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ICRA VEKILLERI 
Sayıfa 

1 — Başvekil Dr. Refik Saydamın, Da hilî ve haricî ahvale dair beyanatı 
Sayıfa 

3:6 

KANUNLAR 
No. Sayıfa 
3724 — 58 917 000 liralık fevkalâde tah

sisat verilmesi hakkındaki 3628 
sayılı kanuna ek kanun 12,13,13,15,18, 

18:21 
3725 — Mazbut vakıflara aid akarların 

tamir ve ihyaları için 2578 sayılı ka
nun mucibince tavizen alınan 150 000 
liranın ödenmesi hakkında kanun 8,14,20 

3726 — Arazi vergisi kanununun 2 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun 8,14,25 :26,28,29 :32 

3727 — Anasonun gümrük resmi hakkın
da Hükümetçe ittihaz olunan kara
rın tasdikına dair kanun 8,14:18,26,28, 

32:35 
3728 —• Mütehassıs tabiblerle kimyager

lere ve diğer sıhhiye mensııblarile 
fennî gözlükçülere ve hususî hastane 
açacaklara verilecek ihtisas vesikası, 
şahadetname ve ruhsatnamelerden 
alınacak harçlar hakkında kanun 12,26 : 

28,40,42,43,43 :46 
3729 — Ecnebi Devletlerden temin edilen 

ve edilecek olan kredilere mahsuben 
celbolunan harb teçhizat ve levazı
mının gümrük resmile sair vergi ve 
resimlerden istisnası hakkında ka
nun 24,38,39,42,43,47 :50 

No. ' Sayıfa 
3730 — Göçmenlere ve muhtaç çiftçilere 

tohumluk ve yemeklik dağıtılması 
hakkındaki 3242 sayılı kanuna ek 
kanun 38,39,42 =43,43,50:53 

3731 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı kanuna bağlı 3 numaralı ced-
velin Hariciye vekâletine aid kısmı
nın tadiline dair kanun 56,57,59 :60 

3732 — Hatay vilâyeti teşkiline dair olan 
3711 sayılı kanuna ek kanun 12,13,56, 

57:59,61,62:65 
3733 — Maliye vekâleti bütçesine (300 000) 

lira fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kında kanun 56,57,60:61,61:62,65:68 

3734 —- Ankara şehri îmar müdürlüğü
nün 1935 yılı hesabı katği kanunu 70, 

70:71,72,73 :76 
3735 — Havayolları Devlet işletme idare

sinin 1935 malî yılı hesabı katği ka
nunu 70,71,72,76:79 

3736 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1935 malî yılı hesabı 
katği kanunu 70,71:72,72,80:83 

3737 — Tahlisiye umum , müdürlüğünün 
1935 malî yılı hesabı katği kanunu 70,72, 

72,83:86 

LÂYİHALAR 
1 — Amortisman sandığına verilmiş olan 

6,5 milyon liralık avansın arttırılması hak
kında (1/250) 

2 — Askerî ve miiM tekaüd kanununun 
56 

61 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesine dair 
(1/246) 

3 — Bazı maddelerin gümrük resimle-
56 



- 8 
f1^' " V ;'~ " Sayıfa 
rinde tadilât yapılmasına dair (1/216) 2 

4 — Belediye kanunaınuna ek kanun lâ
yihası (1/238) 38 

5 — Belediye vergi ve resimleri kanu
nuna ok kanun lâyihası (1/251) 56 

6 — 1939 malî yılı muvazenei tumumiye 
kanununa bağlı D cedvelinde değişiklik ya
pılması hakkında ((1/235) 24 

7 — Bulgaristana 5 000 000 kiloluk mun
zam bir odun kömürü kontenjanı verilme
sine mütedair teati olunan notaların tasdiki 
hakkında (1/217) 2 

8 — Ceza kanununun mevkii meriyete 
vazına müteallik 825 sayılı kanunun 29 nem 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
(1/247) 56 

9 — Çay kanunu lâyihası (1/218) 2 
10 — Devlet Havayolalrı umum mü

dürlüğü 1937 malî yılı hesabı katgisi hak
kında kanun (1/224) 8 

11 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na bağlı 3 numaralı eedvelin Hariciye vekâ
letine aid kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (1/248) 56,56,57,59:60 

12 — Ecnebi Devletlerle yapılan Kredi 
anlaşmalarına istinaden celbolunan harb teç
hizat ve levazımının gümrük resmile sair 
vergi ve resimlerden muaf tutulması 
hakkında (1/236) 24,38,39,42,43,47:50 

13 — 58 917 000 liralık fevkalâde tah
sisat verilmesi hakkındaki 3628 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası (1/229) 12,12,13,13, 

•15,18,18:21 
14 — Gedikli erbaşların maaşlarının tev-

hid ve teadülü hakkında (1/254) 56 
15 — Göçmenlerle nakledilenlere ve 

muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik da
ğıtılması hakkındaki 3242 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası (1/244) 38,38,39,42:43,43,50:53 

16 — Hariçten memlekte idhal edilecek 
kok kömürü gümrük resminin indirilmesi 
hakkında (1/219) 2 

17 — Hatay vilâyeti kurulmasına dair 
olan 3711 sayılı kanunun muvakkat 5 nci 
maddesinin tadili hakkında (1/230) 12,13,56, 

h 57:59,61,62:65 
18 —• Havaî münakalâtta kullanılanı 

mahrukat ve yağların resimlerden muaf tu-

Sayıfa 
tulması hakkında Londtada imza edilmiş 
olan mukavelenamenin tasdikına dair 
(1/253) 56 

19 — Heyeti mahsusaca nisbeti askeri
yeleri katedildiği halde kendilerine tebligat 
yapılmamak yüzünden Hazine ile alâkaları 
kesilmeyenlerin tekaüd maaşlarına dair 
(1/220) 2 

20 — Hizmetten ayrılan bazı memur ve 
müstahdemlerin yapamayacakları işler 
hakkında (1/221) 2 

21 —• Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı katğisi 
hakkında (1/231) 12 
. 22 — Jandarma erat kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bazı hükümler eklenmesine dair (1/225) 8 

23 — Jandarma teşkilâtı için yapıla
cak binalar hakkında (1/226) 8 

24 — Lüzumu halinde yeni askerî mu
hasebecilikler teşkili için Maliye vekâleti
ne salâhiyet verilmesi hakkında (1/232) 12 

25 — Maliye vekâleti 1939 malî yılı 
bütçesine 300 000 liralık fevkalâde tahsisat 
verilmesi hakkında (1/252) 56,56,57,60:61,61:62, 

65:68 
26 — Mehakimin teşkilâtına aid ahkâ

mı muaddil kanunun 5 nci maddesile mad-
dei muvakkat esine birer fıkra ilâvesine 
dair olan 981 sayılı kanunun 2 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında (1/249) 56 

27 — Meşhud suçların muhakeme usu
lüne dair olan 3005 sayılı kanunun 3498 
sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü madde
sinin tadili hakkında (1/239) 38 

28 — Orman kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında (1/240) 38 

29 — Türk ceza kanununun 494 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/241) 38 

30 — Türkiye - Fransa Ticaret ve sey-
risefain mukavelenamesine müzeyyel anlaş
ma ile tediye anlaşması ve tetümmatının tas
diki hakkında (1/233) 12 

31 — Türkiye - ingiltere Ticaret ve kli
ring Anlaşmasına bağlı ve husuî ta
kasa mevzu teşkil eden Türk malları listesi
ne, bedelleri Commodities Limited Şirketine 
ödenecek eşya müstesna olmak üzere, bütün 
Türk emtiasının idhali için teati olunan no-



s -
Sayıfa 

talann tasdiki hakkında (1/227) 8 
32 — Türkiye - İsveç kliring Anlaşması

nın bazı hükümlerini tadil için teati olunan 
notaların tasdiki hakkında (1/245) 38 

33 — Türkiye - İtalya Ticaret Anlaşma
sına bağlı I I sayılı listede tadilât icrası için 
teati olunan notaların tasdiki hakkında 
1(1/228) 8 

34 — Türkiye - Lettonya Ticaret Anlaş
masına bağlı A ve B kontenjan listelerinin 
iptali ile yeniden tanzim olunan listelerin 
bunların yerine kaim olması için teati olu
nan notaların tasdiki hakkında (1/222) 2 

35 — Türkiye - Macaristan arasında akid 
ve imza edilen konsolosluk mukavelesinin 
tasdiki hakkında (1/242) 38 

36 — Türkiye - Polonya arasında imza 
edilen Ticaret Anlaşmasile munzam pro
tokolün tasdiki hakkında (1/223) 2 

37 — Türkiye - Yunanistan arasında im
za edilen suçluların geri verilmesi ve cezaî 
sahada karşılıklı adlî yardım muahedesinin 
tasdiki hakkında (1/243) 38 

38 —• Umumî hıfzıssıhha kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da (1/234) 12 

39 — Vangölü işletme idaresinin 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında (1/237) 24 

1 — Ankara şehri îmar müdürlüğü 
1935 yılı hesabı katğisi hakkında (1/200) 70, 

70:71,72,73:76 
2 — Arazi vergisi hakkındaki 1833 sa

yılı kanunun ikinci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair (1/32) 8,14,25:26,28,29:32 

Sayıca 
3 — Hariciye vekâleti teşkilât kanu

nuna ek kanun lâyihası (1/88) 12:13 
4 — Havayolları Devlet işletme idare

sinin .1935 yılı hesabı katğisi hakkında 
(1/53) 70,71,72,76:79 

5 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi hak
kında (1/55) 70,71:72,72,80,83 

6 — Mazbut vakıflara aid akarların ta
mir ve ihyaları için 2578 sayılı kanun 
mucibince tavizen alınan 150 000 liranın 
ödenmesi hakkında (1/106) 8,14,26 

7 — Merkezi Pariste olmak üzere Bey
nelmilel Şarab ofisi teşkiline dair olan mu
kaveleye iltihakımız hakkında (1/119)' 24,40: 

42 
8 — Mütehassıs tabibler, kimyagerler 

ve sair sıhhiye memurlarının vesika, ruh
satname ve şehadetnameleri tescil harçla-
rile para ile hasta bakan hususî hastane
lerin açılma ruhsatnameleri harçları hak
kındaki 2935 sayılı kanunun birinci mad-
desile buna bağlı cedvelin değiştirilmesine 
dair (1/107) 12,26:28,40,42,43,43:46 

9 — Subay ve askerî memurların ay
lıkları hakkındaki 1453 ve 2702 sayılı ka
nunların bazı maddelerinde değişiklik ya
pılmasına dair (1/74) 13 

10 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında (1/201) 70,72,72, 

83:86 
11 — Yalnız bu yıl için dışarıdan geti

rilecek olan anasonların gümrük resmi
nin indirilmesine dair (1/83) 8,14:15,15:18, 

26,28,32:35 

MAZBATALAR 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Arazi vergisi hakkındaki 1833 sa
yılı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun lâyihası hakkında (1/32) 8,14, 

25:26,28,29:32 
2 — Devlet memurları aylıklarmm tev-

hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı 3 numaralı cedvelin Hariciye ve
kaletine aid kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanım lâyihasına dair (1/248) 56,57, 

59:60 

3 — Ecnebi Devletlerle yapılan kredi 
Anlaşmalarına istinaden celbolunan harlb 
teçhizat ve levazımının gümrük resmile sair 
vergi ve resimlerden muaf tutulması hak
kında kanun lâyihasına dair (1/236) 38,39,42, 

43,47:50 
4 — 58, 917 000 liralık fevkalâde tahsisat 

verilmesi hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası hakkında (1/229) 12,12,13,13,15, 

18,18:21 
5 — Göçmenlerle nakledilenlere ve muh-



Sayıfa 
taç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtıl
ması hakkındaki 3242 sayılı kanoma ek ka
nun lâyihası hakkında (1/244.) 38,39,42 :43,43, 

50 :53 
6 — îdare Heyetinin Büyük Millet Mec

lisi 1939 malî yılı bütçesinde 350 000 liralık 
münakale yapılmasına dair kanun teklifi 
hakkında (2/7) 8,10,13,14 

7 — Maliye vekâleti 1939 malî yılı büt
çesine 300 000 liralık fevkalâde tahsisat ve
rilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/252) 56,57,60:61,61,62,65:68 

8 — Mazbut vakıflara aid akarların ta
mir ve ihyaları için 2578 sayılı kanun muci
bince tavzien alınan 150 000 liranın öden
mesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/106) 8,14,26 

9 — Mütehassıs tabibler, kimyagerler 
ve sair sıhhiye memurlarının vesika, ruh
satname ve şahadetnameleri tescil harçlarile 
para ile hasta bakan hususî hastanelerin açıl
ma ruhsatnameleri harçları hakkındaki 2935 
sayılı kanunun birinci maddesile buna bağlı 
eedvelin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/107) 12,26:28,40,42,43,43:46 

10 — Yalnız bu yıl için dışarıdan geti
rilecek olan anasonların gümrük resminin 
indirilmesine dair kanun lâyhası hakkında 
(1/83) 8,14:15,15:18,26,28,32:35 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ara*zi vergisi hakkındaki 1833 sayılı 

kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/32) 8,14, 

25 .-26,28,29:32 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi! e Ankara şehri 
İmar müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi 
hakkında kanun lâyihasına dair (3/124, 
1/200) 70,70: 

71,72,73 :76 
2 — Havayolları Devlet işletme idaresi

nin 1935 yılı hesabı katğisine a;id mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 

Sayıfa 
muhasebat riyaseti tezkeresile Havayolları 
Devlet işletme idaresinin 1935 yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/131, 1/53) 70,71, 

72,76:79 
3 — Huhııd ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisine aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Hu-
dud. ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1935 yılı hesabı katğisi hakkında kamın 
lâyihasına dair (3/126, 1/55) 70,71: 

72,72,80:83 
4 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 

yılı hesabı katğisine aid mutabakat beya'n-
namesuıirı sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile Tahlisiye umum 
müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi hakkın
da kanım lâyihasına dair (3/128, 1/201) 70,72, 

72,83 :86 

CÜMiRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 —• Ecnebi Devletlerle yapılan kredi 
anlaşmalarına istinaden ceibolunan harb 
teçhizat ve levazımının gümrük resmi!e 
sair vergi ve resimlerden muaf tutulması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/236) 38,39,42, 

43,47 :50 
2 — Merkezi Priste olmak üzere Bey

nelmilel Şarap Ofisi teşkiline dair olan mu
kaveleye iltihakımız hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/119) 24,40: 

42 
3 —• Yalnız bu yıl için dışardan getiri

lecek olan anasonların gümrük resminin in
dirilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/83) 8,14: 

15,15:18,26,28,32:35 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 —• Merkezi Pariste olmak üzere Bey

nelmilel Şarap Ofisi teşkiline dair olan mu
kaveleye iltihakımız hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/119) 24,40:42 

ÎKTISAD ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Merkezi Pariste olmak üzere Bey

nelmilel Şarap Ofisi teşkiline dair olan mu
kaveleye iltihakımız hakkında kanun lâyi-
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hasma dair (1/119 ( 24,40:42 
2 — Yalnız bu yıl için dışarıdan getiri

lecek olan anasonların gümrük resminin 
indirilmesine dair kanun lâyihası -hakkın
da (1/83) 8,14:15,15:18,26,28,32:35 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Arazi vergisi hakkındaki 1833" sa
yılı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun lâyihası hakkında (1/32) 8, 

14,25:26,28,29 :32 

2 — Ecnebi Devletlerle yapılan kredi 
anlaşmaılanna istinaden celbolunan harb 
teçhizat ve levazımının gümrük resmile sair 
vergi ve resimlerden muaf tutulması hak
kında kanun lâyihasına dair (1/236) 38,39,42, 

43,47:50 

3 — Mazbut vakıflara aid akarların 
tamir ve ihyaları için 2578 sayılı kanun 
mucibince tavizen alınan 150 000 liranın 
ödenmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/106) 8,14,26 

4 — Mütehassıs tabibler, kimyagerler 
ve sair sıhhiye memurlarının vesika, ruh
satname ve şehadetnameleri tescil harçla-
rile para ile hasta bakan hususî hastanele
rin açılma ruhsatnameleri harçları hakkın
daki 2935 sayılı kanunun birinci maddesile 
buna bağlı cedvelin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/107) 12,26:28, 

40,42,43,43:46 

5 — Yalnız bu yıl için dışarıdan getiri
lecek olan anasonların gümrük resminin 
indirilmesine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/83) 8,14:15,15:18,26,'28,32:35 

Sayıfa 
MECLİS HESABLAF1NIN TETKÎKI EN

CÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Büyük Millet Meclisi 1939 yılı ma

yıs ayı hesabı hakkında (5/12) 8,14 
2 — Büyük Millet Meclisi 1939 yılı ha

ziran ayı hesabı hakkında (5/13) 12,25 
3 — Büyük Millet Meclisi 1939 yılı tem

muz ve ağustos ayları hesabı hakkında 
(5/14) 70,70 

S I H H A T V E İ Ç T I M A Î M U A V E N E T E N 

C Ü M E N I MAZBATASI 
1 — Mütehassıs tabibler, kimyagerler 

ve sair sıhhiye memurlarının vesika, ruh
satname ve şehadetnameleri tescil harçla-
rile para ile hasta bakan hususî hastane
lerin açılma ruhsatnameleri harçları hak
kındaki 2935 sayılı kanunun birinci mad
desile buna bağlı cedvelin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/107) 12,26: 

28,40,42,43,43 :46 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENÜCMENÎ MAZ
BATASI 

1 — Trabzon mebusu Sırrı Dayın, Diva
nı muhasebatın üç aylık raporları üzerine 
ittihaz edilmekte olan kararların meriyet 
ve şümulünün tayini hakkında takririne 
dair (4/6) 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI 

25 

(Hatay vilâyeti kanunu encümeni) 
1 —• Hatay vilâyeti kurulmasına dair 

olan 3711 sayılı kanunun muvakkat 5 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 
(1/230) 56,57:59,61,62:65 

38 nci inikada aid 
39 ncu » » 
40 nci » » 
41 nci » » 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
2 
8 

12 
24 

42 nci inikada aid 
43 neü » » 
44 ncü » > 
45 nci » > 

38 
56 
70 
73 

And içme 
1 — Edirne mebusu Temel Gökselin and 

içmesi 9:10 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
.2 — İsparta mebusu Remzi Ünlünün 

and içmesi 9 :lû 
3 — Trabzon mebusu Şerif Bilgenin and 
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içmesi 

Sayıfa 
24 

Encümenler 
1 Hatay Muvakkat encümeni teş

kili 
2 —• Orman kanunu Muvakkat encü

meni teşkili 

întihab mazbataları 
1 — Edirne mebusluğuna seçilen Temel 

Gökselin intihab mazbatası 
2 — İsparta mebusluğuna seçilen Rem

zi Ünlünün intihab mazbatası 
3 — Trabzon mebusluğuna seçilen Şerif 

Bilgenin intihab mazbatası 

İzin 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin 

verilmesi hakkında 

13 

10 

9 

9 

24 

9,39 

Seçimler 
1 '— Erzurum demiryolunun açılma 

törenine iştirak edecek heyetin seçimi 39 

üayıia 
Teşriî masuniyet 

1 — İstanbul mebusu Ali Kâmi Akyü-
zün teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/137) 

2 — istanbul mebusu Galib Bahtiyar 
Gökerin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/165) 

3 — Urfa mebusu Sami İşbayın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/138) 

. 4 — Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/139) 

Vefat 
1 — Kastamonu mebusu Hüsnü Açık-

sözün vefatı 
2 — Trabzon mebusu Süleyman Sırrı 

Gediğin vefatı 
3 — Urfa mebusu Ali Saib Ursavaşın 

vefatı 

TAKRİRLER 

Trabzon [Sırrı Doy] 
1 — Divanı muhasebatın üç aylık ra

porları üzerine ittihaz edilmekte olan ka

rarların meriyet ve şümulünün tayini hak
kında (4/6) 

38 

24 

25 

TEKLİFLER 
[İdare Hey etiJ 
1 — Büyük Millet Meclisi 1939 malî yılı 

bütçesinde 350 000 liralık münakale yapıl
masına dair (2/7) 8,8,10,13:14 

2 — Riyaseti Cumhur 1939 malî yılı büt

çesine 19 226 liralık tahsisat ilâvesine dair 
(2/8) 

[Muş mebusu Hakkı Kilıcoğlul 
3 — Türk kanunu medenisinin 274 ncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/9) 

12 

38 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1 — Hariciye vekâleti teşkilât kanununa 

ek kanun lâyihasının geri verilmesi hakkın
da 12:13 

2 — Reşadiyenin Soğukpmar mahalle
sinden Mehemoğullarından Ibrahimoğlu 
Aşçı Ali Çağların ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkındaki tezkerenin geri verilmesi
ne dair 13 

3 — Subay ve askerî memurların aylık
ları hakkındaki 1453 ve 2702 sayılı kanun
ların bazı maddelerinde değişiklik yapılma
sına dair olan kanun lâyihasının geri veril
mesi hakkında 

Muhtelif 
1 — Kastamonu mebusu Hüsnü Açık Sö

zün vefat ettiiğ hakkında 
2 — Şark menatıkı • dahilinde muhtaç 

zürraa tevzi edilecek araziye dair olan 1505 

13 



Sayıfa 
sayılı kanunun şümulü sahasının tayini hak
kmda (3/148) 8 

3 — Trabzon mebusu Süleyman Sırrı Ge
diğin vefat ettiği hakkmda 9 

4 — Urfa mebusu Ali Saib Ursavaşın 
vefat ettiği hakkmda 24 

Ölüm cezalan 
1 — Akyazınm Balballı köyünden Hü-

seyinoğlu Tevfik Alpekin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkmda (3/163) 38 

2 — Geyvenin Maksudiye köyünden Ca-
feroğlu Hasan Yılmazm ölüm pezasma 
çarptırılması hakkında (3/169) 56 

3 — Gürünün Kirazlık mahallesinden 
Ahmedoğlu Said Yenerin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/164) 38 

4 — Mersinin Mesudiye mahallesinden 
Osmanoğlu Ahmed Cingözün ölüm cezasma 
çarptırılması hakkmda (3/141) 2 

5 — Muşun Orgunos köyünden Selim-
oğlu Cemil Yuganm ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/166) 38 

6 — Of kazasmm Yaranoz köyünden 
Deli îbrahimoğullarından Sadullahoğlu 
Mustafa Korkmazın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/170) 70 

7 — Palonun Haylan köyünden Kasım-
oğullarmdan Ahmedoğlu Ali özateş ile Ah
medoğlu Fettah özateşin ölüm cezasma 
çarptırılmaları hakkmda (3/142) 2 

8 — Reşadiyenin Sağukpmar mahalle
sinden Melhemoğullarmdan îbrahimoğlu 
Ahçı Ali Çağların ölüm cezasma çarptırıl
ması hakkmda (3/140) 2 

9 — Rizenin Çamlıbel mahallesinden 
Şatıroğullarından îbrahimoğlu Memed Sa-
lımerin ölüm cezasına çarptırılması hak
kmda (3/143) 2 

10 — Rizenin Nohlapso köyünden La-
rozoğullarından Osmanoğlu Celâl Kalpusun 
ölüm cezasma çarptırılması hakkmda (3/147) 8 

11 — Rizenin Pazar kazasına bağlı Ga-
rota köyünden Kaloğullarmdan Hasanoğlu j 
Osman Kalın ölüm cezasma çarptırılması i 
hakkında (3/156) 12 

12 — Silivrinin Danamandra köyünden ! 
Abdullahoğlu Mustafa Karabulutun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkmda (3/167 ) 38 

._.. _ - Sayıfa 
13 — Tekirdağ'ın Batmas mahallesinde 

mukim aslen Deyranlı Rüstemoğlu Ali Ba-
rinin ölüm cezasma çarptırılması hakkm
da (3/144) 2 

1 — Reşadiyenin Soğukpmar mahalle
sinden Melhemoğullarmdan Îbrahimoğlu 
Aşçı Ali Çağların ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında 13 

Tefsir istekleri 
1 — Harice gönderilen Ataşamiliterle-

rin hizmetçileri için harcırah verilib veril
meyeceğinin tefsiri hakkmda (3/145) 8 

2 — Orman kanununun 3444 sayılı ka
nunun 5 nci maddesile tadil edilen 127 nci 
maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında 
(3/146) 8,10 

3 — Taşocakları nizamnamesinin birin
ci maddesinin tefsiri hakkında (3/149) 8 

4 — Umumî, mülhak ve hususî bütçeler
le idare edilen daireler ve belediyelerle ser
mayesinin tamamı Devlete veya belediye 
veya hususî idarelere aid daire ve müesse
seler arasındaki ihtilâfların tahkim yolu ile 
halli hakkındaki 3533 sayılı kanunun tef
sirine dair (3/162) 38 

Teşriî masuniyet 
1 — İstanbul mebusu Ali Kâmi Akyü-

zün teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kmda (3/137) 2 

2 — İstanbul mebusu Galîb Bahtiyar 
Gökerin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkmda (3/165) 38 

3 — Urfa mebusu Sami İşbaym teşriî 
masuniyetinin kaldırdması hakkında (3/138) 2 

4 — Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkmda (3/139) 2 

B. M. MECLÎSİ RÎYA&ETÎ TEZKRESÎ 
1 — Saym üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi hakkında 9,39 

DÎVANI MUHABEBAİT RÎYASETÎ 
TEZKERESİ 

1 — Haziran : ağustos 1939 aylarma aid 
raporun sunulduğuna dair (3/155) 12 

1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1935 



— 8 
Sayıfa 

yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/124) 70,70:71, 

72,73 :76 
2 —• Havayoları Devlet işletme idare

sinin 1935 yılı hesabı katğisine aid mutaba
kat, beyannamesinin -sunulduğuna dair 
(3/131) 70,71,72,76:79 

3 — Hudud ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğü 1935 ydı hesabı katğisine aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/126) 70,71:72,72,80:83 

Sayıfa 
4 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 

yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/128) 70,72, 

72,83:86 

GÜMRÜK VE ÎNHÎSAftLACR VEKÂLETİ 
TEZKERELERÎ 

1 — Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 
1934 yılına aid ayniyat kastği hesab cedvel-
lerinin gönderildiği hakkında (3/136) 2 

TASHİH 
29 



Tahlilî fihrist 

D 
Sayıfa 

Dr. Hasan Vasıf Somyürek (Giresun) -
Mütehassıs tabiblerle. kimyagerlere ve di
ğer sıhhiye mensublarile fennî gözlükçü
lere ve hususî hastane açacaklara verile
cek ihtisas vesikası, şahadetname ve ruh
satnamelerden alınacak harçlar hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 

Dr. Hulusi Alataş (Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekili) - Maliye vekâleti bütçe
sine 300 bin lira fevkalâde tahsisat veril
mesi hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 

27 

60 

Sayıfa 
Dr. Muhtar Berker (îçel) - Mütehassıs 

tabiblerle kimyagerlere ve diğer sıhhiye 
mensublarile fnnî gözlükçülere ve hususî 
hastane açacaklara verilecek ihtisas vesi
kası, şahadetname ve ruhsatnamelerden 
alınacak harçlar hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 

Dr. Refik Saydam (Başvekil) - Dahilî 
ve haricî ahvale dair beyanatı 

— Maliye vekâleti bütçesine 300 bin 
lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 

26 

61 

E 
Emin Sazak (Eskişehir) - Anasonun 

gümrük resmi hakkında Hükümetçe itti
haz olunan kararın tasdikma dair kanun 
münasebetile sözleri 

— Merkezi Pariste olmak üzere Bey
nelmilel şar ab ofisi teşkiline dair olan mu
kaveleye iltihakımız hakkındaki kanun 

15 I münasebetile sözleri 41 

Galib Pekel (Tokad) - Hatay vilâyeti 
teşkiline dair 'kanuna ek kanun münase
betile sözleri 

Gri. Ahmed Yazgan (Urfa) - Merkezi 

a 

57 

Pariste olmak üzere Beynelmilel şarab ofi
si teşkiline dair olan mukaveleye iltihakı
mız hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 41 

Hasan Fehmi Ata§ (Crümüşane) - Ana
sonun gümrük resmi hakkında Hükümet

çe ittihaz olunan kararm tasdikma dair 
kanun münasebetile sözleri 16 



- 1 0 -
M 

Sayıfa 
Memed Aldemir (İzmir) - Anasonun 

gümrük resmi hakkında Hükümetçe ittihaz 
olunan kararın tasdikma dair kanun mü
nasebetile sözleri 

— Maliye vekâleti bütçesine 300 bin 
lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkın
daki kanun msünasebetile sözleri 

Mitat Aydm (Trabzon) - Mütehassıs 
tabiblerle kimyagerlere ve diğer sıhhiye 
mensublarile fennî gözlükeülere ve hususî 
hastane açacaklara verilecek ihtisas vesi-

15 

60 

Sayıfa 
kası, şahadetname, ve ruhsatnamelerden 
alınacak harçlar hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 27 

Nevzad Ayaş (Bursa) - Maliye vekâ
leti bütçesine 300 bin lira fevkalâde tah
sisat verilmesi hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 60 

— Mjerkezi Parisde olmak üzere Bey
nelmilel Şarap ofisi teşkiline dair olan mu
kaveleye iltihakımız hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 40 

B 
Raif Karadeniz (Gümrük ve inhisarlar 

vekili) - Anasonun gümrük resmi hakkın
da Hükümetçe ittihaz olunan kararın tas
dikma dair kanun münasebetile sözleri 15,17 

— Merkezi Parisde olmak üzere Bey
nelmilel Şarap ofisi teşkiline dair olan mu
kaveleye iltihakımız hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 41 

Refik İnce (Manisa) - Divanı muhase
batın üç aylık raporları üzerine ittihaz 
edilmekte olan kararın meriyet ve şümulü
nün tayini hakkındaki mazbata münase
betile sözleri 

— Hatay vilâyeti teşkiline dair kanuna 
ek kanun münasebetile sözleri 

25 

58 

S 
Salâh Yargı (Kocaeli) - Hatay vilâyeti 

teşkiline dair kanuna ek kanun münase
betile sözleri 57 

Sami Erkman (Tunceli) - Anasonun 
gümrük resmi hakkında Hükümetçe itti
haz olunan kararın tasdikma dair kanun 
münasebetile sözleri 14 

Sırrı Day (Trabzon) - Mütehassıs ta
biblerle! kimyagerlere ve diğer sıhhiye 

mensublarile fenni gözlükeülere ve hususî 
hastahane açacaklara verilecek ihtisas ve
sikası, şehadetname ve ruhsatnamelerden 
alınacak harçlar hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 27 

Sırrı Içöz (Yozgad) - Maliye vekâleti 
bütçesine 300 bin lira fevkalâde tahsisat 
verilmesi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 61 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Ana
sonun gümrük resmi hakkında Hükümetçe 
İttihaz olunan kararm tasdikma dair ka

nun münasebetile sözleri 15,16, 
17,18 


