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KANUNLAR 
No. Sayıfa 
3543 — ihtiyat subayları veıhtiyat askerî 

memurları hakkındaki kanunun 4 neü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
fcanun 2,3,15 

3544 —Gümrük tarif e kanununu değiştiren 
2255 sayılı kanunun üçüncü madde
sinde değişiklik yapan kanun 6,12,15:16, 

' ; • 16,16,17:19 
3545, _ Vakıflar umum müdürlüğü 1938 

-malî yılı bütçe kanununa ek kanun 2,14,23, 
2940,47:50 

No. Sayıfa 
3546 ~-Derlet şûrası kanunu 14,16,23:29,29:40, 

52:68,71:74,86:100 
3547 — Tahiniye umum müdürlüğünün 

1934 malt yılı hesabı katği kanunu 70,103, 
109,113,113:116 

3548 —r 1938 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı bütçe ve cetvellerin 
bazılarında değişiklik yapılmasına 
ve mezkûr kanuna iki madde eklen
mesine dair kanun 86,103:109,110:111, 

413,116:119 

1067 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 25 nci maddesinin tefsirine ma
hal olmadığına dair 14,2$ 

1068 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 53 neü maddesinin tadiline ve 

KARARLAR 
mezkûr kanuna bir muvakkat madde 
ilâvesine dair plan 2071 saydı kanu
nun 2 nei maddesinin tefşirine mahal 
olmadığı hakkında 14,23 

LAYİHALAR 
1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye 

kanununa bağlı bütçelerin bazılarında deği
şiklik yapılması hakkmda (1/1164) 86,86,103: 

109,110:111,113,116:119 
2 — Ereğli kömür havzasındaki ocaklar

da sütun olarak kullanılmak üzere dışar
dan getirilecek kerestenin kilosundan alın
makta olan resmin 5 kuruşa indirilmesi hak
kmda (1/1160) 2 

3 — Hatay menşe ve mevrüAli mahsulât 
ve mamulâtm gümrük resimlerinin indiril
mesi hakkmda (1/1163) 10 

4 — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
olan 1918 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkmda (1/1165) 102 

5 — ^Türkiye - italya ticaret ve seyrise-
f ain muahedesinin cüzü mütemmimini teşkil 

etmek üzere akdedilen ticaret ve tediyee an-
laşmalarile bunlara ek olarak tanzim edilen 
vesaifât meriyete konulmasına dair (1/116£) 6 

6 - ^ Yakıflar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı b^tçe kanununa ek kanun lâyihası 
(1/1161) 2,14,23,29,40,47:50 

I—? Adtt evrakm Posta, telgraf ve tele
fon i&restvasıtasile tebliğine dair (1/1091) 86 

2 — Adliye müntesiblerinin izinlerile 
vazifeden ayrılma ve devamları hakkmda 
(1/365) 102 

3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
14 neü maddesinin son fıkrasının tadili hak
kında (1/1046) 14,74:75 

^ — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 



\ Sayıf.-ı 
66 ncı ıjaaddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/103$) 14,74:75 

5 —i- Çiftçi mallarının korunması hak
kında (1/1094) 22 

6 —)• Devlet .demiryolları ve limanları 
işletme \ idaresi hesablarında kayıdlı,, 1929 
yılı sonuna kadar olan muamelâttan doğan 
bir kısııjp. borçların ne suretle terkin edilece
ğine dajr kanun (1/1074) 6,11 

7 —• ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî 
memurları kanununun dördüncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (1/1117) 2,3,15 

8 —r Kaçakçılıktan başka inhisar suçla
rından jdoğan para cezalarından vzgeçilebil-
mesine jiair (1/312) 14,75 

9 —; Kırşehir, Yozgad ve Keskin mmta-
kalannda yer sarsıntısından yıkılan ve ha-
rq,b olan binaların inşaat ve tamiratında 
kullanılmak üzere Kızılay tarafından sev-
kolunaöak inşaat malzemesinin Devlet de-

Sayıfa 
miryollarında parasız nakledilmesi hakkın
da (1/1141) 86 

. 10 — Mübadele ye teffiz işlerinin katği 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/991) 52,109:110 

11 — Nüfus kanunu lâyihası (1/314) 22 
12 — Ordudan çıkarılacak 12 yaşından 

yukarı hayvanların 'köylü ve yetiştiriciye 
satılması hakkında (1/1035) 6,12 

1 3 — Ş û r a y ı d e v l e t kanunu lâyihası 
hakkında (1/185) \ 14,16,23:29,29:4Ö,52:68>71: 

74,86:100 
14 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 

yılı hesabı katğisi, hakkında kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(1/460) 70,103,109,113,113 :İ16 

15 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 
Cumhuriyeti arasında Ankarada imza edi-. 
len dostluk muahedesi ile müşterek beyan
name ve optanlara mütedair protokolün 
tasdikma dair (1/1147) 6,11:12 

MAZBATALAR 
ADTftYE NECÜMENÎ MAZBATALARI 
1 —ı Adlî evrakın Posta, telgraf ve tele

fon idaresi vasıtasile tebliğine dair kanun 
lâyihasi hakkında (1/1091) 86 

2 —4 Kaçakçılıktan başka inhisar suç
larında^. doğan para cezalarından vazge-
çilebilniesine izin verilmesine dair kanun 
lâyihasi hakkında (1/312) 14,75 

3 —i--' Şûrayı devlet kanunu lâyihası 
hakkınca (1/185) 14,16,23:29,29:40,52:68,71: 

İ " 74,86:100 

BÜSTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —+ Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 25 İnci maddesine istinaden tekaüd ma
aşları birinci derece üzerinden tadil edi
len müiekaidlerden malûl olanların ayrıca 
bu kanonun 30 ncu maddesinden istifade 
edib etıiıeyeceklerinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet jtezkeresine dair (3/514) 14,23 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 53 i ncü maddesinin tadiline ve mez
kûr kanuna bir muvakkat madde ilâvesine 

I 

dair olaiiı 2071 sayılı kanunun 2 nci mad
desinin I tefsiri hakkmda Başvekâlet tezke

resine dair (3/507) 14,23 
3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 66 ncı maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun lâyihası ve Maliye encü
meni mjazbatasile askerî ve mülkî tekaüd 
kanununun 14 ncü maddesinin son fıkra
sının tadili hakkmda kanun lâyihasına dair • 
(1/1032, 1046) 14,74:75 

4 — 1938 malî ydı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı bütçelerin bazılarında > de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/1164) 86,103:109,110,113,116:119 

5 — Devlet demaryolları ve limanlan iş
letme idaresi hesabîârında kayidli, 1929 yı
lı sonuna kadar olajn muamelâttan doğan 
bir kısım borçların ne suretle terkin edile
ceğine dair kanun lâyihası hakkında (1/1074) 6,11 

6 — Gümrük tarife cetvelinin 756 numa
rasına giren tazyik veya temyL edilmiş ve 
metre mikâbı üzerinden gümrük resmine tâ
bi tutulmuş olan gazların safi sifclet üzerin
den resim veren eşyaya kryaseu mevzu bu
lundukları zarf ve ambalâjlarmm resimden 
muaf olub olmayacağının tefsiri hakkında 



— 3 — 
; d Sayıfa 

Başvekâlet' tezkeresine dair (3/489) 6,12,15:16, 
16,17:19 

. 7 -%- îdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi memurlarının teşkilâtı hakkında 
kanun teklifine dair (2/75) 86,110:113 

8 — Kaçakçılıktan başka inhisar suçla
rından doğan para cezalarından vazgeçi-
lebilmesine izin verilmesine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/312) 14,75 

9 — Kırşehir, Yozgadt ve Keskin mınta-
kalarmda yer sarsıntısından yıkılan ve ha-
rab olan binaların inşaat ve tamiratında 
kullandmak üzere Kızılay tarafından sev-
kolunaeak inşaat malzemesinin Devlet de
miryollarında parasız nakledilmesi hak
kında kanun lâyihasına dâir (1/1141) 86 

10 —-Mübadele ve teffiz işlerinin katği 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/991) 52, 

109:110 
11 —- Mübadil, gayrimübadil, muhacir 

ve saireye kanunlarına tevfikan teffiz veya 
âdiyen tahsis olunan gayrimenkul emvalin 
tapuya rafotına dair olan 1331 şyılı kanunun 
9 neu maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresine dair (3/510) 52,75:84 

12 — Ordudan çıkarılacak 12 yaşından 
yukarı hayvanların köylü ve yetiştiriciye 
satılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1035) 6,12 

13 —T- Ordu, deniz ve jandarma subay-
larile memurini hakkındaki 912 saydı ka
nunun 4 neü maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkmda (3/524) 86 

1 4 — Sûreyi devlet kanunu lâyihası 
hakkmda (1/185) 14,16,23:29,29:40,52:68, 

71,74,86:100 
15 - ^ Vakıflar umum müdürlüğü 1938 

malî yık bütçe kanununa ek ksnun lâyihası 
Hakkında (1/1161) 14,23,29,40*47:50 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 -—Mübadele ve teffiz işlerinin katği 

tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/991) 52, 

109:110 
2 — Mübadil, gayrimübadiL muhacir ve 

saireye^kanunlarma tevfikan tefîiz veya 
âdiyen tahsis olunan gayrimenkul emvalin 

Sayıfa 
tapuya raptına dair olan 1331 sayılı ka
nunun 9 neu maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/510) 52,75:84 

3 — Şûrayi devlet kanunu lâyihası hak
kında (1/185) 14,16,23:29,29:40,52:68, 

71:74,86,100 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZ
BATASI 

1 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresile Tahlisiye umum 
müdürlüğü 1934 yılı hesabı katğisi hakkın
da kanun lâyihasına dair (3/544, 1/460). 70,103,. 

109,113,113:116 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Gümrük tarife cetvelinin 756 nu
marasına giren tazyik veya temyi edilmiş 
ve metre mikâbı üzerinden gümrük resmi
ne tâbi tutulmuş olan gazlerin safi siklet 
üzerinden resim veren eşyaya kıyasen mev
zu bulundukları zarf ve ambalajlarının re
simden muaf olup olmayacağının tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/489) 6,12,15:16,16,17:19 

2 — Kaçakçılıktan başka inhisar suçla
rından doğan para cezalarından vazgeçile-
bilmesine izin verilmesine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/312) ' r 14,75 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 —• Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 

Cumhuriyeti arasında Ankarada imza edi
len dostluk muahedesi ile müşterek beyan
name ve optanlara mütedair protokolün 
tasdikına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/1147) 6,11 Ü2 

ÎKTISAI) ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Gümrük tarife cetvelinin 756 nu

marasına giren tazyik veya temyi edilmiş 
ve metre mikâbı üzerinden gümrük resmi
ne tâbi tutulmuş olan gazlerin safi siklet 
üzerinden resim veren eşyaya kıyasen mev
zu bulundukları zarf ve ambalajlarının 
resimden muaf olup olmıyacağının tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 

"-""""'- 6,12,15:16,16,17:19 



~ 4 -
Sayıfa 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 25 nci maddesine istinaden tekaüd 
maaşları; birinci derece üzerinden tadil edi
len mütekaidlerden malûl olanların ayrıca 
bu kanunun 30 ncu maddesinden istifade 
edib etırtiyeceklerinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/514) 14,23 

2 — jAskerî ve mülkî tekaüdkanuüımun 
53 ncü maddesinin tadiline ve mezkûr ka
nuna bir muvakkat madde ilâvesine dair 
olan 2071 sayılı kanunun 2 nci maddesi-
nin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresine 
dair (3/507) 14,23 

3 — Gümrük tarife cetvelinin 756 nu
marasına giren tazyik veya temyi edilmiş 
ve metre mikâbı üzerinden gümrük resmine 
tâbi tutulmuş olan gazlarm safi sıklet üze
rinden resim veren eşyaya kryasen mevzu 
bulundujdarı zarf ve ambalajlarının resim
den mu*f olub olmıyacağmın tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/489) 6,12, 

1546,16,17:19 
4 — Kaçakçılıktan başka inhisar suçla

rından doğan para cezalarından vazgeçi-
lebilmesjne izin verilmesine dair kanuh lâ
yihası hakkında (1/312) 14,75 

5 — Mübadele ve teff iz işlerinin katği 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/991) 52, 

109:110 
6 — İMübadil, gayrimübadil, .muhacir ve 

saireye i kanunlarına tevfikan teffiz veya 
âdiyen tahsis olunan gayrimenkul emvalin 
tapuya ; raptma dair olan 1331 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/510) 52,75:84 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
66 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lİyihası hakkmda (1/1032) 14,74:75 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
25 nci maddesine istinaden tekaüd maaşları 
birinci dterece üzerinden tadil edilen mü
tekaidlerden malûl olanların ayrıca bu ka
nunun 30 ncu** maddesinden istifade edib 

Sayıfa 
etmiyeceklerihin tefsiri hakkmda Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/5140 14,23 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
53 ncu maddesinin tadiline ve mezkûr ka
nuna bir muvakkat madde ilâvesine dair 
olan 2071 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/507) 14,23 

3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
66 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Maliye encümeni mazba-
tasile askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
14 ncü maddesinin son fıkrasının tadili hak
kında kanun lâyihasına dair (1/1032,1046) ^4, 

74:75 
4 — ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî 

memurları kanununun dördüncü madde
sinin değiştirilmesi hakkmda kanun lâyi
hasına dair (1/1117) 2,3,15 

5 —-Ordudan çıkarılacak 12 yaşmdanyu
karı hayvanların köylü ve yetiştiriciye sa
tılması hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/1035) 6,12 

6 —• Ordu, deniz ve jandarma subayla-
rile memurini hakkmdaki 912 sayılı kanu-^ 
nun 4 ncü maddesinin tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi hakkmda (3/524) 8Q 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Adlî evrakm Posta, telgarf ve te

lefon idaresi vasıtasile tebliğine dair kanun 
lâyihası hakkmda (1/1091) 86 

2 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme idaresi hesablarında kayıdlı, 1929 
yılı sonuna kadar olan muamelâttan doğan 
bir kısım borçların ne suretle terkin edile
ceğine dair kanun: lâyihası hakkmda 
(1/1074) 6,11 

3 — Kırşehir, Tozgad ve Keskin mmta-
kalarmda yer sarsıntısından yıkılan ve ha-
rab olan binaların inşaat ve tamiratında 
kullanılmak üzere Kıiılay taraf ından sevk-
olunacak inşaat maîzefnesinin Devlet demir
yollarında parasız nakledilmesi hakkmda 
kanun lâyihasına dair (1/1141) 86 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
M E N İ MAZBATALARI 

1 — Mübadele ve; teff iz işlerinin katği 
tasfiyesi ve intacı hakkmdaki 1771 sayılı ka-
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Y 

nuna ek kanun lâyihasına dair (1/991) 
109 

2 — Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve 
saireye kanunlarına tevfikan teffiz veya âdi-
yen tahsis olunan gayrimenkul emvalin ta
puya raptma dair olan 1331 sayılı kanunun 
9 ncu maddesinin tefsiri hakkında Başvekâ-^ 

Sayıfa 
52, 
110 

let tezkeresine dair (3/510) 
Sayıfa 

52,75:84 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Ordudan çıkarılacak 12 yaşından 

yukarı Sayvanların köylü ve yetiştiriciye sa
tılması hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/1035) 6,12 

MUHTELİF 
1 — Atatürkün ölümü münasebetile 

memleket içinden ve yabancı illerden Meclis 
Reisliğine gelen taziyet telgraf ve mektub-
larmm listesi 40:47 

2 —? Atatürkün vefatı dolayisile İran 
Meclisi Mebusan Reisi tarafından irad edi
len nutkun tercümesi 70:7t 

SABIK ZABIT HULÂSALABI 
6 nci inikada aid 
7 nci ^ » 
8 nci > » 
9 ncu > » 

10 ncu » » 

2 
6 

10 
14 
22 

11 nci inikada aid 
12 nci » > 
13 ncü » » 
14 ncü » > 

52 
70 
86 

102 

t«İTy, 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
Somyüreğin teşriî masuniyeti 

1 — Saym üyelerden bazılarına izin 
verilmesi hakkmda 10:11 

Secimler 
1 •-— Bir Reis vekili seçimi 11,12,12 
2 — Muvakkat bir encümen teşkili 14 
3 —- Muvakkat üç encümen teşkili 6 

Teşriî masuniyet 
1 — Balıkesir mebusu Dr. Hasan Vasıf 

Vefatlar 
1 — İstanbul mebusu Halil Etem Elde-

min vefatı 
2 — Muğla mebusu Nuri Tunanm ve

fatı 
3 — Siird mebusu İsmail Müştak Ma-

yakonun vefatı 

2,3 

2:3 

TAKRİRLER 
Balıkesir [Hayrettin Karan] 
1 — 3031 sayılı kanunun 1 nci madde

sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair (4/88) 

Diyarbakır [Gemml Kiazım Sevükte-
kinre Erzurum Şükrü Koçak] 

2 — Askerî ye mülkî tekaüd kanunu
nun 62 nci maddesine bir fıkra eklenme-

52 

sine dair olan kanım teklifinin geri veril
mesi iakkmda (4/86) 14:15 

Trabzon [MitatAydtn] 
3 — Askerî ye mülkî tekaüd kanunu

nun 46 nci maddesinin tadili hakkındaki 
kanım teklifinin geri verilmesine dair 
(4/87) 15 

TEKLİFLER 
Diyarbakır [General Kiaztm Sevükte-

kinjve Erzurum [Şükrü Koçak] 
1 — Subay ve askerî memurların teka

üdü için rütbe ve sınıflarına göre tayin 
olunan yaşlan büdiren 3079 sayılı kanuna 
bir madde eklenmesine dair (2/80) 22 



Sayıfa 
(Hresujı [Hakkı Tank üs] 

I 

2 — Damga resmi kanununun 11 nci 
maddesinin 74 ncü numarasının değişti
rilmesine dair (2/79) 

Bahke$ir [Hayrettin Kuran] 

1 —. 3031 sayılı kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında (2/70) 52 

6 — 
Sayıfa 

Diyarbakır [General Kiazvm, SevfikU-
Mn] ve Erzurum [Şükrü Koçak] 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 62 nci maddesine tur fıkra eklenmesine N 

dair (2/77) 14:45 
[tdare Heyeti] 
3 — Büyük Millet Meclisi memurları-

nm teşkilâtı hakkında W ? 5 ) 86,110:113 
Trabzon [Mitat AyjJAn] 
4 —- Askerî ve mülki tekaüd kanununun 

46 nci maddesinin tadili hakkında (2/68) 15 

TEZKERELER 

102 

22 

BAŞVEÂKLET TEZKERELERİ 
Geri verme istekleri 

1 — 4dliye müntesiblerinin izinlerile 
vazifeden iaynlma ve devamları hakkındaki 
kanun lâyihasının geri verilmesine dair 
(S/567) 

2 — Bjalıkesir mebusu Dr. Hasan Vasıf 
Somyüreğjn teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkındaki tezkerenin geri verilmesine 
dair (3/559) 

3 — Çjîftgi mallanmn korunması hak
kındaki kanun lâyihasının geri verilmesi
ne dair ,(^565) 

4 — Efüzcenin Efteni Hacı Süleyman-
bey köyümden Havrioğullarmdan Hasan 
Ali Tonyajun ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine dair 
(3/565) ' 22:23 

5 — Şsbabı mücbire ve zaruriyeden 
ötürü takijb ve tahsillerine mahal ve imkân 
olmadığı cjîhetle kayidlerinin silinmesi iste
nilen 1 045 076 lira 99 kuruşla 240 450 
kilo tuz hakkındaki tezkerenin geri veril
mesine da|r (3/568) 

6 — 2İ30 sayılı muamele vergisi kanu
nunda yapılı müruru zaman hükmünün 
evvelki kadranlar zamanma aid vergilere 
şamil olubj olmadığının tefsirine dair tez
kerenin geri verilmesi hakkında 

7 —T ÎJFüfus kanunu lâyihasının geri 
verilmesi ^akkında (3/564) 

Muhtelif 
1 — i|tsnbul mebusu .Halil Etem El-

demin vöf#t ettiğine dair 
2 — $ürd mebusu İsmail Müştak Ma-

102 

6:7 

22 

yakon ve Muğla mebusu Nuri Tunanın ve
fat ettiklerine dair 2:3 

1 — Esbabı mücbire ve zaruriyeden 
ötürü takib ve tahsiline mahal ve imkân 
olmadığı cihetle kayidlerinin silinmesi is
tenilen 1 045 076 lira 99 kuruşla 240 450 
kilo tuz hakkında (3/396) 102 

Tef sir ialebleri 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 25 nci maddesine istinaden tekaüd ma
aşları birinci derece üzerinden tadil edi
len mütekaidlerden malûl Olanların ayrıca 
bu kanunun 30 ncu maddesinden istifade 
edip etmiyeceklerinin tefsiri hakkmda 
(3/514) ' 14,23 

2 — Askerî ve mü&î tekaüd kanunu
nun 53 ncü maddesinin tadiline ve mezkûr 
kanuna bir muvakkat madde ilâvesine dair 
olan 2071 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 
tefsiri hakkında (3/507) 14,23 

3 — Gümrük tarife cetvelinin 756 nu
marasına giren tazyik veya temyi edilmiş 
ve metre mikâbı üzeriöjden gümrük resmi
ne tâbi tutulmuş olan îgazlerin safi siklet 
üzerinden resim veren eşyaya kjyasen mev
zu bulundukları zarf ve ambalajlarının re
simden muaf olup olmıyaeağının tefsiri 
hakkında (3/489) 6,12,15:16,16,17:19 

4 -— 2430 sayılı muamele vergisi kanu
nunda yazılı müruru zaman hükmünün ev
velki kanunlar , zamanına aid vergilere- şa
mil olup olmadığının tefsirine dair (3/294) 

5 — Mübadil, gayrjmübadil, muhacir 
6:7 



Sayıfa 
.ve saireye kanunlarına tevfikaaı teffiz veya 
âdiyen tahsis olunan gayraneftkul emvalin 
tapuya raptına dair olan 1333J sayılı kanu
nun 9 ncu maddesinîn t e î # i naldnnda 
(3/510) ' ; - ^ i .- 52,75:84 

6 — Ordu, deniz ve jandarma subayla-
rile memurini hakkındaki 912̂  sayılı kanu
nun 4 ncü maddesinin tefsirine dair 
(3/524) 86 

fe§rü maşttniyet 

1 — Balıkesir mebusu Re. Hasan Va
sıf Somyüreğin teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında (3/527) 

ölüm cezalan 
1 — Aydının Ortaklar köyünde oturan 

Bozkırın Akça Turan köyün^aı Yıknkıran 
oğullarından Burmuşoğlu 3B15 doğumlu 
Kalsa Mehmed Yılanan ölüm -öezasına çarp

tırılması hakkında (3/557) 
. . - - ~ — - * - • » - -

1 -— Düzeenin Efteni Hacı Süieymanbey 
köyünden Havrioğullarından Hasan Ali 
Tonyanm ölüm cezasına çarptırılması hak-

3ayıfa 
2 

22:23 

B M. M. RİYASETİ TEZKERESİ 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi hakkında 

fîfl?AM MÜH AŞEBA^T JÖYASBTÎ 
TE5 

10:11 

1 — MBM 1938 : mayıs 1938 aylarına aid 
raporum, sunulduğuna dair (3/558) 2 

2 -— Haziran sağustos 1938 aylarma, aid 
raporun sunulduğuna dair (3/566) 52 

1 — Tahlisiye umum müdürlüğü 19&4 
maH yık hesabı kai^isine aid nratabakat be-
yaanamesittin sunuld^naâaâr '<â/^4) T^l^» 

l # 9 ^ m : I 1 6 

TASHİH 



Tahlilî fihrist 

mmm 

Sayıfa 
Ali Rusa Ttirel (Konya) - Devlet şûrası 

kanunu münasebetile sözleri 37,53,55,58,59, 
61,62,68#t,65;66,67,7!L,74,93,94 

Sayıfa 
— Mübadil ye muhacirlere teffiz olu

nan gayrimenkuller hakkındaki kanunun 
tefsirine dair mazbata münasebetile sözleri 79,83, 

84 

E 
Emin Dr aman (Yozgad) -Devlet şûrası 

kanunu münasebetile sözleri 63,64,65,99 
— Mübadil ve muhacirlere teff iz olunan 

gayrimenkuller hakkındaki kanunun tef

sirine dair mazbata münasebetile sözleri 77,82 
Edib Ergin (Mardin) - Devlet şûrası 

kanunu münasebetile sözleri 63,67,89 

0 
GtalibfPekel (Tokad) - Devlet şûrası ka

nunu münasebetile sözleri 25,26,29,30,36,37,53, 
55^6,59,87,88 

— Mübadil ve muhacirlere teffiz olu
nan gayrimenkuller hakkındaki kanunun 
tefsirine dair mazbata münasebetile sözleri 80,83 

General Kiazun Sevüktekin (Diyarba
kır) - Devlet şûrası kanunu münasebetile 
sözleri 29 

General Şefik Tursan (Denizli) - Mü
badil ve muhacirlere teffiz olunan gayri
menkuller hakkındaki kanunun tefsirine 
dair mazbata münasebetile sözleri 84 

tantali Kemal Alpsar (Çorum) - Devlet 
şûrası kanunu münasebetile sözleri 28,100 

İsmet Eker (Çorum) - Büyük Millet 
Meclisi memurlarının teşkilâtı hakkında

ki kanun münasebetile sözleri 111,112 
— Mübadele ve teffiz işlerinin katği 

tasfiyesi ve intacı hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 109 

Kemal Ünal (İsparta) - Devlet şûrası kanunu münasebetile sözleri 30,62,96 



— 9 — 
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Sayıfa 
Maahar Müfid Kansu (Denizli) - Dev

let* şûrası kanunu münasebetile sözleri 
Memed Somer (Kütahya) . Mübadil ve 

mühürlere teffiz olunan gayri menkuller 
k|İ$£ıdaki kanunun tefsirine dair mazbata 

münasebetile sözleri 
Mümtaz ökmen (Ankara) - Büyük Mil

let Meclisi memurlarının teşkilâtı hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 

Sayı*» 
78,84 

110 

Kazan Poroy (Tokad) - Devlet şûrası 
N 

kanunu münasebetile sözleri 64 

R 
Raif Karadeniz (Trabzon) - Büyük 

üeclisi memurlarının teşkilâtı hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 110,111,112 T 

— Devlet şûrası kanunu münasebetile 
•öîüeri 24,26,28,29,34,36,38,39,56:59,60,61,65, 

• , '67,73,74,92,97,99 
— Mübadil ve muhacirlere teffiz olu

nanı gayri menkuller hakkındaki kanunun 
tefşirine dair mazbata münasebetile sözleri 76, 

81,83 

— Mübadele ve teffiz işlerinin katğl 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki kanun mü
nasebetile- sözleri 1Ö9 

Refik ince (Manisa) - Devlet şûrası 
kanunu münasebetile sözleri 23,24,30,32,33,84, 

35,56,00 
Remzi Güreş (Gazi Anteb) - Devlet şû

rası kanunu münasebetile sözleri 95J9B 
Reşat Mimaroğlu (Devlet şûrası reisi) -

Devlet şûrası kanunu münasebetile sözleri 35;"S8 

S 
Salâh Yargı (Kocaeli) - Devlet şûrası 

kanunu münasebetile sözleri 27,28,30,32,34,35, 
37,38,39,74,87,90,97,99,100 

S u n Içöz (Yozgad) - Devlet şûrası ka
nunu münasebetile sözleri 24,100 

Şerif İlden (Kastamonu) - Devlet şû
rası kanunu münasebetile sözleri 

Şükrü Yaşm (Çanakkale) - Devlet şû
rası kanunu münasebetile sözleri 

9 
31 

38 

— Mübadil ve muhacirlere teffiz olu
nan gayrîmenkuller hakkındaki kanunun 
tefsirine dair mazbata münasebetile söz
leri ?& 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Büyük 
Millet Meclisi memurlarının teşkilâtı hak
kındaki kanun münasebeti!» sözleri 110,112 

— Devlet şûrası kanunu münasebetile 
zfögleri 28 

— Mübadil ve muhacirlere teffiz olu
nan gayrimenkuller hakkındaki kanunun 
tefsirine dair mazbata münasebetile söz
leri 8* 

»>•-« 




