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ICRA VEKILLERI 
Sayıfa 

1 — Başvekil Celâl Bayarın, memleketin 
umumî işlerine dair beyanatı ve Hükümete 

itimad edilmesi 
Sayıfa 

504:509,509,509,532:534 

No. 
3422 

3423 

3424 

3425 

3426 

3427 

3428 

3429 

3430 

3431 

3432 

3433 

Sayıfa 
— Türk - Yunan dostluk, bitaraflık, 
uzlaşma ve hakem muahedenamesi ile 
samimî anlaşma misakına munzam 
muahedenamenin tasdikına dair ka
nun 3,5:10,10,10,11:13 
-— Maarif vekâletine bağlı ertik okul
ları mütedavil sermayesi hakkında 
kanun 2,24:25 
— Devlet havayolları umum müdürlü
ğü teşkilât kanunu 2,18:20,24,25,25:28 
—• Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 
kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun 4,31 
•— Posta, telgraf ve telefon teşkilât 
kanununa ek kanun 4:5,31:32 
— Yugoslavya Hükümetinden alınan 
tazminatın Kızılay cemiyetine veril
mesine dair kanun 16,33 :34 
— 3128 sayılı kanunun ikinci madde
sinin tadiline dair kanun 2,17:18,39 
— Devlet basımevi kadrosu hakkın
da kanun 30,40 
— Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğünün 1934 
malî yılı hesabı katği kanunu 30,37:38, 

40,41,42.45 
— Vakıflar umum müdürlüğünün 
1934 malî yılı hesabı katği kanunu 30,38, 

41,45:48 
— istiklâl harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı hakkmda kanun 30,38: 

39,41,41:42,48:51 
— Askerî hasta bakıcı hemşireler 

KANUNLAR 
No. Sayıfa 

hakkında kanun 36,57:61 
3434 — Oyun alet ve vasıtalarından bele

diyelerce ve köy idarelerince alınacak 
resim hakkında kanun 36,55:57,61,93,94:96 

3435 — Katği ticaret muahedeleri akdi için 
kendilerile müzakereye başlanmış ve
ya başlanacak Devletlerle muvakkat 
ticarî itilâflar akdi hakkındaki 2759 
numaralı kanunla verilen salâhiyet 
müddetinin iki sene uzatılmasına dair 
kanun 36,64,67,93,97:99 

3436 — Ordu subaylar heyetine mahsus 
terfi kanununun değiştirilmesi hak
kındaki 2162 sayılı kanunun birinci 
maddesinin tadiline dair kanun 2,16,33,36, 

92:93 
3437 — Tütün ve tütün inhisarı kanunu 36,76: 

92 
3438 — Askerî memurlar hakkındaki ka

nunun sonuna bir madde ile bir mu
vakkat madde ilâvesine dair kanun 2,16, 

32,105 
3439 — Askerî memurlar hakkındaki ka

nunun bazı maddelerini değiştiren 
2016 sayılı kanunun ikinci maddesini 
değiştiren kanun 2,16,32:33,105 

3440 — Ordu subaylar heyetine mahsus 
terfi kanununun 2 nci ve 9 ncu mad

delerinin tadiline dair kanun 2,16,33,106 
3441 — Yabancı memleketlere gönderilecek 

memurların harcırahları hakkmda 
kanun 54,106:107 

3442 — 15 mayıs 1335 tarihli mülkiye har-



2 — 
No. Sayıfa 

eırah kararnamesine ek kanun 54,106,107 
3443 — Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin 

yevmiye ve harcırahlarına dair olan 
28 mart 1927 tarih ve 999 sayılı ka
nuna ek kanun 54,106,107 

3444 — Orman kanununa ek kanun 54,110:121 
3445 — Orman umum müdürlüğü teşkilât 

kanununda bazı değişiklikler yapıl
ması hakkında kanun 2,55,121:125 

3446 — Ziraat vekâleti vazife ve teşkilât 
kanununda değişiklikler yapılması 
hakkında kanun 2,55,128 

3447 — İnhisarlar umum müdürlüğünün 
1933 malî yılı hesahı katği kanunu 55,104, 

107,128,129:131 
3448 — İnhisarlar umum müdürlüğünün 

1934 malî yılı hesabı katği kanunu 54,103: 
104,107,128,132 :134 

3449 — Gümrük ve inhisarlar vekâletince 
1939 yılma geçici taahhüde girişilmesi 
hakkında kanun 36,54,107:108,121,128, 

135:137 
3450 — Devlete, mülhak ve hususî bütçeler

le idare edilen teşekküllere ve beledi
yelere aid mukataalr binaların kıymet

lerinin takdiri hakkında kanun 30,39:40,141 
3451 — Vilâyetler idaresi kanununun 2 nci 

ve 71 nci maddelerini değiştiren 3001 
sayılı kanunun birinci maddesini tadil 
eden kanun 30,41,142 

3452 — Emniyet teşkilât kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanun 54,140,141, 

143.147 
3453 — Türk kanunu medenisinin 88 nci 

maddesini tadil eden kanun 16,102,170:175 
3454 — Türkiye ile Oekoslavakya arasında 

ticarî mübadeleleri tanzime mütedair 
anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 30, 

141:142,152,175,176:178 
3455 — Türk - Yugoslavya ticaret ve seyri-

sefain mukavelesine munzam protoko
lün tasdikına dair kanun 30,142,152,175, 

179:181 
3456 _ Noter kanunu 102,152:170,173,175, 

182:184 
3457 — Sınaî müesseselerde ve maden ocak

larında meslekî kurslar açılmasına dair 
kanun 36,61 .-64,186:187 

3458 — Mühendislik ve mimarlık hakkında 

No. Sayıfa 
kanun 36,64:67,188:189 

3459 — Müze ve rasadhane teşkilât kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun 67:68,189:190 

3460 — Sermayesinin tamamı Devlet tara
fından verilmek suretile kurulan ikti
sadî teşekküllerin teşkilâtı ile idare 
ve murakabeleri hakkında kanun 36,68:75, 

190:198 
3461 — Vakıflar umum müdürlüğü teşki

lâtı hakkında kanun 102,198 .-200 
3462 — icra Vekilleri Heyetinin 16 şubat 

1937 tarih ve 2/6037 numaralı ve 28 
temmuz 1937 tarih ve 2/7181 numa
ralı kararları ile 552/B tarife pozis
yonundan Yugoslavyaya verilen 100 
ve 400 tonluk munzam (kontenjanla
rın 28 birinci teşrin 1936 tarihli Türk 
-Yugoslav anlaşmasına ilâvesine dair 
kanun ' 64,187:188,198,201,202:204 

3463 — Türkiye - isveç ticaret ve kliring 
anlaşmalarına merbut protokolda ic
ra edilecek değişiklik hakkında ka
nun 36,75 -.76,198,200,201,205:2()7 

3464 — Türk - Sovyet ticaret muahedesi
nin 15 nci maddesine mütedair Sovyet 
Hükümeti ile teati olunan notaların 
meriyete konulmasına mütedair icra 
Vekilleri Heyetince ittihaz olunan ka
rarın tasdiki hakkında kanun 36,76,198, 

201,208:210 
3465 — Gümrük tarifesi kanununa bağlı ta

rifenin 281 numarasına bir fıkra ek
lenmesi ve 327 numarasının kaldırıl
ması hakkında kanun 200:201,201,201, 

211:213 
3466 — Ulusal bayram ve genel tatiller 

hakkındaki 2739 sayılı kanuna ek ka
nun 16,55,126,217 

3467 — Yüksek mühendis ve teknik okulla
rı mezunlarının mecburî hizımetlerine 
dair kanun 55,126:128,217:219 

3468 — Pul ve kıymetli kâğıdların bayiler 
ve memurlar vasıtasile sattırılmasın a 
ve bunlara satış aidatı verilmesine da
ir kanun 186,225:226 

3469 —• Türkiye ile Lehistan arasındaki 
konsolosluk mukavelesinin tadiline 
mütedair olub Ankarada 19 kânunu-
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No. Sayıfa 

sani 1938 tarihinde imza olunan pro
tokolün tasdiki hakkında kanun 16,55, 

125:126,217,226,227:229 
3470 — Kazanç vergisi kanununda bazı de

ğişiklik yapılmasına dair kanun 140, 
219 £23,226,226,230:232 

3471 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı ara
sında hudud hâdise ve ihtilâflarının 
sureti tedkik ve halline müteallik 15 
temmuz 1937 tarihinde Moskovada im
za edilen mukavelenamenin tasdikına 
dair kanun 16,186,226,226,226,233:235 

3472 — İdarei umumiyei vilâyet kanunu
nun muaddel 84 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun 54,186,240:241 

3473 __ Mahrukat kanunu 54,108:110,142:143, 
241:142 

3474 — Devlet demiryolları ve limanları 
idarei umumiyesinin teşkilât ve ve-
zaifine dair olan 1042 sayılı kanunun 
32 nei maddesinin tadili hakkında 
kanun 54,216,256:257 

3475 — Askerî hastabakıcı hemşireler 
kadrosu hakkında kanun 216,257 

3476 — Nafıa vekâleti teşkilât kadrosun
da değişiklik yapılmasına dair kanun 54, 

216,264 
3477 — İzmir vilâyeti turistik yollarının 

inşası hakkında kanun 2,3,102,126,147 -.152, 
239:240,253,267,267:270 

3478 — Damga resmi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair kanun 216,242:253,261,267,270:273 

3479 — Türkiye Cümhuiryet ile Afganis
tan Hükümeti arasında münakid mu-
hadenet ve teşriki mesai muahedena-
mesinin temdidi hakkındaki protoko
lün tasdikına dair kanun 2,25,254:256, 

261,267,273 :276 
3480 — İstanbul elektrik şirketi imtiyazı 

ile tesisatının satın alınmasına dair 
mukavelenin tasdiki hakkında kanun 102, 

216,257:261,263,263,267,267:279 
3481 — İstanbul Elektrik işleri umum mü

dürlüğünün teşkilât ve işletmesine da
ir kanun 102,216,261:263,266,267,27fl :282 

3482 — Muamele vergisi kanununun 2 nei-

No. Sayıfa 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun 30,216,263 =264,267,267,282:285 

3483 — Muhtelif su işleri için sarfedilecek 
paranın sureti temini hakkında ka
nun 216,264,266,267,286:288 

3484 — Birinci umumî müfettişlik kadro
sunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun 238,297 

3485 — Hava sınıfı mensublarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkında kanun 54, 

239,297:300 
3486 — Denizaltı sınıfı mensublarına ve

rilecek zamlar ve tazminler hakkın
da kanun 102,238,300,302 

3487 — 1818 numaralı kanunla Devlet de
miryolları idaresinden ayrılarak Nafıa 
vekâletine bağlanan demiryolları ve li
manlar inşaat dairesinin bu ayrılma
dan doğan vaziyetini tesbit eden ka

nun 16,238,303:304 
3488 — İzmir telefon tesisatının tesellüm 

ve işletme muamelelerine dair kanun 2,239, 
305 :306 

3489 — Pazarlıksız satış mecburiyetine da
ir kanun 239,306:308 

3490 — Orman koruma teşkilât kanununun 
14 ncü maddesini değiştiren kanun 16, 

239,309 
3491 — Toprak mahsulleri ofisi kanunu 239, 

309:318 
3492 — Türkiye Cumhuriyet Merkez ban

kası kanununun bazı hükümlerini de
ğiştiren kanun 239,318:321 

3493 — Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye 
anlaşmasına bağlı bir numaralı listede 
754 tarife pozisyonu karşısında göste
rilen harfler arasında yapılacak deği
şikliğe aid notanın tasdiki hakkında 
kanun 16,140,201,321:324 

3494 — Adliye harç tarifesi kanununa ek 
noter harç tarifesi kanunu 238,292:295,297, 

321,324:327 
3495 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye 

kanununa ek kanun 238,296,300,321, 
327:330 

3496 — Dazı maddelerin gümrük resimle
ri hakkında Hükümetçe ittihaz olu
nan kararların tasdikına dair kanun 239, 

305,308,321,330:333 



3497 

5498 

3499 
3500 

3501 

3502 

3503 

3504 

3505 

3506 

3507 

3508 

3509 

3510 

3511 
3512 
3513 
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Sayıfa 

— 1927 ve daha evvelki bütçe senele
rine taallûk eden zimmetlerin tasfi
yesi hakkında kanun 239,308 .-309,3.18,321, 

333 :336 
— Meşhud suçların muhakeme usulü
ne dair 3005 sayılı kanunun üç mad
desinin değiştirilmesi hakkında ka
nun 186,224:225,339:340 
— Avukatlık kanunu 238,340:375 
—• Ceza ve tevkif evleri umum mü
dürlüğünün vazife ve teşkilâtı hak
kında kanun 54,291,375:377 
— Hâkimler kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun 54,291,377:379 
— Hava taarruzlarına karşı korun
ma kanunu 291,379:381 
— Kefalet kanununun üçüncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun 54,291, 

381:382 
— Petrol kanununun birinci mad
desine bil" fıkra eklenmesine dair ka
nun 291,382 
— Siyasal bilgiler okulu kanununa 
ek kanun 54,291,382 
— Gümrük tarifesi kanununa bağlı 
tarifenin 216 numrasında değişiklik 
yaılnıaspına dair kanun 2,291,377,379,384, 

384:387 
— Yüksek tktısad ve ticaret mekte
binin Maarif vekâletine devrine dair 
karnın 140,291,383:384,384,384,387:390 
— Türkiyede açılacak beynelmilel 
panayır ve sergilerin vergi ve re
simlerden muafiyetine dair olan 2761 
sayılı kanunun üçüncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 291,383, 

384,390:393 
— 2294 numaralı kanunun meriyet 
müddetinin uzatılması hakkındaki 
2967 numaralı kanuna müzeyyel ka
nun 291,382:383,384,394:396 
— Ahmed Demirin Edirne Emniyet 
müdürlüğünde bulunduğu sırada 
mahkûm olduğu cezanın affi hak
kında kanun 338,400 
— Basm birliği kanunun 338,400:412 
— Cemiyetler kanunu 338,412:417 
— Vakıflar kanununun bazı madde-

No. Sayıfa 
lerinin tadiline dair kanun 290,295,320, 

338,425 
3514 — Askerî ceza kanununun bazı mad

delerini değiştiren kanun 290,338:425 
3515 — Ceza muhakemeleri ususlü kanunu

nun bazı maddelerini değiştiren ka
nun 398,427,428 

3516 — iş kanununa ek kanun 238,266,398, 
434:435 

3517 — Yazılı ve basılı kâğıdların kese kâ
ğıdı olarak kullanılmamasına dair 
kanun 399,436 -.437 

3518 — Matbuat kanununun bazı maddele
rini değiştiren kanun 238,266,399,437 -.439 

3519 — Pasaport kanunu 338,418:424,428,439, 
440:442 

3520 — Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin 
milletler arasında intişarını kolaylaş
tırmak için 11 birinci teşrin 1933 ta
rihinde Cenevrede akdolunan beynel
milel mukavelenameye iltihaka dair 238, 

338,425,430,439,443:445 
3521 — Balya - Karaaydın madenleri kira

lama ve işletme şirketinin getireceği 
mayi madenî mahrukatm gümrük ve 
muamele resminden istisnasına dair 
olan kanuna ek kanun 54,398,427,436,439, 

446:448 
3522 — Devlet tarafından kurulacak demir 

ve çelik fabrikalarının haiz olacakları 
muafiyet hakkında kanun 2,398,428:429 

436,439,449:451 
4523 — Gayrimübadil istihkaklarının tas

fiyesine dair kanun 238,266,398,429,434, 
439,452:454 

3524 — Hazinenin taksitle sattığı bütün 
gayrimenkullerin satış bedellerinin 
tahsil sureti hakkında kanun 238,266, 

398,429:430,435,439:455 .-547 
3525 — Londrada 27 mayıs 1938 tarihinde 

İngiltere Hükümeti ile imza edilen 
müzeyyel kliring anlaşması ve tesli-
hat kredi anlaşmasile, Export Credits 
Guarantee Departement ile imza olu
nan on milyon sterlinklik kredi anlaş
masının tasdiki hakkında kanun 238,398, 

431 -.434,436,439,458:460 
3526 — Kayseri ve Eskişehir tayyare fab

rikalarına mütedavil sermaye verilme-
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No. Sayıfa 

si hakkında kanun 290,398,435:436,439, 
461:464 

3527 — Af kanunu 338,338,471:484 
3528 — Bazı madenlerin gümrük resimle

ri hakkında Hükümetçe ittihaz olunan 
kararların tasdikına dair kanun 238:239, 

304:305,467,471,484,511:513 
3529 — Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve 

seyahatleri hakkında kanun 399,407 : 
471,484,514:516 

3530 — Beden terbiyesi kanunu 290,295,304, 
320,399,484:492 

3531 — Türk ceza kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun 399,493 :497 

3532 — Yüzbaşı Yıldrrım Ziya Belentepe-
nin mahkûm olduğu cezanın affi 
hakkında kanun 399,499 

3533 — Umumî, mülhak ve hususî bütçe
lerle idare edilen daireler ve beledi
yelerle sermayesinin tamamı Devlete 
veya belediye veya hususî idarelere 
aid daire ve müesseseler arasındaki 
ihtilâfların tahkim yolile halli hak
kında kanun 16,399,499:500 

No. Sayıfa 
3534 — Emniyet teşkilât kanununa ek ka

nun 466,466,503:504 
3535 — Muamele vergisi kanununun bazı 

hükümlerini tadil eden ve bu kanuna 
yeniden bazı hükümler ekleyen ka
nun 290,302,399,492:493,497,509,517:519 

3536 — Bazı maddelerden istihlâk vergisi 
alınması hakkındaki 2731 numaralı ka
nunun bazı hükümlerini değiştiren ka
nun 290,302,398,427,497:498,499,500, 

520:522 
3537 — Teşviki sanayi kanunile bu kanuna 

müzeyyel 2261 sayılı kanunun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine dair ka

nun 290,302,399,498:499,500,509,523:525 
3538 — Konya sulama idaresinin teşkilât 

ve vazaifi hakkında kanun 290,399,500 .-502, 
503,509,526:528 

3539 — Tiyatro ve sinemalardan Devlet 
ve blediyleree alınmakta olan dam
ga, tayyare ve belediye resimlerde 
darülâeeze hissesinin mikdarma ve 
sureti istifasına dair kanun 238,267,399, 

502:503,509,529:531 

KARALAR 
1053 — Ordunun Nenelü köyünden Hüsnü-

oğlu Mehmed Karahavzanın ölüm ce
zasına çartprılıması hakkında 2,17 

1054 — Bafranın Dededağı köyünden 
Mehmedoğlu Çete namile maruf Çolak 
Hasan Bayrağın Ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında 16,31 

1055 —• Askerî ve mülkî tekaüd kanununa 
bazı hükümler eklenmesine dair olan 
3028 saydı kanunun birinci maddesi
nin tefsirine mahal olmadığı hakkın
da 16,31 

1056 — Çıldırm Çamdıra köyünden Bedel-
oğullarından Haydaroğlu Garib De
mir Kayaoğlunun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 186,217 

1057 — Gazi Antebin Yahni mahallesin

den Muharrem oğullarından Ahmed-
oğlu Bostancı Osman Eflâtunun ölüm 

cezasına çarptırılması hakkında 186,217 

1058 — İnegölün Osmaniye köyünden Arif-
oğlu Cevdet Cavanın ölüm cezasşna 
çarptırılması hakkında 291,339 

Adliye harç tarifesi kanununun 
33 ncü maddesinin tefsirine mahal ol
madığı hakkında 290,398,426 

icra Vekilleri Heyetine itimad be
yan olunduğuna dair 504:509,509,509, 

532:534 
1061 — Meclis içtimainin ikinci teşrinin 

birinci salı gününe talikına dair 509 
1062 — Atatürke Büyük Millet Meclisinin 

saygı ve bağlılığının arzına dair 510 

1059 

1060 
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Sayıfa 
1 — Adlî evrakın posta, telgraf ve tele

fon idaresi vasrtasile tebliğine dair (1/1091) 54 
2 — Adliye vekâleti ceza evleri umaını 

müdürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkında 
(1/1090) 54,291,375:377 

3 — Af kanunu lâyihası (1/1123) 238,238, 
471:484 

4 — Altın, platin ve gümüşten yapılan 
lıer nevi eşyaya damga vurulması mecburi
yetine dair (1/1105) 102 

5 — Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu
na ek kanun lâyihası (1/1114) 238 

6 — Askerî ceza kanununun 39 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/1092) 54,398, 

426: 427 
7 — Askerî memurlar hakkındaki ka

nuna bir madde ile bir muvakkat madde 
eklenmesine dair (1/1071) 2,16,32,105 

8 — Balya - Karaaydın madenleri kira
lama ve işletme şirketinin getireceği mayi 
madenî mahrukatın gümrük ve muamele 
resminden istisnasına dair olan 2781 sayılı 
kanun hükmünün 1940 malî yılı sonuna ka
dar uzatılması hakkında (1/1093) 54,398,427,428, 

439,446:448 
9 — Bazı maddelerden istihlâk vergisi 

alınması hakkındaki kanunun bazı hüküm
lerinin değiştirilmesine dair (1/1128) 290,302,398, 

427,497 -.498,499,509,520 -.522 
10 — Beynelmilel sıhhî mukavelename

nin tasdiki hakkında (1/1115) 238,466 
11 — 1455 numaralı kanunun bazı mad-

delerile bu kanunun ikinci maddesini tadil 
eden 1637 saydı kanunun birinci maddesi
ni muaddil 2016 numaralı kanunun ikin
ci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/1072) ' 2,16,32:33,105 

12 — Çiftçi mallarının korunması hak
kında (1/1094) 54 

13 — Denizaltı sınıfı mensublarma ve
rilecek zamlar ve tazminler hakkında 
(1/1106) 102,238,300:302 

14 — Depozito ve emanet sandığı tesisi 
hakkında (1/1095) 54 

15 — Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme idaresi hesablarında kayidli 1929 
yılı sonuna kadar olan muamelâttan doğan 

Sayıfa 
bir kısım borçların ne suretle terkin edi
leceğine dair (1/1074) 2 

16 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme idaresinden ayrılarak Nafıa ve
kâletine bağlanan inşaat dairesinin bu ay
rılmadan doğan vaziyetinin tesbiti hak
kında (1/1079) 16,238,302:304 

17 — Devlet demiryolları ve limanla
rı işletme umumî idaresi memurları teka-
üd sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı 
kanunlara bazı maddeler eklenmesine ve 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
(1/1116) 238 

18 — Devlet demiryolları ve limanları 
teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 sayılı 
kanunun 32 nci maddesinin tadili hakkın
da (1/1096) 54,216,256:257 

19 — Devlet tarafından kurulacak de
mir ve çelik fabrikalarının haiz olacakları 
muafiyetler hakkında (1/1076) 2,398,428: 

429,439,449:451 
20 — Emniyet teşkilâtı kanununa ek ka

nun lâyihası (1/1132) 466,466,503 :50i 
21 — Gayrimübadil istihkaklarının tas

fiyesine dair (1/1111) 238,266,398,429,430,439, 
452:454 

22 — Gümrük tarifesi kanununa bağlı 
tarifenin 216 numarasında değişiklik yapıl
masına dair (1/1067) 2,291,377:379,384, 

384:387 
23 — Gümrük ve inhisarlar vekâletince 

1939 yılına geçici taahhüde girişilmesi hak
kında (1/1088) 36,54,107:108,121,128,135:137 

24 — Hâkimler kanununun bazı madde
lerinin tadili hakkında (1/1097) 54,291,377:379 

25 — Hariciye vekâleti teşkilât kanunu
na ek kanun lâyihası (1/1107) 102 

26 — Hava sınıfı mensublarma verilecek 
zamlar ve tazminler hakkında (1/1098) 54,239, 

297:300 
27 — Havayolları Devlet işletme idaresi

nin 1936 malî yılı hesabı katğisi hakkında 
(1/1099) 54 

28 — Hazinenin 25 - I I I -1931 tarihine 
kadar taksitle sattığı bütün gayrimenkulle-
rin satış bedellerinin tahsil sureti hakkın
da (1/1112) 238,266,398,429:430,439,455:457 
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Sayıfa 

29 — idare i umumiyei vilâyat kanunu
nun muaddel 84 neü maddesinin değiştiril
mesine dair (1/1100) 54,186,224,240 :24! 

30 — ihtiyat zahitleri ve ihtiyat askerî 
memurları kanununun 4 neü maddesinin dc-
ğ:?;firilmesi hakkında (1/1117) 238 

31 •— ingiltere Hükümet ile imza edilen 
müzeyyel kliring' anlaşması ve teslihat kre
di anlaşmalarilc Export kredi garanti de
partman ile imza olunan anlaşmanın tas
diki 'İıakkmda (1/1113) 2,3,8,398,431:434,43.9, 

458 :46() 
32 — İstanbul elektrik işleri umum mü

dürlüğü teşkilât ve işletmesi hakkında 
(1/1109) 102,216,261:263,266,267,27ü :282 

33 — istanbul elektrik şirketi imti.va-
zile tesisatının satın alınmasına dair olan 
mukavelenin tasdiki hakkında (1/1108) 102,2Ki, 

257:261,263,267,276:279 
34 — İş kanununa ek kanun lâyihası 

(1/1118) 238,266,398,434 
35 — izmir telefon tesisatının tesellüm 

ve işletme muamelelerine dair (1/1068) 2,239, 
305 :306 

36 — İzmir vilâyeti Turistik yollarının 
inşası hakkında (1/1076) 2,3,102,148,152,186,239: 

240,253,207,207 :270 
37 — Kayseri ve Eskişehir tayyare fab

rikalarına mütedavil sermaye verilmesi 
hakkında (1/1123) 290,318,398,435:436,439.401: 

464 
38 — Kefalet kanununun 3 neü madde

sine bir fıkra eklenmesine dair (1/1101) 54,291, 
381:382 

39 — Matbuat kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında (1/1119) 238, 

266,399,437 :439 
40 — Memnu mıntakalarda yapılan is

timlâk bedellerinin tesviyesi hakkındaki 
1744 sayılı kanunun 3 neü maddesinin ta
diline dair (1/1102) 54 

41 — Muamele vergisi kanununun ba
zı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/1129) 290,302,399,492 .-943,497,509,517 :519 

42 — Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazi
felerine dair olan 2443 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası (1/1103) 54,216,264 

43 — Nüfus deneme yazım kanunu lâ
yihası (1/1089) 36 

Sayıfa' 
44 — Orman koruma teşkilât kanununun 

14 neü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/1080) 16,239,309 

45 — Orman umum müdürlüğü teşki
lâtı hakkındaki 3204 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası (1/1077) 2,55,121:125 

46 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi 
kanununun 2 nci ve 9 ncu maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında (1/1073) 2,16,33,106 

47 — Ordu zabitan heyetine mahsus ter
fi kanununun 14 neü maddesile bu kanu
nun 1494 numaralı kanunla tadil edilen 10 
ncu maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
2162 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tadili 
hakkında (1/1069) 2,16,33,36,92:93 

48 — Sıhhat patentaları üzerlerine ya
pılan konsolosluk vizalarını kaldıran Bey
nelmilel itilâfnameye iltihakımız hakkında 
(1/1120) " 238,466 

49 _ Spor teşkilâtı hakkında (1/1124) 290, 
295,304,320,399,484 -.492 

50 — Siysal bilgiler okulu hakkındaki 
2777 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(/1104)' 54,291,382 

51 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 
1937 malî yılı yedi aylık hesabı katğisi hak
kında (1/1131) 338 

52 — Teşviki sanayi kanununa mü
zeyyel 2261 sayılı kanunun değiştirilme
sine dair (1/1130) 290,302,399,498:499,500,509, 

509,523:525 
53 — Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin 

milletler arasında intişarını kolaylaştır
mak ieiu Cenevrede akdlounan Beynel
milel mukavelenameye iltihakımız hak
kında (1/1121) * 238,425,439,443:445 

54 Tiyatro ve sinemalardan Devlet 
ve belediyelerce alınmakta olan damga, 
tayyare ve belediye resimlerde Darülaceze 
hissesinin mikdarına ve sureti istifasına 
dair (1/1122) 238,267,399,502 :503,509,529 :531 

55 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında 
lıudud hâdise ve ihtilâflarının sureti ted-
kik ve halline müteallik mukavelename
nin tasdikma dair (1/108.1) 16,186,226,226, 

233 :235 
56 — - Türkiye - Lehistan konsolosluk 

mukavelesinin tadiline mütedair protoko-



S ay ifa 
lürı tasdik i hakk ında (1/1083) 16,55,125:126, 

217,226,227 :229 
57 —• Türk iye - Sovyet t icaret ve tediye 

anlaşmasına bağlı bir numara l ı listede 
754 tarife pozisyonu karş ıs ında gösterilen 
haı-fler aras ında yapı lacak değişikliğe 
a id notanın tasdiki hakk ında (1/1082) 16,140, 

201,291 :292,295,321,321:324 
58 — Türk kanunu medenisinin 88 nci 

maddesinin değiştiri lmesine dai r (1/1084) 16, 
102,170:173,173:175 

59 — Umumî, mülhak ve hususî büt
çelerle idare edilen daireler a ras ındaki 
ihti lâfların tahkim yolile halli hakkında, 
(1/1.085) 16,399,499:500 

60 —• Ulusal bayram ve genel tat i l
ler hakkındaki 2739 sayılı kanunun 

2 nci maddesine bir f ıhra ve mezkûr ka
nuna bir madde ilâvesine dair (1/1086) 16, 

55,126,217 
61 —-- Vakıf lar kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesine dair (1/1125) 290,295, 
320,338,425 

62 — YangıIIIK:S (İtfaiye) kanun lâyi
hası (1/1070) 2 

63 — Yollarda seyrüseferin tanzimi 
ve yolların muhafazasının temini hakkın
da (1/1087) 16 

64 — Yüksek iktısad ve t icaret ıııek-
teblerinin Maarif vekâlet ine devri hak

kında (1/1110) 140,291,383:384,384,387:390 
65 — Ziraat vekâlet ine bağlı bulunan 

Konya ovası sulama idaresinin Nafıa ve
kâlet ine devri hakkında (1/1127) 290,399, 

500.502,503,509,526 :528 
66 — Ziraat vekâleti vazife ve teşki

lâtı hakk ındak i 3203 sayıJı kanuna ek ka-
ı um lâyihası (1 / l 078) 2,55,128 

1 — Adliye ha rç tarifesi k a n u n u n a ek 
no te r ha rç tarifesi k a n u n u lâyihası 
(1/799) 238,292:295,297,321,324:327 

2 — A n k a r a şehri o tomat ik telefon ka
n u n u n u n 7 nci maddesini değişt i ren 1366 
sayılı kanuna ek k a n u n lâyihası 
(1/946) 2,17 

3 —• Asker î ceza k a n u n u n u n 2034 sa
yılı k a n u n u n 8 nci maddesi le değişt ir i len 

154 ncü maddesine bir f ıkra ilâvesi hak-

Sayıfa 
k ında (1/1023) 398,426:427 

4 — Asker î has taneler için yetişt ir i le
cek has tabakıc ı hemşireler hakk ında 
(1/988) 36,57:61 

5 — Asker î memur la r hakk ındak i 1455 
sayılı k a n u n u n 5 nci maddesi le zeylinin 
değişt ir i lmesine ve bu k a n u n a iki muvak
k a t madde eklenmesine da i r olan 3128 
sayılı k a n u n u n 2 nci maddesin in tadi l i 
h a k k ı n d a (1/1047) 2,17:18,39 

6 — Avuka t l ık k a n u n u lâyihası 
(1/962) 238,295:296,340:375 

7 — Basın bir l iği k a n u n u lâyihası 
(1/811) 338,400:412 

8 — Bazı müesseselerin idaresi hak
k ında (1/60) 338,412:417 

9 — Bazı pamuk lu mensucat gümrük 
resminden yapı lan tenzilât ın tasd ik i 
hakk ında (1/972) 238,304:305,467,471, 

511:513 
10 — Birinci , üçüncü ve dördüncü 

umumî müfett iş l iklerle müşavir l ik ler inin 
teşki lâ t kadro la r ı hakk ındak i 2865 sayılı 
k a n u n a ek k a n u n lâyihası (1/1060) 238,297 

11 — 1341 yılı muvazenei umumiye ka
n u n u n u n 37 ve 1932 yılı muvazenei umu
miye k a n u n u n u n 23 ncü maddeler i yer ine 
ka im k a n u n lâyihası (1/1059) 54,106:107 

12 — 1513 ve 459 sayılı kanun la r a gö
re t a h a k k u k etmiş borçlar la 1931 malî se
nesi n ihayet ine k a d a r olan tahsisatsız borç
lar ın sure t i tediyesi hakk ında (1/727) 238, 

296,300,321,327:330 
13 — Cemiyetler k a n u n u lâyihası 

(1 /61) 338,412:417 
14 — Ceza muhakemeler i usulü kanu

n u n u n bazı maddeler in in değiştir i lmesi 
hakk ında (1/1054) 186,224:225,339:340 

15 — Ceza muhakemeler i usulü kanu
n u n u n bazı maddeler in in değiştiri lmesi 
h a k k m d a (1/1061) 398,427:428 

16 — Damga resmi k a n u n u n u n bazı 
maddeler in in değişt ir i lmesi ve bu k a n u n a 
bazı hükümler eklenmesi h a k k m d a 
(1/1062) 216,242:253,267,270:273 

17 — Devlete aid icareteyinl i ve muka-
taa l ı gayr imenkul ler in kıymetlendir i lme
si h a k k m d a (1/1007) 30,39:40,141 

18 — Devlet demiryol lar ı ve l imanlar ı 



Sayıfa 
işletme umumî idaresi 1934 yılı hesabı 

katğis i h a k k m d a (1/615) 30,37:38,40,41,42 :45 
19 — Devlet Havayol la r ı u m u m mü

dür lüğü teşki lâ t ı hakk ında (1/1024) 2, 18 : 
20,24,25,25 :28 

20 — Devlet memurlar ı aylıklarının tev-
hid ve teadülüne da i r olan 1452 sayılı ka
nuna bağlı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti 
kısmına askerî hastabakıcı hemşirelerin ilâ
vesi hakkında (1/989) 216,257 

21 —- Devlet memurlar ı aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı ka
nuna bağlı cetvelin Marif vekâleti kısmında 
değişiklik yapdması hakkında (1/1063) 30,40 

22 — Ecnebi memleketlerden idhal edi
lecek yirmi bin ton kok kömürünün güm
rük resminin tenzili hakkında (1/948) 238,304: 

305,467,471,484,511:513 
23 — Emniyet teşkilât kanununun 

bazı maddelerinin değitşirilmesi hakkında 
(1/1048) 54,140:141,143:147 

24 — Fabr ika meslekî kurslar ı hakkında 
(1/816) 36,61:64,186:187 

25 — Gümrük tarifesi kanununun 281 
Tici pozisyonunun alt ına bir su pozisyonu 
ilâvesi hakkında (1/1012) 140/200:201,201,201, 

211:213 
26 — Gümrük tarifesi kanununun 513 

ncü pozisyonuna bir ihtar ilâvesi hakkında 
(1/1011) 239,291 

27 — Gümrük tarifesinin 552/B pozis
yonundan Yugoslavyaya verilen 100 ve 400 
tonluk munzam kontenjanların Türkiye -
Yugoslavya anlaşmasına ilâvesine dai r 
Yugoslavya anlaşmasına ilâvesine dai r 36,64,187: 

188,198,201,202:204 
28 — Hava saldırmalarına karşı passif 

korunma hakkında (1/1065) 201,379:381 
29 — Heyeti mahsusalarca aleyhlerine 

verilib kendilerine tebliğ edilmeyen karar
lara karsı ahıkahlarnı itiraz edebilmeleri 
hakkında (1/909) 471:484 

30 — tuh i sari af umum. müdürlüğü 1983 
yılı hesabı katğisi hakkmda (1 ,/277) 55,104,107. 

128,129 :131 
31 — İnhisarlar umum müdür lüğü 1934 

yılı hesabı katğisi hakkında (1/504) 54,103 : 
104,107,128,132:134 

32 — is tanbul vilâyeti et ihtiyacı için 

Sayıfa 
hariçten idhal olunacak kasabhk hayvan
lardan al ınan gümrük resminden yapılan 
tenzilâtın tasdiki hakkında 399 

33 •— İstiklâl harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı hakkında (1/1013) 30,38: 

39,41,41 :42,48 :51 
34 — îzmir vilâyeti dahilindeki turist ik 

yolların inşasr, kaplıcalarla plaj larda asri 
tesisat vücude. getirilmesi hakkında 2 

35 — Katği t icaret muahedeleri akdi için 
müzakereye başlanmış veya başlanacak 
Devletlerle muvakkat ticarî itilâflar akdi 
hakkındaki 2759 sayılı kanunla verilen salâ
hiyet müddet inin iki sene uzatılmasına 
dair (1/1049) 36,64,67,93,97:99 

36 — Kaza vakıflar memurlari le tahsil
dar lara ve fen memurlar ına verilecek ai
dat, ücret ve yevmiyelere ve inşaat ve ta
mirat ın mezuniyet derecelerine dair (1/855) 102, 

198 :200 
37 — Kazanç vergisi hakkındaki 2395 

sayTİr kamınım bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair 1/1000) 140,219 :223,226,230 :232 

.'İS -— Kültür bakanlığına bağlı Er t ik 
ekul lar ı mütedavil sermayesi haki uda. 
(1/983) 2,24:25 

89 —- Maarif daireleri mümeyyiz, bas-
V'ttib, ve kati l i lerde debboy, levazım sevk 
memurlar ı ve levazım katil i lerinin hususî 
idarelere verilmesi ve ilk tedr isa t müfet
tişlerinin umumî muvazeneye alınması hak
kında, (1/827) 54,104:105 

40 —- Maaş kanununa ınüzeyyel kanun 
layihası (1/787) 16,31 

41 — • Mahrukat, kanunu lâyihası 
(1/805) 54,108 :110,142 :143,241:242 

42 — Maktu fiat üzerine satış mecburi
yetine dai r k a n u n lâyihası (1/1034) 239, 

306 :308 
43 — Matbualara eşya sarılma ly.ası 

h a k k m d a (1/1014) 399,436:437 
44 — Meşhud suçların muhakeme 

usulü k a n u n u n u n bazı maddeler inin de
ğiştirilme:;! hakk ında (1/1055) 186,224:225, 

339 :340 
45 — Meşhud s.ıçlarm muhakeme usu

lüne dair 3005 sayılı kanunun 1 nei mad
desinin değiştirilmesi hakk ında (1/639) 186, 

224:225,339 :340 



10 — 
' Sayıfa 

46 — Muhasebei umumiye kanunu
nun bazı hükümlerinin değiştirilmesine 
dair (1/977) 239,308 :309,318,321,333, :336 

47 Mühendis ve mimarlık hakkında 
(1/1011) 36,64:67,188:18!) 

48 Müze ve rasadhane teşkilât ka-
nııitınnm 10 nen maddesinin ikinci fıkra-
sınrn kaldin.lma.si hakkında (1/1056) 36, 

67:68,189:190 
49 Noter kanunu lâyihası (1/800) 102, 

152:170,173,175,182:184 
50 Orman kanununa ek kanun lâyi-

yihası (1/958) 54,110:121 
51 - - Oyun aletlerinden belediyelerce 

ve köy idarelerince alınacak resim hak
kında (1 /l001) 36,55 :57,61,93,94 :9ü 

52 - - Pasaport kanunu lâyihası 
(1/1050) 338,418 :424,439,44ü :442 

53 —- Petrol kanununun 1 nci madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkında kanım lâ
yihası (1/1036) 291,382 

54 - Posta, telgraf ve telefon idaresi 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 2822 sa
yılı kanıma ek kanım lâyihası (1/1028) 4:5, 

-.)! :->.:. 
55 —- Pul ve kıymetli kâğıd bayilerde 

bunlara verilecek beyiye hakkında (1/986) 186. 
225 :226 

56 —- Resmî dairelerde elketrik tenvi
ratın tahdidine dair kanun lâyihası 
(1/745) 2,17 

57 — Sermayesinin tamamı Devlet ta
rafından verilmek suretile kurulan İktisadî 
teşekküllerin teşkilâtı ile idare ve murakabe
leri hakkında (1/1037) 36,68:75,190:198 

58 — Ticaret mukavelesi ve modüs vi-
vendi akdetmeyen Devletler ülkesinden Tür-
kiyeye yapılacak idhalâta memnuiyetler ve
ya talıdid veya takyidler tatbikna dair olan 
2967 sayılı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 
(1/1051) 291,382:383,384,394:396 

59 -—• Toprak mahsulleri ofisi kanunu lâ
yihası (1/1038) 239,309:318 

60 — Türk ceza kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında (1/1066) 399,493: 

497 
61 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afganis

tan Hükümeti arasında münakid mnhadenet 
ve teşriki mesaî muahedenamesinin temdidi 

Sayıfa 
hakkındaki protokolün tasdikma dair (1/982) 2, 

25,241,254:256,26i ,267,273 :276 
62 - Türkiye Cumhuriyeti Merkez ban

kası hakkındaki 1715 saydı kanım ile 2062 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkın da (1/1057) 239,318:320 

63 -—• Türkiyede açılacak beynelmilel pa
nayır ve sergilerin vergi ve resimlerden 
muafiyetine dair olan kanunun 3 neü mad
desi le 2442 sayılı kanuna eklenen (J) fık
rasının değiştirtmesine dair (1/1029) 291,383,384, 

384,390:393 
64 —- Türkiye İh' Çekoslovakya, arasın

da imza edilen ticarî mübadeleleri tanzime 
mütedair anlaşmanın tasdiki hakkında 
(1/1019) 30,40,141 -.142,152,175,176 -.178 

65 -— Türk - Tsveç ticaret ve kliring an
laşmalarına merbut protokolde icra. edile
cek değişiklik hakkında (1/1003) 36,75:76,198, 

200,201,205,207 
66 — Türk - Sovyet ticaret muahedesi

nin 15 nci maddesine mütedair Sovyet Hü
kümeti ile teati olunan notaların meriyeti1 

konulmasına dair icra Vekilleri Heyetince 
ittihaz olunan kararm tasdiki hakkında 
(1/1021) 36,76,198,201,208:210 

67 — Türk - Yugoslav ticaret ve seyrise-
fain mnahedenaraesine munzam protokolün 
tasdikma dair (1/1052) 30,41,142,152,175,179:181 

68 — Türk - Yunan dostluk, bitaraf
lık, uzlaşma ve hakem muaheden a m esi ile 
samimî anlaşma mi sakın a munzam muahe-
denamenin tasdiki hakkında (1/1039) 3,5:10, 

11:13 
69 — Tütün ve inhisar hakkında (1/48) 36, 

76:92 
70 — Vakıflar umum müdürlüğü 1934 

malî yılı hesabı katğisi hakkında (1/784) 30, 
38,41,45 :48 

71 — Vakıflar umum müdürlüğü teşki
lât ve vazaifi hakkında (1/858) 102,198:200 

72 —- Vilâyet idaresi kanununun 2 nci 
ve 71 nci maddelerini değiştiren 3001 sayılı 
kanunun 1 nci maddesinin tadili hakkında 
(1/1004) 30,41,142 

73 — Yabaeıların Türkiyede ikamet ve 
seyahatleri hakkında (1/809) 399,467,471,484, 

514:516 

http://kaldin.lina.si
http://fm.uahedcnames.ine
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74 — Yeniden yapılacak su işlerine 
31 000 000 lira tahsisi ve bunun için gele
cek senelere geçici taahhüd icrasına mezuni
yet verilmesi hakkındaki 3132 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası (1/1020) 216,264:266,267, 

286:288 

Sayıfa 
75 — Yugoslavya Hükümetinden alman 

tazminatın Kızılay cemiyetine verilmesine 
dair (1/1031) 16,33:34 

76 — Yüksek mühendis ve teknik okul
ları mezunlarının mecburî hizmetlerine 
dair (1/1042) 55,126:128,217:219 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENt MAZBATALARI 
1 — Adliye harç tarifesi kanununa ek 

noter harç tarifesi kanunu lâyihası hak
kında (1/799) 238,292:295,297,321,324:327 

2 — Adliye harç tarifesi kanununun 33 
ncü maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/525) 398,426 

3 — Adliye vekâleti Cezaevleri umum 
müdürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/1090) 291,375:377 

4 — Af kanunu lâyihasile Heyeti mah-
susalarca aleyhine verilib kendilerine teb
liğ edilmeyen kararlara karşı alâkalıların 
itiraz edebilmeleri hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/1123, 909) 338,471:484 

5 — Ahmed Demirin mahkûm olduğu 
cezanın affi hakkında (5/68) 338,400 

6 — Askerî ceza kanununun 2034 sayılı 
kanunun 8 nci maddesile değiştirilen 154 
ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
1/1023 ve askerî ceza kanununun 39 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/1092 
sayılı kanun lâyihalarına dair 398,426:427 

7 — Avukatlık kanunu lâyihası hakkında 
(1/962) 238,295:296,340:375 

8 — Bafranın Dededağı köyünden Meh-
medoğlu Çete namile maruf Çolak Hasan 
Bayrağın ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
olan Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/466) 16,31 

9 — Basın birliği kanunu lâyihası hak
kında (1/811) 338,400:412 

10 — Bazı müesseselerin idaresi hakkın
da kanım lâyihasile Cemiyetler kanunu lâ
yihası hakkında (1/60, 61) 338,412:417 

11 — Ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanım lâyihasına dair (1/1061) 398,427:428 

12 — Çıldırın Çamdıra köyünden Bedel-
oğullarından Haydaroğlu Garib Demirkaya-
oğlunun ölüm cezasına çarptırılması hak

kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/496) 186,217 
13 — Damga resmi kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun lâyi
hasile Giresun mebusu Hakkı Tank Usun, 
damga resmi kanununun 11 nci maddesin
deki resim cetvelinin 68, 71 ve 72 sayıla
rında değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi hakkında (1/1062, 2/40) 216,242:253,267, 

270:273 
14 — Emekli binbaşı Şükrü Aytuğun 

cezasının affine dair (5/66) 2,20:24 
15 — Fabrika meslekî kursları hakkın

da kanun lâyihasına dair (1/816) 36,61:64,186:187 
16 — Gazi Antebin Yahni mahallesinden 

Muharremoğlu şöhretli Ahmedoğlu Bostancı 
Osman Eflâtunun ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/479) ' 186,217 

17 — Hâkimler kanununun bazı madde
lerinin tadili hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/1097) 297,377:379 

18 — Hava saldırmalarına karşı passif 
koruma hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1065) 291,379:381 

19 — Inegölün Osmaniye köyünden 
Arifoğlu Cevdet Cavanın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi
ne dair (3/401) 291,339 

20 — Kazanç vergisi hakkındaki 2395 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti-

| rilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/1000) 140,219:223,226,230:232 

21 — Maktu fiat üzerine satış mecbu
riyetine dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/1034) 239,306:308 

22 — Matbualara eşya sarılmaması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/1014) 399, 

436:437 
23 — Meşhud suçların muhakeme usu^ 



Sayıfi 
lûne dair 3005 sayılı kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 1/639, 
ceza muhakemeleri usulü kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
1/1054 ve meşhud suçların muhakeme 
usulü kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında 1/1055 sayılı kanun 
lâyihalarına dair 186,224:225,339:340 

24 —• Mühendis ve mimarlık hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/1041) 36,64: 

67,188 :189 
25 — Noter kanunu lâyihası ve askerî 

ve mülkî tekaüd kanununun 65 nei mad
desi hükmünün noterlerin vazifesine niha
yet verme işinde de cari olub olmadığının 
tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresine 
dair (1/800, 1/115) 102,152:170,173,175, 

182:184 
26 — Ordunun Nenelü köyünden Hüs-

nüoğlu Mehmed Karahavzanın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/501) 2,17 

27 — Türk ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/1066) 399,493:497 

28 —• Türk kanunu medenisinin 88 nci 
maddesinin değişirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/1084) 102,170:173,173:175 

29 — Tütün ve tütün inhisarı hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/48) 36,76:92 

30 — Umumî, mülhak ve hususî bütçe
lerle idare edilen daireler arasındaki ihti
lâfların tahkim yolu ile halli hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/1085) 399,499:500 

31 — Yabancıların Türkiyede ikamet ve 
seyahatleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/809) 399,467:471,484,514,516 

32 — Yüksek mühendis ve teknik okul
ları mezunlarının mecburî hizmetlerine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/1042) 55,126:128, 

217:219 
33 — Yüzbaşı Ziya Belentepenin mah

kûm bulunduğu cezanrn affi hakkmda 
(5/69) 399,499 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Adliye harç tarifesi kanununa ek 

noter harç tarifesi kanunu lâyihası hakkmda 
(1/799) 238,292:295,297,321,324:327 

12 — 
*1 Sayıfâ 

2 — Adliye vekâleti Cezaevleri umum 
müdürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkmda 
kanun lâyihasına dair (1/1090) 291,375:377 

3 — Ankara şehri otomatik telefon ka
nununun 7 nci maddesini değiştiren 1366 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/946) 2,17 

4 — Askerî hastaneler için yetiştirilecek 
hastabakıcı hemşireler hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/988) 36,57:61 

5 — Balya - Karaaydm madenleri kira
lama ve işletme şirketinin getireceği mayi * 
madenî mahrukatın gümrük ve muamele res
minden istisnasına dair olan 2781 sayılı ka
nun hükmünün 1940 malî yılı sonuna kadar 
uaztılması hakkında kanun lâyihasına dair 

(1/1093) 398,427,428,439,446:448 
6 — Birinci, üçüncü ve dördüncü umu-

I mî müfettişliklerle müşavirliklerinin teşki
lât kadroları hakkındaki 2865 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihasına dair (1/1060) 238,297 

7 — 1341 yılı muvazenei umumiye ka
nununun 37 ve 1932 yılı muvazenei umu
miye kanununun 23 ncü maddeleri yerine 
kaim kanun lâyihası hakkmda (1/1059) 54,106: 

107 
8 — 1513 ve 459 sayılı kanunlara göre 

tahakkuk etmiş borçlarla 1931 malî senesi 
nihayetine kadar olan tahsisatsız borçların 

I sureti tediyesi hakkında kanun lâyihasına 
I dair (1/727) 237,296,300,321,327:330 

9 - Damga resmi kanununun bazT 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
baz[ hükümler eklenmesi hakkında kanun 
lâyihasile ("Jiresun mebusu Hakkı Tarık 
Usun, damga resmi kanununun 11 nei 
maddesindeki resim cetvelinin 68,71 ve 72 
sayılarında değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi hakkında (1/1062, 2/40) 216, * 

242 1253,267,270 :27-'î 
10 — Denizaltı sınıfı mensublarına ve

rilecek zamlar ve tazminler hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/1106) 238,300:302 

11 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme idaresinden ayrılarak Nafıa ve
kâletine bağlanan inşaat dairesinin bu 
ayrılmadan doğan vaziyetinin tesbiti hak
kında kanun lâyihasına dair (1/1079) 278, 

302 :304 



Sayıfa 
12 ----- Devlet, demiryollar ı ve l imanları 

teşki lâ t ve vezaifine dair olan 1042 sa
yd ı kanunun 32 nei maddesinin tadi l i hak
kında kan ım lâyihasına dair (1/1096) 21.6, 

256:257 
.13 — Devlet Havayol lar ı umum mü

dür lüğü teşkilât ı hakk ında k a n u n lâyiha
sına dair (1/1024) 2,18 =20,24,25,25:28 

14 —- Devlet memurlar ı ayl ıklar ının 
tevhid ve teadülüne dair olan 1452 saydı 
kanuna bağlı cetvelin Millî Müdafaa ve
kâle t i kısmına, askerî has tabakıc ı hemşire
lerin ilâvesi hakkında k a n u n lâyihasına, 
dair (1/989) 216,257 

15 — Devlet memurlar ı ayl ıklar ının 
tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin Maarif vekâleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkında, ka
nun lâyihasına dair (1/1063) 30,40 

16 — Devlete aid ieareteynli ve ımı-
kataal ı gayr imcnkul ler in kıymetlendir i l 
mesi hakk ında kanun lâyihasına dair 
(1/1007) 30,39:40,141 

17 -— Devlet t a ra f ından kurulacak de
mir ve çelik fabr ikalar ın ın haiz olacakları 
muafiyetler hakkında kanun lâyihasına 
dai r (1/1075) 398,428 :429,439,449 :451 

18 — Ecnebi memleketlerden idhal edi
lecek yirmi bin ton kok kömürünün güm
rük resminin tenzili hakk ında 1/948 ve 
bazı pamuklu mensucat gümrük resmin
den yapı lan tenzilâtın tasdiki hakkında 
1/972 sayılı kanım lâyihalarile E t ibank 
t a ra f ından idhal edilecek olan 3 bin ton 
k ü k ü r d e münhasır olmak üzere gümrük 
resmi 2294 saydı kanunun verdiği salâ
hiyete is t inaden indir i ldiğinden keyfiye
t in tasdiki hakkında 8/499 sayılı Başve
kâlet tezkeresine dai r 238, 804 .-305,467, 

471,484,511 :518 
19 — Emniyet teşkilât kanununun bazı 

maddeler in in değiştiri lmesi hakk ında ka
n u n lâyihasına da ir (1/1048) 54,140 :141, 

143:147 
20 — (îenel idhalât rejimi kararna

mesine bağlı listelerde yazılı bir kısım 
eşyanın gümrük resminde 2294 sayılı ka
nuna is t inaden zam ve tenzil yapı ld ığından 
keyfiyet in tasdiki hakk ında Başvekâlet 

Sayıfa 
tezkeresine dai r (3/438) 279,805,308,321, 

330:333 
21 — Gümrük tarifesi kanununa bağlı 

tar i fenin 216 numaras ında değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası hakk ında 
(1/1067) 291,377,379,384,384 .-387 

22 — Gümrük tarifesi k a n u n u n u n 281 
nei pozisyonunun al t ına bir su pozisyonu 
ilâvesi h a k k ı n d a k a n u n lâyihasına dair 
(1/1012) 140,200:201,201,201,21i :213 

23 — Gümrük tarifesi k a n u n u n u n 513 
ncü pozisyonuna bir ih ta r ilâvesi hak

kında kanun lâyihasına dai r (1/1011) 239,291 
24 — (fümrük ve inhisar lar vekâlet ince 

1989 yılına geçici t aahhüde girişilmesi 
hakk ında k a n u n lâyihasına dai r (1/1088) 54, 

107:108,121,128,135:137 
25 — Hava sa ldı rmalar ına karş ı passif 

koruma hakk ında k a n u n lâyihasına dai r 
(1/1065) 291,379:881 

2 6 — Hava sınıfı mensublarına verile
cek zamlar ve tazminler hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/1098) 239,297:300 

27 — İs tanbul elektrik işleri umum mü
dür lüğü teşkilât ve işletmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/1109) 216,261:263,266, 

267,279 :282 
28 •— İs tanbul elektrik şirketi imtiyazi-

le tesisatının satın alınmasına dair olan 
mukavelenin tasdiki hakkında kanun lâyi
hasına da i r (1/1108) 216,257:261,263,267,276: 

279 
29 — İstiklâl harbi malûllerine verile

cek p a r a mükâfat ı hakkında kanun lâyiha
sına dai r (1/1013) 30,38:39,41,41:42,48 :51 

30 —- İzmir telefon tesisatının tesellüm 
ve işletme muamelelerine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/1068) 239,305:306 

31 — İngil tere Hükûmeti le imza edi
len müzeyyel kl ir ing anlaşması ve teslihat 
kredi anlaşmasile Expor t kredi garant i de
p a r t m a n ile imza olunan anlaşmanın tasdi
ki hakkında ,kanun lâyihasına dair (1/1113) 398, 

431:434,439,458:460 
32 — Kazanç vergisi hakkındaki 2395 

sayılı k a n u n u n bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/1000) 140,219 .-223,226,230:232 

33 — Kaza vakıflar memurlarile tahsil-
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darlara ve fon memur 1 arına verilecek ai
dat, ücret ve yevmiyelere ve inşaat ve ta
miratın mezuniyet derecelerine dair 1/855 
ve Vakıflar umum müdürlüğü teşkilât ve 
vezaifi hakkında 1/858 sayılı kanun lâyi
hasına dair 102,198 -.200 

34 — Kefalet kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/1101) 291,381:382 

35 — Kültür bakanlığına bağlı ertik 
ookulları mütedavil sermayesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/983) 2,24:25 

36 — Kütahya mebusu Mehmed Some-
rin, askerî ve mülkî tekaüd kanununa bazı 
hükümler eklenmesine dair olan 3028 sa
yılı kanunun birinci maddesinin tefsiri 
hakkında takririne dair (4/66) 16,31 

37 — Kütahya mebusu Mehmed Somer 
ve Naşid Uluğun, muamele vergisi kanu
nunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifi hakkında (2/76) 216,263 : 

264,267,267,282 :285 
38 — Maaş kanununa müzeyyel kanun 

lâyihasına dair (1/737) 16,31 
39 — Mahrukat kanunu lâyihasına da

ir (1/805) 54,108:110,142:143,241:242 
40 — Muhasebei umumiye kanununun 

bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/977) 239,308: 

309,318,321,333.336 
41 — Müze ve rasadhane teşkilât ka

nununun 10 neu maddesinin ikinci fıkrası
nın kaldırılması hakkında kanun lâyihası
na dair (1/1056) 36,67:68,189,190 

42 — Nafıa vekâletinin teşkilât ve va
zifelerine dair olan 2443 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası hakkında (1/1103) 216,264 

43 — Orman koruma teşkilât kanunu
nun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/1080) 239,309 

44 — Orman umum müdürlüğü teşkilâ
tı hakkındaki 3204 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihasına dair (1/1077) 55,121:125 

45 — Oyun âletlerinden belediyelerce ve 
köy idarelerince alınacak resim hakkında ka

nun lâyihasına dair (1/1001) 36,55:57,61,93,94:96 
46 — Petrol kanununun 1 nci madde

sine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/1036) 291,382 I 
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47 — Pul ve kıymetli kâğıd bayilerile 

bunlara verilecek beyiye aidatı hakkında 
kanun lyihasma dair (1/986) 186,225:226 

48 — Resmî dairelerde elektrik tenvi
ratının tahdidine dair kanun lâyihası hak
kında (1/745) 2,17 

49 — Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 
2777 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/1104) 291,382 

50 — Ticaret mukavelesi ve modüs vi-
vendi akdetmeyen Devletler ülkesinden 
Türkiyeye yapılacak idhalâta memnuiyet-
ler veya tahdid veya takyidler tatbikrna 
dair olan 2967 sayılı kanuna müzeyyel ka
nun lâyihası hakkında (1/1051) 291,382:383,384, 

394:39*' 
51 —• Toprak mahsulleri ofisi kanunu 

lâyihası hakkında (1/1038) 239,3C» -.318 
52 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez ban

kası hakkındaki 1715 sayılı kanun ile 2062 
saydı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihasına dan: 
(1/1057) 239,318:320 

53 — Türkiyede açılacak beynelmilel 
panayır ve sergilerin vergi ve resimlerden 
muafyetine dair olan kanunun 3 ncü mad-
desile 2442 sayılı kanuna eklenen (J) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
baklanda (1/1029) 291,383,384,384,390:393 

54 — Umumî, mülhak ve hususî bütçe
lerle idare edilen daireler arasındaki ihtilâf
ların tahkim oylu ile halli hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/1085) 399,499:500 

55 — Yeniden yapılacak su işlerine 
31 000 000 lira tahsisat ve bunun için gele
cek senelere geçici taahhüd icrasına mezu
niyet verilmesi hakkındaki 3132 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihasına dair (1/1020) 216, 

264:266,267,286 :28S 
56 — Yugoslavya Hükümetinden alınan 

tazminatın Kızılay cemiyetine verilmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/1031) 16,33:34 

57 — Yüksek iktisad ve ticaret mekteble-
rinin Maarif vekâletine devri hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/1110) 291,383:384,384, 

387:390 
58 — Ziraat vekâletine bağlı bulunan 

Konya ovası sulama idaresinin Nafıa vekâ-



Sayıf a [ 
letine devri hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/1127) 399,500:502,503,509,526:528 

59 — Ziraat vekâleti vzife ve teşkilâtı 
hakkındaki 3203 sayılı kanuna ek kanun 
layihasına dair (1/1078) 55,128 

1 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teş
kilât ve vazifelerine dair olan 2822 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası hakkında (1/1028) 4:5, 

31:32 
2 — Urfa mebusu General Ahmed Yaz-

gan ve Kırşehir mebusu Ali Riza Esenin, 
Ankara Yüksek ziraat enstitüsü kanununa 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifine dair (2/63) 4,31 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
.1 — Basın birliği kanunu lâyihası hak

kında (1/811) 338,400:412 
2 — Bazı müesseselerin idaresi hakkın

da kanun lâyihasile Cemiyetler kanunu lâ
yihasına dair (1/60, 61) 338,412:417 

3 — Birinci, üçüncü ve dördüncü umumî 
müfettişliklerle müşavirliklerinin teşkilât 
kadroları hakkındaki 2865 saydı kanuna 
ek kanun lâyihasına dair (1/1060) 238,297 

4 — Emniyet teşkilâtı kanununa ek ka
nun lâyihası hakkında (1/1132) 466,503:504 

5 —- Emniyet teşkilât kaııunnnun bazı 
maddelerinin değitşirilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/1048) 54,140:141,143: 

147,503:504 
6 — Hava saldırmalarına karşı passif 

korunma hakkında kanun layihasına dair 
(1/1065) 291,379:381 

7 — îdarei umumiyei vilâyat kanunu
nun muaddel 84 ncü maddesinin değitşiril-
mesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/1100) 186,224,240:241 

8 — Maarif daireleri mümeyyiz, başkâ-
tib, ve kâtiblerile debboy, levazım sevk me
murları ve levazım kâtibleriniu hususî ida
relere verilmesi ve ilk tedrisat müfettişle
rinin umumî muvazeneye alınması hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/827) 54,104:105 

9 — Mahrukat kanunu lâyihası hakkında 
(1/805) 54,108:110,142:143,241:242 

10 — Maktu fiat üzerine satış mecbu-

Sayıfa 
riyetine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/1034) 299,306:308 

11 — Matbualara eşya sa'rılmaması hak
kında kanun lâyihasına dair (1/1014) 399,436: 

437 
12 — Oyun âletlerinden belediyelerce 

ve köy idarelerince alınacak resim hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/1001) 36,55:57,61, 

93,94:96 
13 — Pasaport kanunu lâyihası hakkın

da (1/1050) 338,418:424,439,440:442 
14 — Ulusal bayram ve genel tatiller 

hakkındaki 2739 saydı kanunun 2 nei mad
desine bir fıkra ve mezkûr kanuna bir mad
de ilâvesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/1086) 55,126,217 

15 — Umumî, mülhak ve hususî bütçe
lerle idare edilen daireler arasındaki ih
tilâfların tahkim yolu ile halli hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/1085) 399,499:500 

16 — Vilâyet idaresi kanununun 2 nci 
ve 71 nci maddelerini değiştiren 3001 sa
ydı kanunun 1 nei maddesinin tadili hak
kında kanun lâyihasına dair (1/1004) 30,41,142 

17 — Yabancıların Türkiyede ikamet 
ve seyahatleri hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/809) 399,467:471,484,514:516 

1 — Menisa mebusu merhum Sabri Top
rağın, yabancı memleketlerden gelecek Türk 
olmayan yabancı göçmenler hakkında ka
nun teklifine dair (2/52) 3:4 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Birinci kânun 1937 : şubat 1938 ay
larına aid raporun sunulduğuna dair Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi hakkın
da (3/494) 466 

2 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1934 malî ydı he
sabı katğisine aid mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresile Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umumî idaresi 1934 ydı 
hesabı katğisi hakkında kanun lâyihasına 
dair (3/502,1/615) 30,37:38,40,41,42:45 

3 — İnhisarlar umum müdürlüğünün 
1934 yılı bilançosu ve murakrb raporlarının 
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gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkere-
sile inhisarlar umum müdürlüğü 1934 malî 
yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi ve İnhisarlar umum 
müdürlüğü 1934 yılı hesabı katğisi hak
kında kanun, lâyihasına dair (3/258, 492, 
1/504) 54,103 :104,107,128,132 :134 

4 — Tütün, tuz ve müskirat inhisarı 
idareleri 1933 malî yılına aid bilançoların 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresile 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1933 malî yılı 
hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresi ve inhisarlar umum 
müdürlüğü 1933 yılı hesabı katğisi hakkın
da kanun lâyihasına dair (3/192, 491, 
1/277) 55,104,107,128,129 :131 

5 ----- Vakıflar umum müdürlüğü 1934 yı
lı hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresile Vakıflar umum mü
dürlüğü 1934 malî yılı hesabı katğisi hak
kında kanun lâyihasına dair (3/506, 
1/784) 30,38,41,45:48 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR ENCÜMENI 
MAZBATALxVRI 

1 - Ecnebi memleketlerden idhal edi
lecek yirmi bin ton kok kömürünün, güm
rük resminin tenzili hakkında 1/948 ve 
bazı pamuklu mensucat gümrük resmin
den yapılan tenzilâtın tasdiki hakkında 
1/972 sayılı kanun lâyihalarile Etibank 
tarafından idhal edilecek olan 3 bin ton 
kükürde münhasır olmak üzere gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden indirildiğinden keyfiyetin 
tasdiki hakkında 3/499 sayılı Başvekâlet 
tezkeresine dair 238,304:305,467,471, 

484,511:513 
2 —- Genel idhalât rejimi kararname

sine bağlı listelerde yazılı bir kısım eş
yanın gümrük resminde 2294 sayılı ka
nuna istinaden zam ve tenzil yapıldığın
dan keyfiyetin tasdiki hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/438) 239,305,308,321, 

330:333 
3 — Gümrük tarifesi kanununa bağlı 

Sayıfa 
tarifenin 216 numarasında değişiklik ya
pılmasına dair kamın lâyihasına dair 
( 1 / i 067) 297,377,379,384,384 :387 

4 Gümrük tarifesi kanununun 281 
ne i pozisyonunun altına bir su pozisyonu 
ilâvesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1012) 140,200:201,201,201,211:213 

5 - Gümrük tarifesi kanununun 513 
ncü pozisyonuna bir ihtar ilâvesi hakkın
da kanun lâyihasına dair (I/101I) 239,291 

0 Ticaret mukavelesi ve modiis vi-
vcııdi akdetmeyen Devh'tler ülkesinden 

Türk iyeye yapılacak id halâ i a memuriyetler 
veya lalıdid veya (akyidler talbikına dair 
olan 2967 sayılı kamına müzeyyel kanun 
lâyihasına dair (1/1051) 291,382:383,384, 

394 :396 
7 Tütün ve tütün inhisarı hakkında 

kanun lâyihasına dair (1/48) 36,76:92 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —• Beynelmilel sıhhî mukavelename

nin tasdiki hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/1115) 466 

2 —• Gümrük tarifesinin 552/B pozis
yonundan Yugoslavyaya verilen 100 ve 400 
tonluk munzam kontenjanların Türkiye -
Yugoslavya anlaşmasına ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/973) 36, 46, 

187:188,198,201,202 :204 
3 — ingiltere Hükûmetile imza edilen 

müzeyyel kliring anlaşması ve teslihat 
kredi anlaşmasile Export kredi granti 
departman ile imza olunan anlaşmanın 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1113) 398,431 =434,439,458 :460 

4 — Katği ticaret (muahedeleri akdi 
için müzakereye başlanmış veya başlana
cak Devletlerle muvakkat ticarî itilâflar 
akdi hakkındaki 2759 sayılı kanunla veri
len salâhiyet müddetinin iki sene uzatılma
sına dair kanun lâyihası hakkında (1/1049) 35, 

64,67,93,97:99 
5 — Sıhhat patentaları ücretlerine ya

pılan konsolosluk vizelerini kaldıran bey
nelmilel itilâfnameye iltihakımız hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/1120) 466 

6 —• Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin 
Milletler arasında intişarını kolaylaştırmak 
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için Cenevrede akdolunan beynelmilel mu
kavelenameye iltihakımız hakkında ka -
nun lâyihasına dair (1/1121) 338,425, 

439,443 :445 
7 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afganis

tan Hükümeti arasında münakid muhade-
net ve teşriki mesaî muahedenamesinin 
temdidi hakkındaki protokolün tasdikına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/982) 2,25, 

241,254:256,2öl,267,273 :276 
8 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında 
hudud hâdise ve ihtilâflarının sureti tedkik 
ve halline müteallik mukavelenamenin tas
dikına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/1081) 186,226,226,233:235 

9 — Türkiye ile Çekoslovakya arasında 
imza edilen ticarî mübadeleleri tanzime mü
tedair anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/1019) 30,40,141:142,152,175, 

176:178 
10 -— Türk - isveç ticaret ve kliring an

laşmalarına merbut protokolde icra edilecek 
değişiklik hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1003) 35,75:76,198,200,20i,205 :207 

11 — Türkiye - Lehistan konsolosluk mu
kavelesinin tadiline mütedair protokolün 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1083) 54,125:126,217,226,227:229 

12 — Türk - Sovyet ticaret muahedesinin 
15 nci maddesine mütedair Sovyet Hükümeti 
ile teati olunan notaların meriyete konul
masına dair icra Vekilleri Heyetince ittihaz 
olunan kararın tasdiki hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/1021) 35,76,198,201,208 :210 

13 -— Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye 
anlaşmasına bağlı (1) numaralı listede 754 
tarife pozisyonu karşısında gösterilen harfler 
arasında yapılacak değişikliğe aid notanın 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1082) 140,201,291:292,295,321,321:324 

14 — Türk - Yugoslv ticaret ve seyrise-
fain muahedenamesine munzam protokolün 
tasdikına dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/1052) 30,41,142,152,175,179:181 

15 — Türk - Yunan dostluk, bitaralık, 
uzlaşma ve hakem muahedenamesi ile sami
mî anlaşma misakına munzam muahedena-
menin tasdiki hakkında kanun lâyihasına 
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dair (1/1039) 3,5:10,11:13 

1 — Manisa mebusu merhum Sabri Top
rağın, yabancı memleketlerden egleeck Türk 
olmayan yabancı ögçmenler hakkında kanun 
teklifine dair (2/52) 3:4 

ÎKTISAD ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Balya - Karaaydın madenleri kira

lama ve işletme şirketinin getireceği mayi 
madenî mahrukatın gümrük ve muamele res
minden istisnasna dair olan 2781 sayılı ka
nun hükmünün 1940 malî yılı sonuna kadar 
uzatılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1093) 398,427,428,439,446:448 

2 — Damga resmi kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun lâyi-
hasile Giresun mebusu Hakkı Tank Usun, 
damga resmi kanununun 11 nci maddesinde
ki resim cetvelinin 68, 71 ve 72 sayılarında 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
hakkmda (1/1062, 2/40) 216,242:253,267,270:273 

3 — Devlet tarafından kurulacak demir 
ve çelik fabrikalarının haiz olacakları mua
fiyetler hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1075) 398,428:429,439,449:451 

4 — Ecnebi memleketlerden idhal edile
cek yirmi bin ton kok kömürünün gümrük 
resminin tenzili hakkında 1/948 ve bazı pa
muklu mensucat gümrük resminden yapı
lan tenzilâtın tasdiki hakkında 1/972 sayılı 
kanun lâyihalarile Etibank tarafından idhal 
edilecek olan 3 bin ton kükürde münhasır ol
mak üzere gümrük resmi 2294 sayılı kanu
nun verdiği salâhiyete istinaden indirildi
ğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 3/499 
sayılı Başvekâlet tezkeresine dair 238,304:305, 

467,471,484,511:513 
5 — Fabrika meslekî kursları hakkında

ki kanuna dair (1/816) 36,61:64,186:187 
6 — Genel idhalât rejimi kararnamesine 

bağlı listelerde yazılı bir kısım eşyanın güm
rük resminde 2294 sayılı kanuna istinaden 
zam ve tenzil yapıldığından keyfiyetin tas
diki hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/438) 239,305,308,321,330:333 

7 — Gümrük tarifesi kanununa bağlı ta
rifenin 216 numarasında değişiklik yapılma-
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srna dair kanun lâyihası hakkında (1/1067) 299, 
377,379,384,384:387 

8 — Gümrük tarifesi kanununun 281 nci 
pozisyonunun al t ına bir su pozisyonu ilâvesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/1012) 140,200: 

201,201,201,211:218 
9 —• Gümrük tarifesi kanununun 513 ncü 

pozisyonuna bir ih tar ilâvesi hakkında ka
n u n lâyihasına dair (1/1011) 239,291 

10 — Gümrük tarifesinin 552/B pozis
yonundan Yugoslavyaya verilen 100 ve 400 
tonluk munzam kontenjanlar ın Türkiye -
Yugoslavya anlaşmasına ilâvesine dair ka
n u n lâyihası hakkında (1/973) 35,64,187:188,198, 

201,202 :204 
11 — ingi l tere Hükûmcti le imza edilen 

müzeyyel kliring anlaşması ve teslihat, kredi 
anlaşmasile Expor t kredi garant i depar t 
man ile imza olunan anlaşmanın tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/1113) 398,431: 

434,439,458 :460 
12 — Katği t icaret muahedeleri akdi için 

müzakereye başlanmış veya başlanacak Dev
letlerle muvakkat ticarî itilâflar akdi hak
kındaki 2759 saydı kamınla verilen salâhiyet 
müddet inin iki sene uzatırmasına dair ka
n u n lâyihası hakknda (1/1049) 36,64,67,93,97:99 

13 — Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sa~ 
ylı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/1000) 140,219 :223,226,230:232 

14 — Kütahya mebusu Mchmed Somer 
ve Naşid Uluğun, muamele vergisi kanunu
n u n 2 nei maddesine bir fıkra eklenmesine 
da i r kanun teklifi (2/76) 216,263 =264,267,267, 

282 :285 
15 — Mahrukat kanunu lâyihasına dair 

(1/805) 54,108 :110,142:143,241:242 
16 — Maktu fi at üzerine satış mecburi

yet ine dai r kanun lâyihası hakkında, 
(1/1034) 219,306:308 

17 — Petrol k a n u n u n u n 1 nci maddesi
ne bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyi
hasına dai r (1/1036) 291,382 

18 — Ticaret mukavelesi ve modüs vi-
vendi akdetmeyen Devletler ülkesinden 
Türkiyeye yapılacak idhalâta memnuiyet-
l e r ,veya tahdid veya takyidler ta tbikına 
dair olan 2967 saydı kanuna müzeyyel ka-
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nun lâyihası hakkında (1/1051) 291,382:383,384, 

394:396 
19 -— Toprak mahsulleri ofisi kanunu 

lâyihası hakkıda (1/1088) 239,309:318 
20 — Türkiyede açılacak' beynelmilel 

panayı r ve sergilerin vergi ve resimlerden 
muafiyetine dair olan kanunun 3 ncü mad-
desile 2442 saydı kanuna eklenen ( J ) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun lâyiha
sı hakkında (1/1029) 299,38:1,884,384,390 :8!)8 

21 — Türkiye Cumhuriyet i Merkez ban
kası hakkındaki 1.7.15 sayılı kanun ile 2062 
saydı kanunun bazr maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihasına da
ir (1/1057) 239,318:320 

22 —• Türkiye ile Çekoslovakya arasında 
imza etlileri t icarî mübadeleleri tanzime mü
tedair anlaşmalım tasdiki hakkında kanım 
lâyihasına dair (1/1019) 30,40,141 :142,152,175, 

176:178 
23 — - Türk - İsveç ticaret ve klir ing an

laşmalarına merbut protokolde icra edile
cek değişiklik hakkında kanım lâyihasına, 
dair (1/1008) 86,75 :76,198,200,201,205 :207 

24 — Türk - Sovyet t icaret muahedesi
nin .15 nci maddesine mütedair Sovyet 
Hükümet i ile teati olunan notaların meri
yete konulmasına dair Tcra Vekilleri Heye
tince ittihaz olunan karar ın tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/1021) 36,76,198, 

201,208:210 
25 - - Türkiye - Sovyet t icaret ve tedi

ye anlaşmasına bağlı (1) numaral ı listede 
754 tarife pozisyonu karşısında .«.rüsterilen 
harfler arasında yapılacak değişikliğe a id 
notanın tasdiki hakkında kainin lâyihasına 
dair (1/1082) 140,201,291 :202,2!).r>,321,321 :824 

26 — Türk - Yugoslav t icaret ve seyri-
sefaın muahedenamesine munzam protoko
lün tasdiklini dair kanun lâyihası hakkında 
(1/1052) 30,41,142,152,175,179 :! 81 

27 — Tü tün ve tü tün inhisarı hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/48) 35,76:92 

28 — Yaban.eda.rrn Türkiyede ikamet 
ve seyahatleri hakkında kanun lâyihasına. 
da i r (1/809) 399,467 :471,484,514:516 

29 — Yemden yapılacak su işlerine 
31 000 000 lira tahsisi ve bunun için gele
cek senelere geçici t aahhüd icrasma mezu-

http://Yaban.eda.rrn
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niyet verilmesi hakkındaki 3132 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihasına dair (1/1020) 216,264: 

266,267,286:2S8 
30 — Yüksek İktısad ve ticaret mekteb-

lerinin Maarif vekâletine devri hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/1110) 291,383:384,384 

387:390 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhid ve teadülüne dair olan 1452 saydı 
kanuna bağlı cetvelin Maarif vekâleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/1063) 30,40 

2 — Fabrika meslekî kursları hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/816) 36,61 :C4, 

186:187 
3 — Kültür bakanlığına bağlı Ertik 

okulları mütedavil sermayesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/983) 2,24:25 

4 —• Maarif daireleri mümeyyiz, başkâ-
tib ve kâtiblerile debboy, levazım sevk me

murları ve levazım kâtiblerinin hususî ida
relere verilmesi ve ilk tedrisat müfettişleri
nin umumî muvazeneye alınması hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/827) 54,104:105 

5 — Müze ve rasadhane teşkilât kanu
nunun 10 ncıı maddesinin ikinci fıkrası
nın kaldırılması hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/1056) 36,67 :68,189 :190 

6 — Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 
2777 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/1104) 299,382 

7 — Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin 
Milletler arasında intişarını kolaylaştır
mak için Cenevrede akdolunan beynelmi
lel mukavelenameye iltihakımız hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/1121) 338,425, 

439,443 :445 
8 — Yüksek İktısad ve ticaret mekteb-

lerinin Maarif vekâletine devri hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/1110) 299,383 :384, 

384,387 :390 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Damga resmi kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun lâyi-
hasile Giresun mebusu Hakkı Tarık Usun, 
damga resmi kanununun 11 nei maddesin-

Sayıfa 
deki resim cetvelinin 68,71 ve 72 sayıla
rında değişiklik yapıl masına dair kanun 
teklifi hakkında (1/1062, 2/40) 216,242:253, 

267,270:273 
2 — Devlete aid icareteynli ve muka-

taalı gayrimenk idlerin kıymetlendirilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/1007) 30, 

39 :40,141 
3 — Devlet tarafından kurulacak de

mir ve çelik fabrikalarının haiz olacakları 
muafiyetler hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/1075) 398,428:429,439,449:451 

4 — Ecnebi memleketlerden idhal edi
lecek yirmi bin ton kok kömürünün güm
rük resminin tenzili hakkında 1/948 ve 
bazı pamuklu mensucat gümrük resminden 
yapılan tenzilâtın tasdiki hakkında 1/972 
sayılı kanun lâyihalarile Eubank tarafın
dan idhal edilecek olan 3 bin ton kükürde 
münhasır olmak üzere gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkın
da 3/499 sayılı Başvekâlet tezkeresine 
dair 238,304 :305,467,471,484,511:513 

5 —• Genel idhalât rejimi kararnamesi
ne bağlı listelerde yazılı bir kısım eşyanın 
gümrük resminde 2294 sayılı kanuna is
tinaden zam ve tenzil yapıldığından keyfi
yetin tasdiki hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/438) 239,305,308,321,330:333 

6 — Gümrük tarifesi kanununa bağlı 
tarifenin 216 numarasında değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/1067) 291,377,379,384,384:387 

7 — Gümrük tarifesi kanununun 281 n-
ci pozisyonunun altına bir su pozisyonu 
ilâvesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1012) 140,200:201,201,201,21i :213 

8 — Gümrük tarifesi kanununun 513 n-
cü pozisyonuna bir ihtar ilâvesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/1011) 239,291 

9 — İngiltere Hükûmetile imza edilen 
müzeyyel kliring anlaşmasş ve teslihat kre
di anlaşmasile Export kredi garanti de
partman ile imza olunan anlaşmanın tas-
tasdikı hakknda kanun lâyihasına dair 
(1/1113) 398,431:434,439,458:460 

10 — Kaza vakıflar memurlarile tahsil
darlara ve fen memurlarına verilecek aidat, 
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ücret ve yevmiyelere ve inşaat ve tamira
tın mezuniyet derecelerine dair 1/855 ve 
Vakıflar umum müdürlüğü teşkilât ve va-
zaifi hakkında 1/858 «ayılı kanun lâyiha
larına dair 102,198:200 

11 — Kazanç vergisi hakkındaki 2395 
sayılı kanunun bazı '.maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/1000) 140,219:223,226,230 :232 

12 — Kefalet kanununun 3 neü madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/1101) 291,381:382 

13 — Kültür bakanlığına bağlı Ertik 
okulları mütedavil sermayesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/983) 2,24:25 

14 — Kütahya mebusu Mehmed Some-
rin, askerî ve mülkî tekaüd kanununa bazı 
hükümler eklenmesine dair olan 3028 sayılı 
kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında 
takririne dair (4/66) 16,31 

15 — Kütahya mebusu Mehmcd Sümer 
ve Naşid Utuğun, muamele; vergsi kanunu
nun 2 nci maddesine bir fkra eklenmesine 
dair kanun teklifi lıakkmda (2/76) 216,263,264, 

267,267,282:285 
16 •— Muhasebei umumiye kanununun 

bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası lıakkmda (1/977) 239,308 :309,318, 

321,333 :336 
17 — Umumî, mülhak ve hususî bütçe

lerle idare edilen daireler arasındaki ihtilâf
ların tahkim yolu ile halli hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/1085) 399,499 :500 

18 -— Pul ve kıymetli kâğıd bayilerde 
bunlara verilecek beyiye aidatı hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/986) 186,225:226 

19 — Siyasal bilgiler olculu hakkındaki 
2777 sayılı kanuna ek kanım lâyihasına 
dair (1/1104) ' 291,382 

20 — Ticaret mukavelesi ve modüs vi-
vendi akdetmeyen Devletler ülkesinden Tür-
kiyeye yapılacak idhalâta memnuiyetler ve
ya tahdid veya taky idler tatbkına. dair olan 
2967 sayılı kanuna müzeyyel kanun lâyiha
sı hakkında (1/1051) 291,382:383,384,394:396 

21 — Türkiyede açılacak beynelmilel 
panayır ve sergilerin vergi ve resimlerden 
muafiyetine dair olan kanunun 3 ncü mad
desile 2442 sayılı kanuna eklenen (J) fıkra-

Sayıfa 
sının değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/1029) 291,383,384,384,390:393 

22 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez ban
kası hakkındaki 1715 saydı kanun ile 2062 
saydı kanunun baz E maddelerinin değişti
rilmesi baklanda kanun lâyihasına dair 
(1/1057) 219,318:320 

23 — Tütün ve tütün inhisarları hak
kında kanun lâyihasına dair (1/48) 35,76:92 

24 — Toprak mahsulleri ofisi kanunu 
lâyihasına dair (1/1038) 219,309:318 

MECLİS UESAHLARENİN TEDKİKE UNCU
MUN! MAZBATASİ 

1 — Büyük Millet Meclisi 1938 yılı mart 
ayı hesabı lıakkmda Meclis hesablarının 
tedkikı encümeni mazbatasına dair (5/67) 102,141 

MİLLÎ MÜDAFAA ÜNCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî ceza kanununun 2034 sayılı 
kanunun 8 nci maddesile değiştirilen 154 
ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
1/1023 ve askerî ceza kanununun 39 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/1092 
sayılı kanım lâyihasına dair 398,426 :427 

2 — Askerî hastaneler için yetiştirile
cek hastabakıcı hemşireler hakkında kanım 
lâyihasına dair (1/988) 35,57:61 

3 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kamınım 5 nci maddesile zeylinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna, iki muvakkat 
madde eklenmesine dair olan 3128 sayılı ka
nunun 2 nci maddesinin tadili hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/1047) 2,17:18,39 

4 — Askerî memurlar hakkındaki kanu
na bir madde ile bir muvakkat madde ek
lenmesine dair kanun lâyihası lıakkmda 
(1/1071) 16,32,105 

5 — 1455 numaralı kanunun bazı mad
delerde bu kanunim ikinci maddesini tadil 
eden 1637 sayılı kanunun birinci maddesini 
muaddil 2016 numaralı kanunun ikinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanım 
lâyihasına dair (1/1072) 16,32:33,105 

6 — Denizaltı sınıfr mcnsub'ıamuı veri
lecek zamlar ve tazminler hakkında kanım 
lâyihasına dair (1/1106) 238,300:302 

7 — Devlet memurları aylıklarının tev-
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lıid ve teadülüne dair olan 1452 sayıl: ka
nuna bağlı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti 
kısmına askerî hastabakıcı hemşirelerin ilâ
vesi hakkına kanun lâyihasına dair (1/989) 216, 

257 
8 — Fabrika meslekî kursları hakkında 

kanun lâyihasına dair (1/816) 36,61:64,186 :187 
9 — Hava saldırmalarım karşı passif 

koruma hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1065) 291,379:381 

10 — Hava sınıfı mensublarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/1098) 239,297:300 

11 — Ordu zabıtan heyetine mahsus ter
fi kanununun 2 nci ve 9 ncıı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair' (1/1073) 16,33,106 

12 —• Ordu zabıtan heyetine mahsus ter
fi kanununun 14 ncü maddesile bu kanu
nun 1494 numaralı kanunla tadil edilen 
10 ncu ve 18 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair olan 2162 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin tadili baklanda kanun lâyiha
sına dair (1/1069) 16,33,36,92:93 

13 — Orman koruma teşkilât kanunu
nun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/1080) 239,309 

14 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında 
hudud hâdise ve ihtilâflarının sureti ted-
kik ve halline müteallik mukavelename]ıhı 
tasdikma dair kanun lâyihası hakkında 
(1/1081) 186,226,226,233:235 

15 — Türk - Yunan dostluk, bitaraflık 
uzlaşma ve hakem muahedenanıesi ile sa
mimî anlaşma imsakin a munzam muahede-
namenin tasdiki hakkında kanun lâyihası
na dair (1/1039) 3,5:10,11:13 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara şehri otomatik telefon ka

nununun 7 nci maddesini değiştiren 1366 
sayılı kanun:! ele kanun lâyihası hakkında 
(1/946) 2,1.7 

2 —• Devlet demiryolları ve limanları 
işletme idaresinde?) ayrılarak Nafıa vekâ
letine bağlanan inşaat dairesinin bu ayrıl
madan doğan vaziyetinin tesbiti hakkında 

Sayıfa 
kanun lâyihasına dair (1/1079) 238,302:304 

3 — Devlet demiryolları ve limanları 
teşkilât ve vazaifine dair olan 1042 sayılı 
kanunun 32 nci maddesinin tadili hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/1096) 216, 

256 :257 
4 — Devlet Havayolları umum müdür

lüğü teşkilâtı hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/1024) 2,18:20,24,25,25:28 

5 — İstanbul elektrik işleri umum mü
dürlüğü teşkilât ve işletmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/1.109) 216,261:263, 

266,267,279 :282 
6 — İstanbul elektrik şirketi imtiyazile 

tesisatının satın alınmasına dair olan mu-
mukavelenhı tasdiki hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/1108) 216,257:261, 

263,267,276 :279 
7 — İzmir telefon tesisatının tesellüm 

ve işletme muamelelerine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/1068) 239,305:306 

8 — Mahrukat kanunu lâyihası hak
kında (1 /805) 54,108 :1.10,142 :143,241 :242 

9 — Mühendis ve mimarlık hakkında 
kanun lâyihasına dair (J/1041) 36,64:67, 

188 :189 
10 — Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazi

felerine dair olan 2443 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası hakkında (1/1103) 216,264 

11 — Yeniden yapılacak su işlerine 
31 000 000 lira tahsisi ve bunun için gele
cek senelere geçici taahhüd icrasına mezu
niyet verilmesi hakkındaki 3132 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihasına dair (1/1020) 216, 

264:266,267,286:288 
12 —• Yüksek mühendis ve teknik -okul

ları mezunlarının mecburî hizmetlerine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/1042) 55,126 :,128, 

217:219 
13 — Ziraat vekâletine bağlı bulunan 

Konya ovası sulama, idaresinin Nafıa vekâ
letine devri hakkında kanun lâyilıasına dair 
(1/1127) 399,500 :502,503,509,526:528 

1 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teş
kilât ve vazifelerine dair olan 2822 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında 1/1028) 4:5, 

31:32 
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SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Askerî hastaneler için yetişir ilecek 
hastabakıcı hemşireler hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/988) 35,57:61 

2 — Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1115) 

3 — Sıhhat patentaları üzerlerine yapı
lan konsolosluk vizelerini kaldıran beynel
milel itilâi'nameye iltihakımız hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/1120) 

4 — Fabrika meslekî kursları hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/816) 36,61:64,186:187 

5 — Yugoslavya Hükümetinden alınan 
tazminatın Kızılay cemiyetine verilmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/1031) 16,33:34 

466 

466 

1 — Manisa mebusu merhum Sabri Top
rağın, yabancı memleketlerden gelecek Türk 
olmayan yabancı göçmenler hakkında kanun 
teklifine dair (2/52) 3:4 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Orman koruma teşkilât kanunu

nun 14 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/1080) 219,309 

2 — Orman umum müdürlüğü tevkii âlı 
hakkındaki 3204 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihasına dair (1/1077) 55,121:125 

3 — Toprak mahsulleri ofisi kanunu lâ
yihası hakkında (1/1038) 219,309:318 

4 — Tütün ve tütün inhisarı hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/48) 36,76:92 

5 — Ziraat vekâleti vazife ve teşkilâtı 
hakkındaki 3203 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihasına dair (1/1078) 55,128 

MUHTELİT ENCÜMENLER MAZBATALARI. 
(Adliye - Dahiliye) 

1 — Matbuat kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/1119) 399,437:439 

(Bütge - Dahiliye - Maliye) 
1 — Tiyatro ve sinemalardan Devlet 

ve belediyelerce alınmakta olan damga, 
tayyare ve belediye resimlerde Darülaceze 

Sayıfa 
hissesinin mikdarına ve sureti istifasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/1122) 399, 

502:503,509,509,529:53i 

(Bütçe - îktısad - Maliye) 
1 — Bazı maddelerden istihlâk vergisi 

alınması hakkındaki kanunun bazı hüküm
lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyiha
sı hakkında (1/1128) 398,427,497:498.499, 

509,520:522 
2 — Muamele vergisi kanununun bazı 

hükümlerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/1129) 399,492:493, 

497,509,517,519 
3 — Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 

2261 sayılı kanunun değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/1130) 399,498: 

499,500,509,523:525 

(Bütçe - Maliye) 
1 — Gayrimübadİl istihkaklarının tas

fiyesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/1111) 398,429,430,439,452:454 

2 — Hazinenin 25 - III - 1931 tarihine 
kadar taksitle sattığı bütün gayrimenkul-
lerin satış bedellerinin tahsil sureti hak
kında kanun lâyihasına dair (1/1112) 398, 

429:430,439,455:457 

MUVAfvKAT ENCÜMHNLEU MAZBATALARI 
1 — İş kanununa ek kanun lâyihası hak

kında (1/1118) 398,434:435 
2 — İzmir vilayeti turistik yollarının 

inşası hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1076) 102,117 :152,186,239 :240,253,267,267:270 

o — Kayseri ve Eskişehir tayyare fab
rikalarına nıütedavil sermaye verilmesi 
hakkında kanını lâyihasına dair 398,435:436, 

439,461:464 
4 — Orman kanununu ek kanun lâyi

hası hakkında (1/958) 54,110:121 
5 — Pasaport kanunu lâyihası hak

kında (İ/1050) 338,418:424,439,440:442 
6 — Sermaye sinin tamamı Devlet tara

fından verilmek suretile kurulan İktisadî 
teşekküllerin teşkilâtı ile idare ve mura
kabeleri hakkında kanun lâyitmsma dair 
(1/1037) 35,68:75,190:198 

7 — Spor teşkilâtı hakkında kanun lâ-



Sayıl; 
yihasına dair (1/1125) 399,484:492 

8 — Vakıflar kanununun bazı maddele-

Sayıfa 
riniıı. değiştirilmesine da i t' kanun lâyihası 
hakkında (1/1.J26) 338,425 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
G9 neu inikada aid 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

nci 
nci 
nci 

ncü 
neti 
nci 
nci 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
16 
30 
36 
54 

102 
140 
186 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

nci 
nci 

ncu 
nci 
nci 
nci 

ncü 

inikad 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

a aic 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

216 
238 
290 
338 
398 
466 
510 

SAYIN ÜYELER ÎSLERÎ 
Andiçme 

1 —• Ankara mebusu Muammer Erişin 
andicmesi. 17 

Ölümler 
Bursa mebusu Esad Sagaym vefat r 17 

TAKRİRLER 
Balıkesir (General Kâzım Özalp] 
1 — Arzuhal encümeninin 18 - V -1938 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 1564 
sayılı kararın Umumî heyette müzakeresine 
dair (4/75) 16,37 

2 — Arzuhal encümeninin 18 - V -1938 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1564 sa
yılı kararın Umumî heyette müzakeresine 
dair takririnin geri verilmesi hakkında 37 

Bolu [İsmail Hakla Uzmay] 
3 — Avcılık kanununa ek kanun lâyiha

sının muvakkat bir encümende tedkikr 
hakkında takriri 226 

Giresun [11. Tarık Vs] 
4 — Matbuat kanununda değişiklik ya

pılmasına, dair kanun teklifi M İr? ge:-! vcHI-
mesi hakkında takriri 

Manisa [Refik İnce] 
5 — Millî Müdafaa vekâletinde (Zat is

leri son tedkik mercii encümeni) teşkili hak
kındaki 2515 sayılı gamınım tefsirine dair 
olan takririnin geri verilmesi hakkında tak
riri 

399 

103 

Trabzon [Hasan Saka ve Antalya mebu
su Dr. Cemal Tunca] 

6 — icra Vekilleri Heyetine itim ad be
yan edilmesine dair 509,532 :534 

7 — Meclis içtimainin ikinci teşrin bi
rinci salı gününe talikimi dair 509 

Yozgad [Sırrı Igözl 
8 — Atatürke Büyük Millet Meclisinin 

saygı ve bağlılığının arzına dair 510 

Kütahya [Melımcd SovıerJ 
1 — Askerî ve mülkî tekaüel kanununa 

bazı hükümler eklenmesine dair olan 3028 
sayılı kanunun birinci maddesinin tefsiri 
hakkında (4/66) 16,31 

Manisa [Refik Incel 
2 — Millî Müdafaa vekâletinde (Zat 

işleri son tedkik mercii encümeni) teşkili 
hakkındaki 2515 sayılı kanunun tefsirine 
dair 103 

Urfa [General Alime d Yazgetn ve Kır
şehir mebusu Ali Rıza Esen] 

3 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 
kanununun 20 nci maddesinin tefsiri hak
kında 37 
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Bolu [İsmail Hakkı TJzmay] 
1 — Kara evciliği kanununa ek kanun 

teklifi (2/77) 216,226 
Diyarbakır [General Kiâzım Hevükte-

kin ve üç arkadaşı] 
2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 62 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair (2/77) 140 

[İdare Heyeti] 
3 — Büyük Millet Meclisi memurlarının 

teşkilâtı hakkında kanun teklifi (2/75) 16 
Kütahya [Mehmed Somer ve Naşid Tlluğj 
4 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair (2/76) 30, 
216,263 :264,267,267,282 :285 

Giresun [Hakkı Tarık Vs] 
1 — Damga resmi kanununun 11 nci 

Sayıfa 
maddesindeki resim cetvelinin 68, 71 ve72 
sayılarında değişiklik yapılmasına dair 
(2/40) 216,242:253,267,270:273 

2 — Matbuat kanununda değişiklik ya
pılmasına dair 

Manisa [Merhum Sabri Toprak] 
3 — Yabancı memleketlerden gelecek 

Türk olmayan yabancı göçmenler hakkında 
(2/52) 

Kütahya [Mehmed Somer ve Naşid Uluğ] 
4 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/76) 216,263 :264,267,267,282 :285 

Urfa [General Ahmed Yazgan ve Kır
şehir mebusu Ali Riza Esen] 

5 — Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 
kanununa bir madde eklenmesi hakkında 
(2/63) 4,31 

399 

3:4 

TEZKERELER 
BAŞVEKALET TEZKERELERİ 

Geri alma istekleri 
1 — istanbul vilâyeti et ihtiyacı için 

hariçten idhal olunacak kasablık hayvan
lardan alınan gümrük resminden yapılan 
tenzilâtın tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasının geri verilmesine dair 399 

2 —• izmir vilâyeti dahilindeki turistik 
yolların inşası, kaplıcalarla pilâjlarda asrî 
tesisat vücude getirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasının geri verilmesine dair 3 

3 — Yüksek Ziraat enstitüsü muallim
lerinin müderrislik kaydinden istifade edib 
etmeyeceklerinin tefsiri hakkındaki tezke
renin geri verilmesine dair 103 

Muhtelif 
1 —• Başvekâlet ve Hazinei evrak daire-

lerile matbaasının 1936 - 1937 yılı demir
baş eşya defterlerile hesabı katği cetvelle
rinin gönderildiği hakkında (3/521) 140 

2 — Bursa mebusu Esad Sağayın ve
fat ettiğine dair 17 

3 — Türkiye - Penlândiya ticaret an
laşmasına bağlı 11 sayılı listeye dahil 
379/2 D 3 pozisyonunda meveud 5 tonluk 
kontenjandan 1263 kilosunu bir defaya 
mahsus olmak üzere 379/2 D 4 pozisyo

nuna nakli için teati olunan nota hakkında 
icra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan 
kararın tasdikına dair (3/517) 35 

1 — Etibank tarafından idhal edilecek 
olan 3 bin ton kükürde münhasır olmak 
üzere gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakkında (3/499) 238, 

304:305,467,471,484,51i. :513 
2 —• Genel idhalât rejimi kararnamesi

ne bağlı listelerde yazılı bir kısım eşyanın 
gümrük resminde 2294 sayılı kanuna isti
naden zanı ve tenzil yapıldığından keyfi
yetin tasdiki hakkında (3/438) 239,305,308,321, 

330 :333 
3 •—• inhisarlar umum müdürlüğünün 

1934 yılı bilançosu ve murakib raporları
nın gönderildiği hakkında (3/258) 54,103 

104,107,128,131 :13! 
4 — Tütün, tuz ve müskirat inhisarı 

idareleri 1933 malî yılına aid bilançoların 
gönderildiğine dair (3/192) 55,104,107,125,129: 

131 
Ölüm cezaları 

1 — Gazi Antebin Zambur köyünden 
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Sayıfa 

Haydaroğlu Abdullah Kirtilin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/522) 290 

2 — Manisanrn îly aşçılar köyünden 
Mustafaoğlu Hakkı Biçicinin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/518) 102 

3 — Ofun Tervel köyünden Kıvırcık-
oğullarından Pehlivanoğlu Memed Ersoyun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/523) 290 

1 — Bafranın Dededağı köyünden Meh-
medoğlu Çete namile maruf Çolak Hasan 
Bayrağın ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair (1/466) 16,31 

2 — Çıldırm Çamdıra köyünden Bedel-
oğullarmdan Haydaroğlu Garib Demirkaya-
oğlunun ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/496) 186,217 

3 — Gazi Antebin Yahni mahallesinden 
Muharremoğlu şöhretli Ahmedoğlu Bostancı 
Osman Eflâtunun ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/479) 186,217 

4 — înegölün Osmaniye köyünden Arif-
oğlu Cevdet Cavanm ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/401) 291,339 

5 — Ordunun Nenelü köyünden Hüs-
nüoğlu Mehmed Karahavzanın ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/501) 2,17 

Tefsir istekleri 
1 — Adliye harç tarifesi kanununun 33 

neü maddesinin tefsiri hakkında (3/525) 290, 
398,426 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
25 nci maddesine istinaden tekaüd maşları 
birinci derece üzerinden malûl olanların 
ayrıca bu kanunun 30 ncu maddesinden is
tifade edib etmeyeceklerinin tefsiri hak
kında (3/514) 16,31 

3 — 2442 sayılı kanunun birinci madde-

Sayıfa 
sinin (G) bendinin ikinci fıkrasında yazılı 
(maden ocakları) tabirinin şümulü dairesi
nin tefsiri hakkında (3/516) 36 

4 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 
maddesinin (C) fıkrasındaki (Tasirhaneler 
ve tasir fabrikaları) kaydinin hudud ve şü
mulünün tayini hakkmda (3/519) 102 

5 — Ordu, deniz ve jandarma subaylarile 
memurini hakkındaki 912 sayılı kanunun 
4 neü maddesinin tefsiri hakkında (3/524) 290 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
65 nci maddesi hükmünün noterlerin vazife
sine nihayet verme işinde de cari olub ol
madığının tefsiri hakkında (3/115) 102,152: 

170,173,175,182:184 
2 — Yüksek ziraat enstitüsü muallimle

rinin müderrislik kaydından istifade edib 
etmeyeceklerinin tefsiri hakkmda 103 

DÎVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Birinci kânun 1937 : şubat 1938 ay
larına aid raporun sunulduğuna dair (3/494) 466 

2 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1934 malî yılı he
sabı katğisine aid mutabakt beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi (3/502) 30,37:38,40,41,42:45 

3 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1933 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi (3/491) 55,104,107, 

128,129:131 
4 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 

malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/422) 54, 

103 -.104,107,128,132 -.134 
5 — Vakıflar umum müdürlüğü 1934 

yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi (3/506) 30,38,41,45:48 
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Tashih 

Sayfa Sütün Satır Yanlış Iteğru 

300 1 35 Muyazenei .umumiye -kanu- Muvazenei..umumiye kanununa ek tkanuna-rey 
amna rey«vermiyen; yan mı? v«rmeyen var mı ? 

105 2 11 heyeti umumiyisiniz açık re- heyeti oımumiyesini reye . . . 
>ye... 

110 1 22 nci satırdan sonra: .(kanunun! birinci maddesi enüümendenugeldiktentsonrartmü 
ritZakeMSİni; ikmal ederiz) cümlesi konacaktır. 

* 



Tahlilî fihrist 
^ • ^ 

Sayıfa 
Adnan Menderes (Aydm) - Beden ter

biyesi kanunu münasebetile sözleri 489 
Ahmed Hamdi Dikmen (Konya) - Or

man kanununa ek kanun münasebetile 
sözleri 110,11.1 

Ahmed-Hilmi Kalaç (Kayseri) - Avu
katlık kanunu münasebetile sözleri 348 

Ahmed İhsan Tökgöz (Ordu-) - A skerî 
hastabakıcı ve hemşireler hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 60 

— Türk Kanunu medenisinin 88 nci 
maddesinin tadiline • dair kanun münase
betile sözleri 170 

— Orman umum müdürlüğü teşkilât 
kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında .kanuııs münasebetile «özleri 124 

AkkrGimdifcz (Ankai?a) -;- Af kanunu 
münasebetile sözleri 477' 

— Avukatlık kanunu^ «ıüiaaBebetile* sög-
ieri 349 

Alâettin Tiridoğlu (Maraş) - Orman 
kanununa ek kanun münasebetile sözleri 

Noter •• kansunu? .münasebetile.' sö&ler-i • 

111, 
112 
163* 

258 

ı n ı 

Sayıfa 
Ali Çetinkaya (Nafıa vekili) - İstanbul 

Elektrik şirketi imtiyazı ile tesisatının 
satın alınmasına dair mukavelenamenin 
tasdiki hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 

— îzuıir vilâyeti turistik yollarının in
şası hakkındaki kanun münasebetile söz-. 
İeri 

Alı Mtizaffer Göker (Konya) - Türk -
Yunan dostluk, bitaraflık uzlaşma ve ha
kem muahedenamesile samimî anlaşma mi-
sakma- munzam muahedenin- tasdiki hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 

Ali" Riza TÜM (Konya) - Ahmed De
mirin Edirne Emniyet müdürlüğünde bu
lunduğu sırada mahkûm olduğu cezanın 
af fi' hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 

— Avukatlık' kanunu münasebetile söz
leri 347,348 

-— Basın birliği kanunu münasebetile 
sözleri 402,403,405,406,407,409,410 

— Beden terbiyesi kanunu münasebe
tile sözleri' 488 

400 

B 
Behal Anman (izmir)' - - İngiltere -Hti-

kûmetile imza "edilen-kliring-'ve sair anlaş
malar hakkındaki kanun münasebetile- söy
leri 433 

Bere Türker < Afyon'Karahisar) •- Avu
katlık kanunu münasebetile- sözleri 375'' 

— Cemiyetler kannnn münasebetile söz
ler*- 412 

— Toprak mahsulleri ofisi kanunu mü

nasebetile sözleri 313 
— Türkiye Cumhuriyeti Mef kez bankası 

•kannnumın bazı hükümlerini değiştiren ka
nun münasebetile «özleri 318 

BesİMr AtMay (Kütahya) >- Af'kanunu 
mümasebetile sözleri 476' 

— Türk kanunu medenisinin 88'nci mad
desinin tadiline dair kanun münasebetile 
sözleri 172,174 
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Sayıfa 
Cavid Ural (Niğde) - Türk - Yunan 

dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem mu-
ahedenamesile samimî anlaşma misakma 
munzam muahedenin tasdikr hakkındaki 
kanun münasebetile sözler"' 

Say ifa 

, Celâl Bayar (Başvekil) - Memleketin 
umumî işlerine dair sözleri 504 

— Toprak mahsulleri ofisi kanunu mü
nasebetile sözleri 3 1 Ti 

Cevdet Kerim İncedayı (Sinob) - A i 
kanunu münasebetile sözleri 478 

D 
Durak Sakarya (Gümüşane) - Af ka

nunu münasebetile sözleri 473 
— İzmir vilâyeti turistik yollarının in

şası hakkındaki kanun münasebetile sözleri 150 
— Türk kanunu medenisinin 88 nci mad

desinin tadiline dair kanun münasebetile söz
leri " 173 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) -
Beden terbiyesi kanunu münasebetile sözleri 486, 

491 
-— Mühendislik ve mimarlık kanunu mü

nasebetile sözleri 65 
— Toprak mahsulleri ofisi kanunu mü

nasebetile sözleri 313 
— Türk kanunu medenisinin 88 nci mad

desinin tadiline dair kanun münasebetile söz

leri 170,171,172,174 
Dr. Sadi Konuk (Bursa) - İzmir vilâ

yeti turistik yollarının inşası hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 148,149 

— Pazarlıksız satış mecburiyetine dair 
kanun münasebetile sözleri 306 

Dr. Tevfik Rüştü Araş (Hariciye ve
kili) - Türkiye Cumhuriyeti ile Ef^anis-
tan Hükümeti arasında münakid mühade-
net ve teşriki mesai muahedenamesinin tem
didi hakkındaki protokolün tasdikına dair 
kanun münasebetile sözleri 254,255 

— Türk - Yunan dostluk, bitaraflık, uz
laşma ve hakem muahedenamesile samimî 
anlaşma misakma munzam muahedenin tas
diki hakkındaki kanun münasebetile sözleri 5 

E 
Edib Ergin (Mardin) - Noter kanunu 

münasebetile sözleri 161,169 
Emin Draman (Yozgad) - Askerî has

tabakıcı ve hemşireler hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 61 

, — îzmir vilâyeti turistik yollarının in
şası hakkındaki kanun münasebetile sözleri 147,149 

— Noter kanunu münasebetile sözleri 
Emin Sazak (Eskişehir) - Adliye harç 

tarifesi kanununa ek noter harç tarifesi ka
nunu münasebetile sözleri 

— Af kanunu münasebetile sözleri 
— izmir vilâyeti turistik yollarının in-

153 

292 
472 

şasi hakkındaki kanun münasebetile sözleri 148 
— Orman kanununa ek kanun münase

betile sözleri 115 
— Orman umum müdürlüğü teşkilât ka

nununda bazı değişiklikler yapılması hak
kında kanun münasebetile sözleri 124,125 

— Toprak mahsulleri ofisi kanunu mü
nasebetile sözleri 312 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Ef^anistan 
Hükümeti arasında münakid muhaderıet ve 
teşriki mesai muahedenamesinin temdidi 
hakkındaki protokolün tasdikına dair kanun 
münasebetile sözleri 255 
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F 

Sayıfa 
Faik Kurdoğlu (Ziraa vekili) - Orman 

kanununa ek kanun münasebetile sözleri 111, 
113,116,117,118,119,120 

— Orman U. M. teşkilât kanununda 
bazı değişiklikler yapılması hakkında ka
nun münasebetile sözleri 122,125 

Fazıl Ahmed Aykaç (Elâzığ) - Basın 
birliği kanunu münasebetile sözleri 411 

— İngiltere Hükûmetile imza edilen kli
ring ve sair anlaşmalar hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 432 

— Noter kanunu münasebetile sözleri 170 
— Türk - Yunan dostluk, bitaraflık, 

uzlaşma ve hakem muahedenamesile samimî 
anlaşma misakına munzam muahedenin tas-

Galib Pekel (Tokad) - Avukatlık kanu
nu münasebetile sözleri 345,347,351,355 

Gl. Kiazım Sevüktekin (Diyarbakır) -
Askerî memurlar hakkındaki 2128 numa
ralı kanunun tadiline dair kanun münase
betile sözleri 18 

Hakkı Kılıcoğlu (Muş) - İstanbul Elek
trik şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın 
alınmasına dair mukavelenamenin tasdiki 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 258 

Hakkı Ungan (Van) - Af kanunu mü
nasebetile sözleri 476 

— Mahrukat kanunu münasebetile söz
leri 109 

Hakkı Tarık Us (Giresun) - Basın birli
ği kanunu münasebetile sözleri 403,400,409 

— Noter kanunu münasebetile sözleri 155 
Halil Menteşe (İzmir) - Muhtelif su 

işleri için sarf edilecek paranın sur eti te
inini hakkındaki kanun münasebetile söz
leri. 264,265 

Halid Onaran (Burdur) - Avukatlrk ka-

Sayıfa 
diki hakkındaki kanun münasebetile sözleri 9 

Fikri Mutlu (İçel) - Af kanunu müna
sebetile sözleri 477 

— istanbul Elektrik şirketinin imtiya
zı ile tesisatının satın alınmasına dair mu
kavelenamenin tasdiki hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 258 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Muhtelif 
su işlri için sarf edilecek paranın sureti te
mini hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 265,266 

Fuad Sirmen ( Erzurum ) - Türk ka
nunu medenisinin 88 nci maddesinin tadi
line dair kanun münasebetile sözleri 174 

— Avukatlık kanunu münasebetile söz
leri 354 

— Türk - Yunan dostluk, bitaraflık, 
uzlaşma ve hakem muahedenamesile sami
mî anlaşma misakına munzam muahedenin 

tasdiki hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 7 

nunu münasebetile sözleri 354 
— izmir vilâyeti turistik yollarının in

şası hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 147,148,150,151 

Hamdi Yalman (Ordu) - Emekli bin
başı Şükrü Aytuğun cezasının affine dair 
kanun münasebetile sözleri 21,22 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Avukatlık 
kanunu münasebetile sözleri 342,369,371,372 

— Damga kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun müna
sebetile sözleri 244,245,246,248 

— Emniyet teşkilât kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanun münasebetile 
sözleri 144 

G 

H 
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Sayıfî 

— izmir vilâyeti turistik yollarının in
şası hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 148 

— Kazanç vergisi kanununda bazı de
ğişiklik yapılmasına dair kanun münase
betile sözleri 219,221 

Sayıfa 
— Noter kanunu münasebetile sözleri 153,154, 

156,164,169 
— Orman kanununa ek kanun münase

betile sözleri 115,117 
— Sınaî müesseselerde ve maden ocak

larında meslekî kurslar açılmasına dair 
kanun münasebetile sözleri 61 

ibrahim Demiralay ((İsparta) — Af 
kanunu münasebetile sözleri 471 

— Avukatlık kanunu münasebesile söz
leri 372 

ibrahim Dıblan (Kocaeli) - Beden ter-. 
biyesi kanunu münasebetile sözleri 489 

ismail Hakkı Uzmay (Bolu) - Mahru
kat kanunu münasebetile sözleri 108 

— Orman kanununa ek kanun münase-

sebetile sözleri 113 
— Orman umum müdürlüğü teşkilât 

kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun münasebetile sözleri 121,123 

ismail Kemal Alpsar (Çorum) - Avu
katlık kanunu münasebetile sözleri 356 

İstamat Özdamar (Eskişehir) - tömek
li binbaşı Şükrü Aytuğun cezasının affinc 

i dair kanım münasebetile sözleri 21 

Kâmil Dursun (izmir) — Hava sınıfı 
mensublarına verilecek zamlar ve tazminler 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 300 

Kâzım Nami Duru (Manisa) - Askerî 
hastabakıcı ve hemşireler hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 58 

Kemal Ünal (İsparta) - Avukatlık ka

nunu münasebetile sözleri 356 
— Basın birliği kanunu münasebetile 

sözleri 403 
— Sermayesinin tamamı Devlet tarafın

dan verilmek suretile kurulan iktisadî te
şekküllerin teşkilâtı ile idare ve murakabe
leri hakkındaki kanun münasebetile sözleri 68 

M 
Mehmed Somer (Kütahya) - Af kanu

nu münasebetile sözleri 473 
— îzmir vilâyeti turistik yollarının in

şası hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 239 

— Türk - Yunan dostluk, bitaraflık, uz
laşma ve hakem muahedenamesile samimî 
anlaşma misakına munzam muahedenin (tas
diki hakkındaki kanun münasebetile sözleri 8 

Mihri Pektaş (Malatya) - Beden ter
biyesi kanunu münasebetile sözleri 487 

Meliha Ulaş (Samsun) - Emekli bin
başı Şükrü Aytuğun cezasının affine dair 

kanun münasebetile sözleri 23 
Mitat Aydm (Trabzon) - Damga resmi 

kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bazı maddeler eklenme
sine dair kanun münasebetile sözleri 253 

— İstanbul Elektrik şirketi imtiyazı 
ile tesisatının satın alınmasına dair muka
velenamenin tasdiki hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 257 

-—- Mühendislik ve mimarlık kanunu 
münasebetile sözleri 64 

Muammer Eriş (Ankara) - İngiltere 
Hükûmetile imza edilen kliring ve sair an-
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Sayıfa 

laşmalar hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 431 

Muhittin Baha Pars (Ordu) - Af ka
nunu münasebetile sözleri 477 

— Avukatlık kanunu münasebetile söz
leri 349 

Musatfa Şeref Özkan (Burdur) -
Basın birliği kanunu münasebetile sözleri 403 

— Orman kanununa ek kanun müna
sebetile sözleri 119 

Rahmi Apak (Tekirdağ) - Beden terbi
yesi kanunu münasebetile sözleri 489,490 

Raif Karadeniz (Trabzon) - Adliye 
harç tarifesi kanununa ek noter harç ta
rifesi kanunu münasebetile sözleri 292,293,295 

— Askerî hastabakıcı ve hemşireler 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 57 

59,60,61. 
— Damga resmi kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun münase
betile sözleri 244,245,246,248,251 

Hava sınıfı mensublarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 297,298 

Kazanç vergisi kanununda bazı deği
şiklikler yaprmasına dair kanun -münasebe
tile sözleri 220,221,222 

— Mahrukat kanunun münasebetile 
sözleri 108 

— Muhtelif su işleri için sarf edilecek 
paranın sureti temini hakkındaki kanun 

Sayıfa 
—• Orman umum müdürlüğü teşkilât 

kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun münasebetile sözleri 123 

Mükerrem Unsal (İsparta) - Damga 
resmi kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun münasebetile sözleri 253 

Mümtaz ökmen (Ankara) - Avukatlık 
kanunu münasebetile sözleri 350 

münasebetile sözleri 265 
— Noter kanunu münasebetile sözleri 155,156 
Orman kanununa ek kanun münasebe

tile sözleri 118,120 
Orman umum müdürlüğü teşkilât ka

nununda bazı değişiklikler yapılması hak
kında kanun münasebetile sözleri 121 

— Sermayesinin tamamı Devlet tarafın
dan verilmek suretile kurulan iktisadî te
şekküllerin teşkilâtı ile idare ve murakabe
leri hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 69 

— Toprak mahsulleri ofisi kanunu mü
nasebetile sözleri 310 

Rasih Kaplan (Antalya) - Damga res
mi kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kamın münasebetile söz
leri 251 

— İstanbul Elektrik şirketi imtiyazı 
ile tesisatının satın alınmasına dair mu
kavelenamenin tafdikı Hakkındaki katımı 

Nakiye Elgün (Erzurum) - İngiltere 
Hükûmetile imza edilen kliring ve sair an
laşmalar hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 433 

Naşid Uluğ (Kütahya) — Basın birliği 
kanunu münasebetile sözleri 

Nâzım Poroy (Tokad) - Türk - Yunan 
dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem 

N 
I muahedenamesile samimî anlaşma misakı-

na munzam muahedenin tasdiki hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 6 

Nazmi Topçuoğlu (Aydm) - Sermaye
sinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teş
kilâtı ile idare ve murakabeleri hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 194 

R 
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Sayıfa 

îıiünasebetile sözleri 257 
— izmir vilâyeti turistik yollarının in

şası hakkındaki kanun nıünasebetile sözleri 149 
— Orman kanununa ek kanun nıüna

sebetile sözleri 113 
— Toprak mahsulleri ofisi kanunu mü-

nasebetile sözleri 311,312 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Efganistan 

Hükümeti arasında münakid muhadenet 
ve teşriki mesai muahedenamesinin tem
didi hakkındaki protokolün tasdikine dair 
kanun nıünasebetile sözleri 255 

Sayıfa 
Remzi Çiner (Sivas) - Avukatlrk ka

nunu nıünasebetile sözleri 357 
— Pazarlıksız satış mecburiyetine dair 

kanun münasebetıle sözleri 308 
Rifat Vardar (Zonguldak) - izmir vilâ

yeti turistik yollarının inşası hakkındaki 
kanun nıünasebetile sözleri 15 L 

Ruşeni Barkm (Samsun) - Af kanunu 
nıünasebetile sözleri 475 

— Hava sınıfı mensublarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki kanun 
nıünasebetile sözleri 297,298 

S 

Saffet Arıkan (Maarif vekili) - Emek
li Binbaşı Şükrü Ay tuğun cezasının af fine 
dair kanun nıünasebetile sözleri 23 

Salâh Yargı ( Kocaeli ) - Af kanunu 
münasebetil sözleri 482 

— Avukatlık kanunu nıünasebetile söz
leri 345,353,354,370,371,373,375 

— Emekli Binbaşı Şükrü Aytuğun ce
zasının affine dair kanun nıünasebetile 
sözleri 21,22 

— Mühendislik ve mimarlık kanunu 
nıünasebetile sözleri 66 

— Noter kanunu nıünasebetile sözleri 153, 
154,155,156,157,162,164,166,169 

— Pazarlıksız satış mecburiyetine dair 
kanun nıünasebetile sözleri 307>308 

— Sermayesinin tamamı Devlet tarafın
dan verilmek suretile kurulan iktisadî teşek
küllerin teşkilâtı ile idare ve murakabeleri. 
hakkındaki kanun münasebet ile sözleri 68,69,190, 

194,195,196 

Sırrı Içöz (Yozgad) - Af kanunu nıü
nasebetile sözleri 475 

— Askerî hastabakıcı ve hemşireler 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 60 

— Avukatlık kanunu münasebetile söz
leri 354 

Şakir Kesebir (îktısad vekili) - ingil
tere Hükûmetile imza edilen kliring ve sair 
anlaşmalar hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 433 

— Mahrukat kanunu münasebetile söz
leri 108 

— Sınaî müesseselerde ve maden ocak
larında meslekî kurslar açılmasına dair 
kanun münasebetile sözleri 62 

— Toprak mahsulleri ofisi kanunu mü
nasebetile sözleri 311 

Şükrü Gülez (Bolu) - Orman kanununa. 
ek kanun münasebetile sözleri 11.1 

Şükrü Kaya (Dahiliye vekili) - Basın 

birliği kanunu münasebetile sözleri 404,410 
Beden terbiyesi kanunu nıünasebetile 

sözleri 484,487,489,491 
-— Cemiyetler kanunu nıünasebetile söz

leri 413,417 
— Gelen evrak arasındaki maddelerin 

ruznameye alınarak müstacel en müzakere
si hakkında sözleri 399 

— Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve 
belediyelerce alınmakta olan damga, tay
yare ve belediye resimlerde Darülaceze 
hissesinin mikdarına ve sureti istifasına 
dair kanun münasebetile sözler: 503 

Şükrü Koçak (Erzurum) - Askerî has-
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tabakıcı ve hemşireler 
münasebetile sözleri 

Sayıfa 
hakkındaki kanun 

57,59,60,61 

Şükrü Saraçoğlu (Adliye vekili) -
Af kanunu münasebetile sözleri 481 

—. Avukatlık kanunu münasebetile söz
leri 342,343,346,350,354,357,371,372 

— Noter kanunu münasebetile sözleri 152, 
169 

Sayıfa 
•— Türk kanunu medenisinin 88 nci mad

desinin tadiline dair kanun münasebetile 
sözleri 170 

Şükrü Yaşın (Çanakkale) - Emniyet 
teşkilât kanununun bazı maddelerini de-
ğitşiren kanun münasebetile sözleri 144 

— Oyun alet ve vasıtalarından beledi
yelerce ve köy idarelerince alınacak resim 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 55 

Tahir Hitit (Manisa) - Mahrukat ka nunu münasebetile sözleri 110,116 

Vasfi Raşid Seviğ (Sivas) - Orman ka nununa ek kanun münasebetile sözleri 110,116 

Zeki Mesud Alsan (Diyarbakır) - İn
giltere Hükûmetile imza edilen kliring ve 
sair anlaşmalar hakkındaki kanun münase
betile sözleri 432 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Avu
katlık kanunu münasebetile sözleri 341,342,347 

— Basın birliği kanunu münasebetile 
sözleri 408 

— Emekli Binbaşı Şükrü Aytuğun ce
zasının affine dair kanun münasebetile 
sözleri 23 

— İzmir vilâyeti turistik yollarının in
şası hakkındaki kanun münasebetile sözleri 150 

— Orman kanununa ek kanun müna
sebetile sözleri 120 

— Toprak mahsulleri ofisi kanunu mü
nasebetile sözleri 311 
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