i Avans Kanunu 171:187, 

191:204,205 

No. Sayfa 
109 — Devairi Resmiycye Lüzumu Olan 

ve Fukarayı Ahaliye Tevzi Edilecek 
Mahrukat ile Ciheti Askeriyece Lü
zumu Olan Telgraf ve Telefon Direk
ten ve Mahrukatın Bilâmüzayede Ta
rife Bedeli Üzerinden Resmi Alına
rak i ta Edilmesine dair Kanun 210: 

213,238,243:244,259:260 
110 —'Demiryolları Nakliyat Tarifesinin 

Altı Misline iblâğına dair Kanun 132, 
432:442 

KARARLAR 
103 — i s m e t Paşa'ya beyanı tegekkür edil

mesi hakkında 7:8 
104 — Ordu kumandanlariylç Müdafaai 

Hukuk cemiyetlerine beyanı teşek-
' kür edilmesi hakkında 12 

105 — istiklâl Marşı hakkında 12,13:14 
106 — Gazianteb ahalisine beyanı teşek

kür edilmesi hakkında ' 23:25 
107 — Yirmi zata teşekkürname yazılması 

hakkında , 49:50 
108 — istiklâl Marşı hakkında 85:90 
109- — Bâzı eşhas haklarındaki hükmün 

"retf'ine dair 145:146 
110 — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 

» Câsim hakkında 234:236 
111 — Divanı harbler tarafından gıyaben 

verilen hükümler hakkında 264:265 
112 — tki şahsın affı hakkında 266:269 
113 — Meclisin teşekküratmm tebliği. 

hakkında 7:8 
114 — Fevzi Paşa'nm terfii hakkında 328 
115 — Firariler hakkında 416:423 
116 — Hacı Ömer Efendi hakkındaki 

hükmün ref'ine dair 463 

LÂYIHALAR 
1. — Anadolu ve Bağdat demiryolları 

nakliyat tarifesinin 6 misline iblâğı hak
kında 132,432:442 

2. — Arzı istiman eden şajd Halid'in 
affına dair 399:400 

3. — Askerî Tekaüt ve istifa Kanunu

nun 12 nci maddesinin tadiline dair 395:399 
4. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye 

kanunu lâyihası 290:291,307:320,330:831 
A — Askerî Fabrikalar Müdüriyeti 

Bütçesi 314 r317,32Q,330:331 
B — Bahriye Bütçesi 517 ;320,33O mi 



Sayfa 
C — Müdafaai Milliye Vekâleti Büt

çesi 290:291,307:314,320,330:331 
5. —• Devairi resmiye ile fukarayı 

ahali-ihtiyacı için ormanlardan kat'edile
cek mahrukatın ve ciheti askeriyeye lü
zumu olan telgraf ve telefon direklerinin 
bilâmüzayede itasına dair 210:213,238 i243, 

244:259:260 
6. —ı Düşman istilâsından kurtulan ma-

hallerdes eshabmm firarına mebni sahipsiz. 
kalan emvali menkule ve mezruat hakkın
da 121:126 

7. —; Edirne Vilâyeti Teşkilâtı Adliye 
Kanununun birinci maddesinin tadiline 
dair 280 

8. —; Evkafın iki aylık muvakkat büt
çesi (13B7 senesine ait) hakkında 376 

9. — Gümrük tarifesinin tadiline dair .263 
10. — Hanaleri hedim ve tahrip olunan 

vilâyatı l müstahlasa ahalisine emvali met- , 
rukeden verilmiş olan haneler hakkında 391:395 

11. — Harb Kazançları Kararnamesinin 
27 nci maddesinin tadili hakkında 215 

12. -r- Hekimhan kazası namiyle bir 
kaza teşkiline dair 49 

13. -^-Hukuku Aile Kararnamesinin 
yeniden meriyetine dair 48:49 

14. -TM Icrayi Tababet Kanununa müzey- , 
yel kanun lâyihası 97 

15. -i- Merzifon - Çorum - Çalatlı yolu
nun turuku umûmiye meyamna ithaline 
clair 49 

16. — Muhasebei Hususiye müdürleri
nin keyfiyeti tâyinine dair' 49 

17. — Müdafaai Milliye Müsteşarlığı ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti ve 
sair makamatı işgal eden zevatın makam 
maaşlarına dair 376 

18. — Palu namiyle bir liva teşkiline 
dair 49,385:387 

19. — Sivil imalâtı harbiye ustalarına 
tahsisatı fevkalâde verilmesine dair 280 

20. — Sınıfı salis ketebe ile takımbaşı-
larma verilecek tahsisatı fevkalâde hak
kında 280 

21. •-— Sükna kanunu lâyihası 214 
22. — Şûrayı Devlet teşkili hakkında 

iki kanun lâyihası 400 
23. — Tebdilhavaya muhtaç zâbitana 

harcırah itasına dair 408 
24 .—Umumi seferberlikte silâh altına 

alınmış ve hayat ve mematı meçhul olan 
muallimlerin yerine asaleten muallim tâ
yini hakkında 48 

25. — Van vilâyeti dâhilinde iki nahi
yenin ilgasiyle Zeylânderesi ve Sarısu na
miyle iki nahiye teşkiline dair 280 

26. — Yazıcı efrat ve küçük zâbitanm 
iaşesi hakkında 104:113,113,129,140,163:164 

27. — Yerli kumaş iksası hakkııda 1.33 
28. —• Zâbitanm vazife esnasında te

lef olan hayvanlarının tazmini hakkında 400: 
403 

MAZBATALAR 
ADIİÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. —t- Arzı istiman eden şakî Halid'in 

affına 4a i r kanun lâyihası hakkında 399:400 
2. —r- Düşman tarafına firarından, do

layı gıyjaben idama mahkûm edilmiş olan 
zâbitvekili Münir Feyzi efendi hakkında
ki hükmün tasdikına dair i c ra Vekilleri 
Riyaseti tezkeresi hakkında 265:266 
. 3. - 4 Eskişehir 'in Büyükdere Karye

sinden Mustafa Çavuş ile Durmuş Ağa
nın affedilmelerine dair Eskişehir Mah
kemesinden mevcut tezkere hakkında 266:269 

4. —-» Eskişehir İstiklâl Mahkemesince 
altı ay hapse mahkûm edilmiş olan kı

demli yüzbaşı Necati Bey tarafından ve- . 
rilmiş olan af istidasının reddine dair 265 

5. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Er-
ganili- Musa ve oğlu Câsim'in evrakı hük-
miyesinin gönderildiğine dair Ergani Müd
deiumumiliğinden mevrut tezkere hakkında 284: 

295 
6. —-Hiyaneti vataniyeden mahkûm 

Müderris İsmail Hakkı ve Osman efendi
ler hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 145:146 

7. —• Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Saidili Belediye Âzasından Ömer Efendi 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 



Sayfa 
Adliye Vekâleti tezkeresi hakkında 463 

8. — Karahisarj Sahip Mebusu Mehmet 
Şükrü Beyin, mebusların dâvavekâletiyle 
iştigal etmemelerine dair takriri ve Yozgad 
Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Büyük Mil
let Meclisi azalarından dâva vekâleti deruh-
de edenlerin müstafi addolunmalarına dair 
teklifi kanunisi (2/184) ve Kütahya Me
busu Ragıp Beyin, Büyük Millet Meclisi 
âzalarının dâva vekâletiyle iştigal edeme
melerine dair teklifi kanunisi (2/117 M.) 
ve mebuslukla dâvavekâletinin imtizacı 
mağduriyetini mucip olduğuna dair Mem-
duh imzalı arzuhal hakkında 234 

9. — izmit Mebusu Hamdi Namık Be
yin, Kanunu Cezanın 117 nei maddesinin 
tadili hakkında teklifi kanunisine dair 
(2/170) 264 

10. — Kastamonu istiklâl Mahkemesin
ce idama mahkûm edilmiş olan Hüseyin 
oğlu Osman hakkındaki Kengırı Mutasar
rıflığının tezkeresine dair 416:423 

11. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
bâzı ahvalde şahadetnamesiz dâvavekilleri 
istihdamına müsaade edilmesine dair tek
lifi kanunisi hakkında (2/M. 80) 416 

12. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
istanbul'ca neşrolunan aflar ve tecili mü-
cazat kararnamelerinin gayrimuteber addi 
hakkında teklifi kanunisine dair (2/242) 423:425 

13. -— Şûrayi Devlet teşkili hakkında 
kanun lâyihalarına dair 400 

14. — Yozgad Mebusu Feyyaz .Âli Be
yin, evvelce Divanı Harbi örfi tarafından 
tevkif edilmiş olan eşhasın tahliye edilme
lerine dair takriri hakkında 264:265 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Karahisarı Sahip Mebusu Mehmet 

Şükrü Beyin, mebusların dâva vekâletiyle 
iştigal etmemelerine dair takriri ve Yozgad 
Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Büyük Mil
let Meclisi azalarından dâva vekâleti der-
uhde edenlerin müstafi addolunmalarına 
dair teklifi kanunisi (2/184) ve Kütahya 
Mebusu Ragıp Beyin, Büyük Millet Meclisi 
âzalarının dâva vekâletiyle iştigal edeme
melerine dair teklifi kanunisi (2/117 M.) 
ve mebuslukla dâva vekâletinin imtizacı 

Sayfa 
mağduriyetini mucip olduğuna dair Mem-
duh imzalı arzuhal hakkında 234 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Palu namiyle bir liva teşkili hak

kında kanun lâyihasına dair 385:387 
2. — Şûrayi Devlet teşkilâtı hakkındaki 

iki lâyihaya dair . 400 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi 

Beyin, ziynet eşyasının men'i duhulü hak
kındaki teklifi kanunisine-dair (2/137) 217: 

229,244:259,270:275,291:298,347:364 

KAVANlNl MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1. — Anadolu ve Bağdat Demiryolları * 
nakliyat tarifesinin altı misline iblağı hak
kında kanun lâyihasına dair 432 442 

2. — Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun 
12 nci maddesinin tadiline dair kânun lâ
yihası hakkında 395:3®t 

3. — Devairi Resmiye ile fukarai ahali 
ihtiyacı için ormanlardan kat'edilecek mah
rukatın ve ciheti askeriyeye lüzumu olan 
telgraf ve telefon direklerinin bilâmüzayede 
itasına dair kanun lâyihası hakkında 210: 

213,238:243,244,259 560 
4. — Düşman istlâsmdan kurtulan ma

hallerde eshabınm firarına mebni sahipsiz 
kalan emvali menkule ve mezruat hakkında 
kanun lâyihasına dair 121:126 

5. — Yazıcı efrat ve küçük zâbitanın 
iaşesi hakkında kanun lâyihasına dair 104: 

113,113,129,140,163:164 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Amasya Mebusu Hamdi Beyin, 

Amasya'daki Şefkati Islâmiye Yurduna 
muavenet hakkında teklifi kanunisine dair 
(2/252) 446 

2. — Aydın Mebusu Esat Efendinin, 
ihracat Rüsumu Kanununun ilgası hakkın
da teklifi kanunisine dair (2/255) ' 446 

3. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, 
Nisabı Müzakere Kanununun ikinci madde
sinin tadili hakkında teklifi kanunisine dair 
(2/247) 447 

4. — Bolu Mebusu Dr. Fuâd Beyle 
rüfekasmm, Ereğli - Ankara tarikinin tu-
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Sayfa 

rüku umumiye meyamna ithaline dair tek
lifi kanunisi hakkında (2/257) 413:414 

5. — İBursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, kıptjilerin iskânı hakkında teklifi ka
nunisine dair (2/260) 446 

6. — Bursa Mebusu Operatör Emin 
Beyin, meealisi idarenin lağvı, hakkında 
teklifi kanunisine dair (2/229) 303 

7. —:Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, 
Bolu hâdisesinde şehit olan Binbaşı ihsan 
Bey ailesine hidematı vataniyeden maaş 
tahsisi hakkında teklifi kanunisine dair 
(2/244) [ 303:304 

8. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi 
Beyin, ziynet eşyasının men'i duhulü hak-

.kındaki teklifi kanunisine dair (2/137) 217:-
229,244:259,270 575,291:298,347:364 

9. —: Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali 1 Beyin, Ankara'da bir hukuk ve 

•Kastamonu'da bir tıbbiye mektebi kü-
şadma İdair teklifi kanunisi hakkında 
(2/248 m . . 4 6 5 

10. 4 - Kastamonu, Mebusu Abdülkadir 
Kemali [Beyin, Hükümet İkraz Kanunu 
hakkında teklifi kanunisine dair (2/250) 411: 

1 • • .•! ': ı : 4 1 3 

11. -r- Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali İBeyin; ilmî cereyanları lisanimıza 
nakil için her vekâlete iki bin lira tahsisi
ne dair teklifi kanunisi hakkında (2/249) 447: 

449 
12. —- Kastamonu Mebusu Abdülkadir 

Kemali Beyle rüfekasınm, imalâtı harbi-
yede çaliışan ustalarla mütehassıs zâbitana 
cephe zammı itası hakkında teklifi kanu
nisine dkir (2/256) 446 

13. -4- Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali Beyle rüf ekasınm, Küreinühas na
hiyesinin kazaya tahvili hakkında teklifi 
kanunisine dair (2/247) . 463 

14. -t- Kırşehir Mebusu Yahya Galip 
Beyin,, tedrisatı iptidaiye Kanununun lağ
vına dâir teklifi kanunisi hakkında 
• (2/230 İf .) 303 

15. H - Konya Mebusu Kâzım Hüsnü 
Beyle rîjLfekasınm, 1336 senesi son aşar 
taksitinin tecili hakkında teklifi kanunisi
ne dair (2/230) 303 

Sayfa 
16. — Kütahya Mebusu Cemil Bey ve 

rüf ekasınm, istanbul'ca neşrolunan aflar 
ve Tecili Mücazat kararnamelerinin gayri-
muteber addi hakkında teklifi kanunisi
ne dair (2/242) 304:306 

17. — Lâzistan Mebusu Osman Beyle 
refikinin, Rize - Erzurum tarikinin inşası 
hakkında teklifi kanunisine dair (2/254) 446 

18. —• Muş Mebusu Abdülgani Beyin, 
kumarın men'ine dair teklifi kanunisi 
hakkında (2/261) 447 

19. —• Saruhan Mebusu Refik Şevket 
Beyin, Beylerbeyi ihtiyat Zabit Mektebin
den mezun olanlar hakkında teklifi kanu
nisine dair (2/258) 447 

20. — Siird Mebusu Salih Efendinin, 
Siird - Musul yolunun turuku umumiye 
meyanına ithaline dair teklifi kanunisi 
hakkında (2/243 M.) 304 

21. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, me
murinin sureti azil ve nasbi işleriyle meş
gul olmak üzere vilâyet merkezlerinde 
memurin komisyonları teşkil edilmesine 
dair teklifi kanunisi hakkında (2/256) 408: 

411 
22. — Van Mebusu Hasan Sıddık Be

yin, Vaîı şehrinin su yollarının imarı için 
Nafıa bütçesinden altı bin lira tahsisine 
dair teklifi kanunisi hakkında (2/253) . 415 

23. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, Muhacirin Müdiriyeti Umumiye-
sinin lağvı hakkında teklifi kanunisi hak
kında (2/243) 303 

MUVAZENE! MALÎYE ENOÜMENl 
MAZBATALARI 

1. — Anadolu ve Bağdat Demiryolları 
nakliyat tarifesinin altı misline iblâğı hak
kında kanun lâyihasına dair 432:442 

2. — Ankara Mebusu Mustafa Efendi
nin, aşar borçlarım yermiyen köylülerin 
tecili duyunu hakkında teklifi kanunisine 
dair (2/223 M.) 134 

3. — Askerî Tekaüt ve istifa Kanunu
nun 12 nci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası hakkında 395:399 

4. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası hakkında 290:291,307:320, 

330:331 
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A — Askerî Fabrikalar {Müdüriyeti 
Bütçe» 314:317,320,330:331 

B — Bahriye Bütçesi [ 317:3^330:331 
C — Müdafaai Milliye Vekâleti Büt

çesi 290:291,30t :314,320,330:33i 
5. — 1337 senesinde teşkil edilecek 

jandarma süvari alayları için i seksen bin 
lira itasına dair îera Vekilim Riyaseti 
tezkeresi hakkında 52:53,64,64 

6. -*. Cahik Mebusu Nafiz Beyin, Asaf 
Bey ailesine maaş tahsisine dfair teklifi 
kanunisi hakkında (2/157) "* [l20 :Î21,129,134: 

\ 13^140,164:165 
7. — öümüşane Mebusu Hftsan Fehmi 

Beyin> -ziynet -eşyasının men'i dîîhulü hak- ' 
kında teklifi kanuni ile (2/137), Bursa 
Mebuei öperotör Emin Beyin, ziynet eş
yasından ithalât resmi alınmasa hakkında , 
teklifi kanunisine dair (2/199) I - 217:229,244: 

259,270:2^291:298,347:364 
8. — Haneleri hedim ve tahjtip olunan 

vilâvyatı-müstahlasa ahalisine emvali metrû-
keden yerilmiş olan haneler hakkınca ka
nun lâyihasına dair ; 391:395 

9. — Muvazene! Maliye Encümeninin, 
sekiz milyon liralık ikinci avajıs kanunu ' 
teklifin* dair (2/255 M.) . l7$187,191204,205 

10̂  — Seferberlik ve Ce$he zammı 
Kanu&paun tefsirine dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi hakkında 113:120 

11. — Yazıcı efrat ve küçükj zabıtanın 
iaşesi hakkındaki lâyihaya dair; 104:113,113, 

.129^40,163:164 

Sayfa 
12. — Zabıtanın vazife esnasında telef 

olan hayvanlarının tazmini hakkında ka
nun ^ t e t e ına dair 400:403 

Sf&UFAAt MÎLLÎYE ENCÜMENİ 
* MAZBATALARI 

1. — Askerî, Tekaüt ve îştifa Kanunu
nun 12 nci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyiham hakkında Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası 39(5:399. 

2. - - r Jfrzurum" Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin, Askerî levazım 'idarelerinin lâğvi 
hakkında teklifi kanunisine dair (2/194) 269 

3,-— Seferberlik ve Cephe Zanimı Ka
nununun tefsirine dair Büyük'Millet Meç
lisi Riyaseti tezkeresi hakkında 113:120 

4. — Yazıeı efrat ve küçük zâbitanm 
iaşesi hakkında kanun lâyihasına dair 104:113, 

113,129,140,163:164 

NA^iA ENCÜMENİ MAZBATALARI , 
1. — Anadolu ve Bağdat Demiryolları 

Nakliyat Tarifesinin altı misline iblâğı hak
kında kanun lâyihasına dair 432:442 

2, — Trabzon Mebusu Recai Beyin, Or
du' - Sivas tariktean turuku umumiye me-
yamnia ithaline1 dair takriri hakkında 379 

' ŞIR'ÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. -r— Erzincan Mebusu Osman Fevzi 

Efendinin, Erzincan'da bir Darülhilâfe 
Medresesi açılması hakkında takriri hak
kında • 384:385. 

MUHTELİF EVEAK 
İstihbarat t 

1. — Fransızların Adana ve; havalisin
den cebren rey topladıklarına r dair ma-
haüindBBL mevrut telgraflar - î 48 

Protestolar 
1. —r Adana rdaki Fransız jjaezalimini % 

protesto için muhtelif yerlerden! gelen tel
graflar ' ; 213 

2. — Fransızların Adana 'da | i harekâ
tını protesto/ zımnında muhtelif ı mahaller
den mevrut telgraflar • • 132 

3. - r Kürdİstan meselesi mevcut olma-

dığsHU dair muhtelif mahallerden mevrut 
telgraflar , 132:133,214,280:281 

4.— Londra'daki Sulh Konferansının 
Arap ve Kürtler hakkındaki propaganda
sının protesto edildiğine dair Elcezire Ha-
reketi Vataniye Reisi Mirliva Hacim Pa
şadan . alman mektup hakkında Elcezire 
Cephe'si Kumandanı Nihat Paşanın tel-
Wnd 374 

5. — 16 Mart münasebetiyle Şark Cep
hesi Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa- -
dan meyfat telgraf 213. 

6. — Yunanlılarla teşriki mesai eden 
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Abazala^ın tel'inine dair Dutee Abaza eş
rafından «ıteaa telgraf 3*75$?6 

Talepler 
1. —S Gazianteb mücahitlerinden has

tanede mecruh&n yatanların Meclis na
mına hediyelerle taltif edilmeleri tem^nni-
sîne dait1 Maraş'tan mevrut telgraf 23 $5 

2.; —İ Tahsisat istediklerine dair izmir 
^ Mektebi! Sultani talebesinin telgrafı 48 

Teberrular ve ianeler 
1. —! inönü Muzafferiyeti münasebe

tiyle Bafralıların orduya 4 bin kilo tütün 
hediye ettiklerine dağa* On Beşâftei Fırka 
I^ma&djanlığiMn "telgrafı 376 

.2. M Orduya tayyare M a edileceğime 
dair Niğde Mutasarrıflığının tezkeresi 216 

Tiebrikier, teşekkürler ye tazimler 
1. —i Ardahan ve Artvin'in istirdadı 

dolayisiyle muhtelif mahallerden gelen. 
tebrik telgrafları 47 

2. —j Batum'un işgali dolapsîyle mujı-
telil jp.a|ıâllerden mevrut teferlk telgraf -
lan I 140 

3. •—* Erzurum'un istirda^nın dör
düncü senei d®?riyesi münasebetiyle bele
diye riyasetinden mevrut telgraf 147 

4. —i Gazianteb muhtaçlarına yapılan 
yardımdan dolayı Heyeti Merkeziye Reisi 
Ahmet imzalı teşekkür telgrafı 337 

5. —-I ikinci inönü muzafferiyeti müna
sebetiyle muhtelif yerlerden gelen tebrik 
telgrafları 335,374,408,446,461 

Sayfa 
6. -*- ikinci inönü Muzafferiyeti müna

sebetiyle Şeyh Sûnûsi'den mevrut tebrik 
telgrafı 374 

7. — ikinci içtima senesi münasebetiyle 
Meclisten yapılan tamimler dolayısiyle 
muhtelife yerlerden gelen teşekkür telgraf
ları 130,169,214 

8.-—Karabağ 'm merkezi olan Şoşa'-
dan çekilen Nevruz bayramı tebrikine mü-
taallik telgrafın gönderildiğine dair Kâ
zım Karabekir Paşadan mevrut telgraf 369 

9. — Kars'ın düşmandan kurtarılma
sından dolayı Kars Müftülüğünden mev
rut teşekkür telgrafı 133 

10. -î- Kars ve havalisinin anavatana 
iltihakı münasebetiyle Ordubad Kaza in
kılâp Komitesi Reisi AbbasKuli Han'dan 
alınan telgrafın göiiderildiğîne dair Şark 
Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir 
Paşadan; gelen telgraf 26:27 

11. -*- Meclisin takdiratınm ismet Pa
şaya tebliğ olunduğuna ve müşarünileyh
ten alınan telgrafın gönderildiğine dair 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisvekili 
Fevzi Paşadan mevrut tezkere 369 

12. — Sinob Mutasarrıfı Zihni Beyin 
livada yaptığı hizmetlerden dolayı Sinöb 
Meclisi Umumisi Reisi saniliğinden mevrut 
teşekkür telgrafı 130 

13. -^ Şavşat ve Çıldır ahalisinin teza
hüratından bahis telgrafların gönderildi
ğine dair Şark Cephesi Kumandanı Kâzım 
Karabekir Paşadan mevrut iki telgraf 48 

SUALLEB VE CEVAPLAR 
AcBiye Vekâletinden 

1. —î Bolu Mebusu Tunalı Hfiml İhsyin, L 
Ereğli İCömür Havzasındaki amele arasın
da vuku1 a gelen kaza ve vefiyata dair ikti
sat ve adliye vekâletlerinden ŝ ual takru*i 377 

2. -4 Bolu Mebusu Tunalî Hilmi Beyhı^ 
Kengırı! Tuz Madienindeki amelle arasında 
vukua gelen kaza ve vefiyata dair Dahiliye, ! ' ̂  
Adliye tekâletlerinden sual takriri ^77 

3. _4. Dersim Mebusu Abdülhak Tevfik 
Beyin, ; Hâkimi Münferit teşkilâtından 
Dersim j Livasının mahrum biî»afcıtafcâsı se

bebinin bildirilmesine dair sual takriri ve 
Adliye Vekâleti Vekili Hafız Mehmet Be-
$&'• tahrirî cevabı ' ; : ^4,401^43^ 

4. —• Ergani Mebfusu $jjm Beyin, An-
teb istinaf Müddeiumumisi hakkındaki su
aline Adjiye Vekâleti Vekili Hafız Mehmet 

pn şifahi cevabı ,34,291 
5.,—; Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 

Beyin, şehadetnameşiz dâva vekilleri hak-
kındaiki sualine Adliye Vekâleti , Vekili 
İİTaiz Mehmet Beyin şif ahi cevabi' 50,82,291 

6, — Kırşehir Mebusu Yahya Galip 
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Sayfa 
Beyin, hâkimi münferit teşkilâtı hakkın
da sual takriri ve Adliye Vekâleti Vekili 
Hafjz Mehmet Beyin şifahi cevabı .188,236 

7. — Tokad Mebusu Kifat Beyin, To-
kad mahkemesine dair Adliye Vekâletin
den sual takriri 147 

Dahiliye Vİİ*İtetinden 
1. — Bolu Mebusu Dr. Fuat Beyin, 

ahaliden iane namiyle cebren hayvanat 
toplıyan Haymana Kaymakamı hakkında. 
Dahiliye Vekâletinden sual takriri . 149 

2. — Bolu Mebusu Tunalh Hilmi Beyin, 
Kengırı Tuz Madenindeki amele arasında 
vukua gelen kaza ve vefiyata dair Dahiliye 
Vekaletinden sual takriri 377 

3. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be
yin, Ankara Belediyesi intihabatıiıa dair 
sual takririne Dahiliye Vekâleti Vekili Dok
tor Adnan Beyin tahrirî cevabı 96:97 

4. — Muş Mebusu Abdülgani Beyin, 
Bulanık ve Malazgirt kazalarında telgraf
hane açılmaması esbabına dair Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri ve Dahiliye Ve
kâleti Vekilli Muhtar Beyin tahrirî cevabı 130, 

/ 302 
5. — İzmit Mebusu Hamdı Namık Be

yin, posta ve telgraf memurini maaşatı i 
zamaiminin tediye edilmemesi esbabına 
dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri 466 | 

6. — Yozgad Mebusu Rıza Beyin, Ak- ı 
dağmadeni Jandarma Kumandanı Yüzbaşı 
Fehmi Efendi hakkında sual takriri ve Da
hiliye Vekâleti Vekili Muhtar Beyin tahrirî 
cevabı . 133,301:302 

Haricîye VekaletiBden 
1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, 

Hariciye Vekilinin okuduğu protestona-
meyi memleketin menafime muvafık göre
mediğinden Nebizade Hamdi Beyin sual 
takririnin istizaha k^lbedilmesine dair 
takriri 368:369 

?. — Trabzon Mebusu Nebizade Hamdi 
Beyin, işgal altındaki arazide Yunanlıların 
ika ettikleri mezalimin önüne geçmek için 
ne gibi tedabiri siyasiye ittihaz edildiğine 
dair Hariciye Vekâletinden sual takriri 
ve Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Beyin 
şifahi cevabı 364:368 i 

İktisat Vekâletinden 
1. — Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin 

I Ereğli Çömür havzasındaki amele arasın
da vukuagelen kaza ve vefiyata dair İkti
sat Vekâletinden sual takriri , 377 

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Ereğli Kömür Havzasındaki ormanların 
katiyat ve ruhsatiyelerine dair İktisat Ve
kâletinden sual takriri 377 

3. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Kengırı Tuz madenindeki amele arasındaki 
vukuagelen kaza ve vefiyata dair İktisat 
Vekâletinden sual takriri 377 

4. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendinin, Ankara 'daki ihtikârın men'ine 
dair İktisat Vekâletinden sual takriri 84 

* Maarif Vekâletinden 
1. — Muş Mebusu Abdülgani Beyle 

refikinin, Muş Maaaif Müdüaga hakkında 
Maarif Vekâletinden sual takriri 84 

Maliye Vekâletinden 
. 1. — Ankara Mebusu Mustafa Efendi

nin, teslise tâbi kura ahalisinin aşar borç
larına dair Maliye Vekâletinden sual tak
riri 149 

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 
Kengırı £uz madenindeki amele arasında 
vukua gelen kaza ve vefiyata dair Maliye 
Vekâletinden sual takriri 377 

3. «— Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemalî Beyin, kibritlerden ne sebeple, faz
la resim alındığına dair Maliye Vekâletin
den «ual takriri 253 

Müdafaai MilKye Vekâletinden 
1. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 

Beyin, Kars'a gelen alay hakkında (Mus
tafa Suphi hakkında) Müdafaai Millîye 
Vekâletinden sual takriri 306 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendi 
ile arkadaşının, Keçiören'de ciheti askeri
yece işgal edilmiş olan bağlar hakkında 
sual takriri ve Müdafaai Millîye Vekili 
Fevzi Paşanın tahrirî cevabı 100,461:462 , 

3. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemal} Beyin, Kozan Sancağı dâhilinde 
ahalinin zahiresini müsadere eden yüzbaşı 
Sinan Bey hakkında Müdafaai Milliye Ve-
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kâletindea sual takriri 466 

4. — Ifastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali Beyin, Nasrullah ismindeki adamın* 
koyunlarımı iade etmiyen Kırk Birinci 
Fırka Kumandanı hakkında Müdaf âai Mil
lîye Vekâletinden sual takriri 466 

-5. — karahisarı Sahip Mebusu İsmail 
Şükrü Efendinin, Cenup ordusuna mensup 
kıtaatın niaaşlarına ve saireye dair Müda-
faai Milliye Vekâletinden sual takriri ,170:171 

6. — Çarahisarı Sahip Mebusu Ömer 
Lûtfi Beyin, Cenup Ordusuna mensup ki- -
taatin maaşlarına ve saireye' dair Müdaf aai 
Milliye Vekâletinden sual takriri 170 

7. — İCarahisarı Sahip Mebusu Ömer. 

Sayfa 
Lûtfi Beyle İsmail Şükrü Efendinin Ce-
nub ordusuna mensup kıtaatın maaşlarına 
ve saireye dair iki tane sual tajmri ve-
Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşanın 
tahrirî cevabı . 425:428 

Sıhhiye Vekâletinden 
1. —* Uâzistan Mebusu Doktor Abidin 

Beyin, Tunay köyünde etf ali malûl bırakan 
bir seyyar sünetçi hakkında Sıhhiye Vekâ
letinden sual takriri 133 

Seriye Vekaletinden 
1. — Ergani Mebusu Sırrı Beyin, Çe-

mişgezek'teki medrese hakkında Seriye 
Vekâletinden sual takriri 171 

TAKRİRLER 
Adana j (Zamir B.) 
1. -r- İleclis içtimai umumilerinin haf

tada üç gtin olmasına dair '- 149 
Aydın \(Esat Ef. ile arkadaştan) 
2. — Yarangüme - Muğla, tarikinin tu-

ruku umujniye meyanına ithaline dair 263,428: 
i 430 

Bolu (pr. Fuat Beyle arkadaşları) 
3. — Meclisten seçilecek bir heyet mari

fetiyle Yujnan mezaliminin tösbit ettirile
rek Avrupa efkârı umumiyesine bildirilme-, 
«ine dair j 380:384 

Bolu (funah Hilmi B.) 
4. — Saatlerin 24 saat olarak kabulü . 

hakkında ; '51 
5. — Tjensikata mütaallik takririnin En

cümeni Mahsusa havalesine dair 51,52 
Cebelibereket (Rasim. B.) • 
6. — (jepheden henüz gelen Bursa Me

busu Operatör Emin Beyin ihtisasatını Mec
lise bildirnlesine dair 380 

Çorum i (Dursun B.) , 
7. — Jjiakamatı resmiyeye takdim edi

len mazru|larm sansür edilmemesine dair 100: 
;' . 101,390 

QorT3xn.\(Haşim B.) • 
8. — I^ıtakalarmdan avdet eden İstiklâl 

mahkemeleri âzalarının neticei icraatları 
hakkında izahat vermelerine dair 98:100,151:163 

Diyarbfekir (Hacı Şükrü B.) 
9. — Hakkındaki tahkikatın tesrii intacı 

temennisine dair 103:104 
Diyarbekir (Kadri Ahmet B.) 
10.' — Diyarbekir - Ergani şosesinin 

tamir ettirilmesine dair 101,215 
11. "— Mücahedei Müliyenin ikinci se

nesi hâtırası olmak üzere madeni meskukât 
darbedilmesine dair 101 

Ergani (Emin B.) 
12. — jElâziz - Palu - Kiği tarikinin ta

mir ettirilmesine dair 233,431 
Erzincan (Osman Feyzi Ef.) 
13. —: Erzincan'da bir Darülhilâfe, 

medresesi .açılmasına dair 171,284:285-
Erzürufcı (Hüseyin Avni B.) 
14. — İcra Vekillerinin vazife ve salâ

hiyetini teşbit edecek ola'n Encümeni Mah
susun sened devriye münasebetiyle vazife
sine nihayet verilip verilmiyeceğinin tahtı 
karara alınmasına dair j 51:52 

Genç (Celâl Beyle refiki) 
15..— Konya civarındaki arazii hâliye-

ye muhacimin iskânı hakkındaki 144 
Hakkâri (Mazhar Müfid B:)\ 
16. — Ordu kumandanlarına Meclisten 

bir teşekkürname yazılmasına dair 12 
İçel (Naim Ef.) 
17. — .Hilâliahmer Cemiyetine muave

net icrası için mebusların dairei in^ihabı-
yelerinde teşviklerde bulunmalarına dair 83 

İstanbul (Neşet Beyle arkadaşları) 
18. — Fevzi Paşanın hidematı vatan-
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perveranesinden dolayı rütbesinin bir 
derece terfiine dair 328 

İzmit (Hamdi Namık B.) ^ 
19. — İstanbul'dan gelen şüpheli eşha

sın bir garnizonda muhafaza ve Hükümet
çe iaşe edilmelerine dair 147:149,391 

20. — Meclis zabıt ceridelerinin tabı 
için bilûmum matbaaların serbest bırakıl
masına dair 146:147 

Karahisarı Sahip (Mehmet Şükrü B.) 
21. — Mebusların dâva vekâletiyle iş

tigal etmemelerine dair 234 
Karahisarı Sahip (İsmail Şükrü Ef.) 
22. — Anadoluya dâhil ola» şüpheli eş

has hakkında Hükümetin nazarı dikkati-
nin celbolunmasına dair 336:337 

Karesi (Hacim Muhittin Beyle refiki) 
23. — Cephe arkasında bir İstiklâl 

Mahkemesi bulundurulmasına dair 
Karesi (Hasan Basri B.) 
24-. — Dursunbey kazası memurlarının 

bir an evvel tâyin edilmelerine dair 
25. — istiklâl marşı güftecinin Ham

dullah Suphi Bey tarafından kürsüden 
okunmasına dair ; 12,13:14 

. Kastamonu (Abdülkadir Kemali Beyle 
rüfekası) 

26. — imalâtı harbiye fabrikalarında 
çalışan ustalarla mütehassıs zpibitana cep- . 
he zammı itası hakkında 

Kastamonu (Dr. Suat B.) 
27. — Kazaatı sâyüamel hakkındaki 

teklifi kanunisinin, encümenleijden ceibiyle 
ruznameye alınmasına dair 

Kayseri (Eifat B.) 
28. — Yunan mezaliminin; memleketi

mizdeki ecnebilere gösterilmesine ve resim
lerinin alınarak neşredilmesine dair 382:384 

Kengırı (T&vfik Efendiyle arkadaşı) 
29. — Tıbbiye talebesinin,'Meclise kar

şı hissiyatı sadakatkâranelerini.bildiren ari-
zanin Mecliste okunmasına dair 144:145 

Kırşehir (Müfit Ef.) 
30. — Şehitlerin ruhlarına mavlüt okut-

turulmasına dair 337 
Konya (Abdülhalim Celebi Ef.) 
31. — Ankara'da kapalı çamaşırhaneler 

inşasına dar \ 450 

Sayfa 
Konya, (ömsr Vehhi Efendiile&rkadd§r 

Mecellei ahkâmı cezaiye tertibi

mi 

378 

32, 
ne dair , 2 8 1 

KoK^ar/FeA5f Efendi ile ^kodoşları) 
33. — Cephelerde harb devam ederken 

kafeöerdeki oyunlarla gayriaMAki tiyat
ro ye sair lûbiyatın devamı caiz ,olmadı^ • 
gBşön menedifineierîne dair 270 

^i^ity& (BesimAtaMf B.) 
34. — Kütahya Mevki Kumandanı Is-'. 

mail Safekt Beyin istiklâl mahkemesine tev-
di^fctfckmda 130î£31 

35. .— Yolsuz tahsilatta' bulanan Kale- *-'• 
dibi Jandarma KumandaiBinln tecziyesine 
<fekt 130 

Ifialatyat 0&gzi Ef.) i f 

ât. w l 3 s ^ 
lanan kuman^aa^daır Haüt ve Kemal bey-
Imn birer derece terfi ettiriİmeferihe dair 379/: 

:- »Oltu (RMâernB.) 
,- Wfc',-•—Narman;ambarlanndakd zahirele-
riniöitu abaninden muhtaç bulunanlara 
töteıımlaktiçin tevzi olunmasına ıdair 216. 

Steahaıt (Avni &) - • " ' : . - ' ? . " 
% W, — Meclis içtima. Salonunun tevsi 
ecMBaesâne dair 100 

., 39. -—̂  Buıaeli muhacirlerinin tiakları-
nffiv^ftlfc Konferansında müdafaa edilme
sine: dair v ^ 

Samban(Avni Beyh ruf ekom) 
^4& -— gabit ceridelerinin muntazaman, 

tabe^tîrilmesine dair * 43,131:132-
Saruhan (Beşad B.) 
41:. — Celse sonunda Karesi Mebusu 

Ab^lgainr .Efendi tarafından bir dua 
iraidfdilmesine dair ^ 13,14; 

âiird {Sfystafa Sabri Ef.) 
42.;—0al-kazasının âşarborçlarınm se-

neiatTyeye teciline dair 280 
^^(BslİhEf) 
43. -— Kezir ve Basur f/ sulan üzerine 

köprü inşasma dair 280,430:431 
" • 44. ->- Kadro encümenleri mukarreratı-
nm hemen tatbiki hakkında 50 

: Tokad(Rifat B.) . 
45,-—Emlâki Emiriyenin satış muame-

lesinin durdurulması hakkında 170 
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46. — ÜFesfcemcek ve Kirkoros karyeleri 
hakkında 97:98 

Trabzon (Nebizade Hamdi B.) 
47. — îşgal altındaki arazimizde yapı

lan Yunan mezaliminin protesto edilmesi
ne dair * 330 

Trabzon (Recai B.) 
48. — Ordu - Sivas tarikinin turuku 

umumiye meyanina ithaline dair 379-
Urfa (Hacı Hayalî Ef.) 
49. — Eşkıya tarafından şehit edilen 

Yaylak Nahiyesi Müdürünün ailesine ma
aş tahsisine dair 133 

Tan (Masan Sıddık B.) 
50. — Haymana kazasında bulunan Van 

ve I^arakilise muhacirlerinin Kadınhan 
kazasında iskân edilmelerine dair 263 

51. — Van'ın imarı için sekiz bin lira 
sarf edilmesine dair 131 

Amasya (Hamdi B.) 
. 1. — Amasya 'daki Şefkati Islamiye Yur
duna muavenet hakkında (2/252) 150,446 

Ankara (Mustafa Ef.) , » 
2. — Borçlarını vermiyen köylülerin 

tecili düyunu hakkında (2/223 M.) 134 
Antalya (Rasih Ef.) 
3. — Eskişehir isminin Ensariyâ namı

na tebdili: (2/267) 329:330 
4. — (Karacahisar - İnönü) namiyle 

bir madalya ihdasına dair (2/266) 329 
Ayam (Esat Ef.) 
5. — İhracat Rüsumu Kanununun il

gası hakkımda (Ş/255) 169,446 
Bayezit (Dr. Refik Beyle arkadaşları) 
6. — Nisabı Müzakere Kanununun ta

diline dair (2/242 M.) 31:42,42,44 
Bitlis (Yusuf Ziya B.) 
7. —T- Nisabı Müzakere Kanununun 

ikinci maddesinin tadili hakkında (2/247) 131, 
447 

8. — Temettü Kanununun tadiline da
ir (2/247 M.) 131 

Bolu (Dr, Puad S.) 
9. •—Ereğli - Ankara tarikinin turuku 

Sayfa 
52. — Vilâyatı Şarkiye muhacirlerinin 

bir an evvel sevk olunmalarına dair 216:217 
. Yozgad (Bahri B.) 
53. — Yozgad hâdisesinden dolayı mev

kuf bulunanların Ankara İstiklâl Mahke
mesine verilmesine dair 467 

Yozgad (Feyyaz Âli B.) 
54. — Evvelce Divanı Harbi örf i tara

fından tevkif edilmiş olan eşhasın tahliye 
edilmelerine dair 264:265 

Yozgad (Rıza B.) 
55. — Devairi hükümette eshabı mesa-

lihe teshilât irae edilmesine - ve muamelei 
bâridenin ref 'ine dair 84 

Yozgad (Süleyman Sırrı B.) 
56. — Mesken icarları hakkındaki ka

nun lâyihasının bir an evvel Meclise gön
derilmesine dair 170 

57. '— Yozgad Sultanisinin 1337 sene
sinde leylîye tahviline dair 50 

umumiye meyanina ithaline dair (2/257) 216, 
413:414 

Bolu (Tunalı Hilmi B.) 
10. — Ereğli Kömür Havzasındaki 

ameleye ait işlerin muhakeme ve diğer iş
lere takdimine dair (2/269 M.) 377 

11. — Ereğli Kömür Havzasının iman . 
hakkında (2/275) 457 

Bolu (Tunalı Hilmi Beyle rüfekası) 
12. — Koçhisar'da inşa edilecek olan 

hükümet konağı için lâzımgelen kerestenin 
Qrman Rüsumundan muafiyetine dair 
(2/268) 337 

Bursa (Operatör Emin B.) 
13. — Kıptilerin iskânı hakkında 

(2/260) 264,446 
14. — Mecalisi idarenin lağvı hakkımda 

(2/229) 303 
15. — Ziynet eşyasından İthalât Resmi 

alınması hakkında (2/199) 217:229,244:259, 
270:275,291:298,347:364 

Canik (Nafiz B.) 
16. — Asaf Bey ailesine maaş tahsisine 

dair (2/157) 120:121,129,134:135,140,164:165 
Çorum (Hiaşim B.) 
17. —- İstanbul'dan gelen memurine ve-

TEKLİFLER 
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rilecek harcırahlar hakkında (2/280) 455 
18. — istanbul'dan ve sair mahaller

den gelenlerle gelecekler hakkında (2/282) 466: 
467 

Elâzığ (Hüseyin B.) 
19. —- Bolu hâdisesinde şehit olan Bin

başı îhsan Bey ailesine hidematı vataniye-
den maaş tahsisi hakkında (2/244) 85,303:304 

20. — İstanbul Vilâyeti Kanununun 
dördüncü ve beşinci maddelerinin tadili 
hakkında (2/281) 466 

Erzurum (Hüseyin Avni B.) 
21. — Askerî levazım idarelerinin lağ

vı hakkında (2/194) 269 
Erzurum (Nusret Ef.) 
22. — Fırka ve kolordu karargâhların

da birer müftü bulundurulmasına dair 
(2/269) 335 

Eskişehir (Abdullah Azmi Efendi ile 
refiki) 

23. -^- Şehit zâbitan ve ef rad aileleriy
le mâlûline verilecek mükâfatı nakdiye 
hakkında (2/265) • 328:329 

Gümüşane : (Hasan Fehmi B^.) . 
24. — Ziynet eşyasının men'i duhulü 

hakkında (2/137) ' 217,229,244:259,270:275, 
< 291:298,347:364 

îzmit (Hamdi Namık B.) 
25. — Kanunu Cezanın 117 nci madde

sinin tadili hakkında (2/170) 264 
Karahisarı Şarki (Must af aB.) 
26. — Büyük Millet Meclisi Azasının 

tahkikat ve muhakematı hakkında (2/271) 377: 
378 

27. — Her nevi kavaninin kabulü kati
sinin tâyini esami 'ile reye vaz'ı hakkında 
(.21/246)., 101:102 

28. —•• Meclis Riyaset ve Biyaset Veka
letleriyle İcra Vekilliklerinin bizzat uhde
sinde içtima etmemesi, hakkında (2/245) 102: 

103 
Kastamonu (Abdülkadir Kemali B.) 
29. — Ankara'da bir hukuk ve Kasta

monu'da bir tıbbiye mektebi küşadma dair 
-(2/248 M.) 149,465 

30. r— Hükümet îkraz Kanunu hakkın
da••( 2/250) 149,411:413 

31. — İlmî cereyanları lisanımıza na-

Sayfa 
kil için her vekâlete iki bin lira tahsisine 
dair (2/249) 149,447:449-

32. — İmalâtı harbiyede çalışan usta
larla mütehassıs zâbitana cephe zammı ita
sına dair (2/251) 149 

33. — Küreinühas nahiyesinin Kazaya 
tahvili hakkında (2/248) 149 

Kastamonu (Abdülkadir Kemali Beyle 
rüfekası) 

34. — Küreinühas nahiyesinin kazaya 
tahvili hakkında mazbatası (2/247) 149,463 

35. — İmalâtı harbiyede çalışan usta
larla mütehassıs zâbitana cephe zammı ita
sı hakkında (2/25.6) 446 

Kırşehir (Yahya Galib B.) 
• 36. — Tedrisatı İptidaiye Kanununun 

lağvına dair (2/230 M.) ' 303 
Konya (Abdülhalim Çelebi Ef.) 
37. — Şehit zâbitan ve efrat ailelerine 

ait vergi borçları ve aşar rüsumunun bu * 
seneye ait olmak üzere tahsil edilmemesine 
dair (2/277) 449 

Konya (Kâzım Hüsnü Beyle rüfekası) 
38. — 1336 senesi son aşar taksitinin 

tecili hakkında (2/230) 303 
Kütahya (Besim Atalay Bt) 
39. — Ecnebi ismi taşıyan şehir adları

nın tebdili hakkında (2/279) 450 
Kütahya (Cemil Bey ve rüfekası) 
40. — İstanbul'ca neşrolunan aflar ve 

Tecili Mücazat kararnamelerinin gayri-
muteber addi hakkında (2/242) 84,304:306, 

423:425 
Kütahya (Cemil B.) 
41. — Bâzı ahvalde şahadetnamesiz dâ-

vavekilleri istihdamına müsaade edilmesine 
dair (2/80 M.) 416 

42. — Nizamnamei Dahilînin 39 neu 
maddesinin tadiline dair (2/274) • 376 . 

Kütahya (Ragtp B.) 
43. — Büyük Millet Meclisi âzalarının 

dâva vekâletiyle iştigal edememelerine dair 
(2/117 M.) 234 

Lâzistan (Esat B.) 
44. — Lâzistan Livasında bir Darülhi-

lâf e medresesi tesisi hakkında ($/%§&) 306 
Lâzistan (Necati Ef.) 
45. — Taraklı nahiyesinin kazaya ifrağı 

hakkında (2/264) 306 
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Lâzist&n. (Osman B.) 
• 46. — îMepavri Nahiyesinin kazaya tah
viline dait (2/276) 449 

Lâzist^n (Osman Beyle Refiki) 
47. —| Bize - Erzurum tarikinin inşası 

hakkında | (2/254) 170,446 
Muş (iAbdülgani B.) 
48. —; Kumarın men'ine dair (2/261) 263, 

! 447 
Muş (kahmut Sait B.) 
49. —j Şüheda aileleri menfaatine bir 

piyango • tjertibine dair (2/273) 378 
50. — [16 Mayıs 1335 tarihinden itibaren 

şehit olan] zâbitan ailelerine bir derece ma
fevk maa$ı tahsisi hakkında (2/272) 378 

(Muvdpenei Maliye Encümeni) 
51. —I Sekiz milyon liralık ikinci avans 

kanunu teklifi (2/255 M.) 171,171:187,191: 
| 204,205 

, Saruhşu. (Refik Şevket B.) 
52. —| Beylerbeyi İhtiyat zabit mekte

binden mizun olanlar hakkında (2/258) 286,447 
53. —i Mehakim ve hükkâm hakkında 

(2/259) ; 263 
Siird (Salih Ef.) 
54. —I Islahı medarisi ilmiye hakkında 

(2/270) | 377 

Sayfa 
55. — Siird - Musul yolunun turuku 

umumiye meyanına ithaline dair (2/243 
M.) , 84,3Û4 

Sinob (Şerif B.) 
56. — Sinob - Boyabat ve saire tarik

lerinin turuku umumiye meyanına ithali 
hakkında (2/262)* 279 

57. — Sinob'da köprü ve şose inşası 
hakkında (2/139) 462 

Tokad (Rifat B.) 
58. — Memurinin sureti azil ve nasbi 

işleriyle meşgul olmak üzere vilâyet mer
kezlerinde memurin komisyonları teşkil 
edilmesine dair (2/256) / 215,408:411 

Van (Jlasan Sıd&tk B.) 
59. —- Yan şehrinin su yollarınpı imarı ; 

için Nafıa bütçesindep altı bin lira tahsi
sine dair (2/253) ' \ 169:170,415 

Yozgaçl (Rıza ve Bahri beyler) 
60. — Akdağmadeni kazası I teşkilâtı 

mülkiyesi hakkında (2/211) ; 
Yozgad (Süleyman Stm 3.) 
61. — Büyük Millet Meclisi âzalarm-

. dan dâva vekâleti deruhde edenlerin müs
tafi addolunmalarına: dair (2/184) .. 

62. — Kumarın men'ine dair (2/278) 
63. — Muhacirin Müdiriyeti Umumiye-

sinin lâğVı hakkında :(2/243) 84,303 

214 

234 
447" 

TEîZK^SR'EIc'EIv 

301 

336 

ADLİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
1. — ^îiyaneti vataniyeden idama mah

kûm Kenkahlı Mehmedoğlu Mustafa ile 
kürek cezasına mahkûm arkadaşları hak
kındaki qvrakm gönderildiğine dair 
• 2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 

Kuruçay j kazasının (Kemho) karyesinden 
Feyizolğıi Halil ve refikleri hakkındaki 
evrakı hijkmiyenin gönderildiğine dair 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Müderrisi İsmail Hakkı ve Osman ef endir 
ler hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair | 145:146 

4. — jHiyaneti vataniyeden mahkûm 
Saidili belediye âzasından Hacı Ömer 
Efendi hakkındaki evrakın gönderildiğine 
dair ' '» 301,463 

5. — Hiyaneti vataniyeden üç seneye 

mahkûm Söğütlü Hacı Apostol hakkın
daki evrajkm gönderildiğine dair 214 

6. — Hiyaneti vataniyeden [mahkûm 
Söğüd'ün'Rum mahallesinden Bİarbârya-
oğlu Dimitro ve Vitleyim ve 125 refikleri 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair 336 

7. — Maluliyeti hasebiyle bakici m u < l-
deti cezaiyesinin affı: bîr lâyihai kanuniye 
ile talep olunan Mardin'in *Hetik kafiye
sinden Müsaoğkf İsa i hakkındaki tabip ra
porunun gönderildiğine dair 95:96 

B. M. M. RİYA.SETİ TEZKİRELERİ 
1. — Harcırah Kararnamesinin onuncu 

maddesinin tefsir edilmesine dair 450:455,455: 
r 457 

2. — İstifa eden Dr. Adnan Beyin ye-
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rine Sıhhiye Vekâletine bir zâtın intihabı 
hakkında . 47,64,68 

3. — Saruhari-Mebusu Avni Beyle rü-1 

fekasınin, zabıt ceridelerinin iniıntazaman • 
tahettirilmesine dair . • .131:132 

4. — Seferberlik ve Cephe; Zammı Ka- -
muranan tefsirine dair 113:120 

DAHİLİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
1. — Genç Mebusu Celâl Beyle refiki

nin, Konya civarındaki arazii hâliyeye 
muhacirin iskânı hakkındaki temenni tak
ririne cevap 144 

2. — Kürdistan meselesi mevcut olma
dığına, Kürtleri ancak Büyük-Millet Mec
lisinin temsil edeceğine ve bu icihetin Lon
dra Konferansına bildirildiğine dair Van 
vilâyetinden alman telgraf hakkında 140:141 

3. — Urfa Mebusu Hacı Sayalî Efen
dinin,- eşkiya tarafından şehit edilen Yay
lak Nahiyesi Müdürünün ailesine maaş 
tahsisine dair takririne cevap 133 

4. — Yozgad Mebusu Rıza ve Bahri 
Beylerin, Akdağmadeni kazası teşkilâtı 
mülkiyesi hakkındaki teklifi kanunisine 
dair (2/211) 214 

ERGANİ MÜDDEİUMUMİLİĞİ TEZKERESİ 
1. '•— Hiyaneti vataniyedşn mahkûm 

Erganil'i Musa ve oğlu Câsim'in evrakı îıük-
miyesinin gönderildiğine dair . 103,234:235 

ERKÂNI HARBİYEl UMUMİYE RİYASETt 
TEZKERESİ 

1. — Karesi Mebusu Kâzını Beyte, Lâ-
zistan .Mebusu Necati Efendiye birer va-
zifei askeriye tevdi edileceğinden mezun 
addolunmalarına dair »279 

ESKİŞEHİR İSTİKLÂL MAHKEMESİ 
REİSLİĞİ TEZKERESİ 

1. — Eskişehir'in Büyüİdere karye
sinden Mustafa Çavuş ile Durmuş Ağanın 
affedilmelerine dair 266:269 

İCRA VEKİLLERİ H E y B T l RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1..— Anadolu^ve Bağdat demiryolları 
nakliyat tarifesinin 6 misline iblâğı hakkın
daki lâyihanın . müstacelen müzakeresine 
dair 132 

'"•'--'• • '.' "' S a y f a 
:': /2.'~— 1337 senesinde teşkil edilecek jan
darma süvari alayları için seksen bin lira 
itasına-dair 52:53^4,64 

3. — Bozkır' hâdisesi, esnasında gaspo- , 
lunan koyunlar hakkındaki meselei huku-
kiyenin istifsarına dair 461 

4. — Düşman tarafına firarından do
layı gıyaben idama mahkûm edilmiş olan 
zâ'bitvekilr Münir Feyzi Efendi hakkında
ki hükmün tasdikına-dair ' 50,265:266 

5. — İnönü muharebesinde fedakârlık
ları görülen efrat, zâbitan ve ümeraya Mec
lis namına- teşekkürname yazılmasına dair 49 : 

50 
6. — İstiklâl mahkemelerinin tekrar ha

li faaliyete' ircaı hakkındaki meselenin te-. 
hiri müzakeresine dair 387:385 

- 7. — Tebdilhavaya muhtaç zâbitana 
harcırah itasına dair kanun lâyihasının 
müstacelen müzakeresi hakkında ' 408 

8. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Yes-
kencek ve Kirkoros karyeleri hakkındaki 
takririne dair 97:98 

KENGIRI MUTASARRIFLIĞI TEZKERESİ 
1. — Kastamonu îstikUâl Mahkemesin

ce idama mahkûm edilmiş olan Hüseyin- \ 
oğlu Osman hakkında 215,416:423 

MAARİF VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
1. — İstiklâl Marşı hakkında 85:90 
2. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 

Beyin, Yozgad Sultanisinin 1337 senesinde 
leylîye tahviline dair temenni takririne ge
len cevabi tezkere 50 

MENTEŞE MUTASARRIFLIĞI TEZKERESİ 
1. — Menteşe Mebusu Hamza Hayati 

Beyin vefat ettiğine dair 97 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKÂLETİ 
TEZKERESİ 

1. — Lâzistan Mebusu Doktor Abidin 
Beyin fahriyen çalışmak üzere Garp Cep
hesi Kumandanlığı emrine izamı için mü
saade verilmesine dair 264 

NAFIA VEKÂLETİ TEZKERESİ 
1. — Aydın Mebusu Esat Efendi ile 

arkadaşlarının Yarangüme 7 Muğla tariki
nin turuku umumiye meyamna, ithalin^ 
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dair takririne cevap 428:430 
2. —- Diyanbekir Mebusu Kadri Ah

met Beyin, Diyanbekir - Ergani şosesinin 
tamir ettirilmesine dair takriri hakkında 215 

3. — Ergani Mebusu Emin Beyin, Elâ-
ziz - Palu - Kiği tarikinin tamir ettirilme
sine dair takririne cevap 431 

4. — italya'da bulunan mubayaa heye
ti hakkında bir karar ittihaz olunmasına 
dair 97,284:290 

Sayfa 
5. — Siird Mebusu Salih Efendinin, 

Kezir ve Basur suları üzerine köprü inşa
sına dair temenni takririne cevap 430:431 

6. — Sinob Mebusu Seril Beyin, Si-
nob'da köprü ve şose inşası hakkındaki 
teklifi kanunisi hakkında (2/139) 462 

SERÎYE VEKÂLETİ TEZKERESİ 
1. — Yozgad Mebusu Mehmet Hulusi 

Efendinin müftülüğü tercihan mebusluk
tan istifa ettiğine dair 95 

ZAPTI SABIK HULÂSALARI 
159 ncu İçtimaa ait 

ncı 
nci 
ncü 
ncü 
nci 
ncı 
nci 

8 nci 
9 ncu 

2 
16 
22 
30 

46:47 
70:71 
94:95 

128:129 
139:140 
168:169 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

neu 1 
nei 
nci 
ncü 
ncü 
nci 
ncı 
nci 
nci 
ncu 

çtîm 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

191 
232:233 
262:263 
278:279 
300:301 
334:335 

373 
406:407 
444:445 
460:461 

M ^ » » » 



Tahlilî fihrist 

Sayfa 
Abdullah Ef. (îzmit) - Anadolu ve Bağ

dat Demiryolları Nakliyat Tarifesinin al
tı misline iblâğına dair Kanun münasebe
tiyle 436 

— Gümrük Tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 355,362 

— îşgal altındaki arazide " Yunanlıla
rın ika ettikleri mezalimin önüne geçmek 
için ne gibi tedabiri siyasiye ittihaz edil
diğine dair sual münasebetiyle 368 

— Müdafaai Millîye Vekâleti 1337 se
nesi Bütçesi münasebetiyle 310 

Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) -
Antalya Mebusu Rasih Efendinin, Eskişe
hir isminin Ensariye namına tebdili hak
kındaki teklifi kanunisi münasebetiyle 329 

— Bayazit Mebusu Dr. Refik Beyle 
arkadaşlarının, Nisabı Müzakere (Kanunu
nun tadiline dair teklifi kanunisi müna
sebetiyle 37 

— Dersim Mebusu Mustafa Ağanın 
müstafi addolunmasına dair Divanı Riya
set kararı münasebetiyle 464 

— İtalya'da bulunan mubayaa heyeti 
hakkında bir karar ittihaz olunmasına dair 
Nafıa Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 288 

— Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendi 
ile v arkadaşlarının, Mecellei Ahkâmı Ceza- , 
iye tertibedilmesine dair takriri münase
betiyle 281 

— Maliye Vekili Ferit Beyin vazifei 
vekâletine ait hilafı usul muamelâtına da-' 

• ir istizah takriri münasebetiyle 467,471 
Abdülgani B. (Muş) - Gümrük Tarife

sinin (B) ve (D) cetvelleri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 348 

Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu) -
Çorum Mebusu Haşim Beyin, mıntakala-
rından avdet eden İstiklâl Mahkemeleri | 

âzalarının neticei icraatları hakkında iza
hat verilmesine dair takriri münasebetiyle 98,99 

— Eskişehir'in Büyükdere karyesin
den" Mustafa Çavuş ile Durmuş Ağanın 
affedilmelerine dair Eskişehir Mahkeme
sinden mevrut tezkere ve Adliye Encûme- •••:'• 
ni mazbatası münasebetiyle 267 

— Gümrük Tarifesinin (B) ve (D) 
cetvelleri hakkındaki Kanun münasebe
tiyle 247,251,256 

— Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar 
Beyin, Türkiye ile Rusya arasında akdedi
len muahedenamenin metni hakkındaki 
beyanatı münasebetiyle 209 -»•" 

— Hükümet ikraz Kanunu hakkındaki 
teklifi kanunisi ve lâyiha encümeni maz
batası münasebetiyle 411,412 

— İktisat Vekâletince Avrupa'ya gön
derilecek olan heyeti ziraiye hakkında İk
tisat Vekilinin Mecliste izahat vermesine 
dair istizah takriri münasebetiyle 55,57 ' 

— İlmî cereyanları lisanımıza nakil 
için her vekâlete iki bin lira tahsisine 
dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası münasebetimle 447 

— İstanbul'da Meclisi Mebusan Âzası : ' 
iken İngilizler tarafından Malta'ya sevk 
edilmiş olan Gaziaymtab Mebusu Ali Ce-
nani Beyin emsali veçhile Büyük Millet 
Meclisi âzasından addolunmasına dair Di
vanı Riyaset kararı münasebetiyle 92 

— Kastamonu İstiklâl Mahkemesince 
idama mahkûm edilmiş olan Hüseyinöğlu 
Osman hakkında Kengırı Mutasarrıflığı- ' 
mn tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 420 

— Kütahya Mevki Kumandanı İsmail 
Hakkı Beyin İstiklâl Mahkemesine tevdii 
hakkındaki takrir münasebetiyle 130 
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— Seki| milyon liralık İkinci Avans 
Kandın münasebetiyle 192,195 

~ Tökajd Mebusu Bifat Beyin, Tokad 
Bidayet Mahkemesinin lağvından dolayı 
Adlice Vekâletinden istizah takriri müna
sebetiyle I j . . 78,79 

~r Yazıcı efrat ve1 küçük zabıtanın iaşe
si hakkındaki Kanun münasebetiyle 109 

4r Zaptj sabık hakkında 279 
Alim W>İ. (Kayseii) - Müdajaai Milliye 

Vekili ve IjSrkâm Hİrbiyei Umumiye Re* 
isveküi Fetzi Paşanın, ikinci înönü Har-
bine.f dair beyanatı münasebetiyle 327 

Ali Rıza Ef. (Batum) - Hiyaneti vata-
>»iyeden mihkûm Müderris İsmail Hakkı 
ve Osman (Efendiler hakkındaki evrakın 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Eneümeni mazbatası imfc-""-
nasebetiylej 145 

busu Ha^hh Beyin^ İstanbul'dan gelen 
memurine gerilecek harcırah hakkındaki v 
kanun teklifi münasebetiyle 456 

Say** 
— Gümrük tarifesinin (B) ve (D) cet

velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 350, 
354,362 

— îşgal: altındaki arazide Yunanlıla
rın ika ettikleri mezalimin önüne geçmek 
jçin ne gibi tedabiri siyasiye ittihaz edil
diğine dair sual münasebetiyle 368 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Bejini ilmî cereyanları lisanımıza 
nakil için her vekâlete iki bin lira tahsi
sine dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encü
meni mazmatası münasebetiyle 448 

Arif B. j (Konya) - Anadolu ve Bağdat 
Demiryolları nakliyat tarifesinin altı mis
line ibİâğınja dair Kanun münasebetiyle 438 

Atif B. |(Bayezit) - Çorum Mebusu Ha-
şim Beyin,; mmtakalarından avdet eden 
İstiklâl mahkemeleri âzalarının neticei 
icraatları hakkında izahat verilmesine dair 
takriri münasebetiyle 161,162 

Aviti B. (Saruhan) - Gümrük tarifesinin 
(B) ve (Dİ) cetvelleri hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 356 

Zaptı sabık hakkında 71 

fi 
jB. (Kengin) - Divanı Riyaset 

kâtipleri hjtihalta münasebetiyle 30 
Besim Atalay B. (Kütahya) - Gazian-

teb mücahitlerinden hastanede mecruhan ya
tanların Meclis namına hediyelerle taltif
lerin© dâirt Maraş'tan mevrud telgraf mü
nasebetimle; 23 

— Gttnjrük tarifesinin (B) ve (D) cet. 
velleri h*likın<îaki Kanun münasebetiyle S29, 

2§7,271,274,2§§ 
— İkinjci içtima senesinin açılması mü-

nasebeti|d4 9 
— Îİti&at Vekâletince Avrupa'ya gön-

derileceîf <frşn heyeti ziraiye hakkında İk
tisat Vekilimin Mecliste izahat vermesine 
<iair isttsa|ı takriri münasebetiyle 58 

— Kastamonu İstiklâl Mahkemesince 
idama ma&kıim edilmiş olan Hüs*eyinoğlu 
Osman hakkında Kengin mutasarrıflığı
nın twke?bi ve A^Öye Encümeni mazba- -

tası münasebetiyle 423 
— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke

mali Beyini, Hükümet İkraz Kanunu hak
kındaki teklifi kanunisi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası münasebetiyle 412 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyini ilmî cereyanları lisanımıza nakil 
için her vekâlete iki bin lira tahsisine dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası münasebetiyle , 448 

•—Kütahya Mevki Kumandanı İsmail 
Hakkı Bejdin İstiklâl aMhkemesine tevdii 
hakkındaki takrir münasebetiyle 130 

— Sefejrfcerlik ve cephe zammı Kanu
nunun tef şirine dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları münasebetiyle 115 

— Sekiz milyon liralık ikinci avans 
Kanunu münasebetiyle 193,194 
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delâlette Arif B. (Erzurum);- Ba-
I yezit Mebusu Dr. Befik Beyle arkadaşlan-
I nın, Nisabı Müzakere Kanununun tadiline 
I dair teklifi kanunisi münasebetiyle 33,36 
I —t Çorum Mebusu Haşim Beyin^ mıntı-
[ kalarından avdet eden istiklâl mahkeme-
I leri âzalarının neticei icraatları hakkında 
I izahat verilmesine dair takriri mübasebe- -

tiyle. . 157 j 
I -*-Gümrük tarifesinin (B) ve (p) cet

velleri Tıakkmdaki kanun münasebetiyle 293, 
298 

I —r İstanbul'da Meclisi Mebusan âzası 
iken İngilizler tarafından Malta'ya sevk 

I edilmiş olan Gazianteb Mebusu Ali Ge-
nani Beyin emsali veçhile Büyük [Millet 
Meclisi âzasından addolunmasına 4air Di- '• 

[ vanı Biyasetkararı münasebetiyle t 92 
-r— Kastamonu İstiklâl Mahkemesince 

idama mahkûm edilmiş olan Hüseyinoglu 
Osman hakkında Kengırı Mutasarrflığının 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 419 

r — Müdafaai Milliye Vekili ve prkânı 
Harbiyei Umumiye Beisvekili Fevzi Paşa
nın İkinci İnönü Harbine dair beyanatı 

l münasebetiyle ; 322 
[ — Yazıcı efrat ve küçük zâbitanın ia-
f şeşi hakkındaki Kanun münasebetiyle 108 j 

Dr. Ali Haydar B; (Genç) -Van^ Me
busu Hasan Sıddık Beyin, Van şehrinin 

[ su yollarınûı imarı için Nafıa bütçesinden 
[ altı bin lira tahsisine dair teklifi kanunisi 
[ ve Lâyiha Encümeni mazbatası münasebe

tiyle : 415 
Doktor Fuat B. (Bolu) - Bohr Me

busu Doktor Fuat Beyle rüf ekasınm, 
Ereğli: - Ankara -tarikinin turuku ; umu
miye meyamna ithaline dair teklifi: kanu
nisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası mü
nasebetiyle 414 

'— Eşkişejıir İstiklâl Mahkemesince 

Seyfa 
— Zaptı sabık hakkında 2?9 
Cemil £. (KütaJıya) - Bolu Mebusu 

Dr. Fuat Beyle arkadaşlarının, Meclisten 
seçilecek bir heyet marifetiyle Yunan me: 
zaliminin tesbit ettirilerek Avrupa efkârı 
umumiyeşine bildirilmesine dair takriri 
münasebetiyle 383 

— Fukarayı ahaliye tevzi edilmek üzere 
ormanlardan katı olunacak mahrukat hak
kındaki kanun münasebetiyle 240 

— lsta*teıû'ca neşir olunan af tarlateeöi 
mücazat kararnamelerinin gayrimuteber 
addi hakkmdaki teklifi kanunisi ve Adliye 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 424,425 

— Kütahya Mebusu Cemil Bey ve rüf e-' 
kasının, İstanbul'ca neşrolunan af ve tecili • 
mücazat kararnamelerinin gayrimuteber 
addi hattındaki teklifi kanunisi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 305 

— Müdafaa Milliye Vekâleti 133f senesi 
Bütçesi münâsebetiyle 313,320 

Cevdet B. {Kütahya) - #azianteb 
mücahitlerinden hastanede mecruhan ya
tanların îfeclis namnıa hediyelerle taltifle
rine dair Maraş 'tan mevrut telgraf müna
sebetiyle 24 

— Grümrük tarifesinin (fi) ve (D) cet
velleri hakkındaki kanun münasebetiyle 223 

altı ay hapse mahkûm edilmiş,, olan Jpdemli 
Yüzbaşı Necati Bey taraf nidan yerilmiş 
olan istidasmm reddine dair Adliye En
cümeni mazbatası miiaasebetiyle 266 

— Gümrük tarifesinin (B) ve (D> cet
velleri hakkındaki Kanunmünasebetiyle 274 

— Hastanelerde yatan yaralı gazilerin 
hatırlarını sormak üzere Meclisten bir heyet 
intihabı hakkmdaki teklif münasebetiyle 306 

— Meclisten seçilecek bir heyet marife-
; tiyle Yunan- mezaliminin tevhit ettirilerek 
Avrupa efkârı umomiyesine bildirilmesine 
dair takriri inühşsebetiyle 384 

D 
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Doktor Suad B. (Kastamonu) - İstik
lâl marşı münasebetiyle 86 

— Reisisani intihabı münasebetiyle 7 
Durak B. (Erzurum) - Cephede gör

düklerine dair Bursa Mebusu Operatör 
Emin Beyin beyanatı münasebetiyle 382 

— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin, Hükümet ikraz Kanunu hak
kındaki teklifi kanunisi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası münasebetiyle 412 

Dursun B. (Çorum) - Makamatı res-

Emiri B. (Erzincan) - Gümrük Tarife
sinin (B) ve (D) cetvelleri hakkındaki 
Kanun münasebetiyle 2-98 

— Sekiz milyon liralık ikinci Avans 
Kanunu münasebetiyle 179 

— Tokad Mebusu Rıfat Beyin, memu
rinin sureti azil ve nasp işleriyle meşgul 
olmak üzere vilâyet merkezlerinde memu
rin komisyonları teşkil edilmesine dair 
teklifi kanunisi ve lâyiha encümeni maz
batası münasebetiyle , 410 

Emin B. (Eskişehir) - Gümrük Tarife
sinin (B) ve (D) cetvelleri hakkındaki 

Ferîd B. (Çorum) - Bayazit Mebusu 
Dr. Refik Beyle arkadaşlarının, Nisabı 
Müzakere Kanununun tadiline dair tek
lifi kanunisi münasebetiyle 31,35,36 

— Çorum Mebusu Haşim Beyin, mm-
takalarından avdet; eden İstiklâl mahke
meleri âzalarının jıeticei icraatları hak
kında izahat verilmesine dair takriri mü
nasebetiyle 161 

— İtalya'da bulunan mubayaa heyçti 
hakkında bir karar ittihaz olunmasına da
ir Nafıa Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 290 

— Zâbitamn vazife esnasında telef 
olan hayvanlarının tazmini hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 401 

Sayfa 
miyeye takdim edilen mazrufların sansür 
edilmesine dair takriri münasebetiyle 100,101 

— Sekiz milyon liralık ikinci avans 
kanunu münasebetiyle 196,197 

— Tokad Mebusu Rifat Beyin, memu
rinin sureti azil ve nasp işleriyle meşgul 
olmak üzere vilâyet merkezlerinde memu
rin komisyonları teşkil edilmesine dair tek
lifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası münasebetiyle 410 

— Zaptı sabık hakkında 71 

E 
Kanun münasebetiyle 271 

— İktisat Vekâletince Avrupa'ya gön
derilecek olan heyeti ziraiye hakkında İk
tisat Vekilinin Mecliste izahat vermesine 
dair istizah takriri münasebetiyle 56 

Emir Pş. (Sivas) - Yunanlılarla teşriki 
mesai eden Abazalarm tel'inine dair Düz
ce Abaza eşrafından gelen telgraf müna
sebetiyle 375 

Esat Ef. (Aydın) - Yarangüme - Muğla 
tarikinin turuku umumiye meyanına itha
li hakkındaki takriri ve Nafıa Vekâletin
den gelen tezkere münasebetiyle 429 

F 
Ferit B. (İstanbul) (Maliye Vekili) -

Düşman istilâsından kurtulan mahallerde 
eshabmm firarına mebni sahipsiz kalan 
emvali menkule ve mezruat hakkındaki 
Kanun münasebetiyle .123 

— Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin, Bilecik ve havalisi halkına müsta-
celen yardımda bulunulmasına dair beya
natı münasebetiyle 389 

— Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi 
Efendinin, vazifei vekâlete ait hilafı usul 
muamelâtına dair istizah takririne cevabı 468, 

471,472,473 

— Gümrük Tarifesinin (B) ve (P) cet-
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velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 224, 
226,227,228,229,246,248,249,250,251,252, 
254,255,256,258,273,274,275,294,298,361 

—- Müdafaai Milliye Vekâlet; 1337 se
nesi ^bütçesi münasebetiyle 320 

— Seferberlik ve Cephe Zammı kanu
nunun tefsirine dair Büyük Millet Mecli
si Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Milliye, 
Muvazene! Maliye encümenleri mazbatala
rı münasebetiyle 114,ll5,116r117,118 

Fevzi Pş. (Kozan) (Müdafaai Milliye 
Vekili) - îkinci inönü zaferinden sonra de
vam eden harbin ikinci safhası hakkında-
İçi beyanatı 474 

— Yazıcı efrat ve küçük zâbitanın ia
şesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 106, 

108,109 
Fevzi Pş. (Kozan) (Müdafaai Milliye 

Vekili ve Erkânı Harbiyei Umumiye Be-
isvekili) - îkinci inönü Harbine dair beya
natı 321,323,325 

Fevzi Pş. (Kozan) (Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisvekili) - Yunanlıların cephe-

Hacı Ahmet Ham di B. (Maş) - Harcı
rah Kararnamesinin onuncu maddesinin tef
sir edilmesine dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi 451 

— Muş Mebusu Hacı Ahmet Efamdi 
Beyle arkadaşlarının, Bitlis, Genç ve Muş 
livalarında mektep olmadığı halde maarif 
müdürü tâyin edildiğine dair istizah takri
ri münasebetiyle 343,344,345 

— Zaptı sabık hakkında 373 
Hacı Bekir Ef. (Konya) - Anadolu ve 

Bağdat Demiryolları Nakliyat Tarifesinin 
altı misline iblâğına dair kanun münasebe
tiyle 437,438,440 

Hacı Tevfifc Efendi (Kenguı) - Bolu 
Mebusu Dr. Fuat Beyle rüfekasının, Ereğ
li - Ankara tarikinin turuku umumiye me-
yanına ithaline dair teklifi kanunisi mü
nasebetiyle . 413 

— istiklâl Marşı münasebetiyle 86 
Hafızv Mehmet Bey (Trabzon) (Adliye 

Sayfa 
den taarruza başladıklarına dair beyanatı 229 

Feyzi Ef. (Malatya) - Eskişehir'in Bü-
yükdere karyesinden Mustafa Çavuş ile 
Durmuş Ağanın affedilmelerine dair Es
kişehir Mahkemesinden mevrut tezkere ve 
Adliye Encümeni mazbatası münasebe
tiyle 267 

— ikinci içtima senesinin açılması mü
nasebetiyle 12 

— Zâbitanın vazife esnasında telef olan 
hayvanlarının tazmini hakkındaki Kanun 
lâyihası münasebetiyle 401 

Fuat B. (Çorum) - Fukarayı ahaliye 
tevzi edilmek üzere ormanlardan katı olu
nacak mahrukat hakkındaki Kanun mü
nasebetiyle 243 

— Gümrük Tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 257 

— iktisat Vekâletince Avrupa'ya gön-
Terfteeefc olan Heyeti Ziraiye hakkında ik
tisat Vekilinin Mecliste izahat vermesine 
dair istizah takriri münasebetiyle 54 

Vekâleti Vekili) - Ergani Mebusu Sırrı Be
yin, Antep istinaf Müddeiumumisi hak
kındaki sual takririne eevabı 291 

— Karahisan Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, ş^hadetnamesiz dâvavekilleri hak
kındaki sualine cevabı 291 

— Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad 
Bidayet Mahkemesinin lağvından dolayı 
Adliye Vekâletinden istizah takriri müna-
sıebetiyle 82,83 

— Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin, 
hâkimi münferit teşkili hakkındaki sual 
takririne cevabı . 236,237,238 

— Tokad Mebusu Rıfat Beyin, Tokad 
Bidayet Mahkemesinin lağvından dolayı 
Adliye Vekâletinden istizah takririne ce
vabı 73,74,77,78,81,82 

Hacı Veli Ef. (Eskişehir) - Eskişehir'
in, ;Büyükdere karyesinden Mustafa Ça
vuş ile Durmuş Ağanın affedilmelerine 
dair Eskişehir mahkemesinden mevrut tez- . 

H 
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kere I Ve Âclliye Encümeni mazbatası müna-
sebeâyle 268 

İamdıülalı Suphi B. (Antalya) - (Maa
rif tekili) istiklâl Marşı münâsebetiyle 13,85, 

£6,88 
4^ Muş Mebusu Hacı Ahmet Hamdi 

B©yl|e arkadaşlarının; Bitlis, Genç ye Muş 
livalarında mektep olmadığı halde maarif 
müdjirü tâyin edildiğine dair istizah takri-
rihejcevabı 339;340,Ş42,343,344,345 

ijakkı Hami B. (fiinob) - Bazeyit Me
busu! Dr. Refik Beyle arkadâşlarıhın, Ni
sabı i Müzakere Kanununun tadiline dair 
teklijfi kanunisi münasebetiyle 34 

4- Hakkâri Mebusluğuna intihabedil-
miş jolan Ali Riza Beyin intihap mazbata
sını^ reddine dair birinci şube mazbatası 
münasebetiyle 142 

4- Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Be
yin, (Türkiye ile Rusya arasında akdedilen 
Muatıedenamenin metni hakkındaki beya
natı {münasebetiyle 209 

-f- İtalya'da bulunan mubayaa heyeti 
haklnnda bir karar ittihaz olunmasına dair 
Nafija Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 286 

4- Sekiz milyon liralık ikinci Avans 
Kanjunu münasebetiyle 177 

4-Zâbitanm vazife esnasında telef olan 
hayf anlarının tazmini hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle 402 

İamdi Namık B. (îzmit) - Bolu Me-
busık Dr. Fuat Beyle arkadaşlarının Mec-
listejn seçilecek bir heyet marifetiyle Yu
nan} mezaliminin tesbit ettirilerek Avrupa 
efkarı umumiyesine bildirilmesine dair tak
riri (münasebetiyle 384 
".. 4- Fukarayı ahaliye tevzi edilmek üze-

Iormanlardan katı olunacak mahrukat re 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 

4^ Gümrük tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakikındaki Kanun münasebetiyle 

4-5' Harcırah Kararnamesinin onuncu 
maddesinin tef sil? edilmesine dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

f- İktisat Vekâletince Avrupa 'ya gön
derilecek olan Heyeti ziraîye hakkında 
İktisat Vekilinin Mecliste izahat yermesine 
dair istizah takriri münasebetiyle 
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239 

350 

453 

63 

— İstanbul'dan gelen şüpheli eşhasın 
bir garnizonda muhafaza ve Hükümetçe ia
şe edilmelerine dair takriri münasebetiyle 147> 

148,391 
—r İstiklâl marşı münasebetiyle 87 
.—•- İtalya'da bulunan mubayaa heyeti 

hakktnda bir karar ittihaz olunmasına dair 
Nafiâ Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 287 

— Makamatı resmiyeye takdim edilen 
mazrufların sansür edilmesine dair takriri 
münâsebetiyle . 390 

—r- Meclis Zabıt ceridelerinin tab'ı için 
bilûmum matbaaların serbest bırakılması
na dair takriri münasebetiyle * 146 

— Palu namı ile bir İiva teşkili hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle 386,387 

4 - Tokad JVfebusu Rifat Beyin, memuri
nin sureti azli vç nasbi işleriyle meşgul ol
mak ; üzere vilâyet merkezlerinde memurin . 
komisyonları teşkil edilmesine dair teklifi 
kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 410 

— Yazıcı efrat ve küçük zâbitanm iaşesi 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 110 

Hasan B. (Trabzon) - Anadolu ve Bağ
dat demiryolları nakliyat tarifesinin altı 
misline iblâğına dair Kanun münasebetiyle 435, 

436,438,440 
- 4 Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 

12. nei maddesinin tadiline dair kıanun lâyi
hası münasebetiyle 397 

— Gümrük tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 229 

.-— Haneleri tahrip olunan vilâyatı mus-
tahlasa ahalisine emvali metrukeden veril
miş ;olan haneler hakkındaki kanun lâyi
hası; münasebetiyle 395 

— Harcırah Kararnamesinin onuncu 
madjdesinin tefsir edilmesine dair Büyük 
Mîllet Meclisi Riyaseti tezkeresi 450,451 

-i- Jandarma hayvanatı için (80) bin 
liranın sarf ma dair Kanun münasebetiyle 52,53 

— Müdafaai Milliye Vekâleti 1337 se
nesi bütçesi münasebetiyle 290,309,313 

— Seferberlik ve cephe zammı kanu
nunun tefsirine dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Milliye ve 
Muyazenei Maliye encümenleri mazbata
ları münasebetiyle 119 
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=-->' Sekiz milyon liralık ikinci avans 
Kanunu münasebetiyle 172,175,176,177,178,180, 

192,1^195,196,200 
Hasan Basri B. (Karasi) - Askerî Te

kaüt ve İstifa Kanununun 12 nei maddesi
nin tadiline dair kanun lâyihası münasebe
tiyle 397,398 

—i Bolu Mebusu Doktor İPuat Beyle rü* 
fekasmm, Ereğli - Ankara tarikinin turu-
ku umumiye meyanına ithaline dair tekli
fi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbata
sı münasebetiyle 414. 

— Çorum Mebusu Haşim Beyin, İstan
bul'dan gelen memurine verilecek harcırah 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 455 

— Düşman istilâsından •; kurtulan ma
hallerde eshabının firarına mebni sahip
siz kalan emvali menkule ve mezruat hak
kındaki Kanun münasebetiyle 123,125,126 

-—Gümrük tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 225, 

226,227,258,274,293,297,"349,358,361 
— Haneleri tahrip olunan vilâyatı müs-

tahlasa ahalisine emvali ntetrukeden ve
rilmiş olan haneler hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle 393,394 

— Hariciye Vekâleti, Vekili Muhtar 
Beyin, Londra konferansı müzakeratma, 
Rusya ve Gürcistan ahvaline dair beyanatı 
münasebetiyle 68 

— İstiklâl marşı münasebetiyle 12 
-— İzmir Mebusu Hamdi Namık Beyin, 

İstanbul'dan gelen şüpheli eşhasın bir gar
nizonda muhafaza ve hükümetçe iaşe edil
melerine dair takriri münasebetiyle 391 

— Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, Meclis Riyaset ve Riyaset vekalet
leriyle İcra Vekilliğinin bir >zat uhdasinde 
içtima etmemesi hakkındaki teklifi kanu
nisi münasebetiyle 102 

— Kırşehir Mebusu Yahya Galib Be
yin, hâkimi münferit teşkili hakkındaki 
sual takriri münasebetiyle 237 

— Sekiz milyon liralık ikinci avans' 
Kanunu münasebetiyle 202 

— Yazıcı efrat ve küçük zâbitanm ia-
; şeşi hakkındaki Kanun münasebetiyle 111,112 

— Zabtı sabık hakkında 71,279 

414 

22% 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) - Bolu. 
Mebusu Doktor feiat Beyle rüf ekaâımıiii 
Ereğli >• Ankara tarikinin jturukü umumi
ye meyanına ithaline dair îtektif i kanünüt," 
ve Lâyiha Encümeni mazbatam müiiâsebö-i 
tiyle t 

— Fukarayı ahaliye tevjd edilmek üze-
rfc ormanlardan kat *olünâ^ak mahrukat 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 

— "Gümrük tarifesinin (fî) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun* münâsebetiyle 

226,227,228,229,245^,247,248,249^0» 
252,25%257,258,271,272,273,274,27fe,291, 
292,290,2S4,295,2Ö7,298,347,349,â^;35âJ! 

353,354,355,306,357,358,36Ö,M;364 
— Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendi 

ile arkadaşlarının, mecellei ahkâmı ceza
iye tertibedilmesine dair takriri münase
betiyle 282 

— Sekiz milyon liralık İkinci Avans 
Kanunu münasebetiyle 191,198 
'. — Usul hakkında ''244 

Haşim B. (Çorum) - Askerî Tekaüt ve 
İstif a Kanununun 12 nci maddesinin tadi
line dair kanun lâyihası münasebetiyle 

— Eskişehir İstiklâl Mahkemesince altı 
ay hapse mahkûm- edilmiş olan Kıdemli 
Yüzbaşı Necati Öey tarafından verilmiş 
olan af istidasının reddine dair Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 
— Mmtakalarmdan avdet eden İstik

lâl mahkemeleri âzalarının neticei icraat-
lan hakkında izahat verilmesine dair tak
riri münasebetiyle 98,99 

— Müdafaai Milliye Vekâleti 1337 se
nesi bütçesi münasebetiyle 

— Sekiz milyon liralık İkinei Avans 
Kanunu münasebetiyle 

— Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, 
Van şehrinin su yollarının imarı için Nafıa 
Bütçesinden altı bin lira tahsisine dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası münasebetiyle 

—Zâbitanm vazife esnasında telef olan 
hayvanlarının tazmini hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 

Haydar B. (Kütahya) - Çorum Mebu
su Haşim Beyin, mmtakalarmdan avdet 
eden İstiklâl Mahkemeleri âzalarının »eti-

399 

266 

311 

177 

415 

402 
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cei icraatları hakkında izahat verilmesine 
dair: takriri münasebetiyle 162,163 

-^Eskişehir'in Büyükdere karyesinden 
Mustafa Çavuş ile Durmuş Ağanın affedil
melerine dair Eskişehir Mahkemesinden 

< L mevrut tezkere ve Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 268 

Hüseyin B. (Elâziz) - İstiklâl Marşı 
^münasebetiyle 88 

Hüseyin Avni B. (Erzurum) - Askerî 
::> tekaüt ve istifa (kanununun 12 nci madde-
; 'sinin tadiline dair kanun lâyihası müna

sebetiyle , 397 
-— Bayezit Mebusu Dr. Refik Beyle ar

kadaşlarının, Nisabı müzakere kanununun 
tadiline dair teklifi kanunisi münasebetiyle 32, 

35,36,38,39,42 
— Dersim Mebusu Mustafa Ağanın 

müstafi addolunmasına dair Divanı Riya
set kararı münasebetiyle 464 

— Düşman istilâsından kurtulan ma-
hallerde eshabmm firarına mebni sahipsiz 
kalan emvali menkule ve mezruat hakkın
daki kanun münasebetiyle 123,126 

— Erzurum'da tevkif edilmiş olan Al-
bayrak gazetesi sahibi Mithat Bey hakkında 
icra Vekillerinden istizah takriri müna
sebetiyle 465,466 

— Eskişehir'in Büyükdere kariyesinden 
Mustafa Çavuş ile Durmuş Ağa'nın affe
dilmelerine dair Eskişehir mahkemesinden 
mevrut tezkere ve Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 269 
: — G-ümrük Tarifesinin (B) ve (D) cet

velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 245, 
246,249,271,272,273,274,275,347,349, 

350,352,362 
— Haneleri tahrip olunan vilâyatı 

müstahlasa ahalisine emvali metrukeden 
verilmiş olan haneler hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 394 

-—Harcırah Kararnamesinin onuncu 
maddesinin tefsir edilmesine dair Büyük 
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Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 453,454 

— İkinci İnönü muzafferiyeti münase
betiyle Bafra 'lıların orduya dört bin kilo 
tütün hediye ettiklerine dair 15 nci Fırka 
Kumandanlığından gelen telgraf münasebe
tiyle 376 

— İktisat Vekâletince Avrupa'ya gön
derilecek olan Heyeti Ziraiye hakkında 
İktisat Vekilinin Mecliste izahat vermesi
ne dair istizah takriri münasebetiyle 55 

— İtalya'da bulunan Mubayaa Heyeti 
hakkında bir karar 'ittihaz olunmasına dair 
Nafıa Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 290 

— İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, 
İstanbul'dan gelen şüpheli eşhasın bir gar
nizonda muhafaza ve Hükümetçe iaşe edil
melerine dair takrir münasebetiyle 149 

— Kastamonu İstiklâl Mahkemesince 
idama mahkûm edilmiş olan Hüseyinoğlu 
Osman hakkında Kengırı Mutasarrıflığının 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 417,418,419,422 

— Makamatı resmiyeye takdim edilen 
mazrufların sansür edilmesine dair takriri 
münasebetiyle 390 

— Müdaf aai Milliye Vekâleti 1337 se
nesi Bütçesi münasebetiyle 309,313,314,317 

— Palu namiyle bir liva teşkili hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle 385,387 

— Sekiz milyon liralık ikinci avans ka
nunu münasıebetiyle 200 

— Yazıcı efrat ve küçük zâbitanm ia
şesi hakkındaki kanun münasebetiyle 109 

— Zâbitanm vazife esnasında telef olan 
hayvanlarının tazmini hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 400,401 

— Zaptı sabık hakkında 407 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta) - Çorum 

Mebusu Haşam Beyin, mmtakalarmdan av
det eden İstiklâl Mahkemeleri âzalarının 
neticei icraatları hakkında izahat verilmesi
ne dair takriri münasebetiyle 156 
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İhsan B. (Cebelibereket) - Gazianteb 
mücahitlerinden hastanede mecruhen ya
tanların Meclin namına hediyelerle taltif
lerine dair Maraş'ten mevrut telgraf mü
nasebetiyle 24 

— Seierberlik ve cephe zammı Kanu
nunun' tefsirine dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Milliye ve 
Müvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları münasebetiyle 116,117 

İsmail Fazıl Faşa (Yoagad) - Anadolu 
ve -Bağdat demiryolları nakliyat tarife
sinin altı misline iblâğına dair Kanun 
münasebetiyle 436 

—- Cephede gördüklerine dair Bursa 
Mebusu Operatör Emin Beyin beyanatı 
münasebetiyle 382 

—r Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar 
Beyin, Londra Konferansı müzakeratına, 
Rusya ve Gürcistan ahvaline dair beya- • 
natı münassebetiyle ' 66,68 

— Hariciye Vekâleti Vekili [Muhtar Be
yin, Türkiye ile Rusya arasında akdedilen 
muahedenamenin metni hakkındaki beya
natı-münasebetiyle 208 

— İtalya'da bulunan Mubayaa Heyeti 
hakkında bir karar ittihaz olunmasına dair 
Nafıa Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 288̂ 289 

—- izmit Mebusu Hamdr Nâmık Beyin, 
İstanbul'dan gelen şüpheli eşhasın bir gar-

Mahmut Celâl B. (Saruhan) (İktisat 
VeMü) - Çorum Mebusu Haşim Beyin; İs
tanbul'dan gelen memurine verilecek har
cırah hakkındaki kanun teklifi münasebet 
tiyle 455,456 

— Brtuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin, Bilecik ve havalisi halikına müsta-
celen yardımda bulunulmasına: dair beya
natı münasebetiyle 388 

— Fukarayı Ahaliye Tevzi Edilmek 
Üzere Ormanlardan Katı olunacak Mahru-
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nizonda muhafaza ve Hükümetçe iaşe edil
melerine dair takrir münasebetiyle 148 

— Yazıcı efrat ve küçük zabıtanın ia
şesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 108 

— Yunanlılarla teşrikimesai eden Aba-
zalar 'in telinine dair Düzee Abaza eşrafın
dan gelen telgraf münasebetiyle 375 

ismail Saf a B. (Mersin) • Bayezit Me
busu Dr. Refik Beyle arkadaşlarının, Ni
sabı müzakere kanununun tadiline dair 
teklifi kanunisi münasebetiyle 34 

Sekiz milyon liralık ikinci avans 
kanunu münasebetiyle 202 

ismet B. (Çorum) - Askerî Tekaüt ve 
İstifa Kanununun 12 nci maddesinin ta
diline dair kanun-lâyihası m ü n a ^ 308 

— Haneleri tahrip olunan vilâyatı 
müstahlasa ahalisine emvali metrukeden 
verilmiş olan haneler hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 394 

— Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, 
Van şehrinin su yollarının imairı için Nafıa 
bütçesinden altı bin lira tahsisine dair tak
riri kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası münasebetiyle 415 

ismet Pa^a (Edirne) Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi ve Garp Ordusu Kuman
dam) - Harekâtı umumiye ve ordunun ye
tiştirilmesine dair nutku 8 

kat hakkındaki Kanun münasebetiyle 241, 
243 

— Gümrük Tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri haldandalki Kanun münasebetiyle 258, 

3S2,363 
— •Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin, 

iktisat Vekâletince Avrupa'ya gönderile
cek olan heyeti d^aiye'hakkında izahat ver
mesine dair istizah takririne cevabı ' 53,54,55, 

* 58,60,61,63 
— Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, 

Van şehrinin su yollarının imarı için na-

M 
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fıa bütçesinden altı bin lira tahsisine dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası; münasebetiyle 415 

Mâzhar Müfid B. (Hakkari) -Bayezit 
Mebusu Dr. Refik Beyle arkadaşlarının, 
Kısabjı Müzakere Kanununun tadiline dair 
teklifi kanunisi münasebetiyle - 38,39,40 

—| Bolu Mebusu Dr. Fuat Beyle arka
daşlarının, Meclisten seçilecek bir heyet ma
rifetiyle Yunan mezaliminin tesbit ettirile
rek Avrupa efkârı umumiyesine bildiril
mesini dair takriri münasebetiyle 383,384 

•—i B. M. Meclisi namına îsmet Paşaya 
teşekkür edilmesine dair teklifi 7 

—; Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be
yin, Brzurum'da tevkif edillmiş olan Albay-
rak gazetesi sahibi Mithat Bey hakkında 
icra Şekillerinden istizah takriri münase
betiyim 466 

—; Gümrük Tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 256 

—I Harcırah Kararnamesinin 10 ncu 
madesinin tefsir edilmesine dair Büyük 
Milleti Meclisi Riyaseti tezkeresi • 450 

—; italya 'da bulunan mubayaa heyeti 
hakkında bir karar ittihaz olunmasına dair 
Nafıa; Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 287 

- J Müdafaai Milliye Vekili ve Erkânı 
Harbijyei Umumiye Reisvekili Fevzi Pa
şanın,! ikinci inönü Harbine dair beyanatı 
münasebetiyle . 325 

—{ Seferberlik ve Cephe Zammı Kanu-
nunuıp: tefsirine dair Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Milliye 
ve Miıvazenei Maliye encümenleri mazba-
talarıj münasebetiyle 118,119 

M#hmet Şükrü B. (Karahisarısabip) -
Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun 12 nci 
maddjesinin tadiline dair kanun lâyihası 
münasebetiyle 397 

•—{Bayezit Mebusu Dr. Refik Beyle ar
kadaşlarının, Nisabı müzakere kanununun 
tadilijtıe dair teklifi kanunisi münasebe
tiyle j 33,34,35 

—| Dersim İMebüsu Mustafa Ağanın 
müstafi addolunmasına dair Divanı Riya
set kferarı münasebetiyle ' 464 

-|-Gümrük Tarifesinin (B )ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 273 

Sayfa 
— Kastamonu İstiklâl Mahkemesince 

idama mahkûm edilmiş olan Hüseyinoğlu 
Osman hakkında Kengırı Mutasarrıflığı
nın tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 418 

— Seferberlik ve Cephe Zammı Kanu
nunun tefsirine dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Milliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları münasebetiyle 116,119 

Muhittin Baha B. (Bursa) - istiklâl 
Marşı münasebetiyle 12,85 

Muhtar B. (istanbul) (Hariciye Vekâ
leti Vekili) - Londra Konferansı müzake-
ratma, Rusya ve Gürcistan ahvaline dair 
beyanatı '65^66,68 

— Papa 15 nci Benova'dan Mustafa 
Kemal Paşaya mevrut telgraf ile ona ve
rilen cevap hakkında beyanatı 90,91 

— Trabzon Mebusu Nebi Zade Hamdi 
Beyin işgal altındaki arazide Yunanlıla
rın ika ettikleri mezalimin önüne geçmek 
için ne gibi tedabiri siyasiye ittihaz edildi
ğine dair sualine cevabı 365,366,367,3*88 

:— Türkiye ile Rusya arasında akdedi
len muahedenamenin metni hakkındaki be
yanatı 205,206,207,208,209. 

Musa Kâzım Ef.. (Konya) - Çorum Me
busu Ilaşim Beyin, mıntakalarmdan av
det eden istiklâl Mahkemeleri âzalarının 
neticei icraatları hakkında izahat verilme
sine dair takriri münasebetiyle 98 

— Maluliyeti hasebiyle bakiyei müddet 
cezasının affı bir ' lâyihai kanuniye ile ta-
lebolunan Mardin'in Etik karyesinden 
Musaoğlu Isa hakkındaki tabip raporu
nun, gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi münasebetiyle 96 

— Seferberlik ve Cephe Zammı Kanu
nunun tefsirine dair Büyük Millet Mecli
si Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazba
taları; münasebetiyle 117,118 

— Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad 
Bidayet Mahkemesinin lağvından dolayı 
Adliye Vekâletinden istizah takriri müna
sebetiyle 76,80 

— Yazıcı efrat ve küçük' zâbitanın ia
şesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 106 



— 27 — 

Mustafa B. (Karahisan Şarki) - Bayezit 
Mebusu Dr. Refik Beyle arkadaşlarının, 
Nisabı Müzakere Kanununun tadilîfte dair 
teklifi kanunisi münasebetiyle 34 

— Gümrük tarifesinin: (B) ve (D) 
cetvelleri hakkındaki KaijLun münasebe-

' tiyle ' l ; . 357 
— Haneleri tahrip olunajn vilâyatı müs-' 

tahlasa ahalisine emvali Şıetrüikeden ve
rilmiş olan haneler hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle ; 394,395 

— Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, Meclis Eiyaşet ve Riyaset vekalet
leriyle îcra Vekilliğinin bir zat uhdesin
de içtima etmemesi hakkındaki teklifi ka
nunisi münasebetiyle > 102,103 

-—Zabıtanın vazife esnasında telef 
olan hayvanlarının tazmini ̂ hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle 401 

Mustafa B. (Tokad) - fÇorum Mebusu 
Hâşim Beyin, mıntıkalarından avdet eden 
istiklâl mahkemeleri âzalarının rieticei ic
raatları hakkında izahat gerilmesine dair 
takriri münasebetiyle 98,153 

— Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad 
Bidayet Mahkemesinin lağvından dolayı 
Adliye Vekâletinden istizah takriri müna
sebetiyle 75,82 

Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) -Bile
cik ve havalisi halkına-müsiacelen yardım
da bulunulmasına dair beyanatı 388,390 

— Eskişehir'in Büyükdere karyesin
den Mustafa Çavuş ile Dtirmuş Ağanın 
affedilmelerine dair Eskişehir Mahkeme
sinden mevrut tezkere ve Adliye Encüme
ni mazbatası münasebetiyle 267 

—* Kütahya Mevki Kumandanı İsmail 
Hakkı Beyin istiklâl mahkemesine tevdii 
hakkındaki takrir münasebetiyle 130 

— Sekiz milyon liralık ikinci avans Ka
nunu münasebetiyle 176,192 

—. Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, 
Van şehrinin sû yollarının imarı için Nafıa 
bütçesinden altı bin lira tahsisine dair tek
lifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası münasebetiyle 415 

Mustafa Kemal Pş. (Ankara) - İstan
bul'da Meclisi Mebusan âzası iken îngiliz-

Sayfa 
ler tarafından Malta'ya sevk edilmiş, olan 
Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin em
sali veçhiyle Büyük Millet Meclisi âzasın
dan addolunmasına dair Divanı Riyaset 
kararı münasebetiyle 92 

— italya'da bulunan Mubayaa Heyeti 
hakkında bir karar ittihaz olunmasına dair 
Nafıa Vekâleti tezkeresi münasebetiyle - 288 

—'Seferberlik ve cephe zammı kanu
nunun tefsirine dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Milliye ve 

• Muvazene! Maliye encümenleri mazbata
ları münasebetiyle 119 

Mustafa Kemal Faşa (B. M. Meclisi 
Reisi) - İkinci İçtima senesini açış nutku 2,3 

Mustafa Necati B. (Saruhan - Bolu 
Mebusu Dr. Fuat Beyle arkadaşlarının, 
Meclisten seçilecek bir heyet marifetiyle 
Yunan mezaliminin tesbit ettirilerek Av
rupa efkârı umumiyesine bildirilmesine 
dair takriri münasebetiyle 383 

—^ Çorum Mebusu Haşim Beyin, mınta-
kalarından avdet eden İstiklâl Mahkemeleri 
âzalarının neticei icraatları hakkında izahat 
verilmesine dair takriri münasebetiyle 154, 

156,157 
— Gümrük tarifesinin (B) ve (D) cet

velleri hakkındaki kanun münasebetiyle 254 
— Hastahanelerde yatan yaralı gazile

rin hatırlarını sormak üzere Meclisten 
bir heyet intihabı hakkındaki teklif mü
nasebetiyle 307 

— Kastamonu İstiklâl mahkemesince 
idama- mahkûm edilmiş olan Hüseyin oğlu 
Osman hakkında Kengırı Mutasarrıflığı
nın tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle . 418 

— Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşa
nın İkinci İnönü zaferinden sonra devam 

> eden harbin ikinci safhası hakkındaki be
yanatı münasebetiyle 475 

Müfit Ef. (Kırşehir) - Askerî tekaüt 
ve istifa kanununun 12 nci maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle 397,* 

399 
— Bayezit Mebusu Dr. Refik Beyle ar

kadaşlarının, Nisabı müzakere^ kanununun 
I tadiline dair teklif i kanunisi münasebetiyle 37 
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— Çorum Mebusu Haşim Beyin, mınta-

kalarmdan avdet eden İstiklâl Mahkemeleri 
âzalarının neticei icraatları hakkında izahat 
verilmesine dair takriri münasebetiyle 100, 

160,163 
— Eskişehir'in Büyükdere karyesinden 

Mustafa Çavuş ile Durmuş Ağanın affedil
melerine dair Eskişehir Mahkemesinden 
mevrut- tezkere ve Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle 268,269 

— Fukarayı ahaliye tevzi edilmek üzere 
ormanlardan katıolunaeak mahrukat hak
kındaki kanun münasebetiyle 241 

— Gazianteb mücahitlerinden hasta
nede mecruhen yatanların Meclis namına 
hediyelerle taltiflerine dair Maraş'tan 
mevrut telgraf münasebetiyle 23 

— Gümrük tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 250, 

253,257,364 
— Hakkâri Mebusluğuna intihap edil

miş olan Ali Rıza Beyin intihap mazba
tasının reddine dair Birinci Şube mazba
tası münasebetiyle 143 

— Haneleri tahrip olunan vilâyatı 
müstahlasa ahalisine emvali metrukeden 
verilmiş olan haneler hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 393,394 

— Harcırah Kararnamesinin onuncu 
maddesinin tefsir edilmesine dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 452 

— ikinci içtima senesinin açılması 
münasebetiyle 11 

— iktisat Vekâletince Avrupa'ya, gön
derilecek olan heyeti ziraiye hakkında 
iktisat Vekilinin Mecliste izahat verme
sine dair istizah takriri münasebetiyle 54 

— italya'da bulunan mubayaa heyeti 
hakkında bir karar ittihaz olunmasına 
dair Nafıa Vekâleti tezkeresi münasebe
tiyle 288 

Sayfa 
— Jandarma hayvanatı için (80) bin 

liranın sarfına dair Kanun münasebetiyle 53 
— Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 

Beyin, Meclis Riyaset ve Riyaset veka
letleriyle icra Vekilliğinin bir zat uhde
sinde içtima etmemesi hakkındaki teklifi 
kanunisi münasebetiyle 102,103 

— Kastamonu istiklâl Mahkemesince 
idama mahkûm edilmiş olan Hüseyinoğlu 
Osman hakkında Kengırı Mutasarrıflığı
nın tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 417 

— Kütahya Mebusu Cemil Bey ve rüfe-
kasmm, istanbul'ca neşir olunan af ve tecili 
mücazat kararnamelerinin gayrimuteber 
addi hakkındaki teklifi kanunisi ve Lâyi
ha Encümeni mazbatası münasebetiyle 305 -

— Müdafaai Milliye Vekâleti 1337 se
nesi bütçesi münasebetiyle , 307 

— Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşa
nın, ikinci inönü Zaferinden sonra devam 
eden harbin ikinci safhası hakkındaki be
yanatı münasebetiyle 477 

— Seferberlik ve Cephe Zammı Kanu
nunun tefsirine dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Milliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları münasebetiyle 115 

— Sekiz milyon liralık ikinci Avans 
Kanunu münasebetiyle 179,194 

— Tokad Mebusu Rif at Beyin, memu
rinin sureti azil ve nasbi işleriyle meşgul 
olmak üzere vilâyet merkezlerinde me
murin komisyonları teşkil edilmesine dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası münasebetiyle 409 

— Tokad Mebusu Rif at Beyin, Tokad 
Bidayet Mahkemesinin lağvından dolayı 
Adliye Vekâletinden istizah takriri mü
nasebetiyle 80 

— Zaptı sabık hakkında 71 
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Nadir-B. (tspterta) - Eskigehiır'üı Bü-
yükdere karyesinden Mustafa Çavuş ile 
Durmuş Ağanın af f edilmelerine dair Eski
şehir mahkemesindenmevrut tezkere ve 
Adliye Encümeni«mazbatası münasebetiy
le ;' * . • 268 

Nebil Ef. (Karahisan Sahip) - Anado
lu ve Bağdat Demiryolları Nakliyat Ta
rifesinin altı misline iblâğına dair Kanun 
münasebetiyle 438,441 

— Dersim Mebusu Mustafa Ağanın 
müstafi addolunmasına dair Divanı Riya-
set kararı münasebetiyle 464 

— Eskişehir-in Büyükdere karyesinden 
Mustafa Çavuş ile Durmuş Âğanm affedil
melerine dair Eskişehir mahkemesinden 
mevrut tezkere ve Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 267 

— Gümrük tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 360 

. — Zâbitanm vazife esnasında telef olan 
hayvanlarının tazmini hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle : 400,401,403 

Nebi Zade Hamdi Bey (Trtebdoa) - iş
gal altındaki arazide Yunanlıların ika et
tikleri mezalimin, önüne geçmek için ne 
gibi tedabiri siyasiye' ittihaz- edildiğine 
daiar suaU münasebetiyle ^ 365 

Necip B. (Ertttrsuğrul) - Hariciye Ve-. 
kâleti Vekili Muhtar Beyin, Türkiye ile 
Rusya arasında, akdediletı Muahadename-
nin metni hakkındaki beyanatı münâsebe-

Operatör Emin Bey (Bursa) - Bolu Me
busu Dr. Puad Beyle arkadaşlarının, Mec
listen-seçilecek fcir heyet marifetiyle Yu
nan mezaliminin tesbit ettirilerek Avrupa 
efkârı umumiyesine bildirilmesine dair tak
riri münasebetiyle 383 

— Cephede gördüklerine dair beyanatı 380, 
382 

— Çorum Mebusu Haşim Şeyin, mınta-
kalarmdan avdet eden-îıştiklâl imahkemeleri 

Sayfa 
tiyle- 209 

— Sekiz milyon liralık ikinci Avans 
Kanunu münasebetiyle 174 

Neşet B, (İstanbul) - Çorum Mebusu 
Haşim Beyin, mıntakalarmdan avdet eden 
istiklâl mahkemeleri âzalarının neticei ic
raatları hakkında izahat verilmesine dair 
takriri münasebetiyle 157,158 

Neşet B. (Kengın) - Tokad Mebusu 
Bifat Beyin, Tokad Bidayet Mahkemesinin 
lağvından dolayı Adliye Vekâletinden is
tihzan takriri münasebetiyle 78 

Ntaet Ef. (Erzurum) - Düşman isti
lâsından kurtulan mahallerde esbabının 
firarına mebni sahipsiz kalan emvali men
kule ve mezruat-hakkındaki Kanun müna
sebetiyle 123 

— Gümrük tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 272, 

292 
— Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Be

yin, Türkiye ile Rusya arasında akdedilen 
Muahedenamenih metni hakkındaki beyana
tı münâsebetiyle 206,209 . 

— Kastamonu İstiklâl Mahkemesince ida
ma mahkûm edilmiş olan Hüseyinoglu Osnian 
hakkında Kengın mutasarrıf lığının tezke
resi ve A^iye Encümeni mazbatası müna
sebetiyle 417 

—• Zâbitamn vazife esnasında telef olan 
hayvanlarının tazmini hakkındaki kanun 
lâyihası raÜBjâsebetiyîe 401 

âzalarının neticei icraatları, hakkında iza
hat verilmesine dair takriri münâsebetiyle 98 

-v- Düşman istilâsmlan kurtulanı ma
hallerde esbabının firarına mebni sahipsiz 
kalan emvali menkule ve mezruat hakkın
daki Kanun münasebetiyle 124,126 

— Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be
yin, Bilecik ve havalisi halkma müstacelen 
yardımda bulunulmasına dair beyanatı mü
nasebetiyle 38$ 

o 
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— Kütahya Mevki Kumandanı İsmail 
hakkı Beyinj İstiklâl mahkemesine tevdii 
hakkındaki Ijakrir münasebetiyle 130 

— Eeisistoi intihabı münasebetiyle 7 
— Sekiz [milyon liralık ikinci avans Ka

nunu münasebetiyle 195 
— yazıcı [efrat ve küçük zâbitanm iaşesi 

hakkındaki Kanun münasebetiyle 108 
— Zaptı jsabık hakkında ' 407 
Osman Bİ. (Lâzistan) - Bolu Mebusu 

Doktor Fuad Beyle/rüfekasının, Ereğli-
Ankara tarikinin turuku umumiye meya-
nına ithaline dair teklifi kanunisi ve Lâyi
ha Erieümenji mazbatası münasebetiyle 413 

— Çoruni Mebusu Haşim Beyin, mmta-
kalarmdan aydet eden İstiklâl mahkemeleri 
âzalarının nçticei icraatları hakkında izahat 
verilmesine <&air takriri .münasebetiyle 154 

— Gümriik tarif eninin (Bj) ve (D) cet-

Sayfa 
velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 349 

—• İstanbul'da Meclisi Mebusan âzası 
iken İngilizler tarafından Malta'ya sevk 
edilmiş olan Gaziaymtab Mebusu Ali Öena-
ni Beyin emsali veçhile Büyük Millet Mec
lisi âzasından addolunmasına dair Divanı 
Riyaset kararı münasebetiyle 92 

— İtalya'da bulunan mubayaa heyeti • 
hakkında bir karar ittihaz olunmasına dair 
Nafıa Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 285 

— Tokad Mebusu Rif at Beyin, Tokad 
Bidayet Mahkemesinin lağvından dolayı 
Adliye Vekâletinden istizah takriri mü
nasebetiyle 82 

Osman Nuri B. (Bursa) - Çorum Me
busu Haşim Beyin, mıntakalarından avdet 
eden İstiklâl mahkemeleri âzalarının neticei 
icraatları hakkında izahat verilmesine dair 
takriri münasebetiyle 156,160,161 

ö 
Ömer Lütfü B. (Amasya) (Nafıa Veki

li) - Anadoltı ve Bağdat demiryolları nak
liyat tarifesinin altı misline iblâğına dair 
Kanun münasebetiyle 432,437,438,439 

— Aydın; Mebusu Esad Efendinin, Ya-
rangüme - Iffuğla tarikinin turuku umu
miye meyan^na ithali hakkındaki takriri 
ve Nafıa Vekâletinden gelen tezkere mü
nasebetiyle : ;-•--' 430 

— Fukarayı ahaliye tevzi edilmek üze

re ormanlardan katı olunacak mahrukat 
hakkındaki Kanun münasebetiyle 239,240,241 

— İtalya'da bulunan mubayaa heyeti 
hakkında bir karar ittihaz olunmasına 
dair Nafıa Vekâleti tezkeresi münasebe
tiyle - 284,285,287,288 

Ömer Vçhbi Ef. (Konya) - Mecellei 
ahkâmı cezaiye tertibedilmesine dair tak
riri münasebetiyle 282 

Ragıp B..i (Amasya) - Sekiz milyon li
ralık ikinci avans kanunu münasebetiyle 179 

Ragıp B. (Kütahya) - Eskişehir'in Bü-
yükdere karyesinden Mustafa Çavuş ile 
Durmuş Ağaiım affedilmelerine dair Eski
şehir Mahkemesinden mevrut tezkere ve 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 267 

— Gümrük Tarif esinin (B) ve (D) cet
velleri hakkımdaki Kanun münasebetiyle 229 

— Hakkâri Mebusluğuna intihap edil

miş olan Ali IRıza Beyin intihap mazbata
sının reddine dair birinci şube mazbatası 
münasebetiyle * 141 

— İktisat Vekâletince Avrupa'ya gön
derilecek olan heyeti ziraiye hakkında 
İktisat Vekilinin Mecliste izahat vermesine 
dair istizah takriri münasebetiyle 56,57 
— Maluliyeti hasebiyle. bakıyei müd

det cezasının affı bir lâyihai kanuniye ile 
talep olunan Mardin'in Etik karyesinden • 
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Müsaoğlu îsa hakkındaki tabip Raporunun 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi münasebetiyle ' 96 

— Mnş Mebusu Hacı Mehmet Beyle 
arkadaşlarının, Bitlis., Genç ve Muş livala
rında mektep olmadığı halde maarif mü
dürü tâyin edildiğine dair istizah takriri 
münasebetiyle 345,346 

— Sekiz milyon liralık ikindi avans 
Kanunu münasebetiyle 180 

— Yazıcı efrat ve küçük zâbitanın ia
şesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 109 

Rasih Ef. (Antalya) - Çorum [Mebusu 
Haşim Beyin, mmtakalarmdan avdet eden 
İstiklâl mahkemeleri âzalarının > neticei 
icraatları hakkında izahat verilmesine 
dair takrizi münasebetiyle 157 

— Hıyaneti vataniyeden mahkûm mü
derris İsmail Hakkı ve Osman efendiler 
hakkmdaki evrakın gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası münasebetiyle 145 

— İkinci içtima senesinin açılması mü-
L nasebetiyle 10 m 

Refet B. (Dahiliye Vekâleti Müsteşarı) 
-Bolu Mebusu Dr. Fuat Beyle arkadaşla
rının, Meclisten seçilecek bir heyet mari
fetiyle Yunan mezaliminin tesbit; ettirile
rek Avrupa efkârı umumiyesine; bildiril
mesine dair takriri münasebetiyle 383 

Refik B. (Konya) - Fukarayı Ahaliye 
Tevzi Edilmek Üzere Ormanlardan Katı 
olunacak Mahrukat hakkındaki Kanun 
münasebetiyle 241 

— İtalya'da bulunan mubayaa heyeti 
hakkında bir karar ittihaz olunmasına 
dair Nafıa Vekâleti tezkeresi münasebe
t i y l e '-•.•••'••-•• :.. • > . 2 8 8 -

— Kastamonu İstiklâl Mahkemesince 
idama mahkûm edilmiş olan Hüseyinoğlu 
Osman hakkında Kengırı Mutasarrıflığı-

k ğmın tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası münasebetiyle /L _ . • 421 

— İstiklâl Marşı münasebetiyle 90 
— Muş Mebusu Ahmet Hamdi Beyle 

I. . arkadaşlarının, Bitlis, Genç ve Muş livala-
rıjıda mektep olmadığı halde maarif mü
dürü tâyin edildiğine dair istizah takriri 
münasebetiyle 345 

Sayla 
— Tokad Mebusu Rıfat Beyin, Tokad 

Bidayet Mahkemesinin lağvından dolayı 
Adliye Vekâletinden istihzan takriri mü
nasebetiyle 76,79,80 

Refik Şevket B. (Saruhan) - Askerî 
'Tekaüt ve İstifa Kanununun 12 hei mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle 396 

— Çorum Mebusu Haşim Beyin, mmta
kalarmdan avdet eden İstiklâl mahkemeleri 
âzalarının neticei ieraatları hakkında iza
hat verilmesine dair takriri münasebetiyle 99, 

100,151,152,154 
— Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 

Beyin, Bilecik ve havalisi halkına müstace-
len yardımda bulunulmasına dair beyanatı 
münasebetiyle 389 

— Fukarayı Ahaliye Tevzi Edilmek 
Üzere Ormanlardan Katı olunacak Mahru
kat hakkındaki Kanun münasebetiyle 240, 

• s 242,243 
— Gümrük Tarifesinin (B) ve (D) cet

velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 295, 
345,352*353,355,360,361,362,364 

— Haneleri tarhip olunan vilâyatı müs-
tahlasa ahalisine emvali metrukeden ve-
rilmiş olan haneler hakkındaki kanun lâ
yihası münasebetiyle 39'3 

— İstiklâl marşı münasebetiyle 87,89 
— İşgal altındaki arazide Yunanlıların 

ika ettikleri mezalimin önüne geçmek 
için ne gibi tedabiri siyasiye ittihaz edildi
ğine dair-sual münasebetiyle 368 

— karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, Meclis Riyaset ve Riyaset vekaletle
riyle îera Vekilliğinin bir zat uhdesinde 
içtima etmemesi hakkındaki .teklifi kanui-
si münasebetiyle 102' 

. — Kastamonu İstiklâl Mahkemesince 
idama mahkûm, edilmiş olan Hüseyinoğlu 
Osman hakkında ne muamele yapılacağına 
dair Kengırı Mutasarrıflığının telgrafı mü
nasebetiyle 215 

— Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendi 
Ue arkadaşlarının, mecellei ahkâmı, cezai
ye tertip edilmesine dair takriri münase
betiyle ' - 282 

— Kütahya Mebusu Cemil Bey ve rü-
fekasmın, İstanbul'ca neşir olunan af ve te-
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eili müeazat kararnamelerinin gayri mute
ber addi hakkındaki teklifi kanunisi ve Lâ
yiha Eneümeni mazbatası münasebetiyle 305 

— Müdafaai Milliye Vekâleti 1337 se
nesi bütçesi münasebetiyle 309 

— Müdafaai Milliye Vekili ve Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisvekili Fevzi Paşa
nın, İkinci înönü Harbine dair beyanatı 
münasebetiyle 323 

— Sekiz milyon liralık ikinci avans 
Kanunu r münasebetiyle 199 

— Usul hakkında 244,291,379 
—• Yazıcı efrat ve küçük zâbitanm ia

şesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 109,111, 
112 

Rifat B. (Kayseri) - Bayezit Mebusu 
Dr. Refik Beyle arkadaşlarının, Nisabı 

Sayfa 
Müzakere Kanununun tadiline dair tekli
fi kanunisi münasebetiyle 42 

Rifat B. (Tokad) - Kütahya Mebusu 
Cemil Bey ve rüfekasınm, istanbul'ca neş
rolunan af ve tecili müeazat kararnamele
rinin gayri muteber addi hakkındaki tek
lifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası münasebetiyle 305 

— Memurinin sureti azil ve nasp işle
riyle meşgul olmak üzere vilâyet merkez
lerinde memurin komisyonları teşkil edil
mesine dair teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası münasebetiyle 409 

Tokad Bidayet Mahkemesinin lağvın
dan dolayı Adliye Vekâletinden istizah 
takriri münasebetiyle 72,73,74,77,78,81 

— Zabtı sabık hakkında - 71 

Salâhattin B. (Mersin) - Askerî Teka
üt Kanununun 12 nci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası münasebetiyle 398,399 

— Gümrük tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri iı&kkınlaki Kanun münasebetiyle 354 

— İkinci İnönü muzafferiyeti münase
betiyle Bafralıların orduya dört bin kilo 
tütün hediye ettiklerine dair 15 nci Fırka 
Kumandanlığından gelen telgraf münase
betiyle 376 

— İşgal altındaki arazide Yunanlıların 
ika ettikleri mezalimin önüne geçmek için 
ne gibi tedabiri siyasiye ittihaz edildiğine 
dair sual münasebetiyle 368 

-r- Müdafaai Milliye Vekâleti 1337 se
nesi bütçesi münasebetiyle 312,316„318 

— Sekiz milyon liralık ikinci avans 
Kanunu münasebetiyle 199 

— Yazıcı efrat ve küçük zâbitanm ia
şesi hakkındaki Kanun münasebetiyle 107,108, 

109,110,111,112 
Zâbitanm vazife esnasında telef olan 

hayvanlarının tazmini hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetiyle 400,401,402,403 

Salih Ef. (Erzurum) - Dersim Mebusu 
•Mustafa Ağanın müstafi addolunmasına 
dair Divanı Riyaset kararı münasebetiyle 464 

— Gümrük tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 250, 

251,254;295,296,350,355,356,362 
—>• Hastanelerde yatan yaralı gazilerin 

hatırlarını sormak üzere Meclisten bir 
heyet intihabı hakkındaki teklif münase
betiyle 306 

— Harcırah Kararnamesinin onuncu 
maddesinin tefsir edilmesine dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 452,453 

İzmint Mebusu Hamdi Namık Beyin, 
İstanbul'dan gelen şüpheli eşhasın bir gar
nizonda muhafaza . ve Hükümetçe iaşe 
edilmelerine dair takriri münasebetiyle 391 

—- Maluliyeti hasebiyle bakıyei müddet 
cezasının affı bir lâyihai kanuniye ile ta
lep olunan Mardin'in Etik karyesinden 
Musaoğlu Isa hakkındaki tabip reporunun 
gönlerildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi münasebetiyle 96 

Süleyman Sırrı B. (Yozgad) - B. M. 
Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşanın ikin
ci içtima senesini açiş nutku münasebe
tiyle 3 

— Çorum Mebusu Haşim Beyin, mıntı
kalarından avdet eden istiklâl mahkemeleri 
âzalarının neticei icraatları hakkında iza-
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bat verilmesine,- dair takriri münasebetiyle 153 
' — • Eskişehir İstiklâl .Mahkemesince altı 

ay.--hapse mahkûm edilmiş, olan kıdemli yüz* 
başı Necati Bey tarafından verilmiş olan af 
istidasman reddine dair Adliye Encümeni 
mazbatası .münasebetiyle 266 

— Gümrük Tarifesinin (B^^e! (D) cet-
velierihakkındaki kanun münasebetiyle^ • 247, ı 

253$57,273,295,296 | 
— Hakkâri Mebusluğuna intihap edil- | 

miş olan Ali Rıza Beyin intüıap»mazhatası-
nin reddine dair birinci şube mazbatası 
münasebetiyle 142^144 

— Harcırah Kararnamesinin onuncu 
maddesinin tefsir edilmesine dair. Büyük 
Millet, Meclisi Riyaseti tezkeresi • 452 

— italya'da bulunan mubayaa heyeti 
hakkında bir karar ittihaz olunmasına dair 
Nafıa Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 285 

— İzmit Mebusu Hamdi Namık Öeyin, 
İstanbul'dan gelen:şüpheli eşhasm bir gar- | 

Şemsettin Ef. (Ankara) - Hakkâri Me> 
busluğuna intihabedilmiş olan Ali Rıza 
Beyin intihap mazbatasının reddine dair 
birinci şube mazbatası münasebetiyle 143 

Şevket B. (Sinob) - Eskişehir 'in Bü-
yükdere karyesinden Mustafa /Çavuş ile 
Durmuş; Ağanın affedilmelerine dair Es* 
kişehir Mahkemesinden mevrut tezkere ve 
Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle 267 

— Hiyaneti vataniyeden mahkûm Mü
derris İsmail Hakkı ve Osman Efendiler 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 
Adliye Vekaleti tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 146 

Tahsin B. (Aydın) - Fukarayı ahaliye 
tevzi edilmek üzere ormanlardan katı olu
nacak mahrukat hakkındaki kanur* müna
sebetiyle 24& 

nizonda muhafaza! ve Hükümetçe iaşe edil
melerine dair takrir münasebetiyle 149 

— Earahisarı Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, Meclis Riyaset ve Riyaset vekâletle-

I riyle İcra Veküliğinin bir zat urdesinde iç
tima etmemesi hakkındaki teklif i kanuni
mi münasebetiyle 103 

— Kütahya Mebusu Cemil Bey ve rüf e-
I kasmıny İstanbul'ca neşrolunan af ve tecili 

mücazat kararnamelerinin gayrimuteber 
addi hakkındaki teklifi kanunisi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası münasebetiyle 3^5 

— Sekiz milyon liralık ikirici avans Ka
nunu münasebetiyle İTT'İSO' 

— Tokad Mebusu Rifat Beyin, -memuri
nin sureti azil ve nasbi işleriyle meşgul ol
mak üzere vilâyet merkezlerinde memurin 
komisyonları teşkil edilmesine dair teklifi 
kanunisi: ve Lâyiha.. Encümeni mazbatası 

I münasebetiyle 409,411 

— Gümrük tarifesinin (E) ve (D) cet
velleri hakkındaki kanun münasebetiyle 293 

— Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Be
yin, Türkiye ile Rusya arasında akdedilen 

9 

T 

— Kastamonu İstiklâl mahkemesince 
idama mahkûm edilmiş olan Hüseyin oğlu 
Osman hakkında Kengırı Mutasarrıflığının 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
münasebetiyle 417 

—n Kütahya Mebusu Cemil Beyin, İstan
bul'ca neşrolunan aflarla tecili mücazat 
kararnamelerinin gayrimuteber addi hak
kındaki teklifi kanunisi ve Adliye Encü
meni mazbatası münasebetiyle 424 

Şevki B. (%el) - İtalya'da bulunan 
mnbaya heyeti hakkında bir karar ittihaz 
olunmasına dair Nafıa Vekâleti. tezkeresi 
münasebetiyle 287 
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muahedenamenin . metni hakkındaki beya
natı münasebetiyle 209 

ItalyjaMa bulunan mubayaa heyeti hak
kında b|r karar ittihaz olunmasına dair 
Nafıa Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 285 

— Sikiz milyon liralık ikinci avans Ka
nunu münasebetiyle 177 

Ta&sjin B. (Maraş) - Gümrük tarifesi
nin (B)jve (D) cetvelleri, hakkındaki ka
nun münasbetiyle 355 

Tunsjlı Hilmi B. (Bolu) - Bayezit Me
busu Dip. Refik .Beyle arkadaşlarının, Ni
sabı . müzakere Kanununun tadiline dair 
teklift İanuınsi münasebetiyle 33,34 

— Bi. M. Meclisi Reisi Mustafa Kemal 
Paşanın; ikinci içtima senesini açış, nutku 
münasebetiyle 7 

— Ijrtuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin, Bilecik ve havalisi halkına müsta-
celen yardımda bulunulmasına dair beya
nat! münasebetiyle 38İ9,39Ö 

— Gıümrük Tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri nakkmdaki Kanun münasebetiyle 255, 

292,296,297,358,359 
— Hİariciye Vekâleti Vekili Muhtar Be-

VehlH B. (Niğde) - Anadolu ve Bağ
dat dehiiry olları nakliyat tarifesinin altı 
misline ablağına dair Kanun münasebetiy
le . 438 

Vehbi.Ef. (Konya) - Anadolu ve Bağ
dat deıniryolları nakliyat tarifesinin altı 
misline iblâğına dair Kanun münasebetiy
le 436 
, — Bjolu Mebusu Doktor Fuat Beyle rü-
fekâsmıin, Ereğli - Ankara tarikinin turu-
ku umujaıiye meyanına ithaline dair tekli
fi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbata
sı münasebetiyle 413 

—• Öersim Mebusu Mustafa Ağanın 
müstafi; addolunmasına dair Divanı Riya
set karin münasebetiyle _ 464 

—. Üüşman istilâsından kurtulan ma
hallerde eshabınm firarına mebni sahip
siz kalab emvali menkule ve mezruat hak-

Sayfa 
yin, Türkiye ile Rusya arasında akdedi
len muahedenamenin metni hakkındaki' 
beyanata münasebetiyle 209 

— İktisat Vekâletince Avrupa'ya gön
derilecek olan heyeti ziraiye hakkında ik
tisat Vekilinin Mecliste izahat vermesine 
dair istizah takriri münasebetiyle 62 

— istiklâl Marşı münasebetiyle 86,87,89 
— Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 

Beyin, Meclis Riyaset ve Riyaset vekalet
leriyle İcra Vekilliğinin bir zat uhdesin
de içtima etmemesi hakkındaki teklifi ka
nunisi münasebetiyle 103 

— Müdafaai Milliye Vekâleti 1337 se
nesi bütçesi münasebetiyle 309 

Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşanın 
İkinci İnönü zaferinden sonra devam eden 
harbin ikinci safhası hakkındaki beyanatı 
münasebetiyle 4/77 

— Müdafaai Milliye Vekili ve Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisvekili Fevzi Pa
şanın, İkinci İnönü Harbine dair beyanatı 
münasebetiyle 326 

— Sekiz milyon liralık ikinci avans Ka
nunu münasebetiyle 178,180 

kındaki Kanun münasebetiyle 122 
— Gazianteb mücahitlerinden hasta

nede mecruhen yatanların Meclis namına 
hediyelerle taltiflerine dair Maraş'tan 
mevrut telgraf münasebetiyle 25 

— Gümrük tarifesinin (B) ve (D) 
cetvelleri hakkındaki Kanun münasebetiy
le 251 

— Haneleri tahrip olunan vilâyatı müs-
tahlasa ahalisine emvali metrukeden veril
miş olan haneler hakkındaki kanun lâyiha
sı münasebetiyle 393 

— Harcırah Kararnamesinin onuncu 
maddesinin tefsir edilmesine dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 450,451 

— İktisat Vekâletince Avrupa'ya gön
derilecek heyeti ziraiye hakkında İktisat 
Vekilinin Mecliste izahat vermesine dair 
istizah takriri münasebetiyle 54 

v 
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'•-.— istanbul 'da Meclisi Mebusân âzası 
iken İngilizler tarafından Malta'ya Sevk 
edilmiş olan Gazianteb Mebusu Ali Ce-
nâni Beyin emsali veçhile Büyük Millet 
Meclisi âzasından addolunmasına dair Di
vanı Riyaset kararı: münasebetiyle 

— İtalya'da bulunan mubayaa heyeti 
hakkında bir karar ittihaz olunmasına da
ir Nafıa Vekâleti tezkeresi münasebetiyle 

— Kütahya Mebusu CemilfBey ve rür-
fekasinın, İstanbul'ca neşrolunan af ve 
tecili mücazat kararnamelerinin gayri mu
teber addi hakkındaki teklif i kanunisi ve 
Iiâyiha Encümeni mazbatası münasebetiy
le 

— Seferberlik ve Cephe Zammı Kanu
nunun tefsirine dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai. Milliye ve 
Muvazeneı Maliye encümenleri mazbataları 
münasebetiyle ••;.--.-

Sayfa 

92 

284 

305 

115 

t ••' • S a y l a 

— Sekiş milyon Kralık iMnej avans Ka
nunu münasebetiyle 179,192 

— Tökad Mebusu Hifat Beyin, Tokad 
Bidayet Mahkemesinin lağvından dolayı 
Adliye Vekâletinde istizah takriri müna
sebetiyle ' 75 

— Usul hakkında 380 
— * Van-Mebusu Hasan Sıd(|& Beyin, 

Van şehrinin su yolknnin iman için Nafıa 
Bütçesinden altı bul ' lira tahsMne dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası münasebetiyle 415 

— Yazıcı efrat ve küçük zâbitanın ia
şesi hakkındaki kanun münasebetiyle 106 

Veli-'S..{Burdur) - Bayezit Mebusu Dr. 
Refik Beyle arkadaşlarının, Nisabı Müza
kere Kanununun tadiline dair teklifi ka
nunisi' münâsebetiyle ' 40 

—• - Se&fe milyon liralık * ikinci 'avans ka*"' 
nunû münasebetiyle 181;I97 

Yafcya Galip B . , (Kırşehir) - Düş
man istilâsından kurtulan mahallerde esha-
bmm firarına mebni sahipsiz kalan emvali 
menkule ve mezruat hakkındaki kanun »mü- -
nasebetiyle 124 

««— Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be
yin, Bilecik ve havalisi halkına müslacelen 
yardımda bulunulmasına dair beyanatı mü
nasebetiyle 389 

— Gümrük Tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki kanun münasebetiyle 250 

— Hâkimi münferit teşkili hakkındaki 
sual takriri münasebetiyle 236,237,238 

— Harcırah Kararnamesinin onuncu 
maddesinin tefsir edilmesine dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 452,453 

— İkinci içtima senesinin açılması mü
nasebetiyle 8>9 

— İkinci İnönü muzafferiyeti münase
betiyle Bafralıların orduya dört bin kilo 
tütün hediye ettiklerine dair 15 nci Fırka 
Kumandanlığından gelen telgraf münase
betiyle 376 

— İktisat Vekâletince Avrupa'ya gön
derilecek olan heyeti ziraiye hakkında İk
tisat Vekilinin Mecliste izahat vermesine 
dair istizah takriri münasebetiyle 

— Kütahya Mebusu Cemil Bey ve rüfe-
kasmm, İstanbul'ca neşrolunan af ve te
cili mücazat kararnamelerinin gayrimute-
ber addi hakkındaki teklifi kanunisi ve; lâ
yiha Encümeni mazbatası münasebetiyle 

— Tokad Mebusu Rıfat Beyin, Tokad 
Bidayet Mahkemesinin lağvından dolayı 
Adiye Vekâletinden istizah takriri müna
sebetiyle , 

Yûsuf İzzet Pş. (Bolu) - Müdafaai Mil
liye Vekili ve Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisvekili ,,Fevzi Paşanın, ikinci İnönü 
Harbine dair beyanatı münasebetiyle 

Yusuf Ziya B. (Bitlis) - Hakkâri Me
busluğuna intihabedilmiş olan Ali Rıza 
Beyin intihap mazbatasının reddine dair 
birinci şube mazbatası münasebetiyle 

— Haneleri tahrip olunan vilâyatı 
müstahlasa ahalisine emvali metrukeden 

56 

304, 
305 

82 

324 

141 
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verilmiş olan haneler hakkındaki kanun 
layihası münasebetiyle 393,394 

— Kastamonu istiklâl Mahkemesince 
İdama mahkûm edilmiş olan Hüseyinoğlu 
Osman hakkında Kengırı Mutasarrıflığı
nın tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası münasebetiyle 419,420 

— Muş Mebusu Hacı Ahmet Hamdi 
Beyle arkadaşlarının, Bitlis, Genç ve Muş 
livalarında mektep olmadığı halde maarif 
müdürü tâyin edildiğine dair istizah tak

riri münasebetiyle 
Sayfa 

337,338,339,340, 
342,343,346 

Yusuf Ziya B. (Mersin) - Çorum Me
busu Haşim Beyin, mintakalarmdan av
det eden İstiklâl mahkemeleri âzalarının 
neticei icraatları hakkında izahat veril
mesine dair takriri münasebetiyle 156 

— İktisat Vekâletince Avrupa'ya gön
derilecek olan heyeti ziraiye hakkında İk
tisat Vekilinin Mecliste izahat vermesine 
dair istizah takriri münasebetiyle 53,54,55,61,63 

Zamir B. (Adana) - Anadolu ve Bağ
dat demiryolları nakliyat tarifesinin altı 
misline iblâğına dair Kanun münasebe
tiyle 439 

— Gümrük Tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanun münasebetiyle 249, 

250,257,258,291,350,364 
—; Hakkâri Mebusluğuna intihabedil-

miş olan Ali Rıza Beyin intihap mazbata
sının reddine dair birinci şube mazbatası 
münasebetiyle 143 

—. Müdaf aai Milliye Vekâleti 1337 se
nesi bütçesi münasebetiyle 314 

— Sekiz milyon liralık ikinci avans 
Kanunu münasebetiyle 175,177 


