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ÎCBA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayıfa 

1 — îktısad ve.kili Şekir Kesebirin is
tifası üzerine yerine izmir mebusu Hüsnü 
Çakırın tayini 

2 — Maarif vekili Saffet Arıkanın isti
fası üzerine yerine îzmir mebusu Hasan 
Âli Yüeelin tayini 

3 — Hilmi Uranm istifasile açılan Ad
liye vekilliğine Konya mebusu Tevfik Fik
ret Sılayın tayini ' 

4 — Millî Müdafaa vekilliğinden isti-
10 

Sayıfa 
fa eden Balıkesir mebusu Gl. Kâzım özal-
pın yerine Bursa mebusu Gl. Naci Tınazın 
tayin edilmesi 87 

5 — izmir mebusu Celâl Bayarm Baş
vekâletten istifası üzerine yerine istanbul 
mebusu Dr. Refik Saydamın memur edil
mesi 143 

6 — Başvekil Dr, " Refik Saydamm 
programı ve itimad reyi alması 215 .-220,225:228 

7 — Yeni kabinenin teşekkülü 143:144, 

KANUNLAR 
No. Sayıfa 
3549 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun bazı maddelerinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun 4 

3550 — Kaçakçılıktan başka bazı inhisar 
suçlarından doğan para cezalarından 
vaz geçilebileceğine dair kanun 4:5 

3551 — Mübadele ve teffiz işlerinin katği 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 
sayılı kanuna ek kanun 5 

3552 — Büyük Millet Meclisi memurları
nın teşkilâtı hakkında kanun 5:7 

3553 -T- Balkan itilâfı devletlerile Bulga
ristan arasında 31 temmuz 1938 tari
hinde Selânikte imza edilen Anlaş
manın tasdiki hakkmda kanun* 2,11:12, 

16,19,20:22 
3554 — Yer sarsıntısına maruz kalan ba

zı yerlerde Kızılay kurumunca yap
tırılacak . inşaata aid malzemenin 
Devlet demiryollarında parasız nak
ledilmesi hakkmda kanun 7:8,32:33,35, 

•, , , . . » , : • 35,35:38 
3555 — 1938 malî yılı muvazene! umu-
- - miye kanununa bagk trazr bütçeler-

No. Sayıfa 
de değişiklik yapılmasına dair kanun 2,24, 

30,32,35,38:41 
3556 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 

malî yılı bütçesine 150 0Q0 liralık 
münakale yapılması hakkmda kanun 2,24, 

30:32;33,35,42:44 
3557 — Vakıflar umum müdürlüğünün 

1938 malî yılı bütçesinde değişiklik » 
yapılması hakkmda kanun 2,24,32,35,45:47 

3558 — Devlete aid matbaaların birleş
tirilmesi hakkmda kanun 2,12:16,16,51:52 

3559 — Airttırma, eksiltme ve ihale hak
kındaki 2490 sayılı kanuna bir mu
vakkat madde eklenmesi hakkmda 
kanun 2,50,69:70 

3560 —. Adlî evrakm posta, telgraf ve te-' 
, lefon idaresi vasrtasile tebliğine dair 

kanun 7,24,33:34,75:76 
3561 —Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda 

arasmda 19 mart 1937 tarihinde An-
karada imza edilen Ticaret anlaş
masında tadilât yapılması için tea
ti edilen notaların tasdiki hakkmda ., 
kanun ' 2t4;34,76>76;76,77:80 ' 

3582 —<.-??fbfeijj% v Yugoslav tîc&fet v«r - ' " 



- t 
Afo Sayıfa 

seirisefain mukavelesine munzam 
1 »ayış 1938 tarihli Protokola mer
but (A!) listesindeki (Maya) kelime
sinin 565 tarife numarasından 165 
tarife numarasına, nakli hakkında ka
nun 24,34,35,76,76:77,80:83 

3563 —! Ordudan çıkarılacak on iki yaşın-
dan yukan hayvanların çiftçiye sa-
tılinası hakkmda kanun , 2,10:19,28,52.-
' : 53,87:88 

3564 ^ Ş e r l i a d a imza ©dilen (Twkiye -
jMjg&$ya arasındaki ticarî müfeade -
lâ&re aid anlaşma) ile (Avusteya-
nj$ AJ»»ny* tarftûndan ilhakı üze-
t&j» yfc»© Alroanya iU ayni tarihte 
im#a edilen ticarî mübadelelere ve 
te&yata müteallik protokol ) ün tas-
difcna dwr taw 28,&3,8&S9;89,89:92 

3$66 •»[:$$rWy<î - F»lâa4Lya ticaret an-
lagmasma bağlı 11 sayılı İsteye dahil 
pozisyonlarda tadilât yapılması için 
Finlandiya Hükûmietile teati edilen 
mşktublarm kabul ve tasdiki hak: 

k i d a kanun 28,53:54,88,89,89,92:95 
3M6 -~-;,$&rkây* - lw*f ticaret ve memg 

«e|l9PMWma bağlı protokoldeki liste-
dtfmüftderi? * diğer emtia » tabiri* 
u£* tadili taktında kanun 2»,S4,88: 

8$,®M9,«6:99 
&$1 ^ M v l l c kanununda değişiklik ya-

&ft Ü40 «ayılı kamanın 2 nei tnad-
' &#&# Mr ftkra ilâvesi hakkmda k«-
W * §0,71,109 

3568 ^-^ filyaatti <3ömhur dairesi teşkilât 
Isaljnnuöda defişiklik yapnmaaı hak- , 
kmda kannn 24,50,71 <72,110 :1İÎ 
-w*ürfcly* - Almanya tieatttt maka-
vafan»m«iine et&Beyy«l olarak Anka-

n&tŞft 19 mayıs 1936 tarihinde tsadm 
v*;ifiuça edİUn 8 nafi itilâfın tasdiki 
hd*mdft kaann 28,53^,70,103,109,112, 

113:116 
3570 ^ Tftrfcjye ile Als»#»£i» aramdaki. 

m§feadel*?ta ve iediy^ta müt^üik 
olş* 30 ağıutos 1937 tarifeind* B«r-

' lidâcı iaazaiajımie ©l&n jMalftam âtp 
t a i i&n* aid **®un 2 M M 4 M M M » , 

İVo. Sayıfa 
lât ve vazifeleri hakkındaki 1624, 
3314 ve 3406 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılmasına dair kanun 56,102, 

125:127 
3572 — İkinci kânun ve şubat 1939 ay

lan ücret ve maaşlarının tediye su
reti hakkmda kanun 122,142,156 t 

3573 — Zeytinciliğin ıslahı ve yabanileri
nin aşılattırılması hakkında kânun 10,25, 

102,127:140,143,147:156,164 
3574— Askerî mamurlar hakkındaki 

3128 sayılı kanunu değiştiren 3428 
sayılı kanuna ek kanun 50,70:71,103: 

109,164 
3575 — Askerî fabrikalar tekaüd ve mu

avenet sandığı hakkında kanun 28,52, 
57:69^6^11:112,164:173 

3576 — Devlet demiryolları ve limanları "• 
umumî idaresinin teşkilât ve vazifele
rine dair olan 1042 numaralı kanuna 
ek kanun 86,142,173,176 

"3577 — Devlet kitablan mütedavîl ser
mayesi hakkındaki 2133 sayılı ka
nunun bazı maddelerini değiştiren 

• kanun 122442,173,176 
3578 — îdarsi umumiyei vilâyat kanunu

nun bazı maddelerinin tadili hakkın
daki 2630 sayılı kanunun ikinci mad
desini değiştiren kanun 12244^173,177 

3579 — İstiklâl madalyası kanununa mü-
zeyyel 869 sayılı kanuna ek kanun 86,142, 

173,177:178 
3V580 — 1938 malî yılı muvazenei umumi

ye kanununa bağlı bütçe ve cetvelle
rin bazılarında değişiklik yapılmasına 
dair kanun 28,86,122,142;i57:162,165, 

179,180:183 
3581 — Millî Müdafaa vekâleti 1938 malî 

yılı bütçesinde 200 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında kanun 142, 

162,179,179183-186 
3582 — Orman umum müdürfüga 1938 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun 122,142,162:163, 

179,186:189 
3583 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde 
rigğifrikli.k yaparcasına d a i ? kanun 122, 
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tf&. Sttyrfa 
3684 — Cenaze nakline mahsus Beynel

milel İtilâf nameye iltihakımız hakkın-. 
<fe kanun ' 86>,m,r73£79,192:195 

3585 -«- Arazi' vergisi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
ftUAtte 142,l73î:lTg,î7^,lt^î98:199 

358Ç — Arazi vergisinin BS5- mâlî yrlı 
sonuna kadar olan bakayasınm ter
k i n e dair karnın 8#,142,173,175:176, 

179,1-99:202 
3587 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için 

125,5 milyon liraya kadar taahhüde 
girişilmesi hakkındaki 3395 sayılı ka
nuna ek kanun 122*,l42,l73,l78,179r179, 

202:205 
358$ — Muvazene vergisi kanununun bi

rinci maddesinin muaddel beşinci fık-

m. hayıfa 
resinin değiştirilmesine dair fcaaun 122, 

142,m,ÎTO :179l,t^,t79;205:2ÖS 
3589 — Amortisman sandığına verilen 4,5 

milyon liralık avansm tşzyidî hakkın
da kanun S6,İ4^173,lTff,r7Ö,l8Ö^Mİl 

3590 — Damga reeö&i kanımuöu& tauüüne 
dair kanun 214,221:223£24,224)22&:231 

3&91 —- 19&& m$î fdî nmvazenei uttramiye -' 
kantarona- bağk bftC daire bütçelerine 
femzam vtf f$tffc&iMer tangfeaj tttfîhne-
3i hakkında kanun 21*,22î,223,224,224, 

2^1:234 
3592 — Yeknesak bir deniz balizajı siste

mine mütedair 13 mayıs 1936 tarihli 
anlaşmaya iltihaka dair kanun 86,224, 

224)224^34;237 

KARARLAR 
1069• — Stfıhî ahvallerinin tesMti için 

gönderilecek subaylara harcırah veril
mesine dair 4 

îofo ->- Kfoadîû' nizamnamesinin muaddel 
v 49 neu ırfaddesinin tefsirine mahal ol

madığına dair 2,11 
lOtfl — Manisanın îsmailler köyünden Kö

se Memedogullarmdan AHtÜlahoğlu 
, Küçük Mustafa Baltacının- öîüm ceza

sına çarptırılması hakkında , 74,87 
lO?^ — öfun Torvel köyünden Kıvırcık-

ögulîanftdân Pehlivanoğlu Memed Er-' 
soyun ölüm cezasına çarptirıİmaşr 
hakkında 74,103 

Î073 — Devlet şûrası reisliğnıe İsmail 
Hakkı Görelinin, daire reisliğine Sa-
lthattin Odabaşının, azalıkTara da 10 
zatm seçildikleri hâkkmda - 24,50,56,86, 

102:103,113 
Î074 — Gazi Antebin Lohan köyünden Ka-

raba«t^pı şöh^tli M«a)tö&|h!t Me
med Ali Karanın ölüm ce*ft*m# çar$* 
tı*îhîi«sma dair 8 ,̂125 

1075 — Avarama- Yafeifeaptai köjündten 
Yofcgftdo|uM^ısdan Ahmedoğfc Sa-
tsüms- K lan ın Siten eftzâsfö* çayptı-
rikaas* hakkmda 132,156 

1076 — Mandsansa îlyasalar köyümden 
Maötafeo#lu Hakkı Bidemin SKİ» ce--
zasfss çarptırıİBiafiina daiar 86vl22^§6 

1077 — Uşağın DağdtoıMer kötpüade* Sa* 
rımemedoğullarcıdan Ahmedoğlu Ha
lil önderin ölüm eezaeraa çarptırıl
ması hakkmda 122*157 

1078 — îera Vekilleri Heyetine itâmad-
. beyan olunduğuna, dair 215:220,225:228 

1079 —• Türkiye Büyük Millet Meçlisi ia-
tihabnun yenüeamesine dair 220:221 

1880 —: Büyük MÎUet Meclisinin tatiline 
dair 224 

LAYÎHALAH 
1 -»• Adlıyö liarç tarifesi taununa ek 

r&teY harç tarilesi hakkındaki 3499 sa
yılı tâSöttfeiân bas* maddeterlgm ıfegCştiril-
mesine dair ( l / l l#f) 122 

2 —> Araai vergisi hakkındaki 1833 sa-
fğk taMuâ 2 M maddesine bir fıkra ilâ

vesine dşir (1/1179) 86 
3 — Aftficrma, ^feütm^ vfe l&Sfe katyo

nun» dr kgtoat tigütat <î/tfflf %SSM ifâ 
4 — Askerî memurlar hakkmdaki 1455 

sayılı kftuntff 3 aetf ü e M & ek kanun 
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No» \ Sayıfa 

5 —-fBazı Devlet alacaklarının tahsil 
sureti hpckında (1/1188) 122 

6 —İİİ938 malî yılı muvazenei umumiye 
kanunuiia, bağlı bazı daire bütçelerile. (L) -
cetvelinim değişiklik yapılması hakkında 
(1/1177|' 86,142,157:162,165,179,180:183 

7 ~ | i838 malî yılı muvazenei umumiye 
kanuBujja bağlı bütçe ve cetvellerin bazıla
rında, deşiktik yapılmasına dair (1/1178) 86, 

•' V 142,157,162,165,179,180:183' 
8 ^-1x935 malî yılı sonuna kadar ola» 

arazi_ yogisi bakayasının munzam kesir 
ve cezalârile birlikte af fine dair (1/1180) 86, 

j 142,173,175:176,179,109:202 
1938 malî yılı muvazenei umumi-

bağlı bazı daire bütçelerine 
ve fevkalâde tahsisat verilmesi 

kanun lâyihası (1/1202) 214,214,223, 
224,224,2ai;234 

Çiçekdağı kazasının merkezinin >. 
daldırılarak Yozgada bağlanma-
.(1/1173) 50 
Dahiliye vekâleti merkez teşkilâ/t 
leri hakkındaki 1624 sayılı ka-
fcanunun bazı hükümjlerini değiş-

sayılı kanunda değişiklik ya-
pjlmasöfc dair (1/1176) 56*102,125:127 

12, -f Denizaltı sınıfı mensublarma ve* 
rilecek [zamlar ve tazminler hakkındaki 
3486 sâjık kanunun 1, 2 ve 3 ncü madde
lerinin f&ddline dair (1/1174) 50 

1£ -4: Devlet demiryolları ve limanları 
:daresinin teşkilât ve vazifelerine 

1042 sayılı kanuna ek kanun lâ
yiham (1/1181) 86,^42,173,17^ 

14 -£ Devlet havayollarında vazife uçu
şu esna|mda şehid düşen pilot Ekrem Er
mek ilejbnakinist Sami Demirelin dul ve 
yetknleâne aylık tahsisi hakkında (1/1168,) 2 

Devlet kitabları -mütedavil sema
daki 2133 sayılı kanunun baz? 
in değiştirilmesine dair (1/1189) 122, 

142,173,176 
CHimrük tarife kanununun 2&9 n-

numarasının tadili hakkında 

umumî 
dair o! 

16 
ön tarföe 
(J/ıs 

17 -|i-Sâkimler kanununun bazı mad-
iren 35Ö1 sayılı kaüıuıa bağlı 

142 

No. x . Sayıfa 
1 numaralı cetvelin tadiline dair (1/1175) 50 

18 — îdarei umtımiyei vilâyat kanu
nunun bazı maddelerini değiştiren 2630 
sayılı kanunun 2 rici maddesinin tadili 
hakkında (1/1190) '122,142,173,177 

19 — İkinci kânun ve şubat 1939 ayları 
ücret ve maaşlarının .tediye sureti hakkın
da (1/1191) 122,142,156, 

20 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
1938 malî yılı bütçesinde 150 000 liralık 
münakale yapılması hakkında (1/1169) 2,24, 

30:32,33,35,42:44 
21 — İstiklâl madalyası kanununa mü-

zeyyel 869 sayılı kânuna muvakkat bir 
madde eklenmesine dair (1/1182). 86,142,173, 

177:178 
22 — Mahsus bir kanunla Devletten bir 

hak temin eden veya.sermayesinin yan
sından fazlası Devlete aid olan banka ve 
ya müesseseler memurlarının maaş ve üc
retleri ve hizmete giriş ve terfi usulleri 
hakkında (1/1172) 10 

23 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için 
(125,5) milyon liraya kadar taahhüde gi
rişilmesi hakkındaki. 3395 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası (1/1192) 122,142,173,178,179, 

202:205 
24 — Millî Müdafaa vekâleti 1938 malî 

yılı bütçesinde 200 000 liralık münakale 
yapılmasına dair (1/1199) . 142,162,179, 

179,183:186 
25 — Muvazene vergisi kanununda ba

zı değişiklikler yapılmasına dair olan 3404 
sayılı kanunun 1 nci maddesinin 5 nci fık
rasının değiştirilmesi' hakkında (1/1193) 122, 

' 142,173,178:179,179,179,205:208 
26 — Orman umum müdürlüğü 1938 

malî yılı bütçesinde münakale yapılması 
v« 100,000 liralık munzam tahsisat veril
mesi hakkında (1/11194) 122,142,162:163,165, 

179,186:189 
27 — Orman umum müdürlüğü 1938 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
haikında (1/H95) . 122,142,162:163,165,179, 

186:180 
28 — Posta, telgraf1 ve telefon umum 

müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında (1/1196) 122,142, 

163:164,179,188:192 



Sayıfa 
29 — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika 

Kırallığı arasında imza edilen iadei müc
rimin muahedesinin tasdiki hakkında 
(1/1197) 122 

30 — Türkiye - Finlandiya ticaret an-
laşmas ıiçin teati edilen mektublann tas
diki hakkında (1/1183) 86 

31—Türkiye ile Almanya arasında im
zalanan Kredi anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/1201) ' 214 

32 — Türkiye - İngiltere müzeyyel ti
caret ve Kliring anlaşması ile tadil edil
miş bulunan 2 eylül 1936 tarihli ticaret ve 
kliring anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye 
çiçek soğanlarının ilâvesine dair teati olu
nan notaların tasdiki hakkmda (1/1184) 86 

33 — Türkiye - îsveç ticaret ve kliring 
anlaşması protokolüne merbut listeye ilâ
ve edilecek kontenjan hakkmda teati olu
nan mektublann asdikma dair (1/1198) 122 

34 — Türkiye - Yunanistan arasmda 
akid ve imza edilen kliring anlaşmasına 
müzeyyel protokolün tasdiki hakkında 
(1/1186) 102 

35 — Türk - Romen ticaret anlaşmasına 
müzeyyel anlaşmanın tasdiki hakkmda 
(1/1170) . 2 

36 — 3136, 3248 ve 3322 sayılı kanun
larla amortisman sandığına yerilen avan
sın tezyidi hakkında (1/1185) 86',142,173,17&, 

179,180,208:211 
37 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 

malî yılı bütçesinin muhtelif fasıllarına 
73 000 liranın munzam tahsisat olarak ilâ
vesine ve 12 000 liralık münakale yapıl
masına dair (1/1171) 2,24,32,35,45:47 

1 — Adlî evrakın Posta, telgraf ve te
lefon idaresi vasıtasiie tebliğine dair 
(İ/IO&I) 7,24,33:34,75:76 

2 — Arazi vergisi hakkmdaki 1833 sa
yılı kanunun bazı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkmda (1/102.2) 142,173:175,178,179, 

196:199 
3 — Arazi vergisi kanununun 2 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(İ/970) 2,11 

4 - - Askerî fabrikalar tekaüd Ve mu-

6 -
Sayrfa 

avenet sandığı hakkmda (1/1045) 28,52,57:69, 
76,111412,164:173 

5 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 14 ncü maddesinin son fıkrasının ta
dili hakkında (1/1046 " 4 

6 — .Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 66 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair (1/1032 4 

7 — Balkan itilâfı Devletlerile Bulga
ristan arasında 31 temmuz 1938 tarihin
de Selânikte imza edilen anlaşmanın tas
diki hakkmda (1/1133) 2,11:12,16,19,20:22 . 

8 — 1 9 4 0 sayılı kanunun 2 nci mad
desine bir (E) fıkrası ilâvesi hakkmda 
(1/1134) 50,71,109 

&—Cenaze nakline mahsus Beynelmi
lel itilâf nameye iltihakımız hakkmda 
(1/1136) 86,112,173,179,192:195 

1 0 — Devlete aid matbaaların birleş
tirilmesi hakkmda (1/192) 2,12:16,51:52 

11 — Devlet Hazinesi aleyhine verîlib 
katğileşen ilâmların icrasına dair 3 

12 —• Hukukv usulü muhakemeleri ka
nununun 569 ncu maddesinin değiştiril
mesi hakkmdaki kanun 3 

13 — Kaçakçılıktan başka inhisar suç
larından doğan para cezalarından vazgeçi-
lebilmesine izin verilmesine dair (1/312) 4:5 

14 — Kırşehir, Yozgad ve Keskin mın-
tak'alarmda yer sansıntısındân yıkılan, ve 
harab olan binaların inşaat ve tamiratın
da kullanılmak üzere Kızılay tarafından 
sevkolunaeak inşaat malzemesinin Dev
let demiryollarında parasız nakledilmesi 
hakkında (1/1141) 7:8,32:33,35,35,35:38 

15 -— Mahsuldar ve yabani zeytin ağaç
larının aşılanması ve zeytin mahsullerinin 
iyileştirilmesi hakkında (1/808) 10,25,102, 

' 127:140,143,147:156,164 
16-— Mübadele ve teffiz işlerinin kat-

ği tasfiyesi ve intacı hakkmdaki 1771 sayı
lı kanuna ek kanun lâyihası (1/991) 5 

17—Ordudan çıkarılacak 12 yaşından 
yukarı hayvanların *köylü ve yetiştiriciye 
satılması hakkında (1/1035) 2,16:19,28,52:53, 

87:88 
18 — Türkiye - Almanya arasındaki 

ticarî mübadelelere aid anlaşma ile ticarî 
mübadelelere ve tediyata müteallik prxjto-
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kolite tasiikma dair (/*!#>)' 28,50;88,8£,$&, 
; l 89:92' 

lff — fürkiye- - Almanya ticaret muka-
velenaime î̂fe" tofeeyyel /îtiiâftn tasdikina 
dair (l/5§6) 2a,53,69i,W,103jl^,l^İÎ3:116 

20' — İjpttrkfyrç, dmt ta iye t i ile Fransa 
Cümhtüfi#ti ara«Hida Ankatadar imza ed¥-
len dostluk muahedesi ile müşterek beyan
name w . #tatâara mütedair protokolün 
tasdikina | k r {İflİ&y ff),25 

21 —\terkiye - Finlandiya ticaret an-
laşması^aı^ağfı II sayılı listeye dalıil po-
zisyonîap£|ı, tadîlât yapılması içirt Finlan
diya Hükümeti ile teati edilen mektuMa-
rm tas(Şk| hakkmda (1/1146) 28,53:54,88, 

. • f 89,89,92:95 
22' — İjfirkiye - Hottanda ticaTet aıilaş-

masma mştedaır protokolde tadilât yapıl
ması ^ n lieati olunan notaların tasdiki 
nakkfluîa |t/1148) 24,S4,7e,76,76,77':80 

Sayıfa 
23 — Türkiye ite- Almanya arasındaki 

mübadeiâta ve tediyata müteallik olup 30 
ağustos 1'9S7 tarihinde1 imzalanmış olan an
laşmanın tasdikma dair (1/894) 28,53,69,70,103, 

109,112,116:119 
- -" 24 — Türkiye - Isv^ç ticaret ve kliring 
anlaşmasına bağlı protokoldeki listede 
münderie/ «djğer emt'k* tâbirinin tadili 
hakkım* (1/M51) 28,54,88:89,g9,9e :#9 

25 — Türkiye - Yugoslavya tfcâret ve 
seyrisefate. mukavelesin* munzam protoko
le m e r t e A l is tesWeki ' «Lev&re (Ma-
ye) » kelamesîniri 565 tarife numarası önün
den 16& tar i fe numarâsma nakli hakkın
da (1/ÎM&) 24,3*:35,76,76,76:77,8Q İ83 

26 -^ Yangmbas (İtfaiye) kanunu lâ
yihası 3:4 

27 — Yekaaesak ba? 'deniz balizajır siste
mine mütedair anlaşmaya iltihakımız hak
kında (1-/1155) 86,224,S24,224;234:237 

MAZBATALAR 
AD&J3* BNIGÖSHBCI MA&BAJTA&ARfi 
1 — Aktaranın YakuteeMel köyünün 

Yozg&MJtmem&ûm AlmıeĞoğhı Satılmış 
Kayama-^lüm- oeza&mâ çarptoı lmasî hak
kmda Başvekâlet tezkeresine dair (3/511) 1%% 

156 
2 — İmtiyazlı madenlerin ihtiva eyle* 

diği sahftB f̂fi befe«r hekta-rı içia maadin* 
nizanmw&f$iftin vomMd. 49 mm maddesi 
mucibijöMfheî? sam ihtidasında almm»st 
lâzımgeteaş om k u r n a n remm veya i<îar 
bedeli <£$& o lmadı imm tefsiri Iakhnwda-
BaşvekM*|>f«is*r«Sîa» dair (3 /3M) 

3 . — E Â f J^tteftin £ofean köySfiden Ka-
röhactöt lu | şöhretli Mehmeto^M Mehm«d 

2.11 

ftiftafi. o&asma çarptırılması-
çvekâlet tezkeresi hakkında 

88il25 
yabani ~" 2By$3i 

t ^ ztyfc&t nfâjfc 
hakkmda keîrun 

X 140,143,147:156,164 
5 - r SEİftis^nıîı Uyanırlar köyünden 

Mustafaoğtu Hakkr Biçicinin ölüm ceza-

na dair 
(3/4677 

4 — 
ağaç! 
eullerîHâî ^estirilmesi 
lâyihaima;Mair (1/868) 

keresine dair (3/518) 122,156 
6 — Manisanın îsmailler köyünden 

Köse llCehmedoğüll&rındaîi Abdullâhoğlu s 
Küçük iSfjUBtafa Baltacının ölüm cezasma 
çarptırılması hakkmda. Başvekâlet tezke
resine dair (î/505) 74,87 

7 — Ofum Torvel köyünden Eirvırcî&-
oguUarmd:an Pehlîvanoflu Mehmıed Br- • : 
soyun ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresin» dair 
(3/528) 74,103 

8 — Uşağsı Dafdemir köyünden Şart 
Mehnıe$ oğullarından Ajhmedoğlu Hal i l ön-
cferitl' ölüm eetasma çarpt ı r ı lmak hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dai r (3/545) 122,157 

1 — Adli evrakm Boşta, telgraf ve te-
tefon idamesi vasrtasile tebliğine dair ka^ 
nun lâyihası h a k k m ^ ' 7,24,33:34,75,76 

2 — Eaç&fcçıükt&Ti k&ş&a iahiaar euç-
l&vntâm- doğsti para cesalarmdan tsutge-
ç^lebâlmetine izin verilmesine dai r kanun 

lâyihası hakkmda (1/312) 4:5 
AR2ÜHAL ENCÜMENİ! MAZBATALABI 

1 — Aydın mebusu; Tahsin Sanın, Ar
zuhal etteümenindn 1 5 - V I - 1 9 3 8 torihli 

file:///terkiye
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h&îta.W karar cetvelindeki 1^3 sayılı 
kararının Umumî heyette müzakeresine da
ir takruri kapında (4/85) 50,56:57 

2 — Yozgad mebusu TSmm Dramannı, 
Arzö&si encümeninin 11 -IV -1938 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 1355 sayılı ka
rarın Umumî heyette müzakeresine dair 
takriri hakkında (4/71) 142,157 

3 — Yozgad, mebusu Emin Dr&manm, 
^Arzuhal eneümeninin 30 - XI -1938 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 519 sayılı ka
rarın Umumî heyette müzakeresine dair 
takriri hakkında (4/36) 50,57 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATAIiARI 
1 — Arazi vergisi hakkındaki 1833 sa

yılı kanunun bazı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1022) 142,173 rf.75,178,179,196:199 

2 — Arazi vergisi kanununun 2 nci 
maddesine bir |ıkra eklenmesine dair ka
nun lâyihası Hakkında (.1/970) 2,U 

3 — Arttırma, eksiltme ve ihale kanu
nuna ek kanun lâyihası hakkmda (1/1166) 50, 

69:70 
4 — Askerî fabrikalar tekaüd ve mua

venet sandığı .hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/1045) 28,52,57:69,76,111:112,164: 

165rl73 
5 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 

sayılı kanunun 5 nci maddesile zeylinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna iki muvakkat 
madde eklenmesine dair olan Ittâ8 sayılı 
kanunun muvakkat birinci maddesinde ya
zılı (memur ve askerî mensufelar) tâbiri
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi
ne dair (3/531) 50,70:71,103:109,164 

6 — 1935 malî yılı somana kadar olan 
arazi vergisi bakayasmm munzam kesir ve 
cezalarite birlikte af fig,e dai£ kanun lâyi
hası hakkında (1/1180) 143,173,175:176,179, 

199:20? 
"7 — 1938 malî yılı muy,azen.ei umu

miye kanununa bağlı bazı daire bütçeleri
ne munzam ve fevkalâde tahsisat verilme
si hakkında kanun lâyihaaüe idare Heyeti
nin, Büyük Millet' Meclisi 1938 malî yılı 
bütçesinin bazı fasıllarına tahsisat ilâvesi
ne dair- kangn iekjifi hakkında (1/1202, 
2/OT is±m±#^̂ aA< f̂fi] wı 

Sayıfa 
8 — J93Ş raalî yıfc muvazenej îpjumi-

ye kanununa fegğlı bazı daire bütçeleri!^ 
(L) celveliufe dağişjklik yakılması kak-
kmda 1/1177 ve 193§ malî yıİJ muvazenei 
umumiye kanuw*ûa bağlj bütçe ve cetvel
lerin basılarında. de$i$£l& yapılmama da
ir 1/1178 aayjlı kanun lâyihalajüe I^are 
Heyetinin, BüyüJs Mİ^et Meçlisi yş Ri
yaseti Cumhur- 1933 malî yotlj bütçelerinin 
bazı fasıllarına munzam tahsisat ilâvesine 
dair 2/84 ve Divan; muhasebat 1938 malî 
yık bütçesine 540 luştilş, münakale yapıl
ması kabanda g/86 sayılı kanun teklifle
rine dair 142,157 ^^165,179,180:18Ş 

9 ~ J940 sayılj kanonun 2 nci madde
sine bic (E) fıkrası ilâvesi hakkında ka
nun lâyihasına dair U/H34) 50,7;,109 

10 v— Eahjjiye vekâleti merkez teşki
lât ve vaiafsteri hakkındaki 1624 sayılı fea-' 
nunla bu. kamunun bşşı hükümlerini değiş
tiren &İQ6 sayjlı kanunda gajiş]$fe ya-
pılmasf&a dajr kanun lâyihası hakkında 
(1/llTfi) lflfclBSOT 

11 — Devlet demiryolları ve limanlan 
umumî idarecinin teşkilât ve. vazifelerine 
dair ol$n 1042 sayı^ kanuna ek kanun lâ
yihası hakişjn&î. U / İ « D 142,173,17$ 

12 —-•. Devlete ajd matbaaları bjrjşşv 
tiyümesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/192) ?,12:16,51:52 

- 13 — Devlet kjtabian mütedavil ser
mayesi ^kkın4aki 2133 aayılj onunun \&r 
zı maddelerinin değiştirilmesine dair kar 
nu» l |y^a* î feak t^d*( l / l l ^ ) M&K&HS 

14 «T- Giresun mebusu Hakkı Tarık 
Usun; damga seami kanununun J} nci 
maddesinin .74 n,cü numarasının dteğiştiîU-
mesine cjajı? kanun teklifi hakkında (2/79) £14, 

221,^21 ;223,2?4J28:^1 
. 15 -r- îd$rç H^yetinin^ Divanı muha,-
hasebat 1938 malî yılı bütçesinin bazı fa
sılları araemda münakale yapılmasına â&-
ir 2/81 ve Büyük Mi&et Maclisi ye Divanı 
muhasebat 1938 malî yılı bütçelerinde 
münakale yapılması hakkında Ş/82 sayjlı 
tarafe teklifleriafi dm 24,30,33,3^38:41 

16 — Î4as& Heyetinin, Riyaseti Güm-
hur dairesi' teşkilâtı hakkındaki 218Ö ve 
3t)İl gajtiüt £jBM9İlf9l U t t İSAââdHİU&-. *• 

\ 
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değiştirilmişine dair kanun teklifi hakkın
da (2/83) İ ̂  50,71:72J110:111 

17 — Îİinci kânun ve şubat 1939 aylan 
ücret ve na|aaşlarmın tediye sureti hakkın
da kanun layihasına dair (1/1191) 142:156 

18 — lfatiyazlı madenlerin ihtiva eyle
diği sahan|tı beher hektarı için maadin ni
zamnamesinin muaddel 49 ncu maddesi mu
cibince hej sene iptidasında alınması lâ
zım gelen ŞQ kuruşun resim veya icar bede
li olup okkadığınm tefsiri hakkında Baş
vekâlet teskeresine dair (3/314) ^ 2,11 

19 — îşhisarlar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçesinde 150 000 liralık müna
kale yapıljftası hakkında kanun lâyihası
na dair ( lhl69) 24,30:32,33,35,42:44 

20 — ]y|shsuldar ve yabani zeytin ağaç
larının aşıfonması ve zeytin mahsullerinin 
iyileştirilmişi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/80$) 102,127:140,143,147:156,164 

21 — i p i Müdafaa vekâleti 1938 malî 
yılı bütçelide 200 000 liralık münakale 
y»ıpılmasm| dair (1/1199) 142,162,179,179,183: 

186 ' 
22 — Jîjlî müdafaa ihtiyaçları için 

(125,5) mijyon liraya kadar taahhüde gi
rişilmesi hakkında 3395 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihasına, dair (1/1192) 142,173,179, -; 

[ 179,202:205 
23 — Mİıvazene vergisi kanununda bazı 

değişiklik Sapılmasına dair olan 3404 sa
yılı kanun'SR 1 nci maddesinin 5 nci fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun lâyi- . 
hasına daif (1/1193) 142,173,178:179,179,179, 

| 205:208 
24 — Gİrna umum müdürlüğü 1938 ma

lî yılı hüt|esinde münakale yapılması ve 
100 000 :liıj|lık munzam tahsisat verilmesi 
hakkında İ/1194 ve_Orman umum müdür
lüğü 1938 Ipalî y$ı bütçesinde değişiklik 
yapılması {hakkında 1/1195 sayılı kanun 
layihaların^ dair 142,162:163,165,179,186 :İ89 

25 — Ordudan çrk&rılacak 12 yaşmdan 
yukarı hayranların köylü ve yetiştiriciye 

jjtkında kanun lâyihasına da-
2,16:19,28,52:53,87:88 

osta, telgraf ve telefon umum v 
İ938 malî yılı bütçesinde de- ' 

sattlmast 1 
ir (1/1035 

26 — 
müdürlüğî 
ğigiklils y#ül'aifiSi'hakkHidö kanun lâyiha-• 

Sayıfa 
sma dair {1/1196) 142,163:164,179,189:192 

27 — 3136, 3248 ve 3322 sayılı kanun
larla Amortisman sandığına verilen avan
sın tezyidi hakkında kanun lâyihasına 
dair Jl/1185) 142,173,179,179,180,208:211 

28 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçesinin muhtelif fasıllarına 
73 000 liranın munzam tahsisat olarak ilâ
vesine ve 12 000 liralık münakale yapılma
sına dair kanun lâyihasına dair (1/1171) 24, 

32,35,45:47 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
66 nci madesine bir fıkra eklenmesine da
ir kanun lâyihası ve Maliye encümeni maz-
batasile askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
14 ncü maddesinin son fıkrasının tadili 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/1032, 
1046) 4 

2 — îdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi memurlarının teşkilâtı hakkında 
kanun teklifine dair (2/75) 5:7 

3 — Kaçakçılıktan başka inhisar suç
larından doğan para cezalarından vazge-
çilebilmesine izin verilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/312) 4:5 

4 — Kırşehir, Yozgad ve Keskin mın-
takalarında yer sarsıntısından yıkılan ve 
harab olan binaların inşaat ve tamiratın
da kullanılmak üzere Kızılay tarafından 
sevkolunacak inşaat malzemesinin Devlet 
demiryollarında parasız nakledilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/1141) 7:8,32: 

33,35,35,35:38 
5 — Mübadele ve teffiz işlerinin katği 

tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayıü 
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/991) 5 

6 — Ordu, deniz ve, jandarma subay-
lariîe memurini hakkındaki 912 sayılı ka
nunun. 4 ncü maddesinin tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/524) '4 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Adlî evrakın Posta, telgraf ve tele

fon idaresi vasıtasile tebliğine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/1091) 24,33:34,75:76 

2 — Arazi vergisi hakkındaki 1833 sa
yılı kajıunua ]>azı hülc^ıltonin de^tirü-

v_ 
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mesi hakkında kanun lâyihasma dair ı 
(î/1022)' 14SllTS:ltBimiiy&,19»:İ9B 

3 — 193& maH yTÎı sonum* fesdarolan 
arazi vergisi bakayasının munzam- İsesir ve s 
eezalarile birlikte affine dair kanun lâyi-
hasr Hafefadâ (I/Î180) 142,173,175:176,179, 

19^:202 
4 — Dahiliye vekâleti merkez, teşkilat 

ve vazifeleri hakkındaki 1624 sayıh kanun-
1% büL-kasKaıan bazı hükümlerini değiştiren 
'3406 sayılı kanunda teğişiklik yapılmalına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/1176) 102, 

125:127 I 
Ş *— İdarei tiamumiyei vilâ#at kanunu

nun bazı .maddelerini değiştiren 263Q sayılı 
kammıırrâ jttei maddesinin tadilîr hakkında 
kanun lâyihasına, dair (1/119Û) 142,173,177 

^1 —• Mübadele. ve- teffiz işlerisin katği 
t&sfiyesL ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/991) 5 

îtiVAm .MUHASEBATı ENCÜMENI 
MAZBATALARI 

1 — Haziran : ağustos, 193S aylarına 
aid raporun sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat Riyaseti tezkeresi hakkında 
(3/56&): 146,223 

2 — Mart : mayıs 1938 aylarına aid 
raporun ammldııtuna dair Divanı muha
sebat Riyaseti tezkeresi Tıakkmda 
(3/558$ 146,223 

GÜMRÜK V[E İNHİSARLAR, ENCÜMENİ I 
MAZBATALARI 

1. — 1940 sayılı kanunun 2 nci madde
sine bir (E) fıkrası ilâvesi hakkmda kanun 
lâyihasına dair (1/1134) 50,71,109 

• 1 — Kaçakçılıktan başka inhisar suç-
; larından doğan para- cezalarından vazge-

e^bilmesine izin verilmesine dair kanun 
.- lâyihası hakkmda (İ/312) 4:5 

.HABÎ@lrE ENCÜMENİ MAZBAMLABI 
1 — BMan itüâft Devletlerce' Buîga-

r fs to ârasmda 31 temmuz-193^ târihinde 
miza erd&ett"anlaşmanın tasdiki , ı 

hakkımjr'kaftttft-' lâ^î&asma: dair- (3^1138) 2,11: 
Ji2;ıe,if^oir 

Sayıf a 
2 — Cenaze nakline mahsus Beynelmi

lel itüâfnameye iltihakmıız hakkmda ka
nun lâyihasına dair (1/1136) , 86,112,173,179, 

192:195 
3 — Tıîrkıye üe Almanya arâsmdâki 

mübadelâta ve tediyata müteallik btub 30" 
ağustos 1931^ tarihinde imzalanmış olan 
anlaşmanın tasdıkma dair kanun lâyihası 
hakkında (l/894> 28,53,69,70,103;!^, 

Iî2;il6':Iİ0' 
4 — Türeye - Almanya arasındaki 

ticarî mübadelelere aid anlaşma üe ticarî 
mübadelelere ve tediyata müteallik pro
tokolün tasdıkma dair" kanun lâyihası 
hakkmda (1/1*50). 28,5$8B,8SF,89t:S2r 

5 — Türkiye - Almanya ticaret muka
velenamesine müzeyyel itilâfın tasdikma 
dair kânun lâyihası hakanda (1/586) 2^5^^9^. 

7Q,lö3,10ff,lB;iI3":ir6* 
6 — Türkiye Cumhuriyeti ile.Fransa^ 

Cumhuriyeti arasında imza edilen dostluk 
muahedesi ile müşterek beyanname ve 
optanlara mütedair protokolün taadikıana 
dair kanun lâyihası hakkmda (1/1147) 10,25 

T — Türkiye - Finlandiya ticaret an
laşmasına bağlı 2 sayılı listeye dahil po
zisyonlarda tadilât yapılması için Finlan
diya Hükümeti ile. teati edilen mektubla- . 
rm tasdiki hakkmda ( kanun lâyihasma 
dair (1/1146) 28,53:88,89,89,92:95 

8 — Türkiye - Hollanda ticaret anlaş
masına mütedair protokolde tadilât yapjl-
masî iğin. teati olunan notaların tasdiki 
hakkmda kanun-lavihasına dair (î/1148) 54, 

34,76,r6,76,7T:80 
9 — Türkiye - îsveç ticaret ve kliring 

anlaşmasına bağlı protokoldeki' listede 
münderiç. «diğer emtia» tâbirinin tadili 
hakkmda (kanun,lâyfitasma dair (1/1151) .20, 

\ 54,88,89,89^9,96:99 
10v — Türkiye - Yugoslavya ibaret ve 

seyrisefain mukavelesine munzam proto* . 
köle, merbut Ju BştegindeH'. «Levu>e,', (3£a- : 

ye» )~ KeİŞaşşiftin 565 tarife numarası 
önünden 165' tarffe numarasına nakli, bak-
kmda'&âjiari lâyihasına dfair (1/p.tSÎ)' 24^4 • 

.3^76;T6':t730:$3. 
' 11 — Teknesale bir deniz balizajt siste

mine mütedair anlaşmaya ütiHâkımız hâk-
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kında kanun lâyihasına dair (1/1155) 86,224, 
224,224,234:237 

ÎKTÎSAD ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 -T- İmtiyazlı madenlerin ihtiva eyledi

ği sahanın beher hektarı için maadin ni-
zanmalmesinin muaddel 49 ncu maddesi 
mucibince her sene iptidasında alınması , 
lâzım gelen 10 kuruşun resim veya icar 
bedeli; olup olmadığının tefsiri hakkında 
(3/314) 2,11 

2 -r- Mahsuldar ve yabani zeytin ağaç
larının. aşılanması ve zeytin mahsullerinin 
iyileştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair U/808) 10,25,102,127:140,143,147:156,164 

3 — Türkiye ile Almanya arasındaki 
mübactelâta ve tediyata müteallik olup 
30 ağustos 1937 tarihinde imzalanmış olan 
anlaşnıanın tasdikına dair (1/894) 28,53,69, 

70,103,109,112,116:119 
4 — Türkiye - Almanya arasındaki ti

carî Mübadelelere aid anlaşma ile ticarî 
mübadelelere ve tediyata müteallik pro
tokolüm tasdikına dair kanun lâyihası hak
kında (1/1150) . 28,53,88:89,89,89:92 

5 — Türkiye - Almanya ticaret muka
velenamesine müzeyyel itilâfm tasdikma 
dair kanun lâyihası hakkında (1/586) 28,53, 

69,70,103,109,112,113:1J .fi 
6 -r- Türkiye - Hollanda ticaret anlaş

masına mütedair protokolde tadilât yapıl
ması ijçin teati olunan notaların tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/1148) 24,34, 

76,76,76,77 :80 
7 — Türkiye - Finlandiya ticaret anlaş

masın^ bağlı 2 sayılı listeye dahil pozis
yonlarda tadilât yapılması için Finlandiya 
Hükümeti ile teati edilen mektubların tas
diki [hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1146) 28,53:54,88,89,89,92:95 

8 — Türkiye - İsveç ticaret ve kliring 
anlaşmasına bağlı protokoldeki listede 
münderiç «diğer emtia» tabirinin tadili 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/1151) 28,54, 

88:89,89,89,96:99 
9 r - Türkiye - Yugoslavya ticaret ve^_ 

seyrisefain mukavelesine munzam protoko
le metfbut A listesindeki «Levure (Maye)» 
kelimesinin 565 numarası önünden 165 tari-

Sayjfa 
fe numarasına nakli hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/1149) 24,34:35,76,76,76:77,80:83 

10 — Yeknesak bir deniz balizajı sis
temine mütedair anlaşmaya iltihakımız 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/1155) 86, 

224,224,224,234:237 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Devlete aid matbaaların birleştiril 

mesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/192) ^12:16,51:52 

2 — Devlet kitablan mütedavil ser
mayesi hakkındaki 2133 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/1189) 142,173,176 

JüfALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Arazi vergisi hakkındaki 1833 sa

yılı kanunun bazı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1022) 142,173:175,178,179,196:199 

2 —- Arazi vergisi kanununun 2 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun lâyihası hakkmda (1/970) 2,11 

3 — Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu
na ek kanun lâyihası hakkında (1/1166) 50,69: 

70 
4 — Askerî fabrikalar tekaüd ve mua-* 

venet sandığı hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/1045) 28,52,57:69,76,1İ1:112,164:165: 

173 
5 — 1935 malî yılı sonuna kadar olan 

arazi vergisi bakayasının munzam kesir ve 
eezalarile birlikte af fine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/1180) 142,173,175:176,179, 

199:202 
6 — 1940 sayılı; kanunun 2 nci madde

sine bir (E) fıkrası ilâvesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/1134) 50,71,109 

7 — Devlete aid matbaaların birleşti
rilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/192) * 2,12:16,51:52 

8 — Giresun mebusu Hakkı Tank 
Usun; damga resmi kanununun 11 nci 
maddesinin 74 ncü; numarasının değiştiril-, 
meşine dair kanun teklifi hakkında (2/79) 214, 

22İ,221:223,224,228,231 
9 — İmtiyazlı madenlerin ihtiva eyle

diği sahanın beher hektarr için maadin 



Sayıfa 
nizamnamesinin muaddel 49 ncu maddesi 
mucibince her sene iptidasında alınması 
lâzımgelen 10 kuruşun resim veya icar be
deli olup olmadığının tefsihri'/ hakkında ^ 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/314) 2,11 

10 — Muvazene vergisi kanununda ba
zı değişiklikler yapılmasına dair olan 3404 
sayılı kanunun 1 nci maddesinin 5 nci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/1193) 142,173,178:179,179, 

179,205:208 
11 — 3136, 3248 ve 3322 sayılı ka

nunlarla amortisman sandığına -verilen 
avansın tezyidi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/185) 142,173,17 ,̂179,180,208,211 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 66 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/1032) 4 

2 — Kaçakçılıktan başka inhisar suç- \ 
larından doğan para cezalarından vazge-

. çUebilmesine izin verilmesine dair, kanun 
lâyihası hakkında (1/312) 4:5 

3 — Mübadele ve teffiz işlerinin katği 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/991^ 5 

MECLÎS HESABLARININ TEDKÎKI EN-
* CÜMENÎ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1938 yılı 
ağustos ve eylül ayları hesabı hakkında 
(5/77) . - 2,11 

2 — Büyük Millet Meclisi 1938 yılı bi
rinci ve ikinci teşrin aylan hesabı hakkında 
(5/79) . * . 122,157 

3 — Büyük Millet Meclisi^ Riyaseti 
Cumhur ve Divanı muhasebat 1937 yılı 
hesabı katğileri hakkında (5/78) 28,51 

MÎLLÎ MÜÜDAFAA ENCÜBfENÎ MAZBA
TALARI 

1 — Askerî fabrikalar tekaüd ve mu
avenet sandığı hakkmda kanun lâyihası
na dair (1/1045) 28,52,57:69,76,111:112,164: 

165:173 
2 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 

sayılı kanunun 5 nci maddesüe zeylinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna iki muvak
kat madde eklenmesine dair olan 3128 sa
yılı kanunun muvakkat birinci maddesinde 

Sayıfa 
yazılı (Memur ve askerî mensublan) tâ
birinin tefsiri hakkında (3/531) 50,70:71,103: 

109,164 
3 — Balkan itilâfı Devletlerile Bulga

ristan arasmda 31 temmuz 1938 tarihinde 
Selânikte imza edilen anlaşmanın tasdiki 
hakkmda kanun lâyihasına dair (1/1133) 2,11: 

12,16,19,20:22 
4 — Devlete aid matbaaların birleşti

rilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/192) 2,12:16,51:52 

5 — İstiklâl madalyası kanununa mü-
zeyyel 869 sayılı kanuna muvakkat bir 

madde eklenmesine dair kanun lâyihası hak
kmda (1/1182) 142,173,177:178 

6 — Ordudan çıkarılacak 12 yaşından 
yukan hayvanların köylü ve yetiştiriciye 
satılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1035) 2,16:19,28,52:53,87;88 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
66 nci maddesine Mr fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Maliye encümeni mazba-
tasile askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
14 noü maddesinin son fıkrasının tadili 
hakkmda kanun lâyihasına dair (1/1032, 
1046) 4 

g — Ordu, deniz ve jandarma subay-
larile memurini hakkındaki 912 sayılı ka
nunun 4 neü maddesinin tefsirine dair 
(3/524) 4 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Devlet demiryolları ve limanlan 

umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine 
dair olan 1042 sayılj kanuna ek kanun lâ
yihası hakkmda (1/1181) 142,173,176 

- 2 — Adlî evrakm posta, telgraf ve te
lefon idaresi vasıtasile tebliğine dair ka
nun lâyihası hakkmda (1/1091) 7*84,83:34,75:76 

1 — Kırşehir, Yozgad ve Keskin mm-
takalarmdâ yer sarsıntısından yıkılan ve 
harab olan binaların inşaat ve tamiratında 
kullanılmak üzere Kızılay tarafmdan sev-
kolunacak inşaat malzemesinin Devlet de
miryollarında parasız nakledilmesi hak
kmda kanun lâyihasına dair (1/1141) "7:8,32,: 

33,35,35,35:3$ 
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SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET ENCÜ-
'MENİ MAZBATALARI 

1 -*- Cenaze nakline mahsus Beynelmi
lel itiliâfnameye iltihakımız hakkmda ka
nun lâyihasına dair (1/1136) 86,112,173,179, 

192:195 

1 -f~ Mübadele ve teffiz işlerinin katği 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/991) 

Zt|tAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Mahsuldar ve yabani zeytin ağaç-

Sayıfa 

larının aşılanması ve zeytin mahsullerinin 
iyileştirilmesi ahkkında kanun lâyihasına 

dair (1/808) 10,25402,127:140,143,147:156,164 
2 — -Ordudan.; çıkarılacak 12 yaşından 

yukarı hayvanların köylü ve yetiştiriciye , 
satılması hakkında kanun lâyihasma dair 
(1/1035) 2,16 49,28,52:53,87:88 

MÜHTELÎT ENCÜMEN MAZBATASI 

[Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekfeeh] 
i — Devlet şûrası Reisliği ile beşinci 

daire Reisliği ve on azalık için seçim ya
pılması hakkında 43/578) 50,56,86,102:103,118 

SABIK ZABIT HÜLÂSALARI 
15 -nci 
16 mı 
17 tad 
18 nci 
19 ucu 
20 fcci 
21 » 

inikada aid 
» » 
» » 
» ~» 
» » 
» » 
» » 

2 
10 
24 
28 
50 
5S 
74 

22 nci inikada aid 
23 neü » w» 
24 > .» ,-j» 
25 nei » > 
26 nci » s» 
27 nci > » 
28 » » » 

86 
102 
W 
142 

m 
225 

Andiçme 
1 — Ankara mebusu Arif Baytanm 

andiçüjesi . 11 
2 — Antalya mebusu Cezmi Ercinin 

şndiçmesi 102 
3 — Bolu mebusu Fethi Okyarın and-

içmesi [ 51 
4 —* Burdur mebusu Hasan Riza Soya-

knı aniÜâçmesi 28:29 
5 -* Bursa mebusu Ceneral Naci Tma-

am an^işmesi 25 
6 -4- Çankırı mebusu Hüseyin Oahid 

Yalçının andiçmesi 25 
7 —.'Elâzığ mebiısu Fethi Altayın and

içmesi . 74 
8 —i- İstanbul mebusu General Kâzım -

Karabeikirin andiçmesi 28:29 
9 —* âstmir mıebusu Reşad Mintaroğlu-

nun >aföeUçmesi 51 
10 — Kayseri mebus» Sadettin Serimin 

andiçragsi ' 25 
11 *ı- Muğla mebusu Saduilah Güneyin 

il 25 

SAYIN UYELEB İŞLERİ 
12 — Samsun mebusu Amiral Fahri 

Enginin andiçmesi 28:29 
, 13 — Siird mebusu Naki Bekmenin 

andiçmesi 74 
Intifcöb mazbataları 

1 — Ankara mebusluğuna seçilen Arif 
Baytının intihab mazbatası 10 

2 — Antalya mebusluğuna seçilen Cez
mi Ercinin intihab; mazbatası 74 

3—Bolu mebusluğuna seçilen Fethi 
Okyarın intihab mazbatası 51 

4 — Burdur mebusluğuna seçilen Ha
san , Rıza Söyakm intihab mazbatası 26 

5 —Bursa mebusluğuna seçilen Gene
ral Naci Tınazın intihab mazbatası 24:25 

6— Çankırı mebusluğuna se^öen Hü
seyin Gahid Yalçının intihab mazbatası K? 

7 — Elâzığ mebusluğuna seçilen Fethi 
Altaym intihab maibatass: "- 74 

8 — İstanbul mj#oslugunfr seçmen Ge
neral Kâzım Earatoekirin üıtihab mazba
tası , 24;25 

9_A î^air mebusluğuna seçilen Reşad 



Sayıfs 
Mimaroğlunun intihab mazbatası 51 

10 — Kayseri mebusluğuna seçilen Sa
dettin Serimin intihab mazbatası 24:25 
- 11 — Muğla mebusluğuna seçilen Sa-
dullah Güneyin intihab mazbatası 24:25 

12 — Samsun mebusluğuna seçilen 
A.miral Fahri Enginin intihab mazbatası 24:25 

13 — Siird mebusluğuna seçilen Naki 
Bekmenin intihab mazbatası 74 

istifa 
1 — Londra elçiliğine tayin edilen İz

mir mebusu Dr. Tevfik Rüştü Arasın isti
fanamesi. 143 

Ma. 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin ve-

Maliye vekâleti 
1 — İzmir mebusu Halil Menteşenin, 

eski mütekaidlerle yeni kanun mucibin
ce maaş alan vatandaşlar arasındaki mü-

[Hare Heyeti] 
1 — Büyük Millet 'Meclisi azasının 

tahsisat ve harcırahları hafckmdaki 1613 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair olan 31S5 sayılı kanunun 
muvakkat maddesinin tefsiri hakkında 
(4/89) 102 

Trabzon [Hasan Saka ve üç arkadaşı] 
2 — B. M. Meclisinin -mtifeabmm yeni

lenmesine dair 220:221 
Trabzon 'fHamn Saka ve üç arkadaşı] 
3 — B. M. Meclisinin 3 nisan 1939 tari

hine kadar tatiline dair 224 

[tdare Heyeti] 
1 — Büyük Millet Meclisi 193® malî 

yılı-bütçesinin bazı fasıllarına tahsisat ilâ-

Sayıfa 
rilmesi 29:30 

Teşriî masuniyet 
1 —: Çoruh meblsu îhsaıı Kurtkanın teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/587) 50 

2 — Edirne mebusu Mecdi Boysanm 
teşriî /masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/588) 50 

3 — Erzurum mebusu General Partev 
Demirhamn teşrîî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında (3/589) 50 

4 — İstanbul mebusu General Refet Be-. 
lenin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/591) 50 

i savatsızlık hakkında Hükümetin ne düşün
mekte olduğuna dair şifahî suali ve Maliye 
vekili Fuad Ağralmın cevabı 86,123:125 

Aydın 1Tahsin San] 
1 — Arzuhal encümeninin 15-VI-1938 

tarihli haftalık karar «etvelindşki 1633 sa
yılı kararmın Umumî heyette müzakere
sine dair (4/8S) 50,56*57 

Yozgad [UJmin Draman] 
2 — Arzuhal enümeninin 30-XI-1936 

tarihli haftalık karar etvelindeki 519 sayılı 
kararm Umumî heyette müzakeresine dair 
(4/36) 50,57 

3 — Arzuhal enümeninin 11 - IV -1938 
tarihli haftalık^ karar cetvelindeki 1355 sa
ydı kararın Umumî heyette müzakeresine 
dair (4/71) 142,157 

vesinedair (2/87) 214,221,223,224*224,231:234 
2 — Büyük Millet* Meclisi ve Ûivanı 

muhasebat 1938 malî yılı bötçelerrade mü-

SEÇÎMLER 
1 — Devlet şûrası reisi ile beşinci da- ire reisi ve 10 aza seçimi • 24,50,56,86,102: 

103,113 

SUALLER VE CEVABLAR 

TAKRİRLER 

TEKLİFLER 

/ 
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nakale yapilması hakkında (2/82) 2,24,30,32, 
35,38:41 

3 — B%ük Millet Meclisi ve Riyaseti 
Cumhur 19İJ8 malî yılı bütçelerinin bazı 
fasıllarına munzam tahsisat ilâvesine dair 
(2/84) 28,142,157:162,165,179,180:183 

4 — Dibanı muhasebat 1938 malî yılı 
bütçesinin bazı fasılları arasında münakale 
yapılmasına! dair (2/81) 2,24,30,32,35,38:41 

5 — Dibanı muhasebat 1938 malî yılı 
bütçesinde' $40 liralık münakale yapılması 
hakkında (2/86) 122,142,157:162,165,179, 

180:183 
6 — Riyaseti Cumhur dairesi teşkilâtı 

hakkındaki 8180 ve 3011 sayılı kanunların 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
(2/83) 24,50,71:72,110 i l l i 

Sayıfa 
Yozgad [Emin Draman ve îstaribuh 

Yaşar Yazıcı] 
7 — Kazanç vergisi kanununda bazı* 

değişiklikler yapılması hakkındaki 3470 sa
yılı kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair (2/85) -v 50 

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

maddesinin 74 neü numarasının değiştiril
mesine dair teklifi (2/79) 214,221,221:223,224, 

224,228:231 
[İdare Heyeti] 
2 — Büyük Millet ^eelisi memurları-

nm teşkilâtı hakkmda^^/75) 5:7 

T A Z K S R E J J E I V 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 
t Geri verme istekleri 

1 — Deflet Hazinesi aleyhine verilib 
katğileşen ilâmların icrasına dair olan ka
nun lâyihasının geri verilmesi hakkmda 3 

2 — Hu&uk usulü muhakemeleri kanu
nunun 569 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki \ kanun lâyihasının geri veril-
meşine dair: 3 

3 — Yaagmbas (İtfaiye) kanunu lâyi
hasının gerif verilmesine dair 3 

Muhtelif 
1 — Deflet şûrası reisliği ile beşinci 

daire reisliği ve on azalık için sçyjim yapıl
ması hakkımda (3/578) 24,50,56,86,102:103,113 

2 — Türkiye - Yunanistan arasında 
akid ve imza edilen kliring anlaşmasına 
müzeyyel protokol, 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden meriyete ko
nulduğunda» keyfiyetin tasdiki hakkmda 
(3/601) •. . 102 

ölüm cezalan 
1 — Düdenin Efteni Hacı Süleyman 

bey köyündeıjt Havrioğullarmdan Hasan Ali 
Tonyanın ölilm cezasına çarptırılması hak
kında (3/59İ) 86 

2 — Manİsanm Ilyasçılar köyünden Ab
dullah kızı Fatma Yıldırjmın ölüm cezası
na çarptırılmasına dair (3/598) 86,122,156 

3 — Sıvasın Ulaç nahiyesinden Kös-
tanoğlu Ohanis diğer adı Celâl Karabulut 
ile îstepanoğlu Hampar - Şanm ölüm ce
zasına çarptırılmaları hakkmda (3/599) 86 

4 — Urfanm Koçvîran köyünden Re-
şidoğullarından Memedoğlu Bozan Ali 
Gürsoyun ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/603) I 142 

1 — Ankaranm Yaku^abdal köyünden 
Yozgadoğullarından Ahmedoğlu Satılmış 
Kayanın ölüm cezasma çarptırılması hak
kında (3/511) 122,156 

2 — G-azi Antebin Lohan köyünden Ka-
rahacıoğlu şöhretli Memedoğlu Memed Ali 
Karanm ölüm cezasına* çarptırrimasma 
dair (3/467) 86,125 

3 — Manisanra îsmailİer köyünden Kö
se Memedoğullarmdan Abdullahoğlu Kü
çük Mustafa Baltacmm ölüm cezasma 
çarptırılması hakkmda (İ/505) 74,87 

4 — Ofun Torvel köyünden Krvıreıko-
ğullarmdan PehHvanoğliı Memed Erso-
yun ölüm cezasına, çarptırılması hakkm
da (3/523) 74,103 

5 — Uşağm Değdemirter köyünden Sa
rı Memedoğullarmdan Ahmedoğlu Halil 
önderin ölüm cezasma çarptırılması hak
kında (3/545) 122,157 
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Tefsir talebleri 
1 — Bazı maddelerden istihlâk vergisi 

alınması hakkındaki 2731 sayılı kanunun 
5 nci maddesinin tefsirine dair (3/586) 50 

2 — Vazifei memureleri haricinde em
razı şariyei hayvaniye mücadelesine me
mur edilecek memurini fenniye ve saire-
ye yerilecek yevmiyeler hakkmdaki 668 sa
ydı kanunun birinci maddesinin tefsirine 
dair (3/602) 122 

1 — Askerî memurlar hakkmdaki 1455 
sayılı kanunun 5 nci maddesile zeylinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna iki muvakkat 
madde eklenmesine dair olan 3128 sayln 
kanunun muvakkat birinci maddesinde ya-

^ zili (memur ve askerî mensubları) tabiri-
\nintefsir i hakkında (3/531) ' 50,70:71,103: 

109,164 
2 — İmtiyazlı madenlerin ihtiva eyle

diği sahanın beher hektarı için maadin ni
zamnamesinin muaddel 49 ncu maddesi v 
mucibince her sene ibtidâsmda alınması 
lâzımgelen 10 kuruşun resim veya icar be
deli olub olmadığının tefsiri hakkında 
(3/354) '— t 2,11 

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

Teşriî masuniyet 
1 — Çoruh mebusu İhsan Kurtkanm 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(Ş/587) . 50 

2 — Edirne mebusu Mecdi Boysanm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/588) 50 

3 — Erzurum mebusu General Pertev 
Demirhanm teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkmda (3/589) 50 

4 — îstanbul mebusu General Refet 

Sayıfa 
Belenin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkmda (3/591) 50 

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

rilmesi hakkmda 29:30 

DİVAİNI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Eylül : ikinci teşrin 1938 ayları
na aid raporun sunulduğuna dair (3/590) 50 

1 — Haziran : Ağustos 1938 aylarma 
aid raporun sunulduğuna dair (3/566) 146,223 

2 — Mart : mayıs 1938 aylarına aid 
raporun sunulduğuna dair (3/558) 146,223 

GÜM&ÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 
TEZKERESİ 

1 — Gümrük muhafaza komutanlık ve 
teşküâttnm 1937 y;lma aid ayniyat katği 
hesab cetvellerinin gönderildiği hakkmda 
(3/574) 10 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
1 -— İktısad vekili Şakir Kesebirin isti

fası üzerine yerine İzmir mebusu Hüsnü 
Çakırın tayin edildiği hakkmda 3 

2 — Maarif vekili Saffet Arıkanm is
tifası üzerine yerine İzmir mebusu Hasan 
Âli Yücelin tayin edildiği hakkmda 3 

3 — Hilmi Uranm istifasüe açılan Ad
liye vekilliğine Konya mebusu Tevfik Fik
ret Sılayın tayin edildiğine dair 10 

4 T - MUM Müdafaa vekilliğinden istifa 
eden Balıkesir mebusu Gl. Kâzım özalpın 
yerine Bursa mebusu Gl. Naci Tmazın ta-
yitt edildiğine dair 87 

5 — İzmir mebusu Celâl Bayann Baş
vekâletten istifası üzerine yerine İstanbul 
mebusu Dr. Refik Saydamın memur edil
diğine dair 143 

6' — Dr. Refik Saydam kabinesi 143:144 
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Adnaa*J^<fw <A$*te^ - Sami;Ba#-
lıoğlu hakk^ida vArzuhal encümeni maz
batası mmm|etetîl;e sözler* 

Ahmed îfâ»n Toîigöar (tetftr}' • Damga 
resmi IfaaTaJamn* l î nei a&addesijsia 74* 
ııctt'ıîömarasİöm d'«#ştiriî!rn€sme dfcir tek* 

Siyıfa 

56 

lif- mi ile sözleri. 2S1$22 
Ali Rama ̂ Tarhta tCföarüfc ve inhisar

lar vekili)r .îtnhiaarlai'. UBtmm mfteHarlüSğii 
1938 ıaali,y|* bütçesinde- 150 bin liralık, 
münakale ^gıltnaer hakkındaki kanun 
münasebetile i sözleri 

Sayıfâ 
Ali Rwa Türel (Konya) - Askerî fabri

kalar tekaüd ve muavenet sandığı hakkın
daki kanım münasebetile 'sözleri 62,64,111,112 

—. Askerî memurlar ^sıkkındaki kanun
da değişiklik yapan 5128* sayılı kanuna ekr 
-kanun münasebetile sözleri I07,108;l'0ff-

— Maden nizamnamesinin 49 nou mad
desinin tefsirine mahal olmadığına dair 
mazbata münasebetile sözleri 11 

.— 'zeytinciliğin ıslahı, ve yabanileri
nin aşılandırılması hakkındaki kanım mür 
nasebetile sözleri 139 

Dr. HiuaıŞettm Kural (Bayaatö) - As
kerî faBrii*î|r tekaüt ve muavenet san
dığı hafefemd^î kaosun münasebetile şoz*-
leri [;: 188,im 

— Bevl!e# aid' matfeaalarm birleştiril
mesi hakfen^aki konun- mimasebetite'söz» • 
leri f ~ 14,15 

Dr. BfBZhŞr Germen (Aydtn) - Zeytin-
ciliğin ısiffihtE ê yabanilerinin aşılândırıl-

ması hakkındaki kanun-münasebetile söz
leri 153. 

Dr. Refik Saydam (Başvekil) - Yeni 
teşkili ettiği kabinesinin okuduğu prog
ramı 215,220 

Durak Sakarya (Erzurum.) - Ordudan 
çıkarılacak hayvanların.çiftçi ve yetiştiri
ciye satılması hakkındaki' kanun müna»-
sebetile sözleri 17,19 

Edib 
kanununun bfrzı 
mesı 
leri 

hakkındaki 

- /. 

Ara2i vergisi _ 
hükümlerinin değiştiril-
kanun münasebetile söz-

173,174 
Emin Afilab Tokad (Denizli) - Zeytin

ciliğin ıslahı ive yabanilerinin aşılandırıl
ması hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 

Emkı Draçıan (Yozgad) - Askerî fab-
133 

rikalar tekaüd ve muavenet sandığı hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 

Emin Sazak (Eskişehir) - Ordudan çı
karılacak hayvanlarm çiftçi ve yetiştiri
ciye satılması hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 
sözleri u?üekkn4-'l 

—- Zeytinciliğin silahı ve yabanilerinin 
aşılandırılması hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 

17 
Da 

150 
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Sayıfa 

&r*er Adakan (Balıkesir) - Zeytmm-
ıslahı, ve yabanilerinin aföanrtrrrl-

Saytfa 
ması hafctendûM k a ^ tagr^fcetîle. tik
leri 

F 
Faifc Kurdoğlu (Ziraat vekili) - Ordu

dan çıkarılacak hayvanların çiftçi ve ye
tiştiricice satılması bakkmdaü kanun 

. münaaefectüe sözleri 18 
. — Zeytinciliğin ıslâhr ve yabanilerinin 
aşrlattırrhnası hakkındaki kanun müna- -
sebetiie közleri 127,131,135,138 

Faik öztrak (Tekirdağ) - Sami Dağlı-

oğlu hakkında Arzuhal encümeni mazbata
sı münasebette sözleri 57 

FuadSirmen (Erzurum) - 4*38 evraknı 
posta, telgraf ve telefon idaresi vasrtasüe 
tebliğine dair kanun münasebetile sözleri 33,34' 

"— Askerî memurlar hakkındaki ka
nunda değişiklik yapan 3128 sayılr kamı
na ek kanun münasebetle sözleri 104 

Ol. fiztan 6öfemen <<3ftresun) . Sami-
Baffeoğî» hakkmda- Arzuhal encümeni 
mazbatafr münasebetile «özleri 57 

Ol. rHâzrm Sevfnrtekin CDiyarba&ır) -
Devlete aîd matbaaların birleştîrîtmesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 1$ 

ItsJâft Tarik Us (Giresun) - Damga res
mi kantaronun 11 nci maddesinin 74 neü 
numarasın de$şilrilmesîne dair teklif 
münasökştîle sözW 221,222 

— i l l e t e aid matbaaların birleştiril
mesi halamdaki kanun münasebetile söz
leri 14 

— .Zeytinciliğin ıslahı ve yabanîlerinin 
aşılanfeğnâst hakfemtiaid katma müna-
sebetil* jiSüerî 150 

'—- Başvekil Dr. Refik Saydam kakme-
sinia programı münasebetile sözleri 219 

IlaÜl Menteşe (tzmir) - Zeytinriliğin 
ıslahı ve yabanilerinin aşılandırılması 
nalçkiRdaki kanun münasebetile sözleri 130,131, 

W 

Ham<£ tttkümen (Trahspn) . Başvekil 
Dr. Refik Saydam kabinesinin programı 
münasebetile sileri 22P 

Kauui Saka (Trabzon) - Yeknesak bir 
deniz Jatistp- ajrtemit» »ö*«d»ir «p&tma-
ya iltünkauz aafrfrmfefri karma lâyiha
sı münasebetile sözleri 2£4 

(Kagi&) - Askert fab
rikalar tefocüd,' re mtiarenet sandığı hak
kındaki kanun münaşelSeliîe sMerî $Ş,t8,tf5 

— Başvekil p r . Refik Saydam kabine
sinin programı münasebetile sözleri 218 

—.Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin 
aşılandırılması hakkındaki kanun müna- . 
sebetifeMtei 349,I4M4*£51 

ismail Hakkı Uzmay (Bolu) - Ordudan 
çıkarılacak hayvanların çiftçi ve yetiştiri
ciye satılması hakkındaki kanun mf|nase-

betile sözleri 
İsmail Kemal Alpsar (Çorum) - Ordu

dan o ^ r ^ c a k hayranların Çiftli Ve ye-

19 



''i Sayıfa 
tiftitfc&e; satılması hakkındaki kan^n — : 
m^n^sejbetile sözleri 17 

" — Zeytinciliğin silahı-ve yabanilerinin 

Sayıfa 
aşılandırılması hakkındaki kanun müna
sebetiİe sözleri " 135,140 

Aydm (Trabzon) -Devlete aid 
matbaaların birleştirilmesi hakkındaki ka
nun mfnasebetile sözleri 

Mu^afa Abdulhalik Renda (Çantan) -
Büyük^Millei Meclisinin beşinci intihab 
devresi|in sona ermesi dolayısile nutuk

la 

12 

lan 224 
Mtikerrem Unsal! (İsparta) - Askerî me

murlar hakkındaki kanunda değişiklik ya
pan 3128 sayılı kanuna ek kanun müna-
sebetile sözleri 109 

E 
Baif Karadeniz (Trabzon) - Arazi ver

gisi kanununun bazı hükümlerinin değiş
tirilmen hakkındaki kanun. münasebetiİe 
sözleri 174,175 

-r» Askerî memurlar hakkındaki ka
nunda: IdeğişiMik yapan 3128 sayılı kanu
na ek [kanun münasebetiİe sözleri 

— $>amga resmi kanununun 11 nei 
maddecinin 74 nett . numarasının değiş
tirilme pine dair teklif münasebetUe sözleri 

— devlete aid matbaaların birleştiril
mesi ljpkkmdaki kanun münasebetiİe söz
leri 12,13,14,15 

— işÖrdudan çıkarılacak hayvanların 
çiftçi fee yetiştiriciye satılması hakkında

ki karnjn münasebetiİe sözleri 
Raj& Kaplan (Antalya) - Devlete aid 

matbaaların birleştirilmesi hakkındaki 
kanûntimünasebetüe sözleri : 

106 

221 

18 

13 

— Zeytinciliğin ıslâhı ve yabanilerinin 
aşılattırılmadı hakkındaki kanun müna
sebetiİe sözleri 136,151 

Refik ince (Manisa) - Askerî memur
lar hakkındaki kanunda değişiklik yapan 
3128 sayılı kanuna ek kanun münasebe
tiİe sözleri 105 

— Başvekil Dr. Refik Saydam kabine
sinin programı münasebetiİe sözlöri 216,220 

— Zeytinciliğin aslanı ve yabanilerinin 
aşılattınbnası hakkındaki kanun münase
betiİe sözleri ,132,137,138,151,152 

Remzi GHires (Gazi Anteb) - Askerî 
memurlar hakkındaki kanunda değişiklik 
yapan 3128 sayılı kanuna ek kanun müna
sebetiİe sözleri . 109 

220 

(Kocaeli) - Sami:I>a|lı-
Arzuhal encümeni mazba-

ebetUe f ^ e r i 
Bay (Srabzon) , J$&& Jaferife*-
d Y* muavenet sanığı ha#&nc]a~ 

fi7 

Baston (Samsun) - Başvekil 
Dr. Befik Saydamı kabinesinin programı 
münasebetiİe sözleri 

S 
ki kanun münasebetiİe sözleri 58,59,60,62,6$, 

66,68,111412,167,170 
Sim feöz (YoJfcad) - Sami Dağhoğlu 

hakkında Arzuhal encüemni mazbatası mü* 
nasebetile sözleri 8? 



0 
1 Sayıfa 

Şerif tiden (Kastamonu) - Devlete aid 
matbaaların birleştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 18,15 

— inhisarlar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçesinde 150 bin liralık müna
kale yapılması hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 30 

Şükrü Koçak (Erzurum) - Askerî fab
rikalar tekaüd ve muavenet sandığı hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 58,59,60,68 

Sayıfa 
— Askerî memurlar hakkındaki ka

nunda değişiklik yapan 3128 sayılı kanuna 
ek anun mnasebetile sözleri t 108 

-•-Ordudan çıkarılacak hayvanların 
çiftçi ve yetiştiriciye satılması hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 17,18,19 

Şükrü Saraçoğlu (Hariciye vekili) -
Balkan itilâf devleÜerile Bulgaristan ara-
smda imza edilen anlaşmanın tasdiki hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 11,12 

Tahsin San (Ayam) - Zeytinciliğin ıs
lahı ve yabanilerinin aşdattmlması hak

kındaki kanun münasebetile sözleri 135,138,139, 
154 

Yaşar özey (Manisa) - Ordudan çıka
rılacak hayvanların çiftçi ve yetiştiriciye 
satılması hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 17,18 

— Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin 
aşılattmlması hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 133,137,138,139,140,148,149, 

152,165,164 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Dam
ga resmi kanununun 11 nci maddesinin 
74 ncü numarasının değiştirilmesine dair 
teklif münasebetile sözleri 222 

— Zeytinciliğin ıslahı ve yabanileri
nin aşılattmlması hakkındaki kanun mü- N 

nasebetÜe sözleri 134 




