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No. 
3659 _ Bankalar ve Devlet müesseseleri 

memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülü hakkında kanun 

3660 — Devlet Havayollarında vazife uçuşu a 

esnasında şehid düşen pilot Ekrem Er
mek ile makinist Sami Demirelin dul ve 
yetimlerine tekaüd maaşı tahsisi hak
kında kanun 1 8 : 1 9 

3661 — Subaylar ve askerî memurların ma-
aşatma dair olan 1453 sayılı kanuna 
ek kanun 1 9 : 2 0 

3662 — Mahpeyker, Türkân, Ali, Rana ve 
Hümeyranın Türkiyeye avdet etme
lerine dair kanun 2 2 

3663 — Ordu mensuıblarmm evlenmelerine 
dair kanun 2 2 : 2 3 

Köy kanununun muaddil 2491 sa
yılı kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine ve mezkûr kanuna 
bazı hükümler ilâvesine dair kanun 23 

Diyanet işleri Reisliği teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki kanunda bazı 
değişiklik yapılmasına dair kanun 23:25 

3666 — Belediyeler kanununun 19 ncu mad
desinin besinci fıkrasını değiştiren ka-
nun _ 2 6 

İskân kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü mad
delerine birer fıkra ekleyen kanun 26:27 
— Vakıflar kanununun 32 nci madde 
sinin değiştirilmesine dair kanun 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabani zey
tinliklerin aşılanması hakkındaki 3573 
sayılı kanunun 14 ncü maddesini değiş
tiren kanun 2>2? ;31 

3670 Millî pivango teşkiline dair kanun 16, 
33:35 

3671 _ Posta ve telgraf ve telefon idaresi 
teşkilât kanununa bağlı kadro cedvel-

No. 

3664 

3665 

3667 

3668 

3669 

27 

Sayıf» 

lerinde değişiklik yapılması hakkında
ki 3622 sayılı kanuna ek kanun 16,36 

3672 — Mülga donanma cemiyeti tarafın
dan çıkarılan ikramiyeli piyango tah
villerinin kaldırılmasına dair kanun 16,37 

3673 — Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 
1939 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun 16,18,31,40,41:44 

3674 _ Türkiye - Finlandiya ticaret An
laşması için teati edilen mektublann 
imzaları tarihinden muteber olmak • 
üzere tasdiki hakkında kanun 20,31,40,45:48 

3675 _ Türkiye - italya Ticaret ve seyri-
sefain muahedesinin cüzü mütemmi
mini teşkil etmek üzere akdedilen Tica
ret ve tediye Anlaşmalarile bunlara 
ek olarak tanzim edilen vesaikin meri
yete vazma dair kanun 20,31,40,48:51 

3676 1_ Türkiye - İtalya Ticaret Anlaşma
sına bağlı (2) sayılı listede tadilât 
yapılmasına mütedair olarak italya 
Büyük elçiliği ile teati olunan notala-
laraı tasdiki hakkında kanun 20:21,31,40 

51:54 

3677 — Türkiye - İsveç Ticaret Anlaşması 
protokolüne merbut listeye üâve edi
lecek kontenjan hakkında kanun 21,31,40, 

55:58 

3678 — Türkiye - İsveç Ticaret ve seyrise-
fain -muahedenamesine müzeyyel olub 
Ankarada 24 mart 1939 tarihinde imza 
edilen Anlaşmanın tasdikına dair ka-

21,31,40,58:61 
nun ' ' ' 

3679 _ Türkiye ile Yunanistan arasında 
26 eylül 1935 tarihli Kliring Anlaş
masına müzeyyel protokolün tasdiki 
hakkında kanun 21:22,31,40,61:64 

3680 — Türk - Bomen Ticaret Anlaşmasına 
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müzeyycl Anlaşma hakkında kaimin 22,31, 
40,65:68 

3681 — Hariçten idhal edilecek 55 000 ton 
kok kömürünün gümrük resminin 7,5 
liradan iki liraya tenziline dair İcra 
Vekilleri Heyetince verilen kararın 
tasdikma dair kamıoı 25,31,40,68:71 

3682 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı ara
sında hudud hâdise ve ihtilâflarının 
sureti tedkik ve halline müteallik 15 
temmuz, 1937 tarihinde Moskovada 
imza edilen mukaveleye bağlı bir nu
maralı protokolde Çoruh vilâyetinin 
merkezi olarak gösterilen Rizenin, adı 
geçen vilâyetin halen merkezi olan 
Artvinle değiştirildiğine dair teati 
olunan notaların adı geçen mukavele
nin cüzü mütemmimi olarak kabul ve 
tasdikma dair kanun 25:26,31,40:41,71:74 

3683 — İskân kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun 2,31:32,40, 

41,75:78 
3684 — Kırtasiye işleri için verilen müte-

davil sermayeden 30 000 lirasının in
şaat ve istimlâk işlerine sarfına mezu
niyet veren 2918 sayılı kanuna ek 
kanun 15,36,40,41,78:81 

3685 — Kırtasiye stoku için bir buçuk mil
yon liralık mütedavil sermaye ittiha
zına dair olan kanuna ek kanun 16,36,40, 

41,81:84 
3686 — Evlenme kâğıdları ve nüfus kü

tüklerine tescilleri hakkında kanun 15,37: 
38,40,41,85:88 

3687 — Karadeniz kömür havzasından kö
mür alacak gemilerin rüsumdan mua
fiyetine dair kanun 16,38,40,41,88:91 

3688 — Ankara Elektrik, Ankara Hava
gazı ve Adana Elektrik Türk Anonim 
şirketleri hisse senedlerile hak ve 
vecibelerinin satm almmasma dair 
mukavelelerin tasdikma ve bu şir
ketlerin muvakkat işletmeleri ile sa
tm alma bedellerinin tesviye tarzma 
dair kanun 15,17,38:39,40,41,91:94 

3689 — Bursa ve müttehid Elektrik Türk 
Anonim şirketleri imtiyazlarile tesi
satıma. ve Mersin Elektrik Türk Ano-

No. Sayıfa 
nim şirketi hisse senedlerinden bir 
kısmının satm almmasma dair muka
velenamenin tasdiki ve bu müessese
lerin işletmeleri hakkında kanun 15,17, 

39:40,40,41,95:98 
3690 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesin
de değişiklik yapılması hakkında ka
nun 16,103:104,108,123,149:152 

3691 — İnhisarlar umum müdürlüğünün 
1935 malî yılı hesabı katği kanunu 15, 

104:105,108,123,152:155 
3692 — Vergilerde ihbarnamelerin 'tebliği

ne ve itiraz ve temyiz usullerine ve 
itiraz ve temyiz komisyonları teski
ne dair kanun 15,139 

3693 — Hâkimler kanununun, 3501 sayı
lı kanunun 2 nci maddesile tadil edi
len 17 nei maddesinde yazılı bir ve 
2 numaralı cedvellerin değiştirilmesi
ne dair kanun 3,33,105:130 

3694 — istanbul Üniversitesinin umumî 
muvazeneye almmasma dair olan 
2467 sayılı kanuna ek kanun 15,140 -.141 

3695 —• Ordu subaylar heyetine mahsus 
863 sayılı terfi kanununun 8 nci mad
desinin tadiline dair kanun 16,41 

3696 — Teşviki sanayi kanununun zeyil
leri olan 2261 sayılı kanunun üçün
cü maddesinin kaldırılmasına ve 
3537 sayılı kanunda bazı değişiklik 
yapılmasına dair kanun 16,141:142 

3697 — Ankara orman çiftliğindeki bira 
fabrikasile tesisat ve müştemilâtının 
ve arpa silosunun inhisarlar umum 

• müdürlüğüne devri hakkında kanun 15, 
130:138,142,144,155:158 

3698 — Devlet demiryollarına muharrik 
ve müteharrik edevat mubayaası için 
gelecek yıllara geçici taahhüde girişil
mesi ve Haydarpaşa - Sirkeci ara
sında Feribot tesisi ve işletilmesi 
hakkında kanun 15, 

138,139,142,144,159 :162 
3699 — Hazineye aid ecrimisillerin aran

maması hakkında kanun 15,139:140, 
142,144,162:165 

3700 •- Umumî nüfus sayımı hakkında ka
nun V 16,144:145 



3701 

3702 

3703 

3704 

3705 

3706 

3707 

3708 

3709 

3710 

3711 

3712 

3713 

3714 

Sayrf* 
— Yedek subay ve askerî memurlar 
hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3, 9 
ve 17 nci maddelerinin tadiline dair 
kanun 16,145:148 
— Tiyatro ve sinemalarla konserler
den Devlet ve belediyelerce alınmakta 
olan damga, tayyare ve belediye re-
simlerile Darülaceze hissesinin mik-
darına ve sureti ifasına dair kanun 16,142: 

144,145,148,165:168 
— Ankarada bir Dil ve tarih - Coğ
rafya fakültesi kurulması hakkında
ki 2795 sayılı kanuna ek kanun 101,172 
— Köy eğitmen okullarile köy öğret
men okullarının idaresine dair kanun 101, 

173:174 
— Nüfus yazımı deneme kanunu 101, 

174:175 
— Tunceli vilâyetinin idaresi hak
kındaki 2884 sayılı kanun hükmünün 
uzatılmasına dair kanun 102,175:179 
— Tapu ve kadastro umum müdür
lüğünün Adliye vekâletine bağlanma
sına dair kanun 102,179 
— Türk ceza kanununun 494 ncü 
maddesini değiştiren kanun 102,179:182 
— Mukataalı binaların kıymetleri
nin takdiri hakkındaki 3450 numaralı 
kanun hükümlerinin vergiden müs
tesna tutulan arazi ve arsalar hak
kında da tatbikına dair kanun 102,182 
— Belediye istimlâk kanunu 2,3,101, 

183,190 
— Hatay vilâyeti kurulmasına dair 
kanun 101,190:196,196,196,199,200:203 
— Hatay halkının askerlik işleri hak
kında kanun 101,190,196:197,199 
— Hatay vilâyetinde adlî kanunla
rın tatbik şekline ve ilâmların infazı 
tarzına dair kanun 101,190,197:198,199 
— İskenderun limanının Devlet li
manları işletme umum müdürlüğüne 
ve Payas- iskenderun demiryolunun 
Devlet demiryolları ve limanlan işlet
me umum müdürlüğüne devri hak-

Nc. Sayıf* 
kında kanun 101,190,198:199 

3715 — Amasrada dalgakıran tamir ve in
şası için gelecek yıllara geçici taah-
hüd icrası hakkında kanun 2,101,170, 

171:172,175,199,203:206 
3716 — Devlet denizyolları işletme umum 

müdürlüğü ihtiyacı için yeni gemiler 
inşası ve sair vesait, teçhizat, malze
me, alât ve edevat mubayaası hakkın
da kanun 2,101,172:173,175,199,206:209 

3717 — Devlet Havayolları . umum mü
dürlüğü ihtiyacı için telsiz cihazı ve 
tayyare yedek malzemesi ve saire 
mubayaası hakkında kanun 15,101,173, 

* 175,199,210:213 
3718 — Sümerbank sermayesine 19,500;000 

lira ilâvesine ve 2262 sayılı kanunda 
bazı değişiklik yapılmasına dair ka
nun 102,182:183,187,199,213:216 

3719 — Askerî ceza kanununun 47 nci 
ve 148 nci maddelerini değiştiren 
kanun 8:9,226 

Askerî muhakeme usulü kanunu
nun üçüncü ve otuzuncu maddelerini 
değiştiren kanun 8:9,226:227 
— Türkiye - Estonya Hükümetleri 
arasında imza edilen 6 haziran 1937 
tarihli Ticaret ve Kliring anlaşmala-
rile bu Anlaşmaya müzeyyel İŞ ağus
tos 1938 tarihli protokol ve yine 
bu protokole merbut B. listesinde ya
zılı ham deri kontenjan pozisyonları
nın tadiline dair mektublarra tasdi-
kına mütedair kanun 9,224:225,227,227, 

228:231 
3722 — Beynelmilel sıhhî mukavelename

nin tasdiki hakkındaki 3542 sayılı 
kanuna ek kanun 10,170,225,227,227, 

231:234 
3723 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos

lavya Hükümeti arasında imzalanan 
Afyon Anlaşması ile iki taraf mu
rahhas heyetleri beyninde teati olu
nan mektubun tasdikına dair ka
nun . 3,32:33,225:226,227,227,234:237 

3720 

3721 
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No. Sayıf* 
1133 — Devlet şûrası birinci daire reisli

ğine Şefik Yüreklinin ve azalıklarına 
da îhsan Pehlivanlı, Fazıl özelci ve 
Kâzım Sargının seçildikleri hakkında 3,10: 

10,11,11 
1134 — Çankırı mebusu Hüseyin Cahid 

Yalçının teşriî masuniyeti hakkında 16,102 
1135 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 

masuniyeti hakkında 16,102 
1136 — İstanbul mebusu Gl. Refet Belenin 

teşriî masuniyeti hakkında 16,102:103 
1137 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş

riî masuniyeti hakkında 16,103 
1138 — Urfa mebusu Ali Saib Ursavaşm 

teşriî masuniyeti hakkında 16,103 
1139 — Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî 

masuniyeti hakkında 16,103 
1140 — Akşehirin Böğrüdelik köyü nüfu

sunda kayidli Kürd Hasanoğlu Remzi 
Uzunun ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında 16,103 

No. 
1.1.41 

1142 

1143 

1144 

İHI 

1146 

1147 

Sayıfâ 
-••- Burdurun Susuz köyünden Dobri 
cahoğull arından Mustafaoğlu Nuri 
Denizin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında 16,103 
— Bürhaniyenin Acıahmed mahalle
sinden Elmasoğlu Iîagıb Sçerin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 16,103 
— Çatalcalım Gökçeli köyünden Mus
tafaoğlu Ali Ürkmerin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 16,103 
— Sungurlunun Şingiller köyünden 
Nurioğlu Bayram Kalelinin ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında 16,103 
— Birinci kânım 1938 : şubat 1939 ay
larına aid Divanı muhasebat raporu
na dair 18,171 
— Avukatlık kanununun muvakkat 
birinci maddesinin (B) bendinin tef
sirine mahal olmadığı hakkında 101,171 
—• Meclis içtimainin 11 eylül pazar
tesi gününe talikine dair 227 

LÂYİHALAR 
1 —• Amasra dalga kıranının tamiri 

ve yeniden bir dalga kıran inşası için ge
lecek senelere sari taahhüdatın icrası hak

kında (1/211) 2,101,170,171:172,175,199,203:2t)6 
2 —• Belediyelerce yapılacak istimlâk 

hakkındaki 2497 sayılı kanuna bazı hü
kümler ilâvesine ve mezkûr kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair (1/120) 2, 

3,101,183:190 
3 — Devlet denizyolları işletme umum 

müdürlüğü ihtiyacı için yeni gemiler in
şası ve sair vesait, teçhizat, malzeme, alât 
ve edevat mubayaası hakkında (1/213) 2, 

101,172,173,175,199,206 :209 
4 — İngiliz kredisinden Havayolları 

umum müdürlüğü için tefrik edilen 
360 000 liranın sureti istimali hakkında 
(1/214) 15,101,173,175,199,210:213 

5 — Türkiye - Estonya Ticaret ve kli
ring Anlaşmalarına müzeyyel protokole 
ilişik B. listesinde değişiklik yapılması 
hakkında teati olunan mektubların tasdi-
kına dair (1/212) 2 

*fi — Türkiye - Sovyet Sosyalist Cum

huriyetleri İttihadı arasında münakid de
miryolları mukavelenamesinin 21 nci mad
desinin 22 nci fıkrasının tadiline dair 
(1/215) 15 

1 — Ankarada bir Dil ve Tarih - Coğ
rafya fakültesi kurulması hakkındaki 2795 
sayaılı kanunda bazı değişiklikler yapılma
sına dair (1/173) 101,172 

2 — Ankara elektrik ve havagazı ve 
Adana elektrik Türk anonim şirketleri his
se senedlerile Elektricitaets Licferung (İç
sel Ischaft (E. L. G.) ve Didier Werke A. 
G. Alman şirketlerinin bu üç şirketten 
matlublarmm satın alınmasına dair akdo-
lunan mukavelenamenin tasdiki hakkında 
(1/207) 15,17,38:39,40,41,91:94 

3 — Ankara Orman çiftliğindeki bira 
fabrikasile tesisat ve müştemilâtının ve ar
pa silosunun İnhisarlar umum müdürlüğü
ne devri hakkında (1/193) 15,130:138,142, 

*144,155:158 
4 — Askerî ceza kanununun 47 nci 



Sayıfa 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/154) 8:9, 

226 
5 — Askerî ceza kanununun 148 ne i 

maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/114) 8:9, 
226 

6 — Askerî muhakeme usulü kanununun 
3 ve 30 nen maddelerine birer fıkra ilâvesi 
hakkında (1/115) 8:9,226:227 

7 — Belediye kanununun 19 ncu mad
desinin 5 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
olan 2571 saydı kanunun 1 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında (1/162) 26 

8 — Bilûmum muvazzaf subaylar ve as
kerî memurların 25 yaşını ikmal etmeden 
evlenemiyeceklerine dair olan 1434 saydı 
kanunun tadili hakkında (1/35) 22:23 

9 — 1926 tarihli beynelmilel sıhhî mu
kavelenamenin tasdiki hakkındaki 3542 sa
ydı kanuna ek kanun (1/167) 10,170,225,227, 

227,231:234 
10 — Bursa ve müttehid elektrik Türk 

anonim şirketleri imtiyazlarile tesisatının 
ve Mersin elektrik Türk anonim şirketi his
se senedlerinden bir kısmının satın alınma
sına dair mukavelenin tasdiki ve bu mües
seselerin işletmeleri hakkında (1/208) 15,17, 

39 =40,40,41,95:98 
11 — Devlet demiryollarına muhar

rik ve müteharrik edevat mubayaası için 
gelecek senelere geçici taahhüde girişilmesi 
ve Haydarpaşa - Sirkeci arasında feribot te
sisi ve işletilmesi hakkında (1/188) 15,138:139, 

142,144,159:162 
12 — Devlet havayollarında vazife uçuşu 

esnasında eşhid düşen pilot Ekrem Ermek 
ile makinist Sami Demirelin dul ve yetim
lerine aylık tahsisi hakkında (1/44) 18:19 

13 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı 
kanuna bağlı 2 sayılı cedveldeki Millî Mü
dafaa vekâleti kara kısmı muallimlerinin 
mikdar ve maaşları derecelerinin değiştiril
mesi hakkında (1/46) 19:20 

14 — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve 
vazifeleri hakkmda (1/14) 23:25 

15 — Ecnebi memleketlerden idhal edile
cek 55 bin ton kok kömürünün gümrük res
minin indirilmesi hakkmda (1/47) 25,31,40, 

68:71 

16 — Evlenme işlerinde kullanılan ev
rak hakkında (1/50) 15,37:38,40,41,85:88 

17 — Hâkimler kanununun bazı madde
lerini değiştiren 3501 sayılı kanunun 2 nci 
maddesinde yazılı I ve I I numaralı cedvel-
ler yerine bu kanuna bağlı I ve I I saydı 
oedvellerin ikame edildiğine dair (1/203) 15,139 

18 — Hatay halkmm askerlik işlerine, 
Hatayda vilâyet kurulmasına, Hatay vilâ
yetinde adlî kanunların tatbik eşkline ve 
ilâmların infazına ve îskenderon limanmm 
bütün tesisat ve vesaiti ile birlikte Devlet li
manlan işletme umum müdürlüğüne dev
rine dair (1/206) 101,190:199,200:203 

19 — Hazineye aid ecrimisillerin affi 
hakkında (1/142) 15,139:140,142,144,162:165 

20 — 2540 numaralı kanunla verilen mü-
tedavil sermayeden 30 000 liranm inşaat ve 
istimlâk işlerine sarfma mezuniyet itasına 
dair olan kanuna ek kanun lâyihası (1/195) 15, 

36,40,41,78 :81 
21 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 

yılı hesabı katğisi hakkında (1/58) 15,104:105, 
108,123,152:155 

22 — îskân kanununun bazı maddeleri
nin tadili hakkmda (1/143) 26:27 

23 — İstanbul Üniversitesinin muvazenei 
umumiyeye alınmasına dair olan 2467 sayılı 
kanunun bazı maddelerinde tadilât yapd-
ması hakkında (1/104) 15,140:141 

24 — Karadeniz kömür havzasından kö
mür alacak gemilerin rüsumdan muafiyeti 
hakkında (1/16) 16,38,40,41,88:91 

25 — Köy kanununun 16, 19 ve 21 nci 
maddelerini değiştiren 2491 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve mezkûr 
kanuna bazı hükümler ilâvesine dair (1/144) 23 

26 — Köylerde açılan eğitmen kursları
nın ve köy öğretmen okullarının idaresi 
hakkında (1/145) 101,173:174 

27 — Mahpeyker, Türkân, Ali, Rana 
ve Hümeyranm Türkiyeye avdet etmeleri 
hakkmda (1/157) 22 

28 — Mahsus bir kanunla Devletten bir 
hak temin eden veya sermayesinin yansın
dan fazlası Devlete aid olan banka veya mü
esseseler memurlannın maaş ve ücretleri ve 
hizmete giriş ve terfi usulleri hakkmda 
(1/63) 4:8 



- e -
Sayıfa 

29 — Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 
1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında (1/176) 16,18,31,40,41:44 

30 — Millî piyango teşkiline dair 
(1/196) 16,33:35 

31 — Mülga Donanma cemiyeti tara
fından çıkarılan ikramiyeli piyango tah
villerinin kaldırılması hakkında (1/120) 16,37 

37 
32 — Nüfus deneme yazımı hakkında 

(1/65) 101,174:175 
33 _ 13-1-1936 tarih ve 713 numa

ralı kanuna müzeyyel ve kırtasiye stoku 
için bir buçuk milyon liralık mütedavil 
sermaye ittihazına dair olan 2540 sayılı 
kanuna ek kanun Lâyihası (1/194) 16,36,40,41, 

81:84 
34 — Ordu subaylar heyetine mahsus 

863 saydı terfi kanununun 8 nci maddesi
nin tadiline dair (1/204) 16,141 

35 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanununa 
ek kanun lâyihası (1/197) 16,103:104,108,123, 

149 :152 
36 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 

teşkilât kanununa bağlı kadro cedvelle-
rinde değişiklik yapılması hakkındaki 
3622 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/178) 16,36 

37 — Subay ve askerî memurların ay
lıkları hakkındaki 1453 sayılı kanunun 3 
ncü maddesinde değişiklik yapılmasına da
ir (1/75) 19:20 

38 — Sümerbank sermayesine 58,000,000 
lira ilâvesine dair (1/125) 102,182:183,187, 

199,213:216 
39 — Tapu ve kadastro umum müdür

lüğünün Adliye vekâletine bağlanması 
hakkında (1/209) 102,179 

40 —• Teşviki sanayi kanununa müzey
yel 2261 sayılı kanunun üüneü maddesile 
3537 sayılı kanunun 1 nci maddesinin son 
fıkrasının ilgası hakkında (1/171) 16,141: 

142 
41 — Tiyatro ve sinemalarla konser

lerden Devlet ve belediyelerce alınmakta 
olan damga, tayyare ve belediye resimle-
rile Darülaceze hissesinin mikdarına ve 

âayrfo 
sureti istifasına dair (1/172) 16,142:144,145, 

.148,165:168 
42 — Tünce]i vilâyetinin idaresi hak

kındaki 2884 sayılı kanun hükmünün uza
tılmasına dair (1/198) 102,175:179 

43 — Türk ceza kanununun 494 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/179) 102,179,182 

44 -— Türkiye - Estonya arasında im
za edilen ticaret ve kliring Anlaşmalarının 
tasdiki hakkında (1/183) 9,224:225,227,227,228: 

231 
45 — Türkiye - Estonya ticaret ve kli

ring anlaşmalarına bağlı 29 ağustos 1938 
tarihli protokole ilişik (B) listesinde ya
zılı ham deri kontenjanı pozisyonlarının 
tadiline mütedair teati olunan mektubla-
rm tasdiki hakkında (1/146) 9,224:225,227, 

228:231 
46 — Türkiye - Estonya ticaret ve 

kliring anlaşmalarına müzeyyel protoko
lün tasdiki hakkında (1/184) 9,224:225,227, 

228:231 
47 — Türkiye - Finlandiya ticaret anlaş

ması için teati olunan mektuıblarm tas
diki hakkında (1/94) 20,31,40,45:48 

48 — Türkiye - isveç ticaret ve kliring 
anlaşması protokolüne merbut listeye ilâve 
edilecek kontenjan hakkında teati olunan 
mektubların tasdikma dair (1/97) 21,31,40,55:58 

49 — Türkiye - isveç ticaret ve seyrise-
fain muahedenamesine müzeyyel anlaşma
nın tasdiki hakkında (1/109) 21,31,40,58:61 

50 — Türkiye - İtalya ticaret anlaşma
sına bağlı 2 sayılı listede tadilât yapılma
sına mütedair teati olunan notaların tasdi
ki hakkmda (1/121) 20:21,31,40,51:54 

51 —• Türkiye - italya ticaret ve sey-
sisefain muahedesinin cüzü mütemmimini 
teşkil etmek üzere akdedilen ticaret ve te
diye anlaşmalarile bunlara ek olarak tan
zim edilen vesaikin meriyete konulmasına 
dair (1/98) 20,31,40,48:51 

52 — Türkiye - Romanya ticaret an
laşmasına müzeyyel anlaşmanın tasdiki 
hakkında (1/99) 22,31,40,65:68 

53 — Türkiye - Sovyyt Sosyalist Cum
huriyetleri ittihadı arasında hudnd hâdise 
ve ihtilâflarının sureti tedfcik ve halline 
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Sayıfa 

(müteallik muahedeye bağlı 1 numaralı pro
tokolde Çoruh vilâyetinin merkezi olarak 
gösterilen Rizenin, adı geçen vilâyetin ha
len merkezi olan Airtvinle değiştirildiğine 
dair teati olunan notaların adı geçen muka
velenin cüzü mütemmimi olarak tasdiki 
hakkında (1/110) 25:26,31,40:41,71:74 

54 — Türkiye - Yugoslavya arasmda 
imzalanan Afyon anlaşması ile merbut mek-
tublarm tasdiki hakkında (1/163) 3,32:33, 

225:226,227,227,234:237 
55 — Türkiye - Yunanistan arasında 

akid ve imza edilen kliring anlaşmasına 
müzeyyel protokolün tasdiki hakkında 
(1/100) 21:22,31,40,61:64 

46 — Umumî nüfus sayımı hakkında 
(1/199) 16,144:145 

Sayıfa 
57 — 3450 sayılı kanun hükümlerinin 

vergiden müstesna tutlan arazi ve arsalar 
hakkında da tatbikına dair kanun (1/133) 102, 

182 
58 — Vakıflar kanununun 32 nci mad

desine bir fıkra ilâvesine dair (1/24) 27 
59 — Vakıflar memurları ev kooperati

fine Vakıf paralar idaresinden yapılacak 
ikraz hakkında (1/100) 102 

60 — Vergilerde itiraz ve temyiz usul
lerine ve mercilerine ve vergi ihbarnamele
rinin tebliğ suretine dair kanun (1/181) 3, 

33,105 :130 
61 — Yedek subay ve askerî memurlar 

hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3,9 ve 17 
nci maddelerinin tadiline dair (1/191) 16, 

145:148 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Akşehirin Böğrüdelik köyü nüfu

sunda kayidli Kürd Hasanoğlu Remzi Uzu
nun ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/111) 16,103 

2 — Avukatlık kanununun muvakkat 
birinci maddesinin (B) bendinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/85) 101, 

141 
3 — Aydın mebusu Nuri Göktepenin, 

zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılat-
tınlması hakkındaki 3573 sayılı kanunun 
14 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/6) 2,27:31 

4 — Burdurun Susuz köyünden Dobri-
calıoğullarından Muştafaoğlu Nuri Denizin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/118) 16,103 

5 — Burhaniyenin Hacıahmed mahalle
sinden Elmasoğlu Ragıb Seçerin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/117) 16,103 

6 — Çatalcanm Gökçeli köyünden Mus-
tafaoğlu Ali Ürkmerin ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/112) 16,103 

7 — Hâkimler kanununun bazı mad
delerini değiştiren 3501 sayılı kanunun 2 
nci maddesinde yazılı I ve I I numaralı ced-
veller yerine bu kanuna bağlı I ve II sa

yılı cedvellerin ikame edildiğine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/203) 15,139 

8 — Nüfus deneme yazım kanunu lâ
yihası hakkında (1/65) 101,174,175 

9 — Sungurlunun Şingiller köyünden 
Nurioğlu Bayram Kalelinin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/119) 16,103 

10 — Tapu ve kadastro umum müdür
lüğünün Adliye vekâletine bağlanması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/209) 102,179 

11 — Tunceli vilâyetinin idaresi hak
kındaki 2884 sayılı kanun hükmünün uza
tılmasına dair kanun lâyihaâı hakkında 
(1/198) 102,175:179 

12 — Türk ceza kanununun 494 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkmda kanun 
lâyihasına dair 102,179:182 

1 — Askerî ceza kanununun 148 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/114, 
askerî muhakeme usulü kanununun 3 ve 
30 ncu maddelerine birer fıkra ilâvesi hak
kında 1/115 ve askerî ceza kanununun 47 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
1/154 sayılı kanun lâyihalarına dair 8:9,226: 

227 
2 — Bilûmum muvazzaf subaylar ve 

askerî memurların yirmi beş yaşını ikmal 
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Sayıfa 

etmeden evlenemiyeceklerine dair olan 
1434 sayılı kanunun tadili hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/35) 22:23 

3 —• İskân kanununun bazı maddeleri
nin tadili hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/143) 26:27 

4 — Mahpeyker, Türkân, Ali, Rana ve 
Hümeyranın Türkiyeye avdet etmeleri hak
kında kanun lâyihasrna dair (1/157) 22 

5 — Vakıflar kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/24) 27 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Amasra dalgakıranının tamiri ve 

yeniden bir dalgakıran inşası için gelecek 
senelere sari taahhüdat icrası hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/211) 101,170,171:172, 

175,199,203:206 
2 — Ankarada bir Dil ve Tarih « Coğ

rafya fakültesi kurulması hakkındaki 2795 
sayılı kanunda bazı değişiklikler yapılma
sına dair kanun lâyihası hakkında (1/173) 101, 

172 
3 —• Ankara Orman çiftliğindeki bira 

f abrikasile tesisat ve müştemilâtının ve arpa 
silosunun inhisarlar umum müdürlüğüne 
devri hakkında kanun lâyihası hakkında 
(1/193) 15,130:138,142,144,155 :158 

4 •— Devlet demiryollarına muharrik ve 
müteharrik edevat mubayaası için gelecek 
senelere geçici taahhüde girişilmesi ve Hay
darpaşa - Sirkeci arasında feribot tesisi ve 
işletilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/188) 15,138 :139,142,144,159 :162 

5 — Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü ihtiyacı için yeni gemiler inşası 
ve sair vesait, teçhizat, malzeme, alât ve 
edevat mubayaası hakkında kanun lâyiha
srna dair (1/213) 101,172:173,175,199,206:209 

6 — Evlenme işlerinde kullanılacak ev
rak hakkında kanun lâyihası hakkında 
(1/50) 15,37:38,40,41,85:88 

7 — Hazineye aid ecrimisillerin af fi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/142) 15,139: 

140,142,144,162:165 
8 — 2540 numaralı kanunla verilen ıııii-

tedavil sermayeden 30 000 lirasının inşaat vr 
istimlâk işlerine sarfına mezuniyet itasına 

Sayıfa 
dair olan kanuna ek kanun lâyihası hak
kında (1/195) 15,36,40,41,78:81 

9 — İngiliz kredisinden Havayolları 
umum müdürlüğü için tefrik edilen 360 000 
liranm sureti istimali hakkında kanun lâyi
hası hakkında 15,101,173,175,199, 

210:213 
10 — istanbul Üniversitesinin muvazenei 

umumiyeye alınmasına dair olan 2467 sayılı 
kanunun bazı maddelerinde tadilât yapıl
masına dair (1/104) 15,140:141 

11 — Karadeniz kömür havzasından kö
mür alacak gemilerin rüsumdan muafiyeti 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/16) 16,38, 

40,41,88:91 
12 —• Köylerde açılan eğitmen kursları 

nın ve köy öğretmen okullarının idaresi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/145) 101 > 

173:174 
13 — Millî Müdafaa vekâleti kara kıs

mı 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/176) 16,18,31,40,41:44 

14 —• Millî piyango teşkiline dair ka
nun lâyihası hakkında (1/196) 16,33:35 

15 —• Mülga Donanma cemiyeti tara
fından çıkardan ikramiyeli piyango tahvil
lerinin kaldırılması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/120) 16,37 

16 — 13 - I - 1936 tarih ve 713 numaralı 
kanuna müzeyyel ve kırtasiye stoku için bir 
buçuk milyon liralık mütedavil sermaye it
tihazına dair olan 2540 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihasr hakkında (1/194) 16,36,40,4i, 

81 :S4 
17 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 

teşkilât kanununa bağlı kadro cedvellerinde 
değişiklik yapılması hakkındaki 3622 saydı 
kanıma ek kanun lâyihasına dair (1/178) 16,36 

18 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanununa 
ok lamım lâyihası hakkında (1/197) 16,103:104, 

108,123,149:152 
19 — Sümerbank sermayesine 58 000 000 

lira ilâvesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/125) 102,182:183,187,199,213:216 

20 - Tapu ve kadastro umum müdürlü
ğünün Adliye vekfdcline bağlanması hak
kında kanun lâyihasına dair (1/209) 102,179 



— Sayıf* 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/50) 15,37: 

38,41,85:88 
2 — Köylerde açılan eğitmen kursları

nın ve köy öğretmen okullarının idaresi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/145) 101,173: 

174 
3 — Nüfus deneme yazım kanunu lâyi

hası hakkında (1/65) 101,174:175 
4 — Tiyatro ve sinemalarla konserler

den Devlet ve belediyelerce alnımakta olan 
damga, tayyare ve belediye resimlerile Da
rülaceze hissesinin mikdanna ve sureti isti
fasına dair kanun lâyihası hakkında (1/172) 16, 

142:144,145,148,165:168 
5 — Tunceli vilâyetinin idaresi hak

kındaki 2884 sayılı kanun hükmünün uza
tılmasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/198) 102,179:179 

d — Umumî nüfus sayımı hakkmda ka
nun lâyihasına dair (1/199) 16,144:145 

Sayıfa 
21 — Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 

2261 sayılı kanunun üçüncü maddesile 3537 
sayılı kanunun 1 nci maddesinin son fıkra
sının ilgası hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/171) 16,141:142 

22 — Tiyatro ve sinemalarla konserler
den Devlet ve belediyelerce alınmakta olan 
damga, tayyare ve belediye resimlerile Da
rülaceze hissesinin mikdanna ve sureti isti
fasına dair kanun lâyihası hakkmda (1/172) 16, 

142,144,145,148,165:168 
23 — Umumî nüfus sayımı hakkmda 

kanun lâyihasına dair (1/199) 16,144:145 
24 — 3450 sayılı kanun hükümlerinin 

vergiden müstesna tutulan arazi ve arsalar 
hakkmda da tatbikma dair kanun lâyihası 
hakkmda (1/133) 102,182 

1 — Devlet havayollarında vazife uçuşu 
esnasında şehid düşen pilot Ekrem Ermek 
ile makinist Sami Demirelin dul ve yetim
lerine aylık tahsisi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/44) 18:19 

2 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı ka
nuna bağlı 2 sayılı cedveldeki Millî Müdafaa 
vekâleti kara kısmı muallimlerinin mikdar 
ve maaşları derecelerinin değiştirilmesi 
hakkında 1/46 ve subay ve askerî memur
ların aylıkları hakkındaki 1453 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair 1/75 sayılı kanun lâyihaları 
hakkında 19 -.20 

3 — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve 
vazifeleri hakkmda kanun lâyihasına da
ir (1/14) 23:25 

4 — Ecnebi memleketlerden idhal edi
lecek 55 bin ton kok kömürünün gümrük 

. resminin indirilmesi hakkmda kanun lâ
yihasına dair (1/47) 25,31,40,68:71 

5 — Mahsus bir kanunla Devletten bir 
hak temin eden veya sermayesinin yansın
dan fazlası Devlete aid olan banka veya mü
esseseler memurlarının maaş ve ücretleri 
ve hizmete giriş ve terfi usulleri hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/63) 4:8 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Evlenme işlerinde kullanılan evrak 

1 — Belediye kanununun 19 ncu mad
desinin 5 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair olan 2571 sayılı kanunun 1 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/162) 26 

2 — Bilûmum muvazzaf subaylar ve 
askerî memurlarm yirmi beş yaşını ikmal 
etmeden evlenemiyeceklerine dair olan 
1434 sayılı kanunun tadili hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/35) 22:23 

3 — Köy kanununun 16, 19 ve 21 nci 
maddelerini değiştiren 2491 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve mez
kûr kanuna bazı hükümler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/144) 23 

4 — Mahpeyker, Türkân, Ali Rana ve 
Hümeyranın Türkiyeye avdet etmeleri 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/157^ 22 

5 — Vakıflar kanununun 32 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyi
hası hakkmda (1/24) 27 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 
yılma aid bilançonun gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresile İnhisarlar umum 
müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisine aid 



Sayıfa 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkere
si ve İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyi
hasına dair (3/61, 88, 1/58) 15,104:105,108, 

123,152 :İ55 

1 — Birinci kânun 1938 : şubat 1939 
aylarına aid raporun sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresine 
dair (3/77) 18,171 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 —- Ankara Orman çiftliğindeki bira 
fabrikasile tesisat ve müştemilâtının ve 
arpa silosunun İnhisarlar umum müdür
lüğüne devri hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/193) 15,130:138,142,144,155:158 

1 — Ecnebi memleketlerden idhnl edi
lecek 55 bin ton kok kömürünün gümrük 
resminin indirilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/47) 25:31,40,68:71 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Türkiye - Yugoslavya arasında 

imzalanan afyon Anlaşması ile merbut 
mektublarm tasdiki hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/163) 3,32:33,225:226,227, 

227,234:237 

1 — 1926 tarihli beynelmilel sıhhî mu
kavelenamenin tasdiki hakkındaki 3542 
sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/167) 10,170,225,227,227,231:234 

2 — Türkiye - Estonya arasında imza 
edilen ticaret ve kliring Anlaşmalarının 
tasdik^; hakkında 1/183, Türkiye - Es
tonya ticaret ve kliring Anlaşmalarına 
müzeyyel protokolün tasdiki hakkında 
184 ve Türkiye - Estonya ticaret ve kli
ring Anlaşmalarına bağlı 29 ağustos 1938 
tarihli protokole ilişik (B) listesinde ya
zılı ham deri kontenjanı pozisyonlarının 
tadiline mütedair teati olunan mektub
larm tasdiki hakkında 1/146 sayılı kanun 
lâyihalarına dair 9,224,225,227,227,228:231 

3 — Türkiye - Finlandiya ticaret An-

Sayıfa 
laşması için teati olunan mektublarm tas-
diki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/94) 20,31,40,45:48 

4 — Türkiye - İsveç ticaret ve üriliring 
anlaşması protokolüne merbut listeye ilâve 
edilecek kontenjan hakkında teati olunan 
mektublarm tasdikma dair kanun lâyihası 
hakkında (1/97) 21,31,40,55:58 

5 — Türkiye - İsveç ticaret ve seyrise-
fain muahedenamesine müzeyyel anlaşma
nın tasdiki hakkında 'kanun lâyihasına dair 
(1/109) 21,31,40,58:61 

6 — Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına 
bağlı 2 sayılı listede tadilât yapılmasına 
mütedair teati olunan notanın tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/121) 20:21, 

31,40,51:54 
7 — Türkiye - İtalya ticaret ve seyrise-

f ain muahedesinin cüzü mütemmimini teş
kil etmek üzere akdedilen ticaret ve tedi
ye anlaşmalarile bunlara ek olarak tanzim 
edilen vesaikin meriyete konulmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/98) 20,31,40,48:51 

8 — Türk - Romen ticaret anlaşmasına 
zeylen imza olunan anlaşma, 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
mevkii meriyete konulduğundan keyfiyetin 
tasdiki hakkında Başvekâl tezkeresile 
Türkiye - Romanya ticaret anlaşmasına 
müzeyyel anlaşmanın tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına dair (3/39, 1/99,) 22,31, 

40,65:68, 
9 — Türkiye - Sovyet Sosyalist Cum

huriyetleri İttihadı arasmda hudud hâdise 
ve ihtilâflarının sureti tedkik ve halline 
müteallik muahedeye bağlı 1 numaralı 
protokolde Çoruh vilâyetinin merkezi ola
rak gösterilen Rizenin, adı geçen vilâyetin t 

halen merkezi olan Artvinle değiştirildi
ğine dair teati olunan notaların adı geçen 
mukavelenin cüzü mütemmimi olarak tas
diki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/HO). 25 .-26,31,40:41,71:74 

10 — Türkiye - Yunanistan arasında 
akid ve imza edilen kliring anlaşmasına mü
zeyyel protokol 2294 sayılı kanunun verdi
ği salâhiyete istinaden meriyete konuldu
ğundan keyfiyetin tasdiki hakkında Baş
vekâlet tezkeresile Türkiye - Yunanistan 



Sayıfa 
anlaşması protokolüne merbut listeye ilâve 
edilecek kontenjan hakkmda. teati olunan 
mektublarm tasdikma dair kanun lâyihası 
hakkmda (1/97) 21,31,40,55:58 

5 — Türkiye - îsveç ticaret ve seyrise-
fain muahedenamesine müzeyyel anlaşma
nın tasdiki hakkmda kanun lâyihasma dair 
(1/109) 2,31,40,58:61 

6 — Türkiye - İtalya ticaret anlaşma
sına bağlı 2 sayılı listede tadilât yapılma
sına mütedair teati ohman notaların tasd&ı 
hakkmda kanun lâyihasına dair 20:21,31,40, 

51:54 
7 — Türkiye - italya ticaret ve seyrise-

fain muahedenamesinin cüzü mütemmimini 
teşkil etmek üzere akdedilen ticaret ve te
diye anlaşmalarile bunlara ek olarak tanzim 
edilen vesaikin meriyete konulmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/98) 20,31,40,48:51 

8 —• Türk - Romen ticaret anlaşmasına 
zeylen imza olunan anlaşma, 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden mev
kii meriyete konulduğundan keyfiyetin tas
diki hakkında Başvekâlet tezkeresile Tür
kiye - Romanya ticaret anlaşmasına mü
zeyyel anlaşmanın tasdiki hakkmda, ka
nun lâyihasma dair (3/39, 1/99) 22,31,40,65:68 

9 — Türkiye - Yunanistan arasında 
akid ve imza edilen kliring anlaşmasına 
müzeyyel protokol 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden meriyete ko
nulduğundan keyfiyetin tasdiki hakkmda 
Başvekâlet tezkeresile Türkiye - Yuna
nistan arasında akid ve imza edilen kliring 
anlaşmasma müzeyyel protokolün tasdiki 
hakkında kanun lâyihasma dair (3/82, 
1/100) 21,22,31,40,61:64 

Sayıfa 
arasında aki<i ve imza edilen kliring anlaş
masma müzeyyel protokolün tasdiki hak
kında kanun lâyihasma dair (3/82, 1/100) 21; 

22,31,40,61:64 

İKTISAD ENCÜMENİ M.AZRAnufLRT 
1 — Aydm mebusu Nuri Göfctepenin, 

Zeytinciliğin ıslâhı ve yabanilerinin araştı
rılması hakkındaki 3573 sayılı kanunun 
14 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun teklifi hakkmda (2/6) 2,27:31 

2 — Karadeniz kömür havzasından 
kömür alacak gemilerin rüsumdan muafi
yeti hakkmda kanun lâyihasma dair 
(1/16) 16,38,40,41,88:93 

3 — Sümerbank sermayesine 58 000 000 
lira ilâvesine dair kanun lâyihası hakkmda 
{1/125) 102,182:183,187,199,213:216 

4 — Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 
2261 sayılı kanunun üçüncü maddesile 
3537 sayılı kanunun 1 nci maddesinin son 
f ıkrasınm ilgası hakkmda kanun lâyihasma 
dair (1/171) 16,141:142 

5 — Türkiye - Yugoslavya arasmda im
zalanan Afyon anlaşması ile merbut mektub-
ların tasdiki hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/163) 3,32:33,225:226,227,227,234:237 

1 — Ecnebi memleketlerden icühal edi
lecek 55 bin ton kok kömürünün gümrük 
resminin indirilmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/47) 25,31,40,68:71 

2 — Türkiye - Estonya arasmda imza 
edilen ticaret ve kliring Anlaşmalarının 
tasdiki hakkmda 1/183, Türkiye - Estonya 
ticaret ve kliring Anlaşmalarına müzeyyel 
protokolün tasdiki hakkmda 1/84 ve Tür-
üriye - Estonya ticaret ve kliring Anlaşma
larına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli proto
kole ilişik (B) listesinde yazılı ham deri 
kontenjanı pozisyonlarının tadiline müte
dair teati olunan mektublarm tasdiki hak

kında 1/146 sayılı kanun lâyihalarına dair 9, 
224:25,27,227,228:231 

3 — Türkiye Filândiya ticaret anlaş
ması için teati olunan mektublarm tasdiki 
hakkmda kanun lâyihasma dair (1/94) 20,31, 

40,45:48 
4 — Türkiye - isveç ticaret ve kliring 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Ankarada bir Dil ve Tarih - Coğ
rafya fakültesi kurulması hakkındaki 2795 
sayılı kanunda bazı değişiklikler yapılma
sına dair kanun lâyihası hakkmda (1/173) 101, 

172 
2 — Köylerde açılan eğitmen kursları

nın ve köy öğretmen okullarının idaresi 
hakkında kanun lâyihasma dair (1/145) 101, 

173:174; 



Sayıfa 
MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Evlenme işlerinde kullanılan evrak 

hakkında kanun lâyihasına dair (1/50) 15,37: 
38,40,41,85:88 

2 — Hazineye aid ecrimisillerin affi 
hakkmda kanun lâyihasına dair (1/142) 15,139: 

140,142,144,162:165 
3 — 2540 numaralı kanunla verilen ınü-

tedavil sermayeden 30 000 lirasının inşaat 
ve istimlâk işlerine sarfma mezuniyet ita
sına dair olan kanuna ek kanun lâyihası 
hakkmda (1/195) 15,36,40,41,78:81 

4 — Karadeniz kömür havzasından kö
mür alacak gemilerin rüsumdan muafiyeti 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/16) 16,38, 

40,41,89:91 
5 — Millî piyango teşkiline dair kanun 

lâyihası hakkında (1/196) 16,33:35 
6 — Mülga Donanma Cemiyeti tarafın

dan çıkarılan ikramiyeli piyango tahville
rinin kaldırılması hakkında kanun lâyihası
na dair (1/120) 16,37 

7 — 13 - I - 1936 tarih ve 713 numaralı 
kanuna müzeyyel ve kırtasiye stoku için ibir 
buçuk milyon liralık mütedavil sermaye it
tihazına dair olan 2540 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası hakkmda (1/194) 16,36,40,41,81:84 

8 — Sümerbank sermayesine 58 000 000 
lira ilâvesine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/125) 102,182:183,187,199,213:216 

9 — Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 
2261 sayılı kanunun üçüncü maddesile 
3537 sayılı kanunun 1 nei maddesinin son 
fıkrasının ilgası hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/171) 16,141:142 

10 — Tiyatro ve sinemalarla konserler
den Devlet ve belediyelerce alınmakta olan 
damga, tayyare ve belediye resimlerile Da
rülaceze hissesinin mikdarına ve sureti is
tifasına dair kanun lâyihası hakkında 

- (1/172) 16,142:144,145,148,165:168 
11 — 3450 sayılı kanun hükümlerinin 

vergiden müstesna tutulan arazi ve arsalar 
hakkında da tatbikma dair kanun lâyiha
sı hakkında (1/133) 102,182 

1 — Devlet havayollarında vazife uçuşu 
esnasında şehid düşen pilot Ekrem Ermek 
ile makinist Sami Dcmirelin dul ve yetimle

rine aylık tahsisi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/44) 1.8:19 

2 - Ecnebi munlekctlerdeıı idlıal edi
lecek 55 bin ton kok kömürünün gümrük 
resminin indirilmesi hakkında kanun lâ-
yihasrn'a dair (1/47) 25,31,40,68:71 

3 — Vakıflar kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/24) 27 

MECLÎS HESABLARININ TEDKÎKÎ 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1939 yılı ni
san ayı hesabı hakkında (5/10) 101,171 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Ordu subaylar heyetine mahsus 863 
sayılı terfi kanununun 8 nci maddesinin ta
diline dair kanun (1/204) 16,141 

2 — Yedek subay ye askerî memurlar 
hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3,9 vo 17 
nci maddelerinin tadiline dair kanun lâyi
hası hakkında (1/191) 16,145:148 

1 — Askerî ceza kanununun 148 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkmda 1/114, 
askerî muhakeme usulü kanununun 3 ve 
30 ncu maddelerine birer 1'ıkra ilâvesi hak
kında 1/115 ve askerî ceza kanununun 47 
nci madesinin değiştirilmesi hakkında 
1/154 sayılı kanun lâyihalarına dair 8 :9,226 :227 

2 —• Bilûmum muvazzaf subaylar ve as
kerî memurların yirmi beş yaşını ikmal et
meden cvlenemiyeceklerine dair olan 1434 
saydı kanunun tadili hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/35) 22:23 

3 —• Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı ka
nuna bağlı 2 sayılı cedveldeki Millî Müdafaa 
vekâleti kara kısmı muallimlerinin mikdar 
ve maaşları derecelerinin değiştirilmesi hak
kında 1/46 ve subay ve askerî memurların 
aylıkları hakkındaki 1453 sayılı kanunun 3 
ncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
1/75 sayılı kanun lâyihaları hakkında 19:20 

4 — Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri İttihadı arasında hudud hâdise ve 
ihtilaflarının sureti tedkik ve halline müte
allik muahedeye bağlı 1 numaralı proto-



i & -
Sayıfa 

kolde (Joruh vilâyetinin merkezi olarak gös
terilen Rizenin, adı geçen vilâyetin halen 
merkezi olan Artvinle değiştirildiğine dair 
teati olunan notaların adı geçen mukavele
nin cüzü mütemmimi olarak tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/110) 25:26,31, 

40:41,71:74 

NAFİA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —• Amasra dalgakıranının tamiri ve 

yeniden bir dalgakıran inşası için gelecek 
senelere sari taahhüdat icrası hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/211) 101ıl70,171:172, 

175,199,203:206 
2 — Devlet demiryollarına muharrik 

ve müteharrik edevat mubayaası için ge
lecek senelere geçici taahhüde girişilmesi 
ve Haydarpaşa - Sirkeci arasında feribot 
tesisi ve işletilmesi hakkında kanu'i lâyiha
sına dair (1/188) 15,138:139,142,144,159:162 

1 — Devlet havayollarında vazife uçuşu 
esnasında şehid düşen pilot Ekrem Ermek 
ile makinist Sami Demirdin dul ve yetim
lerine aylık tahsisi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/44) 18:19 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1 — Karadeniz kömür havzasından kö
mür alacak gemilerin rüsumdan muafiyeti 
•hakkında kanun lâyihasına dair (1/16) 16, 

38,41,88 :91 

1 — 1926 tarihli beynelmilel sıhhî mu
kavelenamenin tasdiki hakkındaki 3542 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/167) 10,225,227,227,170,231:234 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ MAZ
BATASI 

1 — Trabzon mebusu Sırrı Dayın, Di
vanı muhasebatın üç aylık raporları üze
rinde ittihaz edilmekte olan kararların 
meriyet ve şümulünün tayini hakkında 
takririne dair (4/6) ] 02,171 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara Orman çiftliğindeki bira 

fabrikasile tesisat ve müştemilâtının ve 

Sayıfa 
arpa silosunun İnhisarlar umum müdürlü
ğüne devri hakkında kanun lâyihasına 
dair 15,130:138,142,M4,155:158 

2 — Aydın mebusu Nuri Göktepeniıı, 
zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılat-
tırdması hakkındaki 3573 sayılı kanunun 
14 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun teklifi hakkında (2/6) 2,27:31 

3 — Köylerde açılan eğitmen kursla
rının ve köy öğretmen okullarının idaresi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/145) 101, 

173:174 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

[Adliye - Dahiliye] 
1 — Devlet şûrasında açık bulunan 

Birinci daire reisliği ile 3 azalık için inti-
hab yapılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/106) 3,10,10:11,11 

[Adliye - Teşkilâtı esasiye] 
1 — Çankırı mebusu Hüseyin Cahid 

Yalçının teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/103) 16,102 

2 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresine dair (3/58) 16,102 

3 — İstanbul mebusu General Refet Bö
lenin teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/9) 10,102: 

103 
4 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkerelerine dair (3/97, 101) 16,103 

5 — Urf a mebusu Ali Saib Ursavaşın teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/70) 16,103 

6 — Urfa mebusu Şeref Uluğuıt teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresine dair (3/120) 16,103 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI 
1 — îskân kanununun 36 ve 37 nci mad

delerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/113) 2,31:32,40,41,75:78 

1 — îskân kanununun bazı maddelerinin 



tadili hakkında 
(1/143) 

kanun lâyihasına dair 

~-İ4 
Sayıfa 

26:27 

1 — Ankara' elektrik ve havagazı ve 
Adana elektrik Türk anonim şirketleri hisse 
senedlerile Elektric\itaets Lieferung (lesel-
lschaft (E. L. ü.) ve Didier Werke A. (İ. 
Alman şirketlerinin hu üç şirketten mat-
lublarınrn satın alınmasına dair akdolunan 
mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/207) 15,17,38:39,40,41,91:94 

2 — Belediyelerce yapılacak istimlâk 
hakkmdaki 2497 sayılı kanuna bazı hü
kümler ilâvesine ve mezkûr kanunini bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
layihası hakkında (1/210) 101,183:190 

3 — Bursa ve müttehid elektrik Türk 

anonim şirketleri imtiya/.larile tesisatının 
ve Mersin elektrik Türk anonim şirketi 
hisse senedlerinden bir kısmının satın alın
masına dair mukavelenin tasdiki ve ıbu mü
esseselerin işletmeleri hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/208) 15,17,39:40,40,41,95:98 

4 — Hatay halkının askerlik işlerine, 
Halayda vilâyet kurulmasına, Hatay vilâ
yetinde adlî kanunların tatbik şekline ve 
ilâmların infaz tarzına ve iskenderun li
manının bütün tesisat ve vesaiti ile bir
likte Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğüne devrine dair kanun lâyihaları 
hakkında (1/206) 101,190 :199,2()0 :203 

5 — Vergilerde itiraz ve temyiz usul
lerine ve mercilerine ve vergi ihbarname
lerinin tebliğ suretine dair kanun lâyiha
sı hakkında (1/181) 3,33,105:130 

MUHTELİF EVRAK 
1 — Kazanç; vergisi kanununun 8 nci 

maddesini tadil eden 3258 sayılı kanunun 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının tefsirine 

dair Divanı muhasebat encümeni mazi)} 
tası (5/11) 101 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
İzin 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesi 17:18 

Seçimler 
1 — Muvakkat encümen seçimi 3 

Teşriî masuniyet 
1 — Çankırı mebusu Hüseyin Cahid 

Yalçının teşriî masuniyeti 16,102 
2 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 

masuniyeti 16,102 
3 — İstanbul mebusu General Refet Be

lenin teşriî masuniyeti 10,102:103 
4 —• Muğla mebusu Yunus Nadinin 

teşriî masuniyeti 16,103 
5 — Urfa mebusu Ali Saib Ursavaşm 

teşriî masuniyeti 16,103 
6 — Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî 

masuniyeti 16,103 

SABIK ZABIT HULÂSASI 
33 neü inikada aid 
34 » » » 
35 nei » » 

Devlet şûrasında açık bulunan Birinci 
daire reisliği ile üç azalık için yapılan se-

2 
15 

100-101 

36 nci 
37 nci 

SEÇİMLER 
ci 
e-

çim 

170 
218 

3,10,10:11,11 
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TAKRİRLER 
Trabzon [Hasan Saka ve Seyhan mebusu 

Hilmi 'Uran] 
1 — Meclis içtimainin 11 eylül pazartesi 

gününe taliki hakkında 227 

Trabzon [Sim Doy] 
1 — Divanı muhasebatın üç aylık rapor

ları üzerinde ittihaz edilmekte olan kararla
rın meriyet ve şümulünün tayini hakkında 
(4/6) 102,171 

TEKLİF 

E CEVABLAR 
" '""•'* Sayıfa 

Ticaret vekâletinden: 
2 — İstanbul mebusu Rana Tarhanın, 

haricî ticaretimizde tatbik edilmekte olan 
usullerin tadili için ne düşünüldüğüne ve 
hayat pahalılığı hakkındaki tedkiklerin ne 
zaman tatbik sahasma intikal edeceğine 
dair şifahî sual takririne Ticaret vekili 
Cezmi Ercinin cevabı 101,218:222 

ÎRLER 
Trabzon [Sim Doy] 
1 — Divanı muhasebatın üç aylık rapor

ları üzerinde ittihaz edilmekte olan kararla
rın meriyet ve şümulünün tayini hakkında 
(4/6) 102,171 

UMÎF 

SUALLER V] 
T Sayıfa 

Hariciye vekâletinden: 

1 — İstanbul mebusu Rana Tarhanın, 
beynelmilel münasebat ve memleketimi
zin haricî politikası hakkında şifahî sual 
takririne Hariciye vekili Şükrü Saracoğ-
lunun cevabı 101,222:224 

Aydın [Nuri Göktepe] 
1 — Zeytinciliğin İslahı ve yabanilerinin 

aşılatılması hakkındaki 3573 sayılı kanunun 

TEZK: 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri yerme istekleri 
1 — Türkiye - Finlâniya Ticaret anlaş

masına bağlı 2 sayılı listeye dahil 379/2 
D3 pozisyonunda mevcud beş tonluk konten
jandan 1263 kilosunun bir defaya mahsus 
olmak üzere 379/2 D2 pozisyonuna nakli 
için teati olunan nota hakkmda îcra Vekil
leri Heyetince ittihaz olunan kararm tas-
dikma dair olan tezkerenin geri verilmesi 
hakkmda 3 

2 — Vakıflar memurları ev kooperati
fine Vakıf paralar idaresinden yapılacak 
ikraz hakkındaki kanun lâyihasının geri ve
rilmesine dair 102 

Muhtelif 

1 — Devlet şûrasında açık bulunan bi
rinci daire reisliği ile 3 azalık için intihab 
yapılması hakkında (3/106) 3,10,10:11,11 

2 — İnhisarlar U. müdürlüğü 1935 yı-

14 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
(2/6) 2,27:31 

lına aid bilançonun gönderildiğine dair 
(3/61) 15,104:105,108,123,152:155 

ölüm cezalan 
1 — Giresunun Keşap nahiyesinin Bar-

çaçakırlı köyünden Ekinci diğer adı Şey-
ranlıoğullarından Mustafaoğlu Memed Sey
ranın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/133) 15 

1 — Akşehirin Böğrüdelik köyü nüfu
sunda kayidli Kürd Hasanoğlu Remzi Uzu
nun ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/111) 16,103 

2 — Burdurun Susuz köyünden Dob-
rıcalı oğullarından Mustafaoğlu Nuri De
nizin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/118) 16,103 

3 — Burhaniyenin Hacıahmed mahalle
sinden Elmasoğlu Ragıb Seçerin ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/117) 16,103 

4 — Çatalcanın Gökçeli köyünden Mus
tafaoğlu Ali Ürkmerin ölüm cezasına çarp-
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Sayıfa 

tırılması hakkında (3/112) 16,103 
5 — Sungurlunun Şingiller köyünden 

Ntırioğlu Bayram Kalelinin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/119) 16,103 

Tasdik istekleri 

3 

1 — Türkiye - Finlandiya Ticaret An
laşmasına bağlı 2 sayılı listeye dahil 379/21)3 
pozisyonunda mevcud beş tonluk konten
jandan 1263 kilosunun bir defaya mahsus 
olmak üzere 376/2 D4 pozisyonuna nakli 
için teati olunan nota hakkında tcra Vekil
leri Heyetince ittihaz olunan kararın tas-
dikma dair 

2 — Türk - Romen ticaret anlaşmasına 
zeylen imza olunan anlaşma, 2294. sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden mevkii 
meriyete konulduğundan keyfiyetin tasdiki 
hakkında (3/39) 22,31,40,65:68 

3 — Türkiye - Yunanistan arasında 
akid ve imza edilen kliring Anlaşmasına 
müzeyyel protokol 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden meriyete ko
nulduğundan keyfiyetin tasdiki hakkında 
(3/82) 21:22,31,40,61:64 

Tefsir istekleri 

1 — Avukatlık kanununun muvakkat 
birinci madesinin (B) bendinin tefsiri hak
kında (3/85) 101,171 

2 •— İskân kanununun 36 ve 37 nci 
maddelerinin tefsiri hakkında (3/113) 2,31:32, 

40,41,75:78 

Teşriî masuniyet 

1 — Çankırı mebusu Hüseyin Cahid 

Sayıfa 
Yalçının teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/103) 16,102 

2 — Çoruh ımebusu Asım Usun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/58) 16, 

102 
3 — istanbul mebusu General Refet 

Belenin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/9) 16,102:103 

4 — Muğla mebusu Yunus Nadinin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/97, 101) 16,103 

5 — Urfa mebusu Ali Saib Ursavaşm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/70) 16,103 

6 — Urfa mebusu Şeref TTluğun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında, 
(3/120) 16,103 

B. M. MECLÎSİ RlYASETÎ TEZKERELER! 
TEZKERELERİ 

1 — Sayın Üyelerden bazılarına izin 
verilmesi hakkında 17:18 

DÎVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Devlet Havayolları işletme idare
sinin 1935 yılı hesabı katğisine aid muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/131) 2 

1 — Birinci kânun 1938 : şubat 1939 ay
larına aid raporun sunulduğuna dair (3/77) 18, 

171 
2 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 

yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/88) 15,104: 

105,108,123,152:155 

TASHİH 
148 
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^ • a » 

Sayıfa 
Abdurrahman Naci Demirtğ (Sivas) -

Belediye istimlâk kanunu münasebetıle 
sözleri 

— Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine 
ve itiraz ve temyiz usullerine dair kanun 

186 

Sayıfa 
münasebetile sözleri 105,109,110,121,122,129 

Aziz Akyürek (Erzurum) - Köy eğit
men kursları ile köy öğretmen okulları
nın idaresine dair kanun münasebetile 
sözleri 173 

B 
Bere Türker (Afyonkarahisar) - Sü-

merbank sermayesine 19 milyon beş yüz 
bin lira ilâvesine ve 2262 sayılı kanunda 
bazı değişiklik yapılmasına dair kanun 
münasebetile sözleri 182 

Besim Atalay (Kütahya) - Vergiler
de ihbarnamelerin tebliğime ve itiraz ve 
temyiz usullerine dair kanun münasebe
tile sözleri 115 

Cemal Akçm (Afyonkarahisar) - Ver
gilerde ihbarnamelerin tebliğine ve itiraz 

ve temyiz usullerine dair kanun münase
betile sözleri - 108 

Dr. Osman Şevki Uludağ* (Konya) -
Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine ve 

. itiraz ve temyiz usullerine dair kanun mü
nasebetile sözleri 113 

Edib Ergin. (Mardin) • Belediye istim-
lafcrKimmii münasebetile sözleri 184,188 

Emin Sfaaak {fifekişebilr) . Türk cera 
kanununun: 4M ncü maddesini değiştiren 

kanun manasebetile «özleti - &3£ 
— Vergilerde ihbarnamelerin **^ğ4ne 

ve itinaa; 've 1 *eıayiz .usnöerânie dtt"k fcalram 
münasÖbetHe aitleri . 114 
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Sayıfa 
Faik Baysal (Kayseri) - Vergilerde ih

barnamelerin tebliğine ve itiraz ve tem
yiz usullerine dair kanun münasebetile 
sözleri 127 

Faik öztrak (Dahiliye vekili) - Bele
diye istimlâk kanunu münasebetile sözleri 189 

— Tunceli vilâyetinin idaresi hakkın
daki 2884 sayılı kanun hükmünün uzatıl
masına dair olan kanun münasebetile 
sözleri 175,178 

Feridun Fikri (Bingöl) - Tunceli vilâ
yetinin idaresi hakkındaki 2884 sayılı ka
nun hükmünün uzatılmasına dair olan ka
nun münasebetile sözleri 178 

— Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine 
ve itiraz ve temyiz usullerine dair kanun 

münasebetile sözleri 
Fethi Altay (Elâzığ) - Tunceli vilâye

tinin idaresi hakkındaki 2884 sayılı ka
nun hükmünün uzatılmasına dair olan ka
nun münasebetile sözleri 

Sayıf» 
120 

177 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Millî pi
yango teşkiline dair kanun münasebetile 
sözleri • 35 

— Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine 
ve itiraz ve temyiz usullerine dair kanun 
münasebetile sözleri 109,110,128 

Fuad Sirmen (Rize) - Vergilerde ih
barnamelerin tebliğine ve itiraz ve temyiz 
usullerine dair kanun münasebetile söz
leri 123 

G 

Galib Pekel (Tokad) - Belediye istim
lâk kanunu münasebetile sözleri 184 

— Hatay vilâyetinin kurulmasına dair 
kanun münasebetile sözleri 192 

— Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine 
ve itiraz ve temyiz usullerine dair kanun 
münasebetile sözleri 108 

General Ahmed Yazgan (Urfa) - Türk 
ceza kanununun 494 ncü maddesini değiş
tiren kanun münasebetile sözleri 181 

General Kâzım Karabekir (İstanbul) -
Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 
2884 sayılı kanun hükmünün uzatılmasına 
dair olan kanun münasebetile sözleri 178 

General Zeki Soydemir (Erzurum) -
Sümerbank sermayesine 19 milyon beş yüz 
bin lira il fi vesile ve 2262 sayılı kanunla ba
zı değişiklik yapılmasına dair kanun mü
nasebetile sözleri 182 

Hasan Âli Yücel (Maarif vekili) - Ha
tay vilâyeti kurulmasına dair kanun mü
nasebetile sözleri 

—> Köy eğitmen kursları ile köy öğret
men okullarının idaresine dair kanun mü
nasebetile sözleri 

Hüsnü Kitaba (Muğla) - Teşviki sana
yi kanununun zeyilleri olan 2261 sayılı 
kanunun üçüncü maddesinin kaldınlması-

195 

173 

na ve 3537 sayılı kanunda bazı değişiklik 
yapılmasına dair kanun münasebetile söz
leri 141 

— Türk ceza kanununun 494 ncü mad
desini değiştiren kanun münasebetile söz
leri 179,180,181 

— Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine 
ve itiraz ve temyiz usullerine dair kanun 
münasebetile sözleri 106,110,114,115,125,16' 



— 10 — 
M 

Sayıfa 
Muhlis Erkmen (Ziraat vekili) - Anka

ra orman çiftliğindeki bira fabrikası ile 
tesisat ve müştemilâtının ve arpa silosunun 
inhisarlar ummum müdürlüğüne devri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 134 

Muzaffer Akpmar (Balıkesir) - Zeytin
ciliğin ıslâhı ve yabani zeytinliklerin aşılan
ması hakkındaki 3575 sayılı kanunun 14 ncü 
maddesini değiştiren kanun münasebetile 
sözleri * 28 

Sayıfa 
Mümtaz Ökmen (Ankara) - Ankara or

man çiftliğindeki bira fabrikası ile tesisat 
ve müştemilâtının ve arpa silosunun İnhi
sarlar umum müdürlüğüne devri hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 134 

Münir Hüsrev Göle (Erzurum) - Ver
gilerde ihbarnamelerin tebliğine ve itiraz 
ve temyiz usullerine dair kanun münase
betile sözleri 110,111,112,113,114,115,117, 

122,123,126,127,128,129 

N 
Necib Ali Küçüka (Denizli) - Divanı 

muhasebatın üç aylık raporları üzerine 
ittihaz edilmekte olan kararların meriyet 
ve şümulünün tayini hakkındaki mazbata 
münasebetile sözleri 

Nevzad Ayaş (Bursa) - Hatay vilâyeti 

171 

memurlarına dair kanun münasebetile söz
leri 195 

Nuri Göktepe (Aydm) - Zeytinciliğin 
ıslâhı ve yabani zeytinliklerin aşılanması 
hakkındaki 3575 sayılı kanunun 14 nccü 
maddesini değiştiren kanun münaseebtile 
sözleri 27,30 

Raif Karadeniz (Gümrük ve inhisarlar 
vekili) - Ankara orman çiftliğindeki bira 
fabrikası ile tesisat ve müştemilâtının ve 
arpa silosunun İnhisarlar umum müdür
lüğüne devri hakkındaki kanun münase
betile sözleri 135 

Receb Peker (Kütanay) - Belediye is
timlâk kanunu münasebetile sözleri 185,188 

Refik ince (Manisa) - Ankara orman 
çiftliğindeki bira fabrikası ile tesisat ve 
müştemilâtının ve arpa silosunun İnhisarlar 
umum müdürlüğüne devri hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 130,134,137 

— Divanı muhasebatın üç aylık rapor
ları üzerine ittihaz edilmekte olan kararla
rın meriyet ve şümulünün tayini hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 171 

— Millî Piyango teşkiline dair kanun 
münasebetile sözleri 35 

— Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine 
ve itiraz ve temyiz usullerine dair kanun 
münasebetile sözleri 105,113,114,116,117,121,123, 

127,128,129 

Rifat Vardar (Zonguldak) - Vergilerde 
ihbarnamelerin tebliğine ve itiraz ve tem
yiz usullerine dair kanun münasebetile 
sözleri 127,128 

— Zeytinciliğin İslahı ve yabanî zeytin
liklerin aşılanması hakkmdaki 3575 sayılı 
kanunun 14 ncü maddesini değiştiren ka
nun münasebetile sözleri 28,30 

Rüştü BeMt (Diyarbakır) - Belediye is
timlâk kanunumünasebetile sözleri 185,188 
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Sayıfa 
Sadettin Uraz (İstanbul) - Ankara Or

man çiftliğin dek i hira fabrikası ile tesisat 
ve müştemilâtının ve arpa silosunun inhi
sarlar umum müdürlüğüne devri hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 137 

Salâh Yargı (Kocaeli) - Belediye is
timlâk kanunu münasebetile sözleri 186 

— Türk ceza kanununun 494 neü mad
desini değiştiren kanun münasebetile söz

leri 180,181 
— Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine 

ve itiraz ve temyiz usullerine dair kanun 
münasebetile sözleri 107,119,128,129 

S i m Day (Trabzon) - İstanbul Üni
versitesinin umumî muvazeneye alınmasına 
dair olan 2467 savılı kanıma ek kanun ıııü-

Sayıfa 
140 nasebetile sözleri 

— Köy eğitmen kursları ile köy öğret
men okullarının idaresine dair kanun mü
nasebetile sözleri 173 

—• Millî piyango teşkilâtına dair kanun 
münasebetile sözleri 35 

Sırrı îçöz (Yozgad) - Belediye istimlâk 
kanunu münasebetile'sözleri 185 

— Yergilerde ihbarnamelerin tebliğine 
ve itiraz ve temyiz usullerine dair kanun 
münasebetile sözleri 110 

Suad Hayri Ürküplü (Kayseri) - Ver
gilerde ihbarnamelerin tebliğine ve itiraz 
ve temyiz usullerine dair kanun münase
betile sözleri . ' 1 1 5 

ş 
Şinasi Devrin (Zonguldak) - Vergilerde 

ihbarnamelerin tebliğine ve itiraz ve temyiz 
usullerine dair kanun münasebetile sözleri 119 

Şükrü Ataman (Muş) - Vergilerde ih
barnamelerin tebliğine ve itiraz ve temyiz 
usullerine dair kanun münasebetile sözleri 113 

Tayfur Sökmen (Antalya) - Hatay vi
lâyeti .kurulmasına dair kanun münasebe

tile sözleri 198 

Yaşar Özey (Manisa) - Ankara Orman 
çiftliğindeki bira fabrikası ile tesisat ve 
müştemilâtının ve arpa silosunun İnhisar
lar umum müdürlüğüne devri hakkmdaki 
kanun münasebetile sözleri 133,134,136 

— Zeytinciliğin İslahı ve yabanî zeytin
liklerin aşılanması hakkındaki 3575 sayılı 
kanunun 14 ncü maddesini değiştiren ka
nun münasebetile sözleri 29,30 


